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А ако Хри стос није устао, 
онда је пра зна про по ви јед наша, 
па пра зна и вје ра ваша

Пише:
др Сне жа на Булат

СТРА ДА ЊЕ И ВАС КР СНУ ЋЕ ИСУ СО ВО

Ускрс или Вас крс је глав ни хри
шћан ски пра зник у част Хри сто
вог вас кр се ња, који су уста но ви

ли апо сто ли. У Првој посла ни ци Све
тог апо сто ла Павла Корин ћа ни ма 
сто ји: „А ако Хри стос није устао, онда 
је пра зна про по ви јед наша, па пра зна 
и вје ра ваша“. Ускрс је про лећ ни, 
покрет ни пра зник и пра зну је се после 
јевреј ске Пас хе, у прву неде љу после 
пуног месе ца, који пада на сам дан 
про лећ не рав но дне ви це или непо
сред но после ње. Ускрс пада изме ђу 
22. мар та и 25. апри ла по јули јан ском, 
одно сно, изме ђу 4. апри ла и 8. маја 
по гре го ри јан ском кален да ру. Ускрс 
се у ужем сми слу сла ви три дана, 
међу тим, читав пра знич ни циклус 
тра је седам неде ља и сат кан је од 
више пра зни ка и раз ли чи тих хри
шћан ских, али и нехри шћан ских оби
ча ја. У хри шћан ској тер ми но ло ги ји се 

кори сти и назив Пас ха, од хебреј ског 
пeсах у зна че њу ’про лаз’ (про ла зак 
Јевре ја кроз пусти њу након четр де сет 
годи на). Ускр су прет хо ди нај ду жи и 
нај стро жи хри шћан ски пост, који тра је 
седам неде ља, а завр ша ва се Вели
ком неде љом, која се нази ва и Стра
сна или Стра дал на неде ља. То је 
сед ма, послед ња сед ми ца вас кр шњег 
поста, која почи ње на Цве ти и окон ча
ва се Вас кр сом. Сва ког дана Вели ке 
неде ље прак ти ку ју се раз ли чи та бого
слу же ња и мно ге рад ње и оби ча ји 
који се оба вља ју до самог пра зно ва
ња Хри сто вог ускр сну ћа (Сте фа но
вићБано вић). 

Вас кр се ње Ису са Хри ста је несум
њи во један од нај ва жни јих дога ђа ја за 
хри шћа не. У Јудеј ским ста ри на ма, 
Јосиф Фла ви је, јевреј ски исто ри чар, 
вој ско во ђа и писац, навео је: „У то 

У Првој посла ни ци 
Све тог апо сто ла 

Павла Корин ћа ни ма 
сто ји: „А ако Хри стос 

није устао, онда је 
пра зна про по ви јед 

наша, па пра зна
и вје ра ваша“

Следећи број М новина излази 8. маја

Распеће Христово
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вре ме поја вио се Исус мудар човек, 
ако га уоп ште тре ба назва ти чове ком. 
Био је тво рац чуд них дела, учи тељ 
људи који су с радо шћу при ма ли 
исти ну, и он је мно ге Јуде је и мно ге 
Јели не при ву као. Он је био Хри стос. 
И када га је Пилат по при ја ви наших 
првих људи раза пео на крсту, нису га 
се одре кли они који су га рани је заво
ле ли. Он им се јавио тре ћег дана опет 
жив, о чему су пред ска за ли божан ски 
про ро ци као и о мно гим дру гим чуде
сним ства ри ма њего вим. И још увек 
посто ји хри шћан ски народ који је по 
њему назван“. Све до чан ство о погу
бље њу, оста вља и Тацит који исти че 
да је Исус „за Тибе ри је ве вла де погу
бљен по пре су ди про ку ра то ра Пон ти
ја Пила та“. Ису са су из Гет си ман ског 
врта одве ли „нај при је Ани, јер бје ше 
таст Каја фи, који бје ше прво све ште
ник оне годи не. А Каја фа бје ше онај 
што даде савјет Јудеј ци ма да је боље 
да један човјек умре за народ“ (Јеван
ђе ље по Јова ну). 

Поја ва Ису са Хри ста није била у 
скла ду са оче ки ва њи ма и нада ма 
јевреј ских ста ре ши на и књи жев ни ка. 
Меси ју се зами шља ли као моћ ног 
цара и наци о нал ног осло бо ди те ља, 
сто га Исус Наза ре ћа нин у њихо вим 
очи ма није био налик Меси ји. Но, он 
је у наро ду ужи вао изу зет ну попу лар
ност која је њима и те како пред ста
вља ла про блем, те су наме ри ли да га 
укло не. Међу тим, Сине дри он није 
могао да сво ју пре су ду учи ни извр
шном, јер се Јуде ја нала зи ла под 
рим ском вла шћу. Из наве де ног раз ло
га Сине дри он је затра жио да Пон ти је 
Пилат потвр ди њихо ву пре су ду. Пон
ти је Пилат је нај пре одби јао наред бу 
јер није про на ла зио Ису со ву кри ви цу. 
Јевреј ске ста ре ши не су тада одлу чи
ле да Хри сту намет ну поли тич ку кри
ви цу, уз изго вор да је бунио народ 
про тив цара. Пре ти ли су Пила ту да ће 
га тужи ти цару ако Хри ста не осу ди. 
Суд ни ца у којој му је суђе но, про на ђе
на је при ли ком архе о ло шких испи ти
ва ња. То је један издиг ну ти трг повр
ши не 2500 мета ра ква драт них. Тако је 
и науч но потвр ђе на веро до стој ност 
јеван ђељ ског изве шта ја о суђе њу 
Ису су Хри сту (Про тић). Пон ти је 
Пилат, сазвав ши прво све ште ни ке, 
ста ре ши не и народ, рече им: „Дове до
сте ми ово га човје ка као да он отпа ђу
је народ, и ето, ја га пред вама испи
тах, и не нађох на ово ме човје ку 
нијед не кри ви це од оних за које га ви 
опту жу је те“ (Јеван ђе ље по Луки); 
„Зар цара ваше га да разап нем? Одго
во ри ше прво све ште ни ци: ’Нема мо 
цара осим ћеса ра’” (Јеван ђе ље по 
Јова ну). 

Пилат је дао наро ду могућ ност да 
иза бе ру ко ће бити осло бо ђен, Исус, 
или Вара ва, човек који је био заро
бљен са сво јим уста ни ци ма, који су у 
буни почи ни ли уби ство. „И пови кав ши 
народ ста де иска ти оно што им сваг да 
чиња ше. А Пилат им одго во ри, гово
ре ћи: ’Хоће те ли да вам пустим цара 

јудеј ско га?’ Јер зна ди ја ше да су га из 
зави сти пре да ли прво све ште ни ци. 
Али прво све ште ни ци под ста ко ше 
народ да је боље да им пусти Вара ву. 
А Пилат опет одго ва ра ју ћи рече им: ’А 
шта хоће те да учи ним са оним што га 
зове те царем јудеј ским’? А они опет 
пови ка ше: ’Расп ни га’! А Пилат им 
рече: ’А какво је зло учи нио’? А они 
још јаче вика ху: ’Расп ни га’! И Пилат, 
желе ћи уго ди ти наро ду, пусти им 
Вара ву, а Ису са, шибав ши, пре да де 
да га разап ну [...] И обу ко ше му пур
пур ни огр тач, и опле тав ши трнов вије
нац ста ви ше на њега“ (Јеван ђе ље по 
Мар ку). Без трун ке сами ло сти, Ису са 
су пони жа ва ли: „Здра во, царе јудеј
ски! И уда ра ху га по обра зи ма“ (Јеван
ђе ље по Јова ну) и „пљу нув ши на 
њега, узе ше трску и бише га по гла ви. 
И кад му се нару га ше, сву ко ше с њега 
огр тач, и обу ко ше га у хаљи не њего
ве, и пове до ше да га разап ну“ (Јеван
ђе ље по Мате ју). Због изне мо гло сти, 
Исус није био у ста њу да носи крст до 
Гол го те, те му је помо гао Симон Кири
неј ски. 

Пре рас пе ћа, Ису су су пону ди ли да 
попи је напи так који је био саста вљен 
од вина поме ша ног са смир ном. Овај 
напи так се давао осу ђе ни ма да би им 
се олак ша ле муке. Еван ће ли сти нису 
ово изми сли ли, јер и Тал муд све до чи 
да се овај напи так давао осу ђе ни ма, 
како би им муке биле олак ша не и 
свест помра че на. Хри стос је одбио да 

Када је Исус издах нуо, 
„...завје са хра ма

раз дри је се на дво је, 
од гор ње га кра ја до 
доње га; и земља се 

потре се, и каме ње се 
рас па де; И гро бо ви се 
отво ри ше, и уста до ше 

мно га тије ла све тих 
који су помр ли;
И изи шав ши из

гро бо ва по вас кр се њу 
њего ву, уђо ше у све ти 

град и пока за ше се 
мно ги ма. А капе тан
и који с њим чува ху 

Ису са, видјев ши да се 
земља тре се и шта би, 

упла ши ше се врло 
гово ре ћи: ’Заи ста овај 
бија ше Син Божи ји’” 

(Јеван ђе ље
по Мате ју)

Брдо Голгота
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попи је овај напи так, сто га је пот пу но 
све сно под нео муке при ли ком рас пе
ћа (Про тић). Пре неко што је пре ми
нуо, Исус је рекао: „Оче, опро сти им, 
јер не зна ју шта чине [...] Сје ти ме се. 
Госпо де. када дођеш у Цар ству сво ме 
[...] Оче, у руке тво је пре да јем дух 
свој“ (Јеван ђе ље по Луки).

Ису со во тело са крста су ски ну ла 
два њего ва уче ни ка, Јосиф из Ари ма
те је и Нико дим, кнез јевреј ски. Када је 
Исус издах нуо, „...завје са хра ма раз
дри је се на дво је, од гор ње га кра ја до 
доње га; и земља се потре се, и каме
ње се рас па де; И гро бо ви се отво ри
ше, и уста до ше мно га тије ла све тих 
који су помр ли; И изи шав ши из гро бо
ва по вас кр се њу њего ву, уђо ше у све
ти град и пока за ше се мно ги ма. А 
капе тан и који с њим чува ху Ису са, 
видјев ши да се земља тре се и шта 
би, упла ши ше се врло гово ре ћи: ’Заи
ста овај бија ше Син Божи ји’” (Јеван
ђе ље по Мате ју). Хри сто ва душа 
сишла је тада у Ад, место где је Сата
на држао у мра ку упо ко је не душе од 
Ада ма и Еве до све тог Јова на Крсти
те ља. Хри стос им је про по ве дао 
радо сну вест спа се ња, раз био око ве 
пакла и изба вио Ада ма и Еву, као и 
све упо ко је не људ ске душе. Сна жна 
сила њего вог вас кр се ња потре сла је 
Ад, земљу и небе са. Један све тло сни 
анђео одва лио је камен од гро ба и 
пока зао жена ма миро но си ца ма да је 
Хри стос већ вас кр сао и ука зао им на 

пра зан гроб. Потом је Мари ја Маг да
ли на виде ла вас кр слог Ису са. По 
цркве ном усме ном пре да њу Хри стос 
се, запра во, након вас кр се ња јавио 
нај пре Бого ро ди ци, да њу обра ду је 
као мај ку, која је нај ви ше стра да ла 
гле да ју ћи свог сина раза пе тог на 
крсту. Прет по став ка је да јеван ђе ли
сти то намер но нису запи са ли, како 
нико не би могао да каже да је у мате
рин ској тузи изми сли ла вас кр се ње 
сво га сина (Епи скоп Дани ло, Епи скоп 
Амфи ло хи је). 

Када су апо сто ли рекли апо сто лу 
Томи да је Исус побе дио смрт, одвра
тио им је: „Ако не видим на рука ма 
њего вим ране од кли но ва, и не мет
нем прст свој у ране од кли но ва, и не 
мет нем руку сво ју у ребра њего ва, 
нећу вје ро ва ти“ (Јеван ђе ље по Јова
ну). И после осам дана Тома га је 
видео, а Исус му је казао: „Пру жи прст 
свој амо и види руке моје; и пру жи 
руку сво ју и мет ни у ребра моја, и не 
буди невје ран него вје ран“. Тада му 
Тома одвра ти: „Господ мој и Бог мој“ 
(Јеван ђе ље по Јова ну). Четр де се тог 
дана, пре него што ће се узне ти на 
небе са, Исус је апо сто ли ма казао: 
„Даде ми се сва ка власт на небу и на 
земљи. Иди те, дакле, и нау чи те све 
наро де крсте ћи их у име Оца и Сина и 
Све то га духа. Уче ћи их да држе све 
што сам вам запо ви је дио; и, ево, ја 
сам са вама у све дане до свр шет ка 
вије ка. Амин“ (Јеван ђе ље по Мате ју).

Све до чан ство
о погу бље њу, оста вља 
и Тацит који исти че да 
је Исус „за Тибе ри је ве 

вла де погу бљен по 
пре су ди про ку ра то ра 

Пон ти ја Пила та“.
Ису са су из

Гет си ман ског врта 
одве ли „нај при је Ани, 

јер бје ше таст
Каја фи, који бје ше

прво све ште ник оне 
годи не. А Каја фа бје

ше онај што даде 
савјет Јудеј ци ма да је 
боље да један човјек 

умре за народ“
(Јеван ђе ље по

Јова ну). 
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ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ИРИГ, СТЕ ВАН КАЗИ МИ РО ВИЋ  

Круп ним кора ци ма у будућ ност

Про је кат
гаси фи ка ци је

је један од
нај зна чај ни јих про

је ка та ири шке 
општи не и

Фру шке горе
уоп ште, а њего ва 
вред ност изно си 
око 6,5 мили о на 

евра које је
обез бе ди ло Јав но 

пред у зе ће 
„Срби ја гас“, док је 

Општи на Ириг
пру жи ла

логи стич ку
подр шку и

обез бе ди ла
потреб не дозво ле

у нај кра ћем року

Због изве сно сти да ће се у овој 
годи ни реа ли зо ва ти три про јек
та, од тога два вели ка, одбор ни

ци Скуп шти не општи не Ириг, на сед
ни ци одр жа ној 19. фебру а ра, усво ји
ли су први реба ланс буџе та за 2019. 
годи ну. Ради се о доби ја њу сред ста ва 
са дру гих нивоа вла сти, као и потре би 
да се изме не апро при ја ци је код поје
ди них кори сни ка буџе та, како би се 
омо гу ћи ло њихо во несме та но функ
ци о ни са ње. Реба лан сом је општин
ски буџет пла ни ран у укуп ном изно су 
од 1.124.395.000 дина ра. Под се ти мо, 
у децем бру про шле годи не је усво јен 
буџет за ову годи ну, у виси ни од око 
750 мили о на дина ра.

– До реба лан са буџе та дошло је 
због изда та ка за изво ђе ње радо ва на 

про јек ту рекон струк ци је Гре бен ског 
пута, потез Ири шки венац – Зма је вац, 
у изно су од 170.000.000 дина ра, као и 
због изда та ка за изград њу при ступ не 
сао бра ћај ни це – „Ста за здра вља“ од 
етно  ком плек са Врднич ка кула до 
насе ља Врд ник у изно су од 
148.000.000 дина ра. Поред тога, 
сред ства су пла ни ра на и за изра ду 
про јект но  тех нич ке доку мен та ци је и 
врше ње струч ног над зо ра у изно су од 
1.200.000 дина ра за про је кат адап та
ци је и сана ци је згра де месне кан це
ла ри је у Кру ше дол Прња во ру, каже 
пред сед ник Општи не Сте ван Кази ми
ро вић.

М НОВИНЕ: Гаси фи ка ци ја ири
шке општи не је нај ве ћи инфра

струк тур ни про је кат који ће се реа
ли зо ва ти на теро то ри ји ири шке 
општи не у наред не две годи не. 
Коли ко је уче шће ири шке локал не 
само у пра ве у овом про јек ту и шта 
ће он зна чи ти за општи ну Ириг?

СТЕ ВАН КАЗИ МИ РО ВИЋ: Про је
кат гаси фи ка ци је је један од нај зна
чај ни јих про је ка та ири шке општи не и 
Фру шке горе уоп ште, а њего ва вред
ност изно си око 6,5 мили о на евра 
које је обез бе ди ло Јав но пред у зе ће  
„Срби ја гас“. Коли ко је ова инве сти ци
ја важна, суви шно је гово ри ти јер је 
опште по зна то да је гас еко ло шко 
гори во, врло ефи ка сно, и што је врло 
важно, еко но мич но. 

До сада је само у насе ље ном месту 
Ириг био уве ден гас, а сада пола ко, 

M NOVINE :
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почев ши од Јаска у ком се гаси фи ка
ци ја већ при во ди кра ју, пре ко Риви це, 
Врд ни ка и оста лих насе ље них места 
покри ва мо чита ву општи ну. Корист је 
више стру ка, тако да ће овај про је кат 
уна пре ди ти не само функ ци о ни са ње 
јед ног дома ћин ства, већ и пољо при
вре де и тури зма. 

Јав но пред у зе ћа „Срби ја гас“ 
финан си ра ло је овај про је кат, док је 
Општи на Ириг пру жи ла логи стич ку 
подр шку и обез бе ди ла потреб не 
дозво ле у нај кра ћем року. Радо ви ће 
бити гото ви до поло ви не сле де ће 
годи не, а при ја ве за кућ не при кључ ке 
биће могу ће већ у току изво ђе ња 
радо ва. Тако ђе, изво ђач радо ва, 
„Про монт гру па“, рекао је да ће до 
кра ја ове годи не поје ди ни дело ви 
насе ље них места има ти гас, а од 
греј не сезо не 2020/21. годи не сви 
потро ша чи. 

Недав но је отво ре на рекон стру и
са на Михи зо ва кућа,  сле ди још 
један про је кат везан за овог позна
тог Ири жа ни на. Коли ко афир ма ци ја 
кул ту ре може допри не ти афир ма
ци ји целе општи не?

– У циљу ожи вља ва ња духа нашег 
сјај ног књи жев ни ка Бори сла ва Михај
ло ви ћа Михи за, рекон стру и са на је 
њего ва род на кућа и све ча но отво ре
на кра јем про шлог месе ца. Међу тим, 
ту није крај ода ва ња поште овом 
позна том Ири жа ни ну. Сле де ћи про је
кат је уре ђе ње цен тра Ири га за шта је 
Општи на Ириг већ при пре ми ла доку
мен та ци ју, а све то у скло пу вели ког 
про јек та „Буђе ње Фру шке горе“ који 
зајед но реа ли зу ју Покра јин ска вла да 
и Фон да ци ја „Нови Сад 2021“. 

У пита њу је ста за која ће води ти од 
Михи зо ве куће до Срп ске чита о ни це. 
На ста зи ће се нала зи ти Михи зо ве 
сто пе, а на сва кој од њих нала зи ће се 
по један цитат из њего вих дела, а нај
ви ше из „Ауто би о гра фи је о дру ги ма“. 
Дру ги вели ки посао који је пла ни ран 
је обја вљи ва ње сабра них Михи зо вих 
дела зајед но са Мини стар ством кул
ту ре и неким од заин те ре со ва них 
изда ва ча. 

Врд ник је постао вели ко гра ди
ли ште и нај ве ћи маг нет за тури сте. 
Шта ће се све гра ди ти у овом бањ
ском месту?

– Врд ник је дефи ни тив но пре по знат 

код тури ста као место у које ће радо 
дола зи ти на одмор и лече ње, а самим 
тим и код инве сти то ра као плод но тле 
за ула га ње. Врд ник за сада има два 
вели ка хоте ла и вели ки број при ват
них сме шта ја, међу тим, сме штај ни 
капа ци те ти ће се зна чај но уве ћа ти 
изград њом „Фру шких тер ми“ чија 
вред ност је 20 мили о на евра. Овај 
хотел има ће 411 лежа је ва, 11 затво
ре них и отво ре них базе на од којих су 
три са тер мал ном водом, пре ко 1000 
лежаљ ки. „Фру шке тер ме отва ра ју се 
31. авгу ста, а с обзи ром на кон цепт 
хоте ла, ради ће два на ест месе ци 
годи шње. До отва ра ња хоте ла биће 
готов и при ла зни пут, одно сно Ста за 
здра вља, још један од про је ка та у 
Врд ни ку. 

Поред тога, у току је изра да пла на 
детаљ не регу ла ци је за град њу гон до
ле која ће води ти од спорт ских тере на 
у Врд ни ку до Врд нич ке куле, али и 
изра да пла на детаљ не регу ла ци је за 
град ски парк и пија цу. На поља ни 
изме ђу Хоте ла „Пре ми јер аква“ и 
Хоте ла „Тер мал“ ура ди ће се забав но
рекре а тив ни парк којим ће локал но 
ста нов ни штво и сви посе ти о ци Бање 
Врд ник доби ти уре ђе но место за спо
рт и рекре а ци ју.

Општи на Ириг је поста ла пре по
зна тљи ва по вино гра ди ма и воћ
ња ци ма. Ириг поста је дома ћин јед
ног новог, вели ког Сај ма вино гра
дар ства и воћар ства „ВИВО Ириг“. 
Да ли сте задо вољ ни ово го ди
шњим сај мом?

– Ириг који је по оби му вино гра да 
међу нај ве ћим рео ни ма у Срби ји, а по 
воћ ња ци ма међу нај са вре ме ни јим, 
спе ци ја ли зо ва ни сајам у обла сти 
воћар ства и вино гра дар ства пред ста
вља логи чан корак даље Општи не 
Ириг у раз во ју овог кра ја као воћар
сковино гра дар ског, али и тури стич
ког. Сајам „ВИВО Ириг“ успе шно је 

одр жан 14. апри ла поред ста ди о на 
ФК „Рад нич ки“ из Ири га, а у пону ди се 
нашло пре ко 100 изла га ча меха ни за
ци је, опре ме и про из во да од воћа и 
гро жђа. Поред изло жбе ног дела, у 
про гра му Сај ма биле су и панел не 
диску си је на гору ће теме у овим гра
на ма пољо при вре де, а уче сни ци су 
били врхун ски струч ња ци. Про грам
ски савет Сај ма, на челу са проф. др 
Зора ном Кесе ро ви ћем, сачи нио је 
акту е лан темат ски део Сај ма, ода кле 
жели мо посла ти пору ку да наша Вла
да, на свим ниво и ма, зна чај но ула же 
у ову гра ну про из вод ње и да оче ку је
мо нову подр шку, али да и ми као 
газдин ства мора мо одго вор но ула зи
ти у ово посло ва ње. У све ту су подиг
ну ти стан дар ди за ква ли тет воћа – 
куп ци све више бира ју робу и ми се за 
то може мо и мора мо ваља но орга ни
зо ва ти. Овај сајам је и при ли ка за 
уче ње и нови иско рак, тако да веру
јем да ће ова при вред на мани фе ста
ци ја зажи ве ти и има ти све тлу будућ
ност. 

Може те ли наја ви ти неке про је ка
те који ће бити уско ро реа ли зо ва
ни.

– У наред ном пери о ду вели ки број 
озбиљ них про је ка та отпо че ће са реа
ли за ци јом. Један од нај зна чај ни јих је 
сва ка ко пот пу на сана ци ја и рекон
струк ци ја ОШ „Мили ца Сто ја ди но вић 
Срп ки ња“ у Врд ни ку. Поред тога, 
ради ће се на енер гет ској сана ци ји и 
адап та ци ји згра де за основ но обра зо
ва ње и кул ту ру у Шатрин ци ма, сана
ци ја хидр о тех нич ке и елек троопре ме 
црп не ста ни це „Бор ко вац“ за потре бе 
водо снаб де ва ња насе ља Ириг и Врд
ник, изград ња, опре ма ње и пове зи ва
ње буна ра на изво ри шту „Ириг“. Ради 
пове ћа ња без бед но сти деце и уче ни
ка уоп ште, поста ви ће се видеонад
зор и сао бра ћај на сиг на ли за ци ја у 
зони Основ не шко ле „Доси теј Обра
до вић“ у Ири гу и видеонад зор врти ћа 
„Вила“ у Врд ни ку. У овој годи ни одо
бре ни су про јек ти изград ње и уре ђе
ња „Ста зе здра вља“ у Врд ни ку, адап
та ци ја сани тар них чво ро ва Врти ћу 
„Вила“ у Врд ни ку и прва фаза рекон
струк ци је пар ка и уре ђе ње цен трал
ног трга у Ири гу. 

Међу актив ним про јек ти ма на тери
то ри ји општи не Ириг су изград ња 
згра де са три на ест стам бе них једи ни
ца за потре бе соци јал ног ста но ва ња 
и гаси фи ка ци ја насе ље них места 
општи не Ириг са Летен ком. 

Бојана Дринић

Сле де ћи про је кат је уре ђе ње цен тра Ири га за 
шта је Општи на Ириг већ при пре ми ла доку мен
та ци ју, а све то у скло пу вели ког про јек та „Буђе
ње Фру шке горе“ који зајед но реа ли зу ју Покра
јин ска вла да и Фон да ци ја „Нови Сад 2021“

Врд ник за сада има два вели ка хоте ла и вели
ки број при ват них сме шта ја, међу тим, сме штај
ни капа ци те ти ће се зна чај но уве ћа ти изград
њом „Фру шких тер ми“ чија вред ност је 20 мили
о на евра. Овај хотел има ће 411 лежа је ва, 11 
затво ре них и отво ре них базе на од којих су три 
са тер мал ном водом, пре ко 1000 лежаљ ки. „Фру
шке тер ме отва ра ју се 31. авгу ста
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МИТИНГ СНСА У БЕО ГРА ДУ: БУДУЋ НОСТ СРБИ ЈЕ 

Огромна подр шка
Алек сан дру Вучи ћу
Вели ки скуп у окви ру кам па ње 

Срп ске напред не стран ке „Будућ
ност Срби је“ одр жан је у петак, 

19. апри ла у Бео гра ду испред Скуп
шти не Срби је. Пре ма про це ни МУПа 
на овом митин гу је било изме ђу 
140.000 и 150.000 људи. Оку пље ним 
гра ђа ни ма се обра тио пред сед ник 
Срби је Алек сан дар Вучић, пре ми јер ка 
Ана Брна бић, мини стар спољ њих 
посло ва Иви ца Дачић, пред се да ва ју ћи 
Пред сед ни штва Босне и Хер це го ви не 
Мило рад Додик и шеф мађарк се 
дипло ма ти је Петер Сијар то. Митинг је 
запо чет кон цер ти ма Аце Лука са и 
Рибље чор бе, а завр шен је песмом 
Оли ве ра Ман ди ћа, коју је ком поновао 
посеб но за ову при ли ку, а под нази вом 
„Ово је Срби ја“, док је обра ћа ње функ
ци о не ра поче ло око 18 часо ва. Пред
сед ник Алек сан дар Вучић је овом при
ли ком је у току свог обра ћа ња нај ви ше 
пажње посве тио Косо ву и Мето хи ји. Он 
је замо лио 27 Срба који су пеша чи ли 
са Косо ва да му се при дру же на бини. 
Захва лио се при сут ни ма и рекао да 
веро ват но никад више неће гово ри ти 
пред тако вели ком бро јем људи.

– Шест и по годи на како ради мо и 
како се бори мо за Срби ју. Мно го смо 
енер ги је, тру да и рада уло жи ли. Све 
то је вре де ло за јед но ова кво вече које 
је пока за ло коли ко људи у Срби ји 
пошту је рад, мар љи вост и ред. Пока
за ли сте да хоће те при стој ну Срби ју. 
За раз ли ку од дру гих, нећу о про тив ни
ци ма рећи нијед ну реч, гово ри ћу о о 
Срби ји и будућ но сти. Хва ла сви ма који 
су дошли из Срби је, али из дру гих 
места. Вече рас смо пока за ли да у ма 
коли ко држа ва живи мо, једин ство срп
ског кор пу са нико не може да уни шти. 
Ничим нико га нисмо увре ди ли, али 
има мо пра во да се зове мо Срби ма, да 
чува мо себе, свој језик. Иако има мо 
без број нере ше них наци о нал них про
бле ма, и један нај ве ћи Косо во и Мето
хи ја, ми смо мали, али смо довољ но 
поно сни, рекао је Вучић.

Тако ђе, пред сед ник је навео да је 
раз вој Срби је нај ва жни ји циљ, као и 
отва ра ње нових фабри ка и рад них 
места и пору чио опо зи ци ји да наси ље 
није реше ње, а да се на власт дола зи 
само на демо крат ским избо ри ма.

Пре ми јер ка Ана Брна бић је изја ви ла 

Про це њу је се да је на митин гу у Бео гра ду било око 150 хиља да људи

Алек сан дар Вучић
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да су вели ки иза зо ви пред Срби јом и 
да мно го тога тре ба још да се ура ди и 
под се ти ла да Срби ја тре ба да буде 
јед на једин стве на земља у којој је 
важан рад и резул та ти, што је, пре ма 
њеном мишље њу, и потвр ђе но вели
ким ску пом у Бео гра ду. Тако ђе, пре ми
јер ка Брна бић је осу ди ла насил не про
те сте који су се дого ди ли у прет ход ном 
пери о ду у Бео гра ду, и наве ла је да 
Срби ја није земља дубо ких поде ла. 
Она је подсе ти ла и на вели ке про јек те 
који су оства ре ни за вре ме вла сти 
СНСа: Кли нич ки цен тар у Нишу, први 
науч нотех но ло шки парк у Срби ји, као 
и да наша земља сада може да ста не 
раме уз раме са држа ва ма попут Ита
ли је, Бел ги је и Изра е ла и то с обзи ром 
на раз вој при вре де. 

Мини стар спољ њих посло ва Иви ца 
Дачић се је рекао да је Срби ја вели ка 
и јака држа ва на коју не може да се 
врши при ти сак због про бле ма Косо ва 
и Мето хи је. Мини стар Дачић се освр
нуо и на опо зи ци ју.

– Зна ју ови из опо зи ци је да нема ју 
шан се, то што Алек сан дар Вучић још 
није рас пи сао избо ре доказ је њего ве 
одго вор но сти пре ма Срби ји и држав
ним и наци о нал ним инте ре си ма. Он их 
шти ти од пора за и деба кла, изја вио је 
Дачић.

Мило рад Додик је иста као да је 
његов глав ни зада так да овом при ли
ком пре не се љубав и подр шку наро да 
Репу бли ке Срп ске, а да Срби ја пред
ста вља гаран ци ју ста бил но сти и 
будућ но сти за Репу бли ку Срп ску.

Петер Сијар то, шеф мађар ске 
Зоран Семе но вић и Шиђа ни

Вла ди мир Гак и чланови ОО СНС Инђија

Мр жељ ко Трбо вић, Мило рад Пан тић и Пећин ча ни
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дипло ма ти је, је изја вио да Мађарк са 
подр жа ва европ ски пут Срби је, а оку
пље ни ма се обра тио на срп ском јези
ку. 

На овом вели ком митин гу је било 
при сут но гра ђа на из свих дело ва 
Срби је, међу који ма су се нашле и 
при ста ли це и функ ци о не ри из Срем
ског окру га, пред сед ник Општи не 
Рума, Сла ђан Ман чић, пред сед ник 
Општин ског одбо ра СНС у Руми, Алек
сан дар Мар ти но вић, пред сед ник 
Општи не Инђи је Вла ди мир Гак, пред
сед ник Општин ског обо ра СНС Пећин
ци, Мило рад Пан тић, пред сед ни ки 
пећи нач ке општи не мр Жељ ко Трбо
вић и мно ги дру ги.

Атмос фе ра међу оку пље ни ма је 
била добра, са пору ком да веру ју у 
будућ ност Срби је зајед но са Алек сан
дром Вучи ћем. Међу при ста ли ца ма и 
функ ци не ри ма Сре ма нашли су се и 
Шиђа ни, који су били пред во ђе ни 
заме ни ком пред сед ни ка Општи не 
Зора ном Семе но ви ћем.

– Пре ко 700 гра ђа на из шид ске 
општи не је дошло да подр жи поли ти ку 
Алек сан дра Вучи ћа, једи на поли тич ка 
фигу ра коју пра ти мо сада и у будућ но
сти и зато смо сви овде у Бео гра ду. 
Лепо нам је, весе ло је и пока за ће мо 
како изгле да јед на при стој на Срби ја, 
изја вио је Зоран Семе но вић.

Из рум ске општи не је пут Бео гра да 
нешто после 14 часо ва, кре ну ло око 
1.100 гра ђа на и чла но ва СНС. 

Сла ђан Ман чић, пред сед ник рум ске 
општи не је иста као да је вели ки број 
Румља на био и на митин зи ма у Срем
ској Митро ви ци и Новом Саду.

– Ми пру жа мо подр шку пред сед ни ку 
Срби је у оно ме што је сада потреб но, 
да буде мо једин стве ни око кључ них и 
бит них ства ри у држа ви. Наш Одбор 
али и Општи на , наши гра ђа ни у вели
кој мери подр жа ва ју поли ти ку коју 
спро во ди СНС, пре све га пред сед ник 
Вучић. Било је заи ста вели ко инте ре
со ва ње гра ђа на да иду у Бео град. Та 
вели ка подр шка доста зна чи пред сед
ни ку и по пита њу Косо ва и Мето хи је, 
раз го во ри ма који су пред њим, ми 
жели мо да пока же мо да срп ска Вла да 
и пред сед ник има ју и више од поло ви
не подр шке наро да. Народ је тај који 
тре ба да се пита, народ сво јом подр
шком даје леги ти ми тет, да се у њихо во 
име пре го ва ра. Овај скуп тре ба да 
пока же и оној вели кој мањи ни у Срби ји 
која поку ша ва да на агре си ван и бру
та лан начин вла да над већи ном, ко 
има подр шку наро да, рекао је Сла ђан 
Ман чић.

Гра ђа ни, сим па ти зе ри и чла но ви 
СНС из ири шке општи не су, тако ђе, 
при су ство ва ли завр шном митин гу 
пред сед нич ке кам па ње „Будућ ност 
Срби је“. Како је иста као Мио драг 
Бебић, заме ник пред сед ни ка Општи
не, гра ђа ни пру жа ју подр шку Алек сан
дру Вучи ћу за изград њу јед не при стој
не и модер не Срби је.

З. Поповић и С. Џакула
Фото: Б. Туца ко вић

Сла ђан Манчић са Румља ни ма

Митровчани пред почетак митинга

Ири жа ни у Бео гра ду
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СТЕ ЈА НОВ ЦИ

Асфал ти ра на Бри ло ва ули ца
Ово го ди шње инфра струк тур но одр

жа ва ње путе ва и ули ца у рум ској 
општи ни запо че ло је асфал ти ра

њем Бри ло ве ули це у Сте ја нов ци ма, 19. 
апри ла. 

МЗ Сте ја нов ци је ука за ла на про блем 
ове ули це, а локал на само у пра ва је обе
ћа ла да ће ту ули цу, која је и један од 
ула за у село, асфал ти ра ти. 

– Реч је о дужи ни од 550 мета ра која 
је пре сву че на новим асфал том, а ула зни 
део у село ће бити и про ши рен на пет 
мета ра. У Сте ја нов ци ма ћемо још уре ди
ти и пар кинг про стор у цен тру села, као 
и улаз и крај Фру шко гор ске ули це, где се 
нала зе два дома ћин ства, без асфалт ног 
пута од неких 70 мета ра. Тако ђе, ради ће 
се и Гро бљан ска ули ца у дужи ни од 150 
мета ра. Сви поме ну ти радо ви ће кошта
ти око осам мили о на дина ра. После тога, 
асфал ти ра ће мо и ули це у Жар ков цу, 
Путин ци ма и где год се још ука же потре
ба – рекао је пред сед ник Сла ђан Ман
чић, при ли ком оби ла ска радо ва у Сте ја
нов ци ма.

Сред ства за све радо ве су обез бе ђе
на у општин ском буџе ту, за шта је обез
бе ђе но 70 мили о на дина ра за теку ће 
одр жа ва ње пут не инфра струк ту ре, што 

под ра зу ме ва крпље ње удар них рупа и 
пре свла че ње асфал том кра ћих део ни ца.

Сто јан Кеске но вић, пред сед ник Саве та 
МЗ Сте ја нов ци исти че да су ови радо ви 
бит ни за село, јер није било пра вог пут
ног ула за. 

– После 20 годи на сада је то ура ђе но, 
како је и обе ћа но. Рекли су, кад поч ну 

радо ви, прво се иде у Сте ја нов це и тако 
је и било. Осим тога, ради ће се и пар кинг, 
део Фру шко гор ске ули це и Гро бљан ска, 
што ће омо гу ћи и лак ши при лаз гро бљу. 
Од већих посло ва, тре ба ло би да се још 
сре ди кров Дома кул ту ре и шко ла – рекао 
је Сто јан Кеске но вић.

 С. Џ.

Асфал ти ра ње ула за у Сте ја нов це

ДОМ ЗДРА ВЉА РУМА

Општи на купи ла ауто мо би ле
Возни парк рум ског Дома 

здра вља упот пу њен 
је са два нова „опе ло

ва“ вози ла, „астр ом“ и „ кор
сом“. Локал на само у пра ва је 
финан си ра ла набав ку ових 
вози ла из општин ског буџе та, 
за шта је издво је но три мили
о на дина ра.

Пред сед ник рум ске општи
не Сла ђан Ман чић је 15. 
апри ла зва нич но пре дао 
нова вози ла дирек тор ки Дома 
здра вља Јеле ни Сто ја нац 
Мра че вић.

 – Наста вља мо да ула же мо 
у Дом здра вља, како бисмо 
њихо ве услу ге, посеб но пре
вен тив не зашти те, поди гли 
на још виши ниво, али и да 
им олак ша мо рад. Један је 
ауто мо бил за упра ву Дома 
здра вља, а дру ги ће кори
сти ти меди цин ско осо бље, с 
обзи ром на то да се опслу
жу ју и паци јен ти у 16 села. 
Дом здра вља је рас хо до вао 
осам ауто мо би ла, чији је про
сек ста ро сти био 15 годи на, 
а локал на само у пра ва је у 
прет ход ном пери о ду дони
ра ла исто толи ко вози ла. Ту 
су и ком би вози ла за пре воз 
паци је на та на дија ли зу, али 
и вози ла за потре бе запо сле

них. И наша јав на пред у зе ћа 
пома жу, па је тако про шле 
годи не ЈП „ГасРума“ дони ра
ло један ауто мо бил, а поло
ви ном про шле годи не, ми смо 
купи ли пот пу но опре мље но 
сани тет ско вози ло – рекао је 
Ман чић.

Ман чић је додао и да су 
рено ви ра не амбу лан те по 
сели ма, и та прак са ће се 
наста ви ти и у овој годи ни. 

– То пока зу је наш одго во

ран однос пре ма Дому здра
вља, пре све га, пре ма нашим 
гра ђа ни ма – иста као је Ман
чић.

Дирек тор ка, др Јеле на 
Сто ја нац Мра че вић је захва
ли ла локал ној само у пра ви 
на купо ви ни два нова пут
нич ка ауто мо би ла. 

– Јед но вози ло је наме
ње но за потре бе терен ске 
слу жбе, с обзи ром на то да 
наша вози ла пре ђу пре ко 

200.000 кило ме та ра и оба ве 
30.000 посе та годи шње, док 
је дру го вози ло за упра ву 
Дома здра вља, за одла зак 
на еду ка тив не семи на ре и 
кон гре се. Морам напо ме
ну ти, да у току годи не орга
ни зу је мо број не пре вен тив
не пре гле да у сели ма наше 
општи не, па су нам вози ла 
више него добро дошла – 
поја сни ла је дирек тор ка 
Дома здра вља. С. Џ.

Др Јеле на Сто ја нац Мра че вић и Сла ђан Ман чић
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА 

Усвојени извештаји
јавних предузећа
На сед ни ци Општин

ског већа Општи не 
Пећин ци, одр жа ној 15. 

апри ла, већ ни ци су утвр ди
ли пред ло ге одлу ка о накна
да ма за кори шће ње јав них 
повр ши на и о локал ним 
кому нал ним так са ма општи
не Пећин ци.

Како је обја сни ла начел
ни ца Општин ске упра ве 
Општи не Пећин ци Дра га на 
Крстић, ове две одлу ке су 
веза не и после ди ца су ускла
ђи ва ња општин ских одлу ка 
са новим Зако ном о накна
да ма за кори шће ње јав них 
доба ра.

– До доно ше ња новог 
зако на поје ди не накна де су 
биле дефи ни са не као локал
не кому нал не так се и биле 
су обу хва ће не општин ском 
Одлу ком о кому нал ним так
са ма, а новим зако ном су 
дефи ни са не као накна де за 
кори шће ње јав них повр ши
на и локал ним само у пра ва
ма је дато пра во да одре ђу ју 
накна ду за кори шће ње јав не 
повр ши не у послов не свр хе, 
накна ду за кори шће ње јав
не повр ши не за огла ша ва ње 
за сво је потре бе и потре бе 
дру гих лица и накна ду за 
кори шће ње јав не повр ши не 
по осно ву зау зе ћа гра ђе вин
ским мате ри ја лом за изво
ђе ње гра ђе вин ских радо ва. 
Због тога смо били у оба ве
зи да са зако ном ускла ди
мо и одлу ку о кому нал ним 
так са ма и одлу ку о накна
да ма за кори шће ње јав них 
повр ши на, а конач ну реч 

даће одбор ни ци Скуп шти не 
општи не Пећин ци на наред
ној сед ни ци – обра зло жи ла је 
Крстић.

На сед ни ци је дато пози
тив но мишље ње на Изве
штај о раду Јав ног кому нал
ног пред у зе ћа „Водо вод и 
кана ли за ци ја‟ за 2018. годи
ну. Изве штај је обра зло жио 
дирек тор ЈКП ВИК Дра го љуб 
Вој кић, који је рекао да је ово 
пред у зе ће у про шлој годи ни 
оства ри ло чисту добит од 
493.000 дина ра, али и да су 
у про шлој годи ни реа ли зо ва
не број не зна чај не инве сти
ци је у уна пре ђе ње ква ли те
та услу ге пред у зе ћа пре ма 
потро ша чи ма.

– Завр ше на је заме на 
хидромашин ске опре ме на 
изво ри шти ма месних водо во
да у Купи но ву и Аша њи, ура

ђе ни су гра ђе вин ски радо
ви на спољ ним буна ри ма у 
Субо ти шту, реви та ли зо ва ни 
су агре га ти у Дечу и Пећин ци
ма, у црп не ста ни це на кана
ли за ци о ној мре жи код Дома 
здра вља и на шета ли шту у 
Пећин ци ма угра ђе не су две 
нове пум пе, нај мо дер ни је у 
Срби ји, ремон то ва но је 30 
пум пи за фекал не воде, угра
ђе на је нова ауто ма ти ка на 
упра вљач ким орма ри ма црп
них ста ни ца у Пећин ци ма, 
Сиба чу, Субо ти шту и Шима
нов ци ма, угра ђе на је нова 
ауто ма ти ка у хидро фор ским 
ста ни ца ма на водо за хва ти
ма у Пећин ци ма, Субо ти шту, 
Сиба чу, Ога ру и Шима нов ци
ма, угра ђе не су нове бунар
ске пум пе у Бре ста чу, Доњем 
Товар ни ку и Ога ру, угра ђе ни 
су нови импулс ни водо ме ри 

и хло ри на то ри на водо за
хва ти ма у свим насе љи ма 
наше општи не, осим у Шима
нов ци ма, а јав на водо вод на 
мре жа је про ду же на у Попин
ци ма, Дечу и Шима нов ци ма 
– навео је Вој кић.

Већ ни ци су дали пози тив
но мишље ње и на изве шта је 
о раду за 2018. годи ну Црве
ног крста, Народ не библи
о те ке, Кул тур ног цен тра, 
Општин ског пра во бра ни о ца, 
Саве та за без бед ност сао
бра ћа ја, ЈП „Про јек то ва
ње‟, ЈКП „Путе ви општи не 
Пећин ци‟, као и на Изве штај 
о ста њу на путе ви ма општи
не Пећин ци за пери од од 1. 
август 2018. до 1. децем бар 
2018. годи не и на одлу ку о 
рад ном вре ме ну обје ка та 
Пред школ ске уста но ве „Вла
да Обра до вић Каме ни‟.

Са сед ни це

СУБО ТИ ШТЕ

Бои ла Куп
На језе ру Срем ска оаза у Субо ти

шту, 13. и 14. апри ла, одр жан је четвр
ти Бои ла Куп, који је оку пио десет тро
чла них еки па. Орга ни за тор так ми че ња 
Удру же ње рибо ло ва ца „Доњи Товар
ник” и овај пут није изне ве ри ло стра
сне пеца ро ше, све пози ци је за пеца ње 
биле су попу ње не, а након завр ше ног 
три де се то сат ног так ми че ња, укуп но је 
уло вље но 603,24 кило гра ма рибе.

Прво место на четвр том Бои ла Купу 
при па ло је еки пи ЦТ „Веми пласт“, који 
су уло ви ли укуп но 109,685 кило гра ма 
рибе. Дру го место осво ји ла је еки па ЦТ 

„Бал кон ци“ за упе ца них 84,96 кило гра
ма, док је тре ће место осво ји ла еки
па ЦТ „Крко ба бић сил ни“ за упе ца них 
73,34 кило гра ма рибе.

Награ да за нај ве ћи улов при па ла 

је еки пи ЦТ „Голу бин ци“ за упе ца ну 
рибу од 14,63 кило гра ма, док је награ
ду за нај ма њи улов осво ји ла еки па ЦТ 
„ЦААП“ за рибу тешку 1,695 кило гра
ма.

Учесници так ми че ња
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ

Директан контакт са привредом
Фар ма це ут ска ком па ни

ја „Феникс фар ма‟ је 
воде ћа фар ма це ут ска 

веле про да ја у Евро пи и тежи 
да поста не нај бо ље инте гри
са ни пру жа лац здрав стве не 
услу ге у Евро пи. Ком па ни
ја послу је у 27 европ ских 
зема ља, а кроз веле про дај ну 
мре жу и мре жу мало про дај
них обје ка та сва ке годи не 
оства ри више сто ти на мили
о на кон та ка та са паци јен ти
ма. Ова поро дич на немач ка 
ком па ни ја посто ји 25 годи на, 
у Срби ји послу је 10 годи
на, а дистри бу тив ни цен тар 
у Шима нов ци ма је почео са 
радом у сеп тем бру 2015. 
годи не.

Пред сед ник општи не 
Пећин ци мр Жељ ко Трбо вић 
недав но је посе тио ком па ни
ју „Феникс“ у Шима нов ци ма и 
том при ли ком га је са посло
ва њем ком па ни је упо зна ла 
чла ни ца бор да дирек то ра 
Алек сан дра Дра шко вић. За 
непу не чети ри годи не, коли
ко послу је у Шима нов ци
ма, ком па ни ја је оства ри ла 
одлич ну сарад њу са пећи
нач ком локал ном само у пра
вом.

– Изла зи мо јед ни дру ги ма 

у сусрет кад год је то потреб
но. Тру ди мо се да увек одго
во ри мо на зах те ве локал
не само у пра ве у скла ду са 
сво јим могућ но сти ма, а и 
локал на само у пра ва је увек 
у нај кра ћем року одго ва ра ла 
на наше зах те ве, тако да за 
сада имам само речи хва ле 
– рекла нам је Дра шко вић.

Пред сед ник Трбо вић је 
након посе те нагла сио да је 
један фар ма це ут ски гигант, 

каква је ком па ни ја „Феникс“ 
изу зет на рефе рен ца за све 
буду ће инве сти то ре који у 
овом тре нут ку раз ма тра ју 
нај по год ни је лока ци је за ула
га ње капи та ла.

– Изу зе тан гео граф ски 
поло жај је наша ком па ра
тив на пред ност у одно су 
на дру ге лока ци је које су у 
пону ди и то је нешто што 
се неће про ме ни ти. Оно на 
чему ми као локал на само у

пра ва може мо да ради мо, то 
је уна пре ђе ње сарад ње са 
при вред ни ци ма који послу ју 
у нашим инду стриј ским зона
ма, да кроз дирек тан кон такт 
са руко вод стви ма ком па ни ја 
у сва ком тре нут ку зна мо које 
су њихо ве потре бе, да на те 
потре бе аде кват но одго ва
ра мо и на тај начин ства ра
мо све повољ ни је при вред но 
окру же ње у нашој општи ни 
– изја вио је Трбо вић.

Мр Жељ ко Трбо вић и Алек сан дра Дра шко вић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПОЉО ПРИ ВРЕД НИХ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА

Амба ла жни отпад
при ку пља се 24. маја
И ове годи не, Удру же ње пољо при

вред них про из во ђа ча општи не 
Пећин ци орга ни зу је акци ју при

ку пља ња амба ла жног отпа да од сред
ста ва за зашти ту биља. Тим пово дом 
12. апри ла одр жан је саста нак пред
став ни ка свих 15 насе ља општи не и 
пећи нач ког Удру же ња пољо при вред
них про из во ђа ча, којем су при су ство
ва ли и инспек тор ка за зашти ту живот
не сре ди не Дра га на Савић, начел ни ца 
Оде ље ња за при вре ду Биља на Мило
ше вић, дирек тор Аген ци је за раз вој 
Милан Алек сић, као и пред став ник 
удру же ња воде ћих свет ских про из во
ђа ча сред ста ва за зашти ту биља (СЕЦ
ПА) Сава Попо вић. 

На састан ку је дого во рен датум и 
рас по ред пре у зи ма ња амба ла жног 
отпа да по насе љи ма, а како нам је 
рекла Мари ја на Панић одлу че но је да 
се пре у зи ма ње спр о ве де 24. маја.

– Јед на од нови на ове годи не је да 

пољо при вред ни про из во ђа чи не мора
ју да одва ја ју чепо ве од амба ла же, као 
до сада. Довољ но је само да испе ру 
амба ла жу три пута, затво ре чепом и 
одло же у пла стич не вре ће до тре
нут ка пре у зи ма ња. На састан ку смо 
поде ли ли свим пред став ни ци ма села 
пла стич не вре ће, а пољо при вред ни ци 
који нема ју вре ће могу доћи до про сто
ри ја нашег удру же ња где их могу пре
у зе ти. Тру ди мо се да нашим пољо при
вред ним про из во ђа чи ма олак ша мо и 
сам про цес пре у зи ма ња, тако да је ове 
годи не пове ћан број места са 7 на 10 
у који ма ће се пре у зи ма ти амба ла жни 
отпад. Апе лу је мо на пољо при вред ни ке 
из Сиба ча, Попи на ца, Срем ских Миха
ље ва ца, Кар лов чи ћа и Бре ста ча који 
пре ма рас по ре ду амба ла жу пре да ју 
у сусед ним мести ма, да је не баца ју. 
Сва ка ко да је лак ше оти ћи у сусед но 
место и одне ти саку пље ни отпад који 
ће завр ши ти у неком реци кла жном 

цен тру, него да завр ши по кана ли ма 
и трај но тру је живот ну сре ди ну у којој 
одра ста ју наша деца, рекла је Панић 
и дода ла да је још јед на од нови на ове 
годи не потвр да о пре да том амба ла
жном отпа ду коју ће сва ки пољо при
вред ни про из во ђач доби ти на лицу 
места са упи са ним коли чи на ма пре
да те амба ла же, а без које неће моћи 
да апли ци ра ју за сред ства код ИПА РД 
про гра ма. 

Тако ђе, Удру же ње пољо при вред ни
ка је путем СМС сер ви са оба ве сти ло 
пољо при вред не про из во ђа че да ће 
акци ја бити спро ве де на и ове годи не, а 
уско ро ће им посла ти и пору ке са тач
ним дату мом и местом пре у зи ма ња за 
њихо во насе ље. 

Додат не инфор ма ци је могу се доби
ти у кан це ла ри ји Удру же ња пољо при
вред ни ка у згра ди Општи не, а кон такт 
осо бе су Мари ја на Панић 064 898 36 
31 и Нема ња Алек сић 065 55 898 58.



14 24. APRIL 2019.  M NOVINE ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОСНОВ НА ШКО ЛА „ЈОВАН ПОПО ВИЋ“

Изли ва ње пло че
на новом објек ту

Радо ви на изград њи нове Основ не 
шко ле „Јован Попо вићׅ“ напре ду
ју по пред ви ђе ном пла ну. До сада 

су ура ђе ни земља ни радо ви, изли вен 
темељ и поста вље ни први носе ћи сту
бо ви. У уто рак 16. апри ла је изли ве
на и прва пло ча. Вред ност тре нут них 
радо ва је 78 мили о на дина ра, од чега 
је 60 мили о на дина ра издво ји ла Упра
ва за капи тал на ула га ња, а 18 мили
о на дина ра Град Срем ска Митро ви ца.

–До кра ја маја може мо да оче ку је мо 
да ком плет ни радо ви на изград њи кон
струк ци је нове шко ле буду гото ви и да 
нема мо рас ко ра ка изме ђу прве и дру ге 
фазе радо ва, јер оче ку је мо да у наред
ним дани ма рас пи ше мо јав ну набав ку 
за избор изво ђа ча за дру гу фазу. Прва 
фаза радо ва под ра зу ме ва саму кон
струк ци ју, а дру га ком плет но уре ђе ње, 
одно сно завр ше так шко ле по систе му 
кључ у руке. Шко ла се про сти ре на 
бру то 4.200 ква драт них мета ра, што је 
нето 3.800 ква драт них мета ра. Каби не
ти и учи о ни це ће бити спо је ни и на тај 
начин ће се побољ ша ти реа ли за ци ја 
и ква ли тет наста ве, рекао је начел ник 
Град ске упра ве за опште и зајед нич ке 
после о ве и имо ви ну Миро слав Јокић.

Пре ма наво ди ма начел ни ка Миро
сла ва Јоки ћа, за сада још није утвр ђен 

план по којим ће се реши ти пита ње 
ста рог објек та шко ле.

– Зна мо да ће се један део ста рог 
објек та руши ти због при ла за новој 
шко ли. Тако ђе, фискул тур на сала ће 
се рекон стру и са ти и биће пове за на са 
новим објек том. Још увек раз ми шља

мо коме ће и на који начин ста ри део 
шко ле који не буде сру шен бити доде
љен на упо тре бу, навео је Јокић.

Тако ђе, овом при ли ком, начел ник 
Град ске упо ра ве за опште и зајед нич
ке посло ве и имов ну Миро слав Јокић 
је навео да је завр ше но асфал ти ра

Изли ва ње пло че

Миро слав ЈокићСло бо дан Сто јиљ ко вић
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ње дела при ступ не сао бра ћај ни це на 
Буле ва ру Кон стан ти на Вели ког, док 
дру ги део још увек није асфал ти ран 
због ками о на који уно се мате ри јал за 
Стоп шоп цен тар. 

– Изград ња бици кли стич ке и пешач
ке ста зе, поста вља ње расве те и сема
фор не сиг на ли за ци је на Буле ва ру 
Кон стан ти на Вели ког тече по пла ну, 
тако да ће запо че ти радо ви бити завр
ше ни у пред ви ђе ном року и спрем
но ћемо саче ка ти и отва ра ње првог 
објек та, а то је Лидл, изја вио је Миро
слав Јокић.

Пре ма речи ма начел ни ка Миро сла
ва Јоки ћа, уско ро је у пла ну и руше ње 
ста ре шко ле у Мачванској Митровици.

– Руше ње ста ре шко ле у Мачван ској 
Митро ви ци је пла ни ран у току рас пу
ста и након тога се зач по чи ње изград
ња нове фискул тур не сале. Про је
кат се нала зи у завр шној фази, чија 
се фина ли за ци ја оче ку је у наред них 
месец дана. Око сеп тем бра месе ца 
може мо оче ки ва ти поче так изград
ње фискул тур не сале. Вред ност тих 
радо ва је око 125 мили о на дина ра, 
док ће јав на набав ка пока за ти коли ко 
ће сред ста ва бити потреб но за руше
ње шко ле, јер је шко ла изгра ђе на од 
азбест них пло ча, а то зах те ва посеб
но тре ти ра ње, одла га ње и тран спорт, 
рекао је Јокић.

За рекон струк ци ју основ не шко ле у 
Заса ви ци I се тре нут но при пре ма јав
на набав ка.

– За сред ства за рекон струк ци ју 
шко ле у Заса ви ци I смо кон ку ри са
ли у Мини стар ству држав не упра ве и 
само у пра ве. Оче ку је мо да ће Мини
стар ство, као и прет ход них годи на, 
пре по зна ти зна чај и ула га ње у систем 
основ ног обра зо ва ња, иста као је 
Миро слав Јокић.

Дирек тор Основ не шко ле „Јован 
Попо вић“ Сло бо дан Сто јиљ ко вић да 
је изу зет но задо во љан радо ви ма који 
теку пред ви ђе ним тем пом, и да деца, 
али и настав но и ван на став но осо
бље једва чека ју да се усе ле у шко лу 
будућ но сти, како је међу соб но зову.

– Шезде сет про це на та пло че је изли
ве но, уско ро ће бити изли вен и пре
о ста ли део. Шко ла пола ко ниче, сви 
су задо вољ ни, деца су зна ти жељ на и 
запо сле ни су оду ше вље ни. Шко ла је 
изгра ђе на шезде се тих годи на, посто је 
про бле ми са елек троинста ла ци ја ма и 
кро во ви ма, који су стал но про ки шња
ва ли. При лич но је руи ни ра на, то су 
били вели ки про бле ми које смо поку
ша ва ли да сани ра мо. Међу тим, нисмо 
у успе ва ли да то и ура ди мо. Тре нут но 
има мо 824 уче ни ка, по 4 оде ље ња у 
сва кој гене ра ци ји. Посто ји 74 настав
ни ка, и 14 помоћ них рад ни ка. Ово ће 
бити шко ла будућ но сти, а нагла сио 
бих да је наша шко ла ушла  и у про
грам „Пет сто ти на шко ла диги тал не 
наста ве“, тако да ће наста ва бити пот
пу но диги та ли зо ва на, рекао је Сто јиљ
ко вић.

З. Попо вић
Фото: Б. Туца ко вић

ДУ „ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“ ИРИГ

Хума ни тар на акци ја

Поред уоби ча је них актив но сти, и 
запо сле ни и мали ша ни у Дечи
јој уста но ви „Дечи ја радост“, 

има ју низ акци ја који ма се од малих 
ногу раз ви ја дух  соли дар но сти. Пред
став ни ци Саве та роди те ља, деца и 
вас пи та чи ове уста но ве, посе ти ли 
су 12. апри ла Деч је село „Др Мило
рад Павло вић“ у Срем ској Каме ни ци. 
Том при ли ком уру чи ли су гар де ро бу 
при ку пље ну у акци ји, орга ни зо ва ној 
током мар та у „Дечи јој радо сти“.

Дирек тор ка „Дечи је радо сти“ Јеле
на Вида но вић исти че, да је циљ био 

да се помог не деци у Деч јем селу, а 
у томе су има ли све срд ну подр шку 
роди те ља, запо сле них и самих мали
ша на у врти ћу. 

– Ово хума но дело је било дра го це
но и поуч но за све. Деца су дари ва ла 
деци, деца су се дру жи ла са децом, 
а ми смо још јед ном били све до ци, 
да наше мало неко ме зна чи мно го – 
каже Јеле на Вида но вић.

Посе та Деч јем селу је била тим ска, 
јер се акци ји при дру жи ла и ППУ „Сто
но ги ца“ из Срем ске Митро ви це.

 С. Џ.

Посе та Дечи јем селу

Услу га еВр тић пор та ла еУпра ва 
Репу бли ке Срби је, је услу га која је по 
први пут доступ на у општи ни Ириг у 
ДУ „Дечи ја радост“. 

Захва љу ју ћи спро во ђе њу ове услу
ге, роди те љи ма ће бити омо гу ће но 
под но ше ње елек трон ских при ја ва 
дете та у пред школ ску уста но ву, уз 
помоћ интер не та, путем наци о нал ног 
Пор та ла еУпра ва www.eupra va.gov.rs. 

– Про цес упи са је јед но ста ван и 
пот пу но бес пла тан. Елек трон ско под
но ше ње при ја ве се врши попу ња ва
њем онлајн обра сца, а при ла га ње 

изво да из матич не књи ге рође них и 
уве ре ња o запо сле њу није потреб но, 
јер се пода ци про ве ра ва ју ауто мат
ски. Упис деце у нашу уста но ву почи
ње од 3. маја и тра ја ће до 31. маја, те 
ће и услу га елек трон ског упи са бити 
доступ на у том пери о ду – рекла је 
за наше нови не, дирек тор ка ири шке 
„Дечи је радо сти“ Јеле на Вида но вић.

Ири шка локал на само у пра ва се 
нала зи међу 17 општи на и гра до ва у 
Срби ји, од којих су три у Сре му, у који
ма ће бити импле мен ти ра на наве де на 
услу га. С. Џ.

Елек трон ски упис деце

ВРД НИК

Лабо ра то ри ја почела са радом
У здрав стве ној ста ни ци у Врд ни ку, поче ла је од 22. апри ла са радом лабо

ра то ри ја у којој ће се узор ко ва ње крви врши ти поне дељ ком, сре дом и пет
ком, од 7 до 8:30 часо ва. 

Зака зи ва ње узо р ко ва ња је и даље оба ве зно, и може се извр ши ти на теле
фо не 2462030 или 069/ 609268, у вре ме ну од 11 до 14 часо ва.
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ЈАВ НА ДЕБА ТА О НАКНАДАМА

Усклађивање са законом
Јав на деба та о нацр ту одлу ке о 

накна да ма за кори шће ње јав
них повр ши на, одр жа на је у сали 

Скуп шти не општи не у поне де љак, 15. 
апри ла.

Одлу ку о орга ни зо ва њу јав не рас
пра ве доне ло је Општин ско веће на 
сед ни ци од 22. мар та ове годи не. Пре 
јав не деба те, два де сет дана је тра ја ла 
јав на рас пра ва током које су сви заин
те ре со ва ни могли дати сво је пред ло ге, 
при мед бе, суге сти је, а усме не пред ло
ге изне ти на јав ној деба ти.

Бра ни слав Нон ко вић, руко во ди лац 
Оде ље ња локал не поре ске упра ве је 
обра зло жио нацрт одлу ке о накна да
ма за кори шће ње јав них повр ши на на 
тери то ри ји општи не Шид.

– Ова одлу ка се доно си у скла ду са 
чла ном 239. став 3, Зако на о накна да
ма о кори шће њу јав них доба ра и Зако
ном о финан си ра њу локал не само
у пра ве. Овом одлу ком је про пи сан 
обу хват, обве зни ци, кон тро ла, утвр ђи
ва ње, тариф ни бро је ви, осло ба ђа ња  

уко ли ко посто је, начин на који се одлу
ка доно си и само њено спро во ђе ње. 
Посто је тариф ни бро је ви кроз које се 
изно си виси на накна да, посто је обве
зни ци који су про пи са ни овом одлу ком, 

начин на који се накна да утвр ђу је и 
вре ме ну кори шће ња. Орган који врши 
напла ту је Оде ље ње локал не поре
ске адми ни стра ци је, а орган који врши 
кон тро лу је Оде ље ње за инспек ци ју и 
Оде ље ње за урба ни зам – пре ци зи рао 
је Нон ко вић и додао о циље ви ма ове 
одлу ке и њеним резул та ти ма.

– Доно ше њем ове одлу ке, про ши
ри ће мо број обве зни ка, али неће мо 
ићи на пове ћа ње. Став општин ске 
вла сти је да нема пове ћа ња посто је
ћих изно са, који су обве зни ци пла ћа ли 
као накна ду. Ради ће се на томе да се 
база обве зни ка про ши ри, што и јесте 
циљ сва ке поре ске адми ни стра ци је, 
да та накна да не пред ста вља вели ко 
опте ре ће ње за обве зни ке који пла
ћа ју накна де. Прав ни основ посто ји у 
Зако ну, одлу ка се доно си у скла ду са 
Зако ном. Сред ства од напла те ових 
накна да, при па да ју једи ни ци локал не 
само у пра ве,  одно сно буџе ту – казао је 
Бра ни слав Нон ко вић. Д. Попов

Бра ни слав Нон ко вић

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Завр ше так водо во да у Љуби
У петак, 19. апри ла, 

одр жа на је сед ни ца 
Општин ског већа, а 

чла но ви овог тела рас пра
вља ли су о девет тача ка 
које су биле на днев ном 
реду. Изме ђу оста лог на 
днев ном реду су се нала зи
ле и тач ке које су се одно си
ле на утвр ђи ва ње пред ло га 
про гра ма зашти те и уре ђе
ња и кори шће ња пољо при
вред ног земљи шта за 2019. 
годи ну и доно ше ње одлу ке 
о при сту па њу реа ли за ци ји 
про јек та Завр ше так радо
ва на изград њи водо во да у 
Љуби пре ма изме ње ном и 
допу ње ном глав ном објек ту. 

Упра во су ове две тач ке 
биле и теме кон фе рен ци је 
за меди је која је одр жа на 
после засе да ња Општин
ског већа. Заме ник пред сед
ни ка Општи не Шид Зоран 
Семе но вић о пред ло гу про
гра ма зашти те и уре ђе ња и 
кори шће ња пољо при вред
ног земљи шта за ову годи ну 
је рекао:

– Мини стар ство пољо при
вре де са нашим коми си ја ма 
је доне ло пози тив но мишље
ње на изра ду годи шњег про
гра ма зашти те и уре ђе ња и 
кори шће ња пољо при вред

ног земљи шта. Као и дава
ње у закуп држав ног пољо
при вред ног земљи шта. 
Сагла сност смо доби ли 18. 
апри ла и Општин ско веће 
је усво ји ло пре по ру ку Мини
стар ства да у што кра ћем 
року тај  про грам зажи ви. 
Про грам је овај пут ура ђен у 
диги тал ном фор ма ту, пре ма 

инструк ци ја ма Мини стар
ства пољо при вре де. Нама 
је на рас по ла га њу око 3.000 
хек та ра пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво ји
ни која функ ци о нал но може 
да се кори сти. Општи на 
Шид је и овог пута иза шла 
у сусрет кори сни ци ма пра
ва пре чег заку па  и пре ко 

2.000 хек та ра је доде ли ла 
по цена ма које је одре ди ло 
Мини стар ство пољо при вре
де да би уна пре ди ли про из
вод њу, рекао је Семе но вић.

Он је додао да је покра јин
ски Секре та ри јат за пољо
при вре ду рас пи сао кон
курс за водо снаб де ва ње, а 
Општи на Шид ће кон ку ри са
ти на пред мет ном кон кур су. 

– Оно што зна мо је да је 
наша про јект но  тех нич ка 
доку мен та ци ја уса гла ше на 
са радо ви ма који су завр
ше ни прет ход них месе ци. 
Про је кат је про шао реви зи ју. 
Утвр ђе но је да наше уче шће 
буде 14 мили о на дина ра и 
на тај начин даје мо гаран ци
ју покра јин ском секре та ри ја
ту и Покра јин ској вла ди  да 
ће Општи на Шид из обез бе
ди ти сред ста ва, а то су пре 
све га сред ства из кре ди та 
који смо узе ли про шле годи
не. Обез бе ђен је новац и 
за рекон струк ци ју Основ не 
шко ле „Бран ко Ради че вић“ и 
дру гу, послед њу фазу рекон
струк ци је Основ не шко ле 
„Срем ски фронт“. Оче ку је мо 
да радо ви у Основ ној шко
ли „Срем ски фронт“, поч ну у 
јуну, рекао је Зоран Семе но
вић. Д. Попов

Зоран Семе но вић
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У ТОКУ ПОСТУ ПАК ЕКС ПРО ПРИ ЈА ЦИ ЈЕУ ОПШТИ НИ ИРИГ

При пре ме за
град њу аутопута
У ири шкој општи ни је у току посту

пак екс про при ја ци је непо крет но
сти по пред ло гу ЈП „Путе ви Срби

је“ за коју је реше њем Вла де Срби је 
утвр ђен јав ни инте рес 26. апри ла 2018. 
годи не. На осно ву тога се екс про при шу 
непо крет но сти ради изград ње инфра
струк тур ног кори до ра држав ног пута 
првог Б реда бр 21 Нови Сад  Рума  
Шабац и држа ног пута првог реда бр 19 
Шабац  Лозни ца и то дела Пара го во  
поче так оби ла зни це Рума.

Како сазна је мо од Оли ве ре Фили
по вић Про тић, начел ни це Општин ске 
упра ве, кра ја апри ла биће доне то око 
150 реше ња. 

 – Посту пак је запо чео у мар ту и за 
месец дана само ура ди ли поло ви ну 
овог вели ког посла, реч је о пре ко 300 
реше ња, коли ко би укуп но тре ба ло 
доне ти – рекла је за наше нови не Оли
ве ра Фили по вић Про тић.

За ове наме не сред ства обeзб еђује 
ЈП „Путе ви Срби је“. С. Џ. Оли ве ра Фили по вић Про тић

ПРИ ЈА ВА КОМУ НАЛ НИХ
ПРО БЛЕ МА

Мобилним 
телефоном
до решења

Гра ђа ни општи не Инђи ја од не
дав но има ју могућ ност да кому нал
не про бле ме при ја ве Систе му 48 и 
мобил ним теле фо ном путем апли
ка ци је Viber.

Како је иста као пред сед ник 
Општи не Вла ди мир Гак, овај вид 
услу ге омо гу ћен је у циљу брже и 
јед но став ни је при ја ве кому нал них 
про бле ма, али и ефи ка сни јег рада 
и боље кому ни ка ци је са гра ђа ни
ма.

– Све што је потреб но, јесте, да 
се кому нал ни про блем фото гра
фи ше мобил ним теле фо ном и уз 
кра так опис и лока ци ју, поша ље 
путем апли ка ци је Viber на број 065/ 
5555880. При ја ва се реги стру је 
у инфор ма ци о ном систе му и про
сле ђу је над ле жном пред у зе ћу или 
општин ском оде ље њу, а одго вор 
доби ја те у року од 48 сати – иста
као је Гак и додао, да се јед но став
ним при ја вљи ва њем кому нал них 
про бле ма ства ра брза и ефи ка сна 
кому ни ка ци ја гра ђа на и локал не 
само у пра ве.

Гак је под се тио да је осим нови
на у функ ци о ни са њу Систе ма 48, 
Општи на Инђи ја зна чај но олак ша
ла реша ва ње оба ве за гра ђа на са 
могућ но шћу пла ћа ња так си путем 
ПОС тер ми на ла у шал тер сали 
општи не, доста ве рачу на кому нал
них услу га на мејл и пла ћа ња истих 
помо ћу QR кодо ва и елек трон ском 
при ја вом деце за упис у вртић.

– Због тога је Општи на Инђи ја 
данас елек трон ски нај у ре ђе ни ја 
општи на у Срби ји и за то је доби ла 
при зна ње од пред сед ни це Вла де 
Срби је Ане Брна бић – рекао је Гак.

М. Ђ.

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ШИД

Припреме
за лицитацију

Одбор ни ци Скуп шти не општи не 
Шид, одр жа ли су у поне де љак, 
22. апри ла, сед ни цу по хит ном 

поступ ку. Одбор ни цу су рас пра вља ли о 
три тач ке, коли ко их је било на днев ном 
реду. Раз ма трао се пред лог про гра ма 
зашти те уре ђе ња и кори шће ња пољо
при вред ног земљи шта за 2019. годи ну, 
као и пред лог о при ба вља њу, кори шће
њу, упра вља њу и рас по ла га њу ства ри
ма у сво ји ни Општи не Шид, а послед ња 
тач ка днев ног реда била је раз ма тра ње 
пред ло га одлу ке о при ба вља њу и рас
по ла га њу ста но ви ма у јав ној сво ји ни 
Општи не Шид. 

Изве сти лац по првој тач ки днев ног 
реда била је Весна Брдар, извр ши лац 
за посло ве пољо при вре де. 

– Пре ма пода ци ма доби је них од репу
блич ког Гео дет ског заво да, укуп на повр
ши на по ката стар ским општи на ма у 
Шиду изно си 9.000 хек та ра . У тих 9.000 
хек та ра ула зе и гра ђе вин ске пар це ле, 
одно сно баште, дво ри шта и оста ло. 

Повр ши на зау зе та важе ћим уго во ри
ма о заку пу изно си 1.136 хек та ра  По 
пра ву пре чег заку па, а на осно ву узго ја 
дома ћих живо ти ња 98 лица су испу ни ла 
усло ве по Јав ном пози ву који је рас пи
са ли Општи на Шид током 2018. годи не. 
Пла ни ра на повр ши на за пра во пре чег 
заку па изно си 2.043 хек та ра. Укуп на 
повр ши на изу зе тих пар це ла у про гра
му зашти те уре ђе ња и кори шће ња 
пољо при вред ног земљи шта у држав
ној сво ји ни изно си 4.900 хек та ра. Сва 
оста ла повр ши на биће пону ђе на путем 
јав ног над ме та ња.  Одлу ком Буџе та 
Општи не Шид, сред ства издво је на за 
мере и актив но сти зашти те пољо при
вред ног земљи шта изно си 45 мили о на 
и  851.000  дина ра. Пред лог годи шњег 
про гра ма уса гла шен је, и про шао је све 
кон тро ле у Мини стар ству пољо при вре
де, које је дало сагла сност 18. апри ла 
– рекла је Брдар.

После раз ма тра ња, усво је не су све 
три тач ке днев ног реда. Д. Попов

Са сед ни це
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ЕКОНОМСКО – ТР ГОВИНСКa ШКОЛa „ВУК КАРАЏИЋ“

Про је кат ште дљи ве расве те

Покра јин ска вла да је за поста вља
ње ЛЕД расве те у основ ним и 
сред њим шко ла ма, висо ко о бра

зов ним и здрав стве ним инсти ту ци ја ма, 
герон то ло шким и спорт ским цен три ма у 
Вој во ди ни издво ји ла 70 мили о на дина ра. 
Еко ном ска – трго вин ска шко ла јед на је 
од 23 јав не уста но ве у Вој во ди ни која ће 
реа ли зо ва ти про је кат ште дљи ве расве
те.

Уче ни ци и про фе со ри Еко ном ско  – тр
го вин ске шко ле у Ста рој Пазо ви оста ја
ли су у мра ку током наста ве, пре све га 
у зим ским дани ма када се деша ва ло да 
оси гу ра чи због пре оп те ре ће ња прегорe. 
С дру ге стра не, тро шко ви потро шње 
елек трич не енер ги је у овој обра зов ној 
уста но ви нису зане мар љи ви, а заме на 
посто је ће, ЛЕД расве том у свих 16 учи о
ни ца и дру гим про сто ри ја ма шко ле зна чи 
вели ку уште ду.

Пот пи си ва њу уго во ра у згра ди Покра
јин ске вла де при су ство ва ла је дирек
тор ка ЕТШ „Вук Кара џић“ Дра го сла ва 
Мићић.

– Овим про јек том ћемо реши ти више
го ди шњи про блем наше шко ле који смо 
има ли, а сигур на сам да ће се овај про
је кат испла ти ти врло брзо, пре све га јер 
ће нам тро шко ви за стру ју бити вид но 
мањи на месеч ном нивоу, ште де ће мо 
елек трич ну енер ги ју и тиме бити енер
гет ски ефи ка сни ји. Ово није једи ни про је
кат који се одно си на ову област и дра го 
ми је што је наша шко ла пре по зна та као 
инсти ту ци ја која може да реа ли зу је ова
кву врсту про јек та уз помоћ покра ји не, 
али и локал не само у пра ве – закљу чи ла 
је Мићи ће ва.

За поста вља ње ЛЕД расве те у овој 
шко ли Покра јин ска вла да опре де ли ла је 
нешто више од два мили о на дина ра, док 
ће општи на Ста ра Пазо ва суфи нан си
ра ти реа ли за ци ју овог про јек та са пре ко 
мили он дина ра. Бес по врат на сред ства 
обез бе ђе на су пре ко кон кур са Покра јин
ског секре та ри ја та за енер ге ти ку, гра ђе
ви нар ство и сао бра ћај.

– Бене фит ових ула га ња је више струк, 
јер ће јав ним уста но ва ма широм Вој во

ди не обез бе ди ти ква ли тет ни ју расве
ту, али и мање тро шко ве за елек трич ну 
енер ги ју. Исто вре ме но, поста вља њем 
савре ме не ЛЕД расве те обез бе ђу је се и 
мање зага ђе ње живот не сре ди не, иста
као је при ли ком пот пи си ва ња уго во ра са 
кори сни ци ма сред ста ва пот пред сед ник 
АП Вој во ди не, Ђор ђе Мили ће вић.

Мили ће вић је још додао да ће Покра
јин ска вла да наста ви ти са ула га њем 
у про јек те енер гет ске ефи ка сно сти и 
позвао локал не само у пра ве да пра те 
кон кур се Покра јин ског секре та ри ја та за 
енер ге ти ку, гра ђе ви нар ство и сао бра ћај 
и да при пре ма ју доку мен та ци ју за про јек
те који ће обез бе ди ти енер гет ски ефи ка
сни је и ква ли тет ни је јав не објек те.

Реа ли за ци јом 23 про јек та ште дљи
ве расве те на тери то ри ји 14 вој во ђан
ских општи на оства ри ће се уште да од 
око осам и по мили о на дина ра на годи
шњем нивоу, док ће потро шња елек трич
не енер ги је бити мања за гото во мили он 
кило ват сати.

С. С.

Са пот пи си ва ња уго во ра у Покра јин ској вла ди

ЕКОЛОГИЈА

Сма ње на упо тре ба пла стич них кеса
Мини стар ство зашти те живот не сре ди

не саоп шти ло је да је у Срби ји купо ви на 
пла стич них кеса дра стич но сма ње на од 
како је уве де но напла ћи ва ње истих што 
је, како кажу, и био циљ. Про ве ра ва ли 
смо коли ко су се про ме ни ле нави ке 
потро ша ча при узи ма њу ових кеса и да 
ли је фабри ка ма за њихо ву про из вод њу 
опа ла иста. Сва ко од нас у про се ку годи
шње потро ши око 300 пла стич них кеса, а 
како би се сма њи ла њихо ва упо тре ба од 
про шле годи не уве де на је напла та по 
кома ду у изно су од по два дина ра. Иако 
то није вели ка став ка за кућ ни буџет, куп
це све чешће виђа мо са цеге ри ма и тор

ба ма. Гра ђа ни које смо анке ти ра ли кажу 
да се пола ко одви ка ва ју од узи ма ња 
кесе на каси и да је купу ју само кад 
мора ју. Сла жу се да је пла стич них кеса 
било пре ви ше по дома ћин стви ма и, што 
је још горе, по при ро ди. Мали тргов ци, 
пија це и спе ци ја ли зо ва не рад ње су се 
ипак одлу чи ли да не напла ћу ју кесе не 
би ли се избо ри ли са кон ку рен ци јом, пре 
све га са вели ким трго вин ским лан ци ма у 
који ма кажу да цена има пре суд ну уло гу 
у одлу ци – узе ти или не узе ти кесу. Тако 
Љиља на Кру нић из трго вин ског лан ца 
„Меди ус” изно си пода так да се у њихо
вим објек ти ма пре напла ћи ва ња кеса 

тро ши ло и до 2,9 мили о на кома да, а од 
када их напла ћу ју тај број је пао на 1,8 
мили он, одно сно, сма њен је за 40 посто. 
С дру ге стра не, поје ди ни про из во ђа чи 
пла стич них кеса у овом кра ју исти чу да 
је про из вод ња сма ње на за чак 60 до 70 
посто. И оно што не сме мо да забо ра ви
мо, јесте да је од 400 до 1.000 годи на 
потреб но да би се раз гра ди ла јед на пла
стич на кеса, а циљ Европ ске коми си је 
јесте да се годи шња потро шња по ста
нов ни ку до кра ја 2019. сма њи на 90, 
одно сно на 40 пла стич них кеса до 2025. 
годи не.

С. С.
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ПОКРА ЈИН СКА СМО ТРА

Успех реци та то ра
Ната ли ја Миљуш из Нове Пазо ве 

осво ји ла је тре ће место и злат ну пла
ке ту на покра јин ској смо три реци та то
ра у Сеч њу у кате го ри ји сред њег узра
ста и пла си ра ла се на репу блич ку 
смо тру у Ваље во. Уз злат не пла ке те, 
пла сман на репу блич ку смо тру оства
ри ле су и Лора Мер шак и Јана Руман 
из Ста ре Пазо ве међу одра слим реци
та то ри ма, а међу нај бо љим реци та то
ри ма Вој во ди не у нај мла ђем узра сту 
нашле су се Анђе ла Ада мо вић, Татја
на Бабин ка и Миа Јашо, све три из 
Ста ре Пазо ве, које су се тако ђе овен
ча ле злат ном дипло мом.  Јуби лар на, 
50та покра јин ска смо тра реци та то ра 
„Песни че наро да мог“ ове годи не је 
оку пи ла 163 кази ва ча лепе речи, а ста
ро па зо вач ка општи на је има ла 11 

пред став ни ка. Све уче сни ке је оце њи
вао жири у саста ву Мио драг Петро вић, 
Ката лин Фазе каш, Ана Леско вац, 
Дани е ла Раду, Ама ли ја Ковач и Ката
ри на Чели ко вић. Репу блич ка смо тра у 
Ваље ву ће бити одр жа на 17. и 18. 
маја.  Орга ни за тор смо тре је био Савез 
умет нич ког ства ра ла штва ама те ра 
Вој во ди не, где исти чу да се реци то ва
ње негу је да би се код деце раз ви ја ло 
осе ћа ње за етич ке и естет ске нор ме, 
које пое зи ја доно си, да се код мла дих 
кул ти ви ше говор ни израз, да се чува 
матер њи језик и негу је кул ту ра гово ра 
и јав ног сцен ског насту па. З. К.

ГРАД СКИ ХОР 
Два концерта

Град ски хор Ста ра Пазо ва одр жао је 
први од два пла ни ра на кон цер та, у 
годи ни када обе ле жа ва сво је пуно лет
ство. Пре 18 годи на Рад ми ла Андре је
вић, про фе сор ка музич ке кул ту ре 
осно ва ла је хор, који тра је у кон ти ну и
те ту од тада, и то је по њеним речи ма 
нај ве ћи успех. Има ли су низ госто ва
ња по Срби ји, кон це ра та на дома ћој 
позор ни ци и насту па, а у жељи да буду 
допа дљи ви публи ци у свом репер то а
ру, поред кла сич них хор ских песа ма, 
негу ју и попу лар не мело ди је. У про гра
му су синоћ као гости насту пи ли опер

ски пева чи Гор да на Томић и Борис 
Бабик, Там бу ра шки орке стар под руко
вод ством Љубин ка Лази ћа, као и трио 
Јан Чеме р ски, Бра ца Чор тан, Зоран 
Мило ше вић и вио ли ни ста др Гру ји ца 
Мило је вић. Про грам је завр шен „Вин
ском песмом“, а за јесен Град ски хор 
наја вљу је још један кон церт. И. П.

БИБЛИ О ТЕ КА

Промоција књиге
Ста ро па зо вач ка Народ на библи о те

ка „Доси теј Обра до вић“ уго сти ла је 
истак ну тог нови на ра и писца Вању 
Були ћа, који је промо ви сао сво ју нај
но ви ју књи гу под нази вом „Душа но ва 
кле тва“ изда ту кра јем маја про шле 
годи не у изда њу „Лагу не“. Трго ви на 
белим робљем и наси ље над жена ма 
глав не су теме нај но ви јег рома на 
Вање Були ћа који носи назив „Душа
но ва кле тва“. У пита њу је шести 
роман из сери ја ла који пра ти аван ту
ре нови на ра Нова ка Ива но ви ћа. Под
на слов рома на је „Зло има хиља ду 
лица, али само један циљ.“ Циљ да 
уни зи чове ка, што у неку руку, исти че 
аутор, пред ста вља њего ву бор бу про
тив зла. Пору ка рома на је да закон 
мора да се пошту је, као што је у 
Душа но во вре ме пошто ван његов 
закон. Булић је добит ник „Злат ног 
бео чу га“ за допри нос кул ту ри Бео гра
да, а награ ђи ван је и при зна њи ма за 
нај тра же ни је књи ге у књи жа ра ма и 
библи о те ка ма Срби је. Члан је Удру
же ња нови на ра Срби је и Удру же ња 
књи жев ни ка Срби је. Напи сао је 
роман си ра не био гра фи је неко ли ко 

позна тих глу ма ца, међу који ма су 
Петар Божо вић, Лазар Ристов ски, 
Сека Саблић и дру ги. Сце на ри ста је 
три ТВ сери ја и косце на ри ста фил ма 
„Лепа села, лепо горе“, а напи сао је 
неко ли ко збир ки при ча. С. С.

ПОЗО РИ ШТЕ

Све о жена ма

Позо ри шна пред ста ва „Све о жена
ма” у про дук ци ји ново па зо вач ког Ама
тер ског позо ри шта „Мир ко Тата ло вић 
Ћира” после пре ми је ре у Новој Пазо
ви, изве де на је у Позо ри шној сали у 
Ста рој Пазо ви у окви ру селек ци је за 
Фести вал ама тер ских позо ри шних 
дру шта ва Вој во ди не, који би тре ба ло 
да се одр жи током маја у Ста рој 
Пазо ви. Пред ста ва је рађе на по тек
сту Мира Гавра на у режи ји Алек сан
де ра Бака, а сце ну, током више од 
сат вре ме на, деле Дија на Влај нић 
Дра гин, Ива на Гашић Грбић и Боја на 
Уро ше вић. „Све о жена ма” је позо ри
шна пред ста ва која, изме ђу оста лог, 
гово ри о одно си ма у поро ди ци у којој 
мај ка поку ша ва да поми ри две ћер ке 
које су у зава ди, затим одно си две 
при ја те љи це, од којих је јед на мани
пу лант, дру га жртва, а ту су и секре та
ри це које се боре за рад но место. 

С. С.

СТАРИ СЛАНКАМЕН

Нова публи ка ци ја
Тури стич ка орга ни за ци ја општи

не Инђи ја изра ди ла је публи ка ци
ју под нази вом „Ста ри Слан ка мен 
кроз веко ве,“ у жељи да ширем 
ауди то ри ју му пред ста ви инте ре
сант ну исто риј ску при чу и зна чај 
овог насе ља.

Исто и ме ну изло жбу, про шле 
годи не, има ли су при ли ку да погле
да ју сви они који су при су ство ва ли 
обе ле жа ва њу 550 годи на посто
ја ња пра во слав не цркве Све
тог Нико ле у том инђиј ском селу. 
Садр жај изло жбе при ка зан je на 32 
стра не нове публи ка ци је, која се 
може доби ти у Тури стич кој орга ни
за ци ји.

М. Ђ.
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УСКР ШЊИ НАРОД НИ ОБИ ЧА ЈИ

Сим бо ли веч ног живо та

Поред хри шћан ских
и цркве них, у

оби ча ји ма који су у 
вези са Ускр сом, има и 

доста арха ич них, 
магиј ских и

прет хри шћан ских 
еле ме на та, који су

пре у зе ти из
мно го бо жач ких

веро ва ња о новој 
ожи ве лој при ро ди и 
њеном ускр сну ћу из 

зим ског сна

Про сла вља ње пра зни ка посве ће
ном Хри сто вом вас кр се њу, оду
век је било пра ће но цркве ним 

мани фе ста ци ја ма, свет ко ви на ма. 
Царе ви су пушта ли заро бље ни ке из 
затво ра, бога ти робо ве на сло бо ду, а 
сиро ма шни су доби ја ли помоћ од вла
сти. Вас крс се про сла вља све ча но и 
данас. Бого слу же ње Хри сто вог вас кр
се ња почи ње већ на Вели ку субо ту. 
Посеб на све ча ност је упри ли че на на 
јутре њи. После поно ћи одви ја се све
ча на лити ја око хра ма, ради сусре та 
са Хри стом, налик сусре ту миро но си
ца са вас кр слим Хри стом у Јеру са ли
му. За вре ме јутре ња, на речи: „Друг 
дру га оби мем рцем, бра ти је“, дола зи 
до цели ва ња. На литур ги ји се у нај ра
ни јим сати ма чита Јеван ђе ље по 
Јова ну о божан ству Хри ста. Вас кр
шње песме саста вље не су већим 
делом од дела Јова на Дама ски на. 
Бого слу же ње тра је чита ву вас кр шњу 
сед ми цу и оба вља се при отво ре ним 
цар ским две ри ма, као знак да је вас
кр се њем Ису са Хри ста свим вер ни ци
ма отво рен при ступ на небо. При ли
ком вас кр шњег цели ва ња, вер ни ци се 
поздра вља ју са „Хри стос вас кр се“ –  
„Ваи сти ну вас кр се“, те дару ју јед ни 
дру ги ма црве на јаја. Поме ну ти оби чај 
дати ра од дав ни на, од Све те Мари је 
Маг да ли не, која је доне ла цару Тибе
ри ју на дар црве но јаје, рекав ши му: 
„Хри стос вас кр се“. Јаје пред ста вља 
сим бол гро ба и рађа ња из неда ра 

њего вих. Обо је но црве ном бојом, оно 
озна ча ва наш пре по род крвљу Хри
сто вом. Посто ји оби чај да се тог дана 
на осве ће ње доне су дома ћи артос, 
сир и јаја. Чита ве сед ми це је при сут но 
цело днев но зво ње ње, у знак све ча но
сти у цркви, која про сла вља побе ду 
Хри ста над смр ћу. Пра зник тра је четр
де сет дана као помен на четр де сет 
дана Хри сто вог борав ка на земљи 
након вас кр се ња (Вели ки пра во слав
ни бого слов ски енци кло пе диј ски реч
ник) 

Про сла ву Ускр са пра те мно го број ни 
оби ча ји, од којих је сва ка ко нај за сту
пље ни је фар ба ње јаја и туца ње јаји
ма. Јаје које пук не при па да побед ни ку. 
Нерет ко се узи ма ју пачи ја, мор чи ја, 
гушчи ја јаја, ради оси гу ра ва ња побе
де. Поне кад се кори сте дрве на јаја, 
или јаје које је про бу ше но, из кога је 
садр жај исце ђен и у које је нали вен 
восак. У Живо ту и оби ча ји ма наро да 
срп ског, Вук Сте фа но вић Кара џић је 
забе ле жио: „У наро ду наше му зове се 
вас кр се ње и вас крс и ускрс, по источ
ни јим кра је ви ма и велиг дан а по 
запад ни јем (осо би то код кршћа на) 
вазам. Ово је пра зник тако вели ки као 
и Божић. На вас кр се ни је тре ба сва ко 
да узме наво ру: За то у Срби ји зађу 
пред вас кр се ни је по сели ма мана
стир ски ђаци с кота ри ца ма те дају 
наво ру за јаја. О вас кр се ни ју се туку 
шаре ни јем и црве ни јим јаји ма, уда ра ју 
врхо ви ма јаје о јаје, па које се раз би је 

оно узме онај који га је раз био. То 
чине код мана сти ра и код цркве и 
непо зна ти људи, али тре ба нај при је 
да виде јаје један дру го ме: јер гдје ко ји 
про би ју јаје од оздо и исци је де жуј це и 
бје лан це, па нали ју воска да је твр ђе. 
Дру ги дан вас кр се ни ја (у поне дјељ
ник) ко не оде у цркву на јутре њу, оно
га (у Сри је му и у Бач кој) хоће да поли
ју водом или да баце у воду; за то се 

Туцање јајима

Црвена јаја су симбол Христове крви
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каже онда: Данас иду годи шња ци у 
цркву (тј. они који иду само од годи не 
до годи не). У Дубров ни ку се за вас кр
се ни је мије се кола чи у сри је ди с бије
ли јем јаје том који се о ускр су дају 
слу жи те љи ма и кад ко доне се што са 
села; и ова ко ви колач зове се теха ри
ца. Од вас кр се ни ја до Спа со ва дне 
гово ри се, кад се дво ји ца сре ту на 
путу, или кад који коме дође у кућу: 
„Ристос вас крс“ (мје сто добро јутро, 
помоз’ Бог и добар вече), и одго ва ра 
се: „Ваи сти ну вас крс“; тако и кад се 
пије, мје сто спа суј се и на здра вље“. 

Дакле, поред хри шћан ских и цркве
них, у оби ча ји ма који су у вези са Ускр
сом, има и доста арха ич них, магиј ских 
и прет хри шћан ских еле ме на та, који су 
пре у зе ти из мно го бо жач ких веро ва ња 
о новој ожи ве лој при ро ди и њеном 
ускр сну ћу из зим ског сна. Мно го број ни 
оби ча ји су ишче зли или су појед но ста
вље ни, наро чи то у урба ним сре ди на
ма, али су се неки од њих још увек 
одр жа ли (Сте фа но вићБано вић). 
Овом при ли ком ћемо ука за ти на неке 
од срп ских народ них оби ча ја који су у 
вези са Ускр сом. Познат је оби чај да 
се ују тру на Ускрс народ уми ва све
жом нена че том водом, у коју су прет
ход но ста вље ни црве но обо је но јаје, 
боси љак и здра вац. При ли ком уми ва
ња ваља се јаје том трља ти по лицу, 
како би сви били црве ни налик јаје ту и 
здра ви. Након поста прва мрсна хра на 
тре ба ло би да буде офар ба но јаје. 
Прво оба ре но и обо је но јаје, назва но 
чувар ку ћа, чува се годи ну дана, а 
негде се оно зако па ва у њиву као 
жртва божан ству које шти ти усе ве. 
Уоби ча је но да се сва ком посе ти о цу 
куће покло ни ускр шње јаје. За Ускрс 
се при пре ма колач буздо ван (у Сре
му), вити ца (у Шума ди ји), у који се 
ста вља јаје. Ускр шњи колач се ломи 
за вре ме руч ка уз речи: „Све нам 
крсло (ожи ве ло) и вас кр сло (ускр
сло)“. Посто ји веро ва ње да на Ускрс 

тре ба избе га ва ти дуго спа ва ње, да се 
не би дре ма ло током чита ве годи не. 
За вре ме Ускр са су отво ре на рај ска 
вра та, сто га ко се упо ко ји на Ускрс, 
душа му одла зи у рај. У народ ним 
оби ча ји ма о Ускр су исти че се култ 
при ро де, њено ускр сну ће, које се при
ка зу је и пред ста ва ма биља, цве то ва и 
гран чи ца на ускр шњим јаји ма, и њихо
вом црве ном бојом, која сим бо ли ше 
живот нове при ро де (Срп ски мито ло
шки реч ник). 

Ускр шњу пече ни цу, пре ма веро ва
њу, тре ба окре та ти само зде сна нале
во, а уко ли ко дође до гре шке, онда 
пече ни цу тре ба вра ти ти, а потом три 
пута пљу ну ти изнад себе. Међу оби
ча је, сва ка ко се свр ста ва и одла зак на 
гро бље, на коме се оста вља ју јаја 
зајед но са јелом за душу покој ни ка. 
Води ло се рачу на да деца на Ускрс не 
поје ду више од три жуман це та, да не 
би била жута и бле да у лицу. Као што 
је већ поме ну то, на Ускрс је, у неким 
кра је ви ма, било уоби ча је но „узи ма ње 
наво ре“. Поред тога ста ри ји људи су 
се на Ускрс ују тру „испо ве да ли“ пред 
гло гом или леском и „при че шћи ва ли“ 
пупољ ком или листом. Овај оби чај 
био је посеб но при су тан у источ ној 
Срби ји. Све су то биле арха ич не рад
ње у који ма су пове за ни број ни еле
мен ти у јед ну цели ну магиј скообред
ног садр жа ја. Мно го број ни оби ча ја и 
веро ва ња који су у вези са Ускр сом 
изво де се у жељи да се кроз њих оси
гу ра здра вље, бла го ста ње и напре
дак. У ту свр ху се меси колач, раз би ја
ју јаја, при че шћу је пупољ ком, уми ва 
водом у коју је ста вље но јаје. Све то, 
као и упо тре ба земље, секи ре, врбе, 
копри ве, цве та од дре на и дру гог, има 
у народ ној рели ги ји одре ђе ну сим бо
лич ну уло гу и дубок магиј ски сми сао 
(Вла хо вић). 

Др Сне жа на Булат

При ли ком вас кр шњег 
цели ва ња, вер ни ци
се поздра вља ју са 

„Хри стос вас кр се“ –  
„Ваи сти ну вас кр се“, те 
дару ју јед ни дру ги ма 
црве на јаја. Поме ну ти 

оби чај дати ра од
дав ни на, од Све те 
Мари је Маг да ли не, 
која је доне ла цару 

Тибе ри ју на дар
црве но јаје, рекав ши 

му: „Хри стос вас кр се“. 
Јаје пред ста вља
сим бол гро ба и

рађа ња из неда ра 
њего вих. Обо је но 

црве ном бојом,
оно озна ча ва наш
пре по род крвљу

Хри сто вом

Ускршња литургија
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У уто рак, 16. апри ла у Старт ИТ цен
тру Инђи ја, одр жа на је ради о ни ца на 
којој се гово ри ло о пред но сти ма и огра
ни че њи ма 3Д штам пе. У пита њу је дру ги 
у низу ИТ дога ђа ја који се реа ли зу је ове 
годи не, у окви ру про јек та XBIT, финан
си ра ног од Европ ске уни је, у циљу при
ка зи ва ња 3Д тех но ло ги је као иде ал не 
плат фор ме за про то тај пинг и изра ду 
функ ци о нал них дело ва. 

– При сут ни су на ради о ни ци, има ли 
при ли ку да сазна ју све о пред но сти ма 
и огра ни че њи ма које 3Д штам па пру жа 
кори сни ци ма, са посеб ним освр том на 
све чиње ни це које би тре ба ло да позна
је мо пре њене упо тре бе, како бисмо 
што аде кват ни је могли да је при ме ни
мо у послов не или лич не свр хе. Тако ђе, 
кроз прак тич ни рад, упо зна ли смо при
сут не са функ ци о ни са њем 3Д штам пе 
на прак тич ним при ме ри ма и посе бан 
осврт дали смо на ФДМ тех но ло ги ју 
– иста као је Лука Шти лић, пре да вач и 
члан APE Robo tics тима.

Про је кат XBIT спро во де Мини стар
ство трго ви не, тури зма и теле ко му ни
ка ци ја, Удру же ње гра ђа на СЕЕ ИЦТ 
и Факул тет тех нич ких нау ка у Новом 
Саду, као стра не из Срби је и Општи на 
Мага де но вац и ОСВИТ Инку ба тор из 
Доњег Михољ ца, са стра не Хрват ске у 
окви ру IPA CROSSbor der Coo pe ra tion, 
про гра ма Хрват ска –Ср би ја 20142020. 
Про је кат се бави раз во јем усло ва за 
опти ма лан и струк ту ри ран раз вој ИТ 
инду стри је и пред у зет ни штва у про грам
ском реги о ну, као и њего во опти мал но 
кори шће ње као гене ра то ра ино ва ци ја и 
кон ку рент но сти. У наред ним месе ци ма 
реа ли зо ва ће мно го број не актив но сти, 
како би се уна пре ди ло кори шће ње ИТ 
тех но ло ги ја у пред у зет ни штву.

СЕЕ ИЦТ је непро фит на орга ни за ци ја 
осно ва на 2010. годи не, са миси јом пру
жа ња зна чај не и дубо ке подр шке срп
ској тех но ло ги ји и стартап сце не, како 
би се под ста кло веће запо шља ва ње и 
еко ном ски раст. 

Мини стар ство трго ви не, тури зма и 
теле ко му ни ка ци ја, актив но ради на уна
пре ђе њу ИТ сек то ра у Срби ји, спро во
де ћи мно го број не парт нер ске про јек те 
са овим циљем. 

M. Ђ.

СТАРТ ИТ ЦЕН ТАР

Ради о ни ца
о 3Д штам пи

ПУ „БОШКО БУХА“

Прослављен рођендан 

Низом мани фе ста ци ја у неде љи 
за нама, инђиј ска Пред школ ска 
уста но ва „Бошко Буха” обе ле

жи ла је 40 годи на посто ја ња. У Кући 
Вој но ви ћа одр жа на је изло жба дечи
јих радо ва, док су за роди те ље, запо
сле не у тој уста но ви и пред став ни ке 
локал не само у пра ве, одр жа не две 
при ред бе у Кул тур ном цен тру Инђи ја.

У про сто ри ја ма Народ не библи о те ке 
„Др Ђор ђе Нато ше вић” у четвр так, 18. 
апри ла одр жа на је ради о ни ца „Чита о
ни цаПри ча о ни ца”.

У неде љи обе ле жа ва ња јуби ле ја, 
пред став ни ци ПУ „Бошко Буха“ под се
ти ли су, да је у прет ход них годи ну дана 
обно вље на цен трал на кухи ња која 

задо во ља ва нај стро жи је кри те ри ју ме, 
а капа ци те ти свих обје ка та су про ши
ре ни или обно вље ни. Поста вље на је 
огра да у објек ту „Невен”, купље ни су 
нови моби ли ја ри, а у неким објек ти ма 
и први пут поста вље ни. Подиг нут је 
ниво здрав стве не зашти те деце, док 
је цен трал ни обје кат „Сун це”, при кљу
чен на град ску кана ли за ци о ну мре жу.

Пред став ни ци Општи не Инђи
ја наја вљу ју изград њу новог врти ћа 
код Хра ма Све тог цара Кон стан ти на 
и цари це Јеле не, чиме ће се уки ну ти 
листа чека ња, а бора вак деце у врти
ћи ма од иду ће годи не бити пот пу но 
бес пла тан.

 М. Ђ.

Рођен дан ска при ред ба 

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

Про ду жен кон курс за нови лого
Кон курс за нај бо љи дизајн зна ка 

(лого) Кул тур ног цен тра Инђи ја про
ду жен је до 30. апри ла. Нови визу
ел ни иден ти тет Кул тур ног цен тра 
Инђи ја као и Гале ри је Куће Вој но ви
ћа жели да обје ди ни све што та уста
но ва пред ста вља, и по чему је пре
по зна тљи ва, кажу пред став ни ци ове 
уста но ве кул ту ре. Као место које је 
у стал ној кому ни ка ци ји са јав но шћу 

и у жељи да се још више при бли же 
гра ђан ству и јав но сти, зна чај идеј ног 
реше ња тре ба да пред ста ви карак
тер инсти ту ци је.

Дизајн зна ка (лого), гра фич ко и 
сли ков но тре ба да буде савре ме но, 
модер но и да осли ка ва архи тек тон
ско реше ње Кул тур ног цен тра Инђи
ја и Гале ри је Куће Вој но ви ћа. Дизајн 
зна ка тре ба да буде пре по зна тљив 

и уоч љив у земљи, реги о ну 
и ино стран ству. Код тек сту
ал ног дела зна ка потреб но 
је да буде дво је зич но: срп ска 
ћири ли ца и енгле ски алфа бет. 
Побед нич ки рад биће награ
ђен нов ча ном награ дом од 
25.000 дина ра и биће ода бран 
од Умет нич ког саве та Кул тур
ног цен тра Инђи ја.

Фото гра фи је Кул тур ног цен
тра Инђи ја и Гале ри је Куће 
Вој но ви ћа могу се про на ћи на 
сај ту www.kcin dji ja.com и Феј
сбу ку Кул тур ни цен тар Инђи
ја, као и више инфор ма ци ја о 
кон кур су.

 М. Ђ.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ РУМА

Нова систематизација
Годи шњи изве штај о раду Општин

ске упра ве Општи не Рума за мину лу 
годи ну, као и изме не и допу не пра вил

ни ка о уну тра шњем уре ђе њу и систе ма
ти за ци ји рад них места усво је ни су на 76. 
сед ни ци Општин ског већа која је одр жа на 
18. апри ла. Раз лог за изме не систе ма ти
за ци је је, по речи ма Душа на Љуби ши ћа, 
начел ни ка Општин ске упра ве, потре ба 
јачег инспек циј ског над зо ра пре ма спорт
ским удру же њи ма. Зато је уве де но рад но 
место про свет носпорт ски инспек тор.

–  Број запо сле них у Општин ској упра
ви се рапид но сма њу је, и сада је про блем 
да нема мо довољ но кадро ва на одре ђе
ним пози ци ја ма. Број зада та ка, посло ва и 
над ле жно сти Општин ске упра ве је сва ког 
дана све већи. Адми ни стра тив но ми све 
покри ва мо, а број запо сле них се сма њу је. 
Тако је у јану а ру про шле годи не у Општин
ској упра ви било запо сле но 127 људи на 
нео д ре ђе но вре ме, сада је тај број 120, а 
у децем бру 2013. годи не број запо сле них 
је био 156, дакле има мо дра стич но мање 
запо сле них него пре шест годи на. Зато и 
систе ма ти за ци ју стал но мења мо, тру де ћи 
се да нађе мо начин да Општин ска упра
ва буде и даље ефи ка сна и да кадров ски 
капа ци тет са којим рас по ла же мо буде 
иско ри шћен на нај бо љи начин. Уве ли смо 
ИСО стан дард, стан дард зашти те живот
не сре ди не, има мо буџет ског инспек то ра, 
интер ног реви зо ра, уве шће мо и финан
сиј ско упра вља ње и кон тро лу, што је 
дода тан начин ефи ка сни јег рада Општин
ске упра ве – рекао је Душан Љуби шић, 
начел ник Општин ске упра ве.

На овој сед ни ци су при хва ће ни и пред
ло зи одлу ке о доно ше њу пла но ва детаљ

не регу ла ци је општин ских путе ва Добрин
ци  Доњи Петров ци и Кле нак  Гра бов ци. 

– На овај начин се ком пле ти ра пут на 
мре жа у рум ској општи ни. Дужи на првог 
пута је око 3,5 кило ме та ра, док је дру
ги пут, изме ђу Гра бо ва ца и Клен ка дуг 
око девет кило ме та ра. Тако ће се знат но 
скра ти ти доса да шњи пут изме ђу ова два 
места – рекла је Мил ка Павло вић, дирек
тор ка ЈУП „План“ Рума.

Конач ну реч о овим пред ло зи ма даће 
одбор ни ци СО Рума на сво јој наред ној 
сед ни ци.

Боба на Мале тић, шефи ца Оде ље
ња за дру штве не делат но сти обра зло
жи ла је одлу ку о пра ву на финан сиј ску 
помоћ неза по сле ним поро ди ља ма, која 
је ускла ђе на са новим Зако ном о финан

сиј ској подр шци поро ди ца ма са децом, у 
сми слу нови на, да пра во може оства ри ти 
отац и то, ако мај ка није жива, уко ли ко је 
напу сти ла дете, ако је лише на сло бо де, 
или је тешко обо ле ла, нарав но, све уз 
потреб ну доку мен та ци ју. 

Дру га нови на у овој одлу ци је да дете 
мора да има при ја вље но пре би ва ли ште 
на истој адре си као и мај ка, а тре ћа је 
начин испла те. 

Сада се иде од Оде ље ња за дру штве
не делат но сти ка Оде ље њу за финан
си је, при вре ду и пољо при вре ду, док је 
рани је испла та ишла ка Цен тру за соци
јал ни рад. Виси на је оста ла иста, а то је 
10.000 дина ра месеч но. 

Усво јен је и пред лог одлу ке о пру жа њу 
финан сиј ске подр шке поро ди ци за прво
ро ђе но дете. 

– Изме на је да мај ка и дете мора ју 
има ти пре би ва ли ште на истој адре си, а 
дру га се, тако ђе, тиче начи на испла те и 
то на исти начин као и у прет ход ној одлу
ци. Износ је исти и он је 30.000 дина ра 
за прво ро ђе но дете – каже Боба на Мале
тић.

Чла но ви Општин ског већа су при хва
ти ли изве штај о раду Кул тур ног цен тра „ 
Бра на Црн че вић“. По речи ма дирек тор ке 
Тање Слеп че вић, ова уста но ва кул ту ре 
је у пот пу но сти реа ли зо ва ла свој пла ни
ра ни про грам у про шлој годи ни на задо
вољ ство број не публи ке, буду ћи да је 
позо ри шни, филм ски, ликов ни и музич ки 
про грам испра ти ло пре ко 50.000 посе ти
ла ца, и то не само из рум ске општи не.

На овој сед ни ци је одлу че но и да се 
Боја ни Сту пар за лече ње помог не са 
40.000 дина ра. С. Џ.

Душан Љуби шић

Лек ци ју о хума но сти очи та ли су сви ма, уче ни ци 
22 раз ре да Сред ње шко ле „Др Ђор ђе Нато ше
вић“ у Инђи ји. Они су се одре кли џепар ца и тим 

сред стви ма купи ли слат ки ше и мате ри јал за плат не не 
ран че ве, које су сами изра ди ли, а затим напра ви ли 
ускр шње паке ти ће за више од 30оро деце, која се 
нала зе на поро дич ном сме шта ју. Поде лу паке ти ћа 
орга ни зо ва ли су у сре ду, 17. апри ла у про сто ри ја ма 
поме ну те обра зов не уста но ве.

– Уче ни ци Вик тор Мажар и Жељ ко Чин чу рак дошли 
су са ини ци ја ти вом да са сво јим дру го ви ма при ку пе 
сред ства за ускр шње паке ти ће, са жељом да обра ду ју 
децу која се нала зе на поро дич ном сме шта ју – обја
шња ва Ели ја на Ман дић, дирек то ри ца СШ „Др Ђор ђе 
Нато ше вић“ у Инђи ји и дода је, да је то само јед на у 
низу акци ја коју ће ова шко ла орга ни зо ва ти. 

Хума ни тар на акци ја спро ве де на је у сарад њи са 
Цен тром за соци јал ни рад „Дунав“.

– Захвал ни смо уче ни ци ма и про фе со ри ма на овој 
акци ји и њихо вој доброј вољи да при ку пе новац, а 
затим и при пре ме ускр шње покло не за децу на поро
дич ном сме шта ју. То њима мно го зна чи и искре но се 
надам да ћемо сарад њу са СШ „Др Ђор ђе Нато ше
вић“ наста ви ти – иста кла је Жељ ка Годић Авра мо вић, 
дирек то ри ца ЦЗСР „Дунав“ Инђи ја. М. Ђ.

СШ „ДР ЂОР ЂЕ НАТО ШЕ ВИЋ“ ИНЂИ ЈА 

Хума ност на делу
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ОГАР: ЗНА ЧАЈ НЕ ИНВЕ СТИ ЦИ ЈЕ ВАН ИНДУ СТРУЈ СКИХ ЗОНА

Челик из Ога ра држи
тунел у Чор та нов ци ма

Пред сед ник општи не Пећин ци мр 
Жељ ко Трбо вић посе тио је про
шле неде ље пред у зе ће „Мон

тинг тим‟ у Ога ру. Иако мла до пред у
зе ће, „Мон тинг“ је осно ван у новем бру 
2018. годи не, иза овог пред у зе ћа 
сто ји више го ди шње иску ство у послу 
дирек то ра про из вод ње и јед ног од 
чети ри вла сни ка Ран ка Вуко ви ћа, који 
је пред сед ни ка Трбо ви ћа током оби
ла ска пого на упо знао са делат но шћу 
пред у зе ћа.

– Основ на делат ност пред у зе ћа је 
обра да чели ка  гра ђе вин ска бра ва ри
ја, огра де и све врсте гра ђе вин ских 
кон струк ци ја од чели ка. Тре нут но 
изра ђу је мо реми на те (уну тра шње 
челич не еле мен те) за тунел у Чор та
нов ци ма – каже Вуко вић.

„Мон тинг тим‟ је купио земљи ште 

са већ изгра ђе ним објек ти ма повр ши
не 1.600 ква дра та, који задо во ља ва ју 
потре бе сада шњег оби ма про из вод
ње, али, по Вуко ви ће вим речи ма, у 
пла ну је и про ши ре ње капа ци те та за 
које ће бити нео п ход на доград ња обје
ка та. Укуп на вред ност инве сти ци је до 
сада, укљу чу ју ћи купо ви ну земљи шта 
и обје ка та, као и машин ске опре ме је 
око 300.000 евра.

– Успо ста ви ли смо одлич не кон
так те са локал ном зајед ни цом у Ога
ру и људи су нас добро при ми ли. И 
сарад ња са локал ном само у пра вом је 
корект на, а сви посло ви око пре во да 
имо ви не су текли без засто ја. Зна чи
ло би нам да се у наред ном пери о ду 
сани ра при ступ ни пут до нашег пого на 
– рекао нам је Вуко вић.

Пред сед ник Трбо вић је након посе те 

изја вио, да су инве сти ци је ван инду
стриј ских зона зна чај не, јер ожи вља
ва ју села пећи нач ке општи не.

– Нарав но да се гра ђа ни из свих 
15 насе ља наше општи не запо шља
ва ју у Шима нов ци ма, али добро до
шла је и сва ка инве сти ци ја у сели ма 
ван инду стриј ских зона, јер се на тај 
начин отва ра про стор да људи про
на ђу запо сле ње у месту у којем живе 
и да мно го мање вре ме на тро ше на 
одла зак на посао и повра так са посла. 
Вели ке ком па ни је углав ном нису 
заин те ре со ва не за ула га ње у дуби ни 
општи не, али то може да буде добра 
при ли ка за мања пред у зе ћа, јер ван 
вели ких инду стриј ских зона могу да 
купе земљи шта по знат но нижој цени 
и да започ ну посао уз мно го мања ула
га ња – нагла сио је Трбо вић.

Оби ла зак пого на

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА „ВЛА ДА ОБРА ДО ВИЋ КАМЕ НИ“

Про ду же но рад но вре ме
Општин ско веће Општи не Пећин ци 

је на послед њој сед ни ци дало пози
тив но мишље ње на одлу ку о рад ном 
вре ме ну у Пред школ ској уста но ви 
„Вла да Обра до вић Каме ни“, која има 
објек те у свих 15 насе ља пећи нач ке 
општи не. Како нам је рекла дирек
тор ка ове уста но ве Ани та Вол чев ски, 
новом одлу ком је пред ви ђе но про ду

же ње рад ног вре ме на у цело днев ном 
борав ку у Шима нов ци ма.

Пре ма новој одлу ци, коју тре ба да 
потвр ди Скуп шти на општи не Пећин
ци на наред ној сед ни ци, рад но вре ме 
у цело днев ном борав ку у Шима нов
ци ма биће од 5.30 до 17.00 часо ва. 
Цело днев ни борав ци у Пећин ци ма, 
Обре жу, Прхо ву, Аша њи, Дечу и Сиба

чу ради ће од 5.30 до 16.30 часо ва. 
Полу днев ни борав ци у објек ти ма у 
Попин ци ма, Субо ти шту, Бре ста чу, 
Ога ру, Доњем Товар ни ку, Срем ским 
Миха љев ци ма и Кар лов чи ћу ради ће 
од 7.00 до 12.00 часо ва, док ће у објек
ту у Купи но ву рад бити орга ни зо ван у 
две сме не, од 7.00 до 12.00 и од 12.00 
до 17.00 часо ва. 
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ЛАЋА РАК: ЈОВАН КА ЂУРИЋ САМО ХРА НА МАЈ КА ДЕВЕ ТО РО ДЕЦЕ 

Схва тиш да си сам,
због деце мораш даље

Јован ка Ђурић (35) из 
Лаћар ка само хра на је 
мај ка деве то ро деце. 

Пре две годи не, изне над на 
смрт супру га и оца Тодо
ра (39), зате кла их је све у 
шоку. Тешког срца мора
ли су да наста ве живот без 
глав ног ослон ца у кући. Ова 
пожр тво ва на, вред на и јака 
жена, сада има само један 
циљ  да сво ју децу изве де 
на пра ви пут.

Како каже у при чи за М 
Нови не, не дозво ља ва да 
њених седам деча ка и две 
девој чи це виде како јој је 
тешко, већ хра бро кора ча 
напред. У малој кући, при 
кра ју Желе знич ке ули це у 
Лаћарку, сво је гне здо сви
ла је десе то чла на поро ди
ца Ђурић. Јован ка, која се 
вра ти ла са посла из јед не 
кла нич не инду стри је у селу, 
запо че ла је спре ма ње руч
ка, деци која ће наиз ме нич
но дола зи ти из шко ле. 

– Ми смо рет ко кад сви на 
оку пу. Јед ни иду пре под
не, дру ги попод не у шко лу, 

неки на тре нинг – запо чи
ње раз го вор ова само хра
на мај ка, прво набра ја ју ћи 
име на све деце.

Нај ста ри ја ћер ка Цви ја 
(18), је уче ни ца тре ће годи
не Еко ном ске шко ле, годи
ну дана мла ђи Милош (17), 
који је дру га годи на вете ри
нар ске шко ле у Руми и тре
ћи сред њо шко лац Милан 
(16) је пољо при вред ни тех
ни чар. Нема ња (15) је ове 
годи не мату рант, завр ша
ва осми раз ред, Мили ца 
(14) поха ђа сед ми раз ред, 
Сте фан (12) пети раз ред, 
Михај ло (9) је уче ник тре ћег 
раз ре да, Огњен (8) дру гог 
и нај мла ђи Урош (7) првог 
раз ре да. Јован ка каже,  да 

је и њеном супру гу и њој, 
увек била жеља да има
ју пуно деце и буду јед на 
вели ка и срећ на поро ди ца.

– Код нас није било 
мушкожен ских посло ва, 
све смо зајед но оба вља ли 
и били јед но дру гом подр
шка и осло нац. Није било 
дана да нисмо при ча ли, а 
било смо зајед но 18 годи
на. А онда, два дана пред 
смрт, осе тио је јаче лупа ње 
срца и ноге су поче ле да 
му оти чу. Пре него што сам 
оти шла у дру гу сме ну, оти
шли смо у Хит ну помоћ, где 
су одлу чи ли да га оста ве на 
посма тра њу – при се ћа се 
Јован ка.

У суза ма нам је даље 

при ча ла сво ју суд би ну.
– Ују тро, кад сам назва ла 

бол ни цу да питам за њего
во здра вље, рекли су ми, 
при ми те сау че шће. Био је 
Ускрс, како да кажем деци 
да им је отац умро на дан 
којем су се нај ви ше радо ва
ли – сећа се Јован ка. Како 
каже, нај те же је под нео оче
ву смрт Огњен, који је имао 
шест годи на, тада се пову
као у себе и њему и сада 
нај ви ше отац недо ста је.

– Тада схва тиш да си сам, 
да мораш да засу чеш рука
ве, и кре неш даље. Хва ла 
богу, не фали им ништа! 
Један месец купим дво
је или тро је пати ка, дру ги 
оста лим дво је, и тако док не 
доби ју сви. Добри су ђаци, 
спор ти сти, послу шни. Јед
ни гаје зече ве, дру ги сви ње, 
пре пе ли це, и пре него што 
оду у шко лу, нахра не их и 
воде бри гу о тим живо ти ња
ма – обја шња ва Јован ка и 
дода је да је код њих вео ма 
важна орга ни за ци ја.

С. Костић

Поро ди ца живи од 
Јован ки не пла те и дечи јег 
додат ка од 15.000 дина ра, 
на којег има пра во само 
четво ро деце. У помоћ 
јој, каже, при тек не њена 

поро ди ца, као и сестра 
покој ног супру га. Жеља јој 
је да отво ри сво ју посла
сти чар ни цу, како би и 
деца могла да наста ве тај 
посао.

При ват ни посао

Јован ка са децом
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ЦЗК СИР МИ У МАРТ 

Шубертијада
У уто рак, 16. апри ла, у про сто ри ја ма 

Гале ри је „Лазар Воза ре вић“ одр жан 
је кон церт посве ћен музи ци Фран ца 
Шубер та, који се сма тра послед њим 
мај сто ром беч ке кла сич не шко ле и нај
на да ре ни јим ком по зи то ром 19. века. 
У скла ду са тим, кон церт је и носио 
назив Шубер ти ја да.

Ком по зи ци је на кла ви ру изво дио је 
дуо Љиља на Боро та и Кри сти јан Кне
бел. Звук кла ви ра је упот пу нио звук 
фла у те, у извед би Ста не Крста јић.

На опште задо вољ ство, посе ће ност 
је била вели ка и тра жи ла се сто ли
ца више. Орга ни за тор дога ђа ја био је 
Цен тар за кул ту ру „Сир ми у март”.

У скла ду са зако ном о држав ним 
и дру гим пра зни ци ма у Репу бли
ци Срби ји, током ускр шњих пра зни
ка Јав но пред у зе ће за дистри бу ци ју 
при род ног гаса „Сремгас“ Срем ска 
Митро ви ца неће ради ти у петак 26. 
апри ла и у поне де љак 29. апри ла. У 
том пери о ду неће ради ти ни бла гај на. 
Тако ђе, пред у зе ће неће ради ти током 
обе ле жа ва ња Међу на род ног пра зни
ка рада у сре ду 1. маја и у четвр так 
2. маја 2019. годи не. Током пра зни
ка потро ша чи ма ће 24 сата бити на 
услу зи дежур на слу жба ЈП „Сремгас“ 
Срем ска Митро ви ца. Број теле фо на 
дежур не слу жбе је 064/ 8894 580.

JП „СРЕМГАС“

Рад но вре ме 
током пра зни ка

ЗАВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ: КОН КУР СИ ЗА ДЕЦУ

Вук Вићентић најбољи
Посто ји мно го начи на да се достиг

не успех у живо ту. Почет на тач ка 
сва ког успе ха је жеља. Ништа од 

ово га што се деси ло није било лако, 
а да би се пости гао  циљ, потреб но је 
било уло жи ти уз жељу и мно го тру да 
и енер ги је. 

Завод за јав но здра вље Срем ска 
Митро ви ца у скла ду са инструк ци ја ма 
сво је рефе рент не уста но ве, Инсти ту
та за јав но здра вље Срби је „др Милан 
Јова но вић Батут”, окто бра месе ца 
2018. годи не спро вео је два кон кур
са пово дом важних дату ма из Кален
да ра јав ног здра вља. Кон кур си су 
били наме ње ни деци пред школ ског и 
основ но школ ског узра ста. За оба кон
кур са, наша уста но ва, након одр жа ног 
так ми че ња на Срем ском окру гу, иза
бра ла је нај бо ље ликов не и лите рар не 
радо ве и про сле ди ла их на Репу блич
ки ниво так ми че ња. 

Тема првог кон кур са била је „Пра
вил на исхра на  ула га ње у будућ ност“, 
пово дом обе ле жа ва ња 16. окто бра 
2018. годи не, Свет ског дана хра не и 
обе ле жа ва ња Окто бра  месе ца пра
вил не исхра не.

Од укуп но 55 лите рар них и чак 360 
ликов них радо ва који су при сти гли на 
нивоу Репу бли ке Срби је, наши уче ни
ци оства ри ли су изу зет не резул та те. 
Радо ви су при сти гли из 20 окру жних 
инсти ту та и заво да, а у окви ру сва ке 
кате го ри је иза бра ни су нај бо љи радо
ви. Наши уче ни ци и ово га пута пока
за ли су вели ки успех. Наи ме, Нико ла 
Вуј но вић уче ник петог раз ре да основ
не шко ле „Милан Хаџић” из Вој ке, 
осво јио је дру го место, а уче ник Бра
ти слав Пје тло вић, уче ник сед мог раз
ре да основ не шко ле „Херој Јан ко Чме
лик” из Ста ре Пазо ве, осво јио је тре ће 

место. Награ де су у кате го ри ји ликов
них радо ва. 

Тема дру гог кон кур са била је „Доје
ње  темељ живо та“, пово дом обе ле
жа ва ња Свет ске неде ље доје ња 2018. 
годи не. 

На Репу блич ки ниво укуп но је при
сти гло 157 радо ва од чега је 131 
ликов ни рад и 26 лите рар них радо
ва. Радо ви си при сти гли из 10 окру
жних инсти ту та и заво да, а у окви ру 
сва ке кате го ри је иза бра ни су нај бо
љи. Међу награ ђе ни ма су и три рада 
деце из Срем ског окру га. Прво место 
за лите рар ни рад осво јио је уче ник 
Вук Вићен тић, уче ник сед мог раз ре да 
ОШ „Јован Јова но вић Змај“ Срем ска 
Митро ви ца. Тре ће место у кате го ри
ји пред школ ских уста но ва за ликов
ни рад осво јио је Милан Лакић (6) ПУ 
„Пче ли ца”, вртић Шуљам. Похва ла 
је при па ла деци за груп ни рад из ПУ 
„Дечи ја радост”, обје кат Чаро ли ја из 
Ири га.

Радо ве је оце њи вао жири у чијем 
саста ву су били пред став ни ци Инсти
ту та за јав но здра вље Срби је – 
„Батут“, који је пре гле дао све радо ве, 
напра вио ужи избор и ода брао нај бо
ље радо ве у наве де ним кате го ри ја ма.

Сва ке годи не, зајед нич ким/тим ским 
радом све смо бољи и успе шни ји. Ово 
је само доказ да наша уста но ва, Завод 
за јав но здра вље Срем ска Митро ви ца, 
има потен ци ја ла у свим обла сти ма, 
изван ред ну сарад њу са инсти ту ци ја ма 
на нивоу окру га за који смо осно ва ни, и 
да првен стве но има мо памет ну, вред
ну и тален то ва ну децу која су спрем на 
на све иза зо ве и за нове побе де. 

Искре не честит ке свим награ ђе ни ма 
и њихо вим мен то ри ма!

др Бран ка Мал ба шић

АКСЕНТИЈЕВ КУЋЕРАК У ОГАРУ

Вра ти ле се роде

Нај ста ри ја очу ва на сео ска кућа у 
овом делу Сре ма доби ла је ових дана 
нове ста на ре. Пар по све му суде ћи 
мла дих рода при ме ћен је ових дана 
како уре ђу је гне здо на дим ња ку Аксен

ти је вог кућер ка у Ога ру, што је обра
до ва ло мешта не, јер су роде годи на ма 
биле један од укра са овог спо ме ни ка 
кул ту ре од изу зет ног зна ча ја ста рог 
пре ко 250 годи на.
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КАРА ТЕ КЛУБ „СРЕМ“

Успех Митровчана
Кара ти сти кара те клу ба „Срем“ су 

насту пи ли у малом, али ода бра
ном саста ву са све га осам так ми

ча ра на нај ве ћем 48. Међу на род ном 
тур ни ру за поле тар це пио ни ре и наде 
 Злат ном поја су, који се одр жао од 20. 
до 21. апри ла у Чач ку. На тур ни ру је уче
ство ва ло пре ко 200 так ми ча ра, а кара
ти сти „Сре ма“ пред во ђе ни тре не ром 
Ивом Вин ко вић осво ји ли су седам зла
та, јед но сре бро и јед ну брон зу и тако 
зау зе ли дру го место за нај у спе шни ји 
клуб у ката ма и пехар за тре ће место 
у укуп ном гене рал ном пла сма ну клу бо
ва. Зла том су се оки ти ли Мио на Мурић 
(два пута), Анђе ла Перо вић, Хеле на 
Мал ба шић, Јова на Радо ва но вић, Сара 
Стар че вић, Нина Дра гој ло вић. Сре бро 
је осво ји ла Ире на Гру ја нић, а брон зу 
Биља на Дра гој ло вић.

У неде љу 22. апри ла у Банат ском 
Новом Селу се одр жао Куп Вој во ди не 
за каде те, јуни о ре, мла ђе сени о ре и 
сени о ре у орга ни за ци ји Кара те саве
за Вој во ди не. За кара те клуб „Срем“ 
насту пи ли су Вла ди мир Пашић у кате
го ри ји мла ђих сени о ра и осво јио сре
бро у ката ма и брон зу у бор ба ма до 
67 кило гра ма. На купу је бри љи ра ла 

Нико ли на Гру би ша где је без изгу бље
не заста ви це побе ди ла чети ри про тив
ни це и осво ји ла зла то у ката ма у кате
го ри ји кадет ки ња. Тако ђе је одли чан 
наступ има ла и Миа Тешев кић, али у 

изу зет но јакој кон ку рен ци ји овај пут 
није сти гла до меда ље. Ови резул та ти 
пред ста вља ју пла сман за Куп Срби је 
који кара ти сте Иве Вин ко вић оче ку је 
почет ком маја. З. П.

Успе шни поле тар ци и пио ни ри КК „Срем“

СРЕМ СКО МИ ТРО ВАЧ КИ КАЈАК КЛУБ „ВАЛ“

Меда ље са Купа Срби је
Куп Срби је у каја ку 

сприн ту за кате го ри је 
каде та, јуни о ра и сени

о ра одр жан је у Бео гра ду на 
регат ној ста зи на Ади Циган
ли ји, и тра јао је од пет ка, 19. 
апри ла, до субо те, 20. апри
ла. Првог дана так ми че ња 
весла не су ква ли фи ка ци о не 
трке, а наред ног дана Б и 
А фина ла у дисци пли на ма 
јед но се да.

Срем ско ми тро вач ки клуб 
„Вал“ је насту пио са два на
ест так ми ча ра, који су осво
ји ли чак осам меда ља, од 
којих је три злат ног, две сре
бр ног и три брон за ног сја ја. 
Уз каја ка ше су били тре не
ри Ненад Коси јер и Игор 
Дошен.

У кон ку рен ци ји каде та, 
одли чан је био Алек сан
дар Јова но вић осво јив
ши две меда ље. У трци на 
500 мета ра Алек сан дар је 
осво јио злат ну меда љу, а у 
сприн ту на 200 мета ра сти
гао је до сре бра.

Међу јуни ор ка ма доми
нант не су биле Ана ста зи ја 
Бајук и Оли ве ра Михај ло

вић. Ана ста зи ја је три јум фо
ва ла у сприн ту на 200 мета
ра, док је на дужој дис тан ци 
од 500 мета ра осво ји ла сре
бро. Оли ве ра је била нај бо
ља на 500 мета ра, док је на 
200 мета ра сти гла до брон
за ног одлич ја.

Сени ор ка Мари ја Доста
нић потвр ди ла је ква ли
тет, осво јив ши брон за ну 
меда љу у јед но се ду на 200 
мета ра, док је исто одлич је 

при па ло Боја ну Зде ла ру на 
1.000 мета ра.

Куп је ујед но пред ста вљао 
и прву избор ну кон тро лу 
за пред сто је ћа међу на род
на так ми че ња, а „Вало ви“ 
осва ја чи меда ља потвр ди ли 
су сво ја места у репре зен та
ци ји. 

Дан пошто је на Ади 
Циган ли ји завр шен Куп 
Срби је одр жа но је и поје
ди нач но Првен ство Срби

је на 5.000 мета ра, где је 
Бојан Зде лар осво јио сре
бр но одлич је у кон ку рен ци ји 
сени о ра.

Поред осва ја ча меда
ља на овим так ми че њи ма 
запа жен наступ има ли су и 
Дими три је Стој шић, Сте фан 
Врдо љак, Петар Мил ко вић, 
Лука Којо вић, Јован Рад ма
но вић, Огњен Њежић и Мар
ко Михај ло вић.

Б. З.
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Лепа спорт ска при ча
Фуд бал ска Лига шам пи о на се 

при бли жа ва завр шни ци. Од 
вели ког фина ла нас деле још 

само чети ри полу фи нал не утак ми це.
Про шле неде ље смо били све до ци 

неким пра вим фуд бал ским изне на ђе
њи ма. Али, пре него што поч нем да 
пишем о томе, тре ба спо ме ну ти два 
дуе ла која су гене рал но била све, 
само не узбу дљи ва.

Бар са је лако иза шла на крај са 
неја ким Ман че сте ром. После побе де 
у првој утак ми ци у Енгле ској, Шпан ци 
су пре га зи ли Јунај тед у Шпа ни ји са 
3:0. Може се рећи, оче ки ван резул тат 
с обзи ром на то да Ман че стер није 
чести то при пре тио про тив ни ку у оба 
дуе ла. Бле да, без и деј на и импо тент
на игра кошта ла је Енгле за уче шћа у 
завр шни ци. Ако ћемо бити реал ни, 
нису ни заслу жи ли ништа боље. Има
ли су луде сре ће про тив Пари жа на у 
осми ни фина ла.

Дру ги доса дан дуел оди гра ли су 
Ливер пул и Пор то. Пор ту гал ци су 
декла си ра ни у оба дуе ла. После 
побе де у првом мечу, Ливер пул је 
раз ва лио Пор то у гости ма са 4:1. 
Нема овде шта памет но да се да се 
каже, осим да Ливер пул ове годи не 
гази све сво је про тив ни ке како у 
дома ћем првен ству, тако и у Евро пи. 
Пор ту гал ци овде нису има ли шта да 
тра же.

А сад мало о пра вим узбу ђе њи ма и 
оно ме због чега се гле да фуд бал. 
Прво смо у уто рак виде ли сен за ци ју у 
режи ји игра ча Ајак са. Сада је већ 
јасно ко је поку пио сим па ти је фуд
бал ског све та ове годи не. Игра чи 
Ајак са игра ју као у тран су ове сезо не 
у Лиги шам пи о на. Испра ши ли су моћ
ни Јувен тус и Кри сти ја на Ронал да са 
2:1 у гости ма и про шли у полу фи на
ле.

Мало ко се надао ова квом раз во ју 
дога ђа ја. После нере ше ног исхо да у 
Холан ди ји, оче ки ва ло се да Ронал до 
и еки па рутин ски одра де посао и 
зака жу уче шће у полу фи на лу. Али, 
испо ста ви ло се да су наи шли на 
мину. И ствар но, еки па Ајак са је била 
нага зна мина и за Јуве и за Реал пре 
њих. Веро ват но су се и јед ни и дру ги 
обра до ва ли при ли ком жре ба, мисле
ћи да су доби ли лаког про тив ни ка. 
Међу тим, једи но што су доби ли то је 
лек ци ја. Из фуд ба ла.

Не тре ба ту мно го паме то ва ти. 
Ајакс игра можда и нај леп ши фуд бал 
ове сезо не у Лиги шам пи о на. И да, 
раз ва ли ли су и Реа ла и Јувен ту са. 

Над и гра ва ли се са њима и побе ди ли 
и јед не и дру ге у гости ма. Нису се 
осла ња ли на сре ћу, нису чека ли да 
им побе да пад не с неба. Јед но став
но, били су бољи од сво јих про тив ни
ка и заслу же но побе ди ли.

Дру га фуд бал ска сен за ци ја деси ла 
се у Енгле ској. Тотен хем је после 
мини мал ца у првом мечу, изгу био од 
Ман че стер Сити ја са 4:3, али про шао 
даље због гола у гости ма.

Гле да ли смо спек такл у режи ји ова 
два енгле ска клу ба. Искре но, волим 
да видим када аут сај дер напра ви 
изне на ђе ње, а то је у овом слу ча ју 
ура дио Тотен хем. Испо ста ви ће се да 
је зихе ра шка так ти ка, којој је у првом 
мечу при бе гао Гвар ди о ла, дошла гла
ве Сити ју. Не можеш бајо да оста виш 
на клу пи Де Бруј неа и Санеа и надаш 
се некој кур вањ ској побе ди. Дру ги 
меч је био спек такл са седам голо ва, 
а дебљи крај изву кли су гра ђа ни. 
Тотен хем је наста вио да пише исто
ри ју и сада је све могу ће. Вели ки про
блем ће бити изо ста нак Кеј на, који је 
због повре де завр шио сезо ну.

Суд би на је тако хте ла да ћемо у 
полу фи на лу гле да ти два спек та кла. 
Ливер пул иде на Бар су, а Тотен хем 
на Ајакс. Не зна се који ће дуел бити 
зани мљи ви ји. Ако све му томе дода
мо неве ро ват ни Ајн трахт, нашег Јови
ћа и Кости ћа који игра полу фи на ле 

Лиге Евро пе, доби ли смо јед ну лепу 
спорт ску при чу.

На кра ју, освр нуо бих се на нешто 
што се зове„ сту дио РТСа“ после 
пре но са утак ми це изме ђу Сити ја и 
Тотен хе ма. По ко зна који пут, виде ли 
смо бра ву ре спорт ског нови нар ства и 
покри ва ња јед ног спорт ског дога ђа ја.

Ово га пута, спорт ска редак ци ја 
РТСа се заје ба ла, па у госте позва ла 
изве сног Симу Кру ни ћа, врхун ског 
позна ва о ца фуд бал ске игре. Стра тег 
Чука рич ког и тре нер у фуд бал ској 
репре зен та ци ји Срби је, је дао себи за 
пра во да после утак ми це пуних пет 
мину та при ча о Коке зи и Крста ји ћу. 
Наслу ша ли смо се ми ту све га, али 
еви дент но је да је дотич ни иско ри
стио сво јих пет мину та да се срдач но 
захва ли они ма, који ма мора да се 
захва ли на шан си коју је добио у 
наци о нал ној селек ци ји. Али, зашто 
ста ти само на овој дво ји ци? Човек је 
кре нуо да хва ли и Саву Мило ше ви ћа, 
ина че тре не ра ривал ског клу ба Пар
ти за на. Мртав ладан је изва лио како 
је Мило ше вић пре по ро дио Пар ти зан. 
Не знам из којег пара лел ног уни вер
зу ма је испао овај госпо дин, али јед
но је сигур но  упро па стио је спек такл 
који је прет хо дио њего вом изла га њу. 
Има јед но дуг ме на даљин ском, пише 
на њему муте. Па госпо до, изво ли те! 
Барем када је у пита њу РТС.
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Јар ков ци: Борац – Сло га (К) 
3:0; Ириг: Рад нич ки – Сло га (М) 
3:2; Јазак: Цар Урош – Пла ни
нац 3:0; Нови Слан ка мен: 
Дунав – Фру шко го рац 3:0; ЧСК 
је био сло бо дан.

01. Рад нич ки 11 8 3 0 29:8 27
02. Дунав 11 8 2 1 22:6 26
03. Цар Урош 11 6 1 4 25:15 19
04. ЧСК 10 5 3 2 24:11 18
05. Сло га (М) 11 4 3 4 23:18 15
06. Фру шко г. 10 4 1 5 15:17 13
07. Борац 10 2 3 5 13:27 9
08. Сло га (К) 11 2 0 9 8:34 6
09. Пла ни нац 11 1 0 10 10:33 3

Бежа ни ја – ТСЦ 2:3; Инђи ја 
– Рад нич ки 1923 0:0; Син ђе лић 
– Јавор Матис 1:3; Зла ти бор – 
Мета лац 0:0; Будућ ност – 
Траyал 3:2; ОФК Жар ко во – 
ОФК Бечеј 1918 1:0; Нови Пазар 
– Теле оп тик 5:0; Борац – Сло
бо да су игра ли у поне де љак.

Кула: Хај дук 1912 – Цемент 
4:2; При гре ви ца: Брат ство 
1946 – Бач ка 1901 1:2; Срем ска 
Митро ви ца: Рад нич ки (СМ) – 
Црве на Зве зда 2:1; Нова Пазо
ва: Рад нич ки (НП) – Дунав 2:2; 
Пан че во: Дина мо 1945 – Борац 
2:0; Чела ре во: ЧСК Пива ра – 
Омла ди нац 2:0; Бач ки Јарак: 
Мла дост – Кабел 2:3; Вршац: 
ОФК Вршац – Рад нич ки (З) 2:2; 
Желе зни чар је био сло бо дан.

01. Кабел 23 18 2 3 49:17 56
02. Хај дук 1912 23 16 5 2 35:9 53
03. Брат ство 24 12 6 6 37:25 42
04. Омла ди нац 23 13 3 7 27:18 42
05. Дина мо 24 10 7 7 27:18 37
06. Рад н. (З) 24 7 12 5 27:25 33
07. Желе зни чар 23 9 5 9 20:20 32
08. Бач ка 1901 23 10 2 11 27:30 32
09. Рад н. (СМ) 24 8 7 9 30:29 31
10. ОФК Вршац 24 8 5 11 22:26 29
11. Цемент 24 7 7 10 26:33 28
12. Дунав 23 6 7 10 30:37 25
13. ЧСК Пива ра 24 6 7 11 23:37 25
14. Борац 23 7 3 13 28:34 24
15. Мла дост 24 6 6 12 20:37 24
16. Ц. Зве зда 23 6 5 12 21:28 23
17. Рад н. (НП) 24 4 5 15 18:44 17

Ерде вик: Сло га (Е) – ЛСК 5:2; 
Беле гиш: Поду на вац – Хај дук 
(Д) 2:1; Мачван ска Митро ви ца: 
Под ри ње – Сло га (Т) 3:0; Шај
каш: Борац (Ш) – Хај дук (Б) 1:1; 
Каћ: Југо вић – Рад нич ки 1:0; 
Чуруг: Хај дук (Ч) – Сре мац 0:5; 
Кисач: Татра – Први Мај 0:1; 
Једин ство је било сло бод но.

Мар тин ци: Борац (М) – ПСК 
5:3; Доњи Товар ник: Сло бо да 
– Гра ни чар (нео ди гра но); Рума: 
Сло вен – Доњи Петров ци 1:0; 
Љуко во: Љуко во – Пар ти зан 
2:1; Попин ци: Напре дак – 
Желе зни чар 3:0; Кле нак: Борац 
(К) – Рудар 3:4; Салаш Ноћај
ски: Будућ ност – Купи но во 5:2 
(пре кид 62′); Голу бин ци: 
Јадран – Полет 7:0. 

01. Желе зн. 22 15 5 2 46:10 50
02. Јадран 22 16 2 4 54:22 50
03. Сло бо да 21 16 2 3 43:15 50
04. Пар ти зан 22 14 4 4 60:19 46
05. Будућ ност 22 12 3 7 66:33 39
06. ПСК 22 11 2 9 36:39 35
07. Љуко во 22 9 5 8 37:36 32
08. Рудар 22 8 7 7 34:29 31
09. Д. Петров ци 22 9 3 10 36:44 30
10. Напре дак 22 9 0 13 37:43 27
11. Полет 22 7 5 10 32:36 26
12. Борац (М) 22 7 3 12 30:37 24
13. Борац (К) 22 7 2 13 40:48 23
14. Сло вен 22 4 5 13 20:46 17
15. Гра ни чар 21 4 2 15 26:80 14
16. Купи но во 22 1 2 19 10:70 4

Рума: Фру шка Гора – Мла
дост 5:1; Бикић До: ОФК Бикић 
– Шумар 2:1; Кру ше дол: Кру
ше дол – Оби лић 1993 3:0; 
Вишњи ће во: Хај дук – Митрос 
1:2; Жар ко вац: Напре дак – 
Фру шко го рац 1:1; Беше но во: 
БСК – Зека Буљу ба ша 1:1; Чал
ма: Сло га (Ч) – Гра ни чар 1:2; 
Пећин ци: Доњи Срем 2015 – 
Сло га (В) 2:1.

01. Југо вић 21 14 4 3 27:14 46
02. Први Мај 20 14 3 3 38:15 45
03. Под ри ње 21 11 5 5 33:13 38
04. Сло га (Е) 21 10 4 7 38:25 34
05. Поду на вац 21 11 1 9 32:24 34
06. Сре мац 20 9 6 5 24:15 33
07. Борац (Ш) 21 8 8 5 29:20 32
08. Хај дук (Б) 20 8 5 7 33:30 29
09. Хај дук (Д) 20 9 1 10 33:20 28
10. Рад нич ки 20 8 2 10 35:29 26
11. Сло га (Т) 20 8 2 10 20:30 26
12. Татра 21 6 6 9 19:21 24
13. Једин ство 20 6 6 8 22:26 24
14. ЛСК 21 4 3 14 17:46 15
15. Хај дук (Ч) 21 0 0 21 2:74 0

Батров ци: Омла ди нац (Б) – 
ОФК Бачин ци 2:1; Ерде вик: 
Ерде вик 2017 – Син ђе лић 1:1; 
Шид: Јед но та – ОФК Бин гу ла 
9:1; Илин ци: Борац – Напре дак 
0:10; Љуба: Једин ство (Љ) – 
Сре мац 0:4; Моро вић: Једин
ство (М) – Гра ни чар 6:0. 

01. Сре мац 15 13 1 1 59:16 40
02. Јед но та 15 12 1 2 57:12 37
03. Ерде вик 15 9 4 2 35:13 31
04. Једин . (Љ) 15 8 3 4 31:24 27
05. Једин . (М) 15 7 4 4 39:24 25
06. Напре дак 15 7 2 6 40:23 23
07. Син ђе лић 15 4 4 7 28:32 16
08. Омла д. (Б) 15 5 1 9 29:42 16
09. Гра ни чар 15 3 4 8 19:29 13
10. ОФК Бач. 15 4 1 10 22:35 13
11. ОФК Бин г. 15 3 2 10 15:43 11
12. Борац 15 1 1 13 12:93 4

Кра љев ци: Једин ство (К) – 
Гра ни чар 2:4; Шатрин ци: 
27.Окто бар – Једин ство (Пл) 
2:2; Сте ја нов ци: Борац – Сре
мац 0:3; Никин ци: Полет – Фру
шко го рац 1:2; Нера дин: Вој во
ди на – Хрт ков ци 2:3; Једин ство 
(Ру) је било сло бод но. 

01. Сре мац 14 10 3 1 43:13 33
02. Хрт ков ци 15 10 2 3 31:20 32
03. Фру шко г. 15 9 4 2 37:19 31
04. Једин . (Ру) 14 7 6 1 29:14 27
05. Борац 15 7 2 6 36:25 23
06. Једин / (Пл) 14 5 6 3 31:22 21
07. Вој во ди на 15 5 2 8 35:34 17
08. Полет 15 4 2 9 23:42 14
09. Гра ни чар 14 4 1 9 23:30 13
10. 27–Окто бар 14 2 1 11 21:47 7
11. Једин . (К) 15 2 1 12 15:58 7

Про ле тер – Мла дост 0:1; 
Рад нич ки Ниш – Пар ти зан 3:1; 
Чука рич ки – Црве на Зве зда 3:2; 
Напре дак – Вој во ди на 5:0; 
Земун – Спар так ЖК 0:0; Дина
мо – Вождо вац 1:0; ОФК Бач ка 
– Мачва 2:2; Рад – Рад ник 1:0. 

Сибач: Сло вен – Каме ни 3:2; 
Бре стач: ОФК Бре стач – Витез 
10:2; Деч: Сре мац – Мла дост 
1935 3:2; Шима нов ци: Хај дук 
1932 – Ловац – одло же но; Срем 
је био сло бо дан.

01. Сре мац 12 10 1 1 32:12 31
02. ОФК Бре с. 12 9 2 1 53:16 29
03. Срем 11 8 1 2 29:16 25
04. Каме ни 12 5 1 6 24:30 16
05. Хај дук 1932 11 4 0 7 16:28 12
06. Мла д. 1935 11 3 2 6 25:24 11
07. Ловац 10 3 1 6 21:19 10
08. Сло вен 11 2 2 7 18:31 8
09. Витез 12 2 0 10 14:56 6

Ноћај: Ноћај – Борац (ВР) 
3:1; Срем ска Рача: Срем (СР) 
– Поле та рац 7:3; Кузмин: Гра
ни чар – Борац (Ра) 4:2; Ноћај: 
Змај – Срем (СМ) 3:0; Срем ска 
Митро ви ца: Трго вач ки – Сло га 
2:1; Лежи мир: Пла ни нац – Сло
бо да 1:1. 

01. Сло га 16 12 2 2 53:18 38
02. Трго вач ки 16 11 3 2 38:17 36
03. Срем (СР) 16 10 2 4 45:32 32
04. Гра ни чар 16 9 1 6 29:21 28
05. Сло бо да 16 9 1 6 29:21 28
06. Пла ни нац 16 7 4 5 39:27 25
07. Змај 16 6 4 6 39:34 22
08. Борац (Ра) 16 5 2 9 29:42 17
09. Срем (СМ) 16 3 5 8 34:46 14
10. Борац (ВР) 16 4 1 11 30:50 13
11. Поле та рац 16 2 4 10 28:47 10
12. Ноћај 16 3 1 12 26:64 10

01. Доњи Срем 21 16 4 1 60:15 51
02. Хај дук 20 12 5 3 44:15 41
03. ОФК Бикић 21 12 4 5 37:14 40
04. Оби лић 20 12 3 5 32:17 39
05. Кру ше дол 21 12 1 8 45:23 37
06. Митрос 21 12 1 8 42:34 37
07. БСК 21 9 5 7 33:20 32
08. Шумар 21 9 4 8 33:26 31
09. Напре дак 21 8 6 7 32:28 30
10. Ф. Гора 21 8 4 9 28:32 28
11. Гра ни чар 21 8 3 10 37:37 27
12. Сло га (В) 21 6 7 8 28:27 25
13. Зека Буљ. 21 7 2 12 28:39 23
14. Сло га (Ч) 21 3 2 16 21:61 11
15. Фру шко г. 21 2 5 14 11:64 11
16. Мла дост 21 2 2 17 13:72 8

09. Спар так ЖК 32 11 9 12 34:40 23
10. Мачва 32 9 9 14 20:28 20
11. Вождо вац 32 11 5 16 30:40 20
12. Рад ник 32 11 6 15 26:37 20
13. ОФК Бач ка 32 6 9 17 29:57 15
14. Рад 32 5 9 18 17:41 14
15. Земун 32 3 11 18 21:49 11
16. Дина мо 32 6 5 21 19:64 13

09. ОФК Жар к. 34 14 8 12 41:39 30
10. Будућ ност 34 12 9 13 33:37 29
11. Тра јал 34 14 6 14 36:38 28
12. Бечеј 1918 34 10 8 16 36:42 20
13. Борац 33 7 9 17 28:46 18
14. Нови Пазар 34 5 8 21 20:59 15
15. Теле оп тик 34 6 9 19 27:54 14
16. Сло бо да 33 5 7 21 17:61 12

01. Ц. Зве зда 32 28 3 1 85:19 45
02. Рад нич ки 32 24 6 2 61:21 41
03. Пар ти зан 32 16 9 7 49:23 30
04. Чука рич ки 32 16 9 7 51:30 30
05. Мла дост 32 15 7 10 42:30 29
06. Напре дак 32 11 11 10 38:37 24
07. Про ле тер 32 10 11 11 32:30 22
08. Вој во ди на 32 10 9 13 24:32 20

01. ТСЦ 34 24 8 2 75:24 46
02. Јавор 34 22 6 6 73:34 41
03. Инђи ја 34 18 7 9 52:25 33
04. Мета лац 34 15 11 8 50:32 32
05. Рад нич ки 34 15 10 9 38:33 31
06. Зла ти бор 34 16 3 15 43:40 26
07. Бежа ни ја 34 14 5 15 44:43 25
08. Син ђе лић 34 12 12 10 32:34 23

Тa бе ла плеј оф:
Тa бе ла плеј оф:

Та бе ла плеј аут:
Та бе ла плеј аут:

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОФЛ ШИД ОФЛ РУ МА – ИРИГ 1

МОЛ СРЕМ
СРЕМ СКА ЛИ ГА

OФЛ ПЕЋИНЦИ

ОФЛ ИН ЂИ ЈА – ИРИГ – СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
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УСКР ШЊИ ОБИ ЧА ЈИ СЛО ВА КА 

Девој ке и поли ва чи
Хри шћа ни, који пошту ју гре го ри

јан ски кален дар, ове годи не су 
Ускрс обе ле жи ли 21. апри ла. За 

овај пра зник веза ни су и разни оби ча
ји.

Поред тра ди ци о нал ног куца ња фар
ба ним јаји ма, за при пад ни ке Сло вач ке 
наци о нал не зајед ни це, карак те ри сти
чан је и оби чај поли ва ња дево ја ка. 
Дру гог дана Ускр са, обич но у пре по
днев ним часо ви ма, гру па мома ка оби
ла зи куће у који ма живе девој ке. Мом
ци са собом поне су и кофу воде, а 
девој ка која се добро вољ но сама 
уми је, буде поште ђе на поли ва ња. 
Хлад ном, бунар ском водом поли ва
ју се девој ке које се кри ју од поли ва
ча. Само поли ва ње је сим бо лич но, уз 
мању коли чи ну воде. Пре ма народ ном 
веро ва њу, поли ве на девој ка наред не 
годи не биће здра ва и лепа.

У Сло вач ком кул тур ноумет нич ком 
дру штву „Јед но та” у Шиду, ову тра ди
ци ју негу ју већ дужи низ годи на. Девој
ке за узврат, дари ва ју мом ке шаре ним 
ускр шњим јаји ма, док у неким кра је ви
ма тре ћег дана Ускр са, девој ке мом ци
ма узвра ћа ју поли ва њем.

Д. Попов

УСКР ШЊИ ВАШАР У ШИДУ

Кад се мале руке сло же
Срп ска пра во слав на 

црква и вер ни ци, обе
ле жи ли су у субо ту, 20. 

апри ла Лаза ре ву субо ту и 
Врби цу. Ово је и пра зник деч
је радо сти. Тра ди ци о нал но у 
пор ти цркве Све тог Нико ла

ја орга ни зо ван је Ускр шњи 
базар.

Леп дан, омо гу ћио је уче
ни ци ма нижих раз ре да 
основ них шко ла, да са сво
јим учи те љи ца ма пока жу 
коли ко су кре а тив ни и вред

ни, па се ту у пону ди нашло 
мно го машто ви тих пред ме та. 
Учи те љи ца Зори ца Вар га 
из Основ не шко ле „Срем ски 
фронт” је била на про дај ном 
место са сво јим уче ни ци ма.

– Има ли смо ради о ни це 

на који ма смо ства ра ли ове 
пред ме те, дру жи ли се, кре
а тив но се изра зи ли. Сада 
про да је мо, у уло зи смо про
да ва ца, тако да вежба мо и 
те спо соб но сти. Про да ја иде 
солид но, а паре ћемо иско
ри сти ти за мату ру која је 
пред нама – каже учи те љи
ца.

На штан до ви ма је било од 
укра сних пред ме та, маг не та, 
до кола ча. Мар ко Зри ну шић 
из Основ не шко ле „Бран ко 
Ради че вић”, уче ник је четвр
тог раз ре да и на штан ду про
да је са сво јим дру га ри ма.

– Цене су повољ не, маг не
ти су 100 дина ра, неке наше 
кре а ци је су 1.200 дина ра. 
Што се тиче про да је, нисмо 
баш нешто добро поче ли, 
али се нада мо да ће до кра ја 
бити добро – каже Мар ко.

Због лепог вре ме на, била 
је вели ка посе ће ност, па је 
на про сто ру испред цркве 
била вели ка гужва, што је 
гаран то ва ло да ће уни кат ни 
про из во ди уче ни ка наћи пут 
до купа ца, који ће зна ти да 
вред ну ју труд, стр пље ње и 
кре а тив ност уче ни ка.

Д. Попов 
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ВОЖД КАРА ЂОР ЂЕ ПЕТРО ВИЋ (1)

Ми сви тебе ’оће мо, бра те Ђор ђе
„Вала, мла да, мени 

све нешто казу је: твој 
син биће вели ки јунак 
и вели ки човек. Вала, 
мла да, твој син мора 
бити вели ки човек и 
са мно гим наро дом 
запо ве да ти. Збо гом 
оста ни, чувај добро 
сина и пам ти добро 

шта сам ти казао“. 
Речи овог Тур чи на

које је упу тио
Кара ђор ђе вој мај ци 

су се оби сти ни ле,
те је Кара ђор ђе, 

пред вод ник тешке 
бор бе која је вође на 

изме ђу Срба и Тура ка, 
постао јед на од
нај и стак ну ти јих

лич но сти срп ске 
исто ри је

Пре ма пре да њу, у момен ту рође
ња Кара ђор ђа Петро ви ћа, на 
зве зда ном небу Срби је, поја ви

ла се чуде сна све тлост. „Кад се Кара
ђор ђе родио у Вишев цу, исту ноћ слу
чио се један Тур чин на кона ку и после 
вече ре заснув ши Тур чин, чују ћи плач 
дете та, збу њен и упла шен неким стра
шним сно ви де ни јем… терг нув ши се, 
поско чи и истер чи напо ље од стра ха и 
види од југа ка севе ру вели ко јед но на 
небу осве тље ње као дугу“ (Ђурић). 
Тур чин је потом упу тио мла дој мај ци 
бла го сло ве: „Вала, мла да, мени све 
нешто казу је: твој син биће вели ки 
јунак и вели ки човек. Вала, мла да, твој 
син мора бити вели ки човек и са мно
гим наро дом запо ве да ти. Збо гом оста
ни, чувај добро сина и пам ти добро 
шта сам ти казао“. Њего ве речи су се 
оби сти ни ле, те је Кара ђор ђе, пред вод
ник тешке бор бе која је вође на изме ђу 
Срба и Тура ка, постао јед на од нај и
стак ну ти јих лич но сти срп ске исто ри је. 

На крва ву ста зу, Кара ђор ђе је кро
чио још у мла до сти, када се бавио 
сто чар ством. Бра не ћи сво је ста до које 

је бесни Тур чин нау мио да отру је, 
почи нио је уби ство. Прво Кара ђор ђе во 
уби ство, као и мно го број ни сег мен ти 
из њего ве био гра фи је, оба ви је но је 
леген дар ним велом. Усну ли сто чар 
доби ја дозво лу виших сила – опро штај 
за про ли ва ње крви. При ка зу ју му се 
два вели ка и чуде сна сија ју ћа лица, 
која су бли ста ли сја јем и чуде сном 
кра со том – краљ сту де нич ки и архан
гел Гаври ло.

Кара ђор ђе је био у бра ку са Јеле
ном, која му је пода ри ла сед мо ро 
деце, Симу, Саву, Сару, Полек си ју, 
Ста мен ку, Алек су и Алек сан дра. Про
сид ба Јеле ни не руке била је неу спе
шна, пре вас ход но због нема шти не у 
којој је Ђор ђе одра стао. Сто га су се 
кри шом саста ја ли, све док Ђор ђе није 
решио да је узме за жену. „Нађе је 
Кара ђор ђе код јед ног изво ра, где је 
дошла била да воду за пиће захва ти, 
па заи ште воде да пије, она му дода. 
Кара ђор ђа је тад запи та: ’Јеле на ’оћеш 
ли ти за мене поћи?‛ Она се зару ме ни 
и сти дљи во му каже: ’Бог с тобом Ђор
ђе, што питаш мене! Питај моје ста ри

је, па ако они рек ну, ја ’оћу!‛ Па пође да 
иде, но Кара ђор ђе је ува ти за руку и 
рече; кад ти ’оћеш, а ти ’ајде са мном, 
и не пусти је више од себе, раз лу па 
судо ве с који ма је за воду дошла, па је 
одве де кући у Топо лу, с којом се одма 
у Жабар ској цркви и вен ча“. 

Јеле на и Ђор ђе након скла па ња 
бра ка нису оста ли дуго у Срби ји. Пре
ма вер зи ји Милен ка Вуки ће ви ћа, Тур
чин је дошао у Кара ђор ђе ву кућу и 
оча ран мла дом Јеле ном, инси сти рао 
је на томе да га она цело вече слу жи, 
а потом је затра жио да про ве де ноћ с 
њом. Због тога, Кара ђор ђе је навод но 
убио Тур чи на, ишче ре чио леш и зако
пао га под огњи штем, те пре бе гао у 
Срем. Пре ма кази ва њу Гаје Пан те ли
ћа, како би спре чио Тур чи на да оства
ри пра во прве брач не ноћи, Ђор ђе се 
одлу чио на бек ство у Срем, али до 
уби ства није дошло. Мемо а ри ста 
наво ди да га је мај ка упо зо ри ла и тако 
спре чи ла тра гич ни дога ђај. Мај ка га је 
опoмињала: „Сине Ђор ђе, ти си се 
оже нио, а доћи ће Мула Хусе јин, те ће 
нас опра ви ти куд које, а он ће с мла

Пише: др Снежана Булат
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дом чини ти што му је воља; а ти сине, 
који си дора стао до сво је сна ге и сво га 
јуна штва, не мош то трпи ти, него ћеш 
га уби ти, па ћемо се поро би ти и про па
сти. Но бежи пре зла, да бега мо у 
Немач ку“. Кара ђор ђе је пре шао у 
Срем са поро ди цом пред рат Ката ри не 
II и Јоси фа II и сту пио је у одред 
добро во ља ца (фрај кор), али је због 
оштре дисци пли не побе гао из вој ске и 
пре шао у Срби ју да тамо чету је. За 
вре ме рата 1788–1789. иста као се 
Кара ђор ђе хра бро шћу у чети капе та на 
Ради ча Петро ви ћа. Од 1791. до 1803. 
живео је као миран гра ђа нин, баве ћи 
се сто чар ском трго ви ном, али је уче
ство вао у бор ба ма про тив Пазван  
Оглуа и јани ча ра у Види ну као буљу
ба ша у народ ној вој сци, коју је водио 
везир Муста фапаша бео град ски 
(Ђоро вић). 

Филип Вишњић је чуве ну песму под 
нази вом Поче так буне про тив дахи ја 
отпо чео сти хо ви ма:

„Боже мили! Чуда вели ко га!
Кад се ћаше по земљи Срби ји,
По Срби ји земљи да пре вр не
И да дру га поста не суди ја,
Ту кне зо ви нису ради кав зи,;
Нит’ су ради Тур ци изје ли це,
Ал’ је рада сиро ти ња раја,
Која гло ба дава ти не може,
Ни трпи ти Тур ско га зулу ма;
И ради су Божиј угод ни ци,;
Јер је крв ца из земље про вре ла“.

Тако и беше. Живот срп ског наро да 
под тур ском вла шћу, у Бео град ском 
паша лу ку, био је обе ле жен тур ском 
тира ни јом и насил ни штвом. Вук Сте
фа но вић Кара џић је запи сао да: „...
народ пак, коме је зулум иона ко био 
доди јао, ста не се већ ма и већ ма буни
ти: не зна ју ћи нико зашто Тур ци сије ку, 
сва ки се морао боја ти да и на њега 
ред не дође. Кад се већ ста не бро ји ти: 
ово га су посје кли, оно га уби ли из 
пушке, оно га затво ри ли, оно га није су 
нашли код куће, овај уте као а онај се 
сакрио, онда ови бје гун ци ста ну тра
жи ти један дру го га. Тако се саста ну 
Црни Ђор ђи је и Јан ко Катић (бив ши 
буљу ба ша за вре ме на Хаџи  Мустај
па ши на, из нахи је био град ске из села 
Рога че) и Васо Чара пић (коме су бра та 
уби ли) са мно гим дру гим бје гун ци ма; 
пак још ста ну истра жи ва ти и при би ра
ти ка себи и хај ду ке, који су у оно доба 
годи не били по јата ци ма, и ста ну се 
дого ва ра ти шта ће сад ради ти: ’Тур ци 
(веле) све зулу ме изми шља ше пак сад 
нај по сли је нау ми ше да нас све исје ку 
и поби ју. Ту сад дру гог суда ни спа се
ни ја нема, него да се бра ни мо, и да 
бије мо и ми њи’; кад ћемо веза ни жен
ски мри је ти од њи’о ви џела та и сеи за 
боље је да мре мо јунач ки, као људи, 
бар да зами је ни мо сво је гла ве и да 
пока је мо сво ју бра ћу’“. 

У Ора шцу, на Аран ђе лов дан 1803. 
годи не, дого во ре но је да се уста нак 
подиг не у мар ту месе цу наред не годи
не. Тада је про та буко вич ки, Ата на си

је, изре као: „Ко издао, изда ло га тело; 
поже лио али не могао поћи: нити му 
се ста ро ни мла до у кући јавља ло. Од 
руке му се све ска ме ни ло, у тору му 
не бле ја ла сто ка, у обо ру не рика ла. 
Да Бог да да се у сињи камен ство ри 
да се дру ги на њега угле да ју. Нити био 
сре ћан ни дуго ве чан нити лица Божи ја 
игде угле дао“ (Јокић). Годи не 1804. на 
збо ру уста ни ка у Ора шцу, Кара ђор ђе 
је иза бран за вођу устан ка, постав ши 
„комен дант Срби је“. „Те је речи ’комен
дант Срби је’ имао на печа ту, а тек 
после се назвао врхов ни вожд“ (Ран
ке). Кара ђор ђе, пре ма речи ма њего вог 
био гра фа Арсе ни је ви ћа, био је сам 
дар од Бога: „...кад про ви ђе ње закљу
чи спа сти какав угње те ни, под јарм ље
ни народ, онда му осо би та мужа 
поша ље. Ђор ђе Петро вић, назван 
Црни, после толи ко несрет ни сто ле ћа, 
роди се у Срб ству и Срб ство се осво
бо ди“.

У Пје сни на инсу рек ци ју сер би ја нов 
Сер би ји и хра бри мје ја вите зо вом и 
чадом и бого по ма га је му их воје во ди 
госпо ди ну Геор ги ју Петро ви ћу посве
ће на, хим ни уста нич ке Срби је, про ис
те клој из пера Доси те ја Обра до ви ћа, 
изме ђу оста лог, сто ји:

„Воста ни Сер би је! Воста ни цари це!
И дај чедом тво јим видет тво је лице.
Обра ти сер ца их и оче са на се,
И дај њима чути слат ке тво је гла се.
Воста ни Сер би је!
Дав но си заспа ла,
У мра ку лежа ла.
Сада се про бу ди
И Сер бље возбу ди!
Ти воздиг ни тво ју цар ску гла ву горе,
Да те опет позна и земља и море.
Пока жи Евро пи тво је кра сно лице,
Све тло и весе ло, како вид Дани це“.

Збор је иза брао Ђор ђа Петро ви ћа 
за вожда, када су то одби ли Ста но је 
Гла ваш и Тео до си је Мари ће вић. Кара
ђор ђе се дво у мио да ли да при хва ти 
доде ље ну му уло гу, исти чу ћи: „’Ви, 
бра ћо, иза бе ри те себе кога дру го га за 
ста ре ши ну. Ето Ста но ја, ето Вула, ето 
кне за Мар ка, ето Тодо си ја тргов ца, 
или кога хоће те, а ја ћу нај бо ље слу
ша ти.’ На те речи Кара ђор ђе ве рек не 
про та Ата на си је буко вич ки: ’А зашто 
ти не би нам био ста ре ши на, бра те 
Ђор ђе? Ми сви тебе ’оће мо! Но кажи 
нам: за[ш]то ти нећеш?’ Кара ђор ђе: ’Ја 
ћу вам каза ти зашто нећу. Ја сам човек 
љут и зао, пак ко не послу ша, или пође 
на стра ну, или поч не каке ста ре пизме 
да тера, ја ћу оно га да уби јем, а ви ме 
ћете зато замр зи ти и сва ки на сво ју 
стра ну раз гр ћи ва ти, пак онда ништа 
од нас неће бити, а Тур ци ће једва 
доче ка ти, па ћемо онда про па сти горе 
но доса да. И тако про та и сви собра ни 
у један глас пови чу: ’Ми тебе оће мо, и 
такав нам и тре ба и ми тако стро го га 
погла ви цу и да има мо, а сви ћемо тебе 
пома га ти у сва че му’“ (Ђурић). 

У сле де ћем бро ју:  Црн је био за 
Тур ке, а за Србе бељи од бело га

’Ја ћу вам каза ти 
зашто нећу. Ја сам 

човек љут и зао, пак 
ко не послу ша, или 
пође на стра ну, или 

поч не каке ста ре 
пизме да тера, ја ћу 

оно га да уби јем, а ви 
ме ћете зато замр зи ти 

и сва ки на сво ју
стра ну раз гр ћи ва ти, 
пак онда ништа од

нас неће бити, а Тур ци 
ће једва доче ка ти, па 
ћемо онда про па сти 

горе но доса да. И тако 
про та и сви собра ни у 
један глас пови чу: ’Ми 

тебе оће мо, и такав 
нам и тре ба и ми тако 
стро го га погла ви цу и 
да има мо, а сви ћемо 

тебе пома га ти у
сва че му’“ (Ђурић) 
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ОВАН: Уко ли ко вас 
при вла че тајан стве
не ситу а ци је или 
неке дво стру ке игре, 

немој те зане ма ри ти потен ци
јал ни ризик. Важно је да сачу
ва те свој послов ни углед. Пре
те ра на доза хра бро сти може да 
вам нашко ди. Емо тив ни сусрет 
са јед ном осо бом у вама покре
ће лепе емо ци је. Избе га вај те 
тешку хра ну и више се кре ћи те. 

БИК: Сарад ни ци 
има ју добре суге сти
је, при хва ти те нове 
иде је које гаран ту ју 

боље резул та те или неси гур
ност у зајед нич ком посло ва њу. 
Сусрет са јед ном осо бом тре
нут но делу је врло поуч но и под
сти цај но у сва ком погле ду. 
Делу је те пома ло узне ми ре но. 
Недо ста ју вам неки сна жни 
емо тив ни под сти ца ји, како 
бисте свој љубав ни живот учи
ни ли довољ но инте ре сант ним. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Нема 
раз ло га да се пово
ди те за лажним ути
сци ма или да вас 

неко зава ра ва погре шном при
чом о новим послов ним при ли
ка ма. Уко ли ко трпи те послов ни 
неу спех, раз ми сли те о неким 
алтер на тив ним могућ но сти ма 
које вам сто је на рас по ла га њу. 
Суви ше јаки изли ви стра сти вас 
наво де на погре шан избор. 

РАК: Нове ком пли
ка ци је на послов ној 
сце ни про из и ла зе из 
поку ша ја да се 

оства ри зајед нич ки дого вор око 
рас по де ле инте ре са. Нема раз
ло га да пона вља те при чу која 
не оста вља пози ти ван одјек на 
ваше сарад ни ке. Посве ти те 
више пажње воље ној осо би и 
зајед нич ким пла но ви ма које 
има те. Оче ку је вас при јат но 
изне на ђе ње. У сјај ној сте пси хо 
 физич кој фор ми. 

ЛАВ: Не може те да 
пред ви ди те нови ток 
дога ђа ја на послов
ној сце ни или нечи ји 

одго вор на зада ту тему. Нама 
раз ло га да се пона ша те пре ви
ше раз ме тљи во у сусре ту са 
сарад ни ци ма, већ затра жи те 
нечи ју подр шку. Бри не те без 
пра вог пово да, парт нер тре нут
но можда не жели да вам пове
ра ва сво је мисли и осе ћа ња. 

ДЕВИ ЦА: Пажљи ви
је ана ли зи рај те ком
плет ну ситу а ци ју на 
послов ној сце ни и 

сво је сарад ни ке. Посто је ства
ри које зах те ва ју кре а тив но раз
ми шља ње или одре ђе ну фазу 
инку ба ци је, пре него што доне
се те неку конач ну одлу ку. При
ме ћу је те да неко у вама побу ђу
је вели ко инте ре со ва ње и да 
вас асо ци ра на при јат не успо
ме не. 

ВАГА: Делу је те врло 
про ми шље но и про
ве ра ва те раз ли чи те 
инфор ма ци је које ути

чу на послов не пре го во ре. Оба
зри вост је пожељ на, али нема 
раз ло га за пре те ри ва њем. 
Сарад ни ци има ју пра во на дру га
чи је ста во ве. Поне кад посту па те 
суви ше стро го пре ма осо би која 
има добру наме ру, али не успе ва 
у пот пу но сти да вам доча ра сво је 
емо тив не дожи вља је. 

ШКОР ПИ ЈА: Потре
бан вам је додат ни 
опрез у сусре ту са 
сарад ни ци ма и при

ли ком про це не нових послов них 
при ли ка. Нема потре бе да скре
ће те пажњу на себе или да ула
зи те у неке сум њи ве пре го во ре. 
Тре нут но љубав и задо вољ ство 
можда не иду у зајед нич кој ком
би на ци ји. Парт нер изне на да 
поста вља пита ња која у вама 
под сти че емо тив ну нела год ност. 

СТРЕ ЛАЦ: Посто је 
ства ри које не тре ба 
да чини те у афек ту 
или на осно ву првог 

импул са који има те. Неко од 
сарад ни ка пажљи во ана ли зи ра 
ваше пона ша ње и доно си оце ну 
о вашим резул та ти ма. Сарад ња 
је нужна али не по сва ку цену 
или на неки улти ма ти ван начин. 
Потру ди те се да улеп ша те сво је 
рас по ло же ње уз осо бу која одго
ва ра вашем уку су.

ЈАРАЦ: Заин те ре со
ва ни сте за нечи ју 
послов ну пону ду или 
за ком би на ци ју која 

обе ћа ва дво стру ки доби так. Пре 
него што доне се те конач ну одлу
ку, саслу шај те сво је сарад ни ке и 
при хва ти те кори стан савет. Неко 
вас инспи ри ше на додат но анга
жо ва ње и добро рас по ло же ње 
. Освр ни те се око себе, јер увек 
посто је насме ја на лица. 

ВОДО ЛИ ЈА: Поне кад 
све изгле да тако рела
тив но, сто га немој те 
доно си ти закљу чак на 

осно ву првог ути ска и без кон сул
та ци је са бли ским сарад ни ци ма. 
Осло ни те се на нечи ји савет и на 
зајед нич ку про це ну. Важно је да 
пра вил но дефи ни ше те сво је 
циље ве. Неко име сна жно да 
уста ла са ваше мисли и осе ћа ња. 
Потру ди те се да испу ни те парт не
ро ва оче ки ва ња. 

РИБЕ: Избе га вај те 
пре те ра но екс по ни
ра ње у дру штву 
сарад ни ка и немој те 

при ча ти о ства ри ма које можда 
пред ста вља ју ризик за веше 
послов не инте ре се. Потреб но је 
да сми сли те неку резер вну 
вари јан ту, јер увек посто ји фак
тор изне на ђе ња. Буди те про ми
шље ни и уздр жа ни пред бли
ском осо бом. Пажљи ви је ана ли
зи рај те свог парт не ра. 

VREMEPLOV
24. април

1792. Ком по но ва на „Мар се ље за“ 
ко ја ће ка сни је по ста ти хим на 
Фран цу ске.
1815. У Та ко ву под вођ ством 
Ми ло ша Обре но ви ћа по диг нут 
Дру ги срп ски уста нак.

25. април
1765. Ро ђен је срп ски пе сникгу
слар Фи лип Ви шњић, ко ји је опе
вао све зна чај ни је до га ђа је из 
Пр вог срп ског устан ка. 
1993. У при су ству ми ров ног 
по сред ни ка лор да Ове на, пред
сед ни ци СРЈ, Ср би је и Цр не 
Го ре До бри ца Ћо сић, Сло бо дан 
Ми ло ше вић и Мо мир Бу ла то вић 
по ку ша ли су да убе де ли де ра 
бо сан ских Ср ба Ра до ва на Ка ра
џи ћа да пот пи ше ко ри го ва ни 
ВенсОве нов ми ров ни план. 
На ред ног да на Скуп шти на РС је 
од би ла овај план, рат у Бо сни је 
на ста вљен, а СРЈ су по о штре не 
санк ци је ме ђу на род не за јед ни
це. 

26. април
1452. Ро ђен ита ли јан ски сли кар, 
ва јар, про на ла зач и на уч ник 
Ле о нар до да Вин чи.
1910. Ро ђен књи жев ник Ме ша 
Се ли мо вић. 
1986. Екс пло ди рао 4. блок 
ну кле ар не цен тра ле у Чер но би
лу у Укра ји ни. Ра ди о ак тив ни 
обла ци пре кри ли го то во це лу 
Евро пу, а по сле ди це се ис пи ту ју. 
Цен тра ла трај но за тво ре на 15. 
де цем бра 2000. 

27. април
1945. Ухап шен ита ли јан ски дик
та тор Бе ни то Му со ли ни, стре
љан на ред ног да на у ме сту Дон
га, на оба ли је зе ра Ко мо. 

28. април
1918. У за тво ру у Те ре зи ну у 
Че шкој, умро Га ври ло Прин цип. 
На два де се то го ди шњи за твор 
осу ди ле га аустро у гар ске вла сти 
по сле атен та та на аустро у гар
ског пре сто ло на след ни ка Фран
ца Фер ди нан да у Са ра је ву 1914, 
чи ме је по чео Пр ви свет ски рат

29. април
1929. Умро срп ски вој во да Сте
пан Сте па Сте па но вић, ге не рал 
и ми ни стар вој ске 1908. и од 
1911. до 1912. Чин вој во де до био 
по сле по бе де над аустро у гар
ском вој ском у Цер ској би ци, у 
ав гу сту 1914.  
1980. Умро ен гле ски филм ски 
ре жи сер Ал фред Хич кок.

30. април
1803. САД од На по ле о на Бо на
пар те за 15 ми ли о на до ла ра 
ку пи ле Луј зи ја ну, ко ја је истог 
да на 1812. и фор мал но ушла у 
са став САД као 18. чла ни ца
1945. Адолф Хи тлер и ње го ва 
љу бав ни ца Ева Бра ун из вр ши ли 
са мо у би ство у под зем ном бун ке
ру у Бер ли ну. 
1945. Ју го сло вен ска вој ска осло
бо ди ла у Дру гом свет ском ра ту, 
уста шки ло гор Ја се но вац. 
1975. Па дом Сај го на, у ко ји су 
ушле сна ге Се вер ног Ви јет на ма, 

окон чан ви јет нам ски рат.

1. мај
1886. У Чи ка гу је 40.000 рад ни ка 
сту пи ло у штрајк, зах те ва ју ћи 
бо ље усло ве ра да, из ра же не у 
па ро ли „три осми це“  по осам 
са ти ра да, од мо ра и кул тур ног 
уз ди за ња. У су ко бу с по ли ци јом 
уби је но је шест и ра ње но око 50 
рад ни ка. Од 1889. овај дан се 
сла ви као Ме ђу на род ни пра зник 
ра да. У Ср би ји је пр ви пут про
сла вљен 1894.
1994. У тр ци за Гран При Сан 
Ма ри на по ги нуо бра зил ски ауто
мо бил ски ас Ајр тон Се на, је дан 
од нај бо љих во за ча фор му ле 1. 

2. мај
1519. Умро Ле о нар до да Вин чи.
1567. Умро ду бро вач ки ре не сан
сни пе сник и драм ски пи сац 
Ма рин Др жић. 

3. мај
1469. Ро ђен ита ли јан ски др жав
ник и исто ри чар Ни ко ло Ма ки ја
ве ли, аутор де ла „Вла да лац“, у 
ко јем је из нео схва та ње да вла
дар не тре ба да би ра сред ства 
да би по сти гао циљ, из че га 
ка сни је из ве ден по јам ма ки ја ве
ли зам. 
1898. У Ки је ву ро ђе на изра ел ска 
др жав ни ца Гол да Ма бо вич Ме јр
сон, Гол да Ме ир, пр ва же напре
ми јер Изра е ла, од 1969. до 1974

4. мај
1980. Умро пред сед ник СФРЈ 
Јо сип Броз Ти то, во ђа ју го сло
вен ских пар ти за на у Дру гом 
свет ском ра ту и ли дер Ко му ни
стич ке пар ти је Ју го сла ви је. Био 
во ђа По кре та не свр ста них зе ма
ља. 

5. мај
1818. Ро ђен не мач ки фи ло зоф 
Карл Хајн рих Маркс, те о ре ти чар 
мо дер ног со ци ја ли зма и ко му ни
зма.
1821. Умро фран цу ски цар На по
ле он I Бо на пар та, је дан од нај ве
ћих вој ско во ђа у исто ри ји, чи ји 
су осва јач ки по хо ди из ме ни ли 
Евро пу. Умро на остр ву Све та 
Је ле на као бри тан ски за тво ре
ник. 

6. мај
1237. У ма на сти ру Ми ле ше ва 
са хра ње не су мо шти Раст ка 
Не ма њи ћа, Све тог Са ве.
1758. Ро ђен је је дан од во ђа 
фран цу ске ре во лу ци је Мак си ми
ли јан де Ро бе спјер, во ђа ја ко би
на ца и за чет ник ре во лу ци о нар
ног те ро ра. 

7. мај
1663. У Лон до ну отво ре но пр во 
по зо ри ште. 
1945. Не мач ка пот пи са ла до ку
мент о без у слов ној ка пи ту ла ци ји 
у Дру гом свет ском ра ту. До ку
мент у Рем су, пот пи са ли фелд
мар шал Јодл у име Вер мах та и 
ге не ралпу ков ник Бе дел Смит у 
име аме рич ких и бри тан ских 
сна га. Фран цу ски и ру ски офи ци
ри би ли све до ци. До ку мент о 
окон ча њу ра та пот пи сан 9. ма ја 
у Бер ли ну.

HOROSKOP
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КАКО СЕ ПРА ВИЛ НО ЧЕСТИ ТА УСКРС?

Хри стос вос кре се
или Хри стос вас кр се

Ускрс је нај ве ћи хри
шћан ски пра зник. У 
послед ње вре ме се 

често јавља недо у ми ца како 
чести та ти овај пра зник. У 
гово ру се јавља ју три вари
јан те: Хри стос вас кр се!; 
Хри стос вос кре се! и нај
jед но став ни ја вари јан та: 
Сре ћан Ускрс! Поста вља 
се пита ње, која је од ових 
могућ но сти пра вил на? Ста
ри облик за реч Ускрс је 
нека да у срп ском јези ку гла
сио Вас крс. Обли ци речи као 
што су Вас крс, Вас кр се ни је, 
вас кр сну ти, вас кр се има ју 
основ но зна че ње ускр сну ти. 
Те речи при па да ју ста ром 
срп ском цркве ном и књи
жев ном јези ку, који се до 
поло ви не XVI II века упо тре
бља вао у свим кра је ви ма, 
који су били  под упра вом 
Срп ске пра во слав не цркве. 
То је у ства ри био срп ско сло
вен ски језик, то јест срп ска 
редак ци ја ста ро сло вен ског 
јези ка. Упра во је срп ско сло
вен ски језик био и зва нич ни 
цркве ни језик, а Срби су га 
упо тре бља ва ли све до поло
ви не XVI II века. Од тог пери
о да, срп ско сло вен ски језик 
је заме њен руским цркве ним 
јези ком, руско сло вен ским. 
Упра во се тај рускло сло вен
ски језик кори сти у Срп ској 
пра во слав ној цркви као зва
ни чан цркве ни језик. У том 
цркве ном јези ку речи о који
ма гово ри мо изго ва ра ју се на 
руски начин. Одно сно, јавља 
се о у првом и ре у дру гом 

сло гу: Вос кре се ни је, вос кре
сну ти, вос кре се.

С обзи ром на то да је у 
срп ском јези ку у том пери о
ду посто ја ла дигло с и ја (поја
ва да се исто вре ме но кори
сте два бли ска јези ка), Срби 
нису поти сну ли и изра зе 
Вас крс(ени је), вас кр сну ти, 
поред Вос кре се ни је, вос кре
сну ти. 

С дру ге стра не, реч Ускрс 
при па да народ ном јези ку, у 
којем је вео ма дав но почет но 
У доби је но од ста рог почет
ног В (иза кога је сле дио 
твр ди полу глас). Тако данас 
има мо Вас крс (ста ро срп ско 
књи жев но и цркве но), које 
Срби нај че шће упо тре бља
ва ју, Вос кре се ни је (дана
шње срп ско цркве но) и Ускрс 
(наста ло народ ним пре о бли
ко ва њем ове речи). 

Како и проф. др Рада 
Сти јо вић у јед ном од сво јих 
радо ва на ову тему наво
ди, вре ме ном је кроз раз вој 
јези ка сачу ва но ста ро срп ско 
цркве но (срп ско сло вен ско) 
Хри стос вас кр се и дана шње 
цркве но (руско сло вен ско) 
Хри стос вос кре се. Међу тим, 
оста ли обли ци који се  данас 
чују  Хри стос вос кр се/вас
кре се/вас крс не при па да
ју ни ста ром ни дана шњем 
срп ском цркве ном јези ку, па 
ни нор ми. Сто га се не могу 
сма тра ти пра вил ним. Зна чи 
пра вил ни изра зи за чести та
ње пра во слав ног Ускр са су: 
Хри стос вас кр се! и Хри стос 
вос кре се! З. П.

Хри стос вос кре се или Хри стос вас кр се?
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Сре да, 24. (11) април  
Све ти све ште но му че ник Анти па

Четвр так, 25. (12) април  
Вели ки четвр так (Вели ко бде ни
је)

Петак, 26. (13) април  
Вели ки петак

Субо та, 27. (14) април  
Вели ка субо та

Неде ља, 28. (15) април  
Вас кр се ње Госпо да Ису са Хри
ста – Вас крс

Поне де љак, 29. (16) април  
Вас кр сни поне де љак

Уто рак, 30. (17) април  
Вас кр сни уто рак

Сре да, 1. мај (18. април) 
Пре по доб ни Јован уче ник Све
тог Гри го ри ја Дека по ли та  

Четвр так, 2. мај (19. април)  
Пре по доб ни Јован Вет хо пе
шчер ник 

Петак, 3. мај (20. април)  
Преп. Тео дор Три хи на; Преп. 
Јоа сиф Срп ски; Св. Нико лај 
Жич ки (Источ ни петак)

Субо та, 4. мај (21. април)  
Све ти Све ште но му че ник Јану а
ри је

Неде ља, 5. мај (22. април)  
Преп. Тео дор Сике от; Све ти 
свешт муч. Пла тон Бања луч ки

Поне де љак, 6. мај (23. април)  
Св. вели ко муч. Геор ги је – Ђур
ђев дан – Побу са ни поне де љак

Уто рак, 7. мај (24. април)  
Св. Сава Стра ти лат; Св. Сава 
Ердељ ски; Св. све ште но муч. 
Бран ко

Crkveni
kalendar

• Ко умре на јесен, за 
њега нема зиме. 

• Инфаркт... ма какав да 
је, од срца је!

• Жене има ју про блем 
за сва ко реше ње.

• Ако Бог да здра вља, 
узе ћу боло ва ње.

Југо сло вен ски 
колач

Састој ци:За кору: 4 јаја, 100 
гра ма шеће ра, 200 гра ма бра шна, 
100 мили ли та ра уља, 100 мили ли
та ра воде, пра шак за пеци во

За фил: 1 литра воде, 1 кило
грам  јабу ка, 2 кеси це пудин га од 
вани ле, 100 гра ма шеће ра

За укра ша ва ње: 500 мили ли та
ра слат ке павла ке или шла га

При пре ма: Уму ти те белан ца и 
шећер у чврст шне. Одво је на 
жуман ца поме шај те са уљем, 
водом, бра шном и пра шком за 
пеци во. Помо ћу вар ја че поме шај те 
ове две сме се. Загреј те рер ну на 
180 сте пе ни и пеци те кору око 20 
мину та. У 900 мили ли та ра воде 
додај те шећер и пусти те да про ку
ва па додај те сит но исец ка не јабу
ке и кувај те 20ак мину та.Оста так 
воде поме шај те са 2 пудин га и 
додај те у воду са јабу ка ма па 
наста ви те да кува те око 3 мину та и 
вру ћу сме су сипај те пре ко коре. 
Када се колач охла ди уму ти те 
слат ку павла ку и шлаг и пре ма жи
те га. Оста ви те колач да одсто ји 
пре слу же ња.

Ђувеч на
ста рин ски 
начин

Састој ци: 1 кило грам сви ње
ти не (или неког дру гог меса по 
избо ру), 2 каши ке масти, 300 
гра ма кром пи ра, 150 гра ма 
пирин ча , 5 папри ка, 500 мили
ли та ра паси ра ног пара дај за, со, 
бибер, мле ве на папри ка, неко
ли ко листо ва пер шу на

При пре ма: Загреј те маст и 
ста ви те лук. Када се лук про пр
жи, ста ви те и месо да се про пр
жи све зајед но. Додај те кром
пир, пири нач, папри ку и пара
дајз. Добро посо ли те, поби бе ри
те и додај те мало мле ве не 
папри ке, сит ног пер шу на и све 
то добро изме шај те. Ако месо 
није јако масно, пре ли те са јед
ном шољи цом вру ће масти. 
Ђувеч налиј те мла ком водом, 
тек толи ко да сва сме са буде у 
води, па онда ста ви те да се 
кува.Ђувеч се не меша него се 
пажљи во про тре са, а куван је 
кад нема воде и кад је месо 
мека но.
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ПОРО ДИЧ НО УМЕ ЋЕ И КРЕ А ТИВ НОСТ

Уни кат ни накит од коже
Љиља на Јови чић, жена неве ро

ват не кре а тив но сти и енер ги је, 
сед ма је гене ра ци ја из чуве не 

шид ске крзнар ске поро ди це. Одра сла уз 
меко крзно и при род не мате ри ја ле, сада 
у неким мир ним годи на, ства ра чуде
сни накит од коже. Каже да се послед
њих шест годи на интен зив но бави овом 
умет но шћу.

 – Ради се о при ме ње ном дизај ну 
наки та, то је алтер на ти ва при род ног 
обли ка цве ћа изра ђе ног од коже, сви ле, 
поли мер них гли на. Ја то радим од коже, 
пошто сам из поро ди це која се бави
ла кожом, па је и ја обра ђу јем. Нисам 
има ла про бле ма да оно што зами слим 
и мате ри ја ли зу јем. Радим огр ли це и 
нару кви це, поне кад и рај фо ве, шна ле 
за косу, бро ше ве. Углав ном радим вели
ке бро ше ве који се ста вља ју на капе, на 
ташне, на вели ки шал. То је сада акту
ел но и модер но. Поне кад радим и ком
пле те. Ско ро сам ради ла јед ној госпо ђи 
из Босне цео ком плет, тј. огр ли цу, мин

ђу ше, прстен, све исте ком би на ци је, 
исти цвет – обја шња ва нам Љиља на, и 
наста вља при чу о трен до ви ма данас.

 – Оно што смо ми некад сма тра ли 
немо гу ћом ком би на ци јом, данас је то у 
реду. Може овај накит да се ком би ну је 
и са сре бром, ком би ну ју се исти мате
ри ја ли раз ли чи тих дезе на. Овај накит је 
од при род ног мате ри ја ла, беж и злат ни 
тоно ви могу ићи уз злат не нау шни це, јер 
је овај накит врло упа дљив. Ако ста ви те 
огр ли цу и нару кви цу, то је већ довољ но 
– при ча нам Љиља на.

Попри ча ли смо и како функ ци о ни ше 
про да ја и ко су јој куп ци.

– Има мо раз ли чи те куп це, од врло 
мла дих дево ја ка до озбиљ них госпо
ђа. Ја често изла жем на Арт фести ва
ли ма у Новом Саду и Бео гра ду, тако 
да сам у директ ној вези са куп ци ма, па 
видим шта гле да ју, али не посто ји пра
ви ло. Озбиљ не жене купу ју нешто што 
ја сма трам врло мла да лач ким, или мла
де девој ке купе комад који је по мени 
мало „пре о штар”. Имам доста купа ца у 
Шиду, купу ју за покло не. Чак и онлајн 
про да ја добро функ ци о ни ше – поша
љу нам фото гра фи ју тор бе или ципе
ла, и ми онда ускла ђу је мо боје наки та. 
Доста вре ме на про во дим на интер не ту, 
пра тим свет ска кре та ња руко тво ра ца,  
у ком сме ру иду. Увек има неког иза зо
ва, нечег новог. Може да се види докле 
досе же људ ска машта.  Добра ми је он
лајн про да ја, имам  стра ни цу на интер
не ту и 7.000 пра ти ла ца, што је за руко
тво ри не при лич но вели ки број. Поне кад 
пла тим рекла му, одно сно већу видљи
вост обја ва на интер не ту. Про да је мо и 
ван земље, мада има мо про блем сла
ња, одно сно вели ка је пошта ри на, па се 
сна ла зи мо – детаљ но нам обја шња ва 
наша саго вор ни ца.

На кра ју раз го во ра, мало и о цена ма 
наки та и даљим пла но ви ма.

– Цене наки та су од 1.500 до 3.000 
дина ра за огр ли це, нару кви це око 1.000 
дина ра. Немам у пла ну да отво рим про
дав ни цу, пошто сам врло бли зу пен зи је. 
Моја ћер ка често ради са мном, врло је 
тален то ва на и ради нај пре ци зни је дело
ве. Наба ви ли смо неке ала те из Руси је 
за обли ко ва ње коже, што она кори сти у 
раду – са нескри ве ним задо вољ ством 
каже Љиља на Јови чић, која је ква ли
фи ко ва ни крзнар, али и пре во ди лац за 
енгле ски, шпан ски и ита ли јан ски језик у 
Основ ном суду у Шиду.

Д. Попов 

Љиља на Јови чић

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Изло жба Мари је Зец
„Апстра хо ва ње напу ште ног 

про сто ра“ је назив изло жбе 
сли кар ке из Руме Мари је Зец, 
која је отво ре на 19. апри ла у 
Кул тур ном цен тру „Бра на 
Црн че вић“, која је поме ну ту 
тему обра ди ла гра фич ки, али 
и акри лом на плат ну. Реч је о 
тре ћој само стал ној изло жби 
ове мла де ликов не умет ни це, 
али првој у Руми, гра ду у 
којем се шко ло ва ла и живи.

Мари ја каже да су прво 
наста ле гра фи ке и то тех ни
ком аква тин та бакри о пис, 
дакле, први је део гра фи ке је 
рађен бакро пи сом, извла че
њем лини ја у кисе ли ни, а 
потом иде аква тин та која на 
пло чи пра ви тоно ве. После 
сле ди штам па ње и доби ја ју 
се сиви тоно ви гра фи ке.

–  Гео ме триј ски обли ци су и 

на сли ка ма, са при гу ше ним 
боја ма, зато што се пре ма 
њима одно сим као фасад ним 
боја ма на згра да ма, с обзи
ром на то да се бавим напу
ште ним про сто ри ма. Била 
сам у тим напу ште ним згра
да ма, фото гра фи са ла их и 
потом сли ка ла – при ча за 
наше нови не Мари ја Зец.

Она се већ годи на ма бавим 
овом темом, тач ни је од дру ге 
годи не факул те та. На њеној 
првој само стал ној изло жби 
могу се виде ти 22 сли ке и 14 
гра фи ка.  

Умет ни ца исти че да ће се и 
убу ду ће бави ти сли кар ством 
на овај начин, да ће можда 
још више оти ћи у апстрак ци ју, 
одно сно апстра хо ва ње реал
не фор ме напу ште ног про сто
ра.  С. Џ.

Мари ја Зец

ДРУШТВО


