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СТРАДАЊЕ И ВАСКРСНУЋЕ ИСУСОВО

А ако Христос није устао,
онда је празна проповијед наша,
па празна и вјера ваша
Пише:
др Снежана Булат

Распеће Христово

У
У Првој посланици
Светог апостола
Павла Коринћанима
стоји: „А ако Христос
није устао, онда је
празна проповијед
наша, па празна
и вјера ваша“

скрс или Васкрс је главни хри
шћански празник у част Христо
вог васкрсења, који су установи
ли апостоли. У Првој посланици Све
тог апостола Павла Коринћанима
стоји: „А ако Христос није устао, онда
је празна проповијед наша, па празна
и вјера ваша“. Ускрс је пролећни,
покретни празник и празнује се после
јеврејске Пасхе, у прву недељу после
пуног месеца, који пада на сам дан
пролећне равнодневице или непо
средно после ње. Ускрс пада између
22. марта и 25. априла по јулијанском,
односно, између 4. априла и 8. маја
по грегоријанском календару. Ускрс
се у ужем смислу слави три дана,
међутим, читав празнични циклус
траје седам недеља и саткан је од
више празник а и различитих хри
шћанских, али и нехришћанских оби
чаја. У хришћанској терминологији се

Следећи број М новина излази 8. маја

користи и назив Пасха, од хебрејског
пeсах у значењу ’пролаз’ (пролазак
Јевреја кроз пустињу након четрдесет
година). Ускрсу претходи најдужи и
најстрожи хришћански пост, који траје
седам недеља, а завршава се Вели
ком недељом, која се назива и Стра
сна или Страдална недеља. То је
седма, последња седмица васкршњег
поста, која почиње на Цвети и оконча
ва се Васкрсом. Сваког дана Велике
недеље практикују се различита бого
служења и многе радње и обичаји
који се обављају до самог празнова
ња Христовог ускрснућа (Стефано
вић-Бановић).
Васкрсење Исуса Христа је несум
њиво један од најважнијих догађаја за
хришћане. У Јудејским старинама,
Јосиф Флавије, јеврејски историчар,
војсковођа и писац, навео је: „У то
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време појавио се Исус мудар човек,
ако га уопште треба назвати човеком.
Био је творац чудних дела, учитељ
људи који су с радошћу примали
истину, и он је многе Јудеје и многе
Јелине привукао. Он је био Христос.
И када га је Пилат по пријави наших
првих људи разапео на крсту, нису га
се одрекли они који су га раније заво
лели. Он им се јавио трећег дана опет
жив, о чему су предсказали божански
пророци као и о многим другим чуде
сним стварима његовим. И још увек
постоји хришћански народ који је по
њему назван“. Сведочанство о погу
бљењу, оставља и Тацит који истиче
да је Исус „за Тиберијеве владе погу
бљен по пресуди прокуратора Понти
ја Пилата“. Исуса су из Гетсиманског
врта одвели „најприје Ани, јер бјеше
таст Кајафи, који бјеше првосвеште
ник оне године. А Кајафа бјеше онај
што даде савјет Јудејцима да је боље
да један човјек умре за народ“ (Јеван
ђеље по Јовану).
Појава Исуса Христа није била у
складу са очекивањима и надама
јеврејских старешина и књижевника.
Месију се замишљали као моћног
цара и националног ослободитеља,
стога Исус Назарећанин у њиховим
очима није био налик Месији. Но, он
је у народу уживао изузетну популар
ност која је њима и те како предста
вљала проблем, те су намерили да га
уклоне. Међутим, Синедрион није
могао да своју пресуду учини извр
шном, јер се Јудеја налазила под
римском влашћу. Из наведеног разло
га Синедрион је затражио да Понтије
Пилат потврди њихову пресуду. Пон
тије Пилат је најпре одбијао наредбу
јер није проналазио Исусову кривицу.
Јеврејске старешине су тада одлучи
ле да Христу наметну политичку кри
вицу, уз изговор да је бунио народ
против цара. Претили су Пилату да ће
га тужити цару ако Христа не осуди.
Судница у којој му је суђено, пронађе
на је приликом археолошких испити
вања. То је један издигнути трг повр
шине 2500 метара квадратних. Тако је
и научно потврђена веродостојност
јеванђељског извештаја о суђењу
Исусу Христу (Протић). Понтије
Пилат, сазвавши првосвештенике,
старешине и народ, рече им: „Доведо
сте ми овога човјека као да он отпађу
је народ, и ето, ја га пред вама испи
тах, и не нађох на овоме човјеку
ниједне кривице од оних за које га ви
оптужујете“ (Јеванђеље по Луки);
„Зар цара вашега да разапнем? Одго
ворише првосвештеници: ’Немамо
цара осим ћесара’” (Јеванђеље по
Јовану).
Пилат је дао народу могућност да
изаберу ко ће бити ослобођен, Исус,
или Варава, човек који је био заро
бљен са својим устаницима, који су у
буни починили убиство. „И повикавши
народ стаде искати оно што им свагда
чињаше. А Пилат им одговори, гово
рећи: ’Хоћете ли да вам пустим цара

24. APRIL 2019.

Када је Исус издахнуо,
„...завјеса храма
раздрије се на двоје,
од горњега краја до
доњега; и земља се
потресе, и камење се
распаде; И гробови се
отворише, и устадоше
многа тијела светих
који су помрли;
И изишавши из
гробова по васкрсењу
његову, уђоше у свети
град и показаше се
многима. А капетан
и који с њим чуваху
Исуса, видјевши да се
земља тресе и шта би,
уплашише се врло
говорећи: ’Заиста овај
бијаше Син Божији’”
(Јеванђеље
по Матеју)

Брдо Голгота

јудејскога?’ Јер знадијаше да су га из
зависти предали првосвештеници.
Али првосвештеници подстак оше
народ да је боље да им пусти Вараву.
А Пилат опет одговарајући рече им: ’А
шта хоћете да учиним са оним што га
зовете царем јудејским’? А они опет
повикаше: ’Распни га’! А Пилат им
рече: ’А какво је зло учинио’? А они
још јаче викаху: ’Распни га’! И Пилат,
желећи угодити народу, пусти им
Вараву, а Исуса, шибавши, предаде
да га разапну [...] И обукоше му пур
пурни огртач, и оплетавши трнов вије
нац ставише на њега“ (Јеванђеље по
Марку). Без трунке самилости, Исуса
су понижавали: „Здраво, царе јудеј
ски! И удараху га по образима“ (Јеван
ђеље по Јовану) и „пљунувши на
њега, узеше трску и бише га по глави.
И кад му се наругаше, свукоше с њега
огртач, и обукоше га у хаљине њего
ве, и поведоше да га разапну“ (Јеван
ђеље по Матеју). Због изнемоглости,
Исус није био у стању да носи крст до
Голготе, те му је помогао Симон Кири
нејски.
Пре распећа, Исусу су понудили да
попије напитак који је био састављен
од вина помешаног са смирном. Овај
напитак се давао осуђенима да би им
се олакшале муке. Еванћелисти нису
ово измислили, јер и Талмуд сведочи
да се овај напитак давао осуђенима,
како би им муке биле олакшане и
свест помрачена. Христос је одбио да
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попије овај напитак, стога је потпуно
свесно поднео муке приликом распе
ћа (Протић). Пре неко што је преми
нуо, Исус је рекао: „Оче, опрости им,
јер не знају шта чине [...] Сјети ме се.
Господе. када дођеш у Царству своме
[...] Оче, у руке твоје предајем дух
свој“ (Јеванђеље по Луки).
Исусово тело са крста су скинула
два његова ученика, Јосиф из Арима
теје и Никодим, кнез јеврејски. Када је
Исус издахнуо, „...завјеса храма раз
дрије се на двоје, од горњега краја до
доњега; и земља се потресе, и каме
ње се распаде; И гробови се отвори
ше, и устадоше многа тијела светих
који су помрли; И изишавши из гробо
ва по васкрсењу његову, уђоше у све
ти град и показаше се многима. А
капетан и који с њим чуваху Исуса,
видјевши да се земља тресе и шта
би, уплашише се врло говорећи: ’Заи
ста овај бијаше Син Божији’” (Јеван
ђеље по Матеју). Христова душа
сишла је тада у Ад, место где је Сата
на држао у мраку упокојене душе од
Адама и Еве до светог Јована Крсти
теља. Христос им је проповедао
радосну вест спасења, разбио окове
пакла и избавио Адама и Еву, као и
све упокојене људске душе. Снажна
сила његовог васкрсења потресла је
Ад, земљу и небеса. Један светлосни
анђео одвалио је камен од гроба и
показао женама мироносицама да је
Христос већ васкрсао и указао им на

Сведочанство
о погубљењу, оставља
и Тацит који истиче да
је Исус „за Тиберијеве
владе погубљен по
пресуди прокуратора
Понтија Пилата“.
Исуса су из
Гетсиманског врта
одвели „најприје Ани,
јер бјеше таст
Кајафи, који бјеше
првосвештеник оне
године. А Кајафа бје
ше онај што даде
савјет Јудејцима да је
боље да један човјек
умре за народ“
(Јеванђеље по
Јовану).
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празан гроб. Потом је Марија Магда
лина видела васкрслог Исуса. По
црквеном усменом предању Христос
се, заправо, након васкрсења јавио
најпре Богородици, да њу обрадује
као мајку, која је највише страдала
гледајући свог сина разапетог на
крсту. Претпоставка је да јеванђели
сти то намерно нису записали, како
нико не би могао да каже да је у мате
ринској тузи измислила васкрсење
свога сина (Епископ Данило, Епископ
Амфилохије).
Када су апостоли рекли апостолу
Томи да је Исус победио смрт, одвра
тио им је: „Ако не видим на рукама
његовим ране од клинова, и не мет
нем прст свој у ране од клинова, и не
метнем руку своју у ребра његова,
нећу вјеровати“ (Јеванђеље по Јова
ну). И после осам дана Тома га је
видео, а Исус му је казао: „Пружи прст
свој амо и види руке моје; и пружи
руку своју и метни у ребра моја, и не
буди невјеран него вјеран“. Тада му
Тома одврати: „Господ мој и Бог мој“
(Јеванђеље по Јовану). Четрдесетог
дана, пре него што ће се узнети на
небеса, Исус је апостолима казао:
„Даде ми се свака власт на небу и на
земљи. Идите, дакле, и научите све
народе крстећи их у име Оца и Сина и
Светога духа. Учећи их да држе све
што сам вам заповиједио; и, ево, ја
сам са вама у све дане до свршетка
вијека. Амин“ (Јеванђеље по Матеју).
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИРИГ, СТЕВАН КАЗИМИРОВИЋ

Крупним корацима у будућност
Пројекат
гасификације
је један од
најзначајнијих про
јеката иришке
општине и
Фрушке горе
уопште, а његова
вредност износи
око 6,5 милиона
евра које је
обезбедило Јавно
предузеће
„Србијагас“, док је
Општина Ириг
пружила
логистичку
подршку и
обезбедила
потребне дозволе
у најкраћем року

З

бог извесности да ће се у овој
години реализовати три пројек
та, од тога два велика, одборни
ци Скупштине општине Ириг, на сед
ници одржаној 19. фебруара, усвоји
ли су први ребаланс буџета за 2019.
годину. Ради се о добијању средстава
са других нивоа власти, као и потреби
да се измене апропријације код поје
диних корисника буџета, како би се
омогућило њихово несметано функ
цион
 исање. Ребалансом је општин
ски буџет планиран у укупном износу
од 1.124.395.000 динара. Подсетимо,
у децембру прошле године је усвојен
буџет за ову годину, у висини од око
750 милиона динара.
– До ребаланса буџета дошло је
због издатака за извођење радова на

пројекту реконструкције Гребенског
пута, потез Иришки венац – Змајевац,
у износу од 170.000.000 динара, као и
због издатака за изградњу приступне
саобраћајнице – „Стаза здравља“ од
етно - комплекса Врдничка кула до
насеља Врдник у износу од
148.000.000 динара. Поред тога,
средства су планирана и за израду
пројектно - техничке документације и
вршење стручног надзора у износу од
1.200.000 динара за пројекат адапта
ције и санације зграде месне канце
ларије у Крушедол Прњавору, каже
председник Општине Стеван Казими
ровић.
: Гасификација ири
MМNOVINE
НОВИНЕ:
шке општине је највећи инфра

структурни пројекат који ће се реа
лизовати на тероторији иришке
општине у наредне две године.
Колико је учешће иришке локалне
самоуп
 раве у овом пројекту и шта
ће он значити за општину Ириг?
СТЕВАН КАЗИМИРОВИЋ: Проје
кат гасификације је један од најзна
чајнијих пројеката иришке општине и
Фрушке горе уопште, а његова вред
ност износи око 6,5 милиона евра
које је обезбедило Јавно предузеће
„Србијагас“. Колико је ова инвестици
ја важна, сувишно је говорити јер је
општепознато да је гас еколошко
гориво, врло ефикасно, и што је врло
важно, економично.
До сада је само у насељеном месту
Ириг био уведен гас, а сада полако,
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почевши од Јаска у ком се гасифика
ција већ приводи крају, преко Ривице,
Врдника и осталих насељених места
покривамо читаву општину. Корист је
вишеструка, тако да ће овај пројекат
унапредити не само функцион
 исање
једног домаћинства, већ и пољопри
вреде и туризма.
Јавн о
преду зећ а
„Србијагас“
финансирало је овај пројекат, док је
Општина Ириг пружила логистичку
подршку и обезбедила потребне
дозволе у најкраћем року. Радови ће
бити готови до половине следеће
године, а пријаве за кућне прикључке
биће могуће већ у току извођења
радова. Такође, извођач радова,
„Промонт група“, рекао је да ће до
краја ове године поједини делови
насељених места имати гас, а од
грејне сезоне 2020/21. године сви
потрошачи.
Недавно је отворена реконструи
сана Михизова кућа, следи још
један пројекат везан за овог позна
тог Ирижанина. Колико афирмација
културе може допринети афирма
цији целе општине?
– У циљу оживљавања духа нашег
сјајног књижевника Борислава Михај
ловића Михиза, реконструисана је
његова родна кућа и свечано отворе
на крајем прошлог месеца. Међутим,
ту није крај одавања поште овом
познатом Ирижанину. Следећи проје
кат је уређење центра Ирига за шта је
Општина Ириг већ припремила доку
ментацију, а све то у склопу великог
пројекта „Буђење Фрушке горе“ који
заједно реализују Покрајинска влада
и Фондација „Нови Сад 2021“.
У питању је стаза која ће водити од
Михизове куће до Српске читаонице.
На стази ће се налазити Михизове
стопе, а на свакој од њих налазиће се
по један цитат из његових дела, а нај
више из „Аутобиографије о другима“.
Други велики посао који је планиран
је објављивање сабраних Михизових
дела заједно са Министарством кул
туре и неким од заинтересованих
издавача.
Врдник је постао велико гради
лиште и највећи магнет за туристе.
Шта ће се све градити у овом бањ
ском месту?
– Врдник је дефинитивно препознат
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Следећи пројекат је уређење центра Ирига за
шта је Општина Ириг већ припремила докумен
тацију, а све то у склопу великог пројекта „Буђе
ње Фрушке горе“ који заједно реализују Покра
јинска влада и Фондација „Нови Сад 2021“
код туриста као место у које ће радо
долазити на одмор и лечење, а самим
тим и код инвеститора као плодно тле
за улагање. Врдник за сада има два
велика хотела и велики број приват
них смештаја, међутим, смештајни
капацитети ће се значајно увећати
изградњом „Фрушких терми“ чија
вредност је 20 милиона евра. Овај
хотел имаће 411 лежајева, 11 затво
рених и отворених базена од којих су
три са термалном водом, преко 1000
лежаљки. „Фрушке терме отварају се
31. августа, а с обзиром на концепт
хотела, радиће дванаест месеци
годишње. До отварања хотела биће
готов и прилазни пут, односно Стаза
здравља, још један од пројеката у
Врднику.
Поред тога, у току је израда плана
детаљне регулације за градњу гондо
ле која ће водити од спортских терена
у Врднику до Врдничке куле, али и
израда плана детаљне регулације за
градски парк и пијацу. На пољани
између Хотела „Премијер аква“ и
Хотела „Термал“ урадиће се забавнорекреативни парк којим ће локално
становништво и сви посетиоци Бање
Врдник добити уређено место за спо
рт и рекреацију.
Општина Ириг је постала препо
знатљива по виноградима и воћ
њацима. Ириг постаје домаћин јед
ног новог, великог Сајма виногра
дарства и воћарства „ВИВО Ириг“.
Да ли сте задовољни овогоди
шњим сајмом?
– Ириг који је по обиму винограда
међу највећим реонима у Србији, а по
воћњацима међу најсавременијим,
специјализовани сајам у области
воћарства и виноградарства предста
вља логичан корак даље Општине
Ириг у развоју овог краја као воћар
ско-виноградарског, али и туристич
ког. Сајам „ВИВО Ириг“ успешно је

Врдник за сада има два велика хотела и вели
ки број приватних смештаја, међутим, смештај
ни капацитети ће се значајно увећати изград
њом „Фрушких терми“ чија вредност је 20 мили
она евра. Овај хотел имаће 411 лежајева, 11
затворених и отворених базена од којих су три
са термалном водом, преко 1000 лежаљки. „Фру
шке терме отварају се 31. августа

одржан 14. априла поред стадиона
ФК „Раднички“ из Ирига, а у понуди се
нашло преко 100 излагача механиза
ције, опреме и производа од воћа и
грожђа. Поред изложбеног дела, у
програму Сајма биле су и панелне
дискусије на горуће теме у овим гра
нама пољопривреде, а учесници су
били врхунски стручњаци. Програм
ски савет Сајма, на челу са проф. др
Зораном Кесеровићем, сачинио је
актуелан тематски део Сајма, одакле
желимо послати поруку да наша Вла
да, на свим нивоима, значајно улаже
у ову грану производње и да очекује
мо нову подршку, али да и ми као
газдинства морамо одговорно улази
ти у ово пословање. У свету су подиг
нути стандарди за квалитет воћа –
купци све више бирају робу и ми се за
то можемо и морамо ваљано органи
зовати. Овај сајам је и прилика за
учење и нови искорак, тако да веру
јем да ће ова привредна манифеста
ција заживети и имати светлу будућ
ност.
Можете ли најавити неке пројека
те који ће бити ускоро реализова
ни.
– У наредном периоду велики број
озбиљних пројеката отпочеће са реа
лизацијом. Један од најзначајнијих је
свакако потпуна санација и рекон
струкција ОШ „Милица Стојадиновић
Српкиња“ у Врднику. Поред тога,
радиће се на енергетској санацији и
адаптацији зграде за основно образо
вање и културу у Шатринцима, сана
ција хидротехничке и електро-опреме
црпне станице „Борковац“ за потребе
водоснабдевања насеља Ириг и Врд
ник, изградња, опремање и повезива
ње бунара на изворишту „Ириг“. Ради
повећања безбедности деце и учени
ка уопште, поставиће се видео-над
зор и саобраћајна сигнализација у
зони Основне школе „Доситеј Обра
довић“ у Иригу и видео-надзор вртића
„Вила“ у Врднику. У овој години одо
брени су пројекти изградње и уређе
ња „Стазе здравља“ у Врднику, адап
тација санитарних чворова Вртићу
„Вила“ у Врднику и прва фаза рекон
струкције парка и уређење централ
ног трга у Иригу.
Међу активним пројектима на тери
торији општине Ириг су изградња
зграде са тринаест стамбених једини
ца за потребе социјалног становања
и гасифик ација насељених места
општине Ириг са Летенком.
Бојана Дринић
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Процењује се да је на митингу у Београду било око 150 хиљада људи

МИТИНГ СНС-А У БЕОГРАДУ: БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ

Огромна подршка
Александру Вучићу

В

елики скуп у оквиру кампање
Српске напредне странке „Будућ
ност Србије“ одржан је у петак,
19. априла у Београду испред Скуп
штине Србије. Према процени МУП-а
на овом митингу је било између
140.000 и 150.000 људи. Окупљеним
грађанима се обратио председник
Србије Александар Вучић, премијерка
Ана Брнабић, министар спољњих
послова Ивица Дачић, председавајући
Председништва Босне и Херцеговине
Милорад Додик и шеф мађарксе
дипломатије Петер Сијарто. Митинг је
започет концертима Аце Лукаса и
Рибље чорбе, а завршен је песмом
Оливера Мандића, коју је компоновао
посебно за ову прилику, а под називом
„Ово је Србија“, док је обраћање функ
ционера почело око 18 часова. Пред
седник Александар Вучић је овом при
ликом је у току свог обраћања највише
пажње посветио Косову и Метохији. Он
је замолио 27 Срба који су пешачили
са Косова да му се придруже на бини.
Захвалио се присутнима и рекао да
вероватно никад више неће говорити
пред тако великом бројем људи.

Александар Вучић

– Шест и по година како радимо и
како се боримо за Србију. Много смо
енергије, труда и рада уложили. Све
то је вредело за једно овакво вече које
је показало колико људи у Србији
поштује рад, марљивост и ред. Пока
зали сте да хоћете пристојну Србију.
За разлику од других, нећу о противни
цима рећи ниједну реч, говорићу о о
Србији и будућности. Хвала свима који
су дошли из Србије, али из других
места. Вечерас смо показали да у ма
колико држава живимо, јединство срп
ског корпуса нико не може да уништи.
Ничим никога нисмо увредили, али
имамо право да се зовемо Србима, да
чувамо себе, свој језик. Иако имамо
безброј нерешених националних про
блема, и један највећи Косово и Мето
хија, ми смо мали, али смо довољно
поносни, рекао је Вучић.
Такође, председник је навео да је
развој Србије најважнији циљ, као и
отварање нових фабрика и радних
места и поручио опозицији да насиље
није решење, а да се на власт долази
само на демократским изборима.
Премијерка Ана Брнабић је изјавила
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Владимир Гак и чланови ОО СНС Инђија

да су велики изазови пред Србијом и
да много тога треба још да се уради и
подсетила да Србија треба да буде
једна јединствена земља у којој је
важан рад и резултати, што је, према
њеном мишљењу, и потврђено вели
ким скупом у Београду. Такође, преми
јерка Брнабић је осудила насилне про
тесте који су се догодили у претходном
периоду у Београду, и навела је да
Србија није земља дубоких подела.
Она је подсетила и на велике пројекте
који су остварени за време власти
СНС-а: Клинички центар у Нишу, први
научно-технолошки парк у Србији, као
и да наша земља сада може да стане
раме уз раме са државама попут Ита
лије, Белгије и Израела и то с обзиром
на развој привреде.
Министар спољњих послова Ивица
Дачић се је рекао да је Србија велика
и јака држава на коју не може да се
врши притисак због проблема Косова
и Метохије. Министар Дачић се освр
нуо и на опозицију.
– Знају ови из опозиције да немају
шансе, то што Александар Вучић још
није расписао изборе доказ је његове
одговорности према Србији и држав
ним и национ
 алним интересима. Он их
штити од пораза и дебакла, изјавио је
Дачић.
Милорад Додик је истак ао да је
његов главни задатак да овом прили
ком пренесе љубав и подршку народа
Републике Српске, а да Србија пред
ставља гаранцију стабилности и
будућности за Републику Српску.
Петер Сијарто, шеф мађарске

Мр жељко Трбовић, Милорад Пантић и Пећинчани

Зоран Семеновић и Шиђани
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дипломатије, је изјавио да Мађаркса
подржава европски пут Србије, а оку
пљенима се обратио на српском јези
ку.
На овом великом митингу је било
присутно грађана из свих делова
Србије, међу којима су се нашле и
присталице и функцион
 ери из Срем
ског округа, председник Општине
Рума, Слађан Манчић, председник
Општинског одбора СНС у Руми, Алек
сандар Мартиновић, председник
Општине Инђије Владимир Гак, пред
седник Општинског обора СНС Пећин
ци, Милорад Пантић, председники
пећиначке општине мр Жељко Трбо
вић и многи други.
Атмосфера међу окупљенима је
била добра, са поруком да верују у
будућност Србије заједно са Алексан
дром Вучићем. Међу присталицама и
функцинерима Срема нашли су се и
Шиђани, који су били предвођени
заменик ом председник а Општине
Зораном Семеновићем.
– Преко 700 грађана из шидске
општине је дошло да подржи политику
Александра Вучића, једина политичка
фигура коју пратимо сада и у будућно
сти и зато смо сви овде у Београду.
Лепо нам је, весело је и показаћемо
како изгледа једна пристојна Србија,
изјавио је Зоран Семеновић.
Из румске општине је пут Београда
нешто после 14 часова, кренуло око
1.100 грађана и чланова СНС.
Слађан Манчић, председник румске
општине је истакао да је велики број
Румљана био и на митинзима у Срем
ској Митровици и Новом Саду.
– Ми пружамо подршку председнику
Србије у ономе што је сада потребно,
да будемо јединствени око кључних и
битних ствари у држави. Наш Одбор
али и Општина , наши грађани у вели
кој мери подржавају политику коју
спроводи СНС, пре свега председник
Вучић. Било је заиста велико интере
совање грађана да иду у Београд. Та
велика подршка доста значи председ
нику и по питању Косова и Метохије,
разговорима који су пред њим, ми
желимо да покажемо да српска Влада
и председник имају и више од полови
не подршке народа. Народ је тај који
треба да се пита, народ својом подр
шком даје легитимитет, да се у њихово
име преговара. Овај скуп треба да
покаже и оној великој мањини у Србији
која покушава да на агресиван и бру
талан начин влада над већином, ко
има подршку народа, рекао је Слађан
Манчић.
Грађани, симпатизери и чланови
СНС из иришке општине су, такође,
присуствовали завршном митингу
председничке кампање „Будућност
Србије“. Како је истак ао Миодраг
Бебић, заменик председника Општи
не, грађани пружају подршку Алексан
дру Вучићу за изградњу једне пристој
не и модерне Србије.
З. Поповић и С. Џакула
Фото: Б. Туцаковић
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Ирижани у Београду

Митровчани пред почетак митинга

Слађан Манчић са Румљанима

24. APRIL 2019.

ОПШТИНА РУМА

24. APRIL 2019.
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Асфалтирана Брилова улица
О
вогодишње инфраструктурно одр
жавање путева и улица у румској
општини започело је асфалтира
њем Брилове улице у Стејановцима, 19.
априла.
МЗ Стејановци је указала на проблем
ове улице, а локална самоуправа је обе
ћала да ће ту улицу, која је и један од
улаза у село, асфалтирати.
– Реч је о дужини од 550 метара која
је пресвучена новим асфалтом, а улазни
део у село ће бити и проширен на пет
метара. У Стејановцима ћемо још уреди
ти и паркинг простор у центру села, као
и улаз и крај Фрушкогорске улице, где се
налазе два домаћинства, без асфалтног
пута од неких 70 метара. Такође, радиће
се и Гробљанска улица у дужини од 150
метара. Сви поменути радови ће кошта
ти око осам милиона динара. После тога,
асфалтираћемо и улице у Жарковцу,
Путинцима и где год се још укаже потре
ба – рекао је председник Слађан Ман
чић, приликом обиласка радова у Стеја
новцима.
Средства за све радове су обезбеђе
на у општинском буџету, за шта је обез
беђено 70 милиона динара за текуће
одржавање путне инфраструктуре, што

Асфалтирање улаза у Стејановце

подразумева крпљење ударних рупа и
пресвлачење асфалтом краћих деоница.
Стојан Кескеновић, председник Савета
МЗ Стејановци истиче да су ови радови
битни за село, јер није било правог пут
ног улаза.
– После 20 година сада је то урађено,
како је и обећано. Рекли су, кад почну

радови, прво се иде у Стејановце и тако
је и било. Осим тога, радиће се и паркинг,
део Фрушкогорске улице и Гробљанска,
што ће омогући и лакши прилаз гробљу.
Од већих послова, требало би да се још
среди кров Дома културе и школа – рекао
је Стојан Кескеновић.

С. Џ.

ДОМ ЗДРАВЉА РУМА

Општина купила аутомобиле

В

озни парк румског Дома
здравља
употпуњен
је са два нова „опело
ва“ возила, „астром“ и „ кор
сом“. Локална самоуправа је
финансирала набавку ових
возила из општинског буџета,
за шта је издвојено три мили
она динара.
Председник румске општи
не Слађан Манчић је 15.
априла званично предао
нова возила директорки Дома
здравља Јелени Стојанац
Мрачевић.
– Настављамо да улажемо
у Дом здравља, како бисмо
њихове услуге, посебно пре
вентивне заштите, подигли
на још виши ниво, али и да
им олакшамо рад. Један је
аутомобил за управу Дома
здравља, а други ће кори
стити медицинско особље, с
обзиром на то да се опслу
жују и пацијенти у 16 села.
Дом здравља је расходовао
осам аутомобила, чији је про
сек старости био 15 година,
а локална самоуп
 рава је у
претходном периоду дони
рала исто толико возила. Ту
су и комби возила за превоз
пацијената на дијализу, али
и возила за потребе запосле

Др Јелена Стојанац Мрачевић и Слађан Манчић

них. И наша јавна предузећа
помажу, па је тако прошле
године ЈП „Гас-Рума“ донира
ло један аутомобил, а поло
вином прошле године, ми смо
купили потпуно опремљено
санитетско возило – рекао је
Манчић.
Манчић је додао и да су
реновиране амбуланте по
селима, и та пракса ће се
наставити и у овој години.
– То показује наш одгово

ран однос према Дому здра
вља, пре свега, према нашим
грађанима – истакао је Ман
чић.
Директорка, др Јелена
Стојанац Мрачевић је захва
лила локалној самоуправи
на куповини два нова пут
ничка аутомобила.
– Једно возило је наме
њено за потребе теренске
службе, с обзиром на то да
наша возила пређу преко

200.000 километара и обаве
30.000 посета годишње, док
је друго возило за управу
Дома здравља, за одлазак
на едукативне семинаре и
конгресе. Морам напоме
нути, да у току године орга
низујемо бројне превентив
не прегледа у селима наше
општине, па су нам возила
више него добро дошла –
појаснила је директорка
Дома здравља.
С. Џ.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Усвојени извештаји
јавних предузећа

Н

а седници Општин
ског већа Општине
Пећинци, одржаној 15.
априла, већници су утврди
ли предлоге одлука о накна
дама за коришћење јавних
површина и о локалним
комуналним таксама општи
не Пећинци.
Како је објаснила начел
ница Општинске управе
Општине Пећинци Драгана
Крстић, ове две одлуке су
везане и последица су ускла
ђивања општинских одлука
са новим Законом о накна
дама за коришћење јавних
добара.
– До доношења новог
закона поједине накнаде су
биле дефинисане као локал
не комуналне таксе и биле
су обухваћене општинском
Одлуком о комуналним так
сама, а новим законом су
дефинисане као накнаде за
коришћење јавних површи
на и локалним самоуправа
ма је дато право да одређују
накнаду за коришћење јавне
површине у пословне сврхе,
накнаду за коришћење јав
не површине за оглашавање
за своје потребе и потребе
других лица и накнаду за
коришћење јавне површине
по основу заузећа грађевин
ским материјалом за изво
ђење грађевинских радова.
Због тога смо били у обаве
зи да са законом усклади
мо и одлуку о комуналним
таксама и одлуку о накна
дама за коришћење јавних
површина, а коначну реч

Са седнице

даће одборници Скупштине
општине Пећинци на наред
ној седници – образложила је
Крстић.
На седници је дато пози
тивно мишљење на Изве
штај о раду Јавног комунал
ног предузећа „Водовод и
канализација‟ за 2018. годи
ну. Извештај је образложио
директор ЈКП ВИК Драгољуб
Војкић, који је рекао да је ово
предуз еће у прошлој години
остварило чисту добит од
493.000 динара, али и да су
у прошлој години реализова
не бројне значајне инвести
ције у унапређење квалите
та услуге предуз ећа према
потрошачима.
– Завршена је замена
хидро-машинске опреме на
извориштима месних водово
да у Купинову и Ашањи, ура

ђени су грађевински радо
ви на спољним бунарима у
Суботишту, ревитализовани
су агрегати у Дечу и Пећинци
ма, у црпне станице на кана
лизационој мрежи код Дома
здравља и на шеталишту у
Пећинцима уграђене су две
нове пумпе, најмодерније у
Србији, ремонтовано је 30
пумпи за фекалне воде, угра
ђена је нова аутоматика на
управљачким ормарима црп
них станица у Пећинцима,
Сибачу, Суботишту и Шима
новцима, уграђена је нова
аутоматика у хидрофорским
станицама на водозахвати
ма у Пећинцима, Суботишту,
Сибачу, Огару и Шимановци
ма, уграђене су нове бунар
ске пумпе у Брестачу, Доњем
Товарнику и Огару, уграђени
су нови импулсни водомери

и хлоринатори на водоза
хватима у свим насељима
наше општине, осим у Шима
новцима, а јавна водоводна
мрежа је продужена у Попин
цима, Дечу и Шимановцима
– навео је Војкић.
Већници су дали позитив
но мишљење и на извештаје
о раду за 2018. годину Црве
ног крста, Народне библи
отеке, Културног центра,
Општинског правобраниоца,
Савета за безбедност сао
браћаја, ЈП „Пројектова
ње‟, ЈКП „Путеви општине
Пећинци‟, као и на Извештај
о стању на путевима општи
не Пећинци за период од 1.
август 2018. до 1. децембар
2018. године и на одлуку о
радном времену објеката
Предшколске установе „Вла
да Обрадовић Камени‟.

СУБОТИШТЕ

Боила Куп

На језеру Сремска оаза у Суботи
шту, 13. и 14. априла, одржан је четвр
ти Боила Куп, који је окупио десет тро
чланих екипа. Организатор такмичења
Удружење риболоваца „Доњи Товар
ник” и овај пут није изневерило стра
сне пецароше, све позиције за пецање
биле су попуњене, а након завршеног
тридесетосатног такмичења, укупно је
уловљено 603,24 килограма рибе.
Прво место на четвртом Боила Купу
припало је екипи ЦТ „Веми пласт“, који
су уловили укупно 109,685 килограма
рибе. Друго место освојила је екипа ЦТ

Учесници такмичења

„Балконци“ за упецаних 84,96 килогра
ма, док је треће место освојила еки
па ЦТ „Кркобабић силни“ за упецаних
73,34 килограма рибе.
Награда за највећи улов припала

је екипи ЦТ „Голубинци“ за упецану
рибу од 14,63 килограма, док је награ
ду за најмањи улов освојила екипа ЦТ
„ЦААП“ за рибу тешку 1,695 килогра
ма.
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Председник општине у индустријској зони

Директан контакт са привредом

Ф

армацеутска компани
ја „Феникс фарма‟ је
водећа фармацеутска
велепродаја у Европи и тежи
да постане најбоље интегри
сани пружалац здравствене
услуге у Европи. Компани
ја послује у 27 европских
земаља, а кроз велепродајну
мрежу и мрежу малопродај
них објеката сваке године
оствари више стотина мили
она контаката са пацијенти
ма. Ова породична немачка
компанија постоји 25 година,
у Србији послује 10 годи
на, а дистрибутивни центар
у Шимановцима је почео са
радом у септембру 2015.
године.
Председник
општине
Пећинци мр Жељко Трбовић
недавно је посетио компани
ју „Феникс“ у Шимановцима и
том приликом га је са посло
вањем компаније упознала
чланица борда директора
Александра Драшковић. За
непуне четири године, коли
ко послује у Шимановци
ма, компанија је остварила
одличну сарадњу са пећи
начком локалном самоупра
вом.
– Излазимо једни другима

Мр Жељко Трбовић и Александра Драшковић

у сусрет кад год је то потреб
но. Трудимо се да увек одго
воримо на захтеве локал
не самоуправе у складу са
својим могућностима, а и
локална самоуправа је увек
у најкраћем року одговарала
на наше захтеве, тако да за
сада имам само речи хвале
– рекла нам је Драшковић.
Председник Трбовић је
након посете нагласио да је
један фармацеутски гигант,

каква је компанија „Феникс“
изузетна референца за све
будуће инвеститоре који у
овом тренутку разматрају
најпогодније локације за ула
гање капитала.
– Изузетан географски
положај је наша компара
тивна предност у односу
на друге локације које су у
понуди и то је нешто што
се неће променити. Оно на
чему ми као локална самоу

права можемо да радимо, то
је унапређење сарадње са
привредницима који послују
у нашим индустријским зона
ма, да кроз директан контакт
са руководствима компанија
у сваком тренутку знамо које
су њихове потребе, да на те
потребе адекватно одгова
рамо и на тај начин ствара
мо све повољније привредно
окружење у нашој општини
– изјавио је Трбовић.

УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

Амбалажни отпад
прикупља се 24. маја

И

ове године, Удружење пољопри
вредних произвођача општине
Пећинци организује акцију при
купљања амбалажног отпада од сред
става за заштиту биља. Тим поводом
12. априла одржан је састанак пред
ставника свих 15 насеља општине и
пећиначког Удружења пољопривред
них произвођача, којем су присуство
вали и инспекторка за заштиту живот
не средине Драгана Савић, начелница
Одељења за привреду Биљана Мило
шевић, директор Агенције за развој
Милан Алексић, као и представник
удружења водећих светских произво
ђача средстава за заштиту биља (СЕЦ
ПА) Сава Поповић.
На састанку је договорен датум и
распоред преузимања амбалажног
отпада по насељима, а како нам је
рекла Маријана Панић одлучено је да
се преузимање спроведе 24. маја.
– Једна од новина ове године је да

пољопривредни произвођачи не мора
ју да одвајају чепове од амбалаже, као
до сада. Довољно је само да исперу
амбалажу три пута, затворе чепом и
одложе у пластичне вреће до тре
нутка преузимања. На састанку смо
поделили свим представницима села
пластичне вреће, а пољопривредници
који немају вреће могу доћи до просто
рија нашег удружења где их могу пре
узети. Трудимо се да нашим пољопри
вредним произвођачима олакшамо и
сам процес преузимања, тако да је ове
године повећан број места са 7 на 10
у којима ће се преузимати амбалажни
отпад. Апелујемо на пољопривреднике
из Сибача, Попинаца, Сремских Миха
љеваца, Карловчића и Брестача који
према распореду амбалажу предају
у суседним местима, да је не бацају.
Свакако да је лакше отићи у суседно
место и однети сакупљени отпад који
ће завршити у неком рециклажном

центру, него да заврши по каналима
и трајно трује животну средину у којој
одрастају наша деца, рекла је Панић
и додала да је још једна од новина ове
године потврда о предатом амбала
жном отпаду коју ће сваки пољопри
вредни произвођач добити на лицу
места са уписаним количинама пре
дате амбалаже, а без које неће моћи
да аплицирају за средства код ИПАРД
програма.
Такође, Удружење пољопривредни
ка је путем СМС сервиса обавестило
пољопривредне произвођаче да ће
акција бити спроведена и ове године, а
ускоро ће им послати и поруке са тач
ним датумом и местом преузимања за
њихово насеље.
Додатне информације могу се доби
ти у канцеларији Удружења пољопри
вредника у згради Општине, а контакт
особе су Маријана Панић 064 898 36
31 и Немања Алексић 065 55 898 58.
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ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

Изливање плоче
на новом објекту

Изливање плоче

Р

адови на изградњи нове Основне
школе „Јован Поповић “ׅнапреду
ју по предвиђеном плану. До сада
су урађени земљани радови, изливен
темељ и постављени први носећи сту
бови. У уторак 16. априла је изливе
на и прва плоча. Вредност тренутних
радова је 78 милион
 а динара, од чега
је 60 милиона динара издвојила Упра
ва за капитална улагања, а 18 мили
она динара Град Сремска Митровица.
–До краја маја можемо да очекујемо
да комплетни радови на изградњи кон
струкције нове школе буду готови и да
немамо раскорака између прве и друге
фазе радова, јер очекујемо да у наред
ним данима распишемо јавну набавку
за избор извођача за другу фазу. Прва
фаза радова подразумева саму кон
струкцију, а друга комплетно уређење,
односно завршетак школе по систему
кључ у руке. Школа се простире на
бруто 4.200 квадратних метара, што је
нето 3.800 квадратних метара. Кабине
ти и учионице ће бити спојени и на тај
начин ће се побољшати реализација
и квалитет наставе, рекао је начелник
Градске управе за опште и заједничке
послеове и имовину Мирослав Јокић.
Према наводима начелника Миро
слава Јокића, за сада још није утврђен

план по којим ће се решити питање
старог објекта школе.
– Знамо да ће се један део старог
објекта рушити због прилаза новој
школи. Такође, фискултурна сала ће
се реконструисати и биће повезана са
новим објектом. Још увек размишља

Слободан Стојиљковић

мо коме ће и на који начин стари део
школе који не буде срушен бити доде
љен на употребу, навео је Јокић.
Такође, овом приликом, начелник
Градске упораве за опште и заједнич
ке послове и имовну Мирослав Јокић
је навео да је завршено асфалтира

Мирослав Јокић
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ње дела приступне саобраћајнице на
Булевару Константина Великог, док
други део још увек није асфалтиран
због камион
 а који уносе материјал за
Стоп шоп центар.
– Изградња бициклистичке и пешач
ке стазе, постављање расвете и сема
форне сигнализације на Булевару
Константина Великог тече по плану,
тако да ће започети радови бити завр
шени у предвиђеном року и спрем
но ћемо сачекати и отварање првог
објекта, а то је Лидл, изјавио је Миро
слав Јокић.
Према речима начелника Миросла
ва Јокића, ускоро је у плану и рушење
старе школе у Мачванској Митровици.
– Рушење старе школе у Мачванској
Митровици је планиран у току распу
ста и након тога се зачпочиње изград
ња нове фискултурне сале. Проје
кат се налази у завршној фази, чија
се финализација очекује у наредних
месец дана. Око септембра месеца
можемо очекивати почетак изград
ње фискултурне сале. Вредност тих
радова је око 125 милиона динара,
док ће јавна набавка показати колико
ће средстава бити потребно за руше
ње школе, јер је школа изграђена од
азбестних плоча, а то захтева посеб
но третирање, одлагање и транспорт,
рекао је Јокић.
За реконструкцију основне школе у
Засавици I се тренутно припрема јав
на набавка.
– За средства за реконструкцију
школе у Засавици I смо конкуриса
ли у Министарству државне управе и
самоуправе. Очекујемо да ће Мини
старство, као и претходних година,
препознати значај и улагање у систем
основног образовања, истакао је
Мирослав Јокић.
Директор Основне школе „Јован
Поповић“ Слободан Стојиљковић да
је изузетно задовољан радовима који
теку предвиђеним темпом, и да деца,
али и наставно и ваннаставно осо
бље једва чекају да се уселе у школу
будућности, како је међусобно зову.
– Шездесет процената плоче је изли
вено, ускоро ће бити изливен и пре
остали део. Школа полако ниче, сви
су задовољни, деца су знатижељна и
запослени су одушевљени. Школа је
изграђена шездесетих година, постоје
проблеми са електро-инсталацијама и
крововима, који су стално прокишња
вали. Прилично је руинирана, то су
били велики проблеми које смо поку
шавали да санирамо. Међутим, нисмо
у успевали да то и урадимо. Тренутно
имамо 824 ученика, по 4 одељења у
свакој генерацији. Постоји 74 настав
ника, и 14 помоћних радника. Ово ће
бити школа будућности, а нагласио
бих да је наша школа ушла и у про
грам „Пет стотина школа дигиталне
наставе“, тако да ће настава бити пот
пуно дигитализована, рекао је Стојиљ
ковић.
З. Поповић
Фото: Б. Туцаковић
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ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ ИРИГ

Хуманитарна акција

Посета Дечијем селу

П

оред уобичајених активности, и
запослени и малишани у Дечи
јој установи „Дечија радост“,
имају низ акција којима се од малих
ногу развија дух солидарности. Пред
ставници Савета родитеља, деца и
васпитачи ове установе, посетили
су 12. априла Дечје село „Др Мило
рад Павловић“ у Сремској Каменици.
Том приликом уручили су гардеробу
прикупљену у акцији, организованој
током марта у „Дечијој радости“.
Директорка „Дечије радости“ Јеле
на Видановић истиче, да је циљ био

да се помогне деци у Дечјем селу, а
у томе су имали свесрдну подршку
родитеља, запослених и самих мали
шана у вртићу.
– Ово хумано дело је било драгоце
но и поучно за све. Деца су даривала
деци, деца су се дружила са децом,
а ми смо још једном били сведоци,
да наше мало некоме значи много –
каже Јелена Видановић.
Посета Дечјем селу је била тимска,
јер се акцији придружила и ППУ „Сто
ногица“ из Сремске Митровице.

С. Џ.

Електронски упис деце
Услуга еВртић портала еУправа
Републике Србије, је услуга која је по
први пут доступна у општини Ириг у
ДУ „Дечија радост“.
Захваљујући спровођењу ове услу
ге, родитељима ће бити омогућено
подношење електронских пријава
детета у предшколску установу, уз
помоћ интернета, путем националног
Портала еУправа www.euprava.gov.rs.
– Процес уписа је једноставан и
потпуно бесплатан. Електронско под
ношење пријаве се врши попуњава
њем он-лајн обрасца, а прилагање

извода из матичне књиге рођених и
уверења o запослењу није потребно,
јер се подаци проверавају аутомат
ски. Упис деце у нашу установу почи
ње од 3. маја и трајаће до 31. маја, те
ће и услуга електронског уписа бити
доступна у том периоду – рекла је
за наше новине, директорка иришке
„Дечије радости“ Јелена Видановић.
Иришка локална самоуправа се
налази међу 17 општина и градова у
Србији, од којих су три у Срему, у који
ма ће бити имплементирана наведена
услуга.
С. Џ.

ВРДНИК

Лабораторија почела са радом
У здравственој станици у Врднику, почела је од 22. априла са радом лабо
раторија у којој ће се узорковање крви вршити понедељком, средом и пет
ком, од 7 до 8:30 часова.
Заказивање узорк овања је и даље обавезно, и може се извршити на теле
фоне 2462-030 или 069/ 609-268, у времену од 11 до 14 часова.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Завршетак водовода у Љуби

У

петак, 19. априла,
одржана је седница
Општинског већа, а
чланови овог тела распра
вљали су о девет тачака
које су биле на дневном
реду. Између осталог на
дневном реду су се налази
ле и тачке које су се односи
ле на утврђивање предлога
програма заштите и уређе
ња и коришћења пољопри
вредног земљишта за 2019.
годину и доношење одлуке
о приступању реализацији
пројекта Завршетак радо
ва на изградњи водовода у
Љуби према измењеном и
допуњеном главном објекту.
Управо су ове две тачке
биле и теме конференције
за медије која је одржана
после заседања Општин
ског већа. Заменик председ
ника Општине Шид Зоран
Семеновић о предлогу про
грама заштите и уређења и
коришћења пољопривред
ног земљишта за ову годину
је рекао:
– Министарство пољопри
вреде са нашим комисијама
је донело позитивно мишље
ње на израду годишњег про
грама заштите и уређења и
коришћења пољопривред

Зоран Семеновић

ног земљишта. Као и дава
ње у закуп државног пољо
привредног
земљишта.
Сагласност смо добили 18.
априла и Општинско веће
је усвојило препоруку Мини
старства да у што краћем
року тај програм заживи.
Програм је овај пут урађен у
дигиталном формату, према

инструкцијама
Министар
ства пољопривреде. Нама
је на располагању око 3.000
хектара
пољопривредног
земљишта у државној своји
ни која функцион
 ално може
да се користи. Општина
Шид је и овог пута изашла
у сусрет корисницима пра
ва пречег закупа и преко

2.000 хектара је доделила
по ценама које је одредило
Министарство пољопривре
де да би унапредили произ
водњу, рекао је Семеновић.
Он је додао да је покрајин
ски Секретаријат за пољо
привреду расписао кон
курс за водоснабдевање, а
Општина Шид ће конкуриса
ти на предметном конкурсу.
– Оно што знамо је да је
наша пројектно - техничка
документација усаглашена
са радовима који су завр
шени претходних месеци.
Пројекат је прошао ревизију.
Утврђено је да наше учешће
буде 14 милиона динара и
на тај начин дајемо гаранци
ју покрајинском секретарија
ту и Покрајинској влади да
ће Општина Шид из обезбе
дити средстава, а то су пре
свега средства из кредита
који смо узели прошле годи
не. Обезбеђен је новац и
за реконструкцију Основне
школе „Бранко Радичевић“ и
другу, последњу фазу рекон
струкције Основне школе
„Сремски фронт“. Очекујемо
да радови у Основној шко
ли „Сремски фронт“, почну у
јуну, рекао је Зоран Семено
вић.
Д. Попов

Јавна дебата о накнадама

Усклађивање са законом

Ј

авна дебата о нацрту одлуке о
накнадама за коришћење јав
них површина, одржана је у сали
Скупштине општине у понедељак, 15.
априла.
Одлуку о организовању јавне рас
праве донело је Општинско веће на
седници од 22. марта ове године. Пре
јавне дебате, двадесет дана је трајала
јавна расправа током које су сви заин
тересовани могли дати своје предлоге,
примедбе, сугестије, а усмене предло
ге изнети на јавној дебати.
Бранислав Нонковић, руководилац
Одељења локалне пореске управе је
образложио нацрт одлуке о накнада
ма за коришћење јавних површина на
територији општине Шид.
– Ова одлука се доноси у складу са
чланом 239. став 3, Закона о накнада
ма о коришћењу јавних добара и Зако
ном о финансирању локалне само
управе. Овом одлуком је прописан
обухват, обвезници, контрола, утврђи
вање, тарифни бројеви, ослобађања -

Бранислав Нонковић

уколико постоје, начин на који се одлу
ка доноси и само њено спровођење.
Постоје тарифни бројеви кроз које се
износи висина накнада, постоје обве
зници који су прописани овом одлуком,

начин на који се накнада утврђује и
времену коришћења. Орган који врши
наплату је Одељење локалне поре
ске администрације, а орган који врши
контролу је Одељење за инспекцију и
Одељење за урбанизам – прецизирао
је Нонковић и додао о циљевима ове
одлуке и њеним резултатима.
– Доношењем ове одлуке, проши
рићемо број обвезника, али нећемо
ићи на повећање. Став општинске
власти је да нема повећања постоје
ћих износа, који су обвезници плаћали
као накнаду. Радиће се на томе да се
база обвезника прошири, што и јесте
циљ сваке пореске администрације,
да та накнада не представља велико
оптерећење за обвезнике који пла
ћају накнаде. Правни основ постоји у
Закону, одлука се доноси у складу са
Законом. Средства од наплате ових
накнада, припадају јединици локалне
самоуправе, односно буџету – казао је
Бранислав Нонковић.
Д. Попов
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Припреме
за лицитацију

Са седнице

О

дборници Скупштине општине
Шид, одржали су у понедељак,
22. априла, седницу по хитном
поступку. Одборницу су расправљали о
три тачке, колико их је било на дневном
реду. Разматрао се предлог програма
заштите уређења и коришћења пољо
привредног земљишта за 2019. годину,
као и предлог о прибављању, коришће
њу, управљању и располагању ствари
ма у својини Општине Шид, а последња
тачка дневног реда била је разматрање
предлога одлуке о прибављању и рас
полагању становима у јавној својини
Општине Шид.
Известилац по првој тачки дневног
реда била је Весна Брдар, извршилац
за послове пољопривреде.
– Према подацима добијених од репу
бличког Геодетског завода, укупна повр
шина по катастарским општинама у
Шиду износи 9.000 хектара . У тих 9.000
хектара улазе и грађевинске парцеле,
односно баште, дворишта и остало.

Површина заузета важећим уговори
ма о закупу износи 1.136 хектара По
праву пречег закупа, а на основу узгоја
домаћих животиња 98 лица су испунила
услове по Јавном позиву који је распи
сали Општина Шид током 2018. године.
Планирана површина за право пречег
закупа износи 2.043 хектара. Укупна
површина изузетих парцела у програ
му заштите уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у држав
ној својини износи 4.900 хектара. Сва
остала површина биће понуђена путем
јавног надметања.
Одлуком Буџета
Општине Шид, средства издвојена за
мере и активности заштите пољопри
вредног земљишта износи 45 милион
а
и 851.000 динара. Предлог годишњег
програма усаглашен је, и прошао је све
контроле у Министарству пољопривре
де, које је дало сагласност 18. априла
– рекла је Брдар.
После разматрања, усвојене су све
три тачке дневног реда.
Д. Попов

Пријава комуналних
проблема

Мобилним
телефоном
до решења
Грађани општине Инђија од не
давно имају могућност да комунал
не проблеме пријаве Систему 48 и
мобилним телефоном путем апли
кације Viber.
Како је истакао председник
Општине Владимир Гак, овај вид
услуге омогућен је у циљу брже и
једноставније пријаве комуналних
проблема, али и ефикаснијег рада
и боље комуникације са грађани
ма.
– Све што је потребно, јесте, да
се комунални проблем фотогра
фише мобилним телефоном и уз
кратак опис и локацију, пошаље
путем апликације Viber на број 065/
55-55-880. Пријава се региструје
у информационом систему и про
слеђује надлежном предузећу или
општинском одељењу, а одговор
добијате у року од 48 сати – иста
као је Гак и додао, да се једностав
ним пријављивањем комуналних
проблема ствара брза и ефикасна
комуникација грађана и локалне
самоуправе.
Гак је подсетио да је осим нови
на у функционисању Система 48,
Општина Инђија значајно олакша
ла решавање обавеза грађана са
могућношћу плаћања такси путем
ПОС терминала у шалтер сали
општине, доставе рачуна комунал
них услуга на мејл и плаћања истих
помоћу QR кодова и електронском
пријавом деце за упис у вртић.
– Због тога је Општина Инђија
данас електронски најуређенија
општина у Србији и за то је добила
признање од председнице Владе
Србије Ане Брнабић – рекао је Гак.
М. Ђ.

У ТОКУ ПОСТУПАК ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕУ ОПШТИНИ ИРИГ

Припреме за
градњу ауто-пута

У

иришкој општини је у току посту
пак експропријације непокретно
сти по предлогу ЈП „Путеви Срби
је“ за коју је решењем Владе Србије
утврђен јавни интерес 26. априла 2018.
године. На основу тога се експропришу
непокретности ради изградње инфра
структурног коридора државног пута
првог Б реда бр 21 Нови Сад - Рума Шабац и држаног пута првог реда бр 19
Шабац - Лозница и то дела Парагово почетак обилазнице Рума.

Како сазнајемо од Оливере Фили
повић Протић, начелнице Општинске
управе, краја априла биће донето око
150 решења.
– Поступак је започео у марту и за
месец дана само урадили половину
овог великог посла, реч је о преко 300
решења, колико би укупно требало
донети – рекла је за наше новине Оли
вера Филиповић Протић.
За ове намене средства обeзбеђује
ЈП „Путеви Србије“.
С. Џ.
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Економско – трговинскa школa „Вук караџић“

Пројекат штедљиве расвете

Са потписивања уговора у Покрајинској влади

П

окрајинска влада је за поставља
ње ЛЕД расвете у основним и
средњим школама, високообра
зовним и здравственим институцијама,
геронтолошким и спортским центрима у
Војводини издвојила 70 милиона динара.
Економска – трговинска школа једна је
од 23 јавне установе у Војводини која ће
реализовати пројекат штедљиве расве
те.
Ученици и професори Економско – тр
говинске школе у Старој Пазови остаја
ли су у мраку током наставе, пре свега
у зимским данима када се дешавало да
осигурачи због преоптерећења прегорe.
С друге стране, трошкови потрошње
електричне енергије у овој образовној
установи нису занемарљиви, а замена
постојеће, ЛЕД расветом у свих 16 учио
ница и другим просторијама школе значи
велику уштеду.
Потписивању уговора у згради Покра
јинске владе присуствовала је дирек
торка ЕТШ „Вук Караџић“ Драгослава
Мићић.

– Овим пројектом ћемо решити више
годишњи проблем наше школе који смо
имали, а сигурна сам да ће се овај про
јекат исплатити врло брзо, пре свега јер
ће нам трошкови за струју бити видно
мањи на месечном нивоу, штедећемо
електричну енергију и тиме бити енер
гетски ефикаснији. Ово није једини проје
кат који се односи на ову област и драго
ми је што је наша школа препозната као
институција која може да реализује ова
кву врсту пројекта уз помоћ покрајине,
али и локалне самоуправе – закључила
је Мићићева.
За постављање ЛЕД расвете у овој
школи Покрајинска влада определила је
нешто више од два милиона динара, док
ће општина Стара Пазова суфинанси
рати реализацију овог пројекта са преко
милион динара. Бесповратна средства
обезбеђена су преко конкурса Покрајин
ског секретаријата за енергетику, грађе
винарство и саобраћај.
– Бенефит ових улагања је вишеструк,
јер ће јавним установама широм Војво

дине обезбедити квалитетнију расве
ту, али и мање трошкове за електричну
енергију. Истовремено, постављањем
савремене ЛЕД расвете обезбеђује се и
мање загађење животне средине, иста
као је приликом потписивања уговора са
корисницима средстава потпредседник
АП Војводине, Ђорђе Милићевић.
Милићевић је још додао да ће Покра
јинска влада наставити са улагањем
у пројекте енергетске ефикасности и
позвао локалне самоуправе да прате
конкурсе Покрајинског секретаријата за
енергетику, грађевинарство и саобраћај
и да припремају документацију за пројек
те који ће обезбедити енергетски ефика
сније и квалитетније јавне објекте.
Реализацијом 23 пројекта штедљи
ве расвете на територији 14 војвођан
ских општина оствариће се уштеда од
око осам и по милион
 а динара на годи
шњем нивоу, док ће потрошња електрич
не енергије бити мања за готово милион
киловат сати.
С. С.

ЕКОЛОГИЈА

Смањена употреба пластичних кеса
Министарство заштите животне среди
не саопштило је да је у Србији куповина
пластичних кеса драстично смањена од
како је уведено наплаћивање истих што
је, како кажу, и био циљ. Проверавали
смо колико су се промениле навике
потрошача при узимању ових кеса и да
ли је фабрикама за њихову производњу
опала иста. Свако од нас у просеку годи
шње потроши око 300 пластичних кеса, а
како би се смањила њихова употреба од
прошле године уведена је наплата по
комаду у износу од по два динара. Иако
то није велика ставка за кућни буџет, куп
це све чешће виђамо са цегерима и тор

бама. Грађани које смо анкетирали кажу
да се полако одвикавају од узимања
кесе на каси и да је купују само кад
морају. Слажу се да је пластичних кеса
било превише по домаћинствима и, што
је још горе, по природи. Мали трговци,
пијаце и специјализоване радње су се
ипак одлучили да не наплаћују кесе не
би ли се изборили са конкуренцијом, пре
свега са великим трговинским ланцима у
којима кажу да цена има пресудну улогу
у одлуци – узети или не узети кесу. Тако
Љиљана Крунић из трговинског ланца
„Медиус” износи податак да се у њихо
вим објектима пре наплаћивања кеса

трошило и до 2,9 милион
 а комада, а од
када их наплаћују тај број је пао на 1,8
милион, односно, смањен је за 40 посто.
С друге стране, поједини произвођачи
пластичних кеса у овом крају истичу да
је производња смањена за чак 60 до 70
посто. И оно што не смемо да заборави
мо, јесте да је од 400 до 1.000 година
потребно да би се разградила једна пла
стична кеса, а циљ Европске комисије
јесте да се годишња потрошња по ста
новнику до краја 2019. смањи на 90,
односно на 40 пластичних кеса до 2025.
године.
С. С.
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ПОКРАЈИНСКА СМОТРА

познатих глумаца, међу којима су
Петар Божовић, Лазар Ристовски,
Сека Саблић и други. Сценариста је
три ТВ серија и косценариста филма
„Лепа села, лепо горе“, а написао је
неколико збирки прича.
С. С.

Успех рецитатора
Наталија Миљуш из Нове Пазове
освојила је треће место и златну пла
кету на покрајинској смотри рецитато
ра у Сечњу у категорији средњег узра
ста и пласирала се на републичку
смотру у Ваљево. Уз златне плакете,
пласман на републичку смотру оства
риле су и Лора Мершак и Јана Руман
из Старе Пазове међу одраслим реци
таторима, а међу најбољим рецитато
рима Војводине у најмлађем узрасту
нашле су се Анђела Адамовић, Татја
на Бабинка и Миа Јашо, све три из
Старе Пазове, које су се такође овен
чале златном дипломом. Јубиларна,
50-та покрајинска смотра рецитатора
„Песниче народа мог“ ове године је
окупила 163 казивача лепе речи, а ста
ропазовачк а општина је имала 11
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ПОЗОРИШТЕ

Све о женама

ски певачи Гордана Томић и Борис
Бабик, Тамбурашки оркестар под руко
водством Љубинка Лазића, као и трио
Јан Чемерски, Браца Чортан, Зоран
Милошевић и виолиниста др Грујица
Милојевић. Програм је завршен „Вин
ском песмом“, а за јесен Градски хор
најављује још један концерт.
И. П.

БИБЛИОТ
 ЕКА

Промоција књиге

представника. Све учеснике је оцењи
вао жири у саставу Миодраг Петровић,
Каталин Фазек аш, Ана Лесковац,
Даниела Раду, Амалија Ковач и Ката
рина Челиковић. Републичка смотра у
Ваљеву ће бити одржана 17. и 18.
маја. Организатор смотре је био Савез
уметничког стваралаштва аматера
Војводине, где истичу да се рецитова
ње негује да би се код деце развијало
осећање за етичке и естетске норме,
које поезија доноси, да се код младих
култивише говорни израз, да се чува
матерњи језик и негује култура говора
и јавног сценског наступа.
З. К.

ГРАДСКИ ХОР

Два концерта
Градски хор Стара Пазова одржао је
први од два планирана концерта, у
години када обележава своје пунолет
ство. Пре 18 година Радмила Андреје
вић, професорк а музичке културе
основала је хор, који траје у континуи
тету од тада, и то је по њеним речима
највећи успех. Имали су низ гостова
ња по Србији, концерата на домаћој
позорници и наступа, а у жељи да буду
допадљиви публици у свом репертоа
ру, поред класичних хорских песама,
негују и популарне мелодије. У програ
му су синоћ као гости наступили опер

Старопазовачка Народна библиоте
ка „Доситеј Обрадовић“ угостила је
истакнутог новинара и писца Вању
Булића, који је промовисао своју нај
новију књигу под називом „Душанова
клетва“ издату крајем маја прошле
године у издању „Лагуне“. Трговина
белим робљем и насиље над женама
главне су теме најновијег романа
Вање Булића који носи назив „Душа
нова клетва“. У питању је шести
роман из серијала који прати аванту
ре новинара Новака Ивановића. Под
наслов романа је „Зло има хиљаду
лица, али само један циљ.“ Циљ да
унизи човека, што у неку руку, истиче
аутор, представља његову борбу про
тив зла. Порука романа је да закон
мора да се поштује, као што је у
Душаново време поштован његов
закон. Булић је добитник „Златног
беочуга“ за допринос култури Београ
да, а награђиван је и признањима за
најтраженије књиге у књижарама и
библиотекама Србије. Члан је Удру
жења новинара Србије и Удружења
књижевник а Србије. Написао је
романсиране биографије неколико

Позоришна представа „Све о жена
ма” у продукцији новопазовачког Ама
терског позоришта „Мирко Таталовић
Ћира” после премијере у Новој Пазо
ви, изведена је у Позоришној сали у
Старој Пазови у оквиру селекције за
Фестивал аматерских позоришних
друштава Војводине, који би требало
да се одржи током маја у Старој
Пазови. Представа је рађена по тек
сту Мира Гаврана у режији Алексан
дера Бака, а сцену, током више од
сат времена, деле Дијана Влајнић
Драгин, Ивана Гашић Грбић и Бојана
Урошевић. „Све о женама” је позори
шна представа која, између осталог,
говори о односима у породици у којој
мајка покушава да помири две ћерке
које су у завади, затим односи две
пријатељице, од којих је једна мани
пулант, друга жртва, а ту су и секрета
рице које се боре за радно место.
С. С.

СТАРИ СЛАНКАМЕН

Нова публикација
Туристичка организација општи
не Инђија израдила је публикаци
ју под називом „Стари Сланкамен
кроз векове,“ у жељи да ширем
аудиторијуму представи интере
сантну историјску причу и значај
овог насеља.
Истоимену изложбу, прошле
године, имали су прилику да погле
дају сви они који су присуствовали
обележавању 550 година посто
јања православне цркве Све
тог Николе у том инђијском селу.
Садржај изложбе приказан je на 32
стране нове публикације, која се
може добити у Туристичкој органи
зацији.
М. Ђ.

22

ДРУШТВО

M NOVINE

24. APRIL 2019.

УСКРШЊИ НАРОДНИ ОБИЧАЈИ

Симболи вечног живота
Поред хришћанских
и црквених, у
обичајима који су у
вези са Ускрсом, има и
доста архаичних,
магијских и
претхришћанских
елемената, који су
преузети из
многобожачких
веровања о новој
оживелој природи и
њеном ускрснућу из
зимског сна
Туцање јајима

П

рослављање празника посвеће
ном Христовом васкрсењу, оду
век је било праћено црквеним
маниф ес тац ијам а,
светк ов ин ам а.
Цареви су пуштали заробљенике из
затвора, богати робове на слободу, а
сиромашни су добијали помоћ од вла
сти. Васкрс се прославља свечано и
данас. Богослужење Христовог васкр
сења почиње већ на Велику суботу.
Посебна свечаност је уприличена на
јутрењи. После поноћи одвија се све
чана литија око храма, ради сусрета
са Христом, налик сусрету мироноси
ца са васкрслим Христом у Јерусали
му. За време јутрења, на речи: „Друг
друга обимем рцем, братије“, долази
до целивања. На литургији се у најра
нијим сатима чита Јеванђеље по
Јовану о божанству Христа. Васкр
шње песме састављене су већим
делом од дела Јована Дамаскина.
Богослужење траје читаву васкршњу
седмицу и обавља се при отвореним
царским дверима, као знак да је вас
крсењем Исуса Христа свим верници
ма отворен приступ на небо. Прили
ком васкршњег целивања, верници се
поздрављају са „Христос васкрсе“ –
„Ваистину васкрсе“, те дарују једни
другима црвена јаја. Поменути обичај
датира од давнина, од Свете Марије
Магдалине, која је донела цару Тибе
рију на дар црвено јаје, рекавши му:
„Христос васкрсе“. Јаје представља
симбол гроба и рађања из недара

његових. Обојено црвеном бојом, оно
означава наш препород крвљу Хри
стовом. Постоји обичај да се тог дана
на освећење донесу домаћи артос,
сир и јаја. Читаве седмице је присутно
целодневно звоњење, у знак свечано
сти у цркви, која прославља победу
Христа над смрћу. Празник траје четр
десет дана као помен на четрдесет
дана Христовог боравка на земљи
након васкрсења (Велики православ
ни богословски енциклопедијски реч
ник)
Прославу Ускрса прате многобројни
обичаји, од којих је свакако најзасту
пљеније фарбање јаја и туцање јаји
ма. Јаје које пукне припада победнику.
Неретко се узимају пачија, морчија,
гушчија јаја, ради осигуравања побе
де. Понекад се користе дрвена јаја,
или јаје које је пробушено, из кога је
садржај исцеђен и у које је наливен
восак. У Животу и обичајима народа
српског, Вук Стефановић Караџић је
забележио: „У народу нашему зове се
васкрсење и васкрс и ускрс, по источ
нијим крајевима и велигдан а по
западнијем (особито код кршћана)
вазам. Ово је празник тако велики као
и Божић. На васкрсеније треба свако
да узме навору: За то у Србији зађу
пред васкрсеније по селима мана
стирски ђаци с котарицама те дају
навору за јаја. О васкрсенију се туку
шаренијем и црвенијим јајима, ударају
врховима јаје о јаје, па које се разбије

оно узме онај који га је разбио. То
чине код манастира и код цркве и
непознати људи, али треба најприје
да виде јаје један другоме: јер гдјекоји
пробију јаје од оздо и исциједе жујце и
бјеланце, па налију воска да је тврђе.
Други дан васкрсенија (у понедјељ
ник) ко не оде у цркву на јутрењу, оно
га (у Сријему и у Бачкој) хоће да поли
ју водом или да баце у воду; за то се

Црвена јаја су симбол Христове крви
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каже онда: Данас иду годишњаци у
цркву (тј. они који иду само од године
до године). У Дубровнику се за васкр
сеније мијесе колачи у сриједи с бије
лијем јајетом који се о ускрсу дају
служитељима и кад ко донесе што са
села; и овакови колач зове се техари
ца. Од васкрсенија до Спасова дне
говори се, кад се двојица срету на
путу, или кад који коме дође у кућу:
„Ристос васкрс“ (мјесто добро јутро,
помоз’ Бог и добар вече), и одговара
се: „Ваистину васкрс“; тако и кад се
пије, мјесто спасуј се и на здравље“.
Дакле, поред хришћанских и цркве
них, у обичајима који су у вези са Ускр
сом, има и доста архаичних, магијских
и претхришћанских елемената, који су
преуз ети из многобожачких веровања
о новој оживелој природи и њеном
ускрснућу из зимског сна. Многобројни
обичаји су ишчезли или су поједноста
вљени, нарочито у урбаним средина
ма, али су се неки од њих још увек
одрж ал и
(Стеф ан ов ић-Банов ић).
Овом приликом ћемо указати на неке
од српских народних обичаја који су у
вези са Ускрсом. Познат је обичај да
се ујутру на Ускрс народ умива све
жом неначетом водом, у коју су прет
ходно стављени црвено обојено јаје,
босиљак и здравац. Приликом умива
ња ваља се јајетом трљати по лицу,
како би сви били црвени налик јајету и
здрави. Након поста прва мрсна храна
требало би да буде офарбано јаје.
Прво обарено и обојено јаје, названо
чуваркућа, чува се годину дана, а
негде се оно закопава у њиву као
жртва божанству које штити усеве.
Уобичајено да се сваком посетиоцу
куће поклони ускршње јаје. За Ускрс
се припрема колач буздован (у Сре
му), витица (у Шумадији), у који се
ставља јаје. Ускршњи колач се ломи
за време ручка уз речи: „Све нам
крсло (оживело) и васкрсло (ускр
сло)“. Постоји веровање да на Ускрс
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Ускршња литургија

Приликом васкршњег
целивања, верници
се поздрављају са
„Христос васкрсе“ –
„Ваистину васкрсе“, те
дарују једни другима
црвена јаја. Поменути
обичај датира од
давнина, од Свете
Марије Магдалине,
која је донела цару
Тиберију на дар
црвено јаје, рекавши
му: „Христос васкрсе“.
Јаје представља
симбол гроба и
рађања из недара
његових. Обојено
црвеном бојом,
оно означава наш
препород крвљу
Христовом

треба избегавати дуго спавање, да се
не би дремало током читаве године.
За време Ускрса су отворена рајска
врата, стога ко се упокоји на Ускрс,
душа му одлази у рај. У народним
обичајима о Ускрсу истиче се култ
природе, њено ускрснуће, које се при
казује и представама биља, цветова и
гранчица на ускршњим јајима, и њихо
вом црвеном бојом, која симболише
живот нове природе (Српски митоло
шки речник).
Ускршњу печеницу, према верова
њу, треба окретати само здесна нале
во, а уколико дође до грешке, онда
печеницу треба вратити, а потом три
пута пљунути изнад себе. Међу оби
чаје, свакако се сврстава и одлазак на
гробље, на коме се остављају јаја
заједно са јелом за душу покојника.
Водило се рачуна да деца на Ускрс не
поједу више од три жуманцета, да не
би била жута и бледа у лицу. Као што
је већ поменуто, на Ускрс је, у неким
крајевима, било уобичајено „узимање
наворе“. Поред тога старији људи су
се на Ускрс ујутру „исповедали“ пред
глогом или леском и „причешћивали“
пупољком или листом. Овај обичај
био је посебно присутан у источној
Србији. Све су то биле архаичне рад
ње у којима су повезани бројни еле
менти у једну целину магијско-обред
ног садржаја. Многобројни обичаја и
веровања који су у вези са Ускрсом
изводе се у жељи да се кроз њих оси
гура здравље, благостање и напре
дак. У ту сврху се меси колач, разбија
ју јаја, причешћује пупољком, умива
водом у коју је стављено јаје. Све то,
као и употреба земље, секире, врбе,
коприве, цвета од дрена и другог, има
у народној религији одређену симбо
личну улогу и дубок магијски смисао
(Влаховић).
Др Снежана Булат
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Радионица
о 3Д штампи
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ПУ „БОШКО БУХА“

Прослављен рођендан

У уторак, 16. априла у Старт ИТ цен
тру Инђија, одржана је радионица на
којој се говорило о предностима и огра
ничењима 3Д штампе. У питању је други
у низу ИТ догађаја који се реализује ове
године, у оквиру пројекта XBIT, финан
сираног од Европске уније, у циљу при
казивања 3Д технологије као идеалне
платформе за прототајпинг и израду
функцион
 алних делова.

Рођенданска приредба

Н
– Присутни су на радионици, имали
прилику да сазнају све о предностима
и ограничењима које 3Д штампа пружа
корисницима, са посебним освртом на
све чињенице које би требало да позна
јемо пре њене употребе, како бисмо
што адекватније могли да је примени
мо у пословне или личне сврхе. Такође,
кроз практични рад, упознали смо при
сутне са функционисањем 3Д штампе
на практичним примерима и посебан
осврт дали смо на ФДМ технологију
– истакао је Лука Штилић, предавач и
члан APE Robotics тима.
Пројекат XBIT спроводе Министар
ство трговине, туризма и телекомуни
кација, Удружење грађана СЕЕ ИЦТ
и Факултет техничких наука у Новом
Саду, као стране из Србије и Општина
Магаденовац и ОСВИТ Инкубатор из
Доњег Михољца, са стране Хрватске у
оквиру IPA CROSS-border Cooperation,
програма Хрватска–Србија 2014-2020.
Пројекат се бави развојем услова за
оптималан и структуриран развој ИТ
индустрије и предузетништва у програм
ском региону, као и његово оптимално
коришћење као генератора иновација и
конкурентности. У наредним месецима
реализоваће многобројне активности,
како би се унапредило коришћење ИТ
технологија у предузетништву.
СЕЕ ИЦТ је непрофитна организација
основана 2010. године, са мисијом пру
жања значајне и дубоке подршке срп
ској технологији и старт-ап сцене, како
би се подстакло веће запошљавање и
економски раст.
Министарство трговине, туризма и
телекомуникација, активно ради на уна
пређењу ИТ сектора у Србији, спрово
дећи многобројне партнерске пројекте
са овим циљем.
M. Ђ.

изом манифестација у недељи
за нама, инђијска Предшколска
установа „Бошко Буха” обеле
жила је 40 година постојања. У Кући
Војновића одржана је изложба дечи
јих радова, док су за родитеље, запо
слене у тој установи и представнике
локалне самоуправе, одржане две
приредбе у Културном центру Инђија.
У просторијама Народне библиотеке
„Др Ђорђе Натошевић” у четвртак, 18.
априла одржана је радионица „Читао
ница-Причаоница”.
У недељи обележавања јубилеја,
представници ПУ „Бошко Буха“ подсе
тили су, да је у претходних годину дана
обновљена централна кухиња која

задовољава најстрожије критеријуме,
а капацитети свих објеката су проши
рени или обновљени. Постављена је
ограда у објекту „Невен”, купљени су
нови мобилијари, а у неким објектима
и први пут постављени. Подигнут је
ниво здравствене заштите деце, док
је централни објекат „Сунце”, прикљу
чен на градску канализациону мрежу.
Представници
Општине
Инђи
ја најављују изградњу новог вртића
код Храма Светог цара Константина
и царице Јелене, чиме ће се укинути
листа чекања, а боравак деце у врти
ћима од идуће године бити потпуно
бесплатан.

М. Ђ.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Продужен конкурс за нови лого
Конкурс за најбољи дизајн знака
(лого) Културног центра Инђија про
дужен је до 30. априла. Нови визу
елни идентитет Културног центра
Инђија као и Галерије Куће Војнови
ћа жели да обједини све што та уста
нова представља, и по чему је пре
познатљива, кажу представници ове
установе културе. Као место које је
у сталној комуникацији са јавношћу

и у жељи да се још више приближе
грађанству и јавности, значај идејног
решења треба да представи карак
тер институције.
Дизајн знака (лого), графичко и
сликовно треба да буде савремено,
модерно и да осликава архитектон
ско решење Културног центра Инђи
ја и Галерије Куће Војновића. Дизајн
знака треба да буде препознатљив
и уочљив у земљи, регион
у
и иностранству. Код тексту
алног дела знака потребно
је да буде двојезично: српска
ћирилица и енглески алфабет.
Победнички рад биће награ
ђен новчаном наградом од
25.000 динара и биће одабран
од Уметничког савета Култур
ног центра Инђија.
Фотографије Културног цен
тра Инђија и Галерије Куће
Војновића могу се пронаћи на
сајту www.kcindjija.com и Феј
сбуку Културни центар Инђи
ја, као и више информација о
конкурсу.

М. Ђ.
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СШ „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА

Хуманост на делу

Л

екцију о хуманости очитали су свима, ученици
22 разреда Средње школе „Др Ђорђе Натоше
вић“ у Инђији. Они су се одрекли џепарца и тим
средствима купили слаткише и материјал за платнене
ранчеве, које су сами израдили, а затим направили
ускршње пакетиће за више од 30-оро деце, која се
налазе на породичном смештају. Поделу пакетића
организовали су у среду, 17. априла у просторијама
поменуте образовне установе.
– Ученици Виктор Мажар и Жељко Чинчурак дошли
су са иницијативом да са својим друговима прикупе
средства за ускршње пакетиће, са жељом да обрадују
децу која се налазе на породичном смештају – обја
шњава Елијана Мандић, директорица СШ „Др Ђорђе
Натошевић“ у Инђији и додаје, да је то само једна у
низу акција коју ће ова школа организовати.
Хуманитарна акција спроведена је у сарадњи са
Центром за социјални рад „Дунав“.
– Захвални смо ученицима и професорима на овој
акцији и њиховој доброј вољи да прикупе новац, а
затим и припреме ускршње поклоне за децу на поро
дичном смештају. То њима много значи и искрено се
надам да ћемо сарадњу са СШ „Др Ђорђе Натоше
вић“ наставити – истакла је Жељка Годић Аврамовић,
директорица ЦЗСР „Дунав“ Инђија.
М. Ђ.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ РУМА

Нова систематизација
Г
одишњи извештај о раду Општин
ске управе Општине Рума за минулу
годину, као и измене и допуне правил
ника о унутрашњем уређењу и система
тизацији радних места усвојени су на 76.
седници Општинског већа која је одржана
18. априла. Разлог за измене системати
зације је, по речима Душана Љубишића,
начелника Општинске управе, потреба
јачег инспекцијског надзора према спорт
ским удружењима. Зато је уведено радно
место просветно-спортски инспектор.
– Број запослених у Општинској упра
ви се рапидно смањује, и сада је проблем
да немамо довољно кадрова на одређе
ним позицијама. Број задатака, послова и
надлежности Општинске управе је сваког
дана све већи. Административно ми све
покривамо, а број запослених се смањује.
Тако је у јануару прошле године у Општин
ској управи било запослено 127 људи на
неодређено време, сада је тај број 120, а
у децембру 2013. године број запослених
је био 156, дакле имамо драстично мање
запослених него пре шест година. Зато и
систематизацију стално мењамо, трудећи
се да нађемо начин да Општинска упра
ва буде и даље ефикасна и да кадровски
капацитет са којим располажемо буде
искоришћен на најбољи начин. Увели смо
ИСО стандард, стандард заштите живот
не средине, имамо буџетског инспектора,
интерног ревизора, увешћемо и финан
сијско управљање и контролу, што је
додатан начин ефикаснијег рада Општин
ске управе – рекао је Душан Љубишић,
начелник Општинске управе.
На овој седници су прихваћени и пред
лози одлуке о доношењу планова детаљ

Душан Љубишић

не регулације општинских путева Добрин
ци - Доњи Петровци и Кленак - Грабовци.
– На овај начин се комплетира путна
мрежа у румској општини. Дужина првог
пута је око 3,5 километара, док је дру
ги пут, између Грабоваца и Кленка дуг
око девет километара. Тако ће се знатно
скратити досадашњи пут између ова два
места – рекла је Милка Павловић, дирек
торка ЈУП „План“ Рума.
Коначну реч о овим предлозима даће
одборници СО Рума на својој наредној
седници.
Бобана Малетић, шефица Одеље
ња за друштвене делатности образло
жила је одлуку о праву на финансијску
помоћ незапосленим породиљама, која
је усклађена са новим Законом о финан

сијској подршци породицама са децом, у
смислу новина, да право може остварити
отац и то, ако мајка није жива, уколико је
напустила дете, ако је лишена слободе,
или је тешко оболела, наравно, све уз
потребну документацију.
Друга новина у овој одлуци је да дете
мора да има пријављено пребивалиште
на истој адреси као и мајка, а трећа је
начин исплате.
Сада се иде од Одељења за друштве
не делатности ка Одељењу за финан
сије, привреду и пољопривреду, док је
раније исплата ишла ка Центру за соци
јални рад. Висина је остала иста, а то је
10.000 динара месечно.
Усвојен је и предлог одлуке о пружању
финансијске подршке породици за прво
рођено дете.
– Измена је да мајка и дете морају
имати пребивалиште на истој адреси, а
друга се, такође, тиче начина исплате и
то на исти начин као и у претходној одлу
ци. Износ је исти и он је 30.000 динара
за прворођено дете – каже Бобана Мале
тић.
Чланови Општинског већа су прихва
тили извештај о раду Културног центра „
Брана Црнчевић“. По речима директорке
Тање Слепчевић, ова установа културе
је у потпуности реализовала свој плани
рани програм у прошлој години на задо
вољство бројне публике, будући да је
позоришни, филмски, ликовни и музички
програм испратило преко 50.000 посети
лаца, и то не само из румске општине.
На овој седници је одлучено и да се
Бојани Ступар за лечење помогне са
40.000 динара.
С. Џ.
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Челик из Огара држи
тунел у Чортановцима

Обилазак погона

П

редседник општине Пећинци мр
Жељко Трбовић посетио је про
шле недеље предузеће „Мон
тинг тим‟ у Огару. Иако младо преду
зеће, „Монтинг“ је основан у новембру
2018. године, иза овог предузећа
стоји вишегодишње искуство у послу
директора производње и једног од
четири власника Ранка Вуковића, који
је председника Трбовића током оби
ласка погона упознао са делатношћу
предузећа.
– Основна делатност предузећа је
обрада челика - грађевинска бравари
ја, ограде и све врсте грађевинских
конструкција од челик а. Тренутно
израђујемо реминате (унутрашње
челичне елементе) за тунел у Чорта
новцима – каже Вуковић.
„Монтинг тим‟ је купио земљиште

са већ изграђеним објектима површи
не 1.600 квадрата, који задовољавају
потребе садашњег обима производ
ње, али, по Вуковићевим речима, у
плану је и проширење капацитета за
које ће бити неопходна доградња обје
ката. Укупна вредност инвестиције до
сада, укључујући куповину земљишта
и објеката, као и машинске опреме је
око 300.000 евра.
– Успоставили смо одличне кон
такте са локалном заједницом у Ога
ру и људи су нас добро примили. И
сарадња са локалном самоуп
 равом је
коректна, а сви послови око превода
имовине су текли без застоја. Значи
ло би нам да се у наредном периоду
санира приступни пут до нашег погона
– рекао нам је Вуковић.
Председник Трбовић је након посете

изјавио, да су инвестиције ван инду
стријских зона значајне, јер оживља
вају села пећиначке општине.
– Наравно да се грађани из свих
15 насеља наше општине запошља
вају у Шимановцима, али добродо
шла је и свака инвестиција у селима
ван индустријских зона, јер се на тај
начин отвара простор да људи про
нађу запослење у месту у којем живе
и да много мање времена троше на
одлазак на посао и повратак са посла.
Велике компаније углавном нису
заинтересоване за улагање у дубини
општине, али то може да буде добра
прилика за мања предуз ећа, јер ван
великих индустријских зона могу да
купе земљишта по знатно нижој цени
и да започну посао уз много мања ула
гања – нагласио је Трбовић.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“

Продужено радно време
Општинско веће Општине Пећинци
је на последњој седници дало пози
тивно мишљење на одлуку о радном
времену у Предшколској установи
„Влада Обрадовић Камени“, која има
објекте у свих 15 насеља пећиначке
општине. Како нам је рекла дирек
торка ове установе Анита Волчевски,
новом одлуком је предвиђено проду

жење радног времена у целодневном
боравку у Шимановцима.
Према новој одлуци, коју треба да
потврди Скупштина општине Пећин
ци на наредној седници, радно време
у целодневном боравку у Шиманов
цима биће од 5.30 до 17.00 часова.
Целодневни боравци у Пећинцима,
Обрежу, Прхову, Ашањи, Дечу и Сиба

чу радиће од 5.30 до 16.30 часова.
Полудневни боравци у објектима у
Попинцима, Суботишту, Брестачу,
Огару, Доњем Товарнику, Сремским
Михаљевцима и Карловчићу радиће
од 7.00 до 12.00 часова, док ће у објек
ту у Купинову рад бити организован у
две смене, од 7.00 до 12.00 и од 12.00
до 17.00 часова.
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Схватиш да си сам,
због деце мораш даље

Јованка са децом

Ј

ованка Ђурић (35) из
Лаћарка самохрана је
мајка деветоро деце.
Пре две године, изненадна
смрт супруга и оца Тодо
ра (39), затекла их је све у
шоку. Тешког срца мора
ли су да наставе живот без
главног ослонца у кући. Ова
пожртвована, вредна и јака
жена, сада има само један
циљ - да своју децу изведе
на прави пут.
Како каже у причи за М
Новине, не дозвољава да
њених седам дечака и две
девојчице виде како јој је
тешко, већ храбро корача
напред. У малој кући, при
крају Железничке улице у
Лаћарку, своје гнездо сви
ла је десеточлана породи
ца Ђурић. Јованка, која се
вратила са посла из једне
кланичне индустрије у селу,
започела је спремање руч
ка, деци која ће наизменич
но долазити из школе.
– Ми смо ретко кад сви на
окупу. Једни иду пре-под
не, други по-подне у школу,

неки на тренинг – започи
ње разговор ова самохра
на мајка, прво набрајајући
имена све деце.
Најстарија ћерка Цвија
(18), је ученица треће годи
не Економске школе, годи
ну дана млађи Милош (17),
који је друга година ветери
нарске школе у Руми и тре
ћи средњошколац Милан
(16) је пољопривредни тех
ничар. Немања (15) је ове
године матурант, заврша
ва осми разред, Милица
(14) похађа седми разред,
Стефан (12) пети разред,
Михајло (9) је ученик трећег
разреда, Огњен (8) другог
и најмлађи Урош (7) првог
разреда. Јованка каже, да

је и њеном супругу и њој,
увек била жеља да има
ју пуно деце и буду једна
велика и срећна породица.
– Код нас није било
мушко-женских
послова,
све смо заједно обављали
и били једно другом подр
шка и ослонац. Није било
дана да нисмо причали, а
било смо заједно 18 годи
на. А онда, два дана пред
смрт, осетио је јаче лупање
срца и ноге су почеле да
му отичу. Пре него што сам
отишла у другу смену, оти
шли смо у Хитну помоћ, где
су одлучили да га оставе на
посматрању – присећа се
Јованка.
У сузама нам је даље

Приватни посао
Породица
живи
од
Јованкине плате и дечијег
додатка од 15.000 динара,
на којег има право само
четворо деце. У помоћ
јој, каже, притекне њена

породица, као и сестра
покојног супруга. Жеља јој
је да отвори своју посла
стичарницу, како би и
деца могла да наставе тај
посао.

причала своју судбину.
– Ујутро, кад сам назвала
болницу да питам за њего
во здравље, рекли су ми,
примите саучешће. Био је
Ускрс, како да кажем деци
да им је отац умро на дан
којем су се највише радова
ли – сећа се Јованка. Како
каже, најтеже је поднео оче
ву смрт Огњен, који је имао
шест година, тада се пову
као у себе и њему и сада
највише отац недостаје.
– Тада схватиш да си сам,
да мораш да засучеш рука
ве, и кренеш даље. Хвала
богу, не фали им ништа!
Један месец купим дво
је или троје патика, други
осталим двоје, и тако док не
добију сви. Добри су ђаци,
спортисти, послушни. Јед
ни гаје зечеве, други свиње,
препелице, и пре него што
оду у школу, нахране их и
воде бригу о тим животиња
ма – објашњава Јованка и
додаје да је код њих веома
важна организација.
С. Костић
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Шубертијада
У уторак, 16. априла, у просторијама
Галерије „Лазар Возаревић“ одржан
је концерт посвећен музици Франца
Шуберта, који се сматра последњим
мајстором бечке класичне школе и нај
надаренијим композитором 19. века.
У складу са тим, концерт је и носио
назив Шубертијада.

Композиције на клавиру изводио је
дуо Љиљана Борота и Кристијан Кне
бел. Звук клавира је употпунио звук
флауте, у изведби Стане Крстајић.
На опште задовољство, посећеност
је била велика и тражила се столи
ца више. Организатор догађаја био је
Центар за културу „Сирмиумарт”.

JП „СРЕМ-ГАС“

Радно време
током празника

24. APRIL 2019.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: КОНКУРСИ ЗА ДЕЦУ

Вук Вићентић најбољи

П

остоји много начина да се достиг
не успех у животу. Почетна тачка
сваког успеха је жеља. Ништа од
овога што се десило није било лако,
а да би се постигао циљ, потребно је
било уложити уз жељу и много труда
и енергије.
Завод за јавно здравље Сремска
Митровица у складу са инструкцијама
своје референтне установе, Институ
та за јавно здравље Србије „др Милан
Јовановић Батут”, октобра месеца
2018. године спровео је два конкур
са поводом важних датума из Кален
дара јавног здравља. Конкурси су
били намењени деци предшколског и
основношколског узраста. За оба кон
курса, наша установа, након одржаног
такмичења на Сремском округу, иза
брала је најбоље ликовне и литерарне
радове и проследила их на Републич
ки ниво такмичења.
Тема првог конкурса била је „Пра
вилна исхрана - улагање у будућност“,
поводом обележавања 16. октобра
2018. године, Светског дана хране и
обележавања Октобра - месеца пра
вилне исхране.
Од укупно 55 литерарних и чак 360
ликовних радова који су пристигли на
нивоу Републике Србије, наши учени
ци остварили су изузетне резултате.
Радови су пристигли из 20 окружних
института и завода, а у оквиру сваке
категорије изабрани су најбољи радо
ви. Наши ученици и овога пута пока
зали су велики успех. Наиме, Никола
Вујновић ученик петог разреда основ
не школе „Милан Хаџић” из Војке,
освојио је друго место, а ученик Бра
тислав Пјетловић, ученик седмог раз
реда основне школе „Херој Јанко Чме
лик” из Старе Пазове, освојио је треће

место. Награде су у категорији ликов
них радова.
Тема другог конкурса била је „Доје
ње - темељ живота“, поводом обеле
жавања Светске недеље дојења 2018.
године.
На Републички ниво укупно је при
стигло 157 радова од чега је 131
ликовни рад и 26 литерарних радо
ва. Радови си пристигли из 10 окру
жних института и завода, а у оквиру
сваке категорије изабрани су најбо
љи. Међу награђенима су и три рада
деце из Сремског округа. Прво место
за литерарни рад освојио је ученик
Вук Вићентић, ученик седмог разреда
ОШ „Јован Јовановић Змај“ Сремска
Митровица. Треће место у категори
ји предшколских установа за ликов
ни рад освојио је Милан Лакић (6) ПУ
„Пчелица”, вртић Шуљам. Похвала
је припала деци за групни рад из ПУ
„Дечија радост”, објекат Чаролија из
Ирига.
Радове је оцењивао жири у чијем
саставу су били представници Инсти
тута за јавно здравље Србије –
„Батут“, који је прегледао све радове,
направио ужи избор и одабрао најбо
ље радове у наведеним категоријама.
Сваке године, заједничким/тимским
радом све смо бољи и успешнији. Ово
је само доказ да наша установа, Завод
за јавно здравље Сремска Митровица,
има потенцијала у свим областима,
изванредну сарадњу са институцијама
на нивоу округа за који смо основани, и
да првенствено имамо паметну, вред
ну и талентовану децу која су спремна
на све изазове и за нове победе.
Искрене честитке свим награђенима
и њиховим менторима!
др Бранка Малбашић

АКСЕНТИЈЕВ КУЋЕРАК У ОГАРУ

Вратиле се роде
У складу са законом о државним
и другим празницима у Републи
ци Србији, током ускршњих празни
ка Јавно предузеће за дистрибуцију
природног гаса „Срем-гас“ Сремска
Митровица неће радити у петак 26.
априла и у понедељак 29. априла. У
том периоду неће радити ни благајна.
Такође, предузеће неће радити током
обележавања Међународног празни
ка рада у среду 1. маја и у четвртак
2. маја 2019. године. Током празни
ка потрошачима ће 24 сата бити на
услузи дежурна служба ЈП „Срем-гас“
Сремска Митровица. Број телефона
дежурне службе је 064/ 8894 580.

Најстарија очувана сеоска кућа у
овом делу Срема добила је ових дана
нове станаре. Пар по свему судећи
младих рода примећен је ових дана
како уређује гнездо на димњаку Аксен

тијевог кућерка у Огару, што је обра
довало мештане, јер су роде годинама
биле један од украса овог споменика
културе од изузетног значаја старог
преко 250 година.
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КАРАТЕ КЛУБ „СРЕМ“

Успех Митровчана

К

аратисти карате клуба „Срем“ су
наступили у малом, али одабра
ном саставу са свега осам такми
чара на највећем 48. Међународном
турниру за полетарце пионире и наде
- Златном појасу, који се одржао од 20.
до 21. априла у Чачку. На турниру је уче
ствовало преко 200 такмичара, а кара
тисти „Срема“ предвођени тренером
Ивом Винковић освојили су седам зла
та, једно сребро и једну бронзу и тако
заузели друго место за најуспешнији
клуб у катама и пехар за треће место
у укупном генералном пласману клубо
ва. Златом су се окитили Миона Мурић
(два пута), Анђела Перовић, Хелена
Малбашић, Јована Радовановић, Сара
Старчевић, Нина Драгојловић. Сребро
је освојила Ирена Грујанић, а бронзу
Биљана Драгојловић.
У недељу 22. априла у Банатском
Новом Селу се одржао Куп Војводине
за кадете, јуниоре, млађе сениоре и
сениоре у организацији Карате саве
за Војводине. За карате клуб „Срем“
наступили су Владимир Пашић у кате
горији млађих сениора и освојио сре
бро у катама и бронзу у борбама до
67 килограма. На купу је бриљирала

Успешни полетарци и пионири КК „Срем“

Николина Грубиша где је без изгубље
не заставице победила четири против
нице и освојила злато у катама у кате
горији кадеткиња. Такође је одличан
наступ имала и Миа Тешевкић, али у

изузетно јакој конкуренцији овај пут
није стигла до медаље. Ови резултати
представљају пласман за Куп Србије
који каратисте Иве Винковић очекује
почетком маја.
З. П.

СРЕМСКОМИТРОВАЧКИ КАЈАК КЛУБ „ВАЛ“

Медаље са Купа Србије

К

уп Србије у кајаку
спринту за категорије
кадета, јуниора и сени
ора одржан је у Београду на
регатној стази на Ади Циган
лији, и трајао је од петка, 19.
априла, до суботе, 20. апри
ла. Првог дана такмичења
веслане су квалификационе
трке, а наредног дана Б и
А финала у дисциплинама
једноседа.
Сремскомитровачки клуб
„Вал“ је наступио са двана
ест такмичара, који су осво
јили чак осам медаља, од
којих је три златног, две сре
брног и три бронзаног сјаја.
Уз кајакаше су били трене
ри Ненад Косијер и Игор
Дошен.
У конкуренцији кадета,
одличан је био Алексан
дар Јовановић освојив
ши две медаље. У трци на
500 метара Александар је
освојио златну медаљу, а у
спринту на 200 метара сти
гао је до сребра.
Међу јуниоркама доми
нантне су биле Анастазија
Бајук и Оливера Михајло

вић. Анастазија је тријумфо
вала у спринту на 200 мета
ра, док је на дужој дистанци
од 500 метара освојила сре
бро. Оливера је била најбо
ља на 500 метара, док је на
200 метара стигла до брон
заног одличја.
Сениорка Марија Доста
нић потврдила је квали
тет, освојивши бронзану
медаљу у једноседу на 200
метара, док је исто одличје

припало Бојану Зделару на
1.000 метара.
Куп је уједно представљао
и прву изборну контролу
за предстојећа међународ
на такмичења, а „Валови“
освајачи медаља потврдили
су своја места у репрезента
цији.
Дан пошто је на Ади
Циганлији завршен Куп
Србије одржано је и поје
диначно Првенство Срби

је на 5.000 метара, где је
Бојан Зделар освојио сре
брно одличје у конкуренцији
сениора.
Поред освајача меда
ља на овим такмичењима
запажен наступ имали су и
Димитрије Стојшић, Стефан
Врдољак, Петар Милковић,
Лука Којовић, Јован Радма
новић, Огњен Њежић и Мар
ко Михајловић.
Б. З.

50

СПОРТ

M NOVINE

24. APRIL 2019.

MRTAV
UGAO
Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

удбалска Лига шампион
 а се
приближава завршници. Од
великог финала нас деле још
само четири полуфиналне утакмице.
Прошле недеље смо били сведоци
неким правим фудбалским изненађе
њима. Али, пре него што почнем да
пишем о томе, треба споменути два
дуела која су генерално била све,
само не узбудљива.
Барса је лако изашла на крај са
нејаким Манчестером. После победе
у првој утакмици у Енглеској, Шпанци
су прегазили Јунајтед у Шпанији са
3:0. Може се рећи, очекиван резултат
с обзиром на то да Манчестер није
честито припретио противнику у оба
дуела. Бледа, безидејна и импотент
на игра коштала је Енглеза учешћа у
завршници. Ако ћемо бити реални,
нису ни заслужили ништа боље. Има
ли су луде среће против Парижана у
осмини финала.
Други досадан дуел одиграли су
Ливерпул и Порто. Португалци су
декласирани у оба дуела. После
победе у првом мечу, Ливерпул је
развалио Порто у гостима са 4:1.
Нема овде шта паметно да се да се
каже, осим да Ливерпул ове године
гази све своје противнике како у
домаћем првенству, тако и у Европи.
Португалци овде нису имали шта да
траже.
А сад мало о правим узбуђењима и
ономе због чега се гледа фудбал.
Прво смо у уторак видели сензацију у
режији играча Ајакса. Сада је већ
јасно ко је покупио симпатије фуд
балског света ове године. Играчи
Ајакса играју као у трансу ове сезоне
у Лиги шампиона. Испрашили су моћ
ни Јувентус и Кристијана Роналда са
2:1 у гостима и прошли у полуфина
ле.
Мало ко се надао оваквом развоју
догађаја. После нерешеног исхода у
Холандији, очекивало се да Роналдо
и екипа рутински одраде посао и
закажу учешће у полуфиналу. Али,
испоставило се да су наишли на
мину. И стварно, екипа Ајакса је била
нагазна мина и за Јуве и за Реал пре
њих. Вероватно су се и једни и други
обрадовали приликом жреба, мисле
ћи да су добили лаког противника.
Међутим, једино што су добили то је
лекција. Из фудбала.
Не треба ту много паметовати.
Ајакс игра можда и најлепши фудбал
ове сезоне у Лиги шампион
 а. И да,
развалили су и Реала и Јувентуса.

Foto: standard.co.uk

Ф

Лепа спортска прича

Надигравали се са њима и победили
и једне и друге у гостима. Нису се
ослањали на срећу, нису чекали да
им победа падне с неба. Једностав
но, били су бољи од својих противни
ка и заслужено победили.
Друга фудбалска сензација десила
се у Енглеској. Тотенхем је после
минималца у првом мечу, изгубио од
Манчестер Ситија са 4:3, али прошао
даље због гола у гостима.
Гледали смо спектакл у режији ова
два енглеска клуба. Искрено, волим
да видим када аутсајдер направи
изненађење, а то је у овом случају
урадио Тотенхем. Испоставиће се да
је зихерашка тактика, којој је у првом
мечу прибегао Гвардиола, дошла гла
ве Ситију. Не можеш бајо да оставиш
на клупи Де Брујнеа и Санеа и надаш
се некој курвањској победи. Други
меч је био спектакл са седам голова,
а дебљи крај извукли су грађани.
Тотенхем је наставио да пише исто
рију и сада је све могуће. Велики про
блем ће бити изостанак Кејна, који је
због повреде завршио сезону.
Судбина је тако хтела да ћемо у
полуфиналу гледати два спектакла.
Ливерпул иде на Барсу, а Тотенхем
на Ајакс. Не зна се који ће дуел бити
занимљивији. Ако свему томе дода
мо невероватни Ајнтрахт, нашег Јови
ћа и Костића који игра полуфинале

Лиге Европе, добили смо једну лепу
спортску причу.
На крају, осврнуо бих се на нешто
што се зове„ студио РТС-а“ после
преноса утакмице између Ситија и
Тотенхема. По ко зна који пут, видели
смо бравуре спортског новинарства и
покривања једног спортског догађаја.
Овога пута, спортска редакција
РТС-а се зајебала, па у госте позвала
извесног Симу Крунића, врхунског
познаваоца фудбалске игре. Стратег
Чукаричког и тренер у фудбалској
репрезентацији Србије, је дао себи за
право да после утакмице пуних пет
минута прича о Кокези и Крстајићу.
Наслушали смо се ми ту свега, али
евидентно је да је дотични искори
стио својих пет минута да се срдачно
захвали онима, којима мора да се
захвали на шанси коју је добио у
национ
 алној селекцији. Али, зашто
стати само на овој двојици? Човек је
кренуо да хвали и Саву Милошевића,
иначе тренера ривалског клуба Пар
тизана. Мртав ладан је извалио како
је Милошевић препородио Партизан.
Не знам из којег паралелног универ
зума је испао овај господин, али јед
но је сигурно - упропастио је спектакл
који је претходио његовом излагању.
Има једно дугме на даљинском, пише
на њему муте. Па господо, изволите!
Барем када је у питању РТС.
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Пролетер – Младост 0:1;
Раднички Ниш – Партизан 3:1;
Чукарички – Црвена Звезда 3:2;
Напредак – Војводина 5:0;
Земун – Спартак ЖК 0:0; Дина
мо – Вождовац 1:0; ОФК Бачка
– Мачва 2:2; Рад – Радник 1:0.

Бежанија – ТСЦ 2:3; Инђија
– Раднички 1923 0:0; Синђелић
– Јавор Матис 1:3; Златибор –
Металац 0:0; Будућност –
Траyал 3:2; ОФК Жарково –
ОФК Бечеј 1918 1:0; Нови Пазар
– Телеоптик 5:0; Борац – Сло
бода су играли у понедељак.

Кула: Хајдук 1912 – Цемент
4:2; Пригревиц а: Братство
1946 – Бачка 1901 1:2; Сремска
Митровица: Раднички (СМ) –
Црвена Звезда 2:1; Нова Пазо
ва: Раднички (НП) – Дунав 2:2;
Панчево: Динамо 1945 – Борац
2:0; Челарево: ЧСК Пивара –
Омладинац 2:0; Бачки Јарак:
Младост – Кабел 2:3; Вршац:
ОФК Вршац – Раднички (З) 2:2;
Железничар је био слободан.

Ердевик: Слога (Е) – ЛСК 5:2;
Белегиш: Подунавац – Хајдук
(Д) 2:1; Мачванска Митровица:
Подриње – Слога (Т) 3:0; Шај
каш: Борац (Ш) – Хајдук (Б) 1:1;
Каћ: Југовић – Раднички 1:0;
Чуруг: Хајдук (Ч) – Сремац 0:5;
Кисач: Татра – Први Мај 0:1;
Јединство је било слободно.

Тaбела плеј оф:
01. Ц. Звезда
02. Раднички
03. Партизан
04. Чукарички
05. Младост
06. Напредак
07. Пролетер
08. Војводина

32
32
32
32
32
32
32
32

28
24
16
16
15
11
10
10

3
6
9
9
7
11
11
9

1
2
7
7
10
10
11
13

85:19
61:21
49:23
51:30
42:30
38:37
32:30
24:32

45
41
30
30
29
24
22
20

Табела плеј аут:
09. Спартак ЖК
10. Мачва
11. Вождовац
12. Радник
13. ОФК Бачка
14. Рад
15. Земун
16. Динамо

32 11 9 12 34:40 23
32 9 9 14 20:28 20
32 11 5 16 30:40 20
32 11 6 15 26:37 20
32 6 9 17 29:57 15
32 5 9 18 17:41 14
32 3 11 18 21:49 11
32 6 5 21 19:64 13

СРЕМСКА ЛИГА
Мартинци: Борац (М) – ПСК
5:3; Доњи Товарник: Слобода
– Граничар (неодиграно); Рума:
Словен – Доњи Петровци 1:0;
Љуково: Љуково – Партизан
2:1; Попинци: Напредак –
Железничар 3:0; Кленак: Борац
(К) – Рудар 3:4; Салаш Ноћај
ски: Будућност – Купиново 5:2
(прек ид
62′);
Голуб инц и:
Јадран – Полет 7:0.
01. Железн.
02. Јадран
03. Слобода
04. Партизан
05. Будућност
06. ПСК
07. Љуково
08. Рудар
09. Д. Петровци
10. Напредак
11. Полет
12. Борац (М)
13. Борац (К)
14. Словен
15. Граничар
16. Купиново

22
22
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
22

15
16
16
14
12
11
9
8
9
9
7
7
7
4
4
1

5
2
2
4
3
2
5
7
3
0
5
3
2
5
2
2

2
4
3
4
7
9
8
7
10
13
10
12
13
13
15
19

46:10
54:22
43:15
60:19
66:33
36:39
37:36
34:29
36:44
37:43
32:36
30:37
40:48
20:46
26:80
10:70

50
50
50
46
39
35
32
31
30
27
26
24
23
17
14
4

ОФЛ ШИД
Батровци: Омладинац (Б) –
ОФК Бачинци 2:1; Ердевик:
Ердевик 2017 – Синђелић 1:1;
Шид: Једнота – ОФК Бингула
9:1; Илинци: Борац – Напредак
0:10; Љуба: Јединство (Љ) –
Сремац 0:4; Моровић: Једин
ство (М) – Граничар 6:0.
01. Сремац
02. Једнота
03. Ердевик
04. Једин. (Љ)
05. Једин. (М)
06. Напредак
07. Синђелић
08. Омлад. (Б)
09. Граничар
10. ОФК Бач.
11. ОФК Бинг.
12. Борац

15 13 1 1 59:16 40
15 12 1 2 57:12 37
15 9 4 2 35:13 31
15 8 3 4 31:24 27
15 7 4 4 39:24 25
15 7 2 6 40:23 23
15 4 4 7 28:32 16
15 5 1 9 29:42 16
15 3 4 8 19:29 13
15 4 1 10 22:35 13
15 3 2 10 15:43 11
15 1 1 13 12:93 4

Тaбела плеј оф:
01. ТСЦ
02. Јавор
03. Инђија
04. Металац
05. Раднички
06. Златибор
07. Бежанија
08. Синђелић

34
34
34
34
34
34
34
34

24
22
18
15
15
16
14
12

8
6
7
11
10
3
5
12

2
6
9
8
9
15
15
10

75:24
73:34
52:25
50:32
38:33
43:40
44:43
32:34

46
41
33
32
31
26
25
23

41:39
33:37
36:38
36:42
28:46
20:59
27:54
17:61

30
29
28
20
18
15
14
12

Табела плеј аут:
09. ОФК Жарк.
10. Будућност
11. Трајал
12. Бечеј 1918
13. Борац
14. Нови Пазар
15. Телеоптик
16. Слобода

34
34
34
34
33
34
34
33

14
12
14
10
7
5
6
5

8
9
6
8
9
8
9
7

12
13
14
16
17
21
19
21

01. Кабел
02. Хајдук 1912
03. Братство
04. Омладинац
05. Динамо
06. Радн. (З)
07. Железничар
08. Бачка 1901
09. Радн. (СМ)
10. ОФК Вршац
11. Цемент
12. Дунав
13. ЧСК Пивара
14. Борац
15. Младост
16. Ц. Звезда
17. Радн. (НП)

МОЛ СРЕМ
Рума: Фрушка Гора – Мла
дост 5:1; Бикић До: ОФК Бикић
– Шумар 2:1; Крушедол: Кру
шедол – Обилић 1993 3:0;
Вишњићево: Хајдук – Митрос
1:2; Жарковац: Напредак –
Фрушкогорац 1:1; Бешеново:
БСК – Зека Буљубаша 1:1; Чал
ма: Слога (Ч) – Граничар 1:2;
Пећинци: Доњи Срем 2015 –
Слога (В) 2:1.
01. Доњи Срем
02. Хајдук
03. ОФК Бикић
04. Обилић
05. Крушедол
06. Митрос
07. БСК
08. Шумар
09. Напредак
10. Ф. Гора
11. Граничар
12. Слога (В)
13. Зека Буљ.
14. Слога (Ч)
15. Фрушког.
16. Младост

21
20
21
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

16
12
12
12
12
12
9
9
8
8
8
6
7
3
2
2

4
5
4
3
1
1
5
4
6
4
3
7
2
2
5
2

1
3
5
5
8
8
7
8
7
9
10
8
12
16
14
17

60:15
44:15
37:14
32:17
45:23
42:34
33:20
33:26
32:28
28:32
37:37
28:27
28:39
21:61
11:64
13:72

51
41
40
39
37
37
32
31
30
28
27
25
23
11
11
8

ОФЛ РУМА – ИРИГ 1
Краљевци: Јединство (К) –
Гран ич ар 2:4; Шатринц и:
27.Октобар – Јединство (Пл)
2:2; Стејановци: Борац – Сре
мац 0:3; Никинци: Полет – Фру
шкогорац 1:2; Нерадин: Војво
дина – Хртковци 2:3; Јединство
(Ру) је било слободно.
01. Сремац
02. Хртковци
03. Фрушког.
04. Једин. (Ру)
05. Борац
06. Једин/ (Пл)
07. Војводина
08. Полет
09. Граничар
10. 27–Октобар
11. Једин. (К)

14 10 3 1 43:13 33
15 10 2 3 31:20 32
15 9 4 2 37:19 31
14 7 6 1 29:14 27
15 7 2 6 36:25 23
14 5 6 3 31:22 21
15 5 2 8 35:34 17
15 4 2 9 23:42 14
14 4 1 9 23:30 13
14 2 1 11 21:47 7
15 2 1 12 15:58 7

23
23
24
23
24
24
23
23
24
24
24
23
24
23
24
23
24

18
16
12
13
10
7
9
10
8
8
7
6
6
7
6
6
4

2
5
6
3
7
12
5
2
7
5
7
7
7
3
6
5
5

3
2
6
7
7
5
9
11
9
11
10
10
11
13
12
12
15

49:17
35:9
37:25
27:18
27:18
27:25
20:20
27:30
30:29
22:26
26:33
30:37
23:37
28:34
20:37
21:28
18:44

56
53
42
42
37
33
32
32
31
29
28
25
25
24
24
23
17

OФЛ ПЕЋИНЦИ
Сибач: Словен – Камени 3:2;
Брестач: ОФК Брестач – Витез
10:2; Деч: Сремац – Младост
1935 3:2; Шимановци: Хајдук
1932 – Ловац – одложено; Срем
је био слободан.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Сремац
ОФК Брес.
Срем
Камени
Хајдук 1932
Млад. 1935
Ловац
Словен
Витез

12 10 1 1 32:12 31
12 9 2 1 53:16 29
11 8 1 2 29:16 25
12 5 1 6 24:30 16
11 4 0 7 16:28 12
11 3 2 6 25:24 11
10 3 1 6 21:19 10
11 2 2 7 18:31 8
12 2 0 10 14:56 6

01. Југовић
02. Први Мај
03. Подриње
04. Слога (Е)
05. Подунавац
06. Сремац
07. Борац (Ш)
08. Хајдук (Б)
09. Хајдук (Д)
10. Раднички
11. Слога (Т)
12. Татра
13. Јединство
14. ЛСК
15. Хајдук (Ч)

21
20
21
21
21
20
21
20
20
20
20
21
20
21
21

14
14
11
10
11
9
8
8
9
8
8
6
6
4
0

4
3
5
4
1
6
8
5
1
2
2
6
6
3
0

3
3
5
7
9
5
5
7
10
10
10
9
8
14
21

27:14
38:15
33:13
38:25
32:24
24:15
29:20
33:30
33:20
35:29
20:30
19:21
22:26
17:46
2:74

46
45
38
34
34
33
32
29
28
26
26
24
24
15
0

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Ноћај: Ноћај – Борац (ВР)
3:1; Сремска Рача: Срем (СР)
– Полетарац 7:3; Кузмин: Гра
ничар – Борац (Ра) 4:2; Ноћај:
Змај – Срем (СМ) 3:0; Сремска
Митровица: Трговачки – Слога
2:1; Лежимир: Планинац – Сло
бода 1:1.
01. Слога
02. Трговачки
03. Срем (СР)
04. Граничар
05. Слобода
06. Планинац
07. Змај
08. Борац (Ра)
09. Срем (СМ)
10. Борац (ВР)
11. Полетарац
12. Ноћај

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

12
11
10
9
9
7
6
5
3
4
2
3

2
3
2
1
1
4
4
2
5
1
4
1

2
2
4
6
6
5
6
9
8
11
10
12

53:18
38:17
45:32
29:21
29:21
39:27
39:34
29:42
34:46
30:50
28:47
26:64

38
36
32
28
28
25
22
17
14
13
10
10

ОФЛ ИНЂИЈА – ИРИГ – СТАРА ПАЗОВА
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Раднички
Дунав
Цар Урош
ЧСК
Слога (М)
Фрушког.
Борац
Слога (К)
Планинац

11
11
11
10
11
10
10
11
11

8
8
6
5
4
4
2
2
1

3
2
1
3
3
1
3
0
0

0
1
4
2
4
5
5
9
10

29:8
22:6
25:15
24:11
23:18
15:17
13:27
8:34
10:33

27
26
19
18
15
13
9
6
3

Јарковци: Борац – Слога (К)
3:0; Ириг: Раднички – Слога (М)
3:2; Јазак: Цар Урош – Плани
нац 3:0; Нови Сланкамен:
Дунав – Фрушкогорац 3:0; ЧСК
је био слободан.
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УСКРШЊИ ОБИЧАЈИ СЛОВАКА

Девојке и поливачи

Х

ришћани, који поштују грегори
јански календар, ове године су
Ускрс обележили 21. априла. За
овај празник везани су и разни обича
ји.
Поред традицион
 алног куцања фар
баним јајима, за припаднике Словачке
националне заједнице, карактеристи
чан је и обичај поливања девојака.
Другог дана Ускрса, обично у препо
дневним часовима, група момака оби
лази куће у којима живе девојке. Мом
ци са собом понесу и кофу воде, а
девојка која се добровољно сама
умије, буде поштеђена поливања.
Хладном, бунарском водом полива
ју се девојке које се крију од полива
ча. Само поливање је симболично, уз
мању количину воде. Према народном
веровању, поливена девојка наредне
године биће здрава и лепа.
У Словачком културно-уметничком
друштву „Једнота” у Шиду, ову тради
цију негују већ дужи низ година. Девој
ке за узврат, даривају момке шареним
ускршњим јајима, док у неким крајеви
ма трећег дана Ускрса, девојке момци
ма узвраћају поливањем.
Д. Попов

УСКРШЊИ ВАШАР У ШИДУ

Кад се мале руке сложе
С
рпска
православна
црква и верници, обе
лежили су у суботу, 20.
априла Лазареву суботу и
Врбицу. Ово је и празник деч
је радости. Традиционално у
порти цркве Светог Никола

ја организован је Ускршњи
базар.
Леп дан, омогућио је уче
ницима
нижих
разреда
основних школа, да са сво
јим учитељицама покажу
колико су креативни и вред

ни, па се ту у понуди нашло
много маштовитих предмета.
Учитељица Зорица Варга
из Основне школе „Сремски
фронт” је била на продајном
место са својим ученицима.
– Имали смо радионице

на којима смо стварали ове
предмете, дружили се, кре
ативно се изразили. Сада
продајемо, у улози смо про
даваца, тако да вежбамо и
те способности. Продаја иде
солидно, а паре ћемо иско
ристити за матуру која је
пред нама – каже учитељи
ца.
На штандовима је било од
украсних предмета, магнета,
до колача. Марко Зринушић
из Основне школе „Бранко
Радичевић”, ученик је четвр
тог разреда и на штанду про
даје са својим другарима.
– Цене су повољне, магне
ти су 100 динара, неке наше
креације су 1.200 динара.
Што се тиче продаје, нисмо
баш нешто добро почели,
али се надамо да ће до краја
бити добро – каже Марко.
Због лепог времена, била
је велика посећеност, па је
на простору испред цркве
била велика гужва, што је
гарантовало да ће уникатни
производи ученика наћи пут
до купаца, који ће знати да
вреднују труд, стрпљење и
креативност ученика.
Д. Попов
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Пише: др Снежана Булат

Ми сви тебе ’оћемо, брате Ђорђе
„Вала, млада, мени
све нешто казује: твој
син биће велики јунак
и велики човек. Вала,
млада, твој син мора
бити велики човек и
са многим народом
заповедати. Збогом
остани, чувај добро
сина и памти добро
шта сам ти казао“.
Речи овог Турчина
које је упутио
Карађорђевој мајци
су се обистиниле,
те је Карађорђе,
предводник тешке
борбе која је вођена
између Срба и Турака,
постао једна од
најистакнутијих
личности српске
историје

П

рема предању, у моменту рође
ња Карађорђа Петровића, на
звезданом небу Србије, појави
ла се чудесна светлост. „Кад се Кара
ђорђе родио у Вишевцу, исту ноћ слу
чио се један Турчин на конаку и после
вечере заснувши Турчин, чујући плач
детета, збуњен и уплашен неким стра
шним сновиденијем… тергнувши се,
поскочи и истерчи напоље од страха и
види од југа ка северу велико једно на
небу осветљење као дугу“ (Ђурић).
Турчин је потом упутио младој мајци
благослове: „Вала, млада, мени све
нешто казује: твој син биће велики
јунак и велики човек. Вала, млада, твој
син мора бити велики човек и са мно
гим народом заповедати. Збогом оста
ни, чувај добро сина и памти добро
шта сам ти казао“. Његове речи су се
обистиниле, те је Карађорђе, предвод
ник тешке борбе која је вођена између
Срба и Турака, постао једна од наји
стакнутијих личности српске историје.
На крваву стазу, Карађорђе је кро
чио још у младости, када се бавио
сточарством. Бранећи своје стадо које

је бесни Турчин наумио да отрује,
починио је убиство. Прво Карађорђево
убиство, као и многобројни сегменти
из његове биографије, обавијено је
легендарним велом. Уснули сточар
добија дозволу виших сила – опроштај
за проливање крви. Приказују му се
два велика и чудесна сијајућа лица,
која су блистали сјајем и чудесном
красотом – краљ студенички и архан
гел Гаврило.
Карађорђе је био у браку са Јеле
ном, која му је подарила седморо
деце, Симу, Саву, Сару, Полексију,
Стаменку, Алексу и Александра. Про
сидба Јеленине руке била је неуспе
шна, превасходно због немаштине у
којој је Ђорђе одрастао. Стога су се
кришом састајали, све док Ђорђе није
решио да је узме за жену. „Нађе је
Карађорђе код једног извора, где је
дошла била да воду за пиће захвати,
па заиште воде да пије, она му дода.
Карађорђа је тад запита: ’Јелена ’оћеш
ли ти за мене поћи?‛ Она се зарумени
и стидљиво му каже: ’Бог с тобом Ђор
ђе, што питаш мене! Питај моје стари

је, па ако они рекну, ја ’оћу!‛ Па пође да
иде, но Карађорђе је увати за руку и
рече; кад ти ’оћеш, а ти ’ајде са мном,
и не пусти је више од себе, разлупа
судове с којима је за воду дошла, па је
одведе кући у Тополу, с којом се одма
у Жабарској цркви и венча“.
Јелена и Ђорђе након склапања
брака нису остали дуго у Србији. Пре
ма верзији Миленка Вукићевића, Тур
чин је дошао у Карађорђеву кућу и
очаран младом Јеленом, инсистирао
је на томе да га она цело вече служи,
а потом је затражио да проведе ноћ с
њом. Због тога, Карађорђе је наводно
убио Турчина, ишчеречио леш и зако
пао га под огњиштем, те пребегао у
Срем. Према казивању Гаје Пантели
ћа, како би спречио Турчина да оства
ри право прве брачне ноћи, Ђорђе се
одлучио на бекство у Срем, али до
убиства није дошло. Мемоар
 иста
наводи да га је мајка упозорила и тако
спречила трагични догађај. Мајка га је
опoмињала: „Сине Ђорђе, ти си се
оженио, а доћи ће Мула Хусејин, те ће
нас оправити куд које, а он ће с мла
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дом чинити што му је воља; а ти сине,
који си дорастао до своје снаге и свога
јунаштва, не мош то трпити, него ћеш
га убити, па ћемо се поробити и пропа
сти. Но бежи пре зла, да бегамо у
Немачку“. Карађорђе је прешао у
Срем са породицом пред рат Катарине
II и Јосифа II и ступио је у одред
добровољаца (фрајкор), али је због
оштре дисциплине побегао из војске и
прешао у Србију да тамо четује. За
време рата 1788–1789. истак ао се
Карађорђе храброшћу у чети капетана
Радича Петровића. Од 1791. до 1803.
живео је као миран грађанин, бавећи
се сточарском трговином, али је уче
ствовао у борбама против Пазван Оглуа и јаничара у Видину као буљу
баша у народној војсци, коју је водио
везир Мустафа-паша београдски
(Ђоровић).
Филип Вишњић је чувену песму под
називом Почетак буне против дахија
отпочео стиховима:
„Боже мили! Чуда великога!
Кад се ћаше по земљи Србији,
По Србији земљи да преврне
И да друга постане судија,
Ту кнезови нису ради кавзи,;
Нит’ су ради Турци изјелице,
Ал’ је рада сиротиња раја,
Која глоба давати не може,
Ни трпити Турскога зулума;
И ради су Божиј угодници,;
Јер је крвца из земље проврела“.
Тако и беше. Живот српског народа
под турском влашћу, у Београдском
пашалуку, био је обележен турском
тиранијом и насилништвом. Вук Сте
фановић Караџић је записао да: „...
народ пак, коме је зулум ионако био
додијао, стане се већма и већма буни
ти: не знајући нико зашто Турци сијеку,
сваки се морао бојати да и на њега
ред не дође. Кад се већ стане бројити:
овога су посјекли, онога убили из
пушке, онога затворили, онога нијесу
нашли код куће, овај утекао а онај се
сакрио, онда ови бјегунци стану тра
жити један другога. Тако се састану
Црни Ђорђије и Јанко Катић (бивши
буљубаша за времена Хаџи - Мустај
пашина, из нахије биоградске из села
Рогаче) и Васо Чарапић (коме су брата
убили) са многим другим бјегунцима;
пак још стану истраживати и прибира
ти ка себи и хајдуке, који су у оно доба
године били по јатацима, и стану се
договарати шта ће сад радити: ’Турци
(веле) све зулуме измишљаше пак сад
најпослије наумише да нас све исјеку
и побију. Ту сад другог суда ни спасе
нија нема, него да се бранимо, и да
бијемо и ми њи’; кад ћемо везани жен
ски мријети од њи’ови џелата и сеиза
боље је да мремо јуначки, као људи,
бар да замијенимо своје главе и да
покајемо своју браћу’“.
У Орашцу, на Аранђеловдан 1803.
године, договорено је да се устанак
подигне у марту месецу наредне годи
не. Тада је прота буковички, Атанаси

’Ја ћу вам казати
зашто нећу. Ја сам
човек љут и зао, пак
ко не послуша, или
пође на страну, или
почне каке старе
пизме да тера, ја ћу
онога да убијем, а ви
ме ћете зато замрзити
и сваки на своју
страну разгрћивати,
пак онда ништа од
нас неће бити, а Турци
ће једва дочекати, па
ћемо онда пропасти
горе но досада. И тако
прота и сви собрани у
један глас повичу: ’Ми
тебе оћемо, и такав
нам и треба и ми тако
строгога поглавицу и
да имамо, а сви ћемо
тебе помагати у
свачему’“ (Ђурић)
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је, изрекао: „Ко издао, издало га тело;
пожелио али не могао поћи: нити му
се старо ни младо у кући јављало. Од
руке му се све скаменило, у тору му
не блејала стока, у обору не рикала.
Да Бог да да се у сињи камен створи
да се други на њега угледају. Нити био
срећан ни дуговечан нити лица Божија
игде угледао“ (Јокић). Године 1804. на
збору устаника у Орашцу, Карађорђе
је изабран за вођу устанка, поставши
„комендант Србије“. „Те је речи ’комен
дант Србије’ имао на печату, а тек
после се назвао врховни вожд“ (Ран
ке). Карађорђе, према речима његовог
биографа Арсенијевића, био је сам
дар од Бога: „...кад провиђење закљу
чи спасти какав угњетени, подјармље
ни народ, онда му особита мужа
пошаље. Ђорђе Петровић, назван
Црни, после толико несретни столећа,
роди се у Србству и Србство се осво
боди“.
У Пјесни на инсурекцију сербијанов
Сербији и храбримјеја витезовом и
чадом и богопомагајему их војеводи
господину Георгију Петровићу посве
ћена, химни устаничке Србије, проис
теклој из пера Доситеја Обрадовића,
између осталог, стоји:
„Востани Сербије! Востани царице!
И дај чедом твојим видет твоје лице.
Обрати серца их и очеса на се,
И дај њима чути слатке твоје гласе.
Востани Сербије!
Давно си заспала,
У мраку лежала.
Сада се пробуди
И Сербље возбуди!
Ти воздигни твоју царску главу горе,
Да те опет позна и земља и море.
Покажи Европи твоје красно лице,
Светло и весело, како вид Данице“.
Збор је изабрао Ђорђа Петровића
за вожда, када су то одбили Станоје
Главаш и Теодосије Марићевић. Кара
ђорђе се двоумио да ли да прихвати
додељену му улогу, истичући: „’Ви,
браћо, изаберите себе кога другога за
старешину. Ето Станоја, ето Вула, ето
кнеза Марка, ето Тодосија трговца,
или кога хоћете, а ја ћу најбоље слу
шати.’ На те речи Карађорђеве рекне
прота Атанасије буковички: ’А зашто
ти не би нам био старешина, брате
Ђорђе? Ми сви тебе ’оћемо! Но кажи
нам: за[ш]то ти нећеш?’ Карађорђе: ’Ја
ћу вам казати зашто нећу. Ја сам човек
љут и зао, пак ко не послуша, или пође
на страну, или почне каке старе пизме
да тера, ја ћу онога да убијем, а ви ме
ћете зато замрзити и сваки на своју
страну разгрћивати, пак онда ништа
од нас неће бити, а Турци ће једва
дочекати, па ћемо онда пропасти горе
но досада. И тако прота и сви собрани
у један глас повичу: ’Ми тебе оћемо, и
такав нам и треба и ми тако строгога
поглавицу и да имамо, а сви ћемо тебе
помагати у свачему’“ (Ђурић).
У следећем броју: Црн је био за
Турке, а за Србе бељи од белога
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VREMEPLOV
24. април
1792. Компонована „Марсељеза“
која ће касније постати химна
Француске.
1815. У Такову под вођством
Милоша Обреновића подигнут
Други српски устанак.
25. април
1765. Рођен је српски песник-гу
слар Филип Вишњић, који је опе
вао све значајније догађаје из
Првог српског устанка.
1993. У присуству мировног
посредника лорда Овена, пред
седници СРЈ, Србије и Црне
Горе Добрица Ћосић, Слободан
Милошевић и Момир Булатовић
покушали су да убеде лидера
босанских Срба Радована Кара
џића да потпише кориговани
Венс-Овенов мировни план.
Наредног дана Скупштина РС је
одбила овај план, рат у Босни је
настављен, а СРЈ су пооштрене
санкције међународне заједни
це.
26. април
1452. Рођен италијански сликар,
вајар, проналазач и научник
Леон
 ардо да Винчи.
1910. Рођен књижевник Меша
Селимовић.
1986. Експлодирао 4. блок
нуклеарне централе у Черноби
лу у Украјини. Радиоактивни
облаци прекрили готово целу
Европу, а последице се испитују.
Централа трајно затворена 15.
децембра 2000.
27. април
1945. Ухапшен италијански дик
татор Бенито Мусолини, стре
љан наредног дана у месту Дон
га, на обали језера Комо.
28. април
1918. У затвору у Терезину у
Чешкој, умро Гаврило Принцип.
На двадесетогодишњи затвор
осудиле га аустроуг арске власти
после атентата на аустроугар
ског престолонаследника Фран
ца Фердинанда у Сарајеву 1914,
чиме је почео Први светски рат
29. април
1929. Умро српски војвода Сте
пан Степа Степановић, генерал
и министар војске 1908. и од
1911. до 1912. Чин војводе добио
после победе над аустроугар
ском војском у Церској бици, у
августу 1914.
1980. Умро енглески филмски
режисер Алфред Хичкок.
30. април
1803. САД од Наполеона Бона
парте за 15 милиона долара
купиле Лујзијану, која је истог
дана 1812. и формално ушла у
састав САД као 18. чланица
1945. Адолф Хитлер и његова
љубавница Ева Браун извршили
самоубиство у подземном бунке
ру у Берлину.
1945. Југословенска војска осло
бодила у Другом светском рату,
усташки логор Јасеновац.
1975. Падом Сајгона, у који су
ушле снаге Северног Вијетнама,

HOROSKOP

окончан вијетнамски рат.
1. мај
1886. У Чикагу је 40.000 радника
ступило у штрајк, захтевајући
боље услове рада, изражене у
пароли „три осмице“ - по осам
сати рада, одмора и културног
уздизања. У сукобу с полицијом
убијено је шест и рањено око 50
радника. Од 1889. овај дан се
слави као Међународни празник
рада. У Србији је први пут про
слављен 1894.
1994. У трци за Гран При Сан
Марина погинуо бразилски ауто
мобилски ас Ајртон Сена, један
од најбољих возача формуле 1.
2. мај
1519. Умро Леонардо да Винчи.
1567. Умро дубровачки ренесан
сни песник и драмски писац
Марин Држић.
3. мај
1469. Рођен италијански држав
ник и историчар Николо Макија
вели, аутор дела „Владалац“, у
којем је изнео схватање да вла
дар не треба да бира средства
да би постигао циљ, из чега
касније изведен појам макијаве
лизам.
1898. У Кијеву рођена израелска
државница Голда Мабович Мејр
сон, Голда Меир, прва жена-пре
мијер Израела, од 1969. до 1974
4. мај
1980. Умро председник СФРЈ
Јосип Броз Тито, вођа југосло
венских партизана у Другом
светском рату и лидер Комуни
стичке партије Југославије. Био
вођа Покрета несврстаних зема
ља.
5. мај
1818. Рођен немачки филозоф
Карл Хајнрих Маркс, теоретичар
модерног социјализма и комуни
зма.
1821. Умро француски цар Напо
леон I Бонапарта, један од најве
ћих војсковођа у историји, чији
су освајачки походи изменили
Европу. Умро на острву Света
Јелена као британски затворе
ник.
6. мај
1237. У манастиру Милешева
сахрањене су мошти Растк а
Немањића, Светог Саве.
1758. Рођен је један од вођа
француске револуције Максими
лијан де Робеспјер, вођа јакоби
наца и зачетник револуцион
 ар
ног терора.
7. мај
1663. У Лондону отворено прво
позориште.
1945. Немачка потписала доку
мент о безусловној капитулацији
у Другом светском рату. Доку
мент у Ремсу, потписали фелд
маршал Јодл у име Вермахта и
генерал-пуковник Бедел Смит у
име америчких и британских
снага. Француски и руски офици
ри били сведоци. Документ о
окончању рата потписан 9. маја
у Берлину.

ОВАН: Уколико вас
привлаче тајанстве
не ситуације или
неке двоструке игре,
немојте занемарити потенци
јални ризик. Важно је да сачу
вате свој пословни углед. Пре
терана доза храбрости може да
вам нашкоди. Емотивни сусрет
са једном особом у вама покре
ће лепе емоције. Избегавајте
тешку храну и више се крећите.
БИК:
Сарадн иц и
имају добре сугести
је, прихватите нове
идеје које гарантују
боље резултате или несигур
ност у заједничком пословању.
Сусрет са једном особом тре
нутно делује врло поучно и под
стицајно у сваком погледу.
Делујете помало узнемирено.
Недостају вам неки снажни
емотивни подстицаји, како
бисте свој љубавни живот учи
нили довољно интересантним.

ВАГА: Делујете врло
промишљено и про
веравате различите
информације које ути
чу на пословне преговоре. Оба
зривост је пожељна, али нема
разл ога
за
претер ивањ ем.
Сарадници имају право на друга
чије ставове. Понекад поступате
сувише строго према особи која
има добру намеру, али не успева
у потпуности да вам дочара своје
емотивне доживљаје.
ШКОРПИЈА: Потре
бан вам је додатни
опрез у сусрету са
сарадницима и при
ликом процене нових пословних
прилика. Нема потребе да скре
ћете пажњу на себе или да ула
зите у неке сумњиве преговоре.
Тренутно љубав и задовољство
можда не иду у заједничкој ком
бинацији. Партнер изненада
поставља питања која у вама
подстиче емотивну нелагодност.

БЛИЗАНЦИ: Нема
разлога да се пово
дите за лажним ути
сцима или да вас
неко заварава погрешном при
чом о новим пословним прили
кама. Уколико трпите пословни
неуспех, размислите о неким
алтернативним могућностима
које вам стоје на располагању.
Сувише јаки изливи страсти вас
наводе на погрешан избор.

СТРЕЛАЦ: Постоје
ствари које не треба
да чините у афекту
или на основу првог
импулса који имате. Неко од
сарадника пажљиво анализира
ваше понашање и доноси оцену
о вашим резултатима. Сарадња
је нужна али не по сваку цену
или на неки ултимативан начин.
Потрудите се да улепшате своје
расположење уз особу која одго
вара вашем укусу.

РАК: Нове компли
кације на пословној
сцени произилазе из
покуш аја
да
се
оствари заједнички договор око
расподеле интереса. Нема раз
лога да понављате причу која
не оставља позитиван одјек на
ваше сарадник е. Посветите
више пажње вољеној особи и
заједничким плановима које
имате. Очекује вас пријатно
изненађење. У сјајној сте психо
- физичкој форми.

ЈАРАЦ: Заинтересо
вани сте за нечију
пословну понуду или
за комбинацију која
обећава двоструки добитак. Пре
него што донесете коначну одлу
ку, саслушајте своје сараднике и
прихватите користан савет. Неко
вас инспирише на додатно анга
жовање и добро расположење
. Осврните се око себе, јер увек
постоје насмејана лица.

ЛАВ: Не можете да
предвидите нови ток
догађаја на послов
ној сцени или нечији
одговор на задату тему. Нама
разлога да се понашате преви
ше разметљиво у сусрету са
сарадницима, већ затражите
нечију подршку. Бринете без
правог повода, партнер тренут
но можда не жели да вам пове
рава своје мисли и осећања.

ВОДОЛИЈА: Понекад
све изгледа тако рела
тивно, стога немојте
доносити закључак на
основу првог утиска и без консул
тације са блиским сарадницима.
Ослоните се на нечији савет и на
заједничку процену. Важно је да
правилно дефинишете своје
циљеве. Неко име снажно да
усталаса ваше мисли и осећања.
Потрудите се да испуните партне
рова очекивања.

ДЕВИЦА: Пажљиви
је анализирајте ком
плетну ситуацију на
пословној сцени и
своје сараднике. Постоје ства
ри које захтевају креативно раз
мишљање или одређену фазу
инкубације, пре него што доне
сете неку коначну одлуку. При
мећујете да неко у вама побуђу
је велико интересовање и да
вас асоцира на пријатне успо
мене.

РИБЕ: Избегавајте
претерано експони
рање у друш тву
сарадника и немојте
причати о стварима које можда
представљају ризик за веше
пословне интересе. Потребно је
да смислите неку резервну
варијанту, јер увек постоји фак
тор изненађења. Будите проми
шљени и уздржани пред бли
ском особом. Пажљивије анали
зирајте свог партнера.
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Среда, 24. (11) април
Свети свештеномученик Антипа
Четвртак, 25. (12) април
Велики четвртак (Велико бдени
је)
Петак, 26. (13) април
Велики петак
Субота, 27. (14) април
Велика субота
Недеља, 28. (15) април
Васкрсење Господа Исуса Хри
ста – Васкрс
Понедељак, 29. (16) април
Васкрсни понедељак
Уторак, 30. (17) април
Васкрсни уторак
Среда, 1. мај (18. април)
Преподобни Јован ученик Све
тог Григорија Декаполита

Четвртак, 2. мај (19. април)
Преподобни Јован Ветхопе
шчерник
Петак, 3. мај (20. април)
Преп. Теодор Трихина; Преп.
Јоасиф Српски; Св. Николај
Жички (Источни петак)

КАКО СЕ ПРАВИЛНО ЧЕСТИТА УСКРС?

Христос воскресе
или Христос васкрсе
Foto: www.ins4.net

Crkveni
kalendar
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Субота, 4. мај (21. април)
Свети Свештеномученик Јануа
рије
Недеља, 5. мај (22. април)
Преп. Теодор Сикеот; Свети
свештмуч. Платон Бањалучки
Понедељак, 6. мај (23. април)
Св. великомуч. Георгије – Ђур
ђевдан – Побусани понедељак
Уторак, 7. мај (24. април)
Св. Сава Стратилат; Св. Сава
Ердељски; Св. свештеномуч.
Бранко

Југословенски Ђувеч на
колач
старински
начин

Састојци:За кору: 4 јаја, 100
грама шећера, 200 грама брашна,
100 милилитара уља, 100 милили
тара воде, прашак за пециво
За фил: 1 литра воде, 1 кило
грам јабука, 2 кесице пудинга од
ваниле, 100 грама шећера
За украшавање: 500 милилита
ра слатке павлаке или шлага
Припрема: Умутите беланца и
шећер у чврст шне. Одвојена
жуманца помешајте са уљем,
водом, брашном и прашком за
пециво. Помоћу варјаче помешајте
ове две смесе. Загрејте рерну на
180 степени и пеците кору око 20
минута. У 900 милилитара воде
додајте шећер и пустите да проку
ва па додајте ситно исецкане јабу
ке и кувајте 20-ак минута.Остатак
воде помешајте са 2 пудинга и
додајте у воду са јабук ама па
наставите да кувате око 3 минута и
врућу смесу сипајте преко коре.
Када се колач охлади умутите
слатку павлаку и шлаг и премажи
те га. Оставите колач да одстоји
пре служења.

Састојци: 1 килограм свиње
тине (или неког другог меса по
избору), 2 кашике масти, 300
грама кромпира, 150 грама
пиринча , 5 паприка, 500 мили
литара пасираног парадајза, со,
бибер, млевена паприка, неко
лико листова першуна
Припрема: Загрејте маст и
ставите лук. Када се лук пропр
жи, ставите и месо да се пропр
жи све заједно. Додајте кром
пир, пиринач, паприку и пара
дајз. Добро посолите, побибери
те и додајте мало млевене
паприке, ситног першуна и све
то добро измешајте. Ако месо
није јако масно, прелите са јед
ном шољицом вруће масти.
Ђувеч налијте млаком водом,
тек толико да сва смеса буде у
води, па онда ставите да се
кува.Ђувеч се не меша него се
пажљиво протреса, а куван је
кад нема воде и кад је месо
мекано.

• Ко умре на јесен, за
њега нема зиме.
• Инфаркт... ма какав да
је, од срца је!

• Жене имају проблем
за свако решење.
• Ако Бог да здравља,
узећу боловање.

Христос воскресе или Христос васкрсе?

У

скрс је највећи хри
шћански празник. У
последње време се
често јавља недоумица како
честитати овај празник. У
говору се јављају три вари
јанте: Христос васкрсе!;
Христос воскресе! и нај
jедноставнија
варијанта:
Срећан Ускрс! Поставља
се питање, која је од ових
могућности правилна? Ста
ри облик за реч Ускрс је
некада у српском језику гла
сио Васкрс. Облици речи као
што су Васкрс, Васкрсеније,
васкрснути, васкрсе имају
основно значење ускрснути.
Те речи припадају старом
српском црквеном и књи
жевном језику, који се до
половине XVIII века употре
бљавао у свим крајевима,
који су били под управом
Српске православне цркве.
То је у ствари био српскосло
венски језик, то јест српска
редакција старословенског
језика. Управо је српскосло
венски језик био и званични
црквени језик, а Срби су га
употребљавали све до поло
вине XVIII века. Од тог пери
ода, српскословенски језик
је замењен руским црквеним
језиком, рускословенским.
Управо се тај русклословен
ски језик користи у Српској
православној цркви као зва
ничан црквени језик. У том
црквеном језику речи о који
ма говоримо изговарају се на
руски начин. Односно, јавља
се о у првом и ре у другом

слогу: Воскресеније, воскре
снути, воскресе.
С обзиром на то да је у
српском језику у том перио
ду постојала диглосија (поја
ва да се истовремено кори
сте два блиска језика), Срби
нису потиснули и изразе
Васкрс(еније), васкрснути,
поред Воскресеније, воскре
снути.
С друге стране, реч Ускрс
припада народном језику, у
којем је веома давно почетно
У добијено од старог почет
ног В (иза кога је следио
тврди полуглас). Тако данас
имамо Васкрс (старо српско
књижевно и црквено), које
Срби најчешће употребља
вају, Воскресеније (дана
шње српско црквено) и Ускрс
(настало народним преобли
ковањем ове речи).
Како и проф. др Рада
Стијовић у једном од својих
радова на ову тему наво
ди, временом је кроз развој
језика сачувано старо српско
црквено (српскословенско)
Христос васкрсе и данашње
црквено
(рускословенско)
Христос воскресе. Међутим,
остали облици који се данас
чују - Христос воскрсе/вас
кресе/васкрс не припада
ју ни старом ни данашњем
српском црквеном језику, па
ни норми. Стога се не могу
сматрати правилним. Значи
правилни изрази за честита
ње православног Ускрса су:
Христос васкрсе! и Христос
воскресе!
З. П.
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Уникатни накит од коже
Љ
иљана Јовичић, жена неверо
ватне креативности и енергије,
седма је генерација из чувене
шидске крзнарске породице. Одрасла уз
меко крзно и природне материјале, сада
у неким мирним година, ствара чуде
сни накит од коже. Каже да се послед
њих шест година интензивно бави овом
уметношћу.
– Ради се о примењеном дизајну
накита, то је алтернатива природног
облика цвећа израђеног од коже, свиле,
полимерних глина. Ја то радим од коже,
пошто сам из породице која се бави
ла кожом, па је и ја обрађујем. Нисам
имала проблема да оно што замислим
и материјализујем. Радим огрлице и
наруквице, понекад и рајфове, шнале
за косу, брошеве. Углавном радим вели
ке брошеве који се стављају на капе, на
ташне, на велики шал. То је сада акту
елно и модерно. Понекад радим и ком
плете. Скоро сам радила једној госпођи
из Босне цео комплет, тј. огрлицу, мин

Љиљана Јовичић

ђуше, прстен, све исте комбинације,
исти цвет – објашњава нам Љиљана, и
наставља причу о трендовима данас.
– Оно што смо ми некад сматрали
немогућом комбинацијом, данас је то у
реду. Може овај накит да се комбинује
и са сребром, комбинују се исти мате
ријали различитих дезена. Овај накит је
од природног материјала, беж и златни
тонови могу ићи уз златне наушнице, јер
је овај накит врло упадљив. Ако ставите
огрлицу и наруквицу, то је већ довољно
– прича нам Љиљана.
Попричали смо и како функционише
продаја и ко су јој купци.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

Изложба Марије Зец

„Апстраховање напуштеног
простора“ је назив изложбе
сликарке из Руме Марије Зец,
која је отворена 19. априла у
Култ урном центру „Брана
Црнчевић“, која је поменуту
тему обрадила графички, али
и акрилом на платну. Реч је о
трећој самосталној изложби
ове младе ликовне уметнице,
али првој у Руми, граду у
којем се школовала и живи.
Марија каже да су прво
настале графике и то техни
ком аква тинта бакриопис,
дакле, први је део графике је
рађен бакрописом, извлаче
њем линија у киселини, а
потом иде аква тинта која на
плочи прави тонове. После
следи штампање и добијају
се сиви тонови графике.
– Геометријски облици су и

на сликама, са пригушеним
бојама, зато што се према
њима односим као фасадним
бојама на зградама, с обзи
ром на то да се бавим напу
штеним просторима. Била
сам у тим напуштеним згра
дама, фотографисала их и
потом слик ала – прича за
наше новине Марија Зец.
Она се већ годинама бавим
овом темом, тачније од друге
године факултета. На њеној
првој самосталној изложби
могу се видети 22 слике и 14
графика.
Уметница истиче да ће се и
убудуће бавити сликарством
на овај начин, да ће можда
још више отићи у апстракцију,
односно апстраховање реал
не форме напуштеног просто
ра. 
С. Џ.

Марија Зец

– Имамо различите купце, од врло
младих девојака до озбиљних госпо
ђа. Ја често излажем на Арт фестива
лима у Новом Саду и Београду, тако
да сам у директној вези са купцима, па
видим шта гледају, али не постоји пра
вило. Озбиљне жене купују нешто што
ја сматрам врло младалачким, или мла
де девојке купе комад који је по мени
мало „преоштар”. Имам доста купаца у
Шиду, купују за поклоне. Чак и он-лајн
продаја добро функционише – поша
љу нам фотографију торбе или ципе
ла, и ми онда усклађујемо боје накита.
Доста времена проводим на интернету,
пратим светска кретања рукотвораца,
у ком смеру иду. Увек има неког изазо
ва, нечег новог. Може да се види докле
досеже људска машта. Добра ми је онлајн продаја, имам страницу на интер
нету и 7.000 пратилаца, што је за руко
творине прилично велики број. Понекад
платим рекламу, односно већу видљи
вост објава на интернету. Продајемо и
ван земље, мада имамо проблем сла
ња, односно велика је поштарина, па се
сналазимо – детаљно нам објашњава
наша саговорница.
На крају разговора, мало и о ценама
накита и даљим плановима.
– Цене накита су од 1.500 до 3.000
динара за огрлице, наруквице око 1.000
динара. Немам у плану да отворим про
давницу, пошто сам врло близу пензије.
Моја ћерка често ради са мном, врло је
талентована и ради најпрецизније дело
ве. Набавили смо неке алате из Русије
за обликовање коже, што она користи у
раду – са нескривеним задовољством
каже Љиљана Јовичић, која је квали
фиковани крзнар, али и преводилац за
енглески, шпански и италијански језик у
Основном суду у Шиду.
Д. Попов

