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Радовипочињуујуну

Најављивана изградња ауто-пута
Кузмин-Босут-СремскаРачаи
мостапрекоСаветребалобида

започнеу јунуовегодине.Овајпроје-
кат јеодвеликеважности,несамоза
СремскуМитровицу,већизаСрбијуи
РепубликуСрпску.Убрзаћесесаобра-
ћај измеђуСрбије и Босне, а с друге
странећесенановомграничномпре-
лазу омогућити и бржипроток 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
изградњуауто-пута.
– Налазимо се на парцели на којој

турскафирма„Ташјапи“градикампза
смештајсвојихрадника.ГрадСремска
Митровица има право на коришћење
ове парцеле, и без накнаде је она и
уступљенатурскојфирми.Тренутносе
изводе завршни радови на припреми
терена,апаралелносатимсепоста-
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

се и проблем прикључка на инфра-
структуру, као и прикључка на елек-
тро-дистрибутивнумрежу.Сарадњаса
фирмом„Ташјапи“јенависокомнивоу,
ачињеницадасувећпочелидаанга-
жују домаћу оперативу, као и да ће
бити и простора за ангажовање рад-
никауобластиграђевинарства,такође
говори у прилог томе, рекао јеМиро-
славЈокић.
Шеф градилишта Јусуф Шарлат је

навеодапројекатвреди250милиона
евра,одкојих20проценатафинансира
РепубликаСрбија,аостатаксредстава
је обезбеђен путем кредита од „Халк
банке“изТурске.
– Мислимо да ћемо почетак радо-

ва бити крајем маја, и тада очекује-
мо председника ТурскеРеџепаТаипа
ЕрдоганаиСрбијеАлександраВучића.
Радовибитребалодатрајушестгоди-
на,алипонашојпроцени,пројекатће
бити завршен за четири године, каже
ЈусуфШарлат.
МирјанаВашут,директорицаЈавног

предузећа „Урбанизам“, овом прили-
ком јерекладапредстојииизградња
новогмостапрекорекеСавеуСрем-
ској Рачи, јер постојећи мостови не

задовољавају потребе комуникације
саРепубликомСрпском.
– Нови мост у Сремској Рачи, ће

се налазити 70 метара низводно од
постојећег путног моста. Основне
карактеристике новог моста је укупна
дужинаод1.717метара,одтогаје400
метарасамаконструкцијамоста.Сва-
ки смер ауто-пута ће, такорећи, има-
типосебанмост.Постојаћетритраке,
две за нормално кретање саобраћа-
ја, једна трака за техничко кретањеи
постојаћестазазапешаке.Трасаауто-
путасепрактичнојошувектражи.Она
пролази кроз атаре Кузмина, Босута,
ВишњићеваиСремскеРаче.Коридор
трасе јеширине300метараина том
просторућесеизградитисвипотреб-
ни садржаји. На одвајању у Кузмину
биће изграђена петља за искључење
са ауто-пута Београд-Загреб, затим
код Вишњићева и Босута, пре плани-
раногмостанаБосуту,бићеизграђена
петљазаискључењеизВишњићеваи
Босутанаауто-пут.Јошувекнијепре-
цизиранокојаврстаграничногпрелаза
ће бити уСрбији, а која у Републици
Српској,навелајеМирјанаВашут.
Радивоје Голубовић, председник

Савета месне заједнице Сремска
Рача,рекаоједановимостпрекореке
Савеиауто-пут представљапромене
на боље за све становнике Сремске
Раче.
– Имамо великих проблема прили-

компреласказбогсвакодневнихгужви
на граничном прелазу. Сарадња са
полицијом је изузетна, али је некад
немогуће проћи уз сву добру вољу.
Изградњомауто-путаимостадоћиће
допотпуногрешењанашегвишедеце-
нијскогпроблема, јервишенећебити
потребе да се прелази преко гранич-
ногпрелаза,адобрастранејеитода
ћемомоћидаодемонабилокојутачку
Европеауто-путем,истакаојеРадиво-
јеГолубовић.

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић

МирославЈокић

Утокуизградњанасељазасмештајрадника

МирјанаВашут РадивојеГолубовић



38. MAJ 2019.  M NOVINE

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3 
(497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni 
nedeqnik / odgovorni urednik Svetlana Cucani}. 
- God. 1, br. 1 (2001) -  . – Sremska Mitrovica : 
СРЕМ МЕДИА МЦВ,
2001-.-Ilustr.: 30 cm
Nedeqno. ISSN 1451-8597 COBISS.SR-ID 
165382407

 * Osni va~ i iz da va~ NIP “СРЕМ МЕДИА МЦВ” d.o.o Srem ska Mi tro vi ca, 
Kraqa Petra Prvog 5a. Od go vor ni ured nik Sve tla na Cu ca ni} * te le fon /

faks 022/ 611-556  * e-mail: redakcija@m-novine.com * te ku }i ra ~un: 160-15283-11, Banka Inteza, fi li ja la 
Srem ska Mi tro vi ca  *  ce na pri mer ka 50 di na ra. Go di {wa pret pla ta 2.600 di na ra, po lu go di {wa 1.300 
di na ra, tro me se~ na 650 * [tam pa: [tam pa ri ja Fo rum, Voj vo de Mi {i }a br. 1, No vi Sad * Ne na ru ~e ni 
tek sto vi i fo to gra fi je se ne vra }a ju.

УВОДНИК

Куда са Шешељом?Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Сећате 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.

Поред 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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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Усвојен нов Пословник о раду

У сре ду 24. апри ла одр жа на је сед-
ни ца Скуп шти не Гра да на којој су 
одбор ни ци раз ма тра ли и усво ји ли 

годи шњи про грам зашти те, уре ђе ња и 
кори шће ња пољо при вред ног земљи шта 
за 2019. годи ну, као и пред лог закључ-
ка о одре ђи ва њу над ле жног орга на 
за дава ње у закуп пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво ји ни. Вла ди-
мир Насто вић, начел ник Град ске упра-
ве за пољо при вре ду и зашти ту живот не 
сре ди не, рекао је овом при ли ком да се 
2019. годи не нала зи око 6.000 хектара 
обра ди вог земљи шта, које ће се пољо-
при вред ни ци ма пону ди ти у закуп. 

– Ради мо по новим пра ви ли ма, апли-
ка ци ја се кори сти мак си мал но и сва ка 
пар це ла, која је потен ци јал но обра ди-
ва нашла се у овом про гра му, и биће 
пону ђе на путем лици та ци је. Од ових 
6.000 хек та ра, око 2.000 хек та ра земљи-
шта иде по пра ву пре чег заку па пре ма 
пољо при вред ни ци ма који се баве сто-
чар ском про из вод њом. Има мо око 1.000 
хек та ра обра ди вог земљи шта које даје-
мо на бес палт но кори шће ње, и пар це-
ле које су у дуго го ди шњем заку пу. Све 
оста ло ће се наћи на лици та ци ји, која ће 
бити нешто обим ни ја. Пољо при вред ни 
про из во ђа чи који оства ру ју пра во заку-
па путем сто чар ства доби ће пар це ле у 
сво јим ката стар ским општи на ма, изу-
зев Лаћар ка, који ће бити раз ме штен 
као Лаћа рак, Чал ма и Дивош, рекао је 
начел ник Насто вић.

Пре ма њего вим наја ва ма, прва лици-
та ци ја би тре ба ло да буде пре лет њих 
одмо ра. 

На овој сед ни ци је усво јен и ценов ник 
оста лих услу га Јав ног пред у зе ћа „Срем-
гас“. Дирек тор ка Дани ца Недић је изја-
ви ла да се про ме не ценов ни ка одно се 
на оштри је мере када је реч о искљу че-
њу потро ша ча.

–Првен стве но је овај ценов ник изме-
њен због без бед но сти наших гра ђа на 

и потро ша ча, који нам не дозво ља ва ју 
да при сту пи мо мер ном  сету. Сада је 
цена нашег изла ска у слу ча ју искљу-
че ња са ули це 20.000 дина ра. Тако ђе, 
уко ли ко наши потро ша чи сами раде 
неке поправ ке или изме не на мер ном 
сету и ЈП „Срем-гас“ то утвр ди, искљу-
че ње потро ша ча се тада врши по већој 
цени. Све оста ле услу ге и даље посто-
је у ценов ни ку, али смо дода ли и услу-
гу зава ри ва ња на поли е ти ле ну, тако да 
изво ђа чи уну тра шњих гасних инста ла-
ци ја у слу ча ју да има ју потре бу да анга-
жу ју неког, сада могу анга жо ва ти и људе 
из ЈП „Срем-гаса“, који су за то обу че ни 
и лицен ци ра ни, рекла је дирек тор ка ЈП 
„Срем-гаса“ Дани ца Недић.

Тако ђе, она је дода ла и да не би тре-
ба ло оче ки ва ти про ме ну цену гаса за 
потро ша че.

– У слу ча ју про ме не цене гаса нај ви-
ше трпе дистри бу те ри. Цена се фор ми-
ра у зави сно сти од цене наф те и кур са 
дола ра, тако да је неиз ве сно да дајем 
себи за пра во да то и комен та ри шем, 
наве ла је Дани ца Недић.

Скуп шти на Гра да Срем ска Митро ви-
ца ће има ти и нови Послов ник, који је 
изгла сан на овој сед ни ци. Нови послов-
ник о раду Скуп шти не Гра да је настао 
упра во због изме на и допу на Зако на о 
локал ној само у пра ви.

– Поред тога што смо усво ји ли Ста-
тут, на ред је дошао и Послов ник рада 
Скуп шти не Гра да. Нови Послов ник 
пове ћа ва пра ва, али и оба ве зе одбор-
ни ка. Сада је овај доку мент доста обим-
ни ји, то се одно си на стал на, при вре ме-
на и повре ме на рад на тела. Ми смо се 
потру ди ли да у дого во ру са свим одбор-
нич ким гру па ма не мења мо број рад-
них тела у Скуп шти ни Гра да. На јасан 
начин је дефи ни са но пра во и могућ-
ност на репли ку и читав ток сед ни це је 
на детаљ ни ји начин дефи на сан. Сма-
ње на је зло у по тре ба говор ни це. Има-
мо могућ ност да стал на рад на тела у 
сагла сно сти са пре сед ни ком Скуп шти не 
орга ни зу ју анкет не одбо ре, што је добро 
у сми слу демо кра тич но сти дру штва, 
рекао је пред сед ник Скуп шти не Гра да 
Срем ска Митро ви ца Томи слав Јан ко-
вић.

На овој сед ни ци град ског пар лмен та 
усво је ни су и пред лог одлу ке о изра ди 
пла на детаљ не регу ла ци у је ком плек-
са „Хра на про дукт“, пред лог одлу ке о 
поста вља њу бисте Милен ку Боби ћу и 
пред лог закључ ка о одре ђи ва њу над ле-
жног орга на за дава ње на кори шће ње 
без пла ћа ња накна де пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво ји ни у Срем-
ској Митро ви ци. Усво је на је прва изме на 
про гра ма рада Заво да за зашти ту спо-
ме ни ка и изве штај о раду Пра во бра ни-
ла штва у Срем ској Митро ви ци. Тако ђе, 
лекар спе ци ја ли ста опште меди ци не 
Миро сла ва Шево је раз ре ше на, али и 
име но ва на за врши о ца дужно сти дирек-
то ра Дома здра вља у Срем ској Митро-
ви ци.

З. Попо вић

• Одбор ни ци су раз ма
тра ли и усво ји ли годи шњи 
про грам зашти те, уре ђе ња 
и кори шће ња пољо при
вред ног земљи шта за 2019. 
годи ну

• Усво јен је и ценов ник 
оста лих услу га ЈП „Срем
гас“. Дирек тор ка Дани ца 
Недић је изја ви ла да се 
про ме не ценов ни ка одно се 
на оштри је мере када је реч 
о искљу че њу потро ша ча

Томислав Јанковић Владимир Настовић Даница Недић
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Изве штај о реа ли за ци ји 
буџе та у првом квар та лу
У првом квар та лу теку-

ће годи не при хо ди 
и при ма ња буџе та 

су реа ли зо ва ни у укуп-
ном изно су од 380.613.962 
дина ра, одно сно пла ни ра ни 
буџет је оства рен са 18,45 
одсто, инфор ми са ни су чла-
но ви Општин ског већа Рума 
на сед ни ци која је одр жа на 
25. апри ла. 

– У струк ту ри оства ре них 
при хо да нај ве ће уче шће 
има ју при хо ди од поре за 
на дохо дак, добит и капи-
тал не добит ке са ско ро 48 
про це на та, а сле де при хо-
ди од поре за на имо ви ну и 
тран сфе ри са дру гих нивоа 
вла сти. Рас хо ди и изда ци 
изно се 344.327.613 дина ра, 
одно сно 16,26 одсто укуп но 
пла ни ра них рас хо да – иста-
кла је у изве шта ју о извр ше-
њу одлу ке о буџе ту Биља на 
Дамља но вић, шефи ца Оде-
ље ња за финан си је, при-

вре ду и пољо при вре ду, и 
дода ла, да у овом пери о ду 
није било кре дит ног заду-
же ња.

На овој сед ни ци Општин-
ског већа при хва ћен је 
пред лог одлу ке о изра ди 
пла на детаљ не регу ла ци-

је „Тури стич ки ком плекс“ у 
Клен ку, као и пред лог одлу-
ке о изра ди и допу ни пла-
на гене рал не регу ла ци је за 
Хрт ков це. 

Мил ка Павло вић, дирек-
тор ка ЈУП „План“ је иста-
кла, када је реч о Клен ку, да 

се ради о вео ма атрак тив ној 
лока ци ји. 

– Она се нала зи север но и 
јужно од маги страл ног пута, 
реч је о вео ма кон фликт ном 
под руч ју, пошто већ посто-
ји вели ки број изгра ђе них 
тури стич ких обје ка та који 
нема ју зва нич но при кљу че-
ње на држав ни пут. Потреб-
но је регу ли са ти и то њихо-
во при кљу че ње, буду ћу 
изград њу и град њу јав ног 
земљи шта, сао бра ћај ни ца, 
као и оста ло земљи ште у 
том ком плек су, које пред-
ста вља јед ну оазу изме ђу 
две шуме. Посто ји и инте ре-
со ва ње за даљу изград њу 
тури стич ких обје ка та, и да 
би се то све регу ли са ло и 
уре ди ло, нео п ход но је доне-
ти овај план, на осно ву којег 
би се већ посто је ћи објек ти, 
могли лега ли зо ва ти – каже 
Мил ка Павло вић.

 С. Џ.

Биља на Дамља но вић Мил ка Павло вић

ОПШТИН СКИ ОДБОР СНС РУМА

Саоп ште ње
Суо че ни са сва ко днев ним пора-

зи ма на поли тич ком пла ну и 
не могав ши да се поми ре са 

чиње ни цом да, уз сву буку и бес које 
су изли ва ли ули ца ма наших гра до-
ва месе ци ма у назад, нису успе ли да 
окре ну рас по ло же ње гра ђа на Срби је 
про тив Алек сан дра Вучи ћа, при пад-
ни ци тај кун ско љоти ћев ске коа ли ци је 
оли че не у Саве зу за Срби ју и пред-
во ђе не дока за ним поли тич ким ште-
то чи на ма Дра га ном Ђила сом, Вуком 
Јере ми ћем и Бошком Обра до ви ћем, 
одлу чи ли су се послед њих дана на 
очај нич ки и кука вич ки потез - да свој 
бес и немоћ иска ле на поро ди ци 
пред сед ни ка Вучи ћа.

Наи ме, ника ко нису слу чај но у 
послед њих неко ли ко дана у меди-
ји ма под кон тро лом медиј ског тај-
ку на Ђила са и њего ве србо мр зач ке 
кама ри ле осва ну ли нат пи си у који ма 
се на нај го ри и нај бе стид ни ји начин 
ата ку је на чла но ве Вучи ће ве поро ди-
це. Напро тив, реч је о орке стри ра ној 
и коор ди ни ра ној кам па њи. Огав не 
напи се у меди ји ма који се већ годи-
на ма исти чу по про из вод њи неи сти на 
о Алек сан дру Вучи ћу одмах је запра-
ти ла и лави на бес при мер них и срам-

них обја ва гла сно го вор ни ка Саве за 
за Срби ју на дру штве ним мре жа ма. 
И јед ни ма и дру ги ма је зајед нич ко 
то да не бира ју ћи ни тежи ну речи 
ни бести јал ност лажи у који ма ће се 
так ми чи ти тар ге ти ра ју чла но ве поро-
ди це Алек сан дра Вучи ћа изми шља-
ју ћи о њима нај бе стид ни је лажи и 
кле ве ћу ћи их за све и сва шта. При 
томе циља ју упра во на оне чла но ве 
Вучи ће ве поро ди це на које је он нај о-
се тљи ви ји, на њего ву децу Дани ла и 
Мили цу, али и на њего ву мај ку и бра-
та. 

Немоћ ни да се са нашим пред сед-
ни ком рав но прав но носе на поли тич-
ком пољу, јер нема ју ни поли ти ку ни 
визи ју шта је то што Срби ји тре ба и 
како Срби ју учи ни ти бољом и про спе-
ри тет ни јом држа вом, Ђилас, Јере-
мић, Обра до вић и њихо ви сатра пи 
сво је фру стра ци је лече усме ра ва-
ју ћи сво је отров не стре ле на чла но-
ве поро ди це, на мај ку, бра та и децу 
свог поли тич ког рива ла. То је сра ман 
и недо пу стив вид поли тич ке бор бе и 
он је одраз немо ћи њего вих про мо-
те ра. Такви напа ди пого то во тешко 
пада ју сва ком разум ном гра ђа ни ну 
наше зајед ни це када зна мо да они 

има ју само један циљ - да у вре ме 
када поли ти ка пред сед ни ка Вучи ћа 
дожи вља ва непо де ље ну подр шку 
нај ве ћег дела дома ће јав но сти кри-
ми на ли за ци јом и лажним ком про ми-
то ва њем чла но ва њего ве поро ди це 
осла бе њего ву пози ци ју и у дома ћој и 
у ино стра ној јав но сти. 

Јав ност Срби је, нарав но, зна да 
медиј ски линч поро ди це Вучић није 
поли ти ка која Срби ји може доне ти 
ишта добро, али и њего ви кре а то ри 
зна ју да је то послед ња могућ ност 
да се осве те Вучи ћу за поли тич ки 
дебакл пред који их је ста вио вели-
чан стве ним митин гом подр шке у 
Бео гра ду, али огром ним дипло мат-
ским успе хом који дожи вља ва њего-
ва посе та Кини, као и оче ки ва ним 
сусре ти ма са вели ким држав ни ци ма 
у наред ним дани ма.

Зато Општин ски одбор СНС Рума 
даје пуну подр шку пред сед ни ку Алек-
сан дру Вучи ћу и нај о штри је осу ђу је 
прља ву кам па њу лажи усме ре ну про-
тив нај бли жих чла но ва њего ве поро-
ди це.

У Руми, 25. април 2019.
Општин ски одбор СНС Рума

Савет за инфор ми са ње
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ИНФРАСТРУКТУРА 

Радо ви на пру жном пре ла зу
Радо ви на рекон струк-

ци ји пру жног пре ла за 
у Ули ци Вла ди ми ра 

Назо ра у Руми су у току, а 
реч је о нај ве ћем пру жном 
пре ла зу у рум ској општи ни 
са пет коло се ка. До ових 
радо ва је дошло на ини ци-
ја ти ву локал не само у пра ве, 
коју је подр жа ло пред у зе ће 
„Желе зни це Срби је“, а одви-
ја ју се под над зо ром Дру-
штва за упра вља ње желе-
знич ком инфра струк ту ром 
„Инфра струк ту ра желе зни-
це Срби је“. 

Основ ни циљ је побољ ша-
ње без бед но сти сао бра ћа ја 
и лак ши пре лаз пре ко овог 
пру жног пре ла за. У наред-
них месец дана оче ку је се 
њего ва ком плет на обно ва, 
заме на шина и асфал ти ра-
ње.

Рекон струк ци ју пру жног 
пре ла за је 24. апри ла оби-
шао и пред сед ник Општи-
не Сла ђан Ман чић, који је 
ука зао да је поред уре ђе ња 
самог град ског језгра, трго-
ва и ули ца, важно уре ди ти и 
при ла зе гра ду. Он је рекао, 
да је у сусре ту са дирек то-
ром „Инфра струк ту ра желе-
зни це Срби је“ Миро љу бом 
Јев ти ћем, иста као важност 
уре ђе ња овог пру жног пре-
ла за.

– Ми пла ћа мо одр жа ва-
ње пре ла за на годи шњем 
нивоу. Радо ви су поче ли и 
надам се да ће уско ро бити 
завр ше ни, тако да ће свим 

уче сни ци ма у сао бра ћа ју 
бити омо гу ћен без бед ни ји 
пре лаз пру ге, пре ко које се 
одви ја и међу на род ни сао-
бра ћај – рекао је том при ли-
ком пред сед ник Ман чић. 

Он је додао и да се на дру-
гим при ла зи ма гра ду одви ја-
ју зна чај ни радо ви.

Тако се на путу пре ма 
Кра љев ци ма, на рас кр сни-
ци М21, ради кру жна рас кр-
сни ца, која кошта пре ко 60 
мили о на дина ра, а уре ђу је 
се и буђа но вач ка петља. 

– Све ово се ради сред-
стви ма Репу бли ке Срби је, 

одно сно „Желе зни ца Срби-
је“ и „Путе ва Срби је“. То је 
била наша ини ци ја ти ва, а 
захвал ност дугу је мо мини-
стар ки Зора ни Михај ло вић 
и дирек то ри ма поме ну тих 
пред у зе ћа, јер су покре ну ли 
капи тал не радо ве на тери-
то ри ји наше општи не. То 
ће допри не ти јед ној леп шој, 
ком плет ној сли ци гра да, јер 
ми финан си ра мо све радо ве 
уну тар гра да и месних зајед-
ни ца, али не сме мо зане ма-
ри ти ни оно што се деша ва 
на маги страл ним путе ви ма 
и при ла зи ма гра ду – ука зао 

је Сла ђан Ман чић.
Када је реч о рас кр сни ци 

са кру жним током сао бра ћа-
ја пре ма Вог њу, која је тако-
ђе наја вље на за ову годи ну, 
радо ви би тре ба ло да поч-
ну у дру гој поло ви ни годи-
не. Вред ност тог про јек та 
је око 70 мили о на дина ра. 
Први човек рум ске општи не 
каже, да посто ји чвр сто уве-
ра ва ње мини стар ке Зора не 
Михај ло вић, као и Зора на 
Дроб ња ка, дирек то ра ЈП 
„Путе ви Срби је“ да ће тај ток 
бити окон чан до кра ја годи-
не. С. Џ.

Радо ви на пру жном пре ла зу

ШАТРИН ЦИ

Рено ви ра ње згра де шко ле
Ири шка општи на је кон ку ри са ла за сред ства по 

кон кур су Мини стар ства за енер ге ти ку и одо-
бре но јој је 6,3 мили о на дина ра за енер гет ску 

сана ци ју и адап та ци ју згра де у Шатрин ци ма у којој 
се нала зе шко ла, вртић, Дом кул ту ре, Месна кан це-
ла ри ја, али и про стор за актив но сти мла дих у овом 
селу.

Про је кат под ра зу ме ва ком плет ну сана ци ју кро ва, 
изо ла ци ју, као и цен трал но гре ја ње, дакле побољ-
ша ње енер гет ске ефи ка сно сти згра де.

Под се ти мо, реч је о ста рој згра ди која је изгра ђе-
на после Дру гог свет ског рата и у изу зет но лошем 
ста њу је, а до сада није било већих радо ва на одр-
жа ва њу згра де. 

Жите љи Шатри на ца би тре ба ло да доби ју ком-
плет но рено ви ра ну згра ду током ове годи не, а како 
сазна је мо, чека се сагла сност Мини стар ства енер-
ге ти ке за рас пи си ва ње јав не набав ке за избор изво-
ђа ча радо ва. С. Џ.

Сле ди избор изво ђа ча радо ва
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„ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“

Моза ик од чепо ва
Дан пла не те Земље, 22. април, на зани мљив и 

кре а ти ван начин обе ле жи ли су мали ша ни из 
Деч је Уста но ве „Дечи ја радост“ из Ири га. Уз 

помоћ сво јих вас пи та ча, али и пред став ни ка Хума-
ни тар но-еко ло шког удру же ња „Чепом до осме-
ха“ из Новог Сада, деца из ири шких врти ћа су од 
при ку пље них чепо ва, напра ви ла у Вин ској ули ци 
у Ири гу, вели ки моза ик повр ши не 100 ква драт них 
мета ра.

Том при ли ком дирек тор ка ДУ „Дечи ја радост“ 
Јеле на Вида но вић је ука за ла, да је циљ ове зајед-
нич ке и сим бо лич не еко ло шке акци је жеља, да се 
поша ље пору ка у корист здра ве и чисте живот не 
сре ди не у Ири гу, али и целој Срби ји.

– Ми са Удру же њем „Чепом до осме ха“ лепо 
сара ђу је мо од њего вог осни ва ња 2012. годи не и то 
је део јед не вели ке хума не при че. 

Акци јом при ку пља ња пла стич них чепо ва, коју је 
Удру же ње покре ну ло, за све га неко ли ко годи на, 
ску пио се зна ча јан износ сред ста ва којим се пома-
га ло осо ба ма са хен ди ке пом – рекла је Јеле на 
Вида но вић.

Пре ма пода ци ма из овог Удру же ња, до сада је 
при ку пље но 220 тона чепо ва и нов цем доби је ним 
од њихо ве реци кла же, купи ла су се пома га ла за 33 
инва лид на дете та. С. Џ.

Рад на моза и ку

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА 

Сарадња са Немцима
Немач ки град Верс молд обе ле-

жио је три века посто ја ња, а све-
ча но сти пово дом овог јуби ле ја 

при су ство вао је и Дра ган Дра ги че вић, 
дирек тор Тури стич ке орга ни за ци је 
ири шке општи не. 

Тач ни је, реч је о зајед нич кој све ча но-
сти Верс мол да и још три окол на гра-
да, којој је при су ство ва ло више од 500 
зва ни ца. 

Дра ган Дра ги че вић је у овом гра ду 
бора вио од 17. до 19. апри ла, на позив 
гра до на чел ни ка Миха е ла Хер ма на. 

– Посеб но ми је важно што сам овој 

све ча но сти, од свих зва ни ца, при су-
ство вао као једи ни гост из земље која 
није чла ни ца Европ ске уни је, а при-
ли ком наја ве гости ју нај ве ћи апла уз 
упра во је доби ла Срби ја и Врд ник. На 
кок те лу сам раз го ва рао са пред став-
ни ци ма гра до ва из Бел ги је, Холан ди-
је, Фран цу ске и Пољ ске, уз  дого вор да 
успо ста ви мо сарад њу – каже за наше 
нови не Дра ган Дра ги че вић. 

Он дода је да су дого во ри већ уро ди-
ли пло дом, буду ћи да је добио позив 
од гра до на чел ни ка Доб чи це (Пољ ска), 
Тома за Суса да посе ти њихов град 
кра јем маја. Том при ли ком у гра ду ће 

бити и пред став ни ци пољ ске Вла де и 
амба са дор Немач ке у Пољ ској. 

Да се успо ста вља сарад ња два 
гра да у обла сти тури зма, пока зу је и 
чиње ни ца да је после посе те Верс-
мол ду, један број немач ких тури ста из 
овог гра да, бора вио у посе ти ири шкој 
општи ни. Њима је дома ћин била Тури-
стич ка орга ни за ци ја Ири га, а гости су 
поред бољег упо зна ва ња са ири шком 
општи ном, има ли и јед но днев не изле-
те у Нови Сад и Срем ске Кар лов це. 
Дома ћи ни су им орга ни зо ва ли и вас-
кр шњи ручак на Пер ко вом сала шу у 
Нера ди ну. С. Џ.

Тури сти из Немач ке на Пер ко вом сала шу

Драган Драгичевић
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ЈКП „СТАН ДАРД“

Уре ђе ње зеле них повр ши на
Поче так про ле ћа за 

запо сле не у ЈКП 
„Стан дард”, зна чи и 

поче так радо ва на коше њу 
зеле них повр ши на на тери-
то ри ји целе општи не. Скло-
ни смо да их често кри ти ку-
је мо и нала зи мо замер ке, а 
ради се о јед ном заи ста ком-
плек сном послу, у који мно-
го тру да ула жу запо сле ни у 
овом пред у зе ћу. Дипло ми-
ра ни инже њер шумар ства 
Миле на Пет ко, шеф оде-
ље ња пру жа ња кому нал-
них услу га гово ри ла нам је 
о томе.

– Почет ком апри ла запо-
че ло се са првим коше њем 
и то су коше ња која сва ке 
годи не редов но ради мо на 
тери то ри ји целе општи не. 
Још увек завр ша ва мо први 
круг коше ња, пре ма нашем 
пла ну и про гра му, то су пар-
ко ви и дру ге јав не повр ши-
не у првој зони гра да, а по 
месним зајед ни ца ма по пла-
ну посло ва ња су углав ном 
цен три месних зајед ни ца, 
око амбу лан ти, око шко ла, 
црка ва - све зави си, како које 
село зах те ва. Прво коше ње 
је нај те же и нај ду же тра је, с 
обзи ром на то да је пада ла 
киша, па повр ши не које смо 
прве поко си ли, мора ју поно-
во да се косе. Рад су успо-
ри ли и пра зни ци и нерад ни 
дани, али после пра зни ка, 
све надок на ђу је мо. Нај ва-
жни је је било пред Ускрс, да 
смо поко си ли сва гро бља у 
Шиду и повр ши не у цен тру 
гра да, оста ло наста вља-
мо по пла ну – обја шња ва 
Миле на, и дода је, о којим се 

повр ши на ма ради и начи ни-
ма како се косе.

– У сезо ни поко си мо изме-
ђу пет и шест мили о на ква-
драт них мета ра, то вари ра 
од сезо не до сезо не, зави сно 
да ли има кише или не. Неке 
повр ши не, као што је парк у 
цен тру, Блок цен тар, Кара-
ђор ђе ва ули ца, коси мо и 
чети ри пута месеч но, а пред-
ви ђе но је два пута. Вели ке 
повр ши не као што је Сло-
вач ки парк, Зеле ни појас, 
Руски двор, поне кад мора мо 
и два пута месеч но коси ти, 
а у пла ну је јед ном. Тек на 
кра ју сезо не, може мо иза-
ћи са повр ши на ма које смо 
одр жа ва ли. Увек има интер-
вен ци ја, да ура ди мо нешто 
мимо нашег пла на, а ми се 
тру ди мо да иза ђе мо у сусрет 

сва ком том зах те ву.  Са овим 
бро јем рад ни ка и меха ни за-
ци јом којом рас по ла же мо, 
успе ва мо у томе. Осим повр-
ши на у општи ни Шид, ми 
одр жа ва мо и редов но коси-
мо Гра нич ни пре лаз Батров-
ци. По зах те ву гра ђа на, рет-
ко сти же мо да ура ди мо, и то 
су углав ном рас кр сни це које 
се нала зе уз глав не сао бра-
ћај ни це пре ма гра нич ним 
пре ла зи ма, где нико не живи. 
Поко си мо повр ши не око тих 
кућа да би било уред ни-
је, али нема мо вре ме на да 
посту па мо по свим зах те-
ви ма гра ђа на, јер су вели ке 
повр ши не које одр жа ва мо – 
исти че Миле на. 

Диле ме нема једи но код 
нало га и зах те ва инспек циј-
ских слу жби.

– То ради мо када је у пита-
њу пре глед ност неке рас кр-
сни це угро же на, било од 
гра на, било од висо ке тра ве, 
онда извр ша ва мо по нало гу 
сао бра ћај не или кому нал не 
инспек ци је – каже Миле на 
Пет ко из ЈКП „Стан дард”.

Д. Попов

Миле на Пет ко

Уре ђе ње гро бља 

СКУД „СВЕ ТИ САВА“

Кон церт као поклон
Вас кр шњи кон церт под нази вом „СКУД Све ти Сава 

и при ја те љи”, одр жан је у поне де љак, 29. апри ла у 
сали Кул тур но-обра зов ног цен тра у Шиду. Пре ма 
речи ма Радо ван Грчи ћа, умет нич ког руко во ди о ца, 
ово је вас кр шњи поклон свим гра ђа ни ма. Пре пу на 
сала КОЦ-а била је потвр да да су се Шиђа ни обра-
до ва ли ова квом покло ну.

Мла дост, лепо та народ них ношњи, добро рас по-
ло же ње, музи ка, и уме ће чла но ва не само СКУД-а 
„Све ти Сава”, већ и гости ју из Ерде ви ка, СКУД-а 
„Бран ко Ради че вић”, учи ни ли су ово вече за пам ће-
ње. У про гра му су уче ство ва ли и хор „Шиди јан ке”, 
вокал ни соли ста Јеле на Малић и народ ни орке стар 
Кул тур но-обра зов ног цен тра.

Д. П.
Детаљ са кон цер та
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ВРТИЋ „ЧАРО ЛИ ЈА“

Прва сен зор на соба у Сре му
Вртић „Чаро ли ја” Пред школ ске уста но ве „Јели ца Ста-

ни ву ко вић Шиља” у Шиду, захва љу ју ћи сред стви ма 
локал не само у пра ве и роди те ља, добио је сен зор-

ну собу. Ова соба омо гу ћо ла је деци од јасле ног, па све 
до пред школ ског узра ста, да раз ви ја ју чуло слу ха, доди ра, 
вида, мири са и уку са. Да би се раз ви ја ла ова чула, потреб-
на је сти му ла тив на сре ди на, а упра во је таква ова сен зор на 
соба. Јасми на Лалић, вас пи та чи ца у овом врти ћу, обја сни ла 
је о каквој соби се ради.

– Сен зор на соба је соба која пре вас ход но „ради“ на чули-
ма деце, зна чи зами шље на је тако да се сва деч ја чула раз-
ви ја ју. Ово је полу сен зор на соба, јер нису сви еле мен ти сен-
зор не собе овде, него само они који су нај у пе ча тљи ви ји и 
нај ин те ре сант ни ји деци овог узра ста, каже Јасми на.

Вас пи та чи ца је обја сни ла и на који начин се кори сти ова 
соба.

– Доди ру ју ћи, наме шта ју ћи пред ме те, гле да ју ћи све тла 
како се мења ју, слу ша ју ћи музи ку, деца се раз ви ја ју. Воле 
да бора ве у овом про сто ру и више него што смо оче ки ва-
ли, осе ћа ју се сло бод но. Ово је про стор наме њен за њихо во 
истра жи ва ње и машта ње. Ми смо зами сли ли да у соби не 
буде дво је-тро је деце, већ да бора ве сва деца, уз при су ство 
оба вас пи та ча – обја шња ва вас пи та чи ца. 

Уло га роди те ља и њихо ва реак ци ја је важна тако ђе, што 
потвр ђу је и Јасми на Лалић.

– Роди те љи, а и ми, дуго смо чека ли да се ово завр ши. На 
кра ју смо сви  задо вољ ни – рекла нам је Лалић. 

Поред сен зор не собе, нала зи се и бал кон на којем се саде 
леко ви те и зачин ске биљ ке, па нај мла ђи могу да посма тра ју 
раз вој биљ них кул ту ра, и на прак ти чан начин уче о њима.

Д. Попов
Сен зор на соба

ТРА ДИ ЦИ ЈА КОЈУ НЕГУ ЈУ СЛО ВА ЦИ 

Мај ско дрво
Један од тра ди ци о нал-

них оби ча ја код Сло ва ка 
је сад ња ста бла „маја”, 

којег нису про пу сти ли ни ове 
годи не. Сма тра се да тај оби-
чај поти че још од досе ља ва-
ња првих сло вач ких поро ди ца 
на ове про сто ре. Сад ња ста-
бла сим бо лич но зна чи испра-
ћај зиме и дочек про ле ћа. 
Дрво се доно си из шуме, води 
се рачу на да то буде храст, 
пошто пред ста вља јако дрво. 

– Ноћ изме ђу 30. апри ла и 
1. маја је вре ме када се доно-
си дрво висо ко чети ри до пет 
мета ра, за то вре ме девој-
ке пра ве венац од шим ши ра, 
бршља на који се кити цве ти-
ћи ма, машни ца ма, каче се 
фла ше са пићем, мада ове 
годи не то нисмо ура ди ли. 
Некад је био оби чај када је 
било више мла дих, а и Сло ва-
ка, мом ци који су за женид бу 
и има ју девој ке, да у току ноћи 
када се поста ви вели ки „мај”, 
одла зе пред куће сво јих дево-
ја ка и у тај но сти копа ју рупе 
испред њихо ве куће и саде 
мале „маје ве”, девој ка уста не 
ују тро, па се „изне на ди”. То је 
зна чи ло да је веза дво је мла-
дих озбиљ на, да момак хоће 

да се жени. „Мај” сто ји неких 
месец дана, све до пра зни ка 
Духо ва. На тај дан се пра-
ви весе ље испред Сло вач-
ког дома, ски да се тај вели ки 
„мај“, а онда се иде по кућа-
ма дево ја ка, и ту маме обич-
но напра ве кола че и доче ку ју 
госте, на челу са мом ком који 
има наме ру да оже ни девој ку. 
Тада пред њеном кућом ваде 
тај мали „мај” и уно се у дво-
ри ште. Овај оби чај има тра-
ди ци ју и у Сло вач кој – каже 
Ната ша Колар, члан пред сед-
ни штва Сло вач ког кул тур но- 
умет нич ког дру штва „Јед но-
та”. Д. Попов

Ната ша Колар
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„ФОЛ КСВА ГЕН“ У ИНЂИЈ СКОЈ ИНДУ СТРИЈ СКОЈ ЗОНИ?

Конач на одлу ка до новем бра
Нова „Фол ксва ге но ва“ фабри ка 

могла би да се гра ди у инду стриј-
ској зони у Инђи ји, јер је, како 

незва нич но сазна је мо, наша држа-
ва пону ди ла немач ком инве сти то ру 
лока ци ју у том срем ском гра ду. Пре-
ма писа њу поје ди них днев них нови на, 
уред на доку мен та ци ја са пода ци ма о 
пар це ли већ се нала зи на сто лу фабри-
ке у Волф сбур гу, као и пред лог додат-
них инве сти ци ја које је држа ва спрем-
на да ура ди уко ли ко се ауто мо бил ски 
гигант одлу чи за Срби ју. Пону ђе но је 
чак, да јед на од лини ја буду ћег бео-
град ског метр оа сао бра ћа до Инђи је, 
како би и Бео гра ђа ни могли да раде у 
тим пого ни ма.

Пре ма писа њи ма меди ја, нај ве ћа коч-
ни ца за „Фол ксва ген“ била је, како доћи 
до ква ли фи ко ва не рад не сна ге. Зато 

је наша држа ва одлу чи ла, да пону ди 
Нем ци ма да изгра де сво ја постро је ња у 
цен тру, у којем, у рела тив но малом оби-
му, живи ско ро три мили о на људи - на 
пола пута изме ђу Новог Сада и Бео гра-
да, како би тамо могли да се запо сле 
ста нов ни ци оба гра да, а то је упра во 
Инђи ја.

Овај срем ски град, како је обра зло-
же но, има вео ма добру инфра струк ту-
ру, у бли зи ни је пут них и желе знич ких 
кори до ра, али и локал на само у пра ва 
има вео ма добру репу та ци ју, када су у 
пита њу адми ни стра ци ја и лако отва ра-
ње фабри ка. На тери то ри ји Инђи је већ 
ради на десе ти не стра них и дома ћих 
фабри ка, и ско ро да нема инве сти то-
ра који се пожа лио што је дошао у овај 
град.

Недав но је деман то ва на и вест да су 

Нем ци, навод но, оду ста ли од инве сти-
ра ња у нашу земљу. Пред сед ник Алек-
сан дар Вучић недав но је изја вио да су 
Нем ци доби ли пону ду која се тешко 
одби ја, као и да ће се бори ти свим сна-
га ма како би конач на одлу ка „пала“ на 
Срби ју, која би од ове инве сти ци је има-
ла огром ну корист. Немач ко „да” зна чи-
ло би и убр за ње више го ди шњег про-
јек та изград ње под зем не желе зни це, о 
којој Бео гра ђа ни још машта ју, а Инђи ја 
би поста ла инду стриј ски супер и о ран 
цен тар.

Ипак, конач на одлу ка биће позна та 
нај ка сни је у новем бру. Изве сно је, да ће 
гигант из Волф сбур га до 2021. годи не 
у овом делу Евро пе изгра ди ти фабри-
ку вред ну 1,4 мили јар де евра у којој ће 
запо сли ти 5.000 људи. Годи шњи капа-
ци тет биће 300.000 вози ла. М. Ђ.

ИНФРА СТРУК ТУР НИ РАДО ВИ У ИНЂИЈ СКОЈ ОПШТИ НИ

Изград ња врти ћа
и асфал ти ра ње ули ца

За месец дана могла би да поч не 
изград ња новог врти ћа у Инђи ји, 
чиме би се у пот пу но сти решио 

про блем недо стат ка нео п ход них капа-
ци те та за при јем деце пред школ ског 
узра ста. Ту вест недав но је потвр дио 
пред сед ник Општи не Вла ди мир Гак 
и додао, да ће до сеп тем бра поче-
ти упис деце која се нала зе на листи 
чека ња.

– Са почет ком нове школ ске годи не, 
оче ку је мо да ће сва деца бити упи са на 
у Пред школ ску уста но ву „Бошко Буха“. 

Може доћи до неких малих кашње ња, 
око 15 дана, али роди те љи ће има ти 
раз у ме ва ња за то, с обзи ром на то да 
су чека ли и дуже како би упи са ли децу 
у вртић – рекао је Гак.

Први човек инђиј ске општи не освр-
нуо се и на неко ли ко инве сти ци ја које 
се при во де кра ју, или је њихо ва реа ли-
за ци ја у току. Завр ше ни су радо ви на 
изград њи пешач ке ста зе од ЗОО врта 
„Коки“ до бен зин ске пум пе на изла зу 
из Инђи је ка Новом Саду, тако ђе, про-
је кат асфал ти ра ња свих неас фал ти-

ра них ули ца одви ја се пред ви ђе ном 
дина ми ком.

– При во ди мо кра ју асфал ти ра ње 
ули ца у Јар ков ци ма, а део меха ни за-
ци је се већ пре се лио у Љуко во и Нове 
Кар лов це, где су већ у току радо ви на 
асфал ти ра њу – каже пред сед ник Гак.

Ових дана део меха ни за ци је сти гао 
је и у Нови Слан ка мен. При прем ни 
радо ви теку у Млин ској и Кара ђор ђе-
вој ули ци, које ће у наред них пар дана 
бити спрем не за асфал ти ра ње.

М. Ђ.

При пре ма ули ца у Новом Слан ка ме ну
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Бес по врат на сред ства
за раз вој малих пред у зе ћа

Вла ди мир Гак, пред сед-
ник Oпш тине Инђи ја, у 
поне де љак 22. апри ла, 

уру чио је 22 уго во ра пред у-
зет ни ци ма и микро прав ним 
лици ма, о доде ли бес по-
врат них сред ста ва као подр-
шка уна пре ђе њу посло ва-
ња, тех но ло шких про це са 
про из вод ње и услу га, пове-
ћа ње вред но сти и оби ма 
про ме та и сма ње ње тро шко-

ва финан си ра ња про из вод-
не опре ме и репро дук ци о ног 
мате ри ја ла у изно су од 2,3 
мили о на дина ра.

Општи на Инђи ја, по први 
пут ове годи не, доде ли ла је 
бес по врат на финан сиј ска 
сред ства за раз вој малих 
пред у зе ћа и то пред ста вља 
меру, коју рет ко која општи-
на или град у Срби ји при ме-
њу је.

– Ми смо, као локал-
на само у пра ва, увек ту да 
помог не мо наше људе који 
се сами боре за свој динар. 
Овим реа ли зу је мо дато обе-
ћа ње при вред ни ци ма. Оно 
што са сигур но шћу могу 
рећи је, да ће у наред ним 
годи на ма та подр шка бити 
све већа – рекао је Гак при-
ли ком доде ле уго во ра, и 
позвао при вред ни ке да се 

обра те ако има ју било какве 
пред ло ге и суге сти је, на који 
начин би локал на само у-
пра ва могла помо ћи раз вој 
и уна пре ђе ње посло ва ња 
микро прав них лица и пред-
у зет ни ка.

Лица који ма су уру че ни 
уго во ри, мора ла су да испу-
не одре ђе не усло ве: да је 
седи ште фир ме на тери то-
ри ји општи не Инђи ја, да оба-
вља ју делат ност мини мум 
годи ну дана у кон ти ну и те ту 
без при вре ме них пре ки да 
и бло ка де, да су изми ри ли 
поре ске оба ве зе, као и да 
се про тив осни ва ча не води 
кри вич ни посту пак или да је 
осу ђи ван за кри вич на дела. 

Пред став ни ци Општи не 
Инђи ја наја ви ли су и рас-
пи си ва ње новог кон кур са 
за пред у зет ни ке и микро 
прав на лица, који ма ће 
бити доде ље на пре о ста ла 
сред ства у буџе ту, наме ње-
на уна пре ђе њу посло ва ња, 
тех но ло шких про це са про-
из вод ње и услу га, пове ћа-
ње вред но сти и оби ма про-
ме та и сма ње ње тро шко ва 
финан си ра ња про из вод не 
опре ме и репро дук ци о ног 
мате ри ја ла. М. Ђ.

Бес по врат на сред ства за микро прав на лица

Доде ље на 22 уго во ра 
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ИНЂИ ЈА ЕЛЕК ТРОН СКИ НАЈ У РЕ ЂЕ НИ ЈА ОПШТИ НА

При мер добре прак се
Инђи ја је при мер елек трон ски нај-

у ре ђе ни је општи не у Срби ји, коју 
би тре ба ло да сле де дру ги гра-

до ви и општи не, један је од закљу ча-
ка десе тог састан ка Мре же начел ни ка 
град ских и општин ских упра ва Стал не 
кон фе рен ци је гра до ва и општи на, одр-
жа ног у уто рак, 23. апри ла у Бео гра ду.

Јеле на Јојић, начел ник Оде ље ња за 
општу упра ву пред ста ви ла је функ ци о-
ни са ње е-упра ве у Инђи ји, и упо зна ла 
је коле ге о кора ци ма који су учи ње ни 

како би гра ђа ни те срем ске општи не 
доби ли могућ ност инстант пла ћа ња 
так си, накна да, поре за и рачу на, елек-
трон ске при ја ве деце у вртић и функ-
ци о ни са ње Систе ма 48.

Екс пер ти Стал не кон фе рен ци је гра-
до ва и општи на, пред ста ви ли су модел 
спо ра зу ма о међу оп штин ској сарад њи, 
а уче сни ци ма је при бли же на и уло га 
СКГО у про це су при ступ них пре го во ра 
Срби је са ЕУ. На ску пу је било речи и о 
ана ли зи ути ца ја ускла ђи ва ња про пи са 

на ЈЛС у окви ру Погла вља 
23 (пра во су ђе и основ на 
пра ва), као и о про це су 
ускла ђи ва ња адми ни стра-
тив них посту па ка за оба-
вља ње пове ре них посло-
ва.

На састан ку је уче ство-
ва ло око сто ти ну пред-
став ни ка локал них адми-
ни стра ци ја. Ова актив ност 
реа ли зу је се у окви ру 
про јек та „Инсти ту ци о нал-
на подр шка СКГО - тре ћа 
фаза“, коју подр жа ва Вла-
да Швај цар ске.

М. Ђ.
Саста нак СКГО

Пред сед ни ку Општи не Инђи ја, 
Вла ди ми ру Гаку у уто рак, 23. 
апри ла на цере мо ни ји обе ле жа-
ва ња Дана Вој ске Срби је у 
Новом Саду, уру че ни су захвал-
ни ца и меда ља за одлич ну 
сарад њу са Првом бри га дом 
Коп не не вој ске Срби је. При ли-
ком уру че ња при зна ња, на све-
ча но сти у Дому Вој ске у Новом 
Саду, рече но је да су Општи на 
Инђи ја и њен пред сед ник дали 
несе бич ну подр шку Вој сци Срби-
је и њеним при пад ни ци ма у мир-
но доп ским усло ви ма.

Захва лив ши се на доде ли при-
зна ња, Гак је изја вио да је част и 
задо вољ ство сара ђи ва ти са срп-
ском вој ском и да је Општи на 
Инђи ја увек рас по ло же на за 
сарад њу са инсти ту ци ја ма као 
што је Вој ска Срби је.

Све ча но сти су при су ство ва ли 
пред став ни ци вој ске, вер ских 
зајед ни ца, покра јин ске вла де и 
локал них само у пра ва.

Вој ска Срби је обе ле жа ва свој 
пра зник 23. апри ла, у знак сећа-
ња на дан када је 1815. годи не, 
на пра зник Цве ти, подиг нут Дру-
ги срп ски уста нак за осло бо ђе ње 
Срби је од Ото ман ске импе ри је.

 М. Ђ.

СВЕ ЧА НОСТ У ДОМУ ВОЈ СКЕ

Захвал ни ца за сарад њу

УДРУ ЖЕ ЊЕ „МАТ“

Кон курс за
Short cut фести вал

Удру же ње за медиј ску афир ма ци-
ју „Мат“ из Инђи је, рас пи су је кон курс 
за ово го ди шње изда ње „Short cut“ 
фести ва ла, који је пла ни ран за 31. 
август и 1. сеп тем бар 2019. годи не.

На фести ва лу се при ка зу ју крат-
ки игра ни, доку мен тар ни, екс пе ри-
мен тал ни и ани ми ра ни фил мо ви. 
Фести вал је отво рен како за фил мо-
ве дома ћих ауто ра, тако је окре нут и 
ауто ри ма из целог све та. Тема ти ка 
фил мо ва тре ба да је из обла сти еко-
ло ги је, тури зма и живо та.

Јав ни позив за так ми чар ски део 
„Short cut” фести ва ла је од 1. маја 
до 5. јула. Потреб но је да се доста-
ве попу њен фор му лар, фото гра фи ја 
ауто ра и филм, у фор ма ту MPEG-4 
нај ка сни је до 10. авгу ста 2019. на 
маил short cut fest@gmail.com.

На Фести ва лу ће бити доде ље на 
прва награ да за кате го ри ју еко ло ги-
ја, прва награ да за кате го ри ју тури-
зам и прва награ да за кате го ри ју 
живот, награ да за ани ми ра ни филм, 
Гран-при фести ва ла као и спе ци јал-
на награ да за посе бан ути сак.

М. Ђ.

Захвал ни ца Вој ске Срби је Вла ди ми ру Гаку
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ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ОБИ ШАО „ТРИ МО ИНЖЕ ЊЕ РИНГ“

Посло ва ње дуже од деце ни је
Пред сед ник општи не 

Пећин ци мр Жељ ко 
Трбо вић посе тио је 

недав но ком па ни ју „Три мо 
Инже ње ринг“ у Шима нов ци-
ма и том при ли ком раз го ва-
рао са гене рал ним дирек-
то ром Деја ном Анти ћем. 
Ком па ни ја „Три мо Инже ње-
ринг“ се бави про из вод њом 
фасад них и кров них систе-
ма, а пре ма речи ма дирек-
то ра Анти ћа, оно по чему 
су позна ти у све ту упра во 
су челич ни сен двич-пане ли 
са испу ном од мине рал не 
вуне, напра вље ни по висо-
ким про тив по жар ним стан-
дар ди ма.

– Оно што наше пане ле 
издва ја од дру гих је сама 
мине рал на вуна која има 
пред ност у одно су на дру-
ге мате ри ја ле, као што су 
пане ли од поли у ре та на. 
Мине рал на вуна је при род ни 
мате ри јал, пре ра ђе ни камен 
у обли ку вуне, који има сво-
ју изо ла ци о ну функ ци ју, чвр-
сти ну и него рив је мате ри-
јал. Иако прак тич но нема 
него рив ног мате ри ја ла, зна-
чај но је то да је вре ме горе-
ња мине рал не вуне мно го 
дуже него што је то слу чај 
код поли у ре та на. Сушти на је 
да обје кат може што дуже да 
издр жи, да не пре не се ватру 
како би у неким ситу а ци ја-
ма ватро га сне еки пе могле 
да интер ве ни шу. Стан дар ди 
про тив по жар но сти су доста 

стрикт ни и тре ба да буду 
стрикт ни, јер то је нешто 
што све нас чува, пого то во 
за објек те ова квог типа где 
се нала зи вели ки број људи 
– рекао је Антић.

Ком па ни ја „Три мо Инже-
ње ринг“ пози ци о ни ра ла се у 
шима но вач кој инду стриј ској 
зони међу првим ком па ни-
ја ма пре више од 10 годи на, 
а на повр ши ни од око шест 
хек та ра нала зи се фабри-
ка и адми ни стра тив ни део. 

Тре нут но запо шља ва 90 
рад ни ка, што је, како нам 
је рекао дирек тор Антић, у 
окви ри ма реал них потре ба 
ком па ни је.

– Ми смо дуго при сут ни 
на нашем тржи шту, ста бил-
на само ком па ни ја и сва ко-
днев на је бор ба да се одр жи 
ниво и пози ци ја. Про дај но 
покри ва мо тери то ри ју југо-
и сточ не Евро пе, а у пла ну 
је и шире ње тржи шта, про-
из вод ње и можда уво ђе ње 

тре ће сме не – изја вио је 
Антић.

Током раз го во ра са гене-
рал ним дирек то ром „Три мо 
Инже ње рин га“ пред сед ник 
Трбо вић освр нуо се на зна-
чај ком па ни ја са десе то го ди-
шњим посло ва њем у нашој 
општи ни, које ту оста ју и 
даље се раз ви ја ју, јер, како 
је рекао, упра во су оне при-
мер повољ ног при вред ног 
окру же ња и добре сарад ње 
са локал ном зајед ни цом.

мр Жељ ко Трбо вић са Деја ном Анти ћем

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

Чеп за хендикеп
У окви ру акци је „Чеп за хен ди кеп‟, 

у којој општи на Пећин ци уче ству-
је већ неко ли ко годи на, 3. маја су 

пре да те нове коли чи не чепо ва од пет-
амба ла же, чијом про да јом се обез бе-
ђу ју сред ства за купо ви ну орто пед ских 
пома га ла за пара пле ги ча ре.

Ово га пута при ку пље но је 490 кило-
гра ма чепо ва, а како нам је рекла Маја 
Доше но вић, пред став ник Оде ље ња 
за дру штве не делат но сти општи не 
Пећин ци, акци ја је већ уве ли ко зажи-
ве ла у нашој општи ни и чепо ви редов-
но сти жу из пећи нач ке локал не само у-
пра ве, пред у зе ћа, јав них и обра зов них 
уста но ва и удру же ња гра ђа на, а нај-
ве ће коли чи не при ку пља ју пред у зе ће 
„Луки комерц“ и Пред школ ска уста но-
ва „Вла да Обра до вић Каме ни“.

Саку пље ни чепо ви
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УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕНА ОБРА ДО ВА ЛИ МАЛИ ША НЕ ЗА УСКРС

Подељени пакетићи
Удру же ња жена „Шима-

нов чан ке‟ и „Лепо та 
Аша ње‟ и удру же ње 

„Социо-еко ло гич но‟ при ре-
ди ли су у неде љу, 28. апри ла 
при го дан ускр шњи про грам и 
награ де за мали ша не, све 
то у сарад њи са цркве ним 
општи на ма у сво јим насе љи-
ма.

После ускр шње литур ги-
је у месном хра му, „Шима-
нов чан ке‟ су деци поде ли ле 
на поклон 200 паке ти ћа, а 
потом је у пор ти цркве орга-
ни зо ва но тра ди ци о нал но 
так ми че ње у туца њу ускр-
шњим јаји ма. У кате го ри ји за 
пред школ ски узраст побед-
ник је био Лука Ман дић, дру-
го место осво јио је Тади ја 
Сто ја но вић, а тре ће Ана ста-
си ја Стој ко вић. У кате го ри ји 
уче ни ка од првог до четвр-
тог раз ре да нај бо ља је била 
Ната ли ја Сте па но вић, дру-
го место осво ји ла је Сара 
Мили ће вић, а тре ће Маг да-
ле на Шљу кић. У кате го ри ји 
уче ни ка од петог до осмог 
раз ре да побед ник је био 
Стра хи ња Ради во је вић, дру-
го место осво јио је Вук Пеко-
вић, а тре ће Сла ђан Гаврић. 
Роб не награ де за прво, дру го 
и тре ће место у све три кате-
го ри је обез бе ди ли су дона-
то ри – „Елит сту дио“, књи-
жа ра „Шим про мет“ и рад ња 

за покло не „Дар март“. Купо-
ви ну 200 поклон паке та и 
ове годи не омо гу ћи ли су 
Месна зајед ни ца Шима-
нов ци, „Арком“, „Хопа цупа 
бенд“, „Елит сту дио“, „Ирис“ 
и „Кар текс“. После школ ског 
рас пу ста „Шима нов чан ке‟ ће 
уру чи ти пре о ста ле ускр шње 
паке ти ће кори сни ци ма услу-
га Днев ног борав ка за децу и 

мла де са смет ња ма у раз во-
ју, у Субо ти шту.

У Дечу је након бого слу-
же ња у месном хра му Удру-
же ње „Социо-еко ло гич но‟ 
при пре ми ло је шаре на ускр-
шња јаја за тра ди ци о нал-
ну Туца ни ја ду и награ де за 
побед ни ке, док је слат ки ше 
за децу обез бе ди ла цркве на 
општи на Деч. Прво место у 

кате го ри ји петли ћа осво јио је 
Бошко Добрић, дру го место 
Тео дор Гаји ца, док је тре-
ће место при па ло Ната ши 
Весић. У кате го ри ји пио ни ра 
прво место осво ји ла је Нађа 
Цакић, дру го место је при па-
ло Маши Ерор, док је тре ћи 
био Нема ња Савић. У кате го-
ри ји каде та прво место осво-
јио је Милан Мави ја, дру го 
место Тара Мар ко вић, а тре-
ће Михај ло Зор кић. Пеха ре 
за посе бан труд за при пре му 
изло жбе ускр шњих јаја доби-
ла су деца из мла ђе и при-
прем не гру пе Пред школ ске 
уста но ве „Вла да Обра до вић 
Каме ни“ из Деча.

И у Аша њи је након бого-
слу же ња у месном хра му 
орга ни зо ва но так ми че ње у 
туца њу ускр шњим јаји ма која 
су при пре ми ле жене из удру-
же ња „Лепо та Аша ње‟, док је 
купо ви ну јаја спон зо ри са ло 
пред у зе ће „Ребро комерц“. 
Прво место на так ми че њу 
осво јио је Ђор ђе Кеб ђи ја, 
дру го место при па ло је Дани-
лу Миле у сни ћу, док је тре ће 
место осво јио Петар Бла ну-
ша. Награ де за нај у спе шни-
је так ми ча ре обез бе ди ла је 
цркве на општи на Аша ња, а 
чла ни це Удру же ња послу-
жи ле су нај мла ђе Ашањ це 
бом бо на ма и кола чи ма које 
су саме уме си ле. 

Ускр шње радо сти

УДРУ ЖЕ ЊЕ РИБО ЛО ВА ЦА „ДОЊИ ТОВАР НИК“

Уло вље но више од тоне рибе
Три на е сто екип но дру же ње стра-

сних рибо ло ва ца одр жа но је пред 
Ускрс, на језе ру „Срем ска оаза” у 

петак и субо ту, у орга ни за ци ји Удру же-
ња рибо ло ва ца „Доњи Товар ник”. Так-
ми че ње је оку пи ло десет тро чла них 
еки па, а након завр ше ног три де се то-
сат ног так ми че ња укуп но је уло вље но 
1.385 кило гра ма шара на.

Прво место на 13. екип ном дру же-
њу при па ло је еки пи ЦТ „Паја“ Уб која 
је уло ви ла 268 кило гра ма рибе. Дру го 
место зау зе ла је еки па ЦТ „Дел та“ са 
уло вом тешким 211 кило гра ма, док је 
тре ће место зау зе ла еки па ЦТ „Боки 
и Боле“ са 150 кило гра ма уло вље не 
рибе. Награ да за нај ве ћи улов при па-
ла је еки пи „Биг Бра дер“ која је упе ца-
ла шара на тешког 14,6 кило гра ма, док 
је награ ду за нај ма њи улов осво ји ла 
еки па ЦТ „Урош“ за улов од два кило-
гра ма.

Како су нам рекли из Удру же ња 

рибо ло ва ца „Доњи Товар ник” три на е-
сто екип но дру же ње про те кло је и овај 
пут у добром рас по ло же њу, а еки пи 
ЦТ Голу бин ци која се нашла на четвр-
том месту, за улов од 143 кило гра ма 
при па ла је уте шна награ да, бес плат но 

пра ње кола у ново о тво ре ној ауто пе ри-
о ни ци ГЕАР у Пећин ци ма. 

Након уру че ња награ да дру же ње 
је наста вље но на руч ку, који је за све 
уче сни ке при ре дио орга ни за тор так ми-
че ња.

Дру же ње рибо ло ва ца
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ОД ВЛА ДЕ СРБИ ЈЕ 10 МИЛИ О НА ЗА УРЕ ЂЕ ЊЕ ТРГА

Урбани изглед центра 
Пред сед ник Општи не Пећин ци мр 

Жељ ко Трбо вић пот пи сао је јуче у 
Бео гра ду уго вор којим се општи ни 

Пећин ци доде љу ју сред ства у изно су од 
10 мили о на дина ра за суфи нан си ра ње 
радо ва на уре ђе њу трга око хра ма Све-
тог Нико ле у Пећин ци ма.

Мини стар ство држав не упра ве и 
локал не само у пра ве обез бе ди ло је ове 
годи не из Фон да за локал укуп но 490 
мили о на дина ра, за 77 про је ка та из целе 
Срби је, а пред став ни ци ма 63 локал не 
само у пра ве уго во ре о доде ли сред ста-
ва уру чио је ресор ни мини стар Бран ко 
Ружић, који је том при ли ком изја вио да 
је у Фон ду за локал 2017. годи не било 
укуп но 10 мили о на дина ра, да су про шле 
годи не та сред ства уве ћа на на 320 мили-
о на, а ове годи не на ско ро пола мили јар-
де дина ра. 

– Надам се да ћемо у дого во ру са 
пред сед ни цом Вла де и мини стром 
финан си ја, који ма се захва љу јем и на 
овом пове ћа њу, пости ћи да овај фонд у 
иду ћој годи ни буде још већи, јер је ове 
годи не било пре ко 200 при ја ва про је ка та 
у вред но сти пре ко две мили јар де дина-
ра, што у вели кој мери гово ри о оспо со-
бље но сти локал них само у пра ва не само 
да пишу про јек те, већ и да одре де при-
о ри те те у потре ба ма гра ђа на који живе 

у тим локал ним сре ди на ма – рекао је 
Ружић.

Пред сед ник Трбо вић каже да ће доде-
ље на сред ства зна чи ти општи ни Пећин-
ци, јер је укуп на про це ње на вред ност 
радо ва на уре ђе њу трга у Пећин ци ма 20 
мили о на дина ра.

– Пећин ци као адми ни стра тив ни цен-
тар заслу жу ју да има ју уре ђен трг у цен-
тру насе ља. Да бисмо поче ли радо ве 
на уре ђе њу трга, мора ли смо нај пре да 

изгра ди мо и опре ми мо нову пија цу и да 
ста ру пија цу изме сти мо са трга код хра-
ма Све тог Нико ле. У послед њих неко ли-
ко годи на у уре ђе ње цен тра Пећи на ца 
уло же но је бли зу 15 мили о на дина ра, а 
про це ње на вред ност самих радо ва на 
уре ђе њу трга је око 20 мили о на и због 
тога смо захвал ни Мини стар ству за 
држав ну упра ву и локал ну само у пра ву и 
Вла ди Репу бли ке Срби је на овој зна чај-
ној помо ћи – изја вио је Трбо вић.

Са пот пи си ва ња уго во ра

ПОРО ДИЧ НА ФИР МА ПАРИ РА СТРА НИМ КОМ ПА НИ ЈА МА

Из Шима но ва ца у свет
Поро дич на фир ма „Тер-

мо монт“ из Шима но-
ва ца успе шно послу је 

пре ко 30 годи на и до сада је 
изра сла у рено ми ра ног про-
из во ђа ча котло ва, како на 
дома ћем тако и на ино стра-
ном тржи шту. Пред сед ник 
Општи не Пећин ци мр Жељ ко 
Трбо вић недав но је посе тио 
„Тер мо монт“ и том при ли ком 
се упо знао са дуго го ди шњим 
радом и посло ва њем фир ме, 
а са пла но ви ма га је упо знао 
Небој ша Ата нац ко вић дирек-
тор и сувла сник.

Фир ма „Тер мо монт“ је осно-
ва на 1986. годи не, када сти че 
репу та ци ју у обла сти инста-
ла ци је цен трал ног гре ја ња и 
мон та же котлов ских постро-
је ња.

– С обзи ром да нам је ста ло 
да запо шља ва мо наше људе, 
успо ста ви ли смо сарад њу са 
сред њом тех нич ком шко лом 
из Пећи на ца и ушли у систем 
дуал ног обра зо ва ња. Тако ђе, 
наши про из во ди су искљу чи во 
дома ћег поре кла – од сиро ви-
на које сти жу из желе за ре из 
Сме де ре ва до конач ног про-
из во да спрем ног за кори шће-
ње у дома ћин ству – рекао је 

Ата нац ко вић, и додао да акце-
нат ста вља ју на ква ли тет, као 
и да су пре те жно изво зно ори-
јен ти са ни. Поло ви ну пла сма-
на изво зе у Евро пу и Руси ју, 
а про шле годи не су отво ри ли 
ново тржи ште у Чилеу.

Са амби ци ја ма ком па ни је, 
пред сед ни ка Трбо ви ћа упо-
знао је и Цве ја Ата нац ко вић, 
који је рекао да је у пла ну 
про ши ре ње фир ме на нових 
чети ри хек та ра код шима но-

вач ког пре чи ста ча, а буду ћи 
про дај ни цен тар пла ни ра се 
код наплат не рам пе на 1,26 
хек та ра. 

Након оби ла ска ком плек-
са „Тер мо мон та“ пред сед ник 
Трбо вић је изја вио да је вео ма 
задо во љан када види да се 
поро дич не фир ме раз ви ја ју и 
да успе шно пари ра ју ино стра-
ним ком па ни ја ма.

– Посеб но ми је дра го када 
видим да су деца кре ну ла оче-

вим сто па ма, да су одлу чи ла 
да оста ну на свом има њу и да 
наста вља ју поро дич ну тра-
ди ци ју. Ова ко успе шна ком-
па ни ја, каква је „Тер мо монт“ 
сва ка ко може да послу жи за 
при мер буду ћим гене ра ци ја-
ма и поро ди ца ма које желе да 
покре ну соп стве ни бизнис, а 
локал на само у пра ва ће увек 
бити спрем на да им пру жи 
пуну подр шку – казао је Трбо-
вић.

Посе та ком па ни ји „Термо монт“



16 8. MAJ 2019.  M NOVINE ДРУШТВО

ПУ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: МЕДИЈ СКА КАМ ПА ЊА ЗА ВЕЋУ БЕЗ БЕД НОСТ
У САО БРА ЋА ЈУ

Оштрије контроле возача
У циљу поди за ња све-

сти сва ког поје ди-
нач ног уче сни ка у 

сао бра ћа ју и поди за ња 
укуп ног ста ња без бед но сти 
у сао бра ћа ју на виши ниво, 
нео п ход но је што пот пу ни-
је инфор ми са ње свих уче-
сни ка у сао бра ћа ју, посеб-
но воза ча мотор них вози ла 
о тежи ни после ди ца које 
могу наста ти у сао бра ћај-
ним незго да ма и о важно сти 
пошто ва ња свих сао бра-
ћај них про пи са - посеб но 
забра не упра вља ња вози-
лом под ути ца јем алко хо ла 
и вожње непри ла го ђе ном 
брзи ном. 

О томе и о дру гим тема-
ма у вези без бед но сти у 
сао бра ћа ју, гово рио је пот-
пу ков ник Вла ди мир Рољић, 
начел ник Оде ље ња сао бра-
ћај не поли ци је Поли циј ске 
упра ве у Срем ској Митро ви-
ци, у петак, 3. маја, на кон-
фе рен ци ји за меди је.

– У послед њих десет дана 
све до ци смо већег бро-
ја сао бра ћај них незго да са 
смрт ним после ди ца ма, које 
су се дого ди ле на под руч ју 
Сре ма. Иако смо задо вољ-
ни ста ти сти ком, јер се број 
сао бра ћај них незго да сма-
њио за 13 посто, а број поги-
ну лих са 16 на 13, у прва 
чети ри месе ца ове годи не, 

недав ни дога ђа ји нас опо-
ми њу да ипак, не може мо 
бити задо вољ ни цело куп-
ном ситу а ци јом. Зато пре ко 
меди ја жели мо да ука же мо, 
пока же мо, упо зо ри мо, како 
би се избе гле ова кве незго-
де – рекао је Рољић.

Карак те ри сти ка свих 
незго да је да се деша ва ју 
у ноћ ним сати ма и под деј-
ством алко хо ла. Ана ли зи ра-

ју ћи ситу а ци ју, про из и ла зи 
да је глав ни чини лац ова-
квог ста ња у ста ву уче сни ка 
у сао бра ћа ју.

– Став је нега ти ван и про-
у зро ку је нега тив на пона-
ша ња у сао бра ћа ју, оби чај 
да се попи је која чаши ца и 
лепим и ружним пово дом, да 
се не везу је појас, да се вози 
бицикл без све тла, да огра-
ни че ње брзи не не важи... Из 

Сао бра ћај на 
поли ци ја ће

пред у зе ти
оштри је мере из 

свог доме на
кон тро ле,

репре си је, 
и мере које су 

нало же не од 
Мини стар ства 

уну тра шњих 
посло ва. Сва ки 
возач, који буде 

зау ста вљен
биће

алко те сти ран. 
Брзи на кре та ња 

кон тро ли са ће се 
и дању и ноћу, 
као и про ве ра 

вези ва ња
поја се ва и на

зад њем седи шту

Владимир Рољић, начелник Одељења саобраћајне полиције
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тога насту па ју мате ри јал не 
ште те, као нај бе за зле ни-
ја после ди ца несре ће, до 
смрт них после ди ца и поро-
дич них тра ге ди ја – наста вио 
је Рољић.

Због тога ће сао бра ћај на 
поли ци ја пред у зе ти оштри је 
мере из свог доме на кон тро-
ле, репре си је,  и мере које су 
нало же не од Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва. Сва ки 
возач, који буде зау ста вљен 
ће бити алко те сти ран. Брзи-
на кре та ња кон тро ли са ће се 
и дању и ноћу, као и про ве ра 
вези ва ња поја се ва и на зад-
њем седи шту, које про цен-
ту ал но изно си 15 посто, док 
је про це нат вези ва ња поја-
се ва на пред њим седи шти-
ма задо во ља ва ју ћи, пре ко 
90 посто у нашој поли циј ској 
упра ви. 

Посеб на пажња посве ћу је 
се пеша ци ма и бици кли сти-
ма, који су нај у гро же ни ја и 
нај ра њи ви ја врста уче сни ка 
у сао бра ћа ју.

– Зато пре ко меди ја и 
уз рад локал ног Саве та за 
без бед ност сао бра ћа ја пре-
вен тив но делу је мо, наши 
пред став ни ци су укљу че ни у 
кам па њу која је усме ре на на 
нај ра њи ви је уче сни ке у сао-
бра ћа ју, како бисмо на овај 
начин допри не ли пове ћа-
њу  све сти и одго вор но сти  
свих уче сни ка у сао бра ћа ју, 
са циљем сма ње ња сао-
бра ћај них незго да и тра гич-
них после ди ца – иста као је 
начел ник Оде ље ња сао бра-
ћај не поли ци је Вла ди мир 
Рољић.

Г. Томац

СЕЋА ЊЕ НА МОН СТРУ О ЗНИ ЗЛО ЧИН У РУМИ

Мари јин отац ника да 
није тра жио одго вор
На рум ском гро бљу, 

у четвр так 2. маја, 
сахра њен је Небој ша 

Петро вић (59), који је осу ђен 
за бру тал ни зло чин почи њен 
у овом гра ду 1998. годи не. 
Он је убио, па запа лио сту-
дент ки њу Мари ју Лива ду 
(22) из Руме, а за то дело му 
се суди ло пуних 12 годи на.

Мари јин отац Ђор ђе Лива-
да (72), у раз го во ру за наш 
лист каже, да ника да није 
тра жио одго вор од уби це 
зашто је убио њего ву ћер-
ку, јер није имао сна ге ни да 
га пита. Румља ни ма још не 
бле ди из сећа ња тај зло чин, 
а оста ће упам ћен  гене ра ци-
ја ма. Бол и ране код поро ди-
це Лива да и даље не про ла-
зе. Вест, да је уби ца њего ве 
ћер ке пре ми нуо после дуге 
и тешке боле сти, како каже 
Ђор ђе, није му доне ла мир 
и спо кој.

– Сва ко доби је по сво јој 
заслу зи. Ја сам морао да 
наста вим живот даље, ради 
мог дру гог дете та, мог сина. 
Није ми било лако ни тада, 
није ни сада. Морао сам да 
се борим са тим. Виђао сам 
га по гра ду након њего вог 
изла ска из затво ра. На сре-
ћу, нисмо се директ но сре-
та ли, тако је и боље – при ча 
отац уби је не сту дент ки ње, 
који каже да се поно во родио 
пре 13 годи на, када је добио 
прву уну ку.

Сту дент ки ња Мари ја 
Лива да неста ла је у ноћи 
изме ђу 27. и 28. сеп тем бра 
1998. годи не у Руми. Када је 
у Инђи ји у поте зу „Леје“, про-
на ђен угље ни сан леш девој-
ке, поро ди ца Лива да није 
веро ва ла да би то могло 
бити Мари ји но тело. Међу-
тим, на осно ву неиз го ре лих 
оста та ка и ДНК ана ли зе, 

утвр ђе но је да је реч о девој-
ци из Руме. 

Дуго је тра ја ла потра га за 
уби цом, док кри ми на ли стич-
ки инспек то ри нису дошли 
до пода тка да је Мари ја коб-
не ноћи виђе на у Руми, како 
ула зи у кафић „Алка траз“, 
вла сни штво Небој ше, ода-
кле се никад није вра ти ла. 
Петро вић је ухап шен и ста-
вљен у при твор, а неко ли ко 
гости ју који су те ноћи били у 
„Алка тра зу“, потвр ди ло је да 
је Мари ја дошла у кафић и 
оти шла у њего ву кан це ла ри-
ју, из које није иза шла.

Рекон струк ци јом дога ђа ја 

утвр ђе но је, да је Петро вић 
те ноћи у сво јој кан це ла-
ри ји пуцао Мари ји у гла ву. 
После уби ства, леш је умо-
тао у тепих, ста вио га у гепек 
„југа 45“ и одве зао у шипраж-
је у Инђи ју. На том месту је 
испа лио још пет мета ка из 
пишто ља мар ке „заста ва“ у 
тело сту дент ки ње, а онда га 
запа лио. Када је тело изго-
ре ло и оста ли само угље-
ни са ни дело ви, вра тио се у 
Руму.

Током истра ге и суђе ња 
није дефи ни са но шта је био 
мотив овог зло чи на.

 С. Костић

На прва два суђе ња 
Петро вић је осу ђи ван на 
по 20 годи на роби је, али 
је Врхов ни суд обо рио 
ове пре су де и нало жио 
нова суђе ње. Осум њи-
че ни је, пре ма важе ћем 
зако ну, вре ме од пре су де 
Окру жног суда до реше-
ња Врхов ног суда, про во-
дио на сло бо ди. На тре ћем 
суђе њу добио је 40 годи на 
роби је. И ову пре су ду је 
Врхов ни суд Срби је обо рио 

и на послед њем суђе њу 
добио 20 годи на.

Апе ла ци о ни суд из Новог 
Сада је пре и на чио ову 
пре су ду на 15 годи на и 
она је поста ла пра во сна-
жна. Петро вић је у при тво-
ру про вео шест годи на и 
ско ро пет месе ци, чека ју-
ћи пре су ду. А у затво ру је 
био од 2010. до 2015 годи-
не, након тога је амне сти-
ран одлу ком Вишег суда у 
Срем ској Митро ви ци.

Са 40 на 15 годи на роби је

Мари ја Лива даНебој ша Петро вић 
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СТРЕ ЉАЧ КА ДРУ ЖИ НА „ЈЕДИН СТВО“

Алек сан дра Хавран нова нада
Стре љач ка дру жи на „Једин ство“ 

из Ста ре Пазо ве позна та је 
широм наше земље по резул-

та ти ма које њени стрел ци оства ру ју, 
како на дома ћим тако и на међу на род-
ним так ми че њи ма. Ова дру жи на сва-
ке годи не изне дри неког новог стрел-
ца, тако да сло бод но може мо рећи да 
пред ста вља јед ну ста бил ну и јаку базу 
мла дих тале на та. 14-ого ди шња Алек-
сан дра Хавран је послед ња од њих. 
За собом већ има озбиљ не резул та-
те, а тек јој се сме ши све тла спорт ска 
будућ ност. Њен тре нер, Саша Икер 
кроз осмех каже, да када се поја ви 
она ко мале на не делу је опа сно, али 
кад узме оруж је и поч не да гађа, врло 
је опа сна. Стре лац Мари ја Малић 
исти че, тако ђе, да је Алек сан дра тре-
ћи члан сени ор ске еки пе, што је вели-
ки успех с обзи ром на то да је још увек 
пио нир ка. 

Послед њи вели ки резул тат који је 
Алек сан дра оства ри ла јесте прво 
место на школ ском првен ству на окру-
жном нивоу. На нивоу држав них так-
ми че ња, нај бо љи резул тат оства ри ла 
је у Сме де ре ву, када је упу ца ла 624,8 
кру го ва, а у ино стран ству нај ве ћи 
успех дости гла је у Њитри, Сло вач ка, 
на 24. митин гу олим пиј ских нада, када 
је осво ји ла зла то у кате го ри ји до 20 
годи на. На истом так ми че њу поне ла је 
и титу лу нај бо љег стрел ца.

– Осе ћа ла сам се фено ме нал но и 
испу ње но. Било је све чуд но зато што 
имам тек 14 годи на и све се тако брзо 
деси ло. Роди те љи су тако ђе били 
мно го срећ ни и једва су чека ли да 
дођем кући да про сла ви мо – рекла је 
Алек сан дра, при се ћа ју ћи се свог успе-
ха.

Стре љач ка дру жи на „Једин ство“ 
већ 15 годи на уна зад оства ру је изу-
зет но добру сарад њу са све три ста-
ро па зо вач ке основ не шко ле, тако 
што настав ни ци физич ког вас пи та ња 
дово де децу у стре ља ну како би се 

упо зна ла са спо р том и виде ли и про-
ба ли пушке и оста лу спорт ску опре му. 
У јед ној таквој посе ти стре ља штво је 
заво ле ла и Алек сан дра. 

– Први пут за стре ља штво чула сам 
пре ко настав ни ка физич ког вас пи та-
ња, Бра ни сла ва Мује ви ћа. Са њим 
смо дошли у стре ља ну и ту сам про ба-
ла да пуцам и сви де ло ми се. Роди те-
љи су ипак били у чуду, јер сам девој-
чи ца, али су ме ипак упи са ли јер сам 
то желе ла – каже Алек сан дра.

Тре нер Саша из иску ства каже, да 
обич но деца која дођу касни је, као 
што је био слу чај са мла дом Хавран, 
буду бољи и успе шни ји стрел ци. Стре-
ља штво је спо рт где се поје ди нац у 
пот пу но сти осла ња на себе, спо рт који 
раз ви ја кон цен тра ци ју, раз ми шља ње 
и доно ше ње пра во вре ме них одлу ка 
које нису резул тат жур бе или исхи тре-
но сти.

– Стре лац мора бити изу зет но јак. 
Могу све да их нау чим, нарав но, неко 
је тален то ван више, неко мање, али 

за неке вели ке и озбиљ не резул та те 
нај ва жни ји је тај пси хо ло шки моме нат 
– каже тре нер Саша.

Алек сан дри Хавран у кон цен три са-
њу на сва ку дија бо лу, нај ви ше пома же 
музи ка.

– Углав ном слу шам музи ку пре било 
ког так ми че ња, јер ме то нај ви ше сми-
ри и могу да се скон цен три шем на 
пуца ње, каже спор тист ки ња. 

Алек сан дра Хавран од ове годи не 
је сти пен ди ста Покра јин ског секре-
та ри ја та за спо рт и омла ди ну, тако 
да ће уско ро бити опре мље на врхун-
ским спорт ским рекви зи ти ма, како 
би пости за ла што боље резул та те и 
оства ри ла свој циљ да уђе у репре-
зен та ци ју Срби је.

Стрел ци „Једин ства“ као и сва ке 
годи не, има ју густ рас по ред так ми че-
ња и првен ста ва, како у Срби ји тако и 
широм све та. Нај зна чај ни ји ове годи не 
су свет ски купо ви у Мин хе ну и Рио де 
Жане и ру, као и европ ске игре у Мин-
ску. Ива на Попо вић

Алек сан дра Хавран

ФЕНИКС

Одр жа но посе ло
У годи ни када обе ле жа ва две и по 

деце ни је од осни ва ња, Дру штво за 
афир ма ци ју инва ли да „Феникс“ из 
Ста ре Пазо ве, пла ни ра низ про гра ма. 
Један од њих је и недав но одр жа но 
Ускр шње посе ло. На Вас кр шњи уто рак 
у Ста рој Пазо ви одр жа но је 100-то 
Посе ло „Феникс и при ја те љи“. У про-
гра му су се већ по тра ди ци ји бира ла 
нај леп ше офар ба на и укра ше на ускр-
шња јаја, а побед ни ци су награ ђе ни. У 
музич ком делу про гра ма насту пи ли су 
Јан Чемер ски и чла но ви КУД-а „Бран-
ко Ради че вић“ из Ста ре Пазо ве. Про-

грам је одр жан у Клу бу за днев ни 
бора вак.

КИНОЛОШКО ДРУШТВО

Изло жба паса 
Међу на род на изло жба паса свих 

раса ЦАЦИБ одр жа ла се у субо ту, 4. 
маја на Расад ни ку „Брест“ у Ста рој 
Пазо ви, у орга ни за ци ји ста ро па зо вач-
ког Кино ло шког дру штва, под покро ви-
тељ ством општи не Ста ра Пазо ва. По 
лепом вре ме ну су број ни посе ти о ци 
ужи ва ли раз гле да ју ћи псе свих раса, 
од којих је нај ви ше било аме рич ких 
ста фор да. Суди је су прву награ ду 
доде ли ле ротвај ле ру одга ји ва ча Дар ка 

Весе ли ћа из Ваље ва, на дру гом је 
немач ки шпиц, а на тре ћем руски хрт. 
На так ми че њу је сво је псе пред ста ви-
ло пре ко 300 изла га ча из 24 земље. 

З. К.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Одлу ка о так си
пре во зу

На 39. Сед ни ци овог сази ва Скуп-
шти не општи не Ста ра Пазо ва, изме ђу 
оста лог, усво је ни су изве шта ји о раду 
Месних зајед ни ца Нова Пазо ва и Нови 
Банов ци, годи шњи про грам зашти те, 
уре ђе ња и кори шће ња пољо при вред-
ног земљи шта, изме не ста ту та Пред-
школ ске уста но ве „Поле та рац”, а Фија-
ке ри ја да у Сур ду ку је увр ште на међу 
мани фе ста ци је из обла сти кул ту ре и 
тури зма од зна ча ја за општи ну Ста ра 
Пазо ва.

Већи ном гла со ва усво је на је и одлу-
ка о так си пре во зу, којом се про пи су ју  
бли жи усло ви за оба вља ње так си пре-
во за, карак те ри сти ке и обе леж ја так си 
вози ла и начин оба вља ња так си пре-
во за на тери то ри ји општи не Ста ра 
Пазо ва.

Одлу ка која сту па на сна гу осам 
дана од усва ја ња, а међу нај ва жни јим 
нови на ма јесте, да за оба вља ње ове 
делат но сти, так си возач мора да има 
зва ње воза ча пут нич ког ауто мо би ла 
тре ћег сте пе на струч не спре ме или 
зва ње тех ни ча ра друм ског сао бра ћа ја, 
одно сно воза ча спе ци ја ли сте петог 
сте пе на. Ура ђе не су нове кров не озна-
ке са грбом општи не и бро јем, а које 
ће так си сти пре у зе ти на реверс.

ПОЗО РИ ШНА САЛА

Вас кр шњи кон церт
Дру гог дана вели ког хри шћан ског 

пра зни ка у Позо ри шној Сали у Ста рој 
Пазо ви одр жан је цело ве чер њи Вас кр-
шњи кон церт чла но ва ста ро па зо вач ког 
КУД-а „Бран ко Ради че вић“. Три гру пе 
које су се пла си ра ле на зон ску смо тру 
изве ле су нове коре о гра фи је. При ка-
за не су деч је игре, оби чај „мате ри це“ у 
Сре му, игре из Реса ве, Колу ба ре, 
Црно реч ја, Кра ље ва, а изво ђач ки 
ансамбл је пре ми јер но извео вла шке 
игре са Хомо ља и игре из Ниша, а 
поред ига ра из Црне Тра ве, које су 
сво ју пре ми је ру има ле на годи шњем 
кон цер ту. Да све буде разно ли ко и 
шаро ли ко, потру ди ле су се девој ке и 
мом ци у зајед нич кој песми са народ-
ним орке стром који ове сезо не има и 
сво ју деч ју гру пу.

СТА РИ БАНОВ ЦИ

Орден за мај ке

Дани ца Кота раш, мај ка сед мо ро 
деце, Биља на Јеф тић, Мили ца Вуко-
вић и Сне жа на Антић са по четво ро 
деце, све из Ста рих Бано ва ца, одли ко-
ва не су орде ном „Мај ке Анге ли не“. 
Овај сим бол мно го род но сти и бри ге о 
поро ди ци, уста но вљен у епар хи ји 
срем ској, за мај ке са више деце, доде-
лио им је епи скоп срем ски Васи ли је. 
Њего во пре о све штен ство је пре тога 
слу жи ло све ту литур ги ју са вла ди ком 
канад ским Митро фа ном и срем ским 
све штен ством, у ста ро ба но вач ком 
хра му који је на Томи ну неде љу био 
пре пун вер ни ка. Добит ни це овог при-
зна ња изра зи ле су вели ку захвал ност 
и рекле да је ово за њих вели ка част.

КПЦ НОВА ПАЗО ВА

Про мо ци ја рома на 

Роман Весе лина Џеле то вића о трго-
ви ни људ ским орга ни ма на Косо ву и 
Мето хи ји „Срп ско срце Јоха но во“ 
напи сан по исти ни том дога ђа ју имао је 
сво ју про мо ци ју у Кул тур но-послов ном 
цен тру у Новој Пазо ви у орга ни за ци ји 
огран ка Народ не библи о те ке „Петар 
Петро вић Његош”.

Јохан Ваг нер је Немац пле мић ког 
поре кла, веле по сед ник у чијим гру ди-
ма куца срце Срби на са Косо ва и 
Мето хи је кид на по ва ног 1999. годи не. 
Роман „Срп ско срце Јоха но во” рађен 
је по исти ни том дога ђа ју, с обзи ром на 
то да је писац Ваг не ра упо знао 2004. 
годи не на раз ва ли на ма срп ског гро-
бља у јед ном косов ском селу.Роман се 
бави трго ви ном људ ским орга ни ма 
што је ини ци ра ло писа ње сце на ри ја за 

филм „Жетва” који би тре ба ло да буд 
сни мљен кра јем иду ће годи не.

ОАЗА ГОЛУ БИН ЦИ

Дан пла не те земље
Дан пла не те Земље био је повод да 

се у Оази Голу бин ци оку пе осо бе са 
смет ња ма у раз во ју из Бео гра да, 
Новог Сада, Шап ца и дру гих гра до ва 
Срби је на зајед нич ко дру же ње уз раз-
ли чи те акци је - сађе ње биља ка, 
пушта ње једри ли це, баца ње папир них 
ави о на и изла га ње руко тво ри на.

Циљ је омо гу ћи ти оса мо ста љи ва ње 
осо ба са смет ња ма у раз во ју и њихов 
оста нак у зајед ни ци. Мно го подр шке у 
томе пру жа сама месна зајед ни ца, 
инсти ту ци је, али и прве ком ши је и 
мешта ни Голу би на ца.

Већ чети ри годи не успе шно се одви-
ја живот у Оази Голу бин ци, где тре нут-
но стал но бора ве три осо бе, али су 
вра та широм отво ре на, тако да су 
гости често виђе ни на овом газдин-
ству.

Дан пла не те Земље посеб но је про-
сла вљен у Оази Голу бин ци с обзи ром 
на то да је еко ло ги ја при мар ни зада так 
овог удру же ња. Баве се про из вод њом 
орган ске хра не, а захва љу ју ћи њима у 
овом месту је поста вље но 10 кон теј не-
ра за пет амба ла жу.

ОДБОЈ КА

„Једин ство“
друго у Срби ји

Одбој ка ши це „Желе зни ча ра“ из Лај-
ков ца осво ји ле су титу лу прва ка Срби-
је пошто су у петој, одлу чу ју ћој, утак-
ми ци фина ла плеј-офа савла да ле 
„Једин ство“ из Ста ре Пазо ве са 3:0 и 
укуп ним резул та том 3:2 осво ји ле тро-
феј. Ово је дупла кру на за еки пу 
„Желе зни ча ра“ која је осво ји ла и ово-
го ди шњи Куп Срби је. Пети меч оди-
гран је у Ста рој Пазо ви пред пре пу ном 
халом и ово је први пут да је јед на 
еки па успе ла да пре о кре не у финал ној 
сери ји од 0:2 до 3:2 у побе да ма. 

Ово је прва титу ла прва ка Срби је за 
неку еки пу ван Бео гра да у послед њих 
14 сезо на. Шам пи он ски пехар еки пи из 
Лај ков ца доде лио је Зоран Гајић, пред-
сед ник Одбој ка шког Саве за Срби је.
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КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ШТАМПУ У ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“

Пропуст сектора Погребне услуге
У про сто ри ја ма ЈКП „Кому на ли-

је“, у сре ду 24. апри ла, на позив 
Радо сла ва Јевре мо ви ћа, дирек-

то ра, одр жа на је кон фе рен ци ја за 
пред став ни ке меди ја, из више раз ло га, 
а који се одно се на сек тор Погреб них 
услу га.

– Први раз лог је одлу ка, која је доне-
та на послед њем састан ку Над зор ног 
одбо ра овог пред у зе ћа, а тиче се свих 
гра ђа на Срем ске Митро ви це. Наи ме, 
гра ђа ни ма ће бити омо гу ће но пла ћа ње 
свих погреб них услу га на више рата, у 
зави сно сти од изно са рачу на, одно сно 
на чети ри, осам или 12 месеч них рата. 
На тај начин поку ша ли смо, да гра ђа-
ни ма у нај те жим тре ну ци ма, иза ђе мо 
у сусрет.  Пла ћа ње ће се врши ти на 
бла гај ни пред у зе ћа, пре ко свих закон-
ских сред ста ва пла ћа ња – обја снио је 
дирек тор.

Дру ги раз лог сази ва ња ове кон фе-
рен ци је је про блем, одно сно про пуст 
рад ни ка сек то ра Погреб не услу ге, 
који се дого дио 23. апри ла, при ли ком 
сахра не на гро бљу у Лаћар ку.

– Пре све га у сво је име, и у име 
нашег пред у зе ћа, изви ња ва мо се 
поро ди ци пре ми ну лог. Наи ме, гре-
шком и непа жњом више лица из сек-
то ра, дошло је до заме не покло па ца 

на сан ду ци ма покој ни ка, што је род-
би на пре ми ну лог при ме ти ла, те је гре-
шка испра вље на у нај кра ћем могу ћем 
року, одно сно, сахра на је у зака за ном 
тер ми ну и оба вље на. Про тив тих лица 
је покре нут посту пак и сви ће бити нај-
стро же санк ци о ни са ни – под ву као је 
Радо слав Јевре мо вић.  

Дирек тор Јевре мо вић је лич но раз го-

ва рао са поро ди цом пре ми ну лог.  Оно 
што се деси ло, нарав но да се не може 
оправ да ти, про ме ни ти, и дожи вље ни 
стрес се не може убла жи ти.  Нај ма ње 
што је могло да се ура ди, јесте да све 
тро шко ве сахра не под ми ри ЈКП „Кому-
на ли је“ и запо сле ни који су напра ви ли 
про пуст.

Г. Т.

Радо слав Јевре мо вић

Испред сео ске про дав ни це, Мио-
драг Илић (56) из Ноћа ја, наср нуо 
је на свог стри ца Мило ра да Или-

ћа (76) и ножем га убо два пута, а затим 
му пре ре зао врат. Ста рац је издах нуо на 
лицу места, док је уби ца сми ре но доче-
као поли ци ју. Ово су за наш лист испри-
ча ли оче ви ци овог стра шног зло чи на, 
који је 2. маја потре сао мешта не Ноћа ја. 
Мио дра гу је након саслу ша ња у Вишем 
јав ном тужи ла штву у Срем ској Митро-
ви ци, одре ђен при твор у тра ја њу до 30 
дана.

Нико од ком ши ја из Ули це Ради во ја 
Бог да но ви ћа, ни слу тио није да ће Мио-
драг, који је седео на клу пи испред сво је 
куће ују тру око осам сати, на смрт избо-
сти свог рође ног стри ца. За уби цу кажу 
да је био тих, миран, пову чен, са мешта-
ни ма се није сва ђао.

– Био је у про дав ни ци, ушле су ми три 
муште ри је, и док сам их послу жи вао 
видео сам да Мио драг трчи негде. Убр зо 
се зачу ла нека вика, дре ка, неко је вик-
нуо „убио га је“ – пре при чао је јутар њу 
дра му газда про дав ни це, испред које се 
све оди гра ло. 

Ком ши је су брзо истр ча ле из кућа, из 
про дав ни це, како би помо гли несрећ-
ном стар цу, али је Хит на помоћ могла 
само да кон ста ту је смрт на лицу места. 

На месту зло чи на, тра ва је била нато-
пље на крвљу, а само пар мета ра даље 
оку пи ли су се Ноћај ци, који нису могли 
да схва те шта се деси ло.

– Зна мо да са стри цем није при чао 
више од 20 годи на. Ту су били неки суко-
би од рани је, какви, не зна мо. Мио дра-
гу се отац обе сио, навод но због неких 
дуго ва. После смр ти мај ке живео је 
сам, ника да се није женио. Има рође ну 
сестру, која је уда та у око ли ни Шап ца 
и рет ко је дола зи ла – при ча ју ком ши је 
из ове ули це, дода ју ћи да је уби ца дуго 
годи на радио у „Матро зу“, а када је фир-

ма про па ла бавио се земљо рад њом.
– Сва шта се ту при ча, и да га је стриц 

про во ци рао стал но, па је овом „пре ки-
пе ло“. Без обзи ра на све, сигур но да је 
посто ја ло неко дру го реше ње, него ово 
– сагла сни су мешта ни.

У скром ној кући где је Мило рад живео 
са сво јом поро ди цом, након зло чи на 
нико га није било. 

– Човек оти шао у про дав ни цу, и ника-
да се више неће вра ти ти кући. Боже, 
виде ли смо га када је про шао нашом 
ули цом –  у шоку су гово ри ле Мило ра до-
ве ком ши је. С. Костић

Кућа уби це

СТРА ВИ ЧАН ЗЛО ЧИН У НОЋАЈУ

Убио стри ца
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Тра ди ци о нал ни мото скуп
Почетком маја одржан је 24. 

Међу на род ни мото скуп у Срем-
ској Митро ви ци у орга ни за ци ји 
МК „Срем“ на митро вач ком хипо-
дро му. Милен ко Коли бар из МК 
„Срем“ наво ди да се ове годи не 
оче ку ју и бај ке ри из ино стран ства. 
Поред тра ди ци о нал ног дефи леа, 
бај кер ских ига ра и дру же ња, за 
добру атмос фе ру били су заду же-
ни и бен до ви Гене ра ци ја 5, Метал 
лица, Све ти грал, The gre a test spi-
rit, Жиго са ни, Шпри цер си и Bendx.

Јован Деја но вић из Гргу ре ва ца 
уче сник овог мото ску па је навео 
да је ово један одли чан дога ђај и 
при ли ка за дру же ње који тре ба да 
буде пун пози тив не енер ги је.  З. П.

ГИМ НА ЗИ ЈА „СТЕ ВАН ПУЗИЋ“ РУМА УПИСУЈЕ ОДЕЉЕЊЕ ИНФОРМАТИЧАРА

Дан отво ре них вра та
Рум ска Гим на зи ја „Сте-

ван Пузић“ ће има ти 
могућ ност да у сле де-

ћу школ ску годи ну упи ше и 
један рачу нар ски смер са 15 
до 20 уче ни ка.

Та могућ ност је посто ја ла и 
про шле годи не, било је доста 
заин те ре со ва них уче ни ка, 
на жалост, нису поло жи ли 
тесто ве мате ма ти ке, тако да 
нису могли упи са ти поме ну ти 
смер.

Дан отво ре них вра та за 
уче ни ке заин те ре со ва не за 
инфор ма тич ки смер и њихо-
ве роди те ље, орга ни зо ван је 
4. маја у Гим на зи ји, тако да 
су уче ни ци могли да сазна ју 
све инфор ма ци је веза не за 
упис, за задат ке који се пола-
жу на тесто ви ма, али и о про-
гра му и пред ме ти ма на овом 
сме ру. О томе су им гово ри ли 
дирек тор ка Гим на зи је Софи-
ја Бла го је вић, као и про фе со-
ри мате ма ти ке.

Рачу нар ски смер је наме-
њен уче ни ци ма са посеб ним 
спо соб но сти ма за рачу нар-
ство и инфор ма ти ку, а код 
при пре ма тесто ва тре ба ли 
би да обра те пажњу на задат-
ке из мате ма ти ке сред њег и 
вишег нивоа тежи не. При јем-
ни испит, за оне који желе да 
упи шу инфор ма ти ку, биће 2. 
јуна у Новом Саду, а поло ви-
ном маја ће уче ни ци моћи да 
под не су при ја ве у шко ла ма 
које желе да поха ђа ју.

 – Нада мо се да ћемо ове 
годи не успе ти да упи ше мо 
оде ље ње, можда чак и ако 
буде мање од 15 уче ни ка који 
ће поло жи ти тест, зато што 
је заи ста вели ка подр шка 

нашег Мини стар ства. Усло-
ве за овај смер и пред ви ђен 
про грам рада ми има мо, што 
се тиче тех нич ких могућ но-
сти и про фе сор ског кадра, 
можда ћемо се поја ча ти са 
још неким про фе со ри ма. 
План и про грам је пот пу но 
раз ли чит у одно су на општи 
или при род но - мате ма тич ки 
смер, више је уско стру чан и 
бази ра се на про гра ми ра њу 
– исти че Софи ја Бла го је вић 
и дода је, да је то после про-
лаз за упис на оне факул те те 
који су веза ни за инфор ма ти-
ку, рачу нар ство и про гра ми-
ра ње. 

Вука шин Рај но вац из ники-
нач ке ОШ „Бран ко Ради че-
вић“ је одли чан уче ник, и 
дошао је у Гим на зи ју да би 
сазнао више инфор ма ци ја 

веза них за упис на инфор ма-
тич ки смер. 

– Имам пети це из физи ке 
и мате ма ти ке, у мате ма ти ци 
сам један од нај бо љих у раз-
ре ду. Раз ло зи су и могућ ност 
запо сле ња и добра пла та, 
али мене јед но став но јако 
инте ре су ју ком пју те ри и про-
гра ми ра ње. Од сво је пете 
годи не сам на ком пју те ру, 
играм игри це, али се раз у-
мем и у сам про грам. Инте ре-
су је ме и пра вље ње игри ца, 
поку шао сам да нешто радим 
у основ ним про грам ским јези-
ци ма пај тон, скреч, ХТНЛ… 
Чуо сам да је тај при јем ни 
сред њи напред ни ниво, при-
пре мам се и надам се да ћу 
поло жи ти – рекао је за наше 
нови не Вука шин.

За све заин те ре со ва не тре-

ба иста ћи да на сај ту Мини-
стар ства про све те посто ји 
план и про грам сме ра рачу-
нар ства, коме је наме њен, 
посто је и тесто ви са реше-
њи ма, који су били рани јих 
годи на.

Рум ска Гим на зи ја је про-
шле годи не, а тако ће бити и 
ове, орга ни зо ва ти пре воз за 
Нови Сад на пола га ње тесто-
ва, за све уче ни ке који се 
при ја ве за овај смер. 

 С. Џ.

Дан отво ре них вра та за инфор ма ти ча ре

Вука шин Рај но вац
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НАДА МАТ КО ВИЋ, ДИЗАЈ НЕР КА НАКИ ТА

Од хоби ја напра ви ла посао
Често ми кажу да ми зави де на 

мом послу, јер сам сама себи шеф, 
јер имам флек си бил но рад но вре
ме. То су дра го це но сти овог посла, 
али посто ји и дру га стра на меда ље. 
При хо ди нису фик сни и не може те 
поу зда но зна ти каква ће вам зара да 
бити тог месе ца 

У послед ње вре ме у 
Срби ји тржи ште руч-
ног наки та је све бога-

ти је па је самим тим и већа 
кон ку рен ци ја. Сва ко ко се 
упу стио у аван ту ру изра де 
било ког руч ног пред ме та, 
зна да то није лако и да је 
пуно иза зо ва. Како се тржи-
ште раз ви ја, тако је потре ба 
да се про из вод издво ји већа. 
Јед на дома ћа дизај нер ка, 
чији се накит издва ја по ори-
ги нал но сти и аутен тич но сти, 
јесте Нада Мат ко вић, рође-
на у Новом Саду, али 
послед ње чети ри годи не 
живи и ради у Бео гра ду. 
Како и сама каже, накит је 
поче ла да изра ђу је из хоби-
ја, а већ осам годи на њена 
авантуратра је, у којој иска-
зу је сво ју пуну кре а тив ност. 
На самом почет ку, није ни 
слу ти ла да ће јој то вре ме-
ном поста ти посао од којег 
ће живе ти. 

– У почет ку сам накит 
изра ђи ва ла само за себе, 
затим за дру га ри це који ма 
се допа дао. Вре ме ном се тај 
круг људи све више ширио и 
доби ја ла сам јако лепе 
комен та ре, те сам одлу чи ла 
да поку шам да свој кре а тив-
ни рад пред ста вим и људи-
ма које не позна јем. Тако 
сам се, те дав не 2011. годи-
не, при ја ви ла за уче шће на 
„Малом сај му лепих ства ри“ 
у Новом Саду. То је био први 
пут да сам про да ва ла свој 
накит. Била сам оду ше вље-
на лепим комен та ри ма и 
похва ла ма на рачун наки та, 
као и чиње ни цом да могу да 
зара дим новац од тога. У 
том тре нут ку то није била 
нека вели ка сума, али ми је 
ите ка ко био зна ча јан. Можда 
чак и више зато што је озна-
ча вао нови поче так. Ово је 
мој основ ни посао. Поче ло 
је као хоби, али је пре ра стао 

у посао. То ми је глав ни и 
једи ни извор при хо да. Могу-
ће је живе ти од овог посла, 
али то нима ло није лако, 
гово ри Нада Мат ко вић.

У Нади ном руч ном раду 
може се наћи све – од огр ли-
ца, прсте ња, мин ђу ша до 
бро ше ва. Није дан комад 
наки та није исти, сва ки је 
при ча за себе. И, заи ста, 
било која огр ли ца, прстен 
или мин ђу ше брен да Би Жу 
учи ни ће одев ну ком би на ци ју 
посеб ном. Накит је од гли не, 
оди ше апстркт но шћу, али 
може се наћи и по који цвет-
ни мотив. 

– Са гли ном може те толи-
ко тога! Обо жа вам апстракт-
не моти ве и дезе не и то је 
оно што ћете увек виде ти на 
мом наки ту. Поне кад и по 
који фло рал ни мотив. Што 
се тиче фор ме, ту сам  нека-
ко дослед на и кон стант на. 
Можда би тре ба ло да уво-
дим мало више нови на, али 
то ми је сла ба тач ка. Нај че-
шће чујем људе да кажу да 
је мој накит нежан и нека ко 
суп ти лан. По томе је пре по-
зна тљив, обја шња ва Нада.

Ова дизај нер ка наки та је 
сту ди ра ла фар ма ци ју, тако 
да су њени поче ци у пра-
вље њу наки та били пуни 
иза зо ва.  
– У пољу дизај на и изра де 
наки та сам била пот пу но 
само у ка. Има ла сам вели ку 
потре бу за кре а тив ним 

радом и неким обли ком 
дизај на, те сам се оти сну ла 
у ове воде. Учи ла сам из 
раз ли чи тих туто ри ја ла на 
интер не ту и Јутју бу. Про на-
ла зи ла књи ге у ПДФ фор ма-
ту, које су биле доступ не у 
тре нут ку када сам почи ња-
ла, про во ди ла мно го вре ме-
на на Пин те ре сту и саку-
пља ла раз не фото гра фи је и 
туто ри ја ле на истом, али 
морам рећи да сам нај ви ше 
нау чи ла када сам сама 
поче ла да екс пе ри мен ти-
шем и када сам узе ла гли ну 
у руке. Тако се нај бо ље учи. 
Накит ми у почет ку није био 
ни сли чан дана шњем. Мно го 
сам уса вр ша ва ла тех ни ку и 
мења ла стил пре него сам 
сти гла до овог што данас 

Ово је врло је неста би лан и неиз
ве стан посао. Мора те кон стант но 
бити при сут ни, огла ша ва ти се, 
оства ри ва ти нове сарад ње, тра жи
ти нова про дај на места, гово ри 
Нада Мат ко вић

Нада Мат ко вић

Накит Би Жу
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радим. Тај раз вој ни про цес 
је диван, исти че Нада.

Нада Мат ко вић сма тра да, 
као и у сва ком послу, и у 
овом мора те стал но да учи-
те и да се уса вр ша ва те. За 
јед ну мању сери ју наки та 
потреб но је седам до десет 
дана. 

– Пре неко ли ко годи на 
сам ишла и на курс кера ми-
ке и пор це ла на. Имам мно го 
иде ја. Раду јем се да их што 
пре и реа ли зу јем. Не могу 
тач но рећи коли ко је вре ме-
на потреб но за један комад, 
јер накит  увек радим у сери-
ји. Из еко но мич них раз ло га 
је то нео п ход но. Та цела 
мини сери ја иде зајед но у 
пећ. Смо ла коју кори стим за 
гла зу ру мора да се потро ши 
одмах када се и напра ви, 
ина че више није упо тре бљи-
ва, те не може те ту фазу 
ура ди ти из два или три пута, 
ако не жели те да има те 
губит ке. Реци мо да је за јед-
ну мању сери ју потреб но 
седам до десет дана, каже 
Нада. 

Екс пан зи ју руч них радо ва 
у Срби ји послед њих годи на 
Нада Мат ко вић види као 
резул тат тешке еко ном ске 
ситу а ци је. 

 З. Попо вић

ИНЂИЈ СКА ЛОКАЛ НА САМО У ПРА ВА

Испла ћен део дуга
за нову халу

Општи на Инђи ја у 
прет ход ном пери о-
ду испла ти ла је 100 

мили о на дина ра на име 
пре су де, доне те пре нешто 
више од два месе ца у 
корист ком па ни је „Мон те ра“ 
д.о.о која је била анга жо ва-
на на изград њи нове хале у 
овом срем ском гра ду.

– Успе ли смо након два 
месе ца пре го во ра да испла-
ти мо 100 мили о на дина ра 
дуга по доне тој пре су ди, 
али има мо још 160 мили о на 
дина ра које мора мо испла-
ти ти до кра ја сле де ће годи-
не. Кре ће мо са изград њом 
врти ћа, чија је вред ност око 
120 мили о на дина ра, а ми 
смо сада мора ли да издво-
ји мо 100 мили о на за дуг из 

2008. годи не. Да су те паре 
оста ле у буџе ту, са врти ћем 
смо могли пара лел но да 
гра ди мо нову пија цу – под-
се тио је пред сед ник Општи-
не Инђи ја, иста кав ши да 
није лако ради ти на капи-
тал ним инве сти ци ја ма и 
упо ре до вра ћа ти дуго ве које 
су насле ди ли од прет ход не 
вла сти.

– Баш их је било бри га за 
гра ђа не. Није их инте ре со-
ва ло оно, где нема инте ре са 
за њих. Зато смо сада у овој 
ситу а ци ји. Све је лако про-
вер љи во, сва ко може да се 
обра ти нашем Оде ље њу за 
финан си је и да про ве ри, да 
ли смо сва ки рачун пла ти ли 
на вре ме, од како смо пре-
у зе ли одго во р ност за наше 

сугра ђа не. Оста ло је још 
160 мили о на дуга да испла-
ти мо по овој пре су ди. Могли 
би сати ма моји сарад ни ци и 
ја да при ча мо о томе на које 
све начи не се бори мо да то 
вра ти мо – обја шња ва Гак 
и под се ћа да су пове ри о ци 
има ли могућ ност да путем 
извр ше ња бло ки ра ју рачун 
општи не на целу суму.

–То би зна чи ло да нема 
врти ћа, нема гори ва, леко-
ва, апсо лут но ниче га. Био 
би пот пу ни застој. Није 
наше да то обја шња ва мо, 
али желим да сугра ђа ни 
зна ју целу ситу а ци ју. Два 
месе ца пре го ва ра мо до 
крај њих гра ни ца, да се на 
неки начин реши пита ње тог 
дуга – пору чу је Гак. М. Ђ.

Уре ђе ње тени ског тере на
Пре ма рани јим наја ва ма пред сед ни-

ка Oпш тине Инђи ја, Вла ди ми ра Гака 
поче ло је уре ђе ње тени ског тере на 
код Кул тур ног цен тра. У прет ход них 
неко ли ко дана про стор је очи шћен, а 
затим и избе то ни ран.  Након завр шет ка 
бето ни ра ња поста вље на је и савре ме-
на под ло га, иден тич на оној на кошар-
ка шком игра ли шту. Ови радо ви, како 
је рани је иста као први човек Општи не 
Инђи ја, извр ше ни су како би спор ти сти 
и гра ђа ни доби ли нај са вре ме ни је усло-
ве за бавље ње спо р том и рекре а ци јом.

Општи на Инђи ја је ове годи не издво-
ји ла рекорд на сред ства за спорт, која 
изно се 125 мили о на дина ра. Тако ђе, 
план у наред ном пери о ду је уре ђе-
ње свих спорт ских тере на, а један од 
послед њих који је завр шен је школ ски 
терен у Мара ди ку. М. Ђ. Нова под ло га на тени ском тере ну
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РЕЈО НИ ЗА ЦИ ЈА ВОЋАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Распоред према клими

У Срби ји се већ годи-
ну дана реа ли зу је 
про је кат рејо ни за ци-

је, који би тре ба ло да тра-
је три годи не. Како сто ји у 
обра зло же њу овог про јек та, 
држа ва која даје новац из 
буџе та за воћар ску про из-
вод њу, а та про из вод ња не 
даје мак си мал не при но се, 
због тога што за одре ђе но 
воће су нео д го ва ра ју ћи кли-
мат ски и земљи шни усло ви, 
поста је на неки начин „сау-
че сник“ у нерен та бил ној 
про из вод њи. Зато је план 
да се, по завр шет ку рејо ни-
за ци је, држав не суб вен ци-
је у воћар ску про из вод њу 
доде љу ју упра во на осно-
ву сачи ње ног доку мен та о 
рејо ни за ци ји.

Шта то у прак си зна чи? 
Уко ли ко про из во ђач гаји 
јабу ку или мали ну, тамо где 
је про це ње но да кли мат-
ско-земљи шни усло ви нису 
погод ни за комер ци јал ну 
про из вод њу, он неће доби-

ја ти држав не под сти ца је, 
али му, нарав но, нико не 
забра њу је да гаји оне воћ не 
врсте које сам жели. 

– Циљ нам је да у наред-
не три годи не има мо јасну 
пре по ру ку про из во ђа чи ма 
на којим под руч ји ма вео ма 
успе шно могу да гаје које 
воћ не врсте. Тај доку мент 
ће бити плат фор ма Мини-
стар ству пољо при вре де за 
дава ње суб вен ци ја – каже 
проф. др Милан Лукић, 
дирек тор Инсти ту та за 
воћар ство у Чач ку.

Сан да Кље шта но вић, 
стручнa сарадницa за 
воћар ску, вино гра дар ску 
и орган ску про из вод њу у 
Пољо при вред ној струч ној 
слу жби Рума, исти че да се 
о ово ме при ча још од дав не 
1961. годи не.

Она под се ћа да је проф. 
Петар Цин дрић у Инсти ту-
ту у Срем ским Кар лов ци ма, 
ство рио сор те и дао им име-
на, која одго ва ра ју под не-

бљу на којем ће да постиг ну 
нај бо ље резул та те, па је на 
при мер, јед ну сор ту вино ве 
лозе назвао „Мора ва“, јер је 
тамо пред ви ђе на да се узга-
ја.

– Има мо је и ми на Фру-
шкој гори, где јој место није. 
Зна чи, има тач но одре ђе-
не воћ не врсте, чак и сор-
те, које нај бо ље резул та-
те пости жу на одре ђе ном 
месту и ту има ју нај бо љи 
ква ли тет. Сад смо у ситу-
а ци ји да је мали на, која је 
наш бренд, поса ђе на по 
Сре му, а про блем је што 
Срем нема над мор ску виси-
ну која је мали ни потреб на 
да постиг не ту боју и ква-
ли тет по којем је пре по зна-
тљи ва. Дакле, рејо ни за ци ја 
под ра зу ме ва да ће сва ки 
про из во ђач моћи на сво-
јој њиви да поса ди што год 
жели, али неће моћи да 
кори сти суб вен ци је – исти-
че Сан да Кље шта но вић. 
Она дода је, да у Сре му могу 

да се гаје гото во све воћ не 
врсте, осим неких јаго да-
стих, као што су боров ни ца 
и бру сни ца, јер то су воћ не 
врсте које тра же посеб но, 
кисе ло земљи ште. 

Проф. др Зоран Кесе ро-
вић, са ново сад ског Пољо-
при вред ног факул те та исти-
че да је рејо ни за ци ја бит на, 
како не би пра ви ли гре шке 
као до сада. На осно ву рејо-
ни за ци је, даје се пре по ру-
ка које воћ не врсте тре ба 
гаји ти да не би дошло до 
ризи ка и про бле ма у про-
из вод њи, јер тада сви губе. 
Тако је само про шле годи-
не од измр за ва ња, држа-
ва изгу би ла око 70 мили о-
на дола ра, јер је дошло до 
кли мат ских про ме на, али 
на при мер, у Реме ти нема 
измр за ва ња ни јабу ке ни 
кај си је, јер је ту над мор ска 
виси на 200 мета ра, па само 
овај пода так ука зу је, коли-
ко је зна чај но где коју воћ ну 
врсту тре ба сади ти. 

 – У Мађар ској, да би 
доби ли под сти цај на сред-
ства, први пред у слов је да 
ли та воћ на врста може да 
даје добре резул та те у тим 
кон крет ним усло ви ма. Суо-
че ни смо били са про из вод-
њом мали не у Вој во ди ни, то 
нису усло ви за њу и дошли 
смо у ситу а ци ју да је про-
шле годи не све искр че но, а 
чак је и нару шен бренд срп-
ске мали не, због мик со ва ња 
раз ли чи тог ква ли те та. Рејо-
ни за ци ја ће допри не ти да 
се више не пра ве такве гре-
шке. То су Ита ли ја ни фан-
та стич но одра ди ли - јужни 
Тирол је јабу ка, а у око ли ни 

др Зоран Кесе ро вић Сан да Кље шта но вићДра ги ша Кова че вић 

Свако воће има своје место
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Еми ли је Рома ње, кошти ча-
ве воћ не врсте, а у реги о ну 
Пуље је чак 17.000 хек та-
ра под тре шњом – гово ри 
о овом про јек ту про фе сор 
Кесе ро вић. 

И мини стар пољо при вре-
де Бра ни слав Неди мо вић 
оче ку је зна чај не резул та те 
од овог про јек та

– То је један од нај сло-
же ни ји про је ка та који ма 
се држа ва бави. Ми смо то 
покре ну ли пре око годи ну 
и по дана. Он зна чи, да у 
скла ду са кли мат ским и гео-
граф ским при ли ка ма, опре-
де ли мо про сто ре који су нај-
бо љи за одре ђе ну кул ту ру, 
било воћар ску, повр тар ску 
или ратар ску. Не може све 
сву да да се гаји, и у скла ду 
са тим ћемо опре де ли ти и 
систем суб вен ци ја – исти че 
Неди мо вић.

О овом про јек ту смо раз го-
ва ра ли и са про из во ђа чи ма, 
који су сва ка ко и нај бит ни ји 
у целој при чи. Румља нин 
Дра ги ша Кова че вић, за 
сада има под вишњом шест 
хек та ра заса да у Сте ја нов-
ци ма, а нашим чита о ци ма 
је познат и по томе, што је 
био први про из во ђач који је 
добио сред ства ИПАРД-а, и 
то за маши ну за бер бу овог 
воћа.

– Први засад сам поди-
гао 2000. годи не. Радио сам 
ана ли зу земљи шта и по 
резул та ти ма ана ли зе су ми 
рекли да би ту вишња могла 
солид но да успе ва. У око-
ли ни су и рани је већ биле 
план та же виша ња и знао 
сам да могу и ја да узга-
јам вишњу. Рејо ни за ци ја 
је кори сна за одлу чи ва ње, 
пого то во за почет ни ке, да 
одлу че чиме ће се бави ти, 
да се зна шта при па да овом 
под не бљу, за шта су ови 
усло ви опти мал ни и да се 
иде у про из вод њу без већег 
ризи ка. Пла ни рам про ши-
ре ње, план ми је још заса-
да вишње и нешто шљи ве. 
Мислим да и та кул ту ра 
овде одго ва ра, али, када 
бих добио потвр ду кроз 
рејо ни за ци ју, било би још 
боље – каже Дра ги ша.

За реа ли за ци ју про јек та 
су заду же ни Инсти тут за 
воћар ство у Чач ку, Пољо-
при вред ни факул тет у 
Новом Саду и у Бео гра ду, уз 
финан сиј ску подр шку Мини-
стар ства пољо при вре де од 
30 мили о на дина ра.

Као резул тат про јек та, 
тре ба ло би сачи ни ти тај 
стра те гиј ски важан доку-
мент, за који се иде ја јави ла 
још дав не 1961. годи не.

ФЕСТИ ВАЛ ПИЈА НИ ЗМА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Љубав сли ка на нота ма
У Срем ској Митро ви ци ће се у пери о ду 

од 9. до 12. маја 2019. годи не одр жа ти 6. 
фести вал пија ни зма у орга ни за ци ји и реа-
ли за ци ји Музич ке шко ле „Петар Кран че-
вић“ и Умет нич ког удру же ња Кран че вић, а 
уз подр шку Гра да Срем ска Митро ви ца. 

Ово го ди шњи Фести вал је пре ма шио сва 
оче ки ва ња у бро ју при ја вље них кан ди да та 
у дисци пли на ма кла вир соло, кла вир ски 
дуо и упо ред ни кла вир. Насту пи ће 190 уче-
ни ка узра ста од шест до девет на ест годи-
на.

Так ми ча ри дола зе из 39 музич ких шко ла 
и уста но ва из Загре ба, Сара је ва, Бео гра-
да, Бања Луке, Зему на, Тузле, Вара жди-
на, Стру ми це, Новог Сада, Руме, Пан че ва, 
Кра гу јев ца и дру гих гра до ва, укуп но 31, 

из Хрват ске, Босне и Хер це го ви не, Маке-
до ни је и Срби је. Фести вал ске лока ци је ће 
бити Гале ри ја „Лазар Воза ре вић“ и Музич-
ка шко ла. 

Дирек то р ка и умет нич ка дирек тор ка 
Фести ва ла су про фе сор ке кла ви ра Мил да 
Кузми нац и мр Душан ка Гаври ло вић.

Отва ра ње 6. фести ва ла пија ни зма под 
име ном „Љубав сли ка на нота ма“ одр жа ће 
се 9. маја у Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“ са 
почет ком у 20 часо ва. Кон церт лау ре а та 
Фести ва ла биће одр жан 12. маја у све ча ној 
сали Музич ке шко ле са почет ком у 19 часо-
ва. Сви про гра ми су отво ре ни за јав ност. 

Тех нич ку подр шку Фести ва лу је пру жио 
Цен тар за кул ту ру Сир ми у март.

М. Кузми нац

МУЗИЧКА ШКОЛА РУМА

Награ де на „Мех Фе сту“
Основ на музич ка шко ла 

„Тео дор Тоша Андре је вић“ 
из Руме, има тален то ва не 
уче ни ке на свим музич ким 
инстру мен ти ма, који осва ја-
ју број не награ де на дома-
ћим, али и међу на род ним 
так ми че њи ма.

Недав но су се са награ-
да ма вра ти ли мла ди хар мо-
ни ка ши из кла се про фе со ра 
Дами ра Васи ље ви ћа Тоски-
ћа.

Наи ме, у јакој кон ку рен ци-
ји на 7. интер на ци о нал ном 
фести ва лу хар мо ни ка „Мех-
Фест“ у Бео гра ду, одр жа ном 
сре ди ном апри ла, осво је не 
су три прве награ де. Реч је 
о уче ни ци ма четвр тог раз-
ре да, Сте фа ну Чор та но вач-
ком и Мило шу Симе ти ћу, 

и  Михај лу Јани ћу, уче ни ку 
шестог раз ре да.

Они су прве награ де осво-
ји ли у изу зет но јакој кон-
ку рен ци ји тален то ва них 

так ми ча ра из Руси је, Литва-
ни је, Бело ру си је, Аустри је, 
Сло ве ни је, Црне Горе, БиХ, 
Кине, Вијет на ма, Немач ке и 
земље дома ћи на, Срби је.

Дамир Васи ље вић Тоскић и Михај ло Јанић

Успех у Пули
Уче ни ци ОМШ „Тео дор 

Тоша Андре је вић“ сме ра 
хар мо ни ке, наста вља ју са 
успе си ма на так ми че њи ма у 
земљи и ино стран ству. Тако 
је Душан Тубић, уче ник дру-
гог раз ре да хар мо ни ке, про-
фе со ра Дами ра Васи ље ви-
ћа Тоски ћа, на 44. Интер на-
ци о нал ном так ми че њу хар-
мо ни ка ша у Пули, у нај мла-
ђим кате го ри ја ма осво јио 
дру гу награ ду. Душан је ову 
награ ду осво јио у кон ку рен-
ци ји так ми ча ра из Пољ ске, 
Ита ли је, Сло ве ни је, Хрват-
ске, Чешке, Мађар ске, 
Немач ке, БиХ, Фин ске, Дан-
ске и Кине.  С. Џ.

Душан Тубић са професором
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ОЛИ ВЕ РА АНДРИЋ ИЗ НОЋА ЈА

Чаро ли ја тор ти и кола ча

Тран зи ци ја, која у Срби ји тра је 
ско ро 20 годи на, доне ла је раз-
ли чи те про ме не у дру штву. У 

том, нима ло лаком про це су, тешко је 
одре ди ти ко је у горој пози ци ји - да ли 
људи који су ради ли више деце ни ја у 
држав ним пред у зе ћи ма и доби ли су 
отка зе и поста ли су непо жељ ни на 
тржи шту рада или мла ди који су завр-
ши ли факул те те и раз не шко ле, али 
тешко могу да се запо сле. На кра ју је 
ситу а ци ја таква да све сте че не вешти-
не и зна ња сте че на током шко ло ва ња 
и нису кори сна у вре ме ну у ком живи-
мо. При мер жене, која је схва ти ла да 
од сво је факул тет ске дипло ме нема 
неке вели ке кори сти је Оли ве ра 
Андрић из Ноћа ја.

– Завр ши ла сам гео гра фи ју, али 
посла нема. Ја сам се тру ди ла, али су 
сва места већ била резер ви са на за 
неког. Мени није циљ да се само као 
неза по сле на мај ка бри нем о деци, 
кувам ручак и будем код куће по цео 
дан. Желе ла сам да сво ју кре а тив ност 
иска жем, гово ри Оли ве ра. 

Оли ве ра је вре ме ном схва ти ла да је 
тра же ње посла у стру ци борба
противветрењача, и сто га се 
вра ти ла црта њу - ства ри коју је 
воле ла још од мале на.

 – Волим да цртам, желе ла 
сам и про фе си о нал но да се 
усме рим ка томе. Црта ње сам 
хте ла да усме рим у дру гом 
сме ру, не да сли кам, на при-
мер. Свој тале нат за црта ње  
желе ла сам да пре не сем и на 
тор те, које сам пре рет ко кад и 
пра ви ла. Али пошто сам 
поста ла мај ка и деч ји рођен-
да ни су поста ли, тако ре ћи, 
моја сва ко дне ви ца. Реши ла 
сам да сво јој деци напра вим 
рођен дан ске тор те, али на 
дру га чи ји начин, обја шња ва 
Оли ве ра.

Гле да ју ћи на интер не ту упут-
ства за рад са фон да ном, 
Оли ве ра је за сво ју децу и 
поро ди цу поче ла да пра ви 
тор те и кола че. Како и сама 
каже, сва ки члан њене поро-
ди це и при ја те љи доби је сво ју 
рођен дан ску тор ту.

–Упо зна ва ла сам се са фон-
да ном, њего вом струк ту ром. 

На почет ку сам виде ла да је та маса 
изу зет но зах тев на када је сам пра-
виш. Вре ме ном сам из хоби ја поче ла 
то да радим- пра вим фигу ри це од 
фон да на, и схва ти ла сам да ми то 
добро иде. Сада фон дан нару чу јем, 
јер је мно го лак ше. Прва тор та коју 
сам напра ви ла на тај начин је била за 
моју ћер ку у обли ку Хелоу Кити. 
Потре бан је тале нат за црта ње да те 
фигу ри це, тако ре ћи ожи ве. Када ми 
неко од мла ђих чла но ва наше фами-
ли је тра жи тор ту са неким ликом из 
црта ног фил ма, ја одгле дам неко ли ко 
епи зо да да бих могла да ухва тим све 
дета ље, како би фигу ре биле што 
живље, да сва ка тор та испри ча сво ју 
при чу. Да бих напра ви ла јед ну тор ту, 
потреб но ми је сигур но три дана са 
пау за ма, а све зајед но би то било 
један дан, исти че Оли ве ра.

Нај ве ћи иза зов за Оли ве ру је био 
када је тре ба ло да напра ви тор ту у 
обли ку људ ског срца.

 –Пре ци зно ист је ту била вео ма 
важна, да не кажем хирур ги ја. Нарав-
но, мора ло је да буде црве но и да 

изгле да да као да је пре ли ве но крвљу, 
са свим дета љи ма које људ ско срце 
има. Сати ма сам гле да ла видее на 
интер не ту. Уку ћа ни су били забри ну ти 
како ће то на кра ју испа сти, каже 
насмеј на Оли ве ра. 

Тако ђе, Оли ве ра обја шња ва да тор-
та мора лепо да изгле да, али да је 
пре све га и уку сна. На изло жби тор ти 
у новем бру 2017. годи не у Бео гра ду, у 
орга ни за ци ји јед не хума ни тар не орга-
ни за ци је, Оли ве ра је осво ји ла шесто 
место од при ја вље них 200 кан ди да та. 

– То је била тор та са црта-
ним лико ви ма Мини он си. У 
жири ју су били умет ни ци и 
посла сти ча ри. Кон ку рен ци ја је 
била при лич но вели ка, јер на 
так ми че њу уче ству ју и про фе-
си о нал ни посла сти ча ри. Тако-
ђе, посла ла сам и сли ку те 
тор те на јед ном сај ту у Аме ри-
ци  и тада је изгла са на за дру-
го место, обја шња ва Оли ве ра.

Оли ве ра се нада да ће уз 
помоћ сво је поро ди це уско ро 
отво ри ти посла сти чар ни цу, 
али је и све сна да је за то 
потреб но доста нов ца. 

– Више бих воле ла да имам 
јед ну малу посла сти чар ни цу 
да могу да изло жим сво је тор-
те и кола че. Да бих жали ла за 
тим да немам посао у стру ци и 
да имам могућ ност да иско ри-
стим сво ју факул тет ску дипло-
му, мора ла бих прво да знам 
како је када имаш тај посао. 
Зато, мислим да немам за чим 
да жалим, већ да идем напред, 
да се оства рим као пред у зет-
ни ца, обја шња ва Оли ве ра.

  З. Попо вић
Једна од Оли ве ри них тор ти

Када ми неко од мла ђих чла но ва наше фами ли је тра
жи тор ту са неким ликом из црта ног фил ма, ја одгле дам 
неко ли ко епи зо да да бих могла да ухва тим све дета ље, 
како би фигу ре биле што живље, да сва ка тор та испри ча 
сво ју при чу. Да бих напра ви ла јед ну тор ту, потреб но ми 
је сигур но три дана са пау за ма, а све зајед но би то било 
један дан, исти че Оли ве ра

Оли ве ра Андрић
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ПОДРУ ЖНИ ЦА БИБЛИ О ТЕ КА РА СРЕМА 

Избор на скуп шти на
Избор на скуп шти на 

Подру жни це библи о-
те ка ра Сре ма, одр жа-

на је 22. апри ла у Кул тур ном 
цен тру, а дома ћин је била 
Град ска библи о те ка „Ата на-
си је Стој ко вић“ у Руми.

С обзи ром на то да је реч о 
избор ној скуп шти ни, за нову 
пред сед ни цу Подру жни це је 
иза бра на Ружи ца Стан ко-
вић из срем ско ми тро вач ке 
библи о те ке. Иза бра ни су и 
деле га ти за Библи о те кар ско 
дру штво Срби је, и  име но ва-
ни чла но ви жири ја за доде-
лу Доси те је ве награ де.

Педе се так библи о те ка ра 
из свих срем ских општи на 
и гра да Срем ска Митро ви-
ца су раз мо три ли и усво-
ји ли изве штај о раду сво је 
Подру жни це изме ђу две 
скуп шти не, као и изве шта-
је са 55. Сабо ра библи о те-
ка ра Сре ма те 21. Сусре та 
библи о гра фа. То је била и 
при ли ка да се пред ста ви 
годи шњак о раду срем ских 
библи о те ка ра.

После рад ног дела Скуп-
шти не, библи о те ка ри су 
има ли при ли ку да послу ша-
ју бесе ду о Мило шу Црњан-
ском, про фе со ра др Мила 
Лом па ра који је и пред сед-
ник Заду жби не овог нашег 
позна тог писца, као и да 
се боље упо зна ју са радом 

књи жев ни ка Ђоке Фили-
по ви ћа, о којем је гово рио 
песник Тодор Бјел кић, док 
је Ђоки не тек сто ве кази вао 
глу мац Милан Дудић.

Мир ја на Бело ше вић, 
библи о те кар ка у Град ској 
библи о те ци у Руми исти-
че, да су ова ква оку пља ња 
и дру же ња библи о те ка ра 
важна, јер је то при ли ка да 
се раз ме не иску ства, упо-
зна ју нови чла но ви, неки 
нови начи ни рада, али је то 
и при ли ка за јед но лепо дру-
же ње коле га.

Вера Нов ко вић, дирек тор-

ка Срп ске чита о ни це у Ири-
гу рекла је да је ово при ли ка 
за сусре те и раз ме ну иску-
ства.

 – Бит но је што бира мо 
новог пред сед ни ка, а увек 
има мо и нека лепа пре да ва-
ња, као што ће бити и овом 
при ли ком. Скуп шти не одр-
жа ва мо сва ке годи не у дру-
гом гра ду, а морам да кажем 
да је Сабор библи о те ка ра 
увек у Ири гу – рекла је Вера 
Нов ко вић.

Уче сни ци Скуп шти не су 
потом посе ти ли и  рум ско 
изле ти ште Бор ко вац, што је 

била и при ли ка да се упо-
зна ју са тури стич ким потен-
ци ја ли ма Руме. 

С. Џ.

Библи о те ка ри Сре ма у Руми

Ружи ца Стан ко вић

БИБЛИ О ТЕ КА ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВОЗА РО ВИЋ

Уче шће на струч ном ску пу
Дру штво библи о те ка ра Репу бли ке Срп ске 

је  орга ни зо ва ло  „24. Струч ни скуп – Савре ме-
ни токо ви у библи о те ка ма“. Теме семи на ра су 
биле: „Зави чај ни и посеб ни фон до ви, спој тра-
ди ци је и савре ме них токо ва у библи о те ка ма“, 
„Кому ни ка ци ја и интер ак ци ја у школ ској библи о те-
ци“, „Место висо ко школ ских библи о те ка у све тлу 
модер них тех но ло ги ја“. Скуп је одр жан од 18. до 
19 апри ла у Тесли ћу.

Основ ни циљ ску па је струч но уса вр ша ва-
ње библи о те ка ра и бољег сагле да ва ња ста ња у 
библи о те кар ству, одр жа ва ње кон ти ну и те та оку-
пља ња и пове зи ва ња библи о те ка ра и раз ме-
на  иску ста ва веза на за диги та ли за ци ју и попу-
ла ри за ци ју зави чај них збир ки.  При су ство ва ло је 
пре ко 300 библи о те ка ра из народ них, школ ских, 
висо ко школ ских и спе ци јал них библи о те ка. На 
ску пу су изла га ли радо ве и запо сле ни из Библи-
о те ке „Гли го ри је Воза ро вић“ и то Морав ка Тодић 
- Нека куца срце мога Сре ма, Бор ка Беу ко вић 
Ћосић, Нешко вић Дра га на – Зна чај покло на за 
фор ми ра ње посеб них фон до ва.
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ВОЖД КАРА ЂОР ЂЕ ПЕТРО ВИЋ (2)

Црн је био за Тур ке,
а за Србе бељи од бело га

Пише: др Снежана Булат

Мрач на стра на Кара ђор ђе ве 
лич но сти, пре ка нарав, пла-
хо ви тост, агре сив ност и нето-

ле рант ност сва ка ко није зане мар-
љи ва. Мемо а ри ста Пан те лић наво ди 
да је у неко ли ко навра та слу шао од 
Кара ђор ђа о уби ству оца. При ли ком 
бек ства у Срем, Ђор ђев отац је пред-
ло жио повра так у зави чај. Мари ца се 
свим сила ма тру ди ла да га спре чи, 
но без успе ха, те је ста ла пред сина 
и закле ла га: „Сине Ђор ђе, сапре ла 
те моја рана ако га не убу јеш“. Сима 
Милу ти но вић Сарај ли ја наво ди бит ну 
чиње ни цу, те исти че да се Ђор ђе ва 
мај ка након смр ти сво га мужа, уда ла 
за сеља ка из Топо ле и под вла чи да је 
Кара ђор ђе запра во убио свог очу ха, 
а не оца. У књи зи Српскареволуци
ја немач ког исто ри ча ра Ран кеа (обја-
вље на је под Ран ке о вим име ном, 
иако је наста ла у сарад њи са Вуком 
Сте фа но ви ћем Кара џи ћем) забе ле-
же но је: „Један од нај бли жих Кара-
ђор ђе вих сарад ни ка нам је рекао 
да је то ствар но био његов отац, а 
не очух, како се пре гово ри ло, а све 
у наме ри да се тако убла жи Ђор ђев 
посту пак“.

Тема оце у би ства је опет покре ну-
та на почет ку два де стог столећa, под 

вођ ством Вуки ће ви ћа, који је инси-
сти рао на томе да није уби јен отац, 
већ очух. Аргу ме на та је било у изо-
би љу...

Овај неми ли дога ђај при ву као је 
пажњу мно гих зна ме ни тих лич но сти, 
а сти хо ве му је посве тио и Алек сан-
дар Сер ге је вич Пушкин. У Песми о 
ЦрномЂорђу Пушкин вели:

„’Повра ти се, Госпо дом те кумим,
Не терај ме на зло иску ше ње!“
Љути то га ста рац одгур нуо,
Кре нуо се путем бео град ским
Гор ко се је Ђор ђе запла као.
Поте гао пиштољ иза паса,
Ода пео и одмах скре сао.
Зава пио Петар поср ћу ћи:
’Помо зи ми рање но ме, Ђор ђе!’
И на друм се мртав сро по штао.
Оде Ђор ђе трком у пећи ну;
Пред њега је мај ка истр ча ла:
’Шта је, сине, камо оца тво га?’
Суро во јој Ђор ђе одго ва ра:
’За трпе зом стар се пона пио
Па на дру му бео град ском спа ва’.
Она се је јаду досје ти ла:
’Да од бога про клет будеш црни,
Што погу би роди те ља сво га!’
Од то доба Петро ви ћу Ђор ђе
Међ’ људи ма про звао се црни“.

Неу стра ши ви и одлуч ни 
вожд Кара ђор ђа је

дои ста био усме рен на 
добро бит срп ског

наро да и у бор ба ма се 
исти цао вели ком

хра бро шћу. Исто ри ја 
пам ти крва ве и зна чај не 

бит ке за осло бо ђе ње 
које је пред во дио
Кара ђор ђе. Овом

при ли ком сва ка ко тре ба 
издво ји ти његов успех у 

бор би код Миша ра и 
опса ди Бео гра да. Уз
зна ње и херој ство

капе та на Ради ча успео 
да осво ји тако утвр ђен 

град као што је тада
био Бео град
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О пре кој нара ви вожда Кара ђор ђа 
писао је и Нићи фор Нин ко вић у делу 
Жизниописанијамоја. Нин ко вић је о 
слав ном вођи Првог срп ског устан ка, 
кази вао на сле де ћи начин: „Но нама 
у Ћупри ју дође писмо око ло ићин ди-
је од Петра буљук ба ше да ћеду доћи 
ноћас. И ја гово рим Милу ти ну Чапа ку: 
’Буди ноћас у пре прав но сти доче ка ти 
га зашто ако дође без доче ка, учи ни-
ће какав пача риз. Ске ле џи ја ма кажи 
нека с оба две стра не ватру нало-
же кад дође да се види пре во зи ти’“. 
Пре ма Жизниописанију, дошао је 
госпо дар Ђор ђе и пре се као Ста но ја 
ске ле џи ју на две поле: „Кад он дође, 
вели, с оне стра не на ске лу, ске ле џи-
је поспа ли. Ватре ни с јед не стра не 
ни с дру ге. Помра чи на, ништа се не 
види. Започ ну људ ство пре во зи ти, 
па не могу да потре ве на насип, веће 
мимо наси па. А људи све у воду до 
трбу ва коњ ма упа да ју и вичу: ’Пода-
ви смо се!’ Госпо дар чује лар му на 
оној стра ни, пре ђе и он ова мо. А они, 
ил’ су пија ни или упла ше ни, опет на 
спруд, те и госпо дар из воде изи ђе 
на суво. И уква сио се. Кад ске ле џи-
је изва ди ше све људе онда Госпо дар 
и њи’ изва ди па рече: ’... кад Тур чин 
дође, ви по сву ноћ ватре ложи те и 
мрзне те на сне гу, и леду дан – ноћ, по 
неде љу дана доче ку је те докле про ђе, 
а мене у сто годи на један пут, па и то 
неће те да ме доче ка те. Оба ли!’ Сад 
оба лу све ске ле џи је и поч ну и’ бити. А 
Петар буљук ба ша сви ма виче: ’Вичи 
море, дери се, ако те и не боли’. Тако 
ове све редом изби ше. Дође ред и на 
Ста но ја. Оба ли ше га. Петар му виче: 
’Вичи и ти, море, као и оста ли.’ Но 
овај, враг би га знао, или је пијан ил’ 
се упла шио, и не кте да вик не. Онда 
Кара ђор ђе истр же сабљу, па рече: 
’Чекај, по души те, оће л’ те од мене 
забо ле ти’. Један пут га уда ри пре ко 
полак“.

Упра во је суро вост Ђор ђа Петро-
ви ћа била раз лог због кога му је 
пове ре на уло га пред вод ни ка срп ског 
наро да. „Пове ре но му бла го наро-
да увек пред очи ма има ју ћи, био је 
прав до љу бив, одвећ строг и неу мо-
љив, тако да је и самог оца жртво вао 
оте че ству, а бра та прав ди“ (Арсе ни је-
вић). Деструк тив ни потен ци јал Кара-
ђор ђа биће иско ри шћен про тив тур-
ске тира ни је, али и про тив раз бој ни ка 
и зли ко ва ца у соп стве ним редо ви ма. 
Црн је Ђор ђе био за тур ске душма не, 
а за соп стве ни народ – бељи од бело-
га (Белов). 

Неу стра ши ви и одлуч ни вожд 
Кара ђор ђа је дои ста био усме рен на 
добро бит срп ског наро да и у бор ба-
ма се исти цао вели ком хра бро шћу. 
Исто ри ја пам ти крва ве и зна чај не 
бит ке за осло бо ђе ње које је пред во-
дио Кара ђор ђе. Овом при ли ком сва-
ка ко тре ба издво ји ти његов успех у 
бор би код Миша ра и опса ди Бео гра-
да. Уз зна ње и херој ство капе та на 

Ради ча успео да осво ји тако утвр ђен 
град као што је тада био Бео град. 
Радич је за истин ске вој нич ке заслу ге 
добио је чин капе та на, као и дожи вот-
ну цар ску пен зи ју и пле мић ку титу лу. 
Но, када је отпо чео уста нак, Радич је 
оста вио и плем ство и пен зи ју и пре-
шао у Срби ју. Због заслу га при опса-
ди и осва ја њу Кара нов ца (Кра ље ва) 
Кара ђор ђе га је про гла сио вој во дом. 
Радич је сачи нио план за осва ја ње 
Бео град ске твр ђа ве. Када је 1813. 
уста нак про пао, вра тио се у Срем где 
је живео у нај ве ћој беди. У Дру гом 
устан ку поно во дола зи у Срби ју. Уз 
помоћ кне за Мило ша, Тур ци, од којих 
је имао три де сет рана, ухва ти ли су га 
и уда ви ли (Влат ко вић). О Кара ђор ђе-
вој пожр тво ва но сти и дубо ком жаље-
њу за јуна ци ма, писао је про та Мати ја 
Нена до вић у сво јим Мемоарима. Про-
та Мати ја Нена до вић, наи ме, осли као 
је вождо ве поку ша је да спре чи вој ску 
да не гине уза луд: „Кажу да је викао 
Кара ђор ђе: ’Не иди те даље, не иди-
те!’ Ал’ ко чује, ко не чује, и тако наши 
испад ну на брдо, а Тур ци на брду 
чека ју, пак се повра те и наше зао ку-
пе, те још седам, осам гла ва одсе ку. 
,А, које ку де, по души вас, виче вама 
Ђока: не иди те даље, пре ва ри ће Тур-
ци, ал’ ви Ђоке не слу ша те!’” 

Вожд Кара ђор ђе је нео спор но био 
човек изу зет не хра бро сти, спа си тељ, 
заштит ник немоћ них и одлуч ни борац 
за сло бо ду, који је свој живот посве-
тио конач ном осло бо ђе њу од Тура-
ка. С обзи ром на мно го број не успе-
хе, ауто ри тет Кара ђор ђа Петро ви ћа 
је зна чај но порас тао. Срби ја је ушла 
у Савез са Руси јом. Када је након 
Напо ле о но вог похо да у Руси ју почео 
јачи при ти сак Тур ске, Кара ђор ђе се 
раз бо лео, изгу био је при себ ност, те је 
пре шао на аустриј ско тло. Из Аустри-
је је, захва љу ју ћи зау зи ма њу руске 
вла де пуштен у Руси ју. Кара ђор ђе се 
вра тио у Срби ју с наме ром да поно во 
подиг не народ, да узбу ни сав поро-
бље ни Бал кан, да започ не вели ку, 
одсуд ну бор бу за конач но осло бо ђе-
ње свих поро бље них наро да. Дола-
зе ћи у Срби ју био је све стан и опа-
сно сти којој је био изло жен. Срби ји 
је био пону ђен избор, Кара ђор ђе ва 
сабља или Кара ђор ђе ва гла ва. Срби-
ја оли че на у кња зу Мило шу ода бра ла 
је вождо ву гла ву. Пре о вла да ло је уве-
ре ње да ће упра во одсе че на гла ва 
Кара ђор ђе ва бити гарант Тур ци ма да 
се „Срби ја земља уми ри ла“. Све сном 
жртвом Кара ђо р ђе је заслу жио Хри-
стов венац, венац муче нич ки (Ста но-
је вић). 

У ПосветипрахуоцаСрбије, Петар 
II Петро вић Његош је на бес пре ко ран 
начин закљу чио: 

„Да, вите за сусто пи це тра ги че ски 
конац пра ти:
тво јој гла ви би суђе но за в’је нац се 
свој про да ти!“

Крај
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ДЕЈАН ЛУТ КИЋ, ГЛУ МАЦ

Публи ка осе ти када сте искре ни
Глу мац Дејан Лут кић је стал ни члан 

глу мач ког ансам бла бео град ског 
позо ри шта „Бошко Буха“. Попу-

лар ност је сте као уло гом Рин ге у фил-
му „Рин ге ра ја“ 2002. годи не, док је 
широј публи ци познат по сво јим уло-
га ма мафи ја ша Ала му ње из ТВ сери-
је „Бела лађа“, као Јованa Јагодићa из 
сери ја „Сва та рав ни ца“ и „Јаго ди ћи“.

Често свој глас позајм љу је у син хро-
ни за ци ја ма црта них фил мо ва.

Рум ска публи ка је има ла при ли ку да 
га гле да у глав ној уло зи у пред ста ви 
„Фло рен тин ски шешир“, када смо раз-
го ва ра ли са њим, за М нови не.

М нови не: Реци те нам нешто више 
о пред ста ви која је осво ји ла број
не награ де на „Дани ма коме ди је“ у 
Јаго ди ни про шле годи не.

Дејан Лут кић: То је по жан ров ској 
одред ни ци водвиљ, он је сам по себи 
коме ди ја, а писац је Ежен Лабиш. То 
је кла сич на коме ди ја забу не, која од 
самог почет ка кре ће са јед ним доми но 
ефек том, и од јед не, наиз глед обич не 
ситу а ци је, све се уру ша ва док се не 
дође до самог кра ја.

Из Вашег глу мач ког иску ства да 
ли публи ка више воли коме ди је или 
озбиљ ни је пред ста ве?

– Публи ка, по мом иску ству, воли да 
види добру пред ста ву. Да ли је коме-
ди ја у пита њу или не, не посто ји лака 
пред ста ва, мени је то ружан израз. 
Публи ка воли када си искрен пре ма 
оном што радиш, и када схва те да их 
не лажеш, када ти веру је, пот пу но је 
све јед но која је тема у пита њу. Сви 
кома ди има ју неку сво ју при чу, неке 
сво је про бле ме који мора ју да се игра-
ју, који су духо ви ти у коме ди ја ма, а у 
дра ма ма мало дру га чи ји и то је то.

Као глу мац, где нај ви ше воли те да 
глу ми те. Да ли је то филм, ТВ сери је 
или позо ри ште?

– Ја волим свој посао и све иза зо-
ве које он ста вља пред нас. Не могу 
нешто да одво јим, то су три раз ли чи-
та обли ка бавље ња овим послом и 
то пот пу но  раз ли чи та, где се кори сте 
раз ли чи та сред ства. Све је дру га чи је и 
сва ки за себе је инте ре сан тан и при-
јем чив.

Каква је ситу а ци ја у позо ри шту, 
коли ко има публи ке, да ли се осе ти 
нека кри за?

– Не, што се тога тиче све више и 
више публи ке има мо у позо ри шти ма, 
што ме јако раду је. Пред ста ве су све 
посе ће ни је, то је лепа ствар. Публи ка 
се вра ти ла у позо ри ште. Од ког тре-
нут ка се то деси ло, не знам, и не бих 
тиме да се бавим, али мени је дра го 
и испу њен сам када видим пуну салу.

С обзи ром на то да са позо ри
шним пред ста ва ма госту је те и у 
дру гим гра до ви ма, како публи ка 
реа гу је, да ли осе ти те да су ишче
ки ва ли неку добру пред ста ву и 
глум це?

– Људи увек воле да виде добар 
позо ри шни дога ђај, и то је нешто као 
чиње ни ца. Ако су ту још глум ци које 

они зна ју са малих екра на тим пре 
хрле у позо ри ште.

Каква је ситу а ци ја када су глум
ци у пита њу, има ли уло га, про је ка
та…?

– Како да не, види те да се врте сери-
је, сни ма ју се у ненор мал ним коли чи-
на ма, има довољ но посла за све. Тако 

M NOVINE :

Дејан Лут кић

Дејан Лут кић у пред ста ви (Фото: Позо ри ште „Б. Буха“)
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је у овом тре нут ку, ја се не сећам да 
је ика да било више посла него што је 
сада.

Вели ко је инте ре со ва ње мла дих 
да сту ди ра ју глу му, било у при ват
ним или држав ним ака де ми ја ма. 
Коли ко је њима оси гу ра на будућ
ност са том већом пону дом коју 
поми ње те?

– Нико ме није оси гу ра на будућ ност, 
ни за шта, пого то во не у овом нашем 
послу, као ни у неким дру гим посло-
ви ма. На жалост, вели ки број мла дих 
људи има потре бу да сту ди ра глу му 
из неких дру гих раз ло га и тога сам 
све док, не да би се суштин ски бави ли 
истра жи ва њем целог живо та, одно сно 
схва та ју повр шно ову про фе си ју. То је 
нешто што ме рас ту жу је. Мислим да 
има пре ви ше ака де ми ја, иако сада 
има посла, мислим да смо ми ипак 
мало тржи ште за толи ки број ака де ми-
ја. И даље мислим, да су ака де ми је у 
Бео гра ду и Новом Саду две нај о збиљ-
ни је инсти ту ци је по том пита њу, са нај-
о збиљ ни јим начи ном рада и нај о збиљ-
ни јим про фе со ри ма.

Из Вашег живот ног иску ства као 
глум ца, шта је потреб но да се стек
не, па да глу мац поста не познат и 
сла ван? Да ли се то јед но став но 
неко ме деси, а неко ме не?

– Не могу то да вам кажем, сигур-
но је то и неки сти цај окол но сти. Ја 
немам однос пре ма томе, нити сам се 
ика да тиме бавио, нити јурио за тим. 
То су ства ри које се десе или се не 
десе. Упи сао сам ака де ми ју да бих се 
бавио овим послом на један суштин ски 
начин и да бих истра жи вао цео живот. 
Десе се сери је, фил мо ви, пре све га ТВ 
сери је, јер је то оно што чини глум ца 
попу лар ним. Не знам! То се јед но став-
но деси или не деси глум цу, не знам 
који су то фак то ри, а нешто посеб но 
ме ни не зани ма.

С. Џаку ла

РАДОСТ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТ ЊА МА У РАЗ ВО ЈУ 

Тра ди ци о нал но
ускр шње дари ва ње

Рум ски мото ри сти, Општин ско удру-
же ње пен зи о не ра, УПВО „Поле та-
рац“ и Црве ни крст Рума, дан пред 

Ускрс, 27. апри ла су орга ни зо ва ли сво ју 
тра ди ци о нал ну акци ју посе те кори сни ци-
ма Днев ног борав ка за одра сле, децу и 
мла де са смет ња ма у раз во ју.  Том при-
ли ком, за нај ра до сни ји хри шћан ски пра-
зник, доне ли су им шаре на ускр шња јаја 
и слат ки ше. Кори сни ци, са сво јим вас пи-
та чи ма су им, за узврат, при пре ми ли при-
го дан про грам.

Сла ђа на Лало ше вић из Удру же ња 
рум ских мото ри ста исти че да је ова посе-
та и дари ва ње дуго седам годи на, исто 
коли ко и акци ја „Мото мра зе ви“ за ново-
го ди шње пра зни ке. 

– Ми смо рани је дуги низ годи на били 
уче сни ци акци ја у Новом Саду, и онда 
смо одлу чи ли да тако нешто орга ни зу је-
мо и код нас. Овим про мо ви ше мо и без-
бед ну вожњу, али и деман ту је мо неке 
пред ра су де које људи има ју пре ма нама. 
Доне ли смо ускр шња јаја и слат ки ше, а 
све купу је мо при ку пља њем нов ча них 
сред ста ва од рум ских мото ри ста – каже 
Сла ђа на. Она дода је да има велик број 
бај ке ра у Руми, оку пље них у шест клу-
бо ва. 

– Ово је тра ди ци о нал но пред Ускрс да 
има мо госте бај ке ре и пен зи о не ре, што је 
јед на лепа акци ја да деца виде да нису 
сама, да неко мисли о њима, да се зајед-

но дру жи мо, и да деца за сво је госте 
изве ду про гра ме које су са радо шћу при-
пре ми ли. Дра го нам је што се ове лепе 
акци је тра ди ци о нал но одр жа ва ју уочи 
вели ких хри шћан ских пра зни ка – каже 
дирек тор Цен тра за соци јал ни рад, Сло-
бо дан Кра сић.

Гор да на Јово вић је соци јал на рад ни ца 
у УПВО „Поле та рац“, али је и акти вист ки-
ња Црве ног крста Рума. Она је са сарад-
ни ци ма, пре Днев ног борав ка, оби шла 
и ром ске мали ша не у насе љу „Ваша ри-
ште“ и одне ли им фар ба на јаја и, оно што 
сва деца воле, слат ки ше.

 – Ово је наша тра ди ци о нал на акци ја 
„Хума ни Вас крс“ у којој вртић, са децом 
и роди те љи ма, а у сарад њи са Црве-
ним крстом, при ку пља јаја и слат ки ше 
за децу из осе тљи вих гру па, да чини мо 
радост у сусрет нај ра до сни јем пра зни ку, 
Вас кр су – рекла је за наше нови не Гор-
да на Јово вић, иста кав ши да се ова акци-
ја орга ни зу је већ 18 годи на.

Петар Бабић, пред сед ник Општин ског 
удру же ња пен зи о не ра Рума каже да они 
сва ке годи не, за Нову годи ну и Ускрс, 
дођу овде у посе ту и доне су кори сни ци-
ма лепе покло не. 

– Они нас увек са радо шћу доче ка-
ју и при пре ме леп про грам, тако да смо 
реши ли ове годи не да и ми, у нашим про-
сто ри ја ма, орга ни зу је мо про грам и позо-
ве мо их у госте – рекао је Бабић. С. Џ.

Про грам за госте и покло ни

Зајед нич ка сли ка са бај ке ри ма
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ОВАН: Уко ли ко вас 
при вла че тајан стве не 
ситу а ци је или неке 
дво стру ке игре, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VREMEPLOV
8. мај

1815. На бр ду Љу бић, код Чач-
ка, Ср би су у Дру гом срп ском 
устан ку по ту кли тро стру ко ја чу 
тур ску вој ску
1900. Срп ски фи зи чар Ми ха и-
ло Пу пин па тен ти рао је у 
Њу јор ку апа рат за те ле фон ске 
и те ле граф ске пре но се на 
ве ли ке уда ље но сти.

9. мај
1945. Не мач ки фелд мар шал 
Вил хелм Кај тел пот пи сао је у 
Бер ли ну за вр шни до ку мент о 
окон ча њу Дру гог свет ског ра та. 
У име са ве зни ка до ку мент су 
пот пи са ли со вјет ски мар шал 
Ге ор гиј Жу ков и бри тан ски 
ге не рал Ар тур Те дер. До ку мент 
о без у слов ној пре да ји Не мач ке 
пот пи сан је 7. ма ја у Рем су. 
1978. У пар ки ра ном ауто мо би-
лу у цен тру Ри ма про на ђе но је 
те ло бив шег ита ли јан ског пре-
ми је ра Ал да Мо ра, ко јег су 
те ро ри сти „Цр ве них бри га да“ 
оте ли 54 да на ра ни је. 

10. мај
1894. Ро ђен аме рич ки ком по зи-
тор и ди ри гент Ди ми три Тјом-
кин. Аутор му зи ке за мно ге 
фил мо ве. 
1933. У Бер ли ну, ис пред Рај-
хста га, на ци сти спа ли ли ви ше 
од 25.000 књи га Марк са, Фрој-
да, Брех та, Ајн штај на и на ве ли 
да по чи ње но во раз до бље у 
исто ри ји не мач ке кул ту ре. 

11. мај
1981. Умро ре ге-му зи чар Боб 
Мар ли. 
1997. Су пер ком пју тер ком па ни-
је ИБМ „Ду бо ко пла во“ по бе дио 
свет ског шам пи о на у ша ху, 
ру ског ве ле мај сто ра Га ри ја 
Ка спа ро ва, у ме чу од шест пар-
ти ја. 

12. мај
1607. Ен гле ски аван ту ри ста 
Џејмс Смит осно вао пр во 
ен гле ско на се ље на тлу Се вер-
не Аме ри ке, ка сни је по ње му 
на зва но Џејм ста ун. 
1904. Ро ђен чи ле ан ски пе сник 
Па бло Не ру да. Уче сник Шпан-
ског гра ђан ског ра та, по том се 
по све тио иде а ли ма со ци јал не 
прав де. До бит ник Но бе ло ве 
на гра де за књи жев ност 1971. 

13. мај
1848. У Срем ским Кар лов ци ма 
по че ло за се да ње „Мај ске скуп-
шти не“ на ко јој су де ле га ти 175 
цр кве них оп шти на из Вој во ди-
не и Ср би је иза бра ли Јо си фа 
Ра ја чи ћа за па три јар ха, а 
пу ков ни ка Сте ва на Шу пљик ца 
за вој во ду. Скуп шти на 15. ма ја 
про гла си ла Срп ско Вој вод ство, 
али аустриј ска и ма ђар ска вла-
да ни су при зна ле срп ску ауто-
но ми ју. 

14. мај
1355. У Пра гу је осно ван пр ви 
уни вер зи тет у сред њој Евро пи
1998. Умро аме рич ки пе вач и 
филм ски глу мац Френк Си на-
тра.

HOROSKOP

Сре да, 8. мај (25. април)  
Све ти апо стол и јеван ђе лист 
Мар ко – Мар ков дан

Четвр так, 9. мај (26. април)  
Све ти све ште но му че ник Васи-
ли је Ама сиј ски

Петак, 10. мај (27. април)  
Спа љи ва ње мошти ју Све тог 
Саве на Вра ча ру

Субо та, 11. мај (28. април)  
Све ти апо сто ли Јасон и Соси-
па тр

Неде ља, 12. мај (29. април)  
Све ти Васи ли је Остро шки Чудо-
тво рац

Поне де љак, 13. мај (30. април)  
Све ти апо стол Јаков Зеве де јев

Уто рак, 14. (1) мај   
Све ти про рок Јере ми ја

Crkveni
kalendar

• Поља где су наши вели
ка ни чува ли овце про
гла ше на су за наци о нал
не пар ко ве.
• Бати на има два кра ја и 
оба су на нашој стра ни.
• Гле да но из нашег угла 
– сате ра ни смо у ћошак.

Чвор кроф не
Састој ци: 200 мили ли та ра 

мле ка, кори ца лиму на, 20 гра ма 
ква сца, 2 јаја, каши ка шеће ра, 
мало уља, 300-400 г бра шна, 
уље, мало соли, шећер у пра ху, 
кеси ца вани лин шеће ра.

При пре ма: Рас то пи ти ква сац у 
мла ком мле ку, дода ти шећер и 
јаја, па жицом уму ти ти. Дода ти 
оста так мле ка, мало уља и бра-
шна, дода ти и мало соли, кори цу 
лиму на и заме си ти мек ше тесто.
Покри ти и оста ви ти да тесто 
пора сте на топлом. Раз ви ти на 
прст дебљи не, па исе ћи на тра ке. 
Мало пре ма за ти уљем. Две тра ке 
уви ти и веза ти у чвор. Ређа ти на 
послу жав ник на који сте ста ви ли 
пек папир. Покри ти кесом и оста-
ви ти да кроф не мало пора сту. 
Пржи ти у дубо ком уљу, па топле 
посу ти прах шеће ром поме ша ним 
са вани лин шеће ром.
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Лиге „пети це“ – послед њи чин
Фуд бал ске лиге „пети це“ се при-

во де кра ју. Оста ло је још неко-
ли ко недо у ми ца које ће бити 

раз ја шње не у дани ма испред нас. 
Општи је ути сак да нема већих изне-
на ђе ња и да ће титу ле узе ти тимо ви 
од којих се то и оче ки ва ло. Нажа лост. 
Ако мене пита те. Нека ко ми буде дра-
го и топло око срца када видим да је 
неки аут сај дер напра вио под виг и ука-
на лио сво је пре бо га те рива ле. Као 
оно мад Лестер у Енгле ској. Ове годи-
не тога неће бити. Али кре ни мо 
редом.

Енгле ска Пре ми јер лига ула зи у 
узбу дљи ву завр шни цу. Као што то 
обич но бива, у послед њем колу пршта-
ће на све стра не. Ливер пул и Сити се 
боре за титу лу и пре га зи ли су све сво-
је про тив ни ке. 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 Хадер сфилд лете у 
нижи ранг. Енгле зи ма је ина че сва ка 
утак ми ца бит на и ту нема пушта ња и 
пот ку су ри ва ња. Сва ки пла сман на 
табе ли доно си неку кин ту која  може 
бити при лич но вели ка.

У Шпа ни ји доса да жива. Бар се ло на 
се про ше та ла кроз ову сезо ну и узе ла 
титу лу нај ви ше захва љу ју ћи очај ном 
Реа лу и кила вом Атле ти ку. Реал је 
посеб на при ча и сва ка ко да је ово за 
њих сезо на за забо рав. Сле ди гене-
рал ка под вођ ством Зида на пред поче-
так сле де ће сезо не. Виде ће мо кога ће 
све дову ћи и спи чи ти сто ти не мили о на. 
Нај при јат ни је изне на ђе ње је Хета фе 
који има лепу шан су да се доче па Лиге 
шам пи о на сле де ће сезо не. За врат им 
дишу Вален си ја и Севи ља. У доњем 
дому Ваља до ли ду и Ђиро ни гори под 
нога ма. Биће ту нека склањалица у 
зад ња два кола, у то не сум њај те.

У Ита ли ји, оче ки ва но, Јувен тус је 
био непри ко сно вен и убе дљи во је 
први, док је Напо ли дале ко иза њих. 
Еки пе попут Интер а, Ата лан те, Роме, 
Тори на, Мила на и Лаци ја биће винов-
ни ци цир ку са и бор бе за Евро пу у 
завр шни ци првен ства. Гужва је и на 
дну, тако да је заба ва зага ран то ва на.

Немач ка Бун де сли га је ове сезо не 
била попри лич но ујед на че на и зани-
мљи ва. По све му суде ћи, Бајерн узи-
ма титу лу Бору си ји испред носа. Лај-
пциг, којем је Ред Бул (или нешто дру-
го) дао кри ла, има одлич ну сезо ну. 
Сле де ће сезо не их гле да мо у европ-
ској ели ти. Као и у Ита ли ји, и овде је 

гужва у бор би за Евро пу, а нај ве ће 
раз о ча ре ње је сва ка ко уче сник Лиге 
шам пи о на Шал ке који ума ло није 
испао из лиге. Штут гарт је по ко зна 
који пут у кана лу и виде ће мо да ли ће 
и ове сезо не успе ти да оста не у ели ти.

Арап ски мили о ни су напра ви ли 
спрд њу од бор бе за титу лу у 
Фран цу ској. Париз је доми ни рао 

чита ву сезо ну и има ско ро 20 бодо ва 
више од дру го пла си ра ног Лила. Лион, 
Сент Етјен, Мон пе ље и Мар сеј ће се 
крља ти за место у европ ским так ми че-
њи ма. Као и у Немач кој, и овде има мо 
уче сни ка Лиге шам пи о на који је дожи-
вео суно врат у овој сезо ни. Реч је о 
еки пи Мона ка која је прва изнад црте и 
бори се за опста нак. Газда клу ба, 
руски мили јар дер Рибо вљев, воли да 
се игра, како фуд ба ла, тако и иле гал не 
трго ви не умет нич ким дели ма за коју се 
сум њи чи. Било како било, кроз Мона ко 
је послед њих годи на про шло доста 
егзотичних игра ча али резул та ти су 
изо ста ли.

Мај је одлу чу ју ћи месец у европ ском 
фуд ба лу. Поред завр шни це наци о нал-
них так ми че ња, чека нас и фина ле 
Лиге шам пи о на и Лиге Евро пе. Чита ва 
сезо на биће зао кру же на у сле де ће 
две-три неде ље. Пред нама је фешта 
за све љуби те ље фуд ба ла.

Мај је одлу чу ју ћи 
месец у европ ском 

фуд ба лу. Поред
завр шни це

наци о нал них
так ми че ња, чека нас

и фина ле Лиге
шам пи о на и Лиге 
Евро пе. Чита ва

сезо на биће
зао кру же на у

сле де ће дветри
неде ље. Пред нама

је фешта за све
љуби те ље фуд ба ла
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Крче дин: Фру шко го рац – Цар 
Урош 1:0; Риви ца: Пла ни нац – 
Рад нич ки 0:5; Мара дик: Сло га 
(М) – Борац 5:1; Крње шев ци: 
Сло га (К) – ЧСК 1:3; Дунав је 
био сло бо дан. 

01. Рад нич ки 12 9 3 0 34:8 30
02. Дунав 11 8 2 1 22:6 26
03. ЧСК 11 6 3 2 27:12 21
04. Цар Урош 12 6 1 5 25:16 19
05. Сло га (М) 12 5 3 4 28:19 18
06. Фру шко г. 11 5 1 5 16:17 16
07. Борац 11 2 3 6 14:32 9
08. Сло га (К) 12 2 0 10 9:37 6
09. Пла ни нац 12 1 0 11 10:38 3

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

Вршац: ОФК Вршац – Мла-
дост 3:1; Зре ња нин: Рад нич ки 
(З) – ЧСК Пива ра 6:1; Пан че во: 
Желе зни чар – Дина мо 1945 2:0; 
Нови Сад: Кабел – Рад нич ки 
(НП) 4:0; Нови Банов ци: Омла-
ди нац – Рад нич ки (СМ) 2:1; 
Саку ле: Борац – Брат ство 1946 
1:0; Ста ри Банов ци: Дунав – 
Хај дук 1912 3:2; Нови Сад: 
Црве на Зве зда – Бач ка 1901 0:2; 
Цемент је био сло бо дан. 

01. Кабел 26 21 2 3 62:18 65
02. Хај дук 1912 26 17 6 3 41:13 57
03. Омла ди нац 26 14 3 9 30:23 45
04. Брат ство 27 12 6 9 38:30 42
05. Дина мо 27 11 7 9 29:25 40
06. Бач ка 1901 26 12 3 11 35:31 39
07. Рад н. (З) 26 8 12 6 33:28 36
08. Желе зни чар 26 10 5 11 24:26 35
09. Рад н. (СМ) 27 9 7 11 34:33 34
10. ОФК Вршац 26 9 6 11 25:27 33
11. Дунав 26 8 7 11 35:41 31
12. Борац 26 9 3 14 32:37 30
13. Мла дост 27 8 6 13 26:41 30
14. Цемент 26 7 8 11 26:38 29
15. ЧСК Пива ра 27 7 7 13 27:48 28
16. Ц. Зве зда 26 7 5 14 23:34 26
17. Рад н. (НП) 27 6 5 16 23:50 23

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

Мар тин ци: Борац (М) – Гра-
ни чар 3:0; Путин ци: ПСК – 
Доњи Петров ци 2:1; Доњи 
Товар ник: Сло бо да – Пар ти зан 
2:0; Рума: Сло вен – Желе зни-
чар 1:3; Љуко во: Љуко во – 
Рудар 3:0; Попин ци: Напре дак 
– Купи но во 8:0; Кле нак: Борац 
(К) – Полет 5:0; Салаш Ноћај
ски: Будућ ност – Јадран 1:0. 

01. Сло бо да 24 19 2 3 50:15 59
02. Желе зн. 24 17 5 2 52:13 56
03. Јадран 24 17 2 5 60:25 53
04. Пар ти зан 24 15 4 5 62:21 49
05. Будућ ност 24 13 4 7 69:35 43
06. ПСК 24 12 3 9 39:41 39
07. Љуко во 24 10 5 9 42:39 35
08. Рудар 24 9 7 8 36:33 34
09. Напре дак 24 10 0 14 46:45 30
10. Д. Петров ци 24 9 3 12 37:48 30
11. Борац (К) 24 9 2 13 48:48 29
12. Борац (М) 24 8 3 13 35:43 27
13. Полет 24 7 6 11 34:43 27
14. Сло вен 24 4 5 15 21:51 17
15. Гра ни чар 24 4 3 17 27:87 15
16. Купи но во 24 1 2 21 10:81 4

Огар: Шумар – Мла дост 3:0; 
Рума: Фру шка Гора – Оби лић 
1993 2:1; Бикић До: ОФК Бикић 
– Митрос 1:2; Кру ше дол: Кру-
ше дол – Фру шко го рац 4:2; 
Вишњи ће во: Хај дук – Зека 
Буљу ба ша 4:1; Жар ко вац: 
Напре дак – Гра ни чар 2:0; 
Беше но во: БСК – Сло га (В) 2:1; 
Чал ма: Сло га (Ч) – Доњи Срем 
2015 0:8. 

01. Први Мај 22 15 4 3 44:16 49
02. Југо вић 23 14 6 3 28:15 48
03. Под ри ње 23 13 5 5 40:16 44
04. Сло га (Е) 22 11 4 7 40:25 37
05. Поду на вац 23 12 1 10 36:29 37
06. Борац (Ш) 23 9 9 5 34:22 36
07. Сре мац 22 9 7 6 25:19 34
08. Сло га (Т) 22 10 2 10 28:34 32
09. Хај дук (Д) 22 10 1 11 39:23 31
10. Једин ство 22 8 6 8 25:26 30
11. Хај дук (Б) 22 8 5 9 36:37 29
12. Рад нич ки 22 8 3 11 39:34 27
13. Татра 22 6 6 10 19:22 24
14. ЛСК 23 4 3 16 21:57 15
15. Хај дук (Ч) 23 0 0 23 3:82 0

Илин ци: Борац – Син ђе лић 
0:0; Батров ци: Омла ди нац (Б) 
– ОФК Бин гу ла 7:2; Бачин ци: 
ОФК Бачин ци – Напре дак 2:2; 
Моро вић: Једин ство (М) – 
Једин ство (Љ) 1:1; Ерде вик: 
Ерде вик 2017 – Гра ни чар; Шид: 
Јед но та – Сре мац 0:1. 

01. Сре мац 17 15 1 1 62:16 46
02. Јед но та 17 13 1 3 59:14 40
03. Ерде вик 16 10 4 2 38:13 34
04. Једин . (Љ) 17 8 4 5 32:28 28
05. Напре дак 17 8 3 6 45:25 27
06. Једин . (М) 17 7 5 5 40:27 26
07. Син ђе лић 17 5 5 7 33:34 20
08. Омла д.(Б) 17 6 1 10 38:49 19
09. ОФК Бачин . 17 5 2 10 31:39 17
10. Гра ни чар 16 3 4 9 20:31 13
11. ОФК Бин г. 17 3 2 12 17:53 11
12. Борац 17 1 2 14 14:100 5

Кра љев ци: Једин ство (К) – 
Једин ство (Пл) 0:8; Гра бов ци: 
Гра ни чар – Сре мац 1:2; 
Шатрин ци: 27.Окто бар – Једин-
ство (Ру) 2:5; Сте ја нов ци: 
Борац – Фру шко го рац 1:2; 
Никин ци: Полет – Вој во ди на 
2:4; Хрт ков ци су били сло бод ни. 
01. Сре мац 16 12 3 1 54:14 39
02. Хрт ков ци 16 11 2 3 34:20 35
03. Фру шко г. 16 10 4 2 39:20 34
04. Једин . (Ру) 16 9 6 1 37:16 33
05. Једин . (Пл) 16 7 6 3 41:22 27
06. Вој во ди на 17 7 2 8 43:36 23
07. Борац 17 7 2 8 37:30 23
08. Полет 17 4 2 11 25:49 14
09. Гра ни чар 16 4 1 11 24:34 13
10. 27–Окто бар 16 2 1 13 23:61 7
11. Једин . (К) 17 2 1 14 15:70 7

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

Срем ски Миха љев ци: Срем 
– Витез 6:1; Сибач: Сло вен – 
Мла дост 1935 4:1; Бре стач: 
ОФК Бре стач – Ловац 3:0; Деч: 
Сре мац – Хај дук 1932 7:1; 
Каме ни је био сло бо дан. 

1. Сре мац 14 12 1 1 42:13 37
2. ОФК Бре стач 14 11 2 1 64:16 35
3. Срем 13 10 1 2 38:17 31
4. Каме ни 13 5 1 7 24:33 16
5. Сло вен 13 4 2 7 26:34 14
6. Хај дук 1932 12 4 0 8 17:35 12
7. Мла дост 13 3 2 8 26:36 11
8. Ловац 12 3 1 8 21:25 10
9. Витез 14 2 0 12 17:66 6

Ноћај: Ноћај – Поле та рац 
3:1; Вели ки Радин ци: Борац 
(ВР) – Борац (Ра) 1:1; Срем ска 
Рача: Срем (СР) – Срем (СМ) 
4:2; Кузмин: Гра ни чар – Сло га 
0:2; Ноћај: Змај – Сло бо да 5:0; 
Срем ска Митро ви ца: Трго вач-
ки – Пла ни нац 2:0. 

01. Сло га 18 14 2 2 57:18 44
02. Трго вач ки 18 12 3 3 42:20 39
03. Срем (СР) 18 11 2 5 52:38 35
04. Гра ни чар 18 10 1 7 33:25 31
05. Сло бо да 18 10 1 7 32:28 31
06. Пла ни нац 18 8 4 6 43:29 28
07. Змај 18 7 4 7 44:36 25
08. Борац (Ра) 18 6 3 9 34:46 21
09. Срем (СМ) 18 3 5 10 38:54 14
10. Борац (ВР) 18 4 2 12 31:55 14
11. Поле та рац 18 3 4 11 33:50 13
12. Ноћај 18 4 1 13 29:69 13

01. Доњи Срем 23 18 4 1 74:15 57
02. Хај дук 23 13 7 3 48:16 46
03. Оби лић 23 13 4 6 36:20 43
04. Митрос 23 14 1 8 45:35 43
05. Кру ше дол 23 13 1 9 49:26 40
06. ОФК Бикић 23 12 4 7 39:19 40
07. БСК 23 10 6 7 36:22 36
08. Напре дак 23 10 6 7 36:28 36
09. Шумар 23 10 4 9 36:29 34
10. Ф. Гора 23 10 4 9 33:33 34
11. Сло га (В) 23 7 7 9 33:29 28
12. Гра ни чар 23 8 4 11 38:40 28
13. Зека Буљ. 23 7 2 14 29:45 23
14. Фру шко г. 23 2 6 15 13:68 12
15. Сло га (Ч) 23 3 2 18 21:73 11
16. Мла дост 23 2 2 19 13:81 8

09. Рад ник 35 12 8 15 34:43 25
10. Спар так ЖК 35 11 10 14 38:46 24
11. Мачва 35 10 10 15 24:35 24
12. Вождо вац 35 11 7 17 34:46 22
13. Рад 35 7 10 18 21:43 21
14. ОФК Бач ка 35 7 9 19 31:66 18
15. Земун 35 5 11 19 33:51 17
16. Дина мо 35 7 6 22 21:66 17

09. Тра јал 37 15 7 15 39:41 32
10. Будућ ност 37 13 9 15 35:41 32
11. ОФК Жар к. 37 14 9 14 42:44 31
12. Борац 37 10 9 18 36:49 27
13. Бечеј 1918 37 12 8 17 39:44 26
14. Нови Пазар 37 7 8 22 28:63 21
15. Теле оп тик 37 7 10 20 31:58 18
16. Сло бо да 37 6 8 23 22:70 16

01. Ц. Зве зда 35 31 3 1 93:20 54
02. Рад нич ки 35 25 8 2 66:25 46
03. Чука рич ки 35 18 10 7 61:34 37
04. Пар ти зан 35 18 9 8 54:27 36
05. Мла дост 35 16 7 12 46:34 32
06. Напре дак 35 12 11 12 43:44 27
07. Про ле тер 35 10 11 14 34:38 22
08. Вој во ди на 35 10 10 15 25:40 21

01. ТСЦ 37 26 9 2 80:27 53
02. Јавор 37 23 8 6 78:37 46
03. Инђи ја 37 20 7 10 57:29 39
04. Рад нич ки 37 16 11 10 42:36 35
05. Мета лац 37 15 12 10 51:35 33
06. Зла ти бор 37 18 3 16 48:42 32
07. Бежа ни ја 37 15 5 17 48:48 28
08. Син ђе лић 37 12 13 12 35:43 24

Тa бе ла плеј оф:
Тa бе ла плеј оф:

Та бе ла плеј аут:
Та бе ла плеј аут:

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

ОФЛ РУ МА – ИРИГ 1

МОЛ СРЕМ
СРЕМ СКА ЛИ ГА

OФЛ ПЕЋИНЦИ

ОФЛ ИН ЂИ ЈА – ИРИГ– СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
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Маун ти Бајк Клуб „Јед но та” је 
рела тив но млад клуб, настао 
као одго вор на све већу попу-

лар ност пла нин ског бици кли зма у 
Шиду. Оку пља вели ки број мла дих, 
који оства ру ју изу зет не резул та те. На 
ини ци ја ти ву Сло бо да на Радо ва но ви-
ћа, који је и тре нер и пред сед ник клу-
ба, осно ван је 2011. годи не.  

– Дале ке 1985. годи не у недо у ми-
ци да ли роди те љи да ми купе мотор 
или бицикл, пре су ди ло је мишље-
ње моје мај ке, која ме је убе ди ла да 
купим бицикл. Био сам вео ма млад, 
неких 12-13 годи на, па је закљу чи ла 
да ће мотор бити нево ља за мене. Од 
тада, па ево гото во 35 годи на ја сам на 
бици клу. Неки мој поче так везу је се за 
одла зак у сред њу шко лу у Нови Сад, 
где је моја дру га ри ца Весна вози ла у 
бици кли стич ком клу бу „Вој во ди на”, па 
ме одве ла  тамо и од тада сам почео 
озбиљ но да се бавим овим спор том. 
Већ као јуни ор, пости зао сам одлич-
не резул та те у овом клу бу, у којем сам 
био две годи не, а тада сам већ возио и 
вели ке сени ор ске трке, као што је трка 
кроз Срби ју – при ча Сло бо дан Радо ва-
но вић.

Раз ло зи, због чега се почео бави ти 
овим спор том су били раз ли чи те при-
ро де.

– Један од раз ло га што сам почео 
да возим бицикл је и чиње ни ца да 
сам имао девој ку са села, па ми је био 
потре бан пре воз да одем до ње. И дан-
данас бици кли зам је нај здра ви ји, нај-
јеф ти ни ји пре воз. Имао сам пау зу док 
сам био у вој сци, по поврат ку из вој-
ске, добио сам пону ду нај бо љег бици-
кли стич ког клу ба у земљи, „Чука рич-
ког“, где сам остао три годи не. Био сам 
члан репре зен та ци је, возио нај зна-
чај ни је трке, уче ство вао на вели ким 
так ми че њи ма, и све до 1996. годи не, 
када сам због финан сиј ских сред ста ва 

почео да радим на желе зни ци – сећа 
се Радо ва но вић.

Када се поја вио пла нин ски бици кли-
зам, са пар  при ја те ља из Шида, осно-
вао је Маун ти Бајк клуб„Јед но та”.

– Овај клуб укљу чу је све дисци пли-
не, зими вози мо цикло крос, лети пла-
нин ски и друм ски бици кли зам, а то је 
на почет ку била само жеља да се ужи-
ва у спор ту, више рекре а тив но. Уско ро 
су се поја ви ли деча ци, као што је наш, 
још увек нај бо љи так ми чар у Срби ји, 
Алек сан дар Роман, који је више стру-
ки бал кан ски шам пи он, као и Вио ле-
та Триф ко вић. За годи ну-две већ смо 
има ли врхун ске резул та те. И на друм-
ским трка ма смо пости за ли одлич-
не резул та те. У мла ђим кате го ри ја ма 
наши чла но ви су били стан дард ни 
репре зен та тив ци – обја шња ва  наш 
саго вор ник.

Орга ни зу ју се број на так ми че ња 
како у Шиду, тако и у Срем ској Митро-
ви ци, Бач кој Палан ци. Цикло трке се 

возе зими, где се мало возе, мало носе 
бици кли. Сада је у све ту попу ла ран 
пла нин ски бици кли зам. 

– Доби ли смо позив да уче ству је мо 
на јед ном мара то ну у Аустри ји који оку-
пља око 10.000 так ми ча ра. Тре нут но 
има мо пре ко 35 чла но ва. Уско ро нас 
чека и држав но првен ство на Бео град-
ском сај му, где ће уче ство ва ти и наше 
јуни ор ке. Бици кли зам је скуп спорт, 
тре ба то све финан си ра ти. Ми вози мо 
полов не бици кле, јер им цена расте, 
због све веће екс пан зи је овог спор та и 
кре ће се од три до пет хиља да евра. 
Има мо раз у ме ва ње Општи не Шид, 
Спорт ског саве за Шида, и још неко ли-
ко спон зо ра који нам пома жу, за ово-
ли ки број так ми ча ра то је мало нов ца. 
Има мо про блем и са пре во зом, тре бао 
би нам један ком би, који ће вози ти так-
ми ча ре на трке. За сада пома жу роди-
те љи – наста вља при чу пред сед ник и 
гово ри нам о неким спе ци фич но сти ма 
овог клу ба. 

– Један од рет ких клу бо ва смо који 
се бави и осо ба ма са инва ли ди те-
том, као и афир ма ци јом жена у спор-
ту. Девој ке пости жу лепе резул та те и 
поно сни смо што их има 28. До Пара о-
лим пи ја де има још око годи ну и по, па 
ћемо у доглед но вре ме одлу чи ти ко ће 
нас пред ста вља ти 15. маја у Бел ги ји 
на Свет ском купу, а наши так ми ча ри 
ће уче ство ва ти и на Свет ском првен-
ству у Холан ди ји.  У сеп тем бру је Куп у 
Бео гра ду, где могу осво ји ти велик број 
пое на и оства ри ти пара о лим пиј ску 
нор му. Све је то дале ко... Так ми ча ри 
мора ју да има ју и пра ти о ца. Мно ги нам 
пома жу, реци мо, чуве ни ита ли јан ски 
бици кли ста Мике ле Пита ко нас спон-
зо ри ше у роби, дре со ви ма, каци га ма... 
За сада се сна ла зи мо, то је ето, нека 
наша при ча – казао нам је Сло бо дан 
Радо ва но вић, први човек МТБ „Јед но-
та”. Д. Попов

БИЦИ КЛИ СТИЧ КИ КЛУБ „ЈЕД НО ТА“ ИЗ ШИДА

Бици кли зам, нај здра ви ји спорт

Сло бо дан Радо ва но вић (Фото: Феј сбук)
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АК „СРЕМ“

Пла нин ско трча ње
Пето чла на еки па АК „Срем“ 

уче ство ва ла је у субо ту, 27. 
апри ла  на Првен ству Срби-
је у пла нин ском трча њу на 
Кабла ру. Нај у спе шни ји је био 
Андреј Јок си мо вић, који је 
на доста зах тев ној и тешкој 
ста зи, осво јио сре бр ну меда-
љу у трци пио ни ра на 2.000 
мата ра. У истој трци Алек сан-
дар Анђел ко вић је сти гао као 
четвр то пла си ра ни. Четвр ти 
је био и Дејан Анту но вић у 
трци ста ри јих јуни о ра на 7,5 
кило ме та ра. Душан Петро-
вић је у трци мла ђих јуни о ра 
био шесто пла си ра ни на 5.000 
мета ра, док је Алек сан дра 

Коста ди но вић у трци сени-
ор ки на 7,5 кило ме та ра била 
сед мо пла си ра на. Б. К.

КАРАТЕ

Шам пи он ска титу ла 
за Иву Вин ко вић
У скло пу 21. првен ства 

Бал ка на за сени о ре у 
орга ни за ци ји Бал кан-

ске кара те феде ра ци је одр-
жа но је и Првен ство Бал-
ка на за вете ра не од 25. до 
27. апри ла. Дома ћин је ове 
годи не била Срби ја. На Бал-
кан ском шам пи о на ту је уче-
ство ва ло 11 зема ља и пре ко 
300 так ми ча ра. 

Репре зен та ци ју Срби-
је у кон ку рен ци ји вете-
ра на пред ста вља ла  је и 
наша Ива Вин ко вић. Иако 
се посве ти ла тре нер ском 
раду, ово пре сти жно и вео-
ма јако так ми че ње је за њу 
пред ста вљао нови иза зов 
како би одме ри ла сна ге са 
нај бо љим так ми чар ка ма из 

њене “нове” још нео про ба не 
кате го ри је – вете ран ке, и то 
након  седам годи на пау зи-
ра ња у так ми ча ској кари је-
ри. 

Ива је насту пи ла у кон ку-
рен ци ји вете ран ки ста ри јих 
од 35 годи на  у бор ба ма у 
кате го ри ји до 60 кило гра ма.  
У финал ном мечу пора зи ла 
је акту ел ну бал кан ску шам-
пи он ку Арзу Коц из Тур ске 
резул та том 4:1 и тако репре-
зен та ци ји Срби је доне ла 
зла то и осво ји ла још јед-
ну титу лу шам пи он ке. Ово 
пред ста вља потвр ду ква-
ли те та рада Иве Вин ко вић 
и вели ки успех за Кара те 
клуб „Срем“ и град Срем ску 
Митро ви цу. З. П.

Ива Вин ко вић

АТЛЕ ТИ КА

Тома ше вић ки
прво место

У субо ту 4. маја, на ста-
ди о ну „Мла дост“ у Загре бу 
отво ре на је нова атлет ска 
сезо на на тра ди ци о нал-
ном међу на род ним митин-
гу Дина мо-Зри ње вац 2019. 
Наша нај бо ља  атле ти чар ка, 
Дра га на Тома ше вић, стар-
то ва ла је побе дом и тако 
наја ви ла још јед ну успе-
шну сезо ну. Баци ла је диск 
58,70 мета ра, осво ји ла прво 
место, а била је поздра вље-
на ова ци ја ма и дуго трај ним 
апла у зом објек тив не загре-
бач ке публи ке, за одлич ну 
фор му и тра ди ци о нал но 

добре резул та те које пости-
же у Загре бу.  

По речи ма њеног тре не ра 
Дани ла Крти ни ћа, Дра га на 
је у одлич ној фор ми, спрем-
на и одлуч на да оства ри 
нор му која ће јој омо гу ћи-
ти уче шће на олим пиј ским 
игра ма у Јапа ну 2020. годи-
не. То би био вели ки успех 
за срп ску атле ти чар ку, која 
је до сада чети ри пута уза-
стоп но уче ство ва ла на 
олим пиј ским игра ма и по 
томе је рекор дер у срп ској 
атле ти ци.

Ј. С.

Дра га на Тома ше вић

ПРВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ

Успех АК „Срем“ 

На атлет ском првен ству 
Вој во ди не за сени о ре чла но-
ви АК „Срем“ осво ји ли су три 
меда ље. У дисци пли ни скок 
у вис код сени о ра, по изу зет-
но непо вољ ном вре ме ну за 
ову дисци пли ну, побе дио је 
Сте вић Слав ко резул та том  

2,00 мета ра. У ско ку мот ком, 
код сени ор ки Сања Весе ли-
но вић се тако ђе оки ти ла зла-
том и побољ ша ла свој лич ни 
рекорд који сада изно си 3,10 
мета ра. Дејан Анту но вић је 
трку на 800 мета ра завр шио 
као тре ће пла си ра ни.

Сени о ри АК „Срем“


