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ИЗГРАДЊА АУТО - ПУТА ОД КУЗМИНА ДО СРЕМСКЕ РАЧЕ

Радови почињу у јуну

Мирослав Јокић

Н

ајављивана изградња ауто-пута
Кузмин - Босут - Сремска Рача и
моста преко Саве требало би да
започне у јуну ове године. Овај проје
кат је од велике важности, не само за
Сремску Митровицу, већ и за Србију и
Републику Српску. Убрзаће се саобра
ћај између Србије и Босне, а с друге
стране ће се на новом граничном пре
лазу омогућити и бржи проток робе и
путника. Начелник Градске управе за
опште и заједничке послове и имови
ну Мирослав Јокић је у четвртак 24.
априла обишао припремне радове за
изградњу ауто-пута.
– Налазимо се на парцели на којој
турска фирма „Ташјапи“ гради камп за
смештај својих радника. Град Сремска
Митровица има право на коришћење
ове парцеле, и без накнаде је она и
уступљена турској фирми. Тренутно се
изводе завршни радови на припреми
терена, а паралелно са тим се поста
вљају монтажни објекати за смештај
радника. Град Сремска Митровица
је у сталној комуникацији са фирмом
„Ташјапи“ и са њима решавамо све
проблеме. У договору са нама и јав
ним комуналним предузећима решио

Мирјана Вашут

се и проблем прикључка на инфра
структуру, као и прикључка на елек
тро-дистрибутивну мрежу. Сарадња са
фирмом „Ташјапи“ је на високом нивоу,
а чињеница да су већ почели да анга
жују домаћу оперативу, као и да ће
бити и простора за ангажовање рад
ника у области грађевинарства, такође
говори у прилог томе, рекао је Миро
слав Јокић.
Шеф градилишта Јусуф Шарлат је
навео да пројекат вреди 250 милиона
евра, од којих 20 процената финансира
Република Србија, а остатак средстава
је обезбеђен путем кредита од „Халк
банке“ из Турске.
– Мислимо да ћемо почетак радо
ва бити крајем маја, и тада очекује
мо председника Турске Реџепа Таипа
Ердогана и Србије Александра Вучића.
Радови би требало да трају шест годи
на, али по нашој процени, пројекат ће
бити завршен за четири године, каже
Јусуф Шарлат.
Мирјана Вашут, директорица Јавног
предузећа „Урбанизам“, овом прили
ком је рекла да предстоји и изградња
новог моста преко реке Саве у Срем
ској Рачи, јер постојећи мостови не

У току изградња насеља за смештај радника

Радивоје Голубовић

задовољавају потребе комуникације
са Републиком Српском.
– Нови мост у Сремској Рачи, ће
се налазити 70 метара низводно од
постојећег путног моста. Основне
карактеристике новог моста је укупна
дужина од 1.717 метара, од тога је 400
метара сама конструкција моста. Сва
ки смер ауто-пута ће, такорећи, има
ти посебан мост. Постојаће три траке,
две за нормално кретање саобраћа
ја, једна трака за техничко кретање и
постојаће стаза за пешаке. Траса аутопута се практично још увек тражи. Она
пролази кроз атаре Кузмина, Босута,
Вишњићева и Сремске Раче. Коридор
трасе је ширине 300 метара и на том
простору ће се изградити сви потреб
ни садржаји. На одвајању у Кузмину
биће изграђена петља за искључење
са ауто-пута Београд-Загреб, затим
код Вишњићева и Босута, пре плани
раног моста на Босуту, биће изграђена
петља за искључење из Вишњићева и
Босута на ауто-пут. Још увек није пре
цизирано која врста граничног прелаза
ће бити у Србији, а која у Републици
Српској, навела је Мирјана Вашут.
Радивоје Голубовић, председник
Савета месне заједнице Сремска
Рача, рекао је да нови мост преко реке
Саве и ауто-пут представља промене
на боље за све становнике Сремске
Раче.
– Имамо великих проблема прили
ком преласка због свакодневних гужви
на граничном прелазу. Сарадња са
полицијом је изузетна, али је некад
немогуће проћи уз сву добру вољу.
Изградњом ауто-пута и моста доћи ће
до потпуног решења нашег вишедеце
нијског проблема, јер више неће бити
потребе да се прелази преко гранич
ног прелаза, а добра стране је и то да
ћемо моћи да одемо на било коју тачку
Европе ауто-путем, истакао је  Радиво
је Голубовић.
З. Поповић
фото: Б. Туцаковић
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Куда са Шешељом?

ећате ли се када се тај човеколики тип појавио први
пут у Срему? Где се иначе најчешће и појављивао.
Пошто у унутрашњој Србији није могао тако лако
да продаје муда за бубреге. Сећате ли се његовог носа,
којег као да су изуједале осе и огромног бурага склоног
неком коме је највише до срања и ждерања. Сада,
пошто има досије ратног злочинца, покушава поново да
мути воду и убеђује нас да је Скупштина сигурна кућа,
враћајући се поново на место злочина, у Хртковце.
Српска радикална странка у суботу 4. маја, одржала
је 10. Отаџбински конгрес на којем су делегати своје
поверење опет дали др Војиславу Шешељу, да и у
наредне четири године води странку. На Конгресу који
је одржан у шатору на потесу поред Шешељеве куће
у Хртковцима, месту у коме је пре 26 година, према
правоснажној пресуди у Хагу, починио ратни злочин
приморавањем локалних Хрвата на исељавање, од 455
присутних делегата њих 450 дало му је подршку.
Иако су ЛДП и Демократски савез Хрвата у Војводини
затражили од државних органа забрану одржавања
Конгреса СРС-а у Хртковцима, цео скуп прошао је
без инцидената и проблема. У селу током одржавања
конгреса била је видљива полицијска саобраћајна
патрола само испред Шешељеве куће, и то ради
безбедности преласка присталица странке преко улице.
- Ниједан Хрват није депортован, а ја нисам починио
ниједно кривично дело- рекао је Шешељ и додао да
су Хртковци место “радикалске славе, поштења и
истинољубивости”.
Током обраћања на конгресу, он је истакао да су
радикали против власти СНС и да критикују тамо где
они то заслужују, а да не могу бити против када власт
повлачи исправне потезе ослањајући се на Русију и
Кину. И нагласио да радикали не могу са издајницима и

прозападним странкама.
- Ми сматрамо да власт треба да уђе у разговор са
опозицијом али у парламенту. Ми смо спремни за тај
дијалог и сматрамо да се мора водити расправа о
пословнику и изборним условима.- додао је Шешељ и
најавио да ће радикали у Скупштини подржати измене
кривичног законика које подразумевају доживотну казну
за убице деце и трудница, али да ће тражити нову
одредбу која би се односила на то да ко год каже да је
почињен геноцид у Сребреници буде кажњен доживотном
робијом.
- Нисмо заташкавали злочин, али не дамо да се
преувеличава и да се баца љага на српски народ - рекао
је Шешељ.
оред председника странке, на конгресу је изабрано
и комплетно руководство странке, а делегати су
присуствовали из Србије, Црне Горе, Републике
Српске, Републике Српске Крајине, пише нам новинарка
Смиљка Костић.
Шешељ покушава да глуми Вучићевог доброг врача,
али му то не полази за руком. Тако испада још смешнији.
Што Вучићу вероватно највише и одговара. Јер, шта
радити са остарелом политичком карикатуром трбатог
војводе? Писац Светислав Басара је за то да се овај
несретник у комаду испоручи Босни, одакле је и изникао,
па нека они виде шта ће са њим. Босна јесте пуна
тутумрака, али им нови ваљда не треба, па се баш и не
отимају. Враћајући се на место злочина, Шешељ се канда
прерачунао. Хртковци нису Србиславци, а у селу готово
и да нема Хрвата. Има, додуше, Мађара, али Вучић са
Орбаном, једе из истог тањира. Тако је Шеки заправо,
враћајући се на место злочина, упао у сопствену клопку.
Тако српска верзија Монти Пајтона и Алана Форда и
даље траје. Прича са певањем и пуцањем.
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Усвојен нов Пословник о раду

Томислав Јанковић

У

среду 24. априла одржана је сед
ница Скупштине Града на којој су
одборници разматрали и усвојили
годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
за 2019. годину, као и предлог закључ
ка о одређивању надлежног органа
за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини. Влади
мир Настовић, начелник Градске упра
ве за пољопривреду и заштиту животне
средине, рекао је овом приликом да се
2019. године налази око 6.000 хектара
обрадивог земљишта, које ће се пољо
привредницима понудити у закуп.
– Радимо по новим правилима, апли
кација се користи максимално и свака
парцела, која је потенцијално обради
ва нашла се у овом програму, и биће
понуђена путем лицитације. Од ових
6.000 хектара, око 2.000 хектара земљи
шта иде по праву пречег закупа према
пољопривредницима који се баве сто
чарском производњом. Имамо око 1.000
хектара обрадивог земљишта које даје
мо на беспалтно коришћење, и парце
ле које су у дугогодишњем закупу. Све
остало ће се наћи на лицитацији, која ће
бити нешто обимнија. Пољопривредни
произвођачи који остварују право заку
па путем сточарства добиће парцеле у
својим катастарским општинама, изу
зев Лаћарка, који ће бити размештен
као Лаћарак, Чалма и Дивош, рекао је
начелник Настовић.
Према његовим најавама, прва лици
тација би требало да буде пре летњих
одмора.
На овој седници је усвојен и ценовник
осталих услуга Јавног предузећа „Сремгас“. Директорка Даница Недић је изја
вила да се промене ценовника односе
на оштрије мере када је реч о искључе
њу потрошача.
–Првенствено је овај ценовник изме
њен због безбедности наших грађана

Владимир Настовић

• Одборници су разма
трали и усвојили годишњи
програм заштите, уређења
и коришћења пољопри
вредног земљишта за 2019.
годину
• Усвојен је и ценовник
осталих услуга ЈП „Сремгас“. Директорка Даница
Недић је изјавила да се
промене ценовника односе
на оштрије мере када је реч
о искључењу потрошача
и потрошача, који нам не дозвољавају
да приступимо мерном сету. Сада је
цена нашег изласка у случају искљу
чења са улице 20.000 динара. Такође,
уколико наши потрошачи сами раде
неке поправке или измене на мерном
сету и ЈП „Срем-гас“ то утврди, искљу
чење потрошача се тада врши по већој
цени. Све остале услуге и даље посто
је у ценовнику, али смо додали и услу
гу заваривања на полиетилену, тако да
извођачи унутрашњих гасних инстала
ција у случају да имају потребу да анга
жују неког, сада могу ангажовати и људе
из ЈП „Срем-гаса“, који су за то обучени
и лиценцирани, рекла је директорка ЈП
„Срем-гаса“ Даница Недић.
Такође, она је додала и да не би тре
бало очекивати промену цену гаса за
потрошаче.
– У случају промене цене гаса најви
ше трпе дистрибутери. Цена се форми
ра у зависности од цене нафте и курса
долара, тако да је неизвесно да дајем
себи за право да то и коментаришем,
навела је Даница Недић.

Даница Недић

Скупштина Града Сремска Митрови
ца ће имати и нови Пословник, који је
изгласан на овој седници. Нови послов
ник о раду Скупштине Града је настао
управо због измена и допуна Закона о
локалној самоуправи.
– Поред тога што смо усвојили Ста
тут, на ред је дошао и Пословник рада
Скупштине Града. Нови Пословник
повећава права, али и обавезе одбор
ника. Сада је овај документ доста обим
нији, то се односи на стална, привреме
на и повремена радна тела. Ми смо се
потрудили да у договору са свим одбор
ничким групама не мењамо број рад
них тела у Скупштини Града. На јасан
начин је дефинисано право и могућ
ност на реплику и читав ток седнице је
на детаљнији начин дефинасан. Сма
њена је злоупотреба говорнице. Има
мо могућност да стална радна тела у
сагласности са преседником Скупштине
организују анкетне одборе, што је добро
у смислу демократичности друштва,
рекао је председник Скупштине Града
Сремска Митровица Томислав Јанко
вић.
На овој седници градског парлмента
усвојени су и предлог одлуке о изради
плана детаљне регулациује комплек
са „Храна продукт“, предлог одлуке о
постављању бисте Миленку Бобићу и
предлог закључка о одређивању надле
жног органа за давање на коришћење
без плаћања накнаде пољопривредног
земљишта у државној својини у Срем
ској Митровици. Усвојена је прва измена
програма рада Завода за заштиту спо
меника и извештај о раду Правобрани
лаштва у Сремској Митровици. Такође,
лекар специјалиста опште медицине
Мирослава Шево је разрешена, али и
именована за вршиоц
 а дужности дирек
тора Дома здравља у Сремској Митро
вици.
З. Поповић
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Извештај о реализацији
буџета у првом кварталу

У

првом кварталу теку
ће године приходи
и примања буџета
су реализовани у укуп
ном износу од 380.613.962
динара, односно планирани
буџет је остварен са 18,45
одсто, информисани су чла
нови Општинског већа Рума
на седници која је одржана
25. априла.
– У структури остварених
прихода највеће учешће
имају приходи од пореза
на доходак, добит и капи
талне добитке са скоро 48
процената, а следе прихо
ди од пореза на имовину и
трансфери са других нивоа
власти. Расходи и издаци
износе 344.327.613 динара,
односно 16,26 одсто укупно
планираних расхода – иста
кла је у извештају о изврше
њу одлуке о буџету Биљана
Дамљановић, шефица Оде
љења за финансије, при

Биљана Дамљановић

вреду и пољопривреду, и
додала, да у овом периоду
није било кредитног заду
жења.
На овој седници Општин
ског већа прихваћен је
предлог одлуке о изради
плана детаљне регулаци

Милка Павловић

је „Туристички комплекс“ у
Кленку, као и предлог одлу
ке о изради и допуни пла
на генералне регулације за
Хртковце.
Милка Павловић, дирек
торка ЈУП „План“ је иста
кла, када је реч о Кленку, да

се ради о веома атрактивној
локацији.
– Она се налази северно и
јужно од магистралног пута,
реч је о веома конфликтном
подручју, пошто већ посто
ји велики број изграђених
туристичких објеката који
немају званично прикључе
ње на државни пут. Потреб
но је регулисати и то њихо
во прикључење, будућу
изградњу и градњу јавног
земљишта, саобраћајница,
као и остало земљиште у
том комплексу, које пред
ставља једну оазу између
две шуме. Постоји и интере
совање за даљу изградњу
туристичких објеката, и да
би се то све регулисало и
уредило, неопходно је доне
ти овај план, на основу којег
би се већ постојећи објекти,
могли легализовати – каже
Милка Павловић.

С. Џ.

ОПШТИНСКИ ОДБОР СНС РУМА

Саопштење

С

уочени са свакодневним пора
зима на политичком плану и
не могавши да се помире са
чињеницом да, уз сву буку и бес које
су изливали улицама наших градо
ва месецима у назад, нису успели да
окрену расположење грађана Србије
против Александра Вучића, припад
ници тајкунско љотићевске коалиције
оличене у Савезу за Србију и пред
вођене доказаним политичким ште
точинама Драганом Ђиласом, Вуком
Јеремићем и Бошком Обрадовићем,
одлучили су се последњих дана на
очајнички и кукавички потез - да свој
бес и немоћ искале на породици
председника Вучића.
Наиме, никако нису случајно у
последњих неколико дана у меди
јима под контролом медијског тај
куна Ђиласа и његове србомрзачке
камариле осванули натписи у којима
се на најгори и најбестиднији начин
атакује на чланове Вучићеве породи
це. Напротив, реч је о оркестрираној
и координираној кампањи. Огавне
написе у медијима који се већ годи
нама истичу по производњи неистина
о Александру Вучићу одмах је запра
тила и лавина беспримерних и срам

них објава гласноговорника Савеза
за Србију на друштвеним мрежама.
И једнима и другима је заједничко
то да не бирајући ни тежину речи
ни бестијалност лажи у којима ће се
такмичити таргетирају чланове поро
дице Александра Вучића измишља
јући о њима најбестидније лажи и
клевећући их за све и свашта. При
томе циљају управо на оне чланове
Вучићеве породице на које је он најо
сетљивији, на његову децу Данила и
Милицу, али и на његову мајку и бра
та.
Немоћни да се са нашим председ
ником равноправно носе на политич
ком пољу, јер немају ни политику ни
визију шта је то што Србији треба и
како Србију учинити бољом и проспе
ритетнијом државом, Ђилас, Јере
мић, Обрадовић и њихови сатрапи
своје фрустрације лече усмерава
јући своје отровне стреле на члано
ве породице, на мајку, брата и децу
свог политичког ривала. То је сраман
и недопустив вид политичке борбе и
он је одраз немоћи његових промо
тера. Такви напади поготово тешко
падају сваком разумном грађанину
наше заједнице када знамо да они

имају само један циљ - да у време
када политика председника Вучића
доживљава неподељену подршку
највећег дела домаће јавности кри
минализацијом и лажним компроми
товањем чланова његове породице
ослабе његову позицију и у домаћој и
у иностраној јавности.
Јавност Србије, наравно, зна да
медијски линч породице Вучић није
политика која Србији може донети
ишта добро, али и његови креатори
знају да је то последња могућност
да се освете Вучићу за политички
дебакл пред који их је ставио вели
чанственим митингом подршке у
Београду, али огромним дипломат
ским успехом који доживљава њего
ва посета Кини, као и очекиваним
сусретима са великим државницима
у наредним данима.
Зато Општински одбор СНС Рума
даје пуну подршку председнику Алек
сандру Вучићу и најош
 трије осуђује
прљаву кампању лажи усмерену про
тив најближих чланова његове поро
дице.
У Руми, 25. април 2019.
Општински одбор СНС Рума
Савет за информисање
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ИНФРАСТРУКТУРА

Радови на пружном прелазу

Р

адови на реконструк
цији пружног прелаза
у Улици Владимира
Назора у Руми су у току, а
реч је о највећем пружном
прелазу у румској општини
са пет колосека. До ових
радова је дошло на иници
јативу локалне самоуправе,
коју је подржало предузеће
„Железнице Србије“, а одви
јају се под надзором Дру
штва за управљање желе
зничком инфраструктуром
„Инфраструктура железни
це Србије“.
Основни циљ је побољша
ње безбедности саобраћаја
и лакши прелаз преко овог
пружног прелаза. У наред
них месец дана очекује се
његова комплетна обнова,
замена шина и асфалтира
ње.
Реконструкцију
пружног
прелаза је 24. априла оби
шао и председник Општи
не Слађан Манчић, који је
указао да је поред уређења
самог градског језгра, трго
ва и улица, важно уредити и
прилазе граду. Он је рекао,
да је у сусрету са директо
ром „Инфраструктура желе
знице Србије“ Мирољубом
Јевтићем, истакао важност
уређења овог пружног пре
лаза.
– Ми плаћамо одржава
ње прелаза на годишњем
нивоу. Радови су почели и
надам се да ће ускоро бити
завршени, тако да ће свим

Радови на пружном прелазу

учесницима у саобраћају
бити омогућен безбеднији
прелаз пруге, преко које се
одвија и међународни сао
браћај – рекао је том прили
ком председник Манчић.
Он је додао и да се на дру
гим прилазима граду одвија
ју значајни радови.
Тако се на путу према
Краљевцима, на раскрсни
ци М21, ради кружна раскр
сница, која кошта преко 60
милиона динара, а уређује
се и буђановачка петља.
– Све ово се ради сред
ствима Републике Србије,

односно „Железница Срби
је“ и „Путева Србије“. То је
била наша иницијатива, а
захвалност дугујемо мини
старки Зорани Михајловић
и директорима поменутих
предузећа, јер су покренули
капиталне радове на тери
торији наше општине. То
ће допринети једној лепшој,
комплетној слици града, јер
ми финансирамо све радове
унутар града и месних зајед
ница, али не смемо занема
рити ни оно што се дешава
на магистралним путевима
и прилазима граду – указао

ШАТРИНЦИ

је Слађан Манчић.
Када је реч о раскрсници
са кружним током саобраћа
ја према Вогњу, која је тако
ђе најављена за ову годину,
радови би требало да поч
ну у другој половини годи
не. Вредност тог пројекта
је око 70 милион
 а динара.
Први човек румске општине
каже, да постоји чврсто уве
равање министарке Зоране
Михајловић, као и Зорана
Дробњака, директора ЈП
„Путеви Србије“ да ће тај ток
бити окончан до краја годи
не.
С. Џ.

Реновирање зграде школе

И

ришка општина је конкурисала за средства по
конкурсу Министарства за енергетику и одо
брено јој је 6,3 милиона динара за енергетску
санацију и адаптацију зграде у Шатринцима у којој
се налазе школа, вртић, Дом културе, Месна канце
ларија, али и простор за активности младих у овом
селу.
Пројекат подразумева комплетну санацију крова,
изолацију, као и централно грејање, дакле побољ
шање енергетске ефикасности зграде.
Подсетимо, реч је о старој згради која је изграђе
на после Другог светског рата и у изузетно лошем
стању је, а до сада није било већих радова на одр
жавању зграде.
Житељи Шатринаца би требало да добију ком
плетно реновирану зграду током ове године, а како
сазнајемо, чека се сагласност Министарства енер
гетике за расписивање јавне набавке за избор изво
ђача радова.
С. Џ.

Следи избор извођача радова

ОПШТИНА ИРИГ
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Сарадња са Немцима
Н
емачки град Версмолд обеле
жио је три века постојања, а све
чаности поводом овог јубилеја
присуствовао је и Драган Драгичевић,
директор Туристичке организације
иришке општине.
Тачније, реч је о заједничкој свечано
сти Версмолда и још три околна гра
да, којој је присуствовало више од 500
званица.
Драган Драгичевић је у овом граду
боравио од 17. до 19. априла, на позив
градоначелника Михаела Хермана.
– Посебно ми је важно што сам овој

Туристи из Немачке на Перковом салашу

Драган Драгичевић

свечаности, од свих званица, прису
ствовао као једини гост из земље која
није чланица Европске уније, а при
ликом најаве гостију највећи аплауз
управо је добила Србија и Врдник. На
коктелу сам разговарао са представ
ницима градова из Белгије, Холанди
је, Француске и Пољске, уз договор да
успоставимо сарадњу – каже за наше
новине Драган Драгичевић.
Он додаје да су договори већ уроди
ли плодом, будући да је добио позив
од градоначелника Добчице (Пољска),
Томаза Суса да посети њихов град
крајем маја. Том приликом у граду ће

„ДЕЧИЈА РАДОСТ“

Мозаик од чепова
Д

ан планете Земље, 22. април, на занимљив и
креативан начин обележили су малишани из
Дечје Установе „Дечија радост“ из Ирига. Уз
помоћ својих васпитача, али и представника Хума
нитарно-еколошког удружења „Чепом до осме
ха“ из Новог Сада, деца из иришких вртића су од
прикупљених чепова, направила у Винској улици
у Иригу, велики мозаик површине 100 квадратних
метара.
Том приликом директорка ДУ „Дечија радост“
Јелена Видановић је указала, да је циљ ове зајед
ничке и симболичне еколошке акције жеља, да се
пошаље порука у корист здраве и чисте животне
средине у Иригу, али и целој Србији.
– Ми са Удружењем „Чепом до осмеха“ лепо
сарађујемо од његовог оснивања 2012. године и то
је део једне велике хумане приче.
Акцијом прикупљања пластичних чепова, коју је
Удружење покренуло, за свега неколико година,
скупио се значајан износ средстава којим се пома
гало особама са хендикепом – рекла је Јелена
Видановић.
Према подацима из овог Удружења, до сада је
прикупљено 220 тона чепова и новцем добијеним
од њихове рециклаже, купила су се помагала за 33
инвалидна детета.
С. Џ.

Рад на мозаику

бити и представници пољске Владе и
амбасадор Немачке у Пољској.
Да се успоставља сарадња два
града у области туризма, показује и
чињеница да је после посете Верс
молду, један број немачких туриста из
овог града, боравио у посети иришкој
општини. Њима је домаћин била Тури
стичка организација Ирига, а гости су
поред бољег упознавања са иришком
општином, имали и једнодневне изле
те у Нови Сад и Сремске Карловце.
Домаћини су им организовали и вас
кршњи ручак на Перковом салашу у
Нерадину.
С. Џ.
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ЈКП „СТАНДАРД“

Уређење зелених површина

П

очетак пролећа за
запослене
у
ЈКП
„Стандард”, значи и
почетак радова на кошењу
зелених површина на тери
торији целе општине. Скло
ни смо да их често критику
јемо и налазимо замерке, а
ради се о једном заиста ком
плексном послу, у који мно
го труда улажу запослени у
овом предузећу. Дипломи
рани инжењер шумарства
Милена Петко, шеф оде
љења пружања комунал
них услуга говорила нам је
о томе.
– Почетком априла запо
чело се са првим кошењем
и то су кошења која сваке
године редовно радимо на
територији целе општине.
Још увек завршавамо први
круг кошења, према нашем
плану и програму, то су пар
кови и друге јавне површи
не у првој зони града, а по
месним заједницама по пла
ну пословања су углавном
центри месних заједница,
око амбуланти, око школа,
цркава - све зависи, како које
село захтева. Прво кошење
је најтеже и најдуже траје, с
обзиром на то да је падала
киша, па површине које смо
прве покосили, морају поно
во да се косе. Рад су успо
рили и празници и нерадни
дани, али после празника,
све надокнађујемо. Најва
жније је било пред Ускрс, да
смо покосили сва гробља у
Шиду и површине у центру
града, остало наставља
мо по плану – објашњава
Милена, и додаје, о којим се

Уређење гробља

површинама ради и начини
ма како се косе.
– У сезони покосимо изме
ђу пет и шест милиона ква
дратних метара, то варира
од сезоне до сезоне, зависно
да ли има кише или не. Неке
површине, као што је парк у
центру, Блок центар, Кара
ђорђева улица, косимо и
четири пута месечно, а пред
виђено је два пута. Велике
површине као што је Сло
вачки парк, Зелени појас,
Руски двор, понекад морамо
и два пута месечно косити,
а у плану је једном. Тек на
крају сезоне, можемо иза
ћи са површинама које смо
одржавали. Увек има интер
венција, да урадимо нешто
мимо нашег плана, а ми се
трудимо да изађемо у сусрет

сваком том захтеву. Са овим
бројем радника и механиза
цијом којом располажемо,
успевамо у томе. Осим повр
шина у општини Шид, ми
одржавамо и редовно коси
мо Гранични прелаз Батров
ци. По захтеву грађана, рет
ко стижемо да урадимо, и то
су углавном раскрснице које
се налазе уз главне саобра
ћајнице према граничним
прелазима, где нико не живи.
Покосимо површине око тих
кућа да би било уредни
је, али немамо времена да
поступамо по свим захте
вима грађана, јер су велике
површине које одржавамо –
истиче Милена.
Дилеме нема једино код
налога и захтева инспекциј
ских служби.

СКУД „СВЕТИ САВА“

Концерт као поклон

Васкршњи концерт под називом „СКУД Свети Сава
и пријатељи”, одржан је у понедељак, 29. априла у
сали Културно-образовног центра у Шиду. Према
речима Радован Грчића, уметничког руководиоца,
ово је васкршњи поклон свим грађанима. Препуна
сала КОЦ-а била је потврда да су се Шиђани обра
довали оваквом поклону.
Младост, лепота народних ношњи, добро распо
ложење, музика, и умеће чланова не само СКУД-а
„Свети Сава”, већ и гостију из Ердевика, СКУД-а
„Бранко Радичевић”, учинили су ово вече за памће
ње. У програму су учествовали и хор „Шидијанке”,
вокални солиста Јелена Малић и народни оркестар
Културно-образовног центра.
Д. П.

Детаљ са концерта

Милена Петко

– То радимо када је у пита
њу прегледност неке раскр
снице угрожена, било од
грана, било од високе траве,
онда извршавамо по налогу
саобраћајне или комуналне
инспекције – каже Милена
Петко из ЈКП „Стандард”.
Д. Попов
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ВРТИЋ „ЧАРОЛИЈА“

Прва сензорна соба у Срему
В
ртић „Чаролија” Предшколске установе „Јелица Ста
нивуковић Шиља” у Шиду, захваљујући средствима
локалне самоуправе и родитеља, добио је сензор
ну собу. Ова соба омогућола је деци од јасленог, па све
до предшколског узраста, да развијају чуло слуха, додира,
вида, мириса и укуса. Да би се развијала ова чула, потреб
на је стимулативна средина, а управо је таква ова сензорна
соба. Јасмина Лалић, васпитачица у овом вртићу, објаснила
је о каквој соби се ради.
– Сензорна соба је соба која превасходно „ради“ на чули
ма деце, значи замишљена је тако да се сва дечја чула раз
вијају. Ово је полусензорна соба, јер нису сви елементи сен
зорне собе овде, него само они који су најупечатљивији и
најинтересантнији деци овог узраста, каже Јасмина.
Васпитачица је објаснила и на који начин се користи ова
соба.
– Додирујући, намештајући предмете, гледајући светла
како се мењају, слушајући музику, деца се развијају. Воле
да бораве у овом простору и више него што смо очекива
ли, осећају се слободно. Ово је простор намењен за њихово
истраживање и маштање. Ми смо замислили да у соби не
буде двоје-троје деце, већ да бораве сва деца, уз присуство
оба васпитача – објашњава васпитачица.
Улога родитеља и њихова реакција је важна такође, што
потврђује и Јасмина Лалић.
– Родитељи, а и ми, дуго смо чекали да се ово заврши. На
крају смо сви задовољни – рекла нам је Лалић.
Поред сензорне собе, налази се и балкон на којем се саде
лековите и зачинске биљке, па најмлађи могу да посматрају
развој биљних култура, и на практичан начин уче о њима.
Д. Попов

ТРАДИЦИЈА КОЈУ НЕГУЈУ СЛОВАЦИ

Мајско дрво
Ј
едан од традиционал
них обичаја код Словака
је садња стабла „маја”,
којег нису пропустили ни ове
године. Сматра се да тај оби
чај потиче још од досељава
ња првих словачких породица
на ове просторе. Садња ста
бла симболично значи испра
ћај зиме и дочек пролећа.
Дрво се доноси из шуме, води
се рачуна да то буде храст,
пошто представља јако дрво.
– Ноћ између 30. априла и
1. маја је време када се доно
си дрво високо четири до пет
метара, за то време девој
ке праве венац од шимшира,
бршљана који се кити цвети
ћима, машницама, каче се
флаше са пићем, мада ове
године то нисмо урадили.
Некад је био обичај када је
било више младих, а и Слова
ка, момци који су за женидбу
и имају девојке, да у току ноћи
када се постави велики „мај”,
одлазе пред куће својих дево
јака и у тајности копају рупе
испред њихове куће и саде
мале „мајеве”, девојка устане
ујутро, па се „изненади”. То је
значило да је веза двоје мла
дих озбиљна, да момак хоће

Наташа Колар

да се жени. „Мај” стоји неких
месец дана, све до празника
Духова. На тај дан се пра
ви весеље испред Словач
ког дома, скида се тај велики
„мај“, а онда се иде по кућа
ма девојака, и ту маме обич
но направе колаче и дочекују
госте, на челу са момком који
има намеру да ожени девојку.
Тада пред њеном кућом ваде
тај мали „мај” и уносе у дво
риште. Овај обичај има тра
дицију и у Словачкој – каже
Наташа Колар, члан председ
ништва Словачког културноуметничког друштва „Једно
та”.
Д. Попов

Сензорна соба
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ИНФРАСТРУКТУРНИ РАДОВИ У ИНЂИЈСКОЈ ОПШТИНИ

Изградња вртића
и асфалтирање улица

Припрема улица у Новом Сланкамену

З

а месец дана могла би да почне
изградња новог вртића у Инђији,
чиме би се у потпуности решио
проблем недостатка неопходних капа
цитета за пријем деце предшколског
узраста. Ту вест недавно је потврдио
председник Општине Владимир Гак
и додао, да ће до септембра поче
ти упис деце која се налазе на листи
чекања.
– Са почетком нове школске године,
очекујемо да ће сва деца бити уписана
у Предшколску установу „Бошко Буха“.

Може доћи до неких малих кашњења,
око 15 дана, али родитељи ће имати
разумевања за то, с обзиром на то да
су чекали и дуже како би уписали децу
у вртић – рекао је Гак.
Први човек инђијске општине освр
нуо се и на неколико инвестиција које
се приводе крају, или је њихова реали
зација у току. Завршени су радови на
изградњи пешачке стазе од ЗОО врта
„Коки“ до бензинске пумпе на излазу
из Инђије ка Новом Саду, такође, про
јекат асфалтирања свих неасфалти

раних улица одвија се предвиђеном
динамиком.
– Приводимо крају асфалтирање
улица у Јарковцима, а део механиза
ције се већ преселио у Љуково и Нове
Карловце, где су већ у току радови на
асфалтирању – каже председник Гак.
Ових дана део механизације стигао
је и у Нови Сланкамен. Припремни
радови теку у Млинској и Карађорђе
вој улици, које ће у наредних пар дана
бити спремне за асфалтирање.
М. Ђ.

„ФОЛКСВАГЕН“ У ИНЂИЈСКОЈ ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ?

Коначна одлука до новембра

Н

ова „Фолксвагенова“ фабрика
могла би да се гради у индустриј
ској зони у Инђији, јер је, како
незванично сазнајемо, наша држа
ва понудила немачком инвеститору
локацију у том сремском граду. Пре
ма писању појединих дневних новина,
уредна документација са подацима о
парцели већ се налази на столу фабри
ке у Волфсбургу, као и предлог додат
них инвестиција које је држава спрем
на да уради уколико се аутомобилски
гигант одлучи за Србију. Понуђено је
чак, да једна од линија будућег бео
градског метроа саобраћа до Инђије,
како би и Београђани могли да раде у
тим погонима.
Према писањима медија, највећа коч
ница за „Фолксваген“ била је, како доћи
до квалификоване радне снаге. Зато

је наша држава одлучила, да понуди
Немцима да изграде своја постројења у
центру, у којем, у релативно малом оби
му, живи скоро три милион
 а људи - на
пола пута између Новог Сада и Београ
да, како би тамо могли да се запосле
становници оба града, а то је управо
Инђија.
Овај сремски град, како је образло
жено, има веома добру инфраструкту
ру, у близини је путних и железничких
коридора, али и локална самоуп
 рава
има веома добру репутацију, када су у
питању администрација и лако отвара
ње фабрика. На територији Инђије већ
ради на десетине страних и домаћих
фабрика, и скоро да нема инвестито
ра који се пожалио што је дошао у овај
град.
Недавно је демантована и вест да су

Немци, наводно, одустали од инвести
рања у нашу земљу. Председник Алек
сандар Вучић недавно је изјавио да су
Немци добили понуду која се тешко
одбија, као и да ће се борити свим сна
гама како би коначна одлука „пала“ на
Србију, која би од ове инвестиције има
ла огромну корист. Немачко „да” значи
ло би и убрзање вишегодишњег про
јекта изградње подземне железнице, о
којој Београђани још маштају, а Инђија
би постала индустријски супериоран
центар.
Ипак, коначна одлука биће позната
најкасније у новембру. Извесно је, да ће
гигант из Волфсбурга до 2021. године
у овом делу Европе изградити фабри
ку вредну 1,4 милијарде евра у којој ће
запослити 5.000 људи. Годишњи капа
цитет биће 300.000 возила.
М. Ђ.
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СТВАРАЊЕ ПОВОЉНОГ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА

Бесповратна средства
за развој малих предузећа

Бесповратна средства за микро правна лица

В

ладимир Гак, председ
ник Oпштине Инђија, у
понедељак 22. априла,
уручио је 22 уговора преду
зетницима и микро правним
лицима, о додели беспо
вратних средстава као подр
шка унапређењу послова
ња, технолошких процеса
производње и услуга, пове
ћање вредности и обима
промета и смањење трошко

Додељена 22 уговора

ва финансирања производ
не опреме и репродукционог
материјала у износу од 2,3
милиона динара.
Општина Инђија, по први
пут ове године, доделила је
бесповратна
финансијска
средства за развој малих
предуз ећа и то представља
меру, коју ретко која општи
на или град у Србији приме
њује.

– Ми смо, као локал
на самоуправа, увек ту да
помогнемо наше људе који
се сами боре за свој динар.
Овим реализујемо дато обе
ћање привредницима. Оно
што са сигурношћу могу
рећи је, да ће у наредним
годинама та подршка бити
све већа – рекао је Гак при
ликом доделе уговора, и
позвао привреднике да се

обрате ако имају било какве
предлоге и сугестије, на који
начин би локална самоу
права могла помоћи развој
и унапређење пословања
микро правних лица и пред
узетника.
Лица којима су уручени
уговори, морала су да испу
не одређене услове: да је
седиште фирме на терито
рији општине Инђија, да оба
вљају делатност минимум
годину дана у континуитету
без привремених прекида
и блокаде, да су измирили
пореске обавезе, као и да
се против оснивача не води
кривични поступак или да је
осуђиван за кривична дела.
Представници Општине
Инђија најавили су и рас
писивање новог конкурса
за предузетнике и микро
правна лица, којима ће
бити додељена преос тала
средства у буџету, намење
на унапређењу пословања,
технолошких процеса про
изводње и услуга, повећа
ње вредности и обима про
мета и смањење трошкова
финансирања производне
опреме и репродукцион
 ог
материјала.
М. Ђ.
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СВЕЧАНОСТ У ДОМУ ВОЈСКЕ

Захвалница за сарадњу

Председнику Општине Инђија,
Владимиру Гаку у уторак, 23.
априла на церемонији обележа
вања Дана Војске Србије у
Новом Саду, уручени су захвал
ница и медаља за одличну
сарадњу са Првом бригадом
Копнене војске Србије. Прили
ком уручења признања, на све
чаности у Дому Војске у Новом
Саду, речено је да су Општина
Инђија и њен председник дали
несебичну подршку Војсци Срби
је и њеним припадницима у мир
нодопским условима.
Захваливши се на додели при
знања, Гак је изјавио да је част и
задовољство сарађивати са срп
ском војском и да је Општина
Инђија увек расположена за
сарадњу са институцијама као
што је Војска Србије.
Свечаности су присуствовали
представници војске, верских
заједница, покрајинске владе и
локалних самоуправа.
Војска Србије обележава свој
празник 23. априла, у знак сећа
ња на дан када је 1815. године,
на празник Цвети, подигнут Дру
ги српски устанак за ослобођење
Србије од Отоманске империје.

М. Ђ.

Захвалница Војске Србије Владимиру Гаку

УДРУЖЕЊЕ „МАТ“

Конкурс за
Short cut фестивал
Удружење за медијску афирмаци
ју „Мат“ из Инђије, расписује конкурс
за овогодишње издање „Short cut“
фестивала, који је планиран за 31.
август и 1. септембар 2019. године.
На фестивалу се приказују крат
ки играни, документарни, експери
ментални и анимирани филмови.
Фестивал је отворен како за филмо
ве домаћих аутора, тако је окренут и
ауторима из целог света. Тематика
филмова треба да је из области еко
логије, туризма и живота.
Јавни позив за такмичарски део
„Short cut” фестивала је од 1. маја
до 5. јула. Потребно је да се доста
ве попуњен формулар, фотографија
аутора и филм, у формату MPEG-4
најкасније до 10. августа 2019. на
маил shortcutfest@gmail.com.
На Фестивалу ће бити додељена
прва награда за категорију екологи
ја, прва награда за категорију тури
зам и прва награда за категорију
живот, награда за анимирани филм,
Гран-при фестивала као и специјал
на награда за посебан утисак.
М. Ђ.

ИНЂИЈА ЕЛЕКТРОНСКИ НАЈУР
 ЕЂЕНИЈА ОПШТИНА

Пример добре праксе

И

нђија је пример електронски нај
уређеније општине у Србији, коју
би требало да следе други гра
дови и општине, један је од закључа
ка десетог састанка Мреже начелника
градских и општинских управа Сталне
конференције градова и општина, одр
жаног у уторак, 23. априла у Београду.
Јелена Јојић, начелник Одељења за
општу управу представила је функцио
нисање е-управе у Инђији, и упознала
је колеге о корацима који су учињени

Састанак СКГО

како би грађани те сремске општине
добили могућност инстант плаћања
такси, накнада, пореза и рачуна, елек
тронске пријаве деце у вртић и функ
ционисање Система 48.
Експерти Сталне конференције гра
дова и општина, представили су модел
споразума о међуопштинској сарадњи,
а учесницима је приближена и улога
СКГО у процесу приступних преговора
Србије са ЕУ. На скупу је било речи и о
анализи утицаја усклађивања прописа
на ЈЛС у оквиру Поглавља
23 (правосуђе и основна
права), као и о процесу
усклађивања администра
тивних поступака за оба
вљање поверених посло
ва.
На састанку је учество
вало око стотину пред
ставника локалних адми
нистрација. Ова активност
реализује се у оквиру
пројекта „Институционал
на подршка СКГО - трећа
фаза“, коју подржава Вла
да Швајцарске.
М. Ђ.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ОБИШАО „ТРИМО ИНЖЕЊЕРИНГ“

Пословање дуже од деценије

П

редседник
општине
Пећинци мр Жељко
Трбовић посетио је
недавно компанију „Тримо
Инжењеринг“ у Шимановци
ма и том приликом разгова
рао са генералним дирек
тором Дејаном Антићем.
Компанија „Тримо Инжење
ринг“ се бави производњом
фасадних и кровних систе
ма, а према речима дирек
тора Антића, оно по чему
су познати у свету управо
су челични сендвич-панели
са испуном од минералне
вуне, направљени по висо
ким противпожарним стан
дардима.
– Оно што наше панеле
издваја од других је сама
минерална вуна која има
предност у односу на дру
ге материјале, као што су
панели од полиуретана.
Минерална вуна је природни
материјал, прерађени камен
у облику вуне, који има сво
ју изолациону функцију, чвр
стину и негорив је матери
јал. Иако практично нема
негоривног материјала, зна
чајно је то да је време горе
ња минералне вуне много
дуже него што је то случај
код полиуретана. Суштина је
да објекат може што дуже да
издржи, да не пренесе ватру
како би у неким ситуација
ма ватрогасне екипе могле
да интервенишу. Стандарди
противпожарности су доста

мр Жељко Трбовић са Дејаном Антићем

стриктни и треба да буду
стриктни, јер то је нешто
што све нас чува, поготово
за објекте оваквог типа где
се налази велики број људи
– рекао је Антић.
Компанија „Тримо Инже
њеринг“ позиционирала се у
шимановачкој индустријској
зони међу првим компани
јама пре више од 10 година,
а на површини од око шест
хектара налази се фабри
ка и административни део.

Тренутно запошљава 90
радника, што је, како нам
је рекао директор Антић, у
оквирима реалних потреба
компаније.
– Ми смо дуго присутни
на нашем тржишту, стабил
на само компанија и свако
дневна је борба да се одржи
ниво и позиција. Продајно
покривамо територију југо
источне Европе, а у плану
је и ширење тржишта, про
изводње и можда увођење

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

Чеп за хендикеп

У

оквиру акције „Чеп за хендикеп‟,
у којој општина Пећинци учеству
је већ неколико година, 3. маја су
предате нове количине чепова од петамбалаже, чијом продајом се обезбе
ђују средства за куповину ортопедских
помагала за параплегичаре.
Овога пута прикупљено је 490 кило
грама чепова, а како нам је рекла Маја
Дошеновић, представник Одељења
за друштвене делатности општине
Пећинци, акција је већ увелико зажи
вела у нашој општини и чепови редов
но стижу из пећиначке локалне самоу
праве, предузећа, јавних и образовних
установа и удружења грађана, а нај
веће количине прикупљају предузеће
„Луки комерц“ и Предшколска устано
ва „Влада Обрадовић Камени“.

Сакупљени чепови

треће смене – изјавио је
Антић.
Током разговора са гене
ралним директором „Тримо
Инжењеринга“ председник
Трбовић осврнуо се на зна
чај компанија са десетогоди
шњим пословањем у нашој
општини, које ту остају и
даље се развијају, јер, како
је рекао, управо су оне при
мер повољног привредног
окружења и добре сарадње
са локалном заједницом.
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УДРУЖЕЊА ЖЕНА ОБРАДОВАЛИ МАЛИШАНЕ ЗА УСКРС

Подељени пакетићи

У

дружења жена „Шима
новчанке‟ и „Лепота
Ашање‟ и удружење
„Социо-екологично‟ прире
дили су у недељу, 28. априла
пригодан ускршњи програм и
награде за малишане, све
то у сарадњи са црквеним
општинама у својим насељи
ма.
После ускршње литурги
је у месном храму, „Шима
новчанке‟ су деци поделиле
на поклон 200 пакетића, а
потом је у порти цркве орга
низовано
традиционално
такмичење у туцању ускр
шњим јајима. У категорији за
предшколски узраст побед
ник је био Лука Мандић, дру
го место освојио је Тадија
Стојановић, а треће Анаста
сија Стојковић. У категорији
ученика од првог до четвр
тог разреда најбоља је била
Наталија Степановић, дру
го место освојила је Сара
Милићевић, а треће Магда
лена Шљукић. У категорији
ученика од петог до осмог
разреда победник је био
Страхиња Радивојевић, дру
го место освојио је Вук Пеко
вић, а треће Слађан Гаврић.
Робне награде за прво, друго
и треће место у све три кате
горије обезбедили су дона
тори – „Елит студио“, књи
жара „Шимпромет“ и радња

Ускршње радости

за поклоне „Дармарт“. Купо
вину 200 поклон пакета и
ове године омогућили су
Месна заједница Шима
новци, „Арком“, „Хопа цупа
бенд“, „Елит студио“, „Ирис“
и „Картекс“. После школског
распуста „Шимановчанке‟ ће
уручити преостале ускршње
пакетиће корисницима услу
га Дневног боравка за децу и

младе са сметњама у разво
ју, у Суботишту.
У Дечу је након богослу
жења у месном храму Удру
жење
„Социо-екологично‟
припремило је шарена ускр
шња јаја за традицион
 ал
ну Туцанијаду и награде за
победнике, док је слаткише
за децу обезбедила црквена
општина Деч. Прво место у

категорији петлића освојио је
Бошко Добрић, друго место
Теодор Гајица, док је тре
ће место припало Наташи
Весић. У категорији пионира
прво место освојила је Нађа
Цакић, друго место је припа
ло Маши Ерор, док је трећи
био Немања Савић. У катего
рији кадета прво место осво
јио је Милан Мавија, друго
место Тара Марковић, а тре
ће Михајло Зоркић. Пехаре
за посебан труд за припрему
изложбе ускршњих јаја доби
ла су деца из млађе и при
премне групе Предшколске
установе „Влада Обрадовић
Камени“ из Деча.
И у Ашањи је након бого
служења у месном храму
организовано такмичење у
туцању ускршњим јајима која
су припремиле жене из удру
жења „Лепота Ашање‟, док је
куповину јаја спонзорисало
предузеће „Ребро комерц“.
Прво место на такмичењу
освојио је Ђорђе Кебђија,
друго место припало је Дани
лу Милеуснићу, док је треће
место освојио Петар Блану
ша. Награде за најуспешни
је такмичаре обезбедила је
црквена општина Ашања, а
чланице Удружења послу
жиле су најмлађе Ашањце
бомбонама и колачима које
су саме умесиле.

УДРУЖЕЊЕ РИБОЛОВАЦА „ДОЊИ ТОВАРНИК“

Уловљено више од тоне рибе

Т

ринаес то екипно дружење стра
сних риболоваца одржано је пред
Ускрс, на језеру „Сремска оаза” у
петак и суботу, у организацији Удруже
ња риболоваца „Доњи Товарник”. Так
мичење је окупило десет трочланих
екипа, а након завршеног тридесето
сатног такмичења укупно је уловљено
1.385 килограма шарана.
Прво место на 13. екипном друже
њу припало је екипи ЦТ „Паја“ Уб која
је уловила 268 килограма рибе. Друго
место заузела је екипа ЦТ „Делта“ са
уловом тешким 211 килограма, док је
треће место заузела екипа ЦТ „Боки
и Боле“ са 150 килограма уловљене
рибе. Награда за највећи улов припа
ла је екипи „Биг Брадер“ која је упеца
ла шарана тешког 14,6 килограма, док
је награду за најмањи улов освојила
екипа ЦТ „Урош“ за улов од два кило
грама.
Како су нам рекли из Удружења

Дружење риболоваца

риболоваца „Доњи Товарник” тринае
сто екипно дружење протекло је и овај
пут у добром расположењу, а екипи
ЦТ Голубинци која се нашла на четвр
том месту, за улов од 143 килограма
припала је утешна награда, бесплатно

прање кола у новоотвореној аутопери
оници ГЕАР у Пећинцима.
Након уручења награда дружење
је настављено на ручку, који је за све
учеснике приредио организатор такми
чења.
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ОД ВЛАДЕ СРБИЈЕ 10 МИЛИОНА ЗА УРЕЂЕЊЕ ТРГА

Урбани изглед центра
П
редседник Општине Пећинци мр
Жељко Трбовић потписао је јуче у
Београду уговор којим се општини
Пећинци додељују средства у износу од
10 милиона динара за суфинансирање
радова на уређењу трга око храма Све
тог Николе у Пећинцима.
Министарство државне управе и
локалне самоуправе обезбедило је ове
године из Фонда за локал укупно 490
милиона динара, за 77 пројеката из целе
Србије, а представницима 63 локалне
самоуправе уговоре о додели средста
ва уручио је ресорни министар Бранко
Ружић, који је том приликом изјавио да
је у Фонду за локал 2017. године било
укупно 10 милиона динара, да су прошле
године та средства увећана на 320 мили
она, а ове године на скоро пола милијар
де динара.
– Надам се да ћемо у договору са
председницом Владе и министром
финансија, којима се захваљујем и на
овом повећању, постићи да овај фонд у
идућој години буде још већи, јер је ове
године било преко 200 пријава пројеката
у вредности преко две милијарде дина
ра, што у великој мери говори о оспосо
бљености локалних самоуправа не само
да пишу пројекте, већ и да одреде при
оритете у потребама грађана који живе

Са потписивања уговора

у тим локалним срединама – рекао је
Ружић.
Председник Трбовић каже да ће доде
љена средства значити општини Пећин
ци, јер је укупна процењена вредност
радова на уређењу трга у Пећинцима 20
милиона динара.
– Пећинци као административни цен
тар заслужују да имају уређен трг у цен
тру насеља. Да бисмо почели радове
на уређењу трга, морали смо најпре да

изградимо и опремимо нову пијацу и да
стару пијацу изместимо са трга код хра
ма Светог Николе. У последњих неколи
ко година у уређење центра Пећинаца
уложено је близу 15 милион
 а динара, а
процењена вредност самих радова на
уређењу трга је око 20 милиона и због
тога смо захвални Министарству за
државну управу и локалну самоуправу и
Влади Републике Србије на овој значај
ној помоћи – изјавио је Трбовић.

ПОРОДИЧНА ФИРМА ПАРИРА СТРАНИМ КОМПАНИЈАМА

Из Шимановаца у свет

П

ородична фирма „Тер
момонт“ из Шимано
ваца успешно послује
преко 30 година и до сада је
израсла у реномираног про
извођача котлова, како на
домаћем тако и на иностра
ном тржишту. Председник
Општине Пећинци мр Жељко
Трбовић недавно је посетио
„Термомонт“ и том приликом
се упознао са дугогодишњим
радом и пословањем фирме,
а са плановима га је упознао
Небојша Атанацковић дирек
тор и сувласник.
Фирма „Термомонт“ је осно
вана 1986. године, када стиче
репутацију у области инста
лације централног грејања и
монтаже котловских постро
јења.
– С обзиром да нам је стало
да запошљавамо наше људе,
успоставили смо сарадњу са
средњом техничком школом
из Пећинаца и ушли у систем
дуалног образовања. Такође,
наши производи су искључиво
домаћег порекла – од сирови
на које стижу из железаре из
Смедерева до коначног про
извода спремног за коришће
ње у домаћинству – рекао је

Посета компанији „Термомонт“

Атанацковић, и додао да акце
нат стављају на квалитет, као
и да су претежно извозно ори
јентисани. Половину пласма
на извозе у Европу и Русију,
а прошле године су отворили
ново тржиште у Чилеу.
Са амбицијама компаније,
председника Трбовића упо
знао је и Цвеја Атанацковић,
који је рекао да је у плану
проширење фирме на нових
четири хектара код шимано

вачког пречистача, а будући
продајни центар планира се
код наплатне рампе на 1,26
хектара.
Након обиласка комплек
са „Термомонта“ председник
Трбовић је изјавио да је веома
задовољан када види да се
породичне фирме развијају и
да успешно парирају иностра
ним компанијама.
– Посебно ми је драго када
видим да су деца кренула оче

вим стопама, да су одлучила
да остану на свом имању и да
настављају породичну тра
дицију. Овако успешна ком
панија, каква је „Термомонт“
свакако може да послужи за
пример будућим генерација
ма и породицама које желе да
покрену сопствени бизнис, а
локална самоуправа ће увек
бити спремна да им пружи
пуну подршку – казао је Трбо
вић.
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ПУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА: МЕДИЈСКА КАМПАЊА ЗА ВЕЋУ БЕЗБЕДНОСТ
У САОБРАЋАЈУ

Оштрије контроле возача
Саобраћајна
полиција ће
предузети
оштрије мере из
свог домена
контроле,
репресије,
и мере које су
наложене од
Министарства
унутрашњих
послова. Сваки
возач, који буде
заустављен
биће
алкотестиран.
Брзина кретања
контролисаће се
и дању и ноћу,
као и провера
везивања
појасева и на
задњем седишту

У

циљу подизања све
сти сваког поједи
начног учесника у
саобраћају и подизања
укупног стања безбедности
у саобраћају на виши ниво,
неопх одно је што потпуни
је информисање свих уче
сника у саобраћају, посеб
но возача моторних возила
о тежини последица које
могу настати у саобраћај
ним незгодама и о важности
поштовања свих саобра
ћајних прописа - посебно
забране управљања вози
лом под утицајем алкохола
и вожње неприлагођеном
брзином.
О томе и о другим тема
ма у вези безбедности у
саобраћају, говорио је пот
пуковник Владимир Рољић,
начелник Одељења саобра
ћајне полиције Полицијске
управе у Сремској Митрови
ци, у петак, 3. маја, на кон
ференцији за медије.
– У последњих десет дана
сведоци смо већег бро
ја саобраћајних незгода са
смртним последицама, које
су се догодиле на подручју
Срема. Иако смо задовољ
ни статистиком, јер се број
саобраћајних незгода сма
њио за 13 посто, а број поги
нулих са 16 на 13, у прва
четири месеца ове године,

Владимир Рољић, начелник Одељења саобраћајне полиције

недавни догађаји нас опо
мињу да ипак, не можемо
бити задовољни целокуп
ном ситуацијом. Зато преко
медија желимо да укажемо,
покажемо, упозоримо, како
би се избегле овакве незго
де – рекао је Рољић.
Карактеристика
свих
незгода је да се дешавају
у ноћним сатима и под деј
ством алкохола. Анализира

јући ситуац
 ију, произилази
да је главни чинилац ова
квог стања у ставу учесника
у саобраћају.
– Став је негативан и про
узрокује негативна пона
шања у саобраћају, обичај
да се попије која чашица и
лепим и ружним поводом, да
се не везује појас, да се вози
бицикл без светла, да огра
ничење брзине не важи... Из
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тога наступају материјалне
штете, као најбезазлени
ја последица несреће, до
смртних последица и поро
дичних трагедија – наставио
је Рољић.
Због тога ће саобраћајна
полиција предузети оштрије
мере из свог домена контро
ле, репресије, и мере које су
наложене од Министарства
унутрашњих послова. Сваки
возач, који буде заустављен
ће бити алкотестиран. Брзи
на кретања контролисаће се
и дању и ноћу, као и провера
везивања појасева и на зад
њем седишту, које процен
туално износи 15 посто, док
је проценат везивања поја
сева на предњим седишти
ма задовољавајући, преко
90 посто у нашој полицијској
управи.
Посебна пажња посвећује
се пешацима и бициклисти
ма, који су најугроженија и
најрањивија врста учесника
у саобраћају.
– Зато преко медија и
уз рад локалног Савета за
безбедност саобраћаја пре
вентивно делујемо, наши
представници су укључени у
кампању која је усмерена на
најрањивије учеснике у сао
браћају, како бисмо на овај
начин допринели повећа
њу свести и одговорности
свих учесника у саобраћају,
са циљем смањења сао
браћајних незгода и трагич
них последица – истакао је
начелник Одељења саобра
ћајне полиције Владимир
Рољић.
Г. Томац
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Маријин отац никада
није тражио одговор

Н

а румском гробљу,
у четвртак 2. маја,
сахрањен је Небојша
Петровић (59), који је осуђен
за брутални злочин почињен
у овом граду 1998. године.
Он је убио, па запалио сту
денткињу Марију Ливаду
(22) из Руме, а за то дело му
се судило пуних 12 година.
Маријин отац Ђорђе Лива
да (72), у разговору за наш
лист каже, да никада није
тражио одговор од убице
зашто је убио његову ћер
ку, јер није имао снаге ни да
га пита. Румљанима још не
бледи из сећања тај злочин,
а остаће упамћен генераци
јама. Бол и ране код породи
це Ливада и даље не прола
зе. Вест, да је убица његове
ћерке преминуо после дуге
и тешке болести, како каже
Ђорђе, није му донела мир
и спокој.
– Свако добије по својој
заслузи. Ја сам морао да
наставим живот даље, ради
мог другог детета, мог сина.
Није ми било лако ни тада,
није ни сада. Морао сам да
се борим са тим. Виђао сам
га по граду након његовог
изласка из затвора. На сре
ћу, нисмо се директно сре
тали, тако је и боље – прича
отац убијене студенткиње,
који каже да се поново родио
пре 13 година, када је добио
прву унуку.
Студенткиња
Марија
Ливада нестала је у ноћи
између 27. и 28. септембра
1998. године у Руми. Када је
у Инђији у потезу „Леје“, про
нађен угљенисан леш девој
ке, породица Ливада није
веровала да би то могло
бити Маријино тело. Међу
тим, на основу неизгорелих
остатака и ДНК анализе,

Небојша Петровић

Марија Ливада

Са 40 на 15 година робије
На прва два суђења
Петровић је осуђиван на
по 20 година робије, али
је Врховни суд оборио
ове пресуде и наложио
нова суђење. Осумњи
чени је, према важећем
закону, време од пресуде
Окружног суда до реше
ња Врховног суда, прово
дио на слободи. На трећем
суђењу добио је 40 година
робије. И ову пресуду је
Врховни суд Србије оборио

и на последњем суђењу
добио 20 година.
Апелациони суд из Новог
Сада је преиначио ову
пресуду на 15 година и
она је постала правосна
жна. Петровић је у притво
ру провео шест година и
скоро пет месеци, чекају
ћи пресуду. А у затвору је
био од 2010. до 2015 годи
не, након тога је амнести
ран одлуком Вишег суда у
Сремској Митровици.

утврђено је да је реч о девој
ци из Руме.
Дуго је трајала потрага за
убицом, док криминалистич
ки инспектори нису дошли
до податка да је Марија коб
не ноћи виђена у Руми, како
улази у кафић „Алкатраз“,
власништво Небојше, ода
кле се никад није вратила.
Петровић је ухапшен и ста
вљен у притвор, а неколико
гостију који су те ноћи били у
„Алкатразу“, потврдило је да
је Марија дошла у кафић и
отишла у његову канцелари
ју, из које није изашла.
Реконструкцијом догађаја

утврђено је, да је Петровић
те ноћи у својој канцела
рији пуцао Марији у главу.
После убиства, леш је умо
тао у тепих, ставио га у гепек
„југа 45“ и одвезао у шипраж
је у Инђију. На том месту је
испалио још пет метака из
пиштоља марке „застава“ у
тело студенткиње, а онда га
запалио. Када је тело изго
рело и остали само угље
нисани делови, вратио се у
Руму.
Током истраге и суђења
није дефинисано шта је био
мотив овог злочина.

С. Костић
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СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА „ЈЕДИНСТВО“

Александра Хавран нова нада

С

трељачка дружина „Јединство“
из Старе Пазове позната је
широм наше земље по резул
татима које њени стрелци остварују,
како на домаћим тако и на међународ
ним такмичењима. Ова дружина сва
ке године изнедри неког новог стрел
ца, тако да слободно можемо рећи да
представља једну стабилну и јаку базу
младих талената. 14-огодишња Алек
сандра Хавран је последња од њих.
За собом већ има озбиљне резулта
те, а тек јој се смеши светла спортска
будућност. Њен тренер, Саша Икер
кроз осмех каже, да када се појави
онако малена не делује опасно, али
кад узме оружје и почне да гађа, врло
је опасна. Стрелац Марија Малић
истиче, такође, да је Александра тре
ћи члан сениорске екипе, што је вели
ки успех с обзиром на то да је још увек
пионирка.
Последњи велики резултат који је
Александра остварила јесте прво
место на школском првенству на окру
жном нивоу. На нивоу државних так
мичења, најбољи резултат остварила
је у Смедереву, када је упуцала 624,8
кругова, а у иностранству највећи
успех достигла је у Њитри, Словачка,
на 24. митингу олимпијских нада, када
је освојила злато у категорији до 20
година. На истом такмичењу понела је
и титулу најбољег стрелца.
– Осећала сам се феноменално и
испуњено. Било је све чудно зато што
имам тек 14 година и све се тако брзо
десило. Родитељи су такође били
много срећни и једва су чекали да
дођем кући да прославимо – рекла је
Александра, присећајући се свог успе
ха.
Стрељачка дружина „Јединство“
већ 15 година уназад остварује изу
зетно добру сарадњу са све три ста
ропазовачке основне школе, тако
што наставници физичког васпитања
доводе децу у стрељану како би се

ФЕНИКС

Одржано посело
У години када обележава две и по
деценије од оснивања, Друштво за
афирмацију инвалида „Феникс“ из
Старе Пазове, планира низ програма.
Један од њих је и недавно одржано
Ускршње посело. На Васкршњи уторак
у Старој Пазови одржано је 100-то
Посело „Феникс и пријатељи“. У про
граму су се већ по традицији бирала
најлепше офарбана и украшена ускр
шња јаја, а победници су награђени. У
музичком делу програма наступили су
Јан Чемерски и чланови КУД-а „Бран
ко Радичевић“ из Старе Пазове. Про

Александра Хавран

упознала са спортом и видели и про
бали пушке и осталу спортску опрему.
У једној таквој посети стрељаштво је
заволела и Александра.
– Први пут за стрељаштво чула сам
преко наставника физичког васпита
ња, Бранислава Мујевића. Са њим
смо дошли у стрељану и ту сам проба
ла да пуцам и свидело ми се. Родите
љи су ипак били у чуду, јер сам девој
чица, али су ме ипак уписали јер сам
то желела – каже Александра.
Тренер Саша из искуства каже, да
обично деца која дођу касније, као
што је био случај са младом Хавран,
буду бољи и успешнији стрелци. Стре
љаштво је спорт где се појединац у
потпуности ослања на себе, спорт који
развија концентрацију, размишљање
и доношење правовремених одлука
које нису резултат журбе или исхитре
ности.
– Стрелац мора бити изузетно јак.
Могу све да их научим, наравно, неко
је талентован више, неко мање, али

за неке велике и озбиљне резултате
најважнији је тај психолошки моменат
– каже тренер Саша.
Александри Хавран у концентриса
њу на сваку дијаболу, највише помаже
музика.
– Углавном слушам музику пре било
ког такмичења, јер ме то највише сми
ри и могу да се сконцентришем на
пуцање, каже спортисткиња.
Александра Хавран од ове године
је стипендиста Покрајинског секре
таријата за спорт и омладину, тако
да ће ускоро бити опремљена врхун
ским спортским реквизитима, како
би постизала што боље резултате и
остварила свој циљ да уђе у репре
зентацију Србије.
Стрелци „Јединства“ као и сваке
године, имају густ распоред такмиче
ња и првенстава, како у Србији тако и
широм света. Најзначајнији ове године
су светски купови у Минхену и Рио де
Жанеиру, као и европске игре у Мин
ску.
Ивана Поповић

грам је одржан у Клубу за дневни
боравак.

КИНОЛОШКО ДРУШТВО

Изложба паса
Међународна изложба паса свих
раса ЦАЦИБ одржала се у суботу, 4.
маја на Расаднику „Брест“ у Старој
Пазови, у организацији старопазовач
ког Кинолошког друштва, под покрови
тељством општине Стара Пазова. По
лепом времену су бројни посетиоци
уживали разгледајући псе свих раса,
од којих је највише било америчких
стафорда. Судије су прву награду
доделиле ротвајлеру одгајивача Дарка

Веселића из Ваљева, на другом је
немачки шпиц, а на трећем руски хрт.
На такмичењу је своје псе представи
ло преко 300 излагача из 24 земље.
З. К.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

СТАРИ БАНОВЦИ

Одлука о такси
превозу

Орден за мајке

Даница Котараш, мајк а седморо
деце, Биљана Јефтић, Милица Вуко
вић и Снежана Антић са по четворо
деце, све из Старих Бановаца, одлико
ване су орденом „Мајке Ангелине“.
Овај симбол многородности и бриге о
породици, установљен у епархији
сремској, за мајке са више деце, доде
лио им је епископ сремски Василије.
Његово преосвештенство је пре тога
служило свету литургију са владиком
канадским Митрофаном и сремским
свештенством, у старобановачком
храму који је на Томину недељу био
препун верника. Добитнице овог при
знања изразиле су велику захвалност
и рекле да је ово за њих велика част.

КПЦ НОВА ПАЗОВА

Промоција романа

ПОЗОРИШНА САЛА

Васкршњи концерт
Другог дана великог хришћанског
празника у Позоришној Сали у Старој
Пазови одржан је целовечерњи Васкр
шњи концерт чланова старопазовачког
КУД-а „Бранко Радичевић“. Три групе
које су се пласирале на зонску смотру
извеле су нове кореографије. Прика
зане су дечје игре, обичај „материце“ у
Срему, игре из Ресаве, Колубаре,
Црноречја, Краљева, а извођачки
ансамбл је премијерно извео влашке
игре са Хомоља и игре из Ниша, а
поред игара из Црне Траве, које су
своју премијеру имале на годишњем
концерту. Да све буде разнолико и
шаролико, потрудиле су се девојке и
момци у заједничкој песми са народ
ним оркестром који ове сезоне има и
своју дечју групу.

филм „Жетва” који би требало да буд
снимљен крајем идуће године.

ОАЗА ГОЛУБИНЦИ

Дан планете земље

На 39. Седници овог сазива Скуп
штине општине Стара Пазова, између
осталог, усвојени су извештаји о раду
Месних заједница Нова Пазова и Нови
Бановци, годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривред
ног земљишта, измене статута Пред
школске установе „Полетарац”, а Фија
керијада у Сурдуку је уврштена међу
манифестације из области културе и
туризма од значаја за општину Стара
Пазова.

Већином гласова усвојена је и одлу
ка о такси превозу, којом се прописују
ближи услови за обављање такси пре
воза, карактеристике и обележја такси
возила и начин обављања такси пре
воза на територији општине Стара
Пазова.
Одлука која ступа на снагу осам
дана од усвајања, а међу најважнијим
новинама јесте, да за обављање ове
делатности, такси возач мора да има
звање возача путничког аутомобила
трећег степена стручне спреме или
звање техничара друмског саобраћаја,
односно возача специјалисте петог
степена. Урађене су нове кровне озна
ке са грбом општине и бројем, а које
ће таксисти преузети на реверс.
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Роман Веселина Џелетовића о трго
вини људским органима на Косову и
Метохији „Српско срце Јоханово“
написан по истинитом догађају имао је
своју промоцију у Културно-пословном
центру у Новој Пазови у организацији
огранка Народне библиотеке „Петар
Петровић Његош”.
Јохан Вагнер је Немац племићког
порекла, велепоседник у чијим груди
ма куца срце Србина са Косова и
Метохије киднапованог 1999. године.
Роман „Српско срце Јоханово” рађен
је по истинитом догађају, с обзиром на
то да је писац Вагнера упознао 2004.
године на развалинама српског гро
бља у једном косовском селу.Роман се
бави трговином људским органима
што је иницирало писање сценарија за

Дан планете Земље био је повод да
се у Оази Голубинци окупе особе са
сметњама у развоју из Београда,
Новог Сада, Шапца и других градова
Србије на заједничко дружење уз раз
личите акције - сађење биљак а,
пуштање једрилице, бацање папирних
авион
 а и излагање рукотворина.
Циљ је омогућити осамостаљивање
особа са сметњама у развоју и њихов
останак у заједници. Много подршке у
томе пружа сама месна заједница,
институције, али и прве комшије и
мештани Голубинаца.
Већ четири године успешно се одви
ја живот у Оази Голубинци, где тренут
но стално бораве три особе, али су
врата широм отворена, тако да су
гости често виђени на овом газдин
ству.
Дан планете Земље посебно је про
слављен у Оази Голубинци с обзиром
на то да је екологија примарни задатак
овог удружења. Баве се производњом
органске хране, а захваљујући њима у
овом месту је постављено 10 контејне
ра за пет амбалажу.

ОДБОЈКА

„Јединство“
друго у Србији
Одбојкашице „Железничара“ из Лај
ковца освојиле су титулу првака Срби
је пошто су у петој, одлучујућој, утак
мици финала плеј-офа савладале
„Јединство“ из Старе Пазове са 3:0 и
укупним резултатом 3:2 освојиле тро
феј. Ово је дупла круна за екипу
„Железничара“ која је освојила и ово
годишњи Куп Србије. Пети меч оди
гран је у Старој Пазови пред препуном
халом и ово је први пут да је једна
екипа успела да преокрене у финалној
серији од 0:2 до 3:2 у победама.
Ово је прва титула првака Србије за
неку екипу ван Београда у последњих
14 сезона. Шампионски пехар екипи из
Лајковца доделио је Зоран Гајић, пред
седник Одбојкашког Савеза Србије.
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КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ШТАМПУ У ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“

Пропуст сектора Погребне услуге

У

просторијама ЈКП „Комуналије“, у среду 24. априла, на позив
Радослава Јевремовића, директора, одржана је конференција за
представнике медија, из више разлога,
а који се односе на сектор Погребних
услуга.
– Први разлог је одлука, која је донета на последњем састанку Надзорног
одбора овог предузећа, а тиче се свих
грађана Сремске Митровице. Наиме,
грађанима ће бити омогућено плаћање
свих погребних услуга на више рата, у
зависности од износа рачуна, односно
на четири, осам или 12 месечних рата.
На тај начин покушали смо, да грађанима у најтежим тренуцима, изађемо
у сусрет. Плаћање ће се вршити на
благајни предузећа, преко свих законских средстава плаћања – објаснио је
директор.
Други разлог сазивања ове конференције је проблем, односно пропуст
радника сектора Погребне услуге,
који се догодио 23. априла, приликом
сахране на гробљу у Лаћарку.
– Пре свега у своје име, и у име
нашег предузећа, извињавамо се
породици преминулог. Наиме, грешком и непажњом више лица из сектора, дошло је до замене поклопаца

Радослав Јевремовић

на сандуцима покојника, што је родбина преминулог приметила, те је грешка исправљена у најкраћем могућем
року, односно, сахрана је у заказаном
термину и обављена. Против тих лица
је покренут поступак и сви ће бити најстроже санкционисани – подвукао је
Радослав Јевремовић.
Директор Јевремовић је лично разго-

варао са породицом преминулог. Оно
што се десило, наравно да се не може
оправдати, променити, и доживљени
стрес се не може ублажити. Најмање
што је могло да се уради, јесте да све
трошкове сахране подмири ЈКП „Комуналије“ и запослени који су направили
пропуст.
Г. Т.

СТРАВИЧАН ЗЛОЧИН У НОЋАЈУ

Убио стрица
И
спред сеоске продавнице, Миодраг Илић (56) из Ноћаја, насрнуо
је на свог стрица Милорада Илића (76) и ножем га убо два пута, а затим
му пререзао врат. Старац је издахнуо на
лицу места, док је убица смирено дочекао полицију. Ово су за наш лист испричали очевици овог страшног злочина,
који је 2. маја потресао мештане Ноћаја.
Миодрагу је након саслушања у Вишем
јавном тужилаштву у Сремској Митровици, одређен притвор у трајању до 30
дана.
Нико од комшија из Улице Радивоја
Богдановића, ни слутио није да ће Миодраг, који је седео на клупи испред своје
куће ујутру око осам сати, на смрт избости свог рођеног стрица. За убицу кажу
да је био тих, миран, повучен, са мештанима се није свађао.
– Био је у продавници, ушле су ми три
муштерије, и док сам их послуживао
видео сам да Миодраг трчи негде. Убрзо
се зачула нека вика, дрека, неко је викнуо „убио га је“ – препричао је јутарњу
драму газда продавнице, испред које се
све одиграло.
Комшије су брзо истрчале из кућа, из
продавнице, како би помогли несрећном старцу, али је Хитна помоћ могла
само да констатује смрт на лицу места.

Кућа убице

На месту злочина, трава је била натопљена крвљу, а само пар метара даље
окупили су се Ноћајци, који нису могли
да схвате шта се десило.
– Знамо да са стрицем није причао
више од 20 година. Ту су били неки сукоби од раније, какви, не знамо. Миодрагу се отац обесио, наводно због неких
дугова. После смрти мајке живео је
сам, никада се није женио. Има рођену
сестру, која је удата у околини Шапца
и ретко је долазила – причају комшије
из ове улице, додајући да је убица дуго
година радио у „Матрозу“, а када је фир-

ма пропала бавио се земљорадњом.
– Свашта се ту прича, и да га је стриц
провоцирао стално, па је овом „прекипело“. Без обзира на све, сигурно да је
постојало неко друго решење, него ово
– сагласни су мештани.
У скромној кући где је Милорад живео
са својом породицом, након злочина
никога није било.
– Човек отишао у продавницу, и никада се више неће вратити кући. Боже,
видели смо га када је прошао нашом
улицом – у шоку су говориле МилорадоС. Костић
ве комшије.
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ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ПУЗИЋ“ РУМА УПИСУЈЕ ОДЕЉЕЊЕ ИНФОРМАТИЧАРА

Дан отворених врата
Р
умска Гимназија „Сте
ван Пузић“ ће имати
могућност да у следе
ћу школску годину упише и
један рачунарски смер са 15
до 20 ученика.
Та могућност је постојала и
прошле године, било је доста
заинтересованих
ученика,
на жалост, нису положили
тестове математике, тако да
нису могли уписати поменути
смер.
Дан отворених врата за
ученике заинтересоване за
информатички смер и њихо
ве родитеље, организован је
4. маја у Гимназији, тако да
су ученици могли да сазнају
све информације везане за
упис, за задатке који се пола
жу на тестовима, али и о про
граму и предметима на овом
смеру. О томе су им говорили
директорка Гимназије Софи
ја Благојевић, као и професо
ри математике.
Рачунарски смер је наме
њен ученицима са посебним
способностима за рачунар
ство и информатику, а код
припрема тестова требали
би да обрате пажњу на задат
ке из математике средњег и
вишег нивоа тежине. Пријем
ни испит, за оне који желе да
упишу информатику, биће 2.
јуна у Новом Саду, а полови
ном маја ће ученици моћи да
поднесу пријаве у школама
које желе да похађају.
– Надамо се да ћемо ове
године успети да упишемо
одељење, можда чак и ако
буде мање од 15 ученика који
ће положити тест, зато што
је заиста велика подршка

Дан отворених врата за информатичаре

нашег Министарства. Усло
ве за овај смер и предвиђен
програм рада ми имамо, што
се тиче техничких могућно
сти и професорског кадра,
можда ћемо се појачати са
још неким професорима.
План и програм је потпуно
различит у односу на општи
или природно - математички
смер, више је ускостручан и
базира се на програмирању
– истиче Софија Благојевић
и додаје, да је то после про
лаз за упис на оне факултете
који су везани за информати
ку, рачунарство и програми
рање.
Вукашин Рајновац из ники
начке ОШ „Бранко Радиче
вић“ је одличан ученик, и
дошао је у Гимназију да би
сазнао више информација

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

везаних за упис на информа
тички смер.
– Имам петице из физике
и математике, у математици
сам један од најбољих у раз
реду. Разлози су и могућност
запослења и добра плата,
али мене једноставно јако
интересују компјутери и про
грамирање. Од своје пете
године сам на компјутеру,
играм игрице, али се разу
мем и у сам програм. Интере
сује ме и прављење игрица,
покушао сам да нешто радим
у основним програмским јези
цима пајтон, скреч, ХТНЛ…
Чуо сам да је тај пријемни
средњи напредни ниво, при
премам се и надам се да ћу
положити – рекао је за наше
новине Вукашин.
За све заинтересоване тре

Вукашин Рајновац

ба истаћи да на сајту Мини
старства просвете постоји
план и програм смера рачу
нарства, коме је намењен,
постоје и тестови са реше
њима, који су били ранијих
година.
Румска Гимназија је про
шле године, а тако ће бити и
ове, организовати превоз за
Нови Сад на полагање тесто
ва, за све ученике који се
пријаве за овај смер.

С. Џ.

Традицион
 ални мото скуп

Почетком маја одржан је 24.
Међународни мото скуп у Срем
ској Митровици у организацији
МК „Срем“ на митровачком хипо
дрому. Миленко Колибар из МК
„Срем“ наводи да се ове године
очекују и бајкери из иностранства.
Поред традиционалног дефилеа,
бајкерских игара и дружења, за
добру атмосферу били су задуже
ни и бендови Генерација 5, Метал
лица, Свети грал, The greatest spi
rit, Жигосани, Шприцерси и Bendx.
Јован Дејановић из Гргуреваца
учесник овог мото скупа је навео
да је ово један одличан догађај и
прилика за дружење који треба да
буде пун позитивне енергије. З. П.
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НАДА МАТКОВИЋ, ДИЗАЈНЕРКА НАКИТА

Од хобија направила посао

Често ми кажу да ми завиде на
мом послу, јер сам сама себи шеф,
јер имам флексибилно радно вре
ме. То су драгоцености овог посла,
али постоји и друга страна медаље.
Приходи нису фиксни и не можете
поуздано знати каква ће вам зарада
бити тог месеца

У

последње време у
Србији тржиште руч
ног накита је све бога
тије па је самим тим и већа
конкуренција. Свако ко се
упустио у авантуру израде
било ког ручног предмета,
зна да то није лако и да је
пуно изазова. Како се тржи
ште развија, тако је потреба
да се производ издвоји већа.
Једна домаћа дизајнерк а,
чији се накит издваја по ори
гиналности и аутентичности,
јесте Нада Матковић, рође
на у Новом Саду, али
последње четири године
живи и ради у Београду.
Како и сама каже, накит је
почела да израђује из хоби
ја, а већ осам година њена
авантура траје, у којој иска
зује своју пуну креативност.
На самом почетку, није ни
слутила да ће јој то време
ном постати посао од којег
ће живети.
– У почетку сам накит
израђивала само за себе,
затим за другарице којима
се допадао. Временом се тај
круг људи све више ширио и
добијала сам јако лепе
коментаре, те сам одлучила
да покушам да свој креатив
ни рад представим и људи
ма које не познајем. Тако
сам се, те давне 2011. годи
не, пријавила за учешће на
„Малом сајму лепих ствари“
у Новом Саду. То је био први
пут да сам продавала свој
накит. Била сам одушевље
на лепим коментарима и
похвалама на рачун накита,
као и чињеницом да могу да
зарадим новац од тога. У
том тренутку то није била
нека велика сума, али ми је
итекако био значајан. Можда
чак и више зато што је озна
чавао нови почетак. Ово је
мој основни посао. Почело
је као хоби, али је прерастао

у посао. То ми је главни и
једини извор прихода. Могу
ће је живети од овог посла,
али то нимало није лако,
говори Нада Матковић.
У Надином ручном раду
може се наћи све – од огрли
ца, прстења, минђуша до
брошева. Ниједан комад
накита није исти, сваки је
прича за себе. И, заиста,
било која огрлица, прстен
или минђуше бренда Би Жу
учиниће одевну комбинацију
посебном. Накит је од глине,
одише апстрктношћу, али
може се наћи и по који цвет
ни мотив.
– Са глином можете толи
ко тога! Обожавам апстракт
не мотиве и дезене и то је
оно што ћете увек видети на
мом накиту. Понекад и по
који флорални мотив. Што
се тиче форме, ту сам нека
ко доследна и константна.
Можда би требало да уво
дим мало више новина, али
то ми је слаба тачка. Најче
шће чујем људе да кажу да
је мој накит нежан и некако
суптилан. По томе је препо
знатљив, објашњава Нада.
Ова дизајнерка накита је
студирала фармацију, тако
да су њени почеци у пра
вљењу накита били пуни
изазова.
– У пољу дизајна и израде
накита сам била потпуно
самоук а. Имала сам велику
потребу за креативним

Нада Матковић

радом и неким обликом
дизајна, те сам се отиснула
у ове воде. Учила сам из
различитих туторијала на
интернету и Јутјубу. Прона
лазила књиге у ПДФ форма
ту, које су биле доступне у
тренутку када сам почиња
ла, проводила много време
на на Пинтересту и саку
пљала разне фотографије и
туторијале на истом, али
морам рећи да сам највише
научила када сам сама
почела да експерименти
шем и када сам узела глину
у руке. Тако се најбоље учи.
Накит ми у почетку није био
ни сличан данашњем. Много
сам усавршавала технику и
мењала стил пре него сам
стигла до овог што данас

Ово је врло је нестабилан и неиз
вестан посао. Морате константно
бити присутни, оглашавати се,
остваривати нове сарадње, тражи
ти нова продајна места, говори
Нада Матковић

Накит Би Жу
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радим. Тај развојни процес
је диван, истиче Нада.
Нада Матковић сматра да,
као и у сваком послу, и у
овом морате стално да учи
те и да се усавршавате. За
једну мању серију накита
потребно је седам до десет
дана.
– Пре неколико година
сам ишла и на курс керами
ке и порцелана. Имам много
идеја. Радујем се да их што
пре и реализујем. Не могу
тачно рећи колико је време
на потребно за један комад,
јер накит увек радим у сери
ји. Из економичних разлога
је то неопходно. Та цела
мини серија иде заједно у
пећ. Смола коју користим за
глазуру мора да се потроши
одмах када се и направи,
иначе више није употребљи
ва, те не можете ту фазу
урадити из два или три пута,
ако не желите да имате
губитке. Рецимо да је за јед
ну мању серију потребно
седам до десет дана, каже
Нада.
Експанзију ручних радова
у Србији последњих година
Нада Матковић види као
резултат тешке економске
ситуац
 ије.

З. Поповић

23

ИНЂИЈСКА ЛОКАЛНА САМОУП
 РАВА

Исплаћен део дуга
за нову халу

О

пштина Инђија у
претходном
перио
ду исплатила је 100
милиона динара на име
пресуде, донете пре нешто
више од два месеца у
корист компаније „Монтера“
д.о.о која је била ангажова
на на изградњи нове хале у
овом сремском граду.
– Успели смо након два
месеца преговора да испла
тимо 100 милиона динара
дуга по донетој пресуди,
али имамо још 160 милион
а
динара које морамо испла
тити до краја следеће годи
не. Крећемо са изградњом
вртића, чија је вредност око
120 милиона динара, а ми
смо сада морали да издво
јимо 100 милиона за дуг из

2008. године. Да су те паре
остале у буџету, са вртићем
смо могли паралелно да
градимо нову пијацу – под
сетио је председник Општи
не Инђија, истакавши да
није лако радити на капи
талним инвестицијама и
упоредо враћати дугове које
су наследили од претходне
власти.
– Баш их је било брига за
грађане. Није их интересо
вало оно, где нема интереса
за њих. Зато смо сада у овој
ситуацији. Све је лако про
верљиво, свако може да се
обрати нашем Одељењу за
финансије и да провери, да
ли смо сваки рачун платили
на време, од како смо пре
узели одговорн
 ост за наше

суграђане. Остало је још
160 милион
 а дуга да испла
тимо по овој пресуди. Могли
би сатима моји сарадници и
ја да причамо о томе на које
све начине се боримо да то
вратимо – објашњава Гак
и подсећа да су повериоц
и
имали могућност да путем
извршења блокирају рачун
општине на целу суму.
–То би значило да нема
вртића, нема горива, леко
ва, апсолутно ничега. Био
би потпуни застој. Није
наше да то објашњавамо,
али желим да суграђани
знају целу ситуац
 ију. Два
месеца преговарамо до
крајњих граница, да се на
неки начин реши питање тог
дуга – поручује Гак. М. Ђ.

Уређење тениског терена
Према ранијим најавама председни
ка Oпштине Инђија, Владимира Гака
почело је уређење тениског терена
код Културног центра. У претходних
неколико дана простор је очишћен, а
затим и избетониран. Након завршетка
бетонирања постављена је и савреме
на подлога, идентична оној на кошар
кашком игралишту. Ови радови, како
је раније истакао први човек Општине
Инђија, извршени су како би спортисти
и грађани добили најсавременије усло
ве за бављење спортом и рекреац
 ијом.
Општина Инђија је ове године издво
јила рекордна средства за спорт, која
износе 125 милиона динара. Такође,
план у наредном периоду је уређе
ње свих спортских терена, а један од
последњих који је завршен је школски
терен у Марадику.
М. Ђ.

Нова подлога на тениском терену
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РЕЈОНИЗАЦИЈА ВОЋАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Распоред према клими

Свако воће има своје место

У

Србији се већ годи
ну дана реализује
пројекат рејонизаци
је, који би требало да тра
је три године. Како стоји у
образложењу овог пројекта,
држава која даје новац из
буџета за воћарску произ
водњу, а та производња не
даје максималне приносе,
због тога што за одређено
воће су неодговарајући кли
матски и земљишни услови,
постаје на неки начин „сау
чесник“ у нерентабилној
производњи. Зато је план
да се, по завршетку рејони
зације, државне субвенци
је у воћарску производњу
додељују управо на осно
ву сачињеног документа о
рејонизацији.
Шта то у пракси значи?
Уколико произвођач гаји
јабуку или малину, тамо где
је процењено да климат
ско-земљишни услови нису
погодни за комерцијалну
производњу, он неће доби

др Зоран Кесеровић

јати државне подстицаје,
али му, наравно, нико не
забрањује да гаји оне воћне
врсте које сам жели.
– Циљ нам је да у наред
не три године имамо јасну
препоруку произвођачима
на којим подручјима веома
успешно могу да гаје које
воћне врсте. Тај документ
ће бити платформа Мини
старству пољопривреде за
давање субвенција – каже
проф. др Милан Лукић,
директор
Института
за
воћарство у Чачку.
Санда
Кљештановић,
стручнa
сарадницa
за
воћарску,
виноградарску
и органску производњу у
Пољопривредној стручној
служби Рума, истиче да се
о овоме прича још од давне
1961. године.
Она подсећа да је проф.
Петар Циндрић у Институ
ту у Сремским Карловцима,
створио сорте и дао им име
на, која одговарају подне

Драгиша Ковачевић

бљу на којем ће да постигну
најбоље резултате, па је на
пример, једну сорту винове
лозе назвао „Морава“, јер је
тамо предвиђена да се узга
ја.
– Имамо је и ми на Фру
шкој гори, где јој место није.
Значи, има тачно одређе
не воћне врсте, чак и сор
те, које најбоље резулта
те постижу на одређеном
месту и ту имају најбољи
квалитет. Сад смо у ситу
ацији да је малина, која је
наш бренд, посађена по
Срему, а проблем је што
Срем нема надморску виси
ну која је малини потребна
да постигне ту боју и ква
литет по којем је препозна
тљива. Дакле, рејонизација
подразумева да ће сваки
произвођач моћи на сво
јој њиви да посади што год
жели, али неће моћи да
користи субвенције – исти
че Санда Кљештановић.
Она додаје, да у Срему могу

Санда Кљештановић

да се гаје готово све воћне
врсте, осим неких јагода
стих, као што су боровница
и брусница, јер то су воћне
врсте које траже посебно,
кисело земљиште.
Проф. др Зоран Кесеро
вић, са новосадског Пољо
привредног факултета исти
че да је рејонизација битна,
како не би правили грешке
као до сада. На основу рејо
низације, даје се препору
ка које воћне врсте треба
гајити да не би дошло до
ризика и проблема у про
изводњи, јер тада сви губе.
Тако је само прошле годи
не од измрзавања, држа
ва изгубила око 70 милио
на долара, јер је дошло до
климатских промена, али
на пример, у Ремети нема
измрзавања ни јабуке ни
кајсије, јер је ту надморска
висина 200 метара, па само
овај податак указује, коли
ко је значајно где коју воћну
врсту треба садити.
– У Мађарској, да би
добили подстицајна сред
ства, први предуслов је да
ли та воћна врста може да
даје добре резултате у тим
конкретним условима. Суо
чени смо били са производ
њом малине у Војводини, то
нису услови за њу и дошли
смо у ситуацију да је про
шле године све искрчено, а
чак је и нарушен бренд срп
ске малине, због миксовања
различитог квалитета. Рејо
низација ће допринети да
се више не праве такве гре
шке. То су Италијани фан
тастично одрадили - јужни
Тирол је јабука, а у околини
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Емилије Ромање, коштича
ве воћне врсте, а у региону
Пуље је чак 17.000 хекта
ра под трешњом – говори
о овом пројекту професор
Кесеровић.
И министар пољопривре
де Бранислав Недимовић
очекује значајне резултате
од овог пројекта
– То је један од најсло
женији пројеката којима
се држава бави. Ми смо то
покренули пре око годину
и по дана. Он значи, да у
складу са климатским и гео
графским приликама, опре
делимо просторе који су нај
бољи за одређену културу,
било воћарску, повртарску
или ратарску. Не може све
свуда да се гаји, и у складу
са тим ћемо определити и
систем субвенција – истиче
Недимовић.
О овом пројекту смо разго
варали и са произвођачима,
који су свакако и најбитнији
у целој причи. Румљанин
Драгиша Ковачевић, за
сада има под вишњом шест
хектара засада у Стејанов
цима, а нашим читаоц
 има
је познат и по томе, што је
био први произвођач који је
добио средства ИПАРД-а, и
то за машину за бербу овог
воћа.
– Први засад сам поди
гао 2000. године. Радио сам
анализу земљишта и по
резултатима анализе су ми
рекли да би ту вишња могла
солидно да успева. У око
лини су и раније већ биле
плантаже вишања и знао
сам да могу и ја да узга
јам вишњу. Рејонизација
је корисна за одлучивање,
поготово за почетнике, да
одлуче чиме ће се бавити,
да се зна шта припада овом
поднебљу, за шта су ови
услови оптимални и да се
иде у производњу без већег
ризика. Планирам проши
рење, план ми је још заса
да вишње и нешто шљиве.
Мислим да и та култура
овде одговара, али, када
бих добио потврду кроз
рејонизацију, било би још
боље – каже Драгиша.
За реализацију пројекта
су задужени Институт за
воћарство у Чачку, Пољо
привредни
факултет
у
Новом Саду и у Београду, уз
финансијску подршку Мини
старства пољопривреде од
30 милион
 а динара.
Као резултат пројекта,
требало би сачинити тај
стратегијски важан доку
мент, за који се идеја јавила
још давне 1961. године.

ДРУШТВО
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МУЗИЧКА ШКОЛА РУМА

Награде на „МехФесту“
Основна музичка школа
„Теодор Тоша Андрејевић“
из Руме, има талентоване
ученике на свим музичким
инструментима, који осваја
ју бројне награде на дома
ћим, али и међународним
такмичењима.
Недавно су се са награ
дама вратили млади хармо
никаши из класе професора
Дамира Васиљевића Тоски
ћа.
Наиме, у јакој конкуренци
ји на 7. интернационалном
фестивалу хармоника „Мех
Фест“ у Београду, одржаном
средином априла, освојене
су три прве награде. Реч је
о ученицима четвртог раз
реда, Стефану Чортановач
ком и Милошу Симетићу,

Дамир Васиљевић Тоскић и Михајло Јанић

и Михајлу Јанићу, ученику
шестог разреда.
Они су прве награде осво
јили у изузетно јакој кон
куренцији
талентованих

Успех у Пули

Душан Тубић са професором

такмичара из Русије, Литва
није, Белорусије, Аустрије,
Словеније, Црне Горе, БиХ,
Кине, Вијетнама, Немачке и
земље домаћина, Србије.

Ученици ОМШ „Теодор
Тоша Андрејевић“ смера
хармонике, настављају са
успесима на такмичењима у
земљи и иностранству. Тако
је Душан Тубић, ученик дру
гог разреда хармонике, про
фесора Дамира Васиљеви
ћа Тоскића, на 44. Интерна
ционалном такмичењу хар
моникаша у Пули, у најмла
ђим категоријама освојио
другу награду. Душан је ову
награду освојио у конкурен
цији такмичара из Пољске,
Италије, Словеније, Хрват
ске, Чешке, Мађарске,
Немачке, БиХ, Финске, Дан
ске и Кине.
С. Џ.

ФЕСТИВАЛ ПИЈАНИЗМА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Љубав сликана нотама
У Сремској Митровици ће се у периоду
од 9. до 12. маја 2019. године одржати 6.
фестивал пијанизма у организацији и реа
лизацији Музичке школе „Петар Кранче
вић“ и Уметничког удружења Кранчевић, а
уз подршку Града Сремска Митровица.
Овогодишњи Фестивал је премашио сва
очекивања у броју пријављених кандидата
у дисциплинама клавир соло, клавирски
дуо и упоредни клавир. Наступиће 190 уче
ника узраста од шест до деветнаест годи
на.
Такмичари долазе из 39 музичких школа
и установа из Загреба, Сарајева, Београ
да, Бања Луке, Земуна, Тузле, Варажди
на, Струмице, Новог Сада, Руме, Панчева,
Крагујевца и других градова, укупно 31,

из Хрватске, Босне и Херцеговине, Маке
доније и Србије. Фестивалске локације ће
бити Галерија „Лазар Возаревић“ и Музич
ка школа.
Директорк а и уметничка директорка
Фестивала су професорке клавира Милда
Кузминац и мр Душанка Гавриловић.
Отварање 6. фестивала пијанизма под
именом „Љубав сликана нотама“ одржаће
се 9. маја у Галерији „Лазар Возаревић“ са
почетком у 20 часова. Концерт лауреата
Фестивала биће одржан 12. маја у свечаној
сали Музичке школе са почетком у 19 часо
ва. Сви програми су отворени за јавност.
Техничку подршку Фестивалу је пружио
Центар за културу Сирмиумарт.
М. Кузминац
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ОЛИВЕРА АНДРИЋ ИЗ НОЋАЈА

Чаролија торти и колача
Када ми неко од млађих чланова наше фамилије тра
жи торту са неким ликом из цртаног филма, ја одгледам
неколико епизода да бих могла да ухватим све детаље,
како би фигуре биле што живље, да свака торта исприча
своју причу. Да бих направила једну торту, потребно ми
је сигурно три дана са паузама, а све заједно би то било
један дан, истиче Оливера

Т

ранзиција, која у Србији траје На почетку сам видела да је та маса
скоро 20 година, донела је раз изузетно захтевна када је сам пра
личите промене у друштву. У виш. Временом сам из хобија почела
том, нимало лаком процесу, тешко је то да радим- правим фигурице од
одредити ко је у горој позицији - да ли фондана, и схватила сам да ми то
људи који су радили више деценија у добро иде. Сада фондан наручујем,
државним предузећима и добили су јер је много лакше. Прва торта коју
отказе и постали су непожељни на сам направила на тај начин је била за
тржишту рада или млади који су завр моју ћерку у облику Хелоу Кити.
шили факултете и разне школе, али Потребан је таленат за цртање да те
тешко могу да се запосле. На крају је фигурице, такорећи оживе. Када ми
ситуација таква да све стечене вешти неко од млађих чланова наше фами
не и знања стечена током школовања лије тражи торту са неким ликом из
и нису корисна у времену у ком живи цртаног филма, ја одгледам неколико
мо. Пример жене, која је схватила да епизода да бих могла да ухватим све
од своје факултетске дипломе нема детаље, како би фигуре биле што
неке велике користи је Оливера живље, да свака торта исприча своју
причу. Да бих направила једну торту,
Андрић из Ноћаја.
– Завршила сам географију, али потребно ми је сигурно три дана са
посла нема. Ја сам се трудила, али су паузама, а све заједно би то било
сва места већ била резервисана за један дан, истиче Оливера.
неког. Мени није циљ да се само као
Највећи изазов за Оливеру је био
незапослена мајка бринем о деци, када је требало да направи торту у
кувам ручак и будем код куће по цео облику људског срца.
дан. Желела сам да своју креативност
–Прецизноист је ту била веома
искажем, говори Оливера.
важна, да не кажем хирургија. Нарав
Оливера је временом схватила да је но, морало је да буде црвено и да
тражење посла у струци борба
против ветрењача, и стога се
вратила цртању - ствари коју је
волела још од малена.
– Волим да цртам, желела
сам и професионално да се
усмерим ка томе. Цртање сам
хтела да усмерим у другом
смеру, не да сликам, на при
мер. Свој таленат за цртање
желела сам да пренесем и на
торте, које сам пре ретко кад и
правила. Али пошто сам
постала мајка и дечји рођен
дани су постали, такорећи,
моја свакодневица. Решила
сам да својој деци направим
рођенданске торте, али на
другачији начин, објашњава
Оливера.
Гледајући на интернету упут
ства за рад са фонданом,
Оливера је за своју децу и
породицу почела да прави
торте и колаче. Како и сама
каже, сваки члан њене поро
дице и пријатељи добије своју
рођенданску торту.
–Упознавала сам се са фон Једна од Оливериних торти
даном, његовом структуром.

Оливера Андрић

изгледа да као да је преливено крвљу,
са свим детаљима које људско срце
има. Сатима сам гледала видее на
интернету. Укућани су били забринути
како ће то на крају испасти, каже
насмејна Оливера.
Такође, Оливера објашњава да тор
та мора лепо да изгледа, али да је
пре свега и укусна. На изложби торти
у новембру 2017. године у Београду, у
организацији једне хуманитарне орга
низације, Оливера је освојила шесто
место од пријављених 200 кандидата.
– То је била торта са црта
ним ликовима Минионси. У
жирију су били уметници и
посластичари. Конкуренција је
била прилично велика, јер на
такмичењу учествују и профе
сион
 ални посластичари. Тако
ђе, послала сам и слику те
торте на једном сајту у Амери
ци и тада је изгласана за дру
го место, објашњава Оливера.
Оливера се нада да ће уз
помоћ своје породице ускоро
отворити посластичарницу,
али је и свесна да је за то
потребно доста новца.
– Више бих волела да имам
једну малу посластичарницу
да могу да изложим своје тор
те и колаче. Да бих жалила за
тим да немам посао у струци и
да имам могућност да искори
стим своју факултетску дипло
му, морала бих прво да знам
како је када имаш тај посао.
Зато, мислим да немам за чим
да жалим, већ да идем напред,
да се остварим као предузет
ница, објашњава Оливера.

З. Поповић
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ПодружницА библиотекара СРЕМА

Изборна скупштина

И

зборна
скупштина
Подружнице библио
текара Срема, одржа
на је 22. априла у Културном
центру, а домаћин је била
Градска библиотека „Атана
сије Стојковић“ у Руми.
С обзиром на то да је реч о
изборној скупштини, за нову
председницу Подружнице је
изабрана Ружица Станко
вић из сремскомитровачке
библиотеке. Изабрани су и
делегати за Библиотекарско
друштво Србије, и именова
ни чланови жирија за доде
лу Доситејеве награде.
Педесетак библиотекара
из свих сремских општина
и града Сремска Митрови
ца су размотрили и усво
јили извештај о раду своје
Подружнице између две
скупштине, као и извешта
је са 55. Сабора библиоте
кара Срема те 21. Сусрета
библиографа. То је била и
прилика да се представи
годишњак о раду сремских
библиотекара.
После радног дела Скуп
штине, библиотекари су
имали прилику да послуша
ју беседу о Милошу Црњан
ском, професора др Мила
Ломпара који је и председ
ник Задужбине овог нашег
познатог писца, као и да
се боље упознају са радом

Библиотекари Срема у Руми

књижевника Ђоке Фили
повића, о којем је говорио
песник Тодор Бјелкић, док
је Ђокине текстове казивао
глумац Милан Дудић.
Мирјана
Белошевић,
библиотекарка у Градској
библиотеци у Руми исти
че, да су оваква окупљања
и дружења библиотекара
важна, јер је то прилика да
се размене искуства, упо
знају нови чланови, неки
нови начини рада, али је то
и прилика за једно лепо дру
жење колега.
Вера Новковић, директор

БИБЛИОТЕКА ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ

ка Српске читаон
 ице у Ири
гу рекла је да је ово прилика
за сусрете и размену иску
ства.
– Битно је што бирамо
новог председника, а увек
имамо и нека лепа предава
ња, као што ће бити и овом
приликом. Скупштине одр
жавамо сваке године у дру
гом граду, а морам да кажем
да је Сабор библиотекара
увек у Иригу – рекла је Вера
Новковић.
Учесници Скупштине су
потом посетили и румско
излетиште Борковац, што је

Ружица Станковић

била и прилика да се упо
знају са туристичким потен
цијалима Руме.
С. Џ.

Учешће на стручном скупу
Друштво библиотекара Републике Српске
је   организовало   „24. Стручни скуп – Савреме
ни токови у библиотекама“. Теме семинара су
биле: „Завичајни и посебни фондови, спој тра
диције и савремених токова у библиотекама“,
„Комуникација и интеракција у школској библиоте
ци“, „Место високошколских библиотека у светлу
модерних технологија“. Скуп је одржан од 18. до
19 априла у Теслићу.
Основни циљ скупа је стручно усавршава
ње библиотекара и бољег сагледавања стања у
библиотекарству, одржавање континуитета оку
пљања и повезивања библиотекара и разме
на   искустава везана за дигитализацију и попу
ларизацију завичајних збирки.   Присуствовало је
преко 300 библиотекара из народних, школских,
високошколских и специјалних библиотека. На
скупу су излагали радове и запослени из Библи
отеке „Глигорије Возаровић“ и то Моравка Тодић
- Нека куца срце мога Срема, Борка Беуковић
Ћосић, Нешковић Драгана – Значај поклона за
формирање посебних фондова.
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Пише: др Снежана Булат

Црн је био за Турке,
а за Србе бељи од белога

М

рачна страна Карађорђеве
личности, прека нарав, пла
ховитост, агресивност и нето
лерантност свакако није занемар
љива. Мемоариста Пантелић наводи
да је у неколико наврата слушао од
Карађорђа о убиству оца. Приликом
бекства у Срем, Ђорђев отац је пред
ложио повратак у завичај. Марица се
свим силама трудила да га спречи,
но без успеха, те је стала пред сина
и заклела га: „Сине Ђорђе, сапрела
те моја рана ако га не убујеш“. Сима
Милутиновић Сарајлија наводи битну
чињеницу, те истиче да се Ђорђева
мајка након смрти свога мужа, удала
за сељака из Тополе и подвлачи да је
Карађорђе заправо убио свог очуха,
а не оца. У књизи Српска револуци
ја немачког историчара Ранкеа (обја
вљена је под Ранкеовим именом,
иако је настала у сарадњи са Вуком
Стефановићем Караџићем) забеле
жено је: „Један од најближих Кара
ђорђевих сарадника нам је рекао
да је то стварно био његов отац, а
не очух, како се пре говорило, а све
у намери да се тако ублажи Ђорђев
поступак“.
Тема оцеубиства је опет покрену
та на почетку двадестог столећa, под

Неустрашиви и одлучни
вожд Карађорђа је
доиста био усмерен на
добробит српског
народа и у борбама се
истицао великом
храброшћу. Историја
памти крваве и значајне
битке за ослобођење
које је предводио
Карађорђе. Овом
приликом свакако треба
издвојити његов успех у
борби код Мишара и
опсади Београда. Уз
знање и херојство
капетана Радича успео
да освоји тако утврђен
град као што је тада
био Београд

вођством Вукићевића, који је инси
стирао на томе да није убијен отац,
већ очух. Аргумената је било у изо
биљу...
Овај немили догађај привукао је
пажњу многих знаменитих личности,
а стихове му је посветио и Алексан
дар Сергејевич Пушкин. У Песми о
Црном Ђорђу Пушкин вели:
„’Поврати се, Господом те кумим,
Не терај ме на зло искушење!“
Љутито га старац одгурнуо,
Кренуо се путем београдским
Горко се је Ђорђе заплакао.
Потегао пиштољ иза паса,
Одапео и одмах скресао.
Завапио Петар посрћући:
’Помози ми рањеноме, Ђорђе!’
И на друм се мртав сропоштао.
Оде Ђорђе трком у пећину;
Пред њега је мајка истрчала:
’Шта је, сине, камо оца твога?’
Сурово јој Ђорђе одговара:
’За трпезом стар се понапио
Па на друму београдском спава’.
Она се је јаду досјетила:
’Да од бога проклет будеш црни,
Што погуби родитеља свога!’
Од то доба Петровићу Ђорђе
Међ’ људима прозвао се црни“.
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О прекој нарави вожда Карађорђа
писао је и Нићифор Нинковић у делу
Жизниописанија моја. Нинковић је о
славном вођи Првог српског устанка,
казивао на следећи начин: „Но нама
у Ћуприју дође писмо около ићинди
је од Петра буљукбаше да ћеду доћи
ноћас. И ја говорим Милутину Чапаку:
’Буди ноћас у преправности дочекати
га зашто ако дође без дочека, учини
ће какав пачариз. Скелеџијама кажи
нека с обадве стране ватру нало
же кад дође да се види превозити’“.
Према Жизниописанију, дошао је
господар Ђорђе и пресекао Станоја
скелеџију на две поле: „Кад он дође,
вели, с оне стране на скелу, скелеџи
је поспали. Ватре ни с једне стране
ни с друге. Помрачина, ништа се не
види. Започну људство превозити,
па не могу да потреве на насип, веће
мимо насипа. А људи све у воду до
трбува коњма упадају и вичу: ’Пода
висмо се!’ Господар чује ларму на
оној страни, пређе и он овамо. А они,
ил’ су пијани или уплашени, опет на
спруд, те и господар из воде изиђе
на суво. И уквасио се. Кад скелеџи
је извадише све људе онда Господар
и њи’ извади па рече: ’... кад Турчин
дође, ви по сву ноћ ватре ложите и
мрзнете на снегу, и леду дан – ноћ, по
недељу дана дочекујете докле прође,
а мене у сто година једанпут, па и то
нећете да ме дочекате. Обали!’ Сад
обалу све скелеџије и почну и’ бити. А
Петар буљукбаша свима виче: ’Вичи
море, дери се, ако те и не боли’. Тако
ове све редом избише. Дође ред и на
Станоја. Обалише га. Петар му виче:
’Вичи и ти, море, као и остали.’ Но
овај, враг би га знао, или је пијан ил’
се уплашио, и не кте да викне. Онда
Карађорђе истрже сабљу, па рече:
’Чекај, по души те, оће л’ те од мене
заболети’. Једанпут га удари преко
полак“.
Управо је суровост Ђорђа Петро
вића била разлог због кога му је
поверена улога предводника српског
народа. „Поверено му благо наро
да увек пред очима имајући, био је
правдољубив, одвећ строг и неумо
љив, тако да је и самог оца жртвовао
отечеству, а брата правди“ (Арсеније
вић). Деструктивни потенцијал Кара
ђорђа биће искоришћен против тур
ске тираније, али и против разбојника
и зликоваца у сопственим редовима.
Црн је Ђорђе био за турске душмане,
а за сопствени народ – бељи од бело
га (Белов).
Неустрашиви и одлучни вожд
Карађорђа је доиста био усмерен на
добробит српског народа и у борба
ма се истицао великом храброшћу.
Историја памти крваве и значајне
битке за ослобођење које је предво
дио Карађорђе. Овом приликом сва
како треба издвојити његов успех у
борби код Мишара и опсади Београ
да. Уз знање и херојство капетана

Карађорђе се вратио у
Србију с намером да
поново подигне народ,
да узбуни сав
поробљени Балкан, да
започне велику, одсудну
борбу за коначно
ослобођење свих
поробљених
народа. Долазећи у
Србију био је свестан
и опасности којој је био
изложен. Србији је био
понуђен избор,
Карађорђева сабља или
Карађорђева глава.
Србија оличена у књазу
Милошу одабрала је
вождову главу.
Преовладало је
уверење да ће управо
одсечена глава
Карађорђева бити
гарант Турцима да се
„Србија земља
умирила“. Свесном
жртвом Карађорђе је
заслужио Христов
венац, венац
мученички (Станојевић)
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Радича успео да освоји тако утврђен
град као што је тада био Београд.
Радич је за истинске војничке заслуге
добио је чин капетана, као и доживот
ну царску пензију и племићку титулу.
Но, када је отпочео устанак, Радич је
оставио и племство и пензију и пре
шао у Србију. Због заслуга при опса
ди и освајању Карановца (Краљева)
Карађорђе га је прогласио војводом.
Радич је сачинио план за освајање
Београдске тврђаве. Када је 1813.
устанак пропао, вратио се у Срем где
је живео у највећој беди. У Другом
устанку поново долази у Србију. Уз
помоћ кнеза Милоша, Турци, од којих
је имао тридесет рана, ухватили су га
и удавили (Влатковић). О Карађорђе
вој пожртвованости и дубоком жаље
њу за јунацима, писао је прота Матија
Ненадовић у својим Мемоарима. Про
та Матија Ненадовић, наиме, осликао
је вождове покушаје да спречи војску
да не гине узалуд: „Кажу да је викао
Карађорђе: ’Не идите даље, не иди
те!’ Ал’ ко чује, ко не чује, и тако наши
испадну на брдо, а Турци на брду
чекају, пак се поврате и наше заоку
пе, те још седам, осам глава одсеку.
,А, којекуде, по души вас, виче вама
Ђока: не идите даље, превариће Тур
ци, ал’ ви Ђоке не слушате!’”
Вожд Карађорђе је неоспорно био
човек изузетне храбрости, спаситељ,
заштитник немоћних и одлучни борац
за слободу, који је свој живот посве
тио коначном ослобођењу од Тура
ка. С обзиром на многобројне успе
хе, ауторитет Карађорђа Петровића
је значајно порастао. Србија је ушла
у Савез са Русијом. Када је након
Наполеон
 овог похода у Русију почео
јачи притисак Турске, Карађорђе се
разболео, изгубио је присебност, те је
прешао на аустријско тло. Из Аустри
је је, захваљујући заузимању руске
владе пуштен у Русију. Карађорђе се
вратио у Србију с намером да поново
подигне народ, да узбуни сав поро
бљени Балкан, да започне велику,
одсудну борбу за коначно ослобође
ње свих поробљених народа. Дола
зећи у Србију био је свестан и опа
сности којој је био изложен. Србији
је био понуђен избор, Карађорђева
сабља или Карађорђева глава. Срби
ја оличена у књазу Милошу одабрала
је вождову главу. Преовладало је уве
рење да ће управо одсечена глава
Карађорђева бити гарант Турцима да
се „Србија земља умирила“. Свесном
жртвом Карађорђ
 е је заслужио Хри
стов венац, венац мученички (Стано
јевић).
У Посвети праху оца Србије, Петар
II Петровић Његош је на беспрекоран
начин закључио:
„Да, витеза сустопице трагически
конац прати:
твојој глави би суђено за в’јенац се
свој продати!“
Крај
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ДЕЈАН ЛУТКИЋ, ГЛУМАЦ

Публика осети када сте искрени

Г

лумац Дејан Луткић је стални члан
глумачког ансамбла београдског
позоришта „Бошко Буха“. Попу
ларност је стекао улогом Ринге у фил
му „Рингераја“ 2002. године, док је
широј публици познат по својим уло
гама мафијаша Аламуње из ТВ сери
је „Бела лађа“, као Јованa Јагодићa из
серија „Сва та равница“ и „Јагодићи“.
Често свој глас позајмљује у синхро
низацијама цртаних филмова.
Румска публика је имала прилику да
га гледа у главној улози у представи
„Флорентински шешир“, када смо раз
говарали са њим, за М новине.
MМ
NOVINE
новине:: Реците нам нешто више
о представи која је освојила број
не награде на „Данима комедије“ у
Јагодини прошле године.
Дејан Луткић: То је по жанровској
одредници водвиљ, он је сам по себи
комедија, а писац је Ежен Лабиш. То
је класична комедија забуне, која од
самог почетка креће са једним домино
ефектом, и од једне, наизглед обичне
ситуације, све се урушава док се не
дође до самог краја.

Из Вашег глумачког искуства да
ли публика више воли комедије или
озбиљније представе?
– Публика, по мом искуству, воли да
види добру представу. Да ли је коме
дија у питању или не, не постоји лака
представа, мени је то ружан израз.
Публика воли када си искрен према
оном што радиш, и када схвате да их
не лажеш, када ти верује, потпуно је
свеједно која је тема у питању. Сви
комади имају неку своју причу, неке
своје проблеме који морају да се игра
ју, који су духовити у комедијама, а у
драмама мало другачији и то је то.

Дејан Луткић

С обзиром на то да са позори
шним представама гостујете и у
другим градовима, како публика
реагује, да ли осетите да су ишче
кивали неку добру представу и
глумце?
– Људи увек воле да виде добар
позоришни догађај, и то је нешто као
чињеница. Ако су ту још глумци које

они знају са малих екрана тим пре
хрле у позориште.
Каква је ситуација када су глум
ци у питању, има ли улога, пројека
та…?
– Како да не, видите да се врте сери
је, снимају се у ненормалним количи
нама, има довољно посла за све. Тако

Као глумац, где највише волите да
глумите. Да ли је то филм, ТВ серије
или позориште?
– Ја волим свој посао и све изазо
ве које он ставља пред нас. Не могу
нешто да одвојим, то су три различи
та облика бављења овим послом и
то потпуно различита, где се користе
различита средства. Све је другачије и
сваки за себе је интересантан и при
јемчив.
Каква је ситуација у позоришту,
колико има публике, да ли се осети
нека криза?
– Не, што се тога тиче све више и
више публике имамо у позориштима,
што ме јако радује. Представе су све
посећеније, то је лепа ствар. Публика
се вратила у позориште. Од ког тре
нутка се то десило, не знам, и не бих
тиме да се бавим, али мени је драго
и испуњен сам када видим пуну салу.

Дејан Луткић у представи (Фото: Позориште „Б. Буха“)
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је у овом тренутку, ја се не сећам да
је икада било више посла него што је
сада.
Велико је интересовање младих
да студирају глуму, било у приват
ним или државним академијама.
Колико је њима осигурана будућ
ност са том већом понудом коју
помињете?
– Никоме није осигурана будућност,
ни за шта, поготово не у овом нашем
послу, као ни у неким другим посло
вима. На жалост, велики број младих
људи има потребу да студира глуму
из неких других разлога и тога сам
сведок, не да би се суштински бавили
истраживањем целог живота, односно
схватају површно ову професију. То је
нешто што ме растужује. Мислим да
има превише академија, иако сада
има посла, мислим да смо ми ипак
мало тржиште за толики број академи
ја. И даље мислим, да су академије у
Београду и Новом Саду две најозбиљ
није институције по том питању, са нај
озбиљнијим начином рада и најозбиљ
нијим професорима.
Из Вашег животног искуства као
глумца, шта је потребно да се стек
не, па да глумац постане познат и
славан? Да ли се то једноставно
некоме деси, а некоме не?
– Не могу то да вам кажем, сигур
но је то и неки стицај околности. Ја
немам однос према томе, нити сам се
икада тиме бавио, нити јурио за тим.
То су ствари које се десе или се не
десе. Уписао сам академију да бих се
бавио овим послом на један суштински
начин и да бих истраживао цео живот.
Десе се серије, филмови, пре свега ТВ
серије, јер је то оно што чини глумца
популарним. Не знам! То се једностав
но деси или не деси глумцу, не знам
који су то фактори, а нешто посебно
ме ни не занима.
С. Џакула
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Традиционално
ускршње даривање

Програм за госте и поклони

Р

умски мотористи, Општинско удру
жење пензионера, УПВО „Полета
рац“ и Црвени крст Рума, дан пред
Ускрс, 27. априла су организовали своју
традиционалну акцију посете корисници
ма Дневног боравка за одрасле, децу и
младе са сметњама у развоју. Том при
ликом, за најрадоснији хришћански пра
зник, донели су им шарена ускршња јаја
и слаткише. Корисници, са својим васпи
тачима су им, за узврат, припремили при
годан програм.
Слађана Лалошевић из Удружења
румских моториста истиче да је ова посе
та и даривање дуго седам година, исто
колико и акција „Мото мразеви“ за ново
годишње празнике.
– Ми смо раније дуги низ година били
учесници акција у Новом Саду, и онда
смо одлучили да тако нешто организује
мо и код нас. Овим промовишемо и без
бедну вожњу, али и демантујемо неке
предрасуде које људи имају према нама.
Донели смо ускршња јаја и слаткише, а
све купујемо прикупљањем новчаних
средстава од румских моториста – каже
Слађана. Она додаје да има велик број
бајкера у Руми, окупљених у шест клу
бова.
– Ово је традиционално пред Ускрс да
имамо госте бајкере и пензионере, што је
једна лепа акција да деца виде да нису
сама, да неко мисли о њима, да се зајед

Заједничка слика са бајкерима

но дружимо, и да деца за своје госте
изведу програме које су са радошћу при
премили. Драго нам је што се ове лепе
акције традиционално одржавају уочи
великих хришћанских празника – каже
директор Центра за социјални рад, Сло
бодан Красић.
Гордана Јововић је социјална радница
у УПВО „Полетарац“, али је и активистки
ња Црвеног крста Рума. Она је са сарад
ницима, пре Дневног боравка, обишла
и ромске малишане у насељу „Вашари
ште“ и однели им фарбана јаја и, оно што
сва деца воле, слаткише.
– Ово је наша традиционална акција
„Хумани Васкрс“ у којој вртић, са децом
и родитељима, а у сарадњи са Црве
ним крстом, прикупља јаја и слаткише
за децу из осетљивих група, да чинимо
радост у сусрет најрадоснијем празнику,
Васкрсу – рекла је за наше новине Гор
дана Јововић, истакавши да се ова акци
ја организује већ 18 година.
Петар Бабић, председник Општинског
удружења пензионера Рума каже да они
сваке године, за Нову годину и Ускрс,
дођу овде у посету и донесу корисници
ма лепе поклоне.
– Они нас увек са радошћу дочека
ју и припреме леп програм, тако да смо
решили ове године да и ми, у нашим про
сторијама, организујемо програм и позо
вемо их у госте – рекао је Бабић. С. Џ.
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VREMEPLOV
8. мај
1815. На брду Љубић, код Чач
ка, Срби су у Другом српском
устанку потукли троструко јачу
турску војску
1900. Српски физичар Михаи
ло Пупин патентирао је у
Њујорку апарат за телефонске
и телеграфске преносе на
велике удаљености.
9. мај
1945. Немачки фелдмаршал
Вилхелм Кајтел потписао је у
Берлину завршни документ о
окончању Другог светског рата.
У име савезника документ су
потписали совјетски маршал
Георгиј Жуков и британски
генерал Артур Тедер. Документ
о безусловној предаји Немачке
потписан је 7. маја у Ремсу.
1978. У паркираном аутомоби
лу у центру Рима пронађено је
тело бившег италијанског пре
мијера Алда Мора, којег су
терористи „Црвених бригада“
отели 54 дана раније.
10. мај
1894. Рођен амерички компози
тор и диригент Димитри Тјом
кин. Аутор музике за многе
филмове.
1933. У Берлину, испред Рај
хстага, нацисти спалили више
од 25.000 књига Маркса, Фрој
да, Брехта, Ајнштајна и навели
да почиње ново раздобље у
историји немачке културе.
11. мај
1981. Умро реге-музичар Боб
Марли.
1997. Суперкомпјутер компани
је ИБМ „Дубоко плаво“ победио
светског шампиона у шаху,
руског велемајстора Гарија
Каспарова, у мечу од шест пар
тија.
12. мај
1607. Енглески авантуриста
Џејмс Смит основао прво
енглеско насеље на тлу Север
не Америке, касније по њему
названо Џејмстаун.
1904. Рођен чилеански песник
Пабло Неруда. Учесник Шпан
ског грађанског рата, потом се
посветио идеалима социјалне
правде. Добитник Нобелове
награде за књижевност 1971.
13. мај
1848. У Сремским Карловцима
почело заседање „Мајске скуп
штине“ на којој су делегати 175
црквених општина из Војводи
не и Србије изабрали Јосифа
Рајачића за патријарха, а
пуковника Стевана Шупљикца
за војводу. Скупштина 15. маја
прогласила Српско Војводство,
али аустријска и мађарска вла
да нису признале српску ауто
номију.
14. мај
1355. У Прагу је основан први
универзитет у средњој Европи
1998. Умро амерички певач и
филмски глумац Френк Сина
тра.
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HOROSKOP
ОВАН: Уколико вас
привлаче тајанствене
ситуације или неке
двос трук е
игре,
немојте занемарити потенцијал
ни ризик. Важно је да сачувате
свој пословни углед. Претерана
доза храбрости може да вам
нашкоди. Емотивни сусрет са
једном особом у вама покреће
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 несигурност
у заједничком пословању. Сусрет
са једном особом тренутно делу
је врло поучно и подстицајно у
сваком погледу. Делујете помало
узнемирено. Недостају вам неки
снажни емотивни подстицаји,
како бисте свој љубавни живот
учинили довољно интересант
ним.

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 поводи
те за лажним утисци
ма или да вас неко
заварава погрешном причом о
новим пословним прилик ама.
Уколико трпите пословни неу
спех, размислите о неким алтер
нативним 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 комплика
ције на пословној
сцени произилазе из
покушаја да се оства
ри заједнички договор око распо
деле интереса. Нема разлога да
понављате причу која не оста
вља позитиван одјек на ваше
сарадник е. Посветите више
пажње вољеној особи и зајед
ничким плановима које имате.
Очекује вас пријатно изненађе
ње. 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 пословној
сцени или нечији
одговор на задату тему. Нама
разлога да се понашате превише
разметљиво у сусрету са сарад
ницима, већ затражите нечију
подршку. Бринете без правог
повода, партнер тренутно можда
не жели да вам поверава своје
мисли и осећања.

ВОДОЛИЈА: Понекад
све изгледа тако
релат ивн о,
стога
немојт е
донос ит и
закључак на основу првог утиска
и без консултације са блиским
сарадницима. Ослоните се на
нечији савет и на заједничку про
цену. Важно је да правилно
дефинишете своје циљеве. Неко
име снажно да усталаса ваше
мисли и осећања. Потрудите се
да испуните партнерова очекива
ња.

ДЕВИЦА: Пажљиви
је анализирајте ком
плетну ситуацију на
пословној сцени и
своје сараднике. Постоје ствари
које захтевају креативно разми
шљање 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 експонира
ње у друштву сарад
ника и немојте прича
ти о стварима које можда пред
стављају ризик за веше послов
не интересе. Потребно је да
смислите неку резервну варијан
ту, јер увек постоји фактор изне
нађења. Будите промишљени и
уздржани пред блиском особом.
Пажљивије анализирајте свог
партнера.

Crkveni
kalendar
Среда, 8. мај (25. април)
Свети апостол и јеванђелист
Марко – Марковдан
Четвртак, 9. мај (26. април)
Свети свештеномученик Васи
лије Амасијски
Петак, 10. мај (27. април)
Спаљивање моштију Светог
Саве на Врачару
Субота, 11. мај (28. април)
Свети апостоли Јасон и Соси
патр
Недеља, 12. мај (29. април)
Свети Василије Острошки Чудо
творац
Понедељак, 13. мај (30. април)
Свети апостол Јаков Зеведејев
Уторак, 14. (1) мај
Свети пророк Јеремија

Чвор крофне
Састојци: 200 милилитара
млека, корица лимуна, 20 грама
квасца, 2 јаја, кашика шећера,
мало уља, 300-400 г брашна,
уље, мало соли, шећер у праху,
кесица ванилин шећера.

Припрема: Растопити квасац у
млаком млеку, додати шећер и
јаја, па жицом умутити. Додати
остатак млека, мало уља и бра
шна, додати и мало соли, корицу
лимуна и замесити мекше тесто.
Покрити и оставити да тесто
порасте на топлом. Развити на
прст дебљине, па исећи на траке.
Мало премазати уљем. Две траке
увити и везати у чвор. Ређати на
послужавник на који сте ставили
пек папир. Покрити кесом и оста
вити да крофне мало порасту.
Пржити у дубоком уљу, па топле
посути прах шећером помешаним
са ванилин шећером.

• Поља где су наши вели
кани чували овце про
глашена су за национал
не паркове.
• Батина има два краја и
оба су на нашој страни.
• Гледано из нашег угла
– сатерани смо у ћошак.
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Лиге „петице“ – последњи чин

Ф

удбалске лиге „петице“ се при
воде крају. Остало је још неко
лико недоумица које ће бити
разјашњене у данима испред нас.
Општи је утисак да нема већих изне
нађења и да ће титуле узети тимови
од којих се то и очекивало. Нажалост.
Ако мене питате. Некако ми буде дра
го и топло око срца када видим да је
неки аутсајдер направио подвиг и ука
налио своје пребогате ривале. Као
ономад Лестер у Енглеској. Ове годи
не тога неће бити. Али кренимо
редом.
Енглеска Премијер лига улази у
узбудљиву завршницу. Као што то
обично бива, у последњем колу пршта
ће на све стране. Ливерпул и Сити се
боре за титулу и прегазили су све сво
је противнике. Челзи и Тотенхем ће у
Лигу шампиона, док Арсенал може у
елиту преко Лиге Европе. Јунајтед је
извисио у тим комбинацијама. Кар
диф, Фулам и Хадерсфилд лете у
нижи ранг. Енглезима је иначе свака
утакмица битна и ту нема пуштања и
поткусуривања. Сваки пласман на
табели доноси неку кинту која може
бити прилично велика.
У Шпанији досада жива. Барселона
се прошетала кроз ову сезону и узела
титулу највише захваљујући очајном
Реалу и килавом Атлетику. Реал је
посебна прича и свакако да је ово за
њих сезона за заборав. Следи гене
ралка под вођством Зидана пред поче
так следеће сезоне. Видећемо кога ће
све довући и спичити стотине милиона.
Најпријатније изненађење је Хетафе
који има лепу шансу да се дочепа Лиге
шампиона следеће сезоне. За врат им
дишу Валенсија и Севиља. У доњем
дому Ваљадолиду и Ђирони гори под
ногама. Биће ту нека склањалица у
задња два кола, у то не сумњајте.
У Италији, очекивано, Јувентус је
био неприкосновен и убедљиво је
први, док је Наполи далеко иза њих.
Екипе попут Интера, Аталанте, Роме,
Торина, Милана и Лација биће винов
ници циркуса и борбе за Европу у
завршници првенства. Гужва је и на
дну, тако да је забава загарантована.
Немачка Бундеслига је ове сезоне
била поприлично уједначена и зани
мљива. По свему судећи, Бајерн узи
ма титулу Борусији испред носа. Лај
пциг, којем је Ред Бул (или нешто дру
го) дао крила, има одличну сезону.
Следеће сезоне их гледамо у европ
ској елити. Као и у Италији, и овде је

Мај је одлучујући
месец у европском
фудбалу. Поред
завршнице
националних
такмичења, чека нас
и финале Лиге
шампиона и Лиге
Европе. Читава
сезона биће
заокружена у
следеће две-три
недеље. Пред нама
је фешта за све
љубитеље фудбала

гужва у борби за Европу, а највеће
разочарење је свакако учесник Лиге
шампиона Шалке који умало није
испао из лиге. Штутгарт је по ко зна
који пут у каналу и видећемо да ли ће
и ове сезоне успети да остане у елити.
рапски милиони су направили
спрдњу од борбе за титулу у
Француској. Париз је доминирао
читаву сезону и има скоро 20 бодова
више од другопласираног Лила. Лион,
Сент Етјен, Монпеље и Марсеј ће се
крљати за место у европским такмиче
њима. Као и у Немачкој, и овде имамо
учесника Лиге шампиона који је дожи
вео суноврат у овој сезони. Реч је о
екипи Монака која је прва изнад црте и
бори се за опстанак. Газда клуба,
руски милијардер Рибовљев, воли да
се игра, како фудбала, тако и илегалне
трговине уметничким делима за коју се
сумњичи. Било како било, кроз Монако
је последњих година прошло доста
егзотичних играча али резултати су
изостали.
Мај је одлучујући месец у европском
фудбалу. Поред завршнице национал
них такмичења, чека нас и финале
Лиге шампиона и Лиге Европе. Читава
сезона биће заокружена у следеће
две-три недеље. Пред нама је фешта
за све љубитеље фудбала.
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

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

Јавор Матис – Раднички 1923
1:1; Инђија – Синђелић 3:1;
ТСЦ – Металац 1:0; Златибор
– Бежанија 1:0; Борац – Нови
Пазар 3:1; ОФК Жарково –
Будућност 0:1; Телеоптик –
Слобода 2:2; Трајал – ОФК
Бечеј 1918 1:0.

Вршац: ОФК Вршац – Мла
дост 3:1; Зрењанин: Раднички
(З) – ЧСК Пивара 6:1; Панчево:
Железничар – Динамо 1945 2:0;
Нови Сад: Кабел – Раднички
(НП) 4:0; Нови Бановци: Омла
динац – Раднички (СМ) 2:1;
Сакуле: Борац – Братство 1946
1:0; Стари Бановци: Дунав –
Хајдук 1912 3:2; Нови Сад:
Црвена Звезда – Бачка 1901 0:2;
Цемент је био слободан.

Ердевик: Слога (Е) – Хајдук
(Д) 2:0; Лаћарак: ЛСК – Слога
(Т) 3:5; Белегиш: Подунавац –
Хајдук (Б) 3:2; Мачванска
Митровица: Подриње – Рад
нички 3:2; Шајкаш: Борац (Ш)
– Сремац 3:0; Каћ: Југовић –
Први Мај 0:0; Чуруг: Хајдук (Ч)
– Јединство 0:2; Татра је била
слободна.

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

35
35
35
35
35
35
35
35

31
25
18
18
16
12
10
10

3
8
10
9
7
11
11
10

1
2
7
8
12
12
14
15

93:20
66:25
61:34
54:27
46:34
43:44
34:38
25:40

54
46
37
36
32
27
22
21

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

35
35
35
35
35
35
35
35

12
11
10
11
7
7
5
7

8
10
10
7
10
9
11
6

15
14
15
17
18
19
19
22

34:43
38:46
24:35
34:46
21:43
31:66
33:51
21:66

25
24
24
22
21
18
17
17

СРЕМСКА ЛИГА
Мартинци: Борац (М) – Гра
ничар 3:0; Путинци: ПСК –
Доњи Петровци 2:1; Доњи
Товарник: Слобода – Партизан
2:0; Рума: Словен – Железни
чар 1:3; Љуково: Љуково –
Рудар 3:0; Попинци: Напредак
– Купиново 8:0; Кленак: Борац
(К) – Полет 5:0; Салаш Ноћај
ски: Будућност – Јадран 1:0.
01. Слобода
02. Железн.
03. Јадран
04. Партизан
05. Будућност
06. ПСК
07. Љуково
08. Рудар
09. Напредак
10. Д. Петровци
11. Борац (К)
12. Борац (М)
13. Полет
14. Словен
15. Граничар
16. Купиново

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

19
17
17
15
13
12
10
9
10
9
9
8
7
4
4
1

2
5
2
4
4
3
5
7
0
3
2
3
6
5
3
2

3
2
5
5
7
9
9
8
14
12
13
13
11
15
17
21

50:15
52:13
60:25
62:21
69:35
39:41
42:39
36:33
46:45
37:48
48:48
35:43
34:43
21:51
27:87
10:81

59
56
53
49
43
39
35
34
30
30
29
27
27
17
15
4

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Илинци: Борац – Синђелић
0:0; Батровци: Омладинац (Б)
– ОФК Бингула 7:2; Бачинци:
ОФК Бачинци – Напредак 2:2;
Моровић: Јединство (М) –
Јединство (Љ) 1:1; Ердевик:
Ердевик 2017 – Граничар; Шид:
Једнота – Сремац 0:1.
01. Сремац
02. Једнота
03. Ердевик
04. Једин. (Љ)
05. Напредак
06. Једин. (М)
07. Синђелић
08. Омлад.(Б)
09. ОФК Бачин.
10. Граничар
11. ОФК Бинг.
12. Борац

17 15 1 1 62:16 46
17 13 1 3 59:14 40
16 10 4 2 38:13 34
17 8 4 5 32:28 28
17 8 3 6 45:25 27
17 7 5 5 40:27 26
17 5 5 7 33:34 20
17 6 1 10 38:49 19
17 5 2 10 31:39 17
16 3 4 9 20:31 13
17 3 2 12 17:53 11
17 1 2 14 14:100 5

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

37
37
37
37
37
37
37
37

26
23
20
16
15
18
15
12

9
8
7
11
12
3
5
13

2
6
10
10
10
16
17
12

80:27
78:37
57:29
42:36
51:35
48:42
48:48
35:43

53
46
39
35
33
32
28
24

39:41
35:41
42:44
36:49
39:44
28:63
31:58
22:70

32
32
31
27
26
21
18
16

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

37
37
37
37
37
37
37
37

15
13
14
10
12
7
7
6

7
9
9
9
8
8
10
8

15
15
14
18
17
22
20
23

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

МОЛ СРЕМ

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

18
13
13
14
13
12
10
10
10
10
7
8
7
2
3
2

4
7
4
1
1
4
6
6
4
4
7
4
2
6
2
2

1
3
6
8
9
7
7
7
9
9
9
11
14
15
18
19

74:15
48:16
36:20
45:35
49:26
39:19
36:22
36:28
36:29
33:33
33:29
38:40
29:45
13:68
21:73
13:81

57
46
43
43
40
40
36
36
34
34
28
28
23
12
11
8

ОФЛ РУМА – ИРИГ 1
Краљевци: Јединство (К) –
Јединство (Пл) 0:8; Грабовци:
Гран ич ар – Сремац 1:2;
Шатринци: 27.Октобар – Једин
ство (Ру) 2:5; Стејановци:
Борац – Фрушкогорац 1:2;
Никинци: Полет – Војводина
2:4; Хртковци су били слободни.
01. Сремац
02. Хртковци
03. Фрушког.
04. Једин. (Ру)
05. Једин. (Пл)
06. Војводина
07. Борац
08. Полет
09. Граничар
10. 27–Октобар
11. Једин. (К)

21
17
14
12
11
12
8
10
9
9
8
9
8
7
7
7
6

2
6
3
6
7
3
12
5
7
6
7
3
6
8
7
5
5

3
3
9
9
9
11
6
11
11
11
11
14
13
11
13
14
16

62:18
41:13
30:23
38:30
29:25
35:31
33:28
24:26
34:33
25:27
35:41
32:37
26:41
26:38
27:48
23:34
23:50

65
57
45
42
40
39
36
35
34
33
31
30
30
29
28
26
23

OФЛ ПЕЋИНЦИ

Огар: Шумар – Младост 3:0;
Рума: Фрушка Гора – Обилић
1993 2:1; Бикић До: ОФК Бикић
– Митрос 1:2; Крушедол: Кру
шедол – Фрушкогорац 4:2;
Вишњићево: Хајдук – Зека
Буљубаша 4:1; Жарковац:
Напредак – Граничар 2:0;
Бешеново: БСК – Слога (В) 2:1;
Чалма: Слога (Ч) – Доњи Срем
2015 0:8.
01. Доњи Срем
02. Хајдук
03. Обилић
04. Митрос
05. Крушедол
06. ОФК Бикић
07. БСК
08. Напредак
09. Шумар
10. Ф. Гора
11. Слога (В)
12. Граничар
13. Зека Буљ.
14. Фрушког.
15. Слога (Ч)
16. Младост

26
26
26
27
27
26
26
26
27
26
26
26
27
26
27
26
27

16 12 3 1 54:14 39
16 11 2 3 34:20 35
16 10 4 2 39:20 34
16 9 6 1 37:16 33
16 7 6 3 41:22 27
17 7 2 8 43:36 23
17 7 2 8 37:30 23
17 4 2 11 25:49 14
16 4 1 11 24:34 13
16 2 1 13 23:61 7
17 2 1 14 15:70 7

Сремски Михаљевци: Срем
– Витез 6:1; Сибач: Словен –
Младост 1935 4:1; Брестач:
ОФК Брестач – Ловац 3:0; Деч:
Сремац – Хајдук 1932 7:1;
Камени је био слободан.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сремац
ОФК Брестач
Срем
Камени
Словен
Хајдук 1932
Младост
Ловац
Витез

14 12 1 1 42:13 37
14 11 2 1 64:16 35
13 10 1 2 38:17 31
13 5 1 7 24:33 16
13 4 2 7 26:34 14
12 4 0 8 17:35 12
13 3 2 8 26:36 11
12 3 1 8 21:25 10
14 2 0 12 17:66 6

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

22
23
23
22
23
23
22
22
22
22
22
22
22
23
23

15
14
13
11
12
9
9
10
10
8
8
8
6
4
0

4
6
5
4
1
9
7
2
1
6
5
3
6
3
0

3
3
5
7
10
5
6
10
11
8
9
11
10
16
23

44:16
28:15
40:16
40:25
36:29
34:22
25:19
28:34
39:23
25:26
36:37
39:34
19:22
21:57
3:82

49
48
44
37
37
36
34
32
31
30
29
27
24
15
0

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Ноћај: Ноћај – Полетарац
3:1; Велики Радинци: Борац
(ВР) – Борац (Ра) 1:1; Сремска
Рача: Срем (СР) – Срем (СМ)
4:2; Кузмин: Граничар – Слога
0:2; Ноћај: Змај – Слобода 5:0;
Сремска Митровица: Трговач
ки – Планинац 2:0.
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

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
12
11
10
10
8
7
6
3
4
3
4

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

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

57:18
42:20
52:38
33:25
32:28
43:29
44:36
34:46
38:54
31:55
33:50
29:69

44
39
35
31
31
28
25
21
14
14
13
13

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

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

12
11
11
12
12
11
11
12
12

9
8
6
6
5
5
2
2
1

3
2
3
1
3
1
3
0
0

0
1
2
5
4
5
6
10
11

34:8
22:6
27:12
25:16
28:19
16:17
14:32
9:37
10:38

30
26
21
19
18
16
9
6
3

Крчедин: Фрушкогорац – Цар
Урош 1:0; Ривица: Планинац –
Раднички 0:5; Марадик: Слога
(М) – Борац 5:1; Крњешевци:
Слога (К) – ЧСК 1:3; Дунав је
био слободан.
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БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ „ЈЕДНОТА“ ИЗ ШИДА

Бициклизам, најздравији спорт

М

аунти Бајк Клуб „Једнота” је
релативно млад клуб, настао
као одговор на све већу популарност планинског бициклизма у
Шиду. Окупља велики број младих,
који остварују изузетне резултате. На
иницијативу Слободана Радовановића, који је и тренер и председник клуба, основан је 2011. године.
– Далеке 1985. године у недоумици да ли родитељи да ми купе мотор
или бицикл, пресудило је мишљење моје мајке, која ме је убедила да
купим бицикл. Био сам веома млад,
неких 12-13 година, па је закључила
да ће мотор бити невоља за мене. Од
тада, па ево готово 35 година ја сам на
бициклу. Неки мој почетак везује се за
одлазак у средњу школу у Нови Сад,
где је моја другарица Весна возила у
бициклистичком клубу „Војводина”, па
ме одвела тамо и од тада сам почео
озбиљно да се бавим овим спортом.
Већ као јуниор, постизао сам одличне резултате у овом клубу, у којем сам
био две године, а тада сам већ возио и
велике сениорске трке, као што је трка
кроз Србију – прича Слободан Радовановић.
Разлози, због чега се почео бавити
овим спортом су били различите природе.
– Један од разлога што сам почео
да возим бицикл је и чињеница да
сам имао девојку са села, па ми је био
потребан превоз да одем до ње. И данданас бициклизам је најздравији, најјефтинији превоз. Имао сам паузу док
сам био у војсци, по повратку из војске, добио сам понуду најбољег бициклистичког клуба у земљи, „Чукаричког“, где сам остао три године. Био сам
члан репрезентације, возио најзначајније трке, учествовао на великим
такмичењима, и све до 1996. године,
када сам због финансијских средстава

почео да радим на железници – сећа
се Радовановић.
Када се појавио планински бициклизам, са пар пријатеља из Шида, основао је Маунти Бајк клуб„Једнота”.
– Овај клуб укључује све дисциплине, зими возимо цикло крос, лети планински и друмски бициклизам, а то је
на почетку била само жеља да се ужива у спорту, више рекреативно. Ускоро
су се појавили дечаци, као што је наш,
још увек најбољи такмичар у Србији,
Александар Роман, који је вишеструки балкански шампион, као и Виолета Трифковић. За годину-две већ смо
имали врхунске резултате. И на друмским тркама смо постизали одличне резултате. У млађим категоријама
наши чланови су били стандардни
репрезентативци – објашњава наш
саговорник.
Организују се бројна такмичења
како у Шиду, тако и у Сремској Митровици, Бачкој Паланци. Цикло трке се

Слободан Радовановић (Фото: Фејсбук)

возе зими, где се мало возе, мало носе
бицикли. Сада је у свету популаран
планински бициклизам.
– Добили смо позив да учествујемо
на једном маратону у Аустрији који окупља око 10.000 такмичара. Тренутно
имамо преко 35 чланова. Ускоро нас
чека и државно првенство на Београдском сајму, где ће учествовати и наше
јуниорке. Бициклизам је скуп спорт,
треба то све финансирати. Ми возимо
половне бицикле, јер им цена расте,
због све веће експанзије овог спорта и
креће се од три до пет хиљада евра.
Имамо разумевање Општине Шид,
Спортског савеза Шида, и још неколико спонзора који нам помажу, за оволики број такмичара то је мало новца.
Имамо проблем и са превозом, требао
би нам један комби, који ће возити такмичаре на трке. За сада помажу родитељи – наставља причу председник и
говори нам о неким специфичностима
овог клуба.
– Један од ретких клубова смо који
се бави и особама са инвалидитетом, као и афирмацијом жена у спорту. Девојке постижу лепе резултате и
поносни смо што их има 28. До Параолимпијаде има још око годину и по, па
ћемо у догледно време одлучити ко ће
нас представљати 15. маја у Белгији
на Светском купу, а наши такмичари
ће учествовати и на Светском првенству у Холандији. У септембру је Куп у
Београду, где могу освојити велик број
поена и остварити параолимпијску
норму. Све је то далеко... Такмичари
морају да имају и пратиоца. Многи нам
помажу, рецимо, чувени италијански
бициклиста Микеле Питако нас спонзорише у роби, дресовима, кацигама...
За сада се сналазимо, то је ето, нека
наша прича – казао нам је Слободан
Радовановић, први човек МТБ „Једнота”.
Д. Попов
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КАРАТЕ

Шампионска титула
за Иву Винковић

У

склопу 21. првенства
Балкана за сениоре у
организацији Балканске карате федерације одржано је и Првенство Балкана за ветеране од 25. до
27. априла. Домаћин је ове
године била Србија. На Балканском шампионату је учествовало 11 земаља и преко
300 такмичара.
Репрезентацију
Србије у конкуренцији ветерана представљала је и
наша Ива Винковић. Иако
се посветила тренерском
раду, ово престижно и веома јако такмичење је за њу
представљао нови изазов
како би одмерила снаге са
најбољим такмичаркама из

Ива Винковић

АТЛЕТИКА

Томашевићки
прво место
У суботу 4. маја, на стадиону „Младост“ у Загребу
отворена је нова атлетска
сезона на традиционалном међународним митингу Динамо-Зрињевац 2019.
Наша најбоља атлетичарка,
Драгана Томашевић, стартовала је победом и тако
најавила још једну успешну сезону. Бацила је диск
58,70 метара, освојила прво
место, а била је поздрављена овацијама и дуготрајним
аплаузом објективне загребачке публике, за одличну
форму и традиционално

добре резултате које постиже у Загребу.
По речима њеног тренера
Данила Кртинића, Драгана
је у одличној форми, спремна и одлучна да оствари
норму која ће јој омогућити учешће на олимпијским
играма у Јапану 2020. године. То би био велики успех
за српску атлетичарку, која
је до сада четири пута узастопно
учествовала
на
олимпијским играма и по
томе је рекордер у српској
атлетици.
Ј. С.

њене “нове” још неопробане
категорије – ветеранке, и то
након седам година паузирања у такмичаској каријери.
Ива је наступила у конкуренцији ветеранки старијих
од 35 година у борбама у
категорији до 60 килограма.
У финалном мечу поразила
је актуелну балканску шампионку Арзу Коц из Турске
резултатом 4:1 и тако репрезентацији Србије донела
злато и освојила још једну титулу шампионке. Ово
представља потврду квалитета рада Иве Винковић
и велики успех за Карате
клуб „Срем“ и град Сремску
Митровицу.
З. П.

АК „СРЕМ“

Планинско трчање
Петочлана екипа АК „Срем“
учествовала је у суботу, 27.
априла на Првенству Србије у планинском трчању на
Каблару. Најуспешнији је био
Андреј Јоксимовић, који је
на доста захтевној и тешкој
стази, освојио сребрну медаљу у трци пионира на 2.000
матара. У истој трци Александар Анђелковић је стигао као
четвртопласирани. Четврти
је био и Дејан Антуновић у
трци старијих јуниора на 7,5
километара. Душан Петровић је у трци млађих јуниора
био шестопласирани на 5.000
метара, док је Александра

Костадиновић у трци сениорки на 7,5 километара била
седмопласирана.
Б. К.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ

Успех АК „Срем“

Сениори АК „Срем“

Драгана Томашевић

На атлетском првенству
Војводине за сениоре чланови АК „Срем“ освојили су три
медаље. У дисциплини скок
у вис код сениора, по изузетно неповољном времену за
ову дисциплину, победио је
Стевић Славко резултатом

2,00 метара. У скоку мотком,
код сениорки Сања Веселиновић се такође окитила златом и побољшала свој лични
рекорд који сада износи 3,10
метара. Дејан Антуновић је
трку на 800 метара завршио
као трећепласирани.

