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КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГГАСА“СРЕМГАС“

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Тргвојвођанскихбригада14/I
22000СремскаМитровица

Телефони:022/610-069,624-657,621-065
Факс:022/610-070

Дежурнаслужба:064/8894-580

Бесплатнателефонскалинијазапотрошаче:
0800-100-122(раднимданомод8до12часова)

www.sremgas.rsE-mail:o�  ce@sremgas.rs
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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

Дежурна служба:
У периоду од 06,00 до 22,00 часа      062/670 - 415

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:               022/622 - 678
                                                              062/670 - 520

МИНИСТАРКАДАРИЈАКИСИЋТЕПАВЧЕВИЋПОСЕТИЛАСРЕМСКУМИТРОВИЦУ

Подстицајизазапошљавање
новихрадника

Дарија Кисић Тепав
чевић, министарка
за рад, запошљава

ње, борачка и социјална
питања 23. априла је са
замеником градоначелни
ка Петром Самарџићем,
директорком Националне
службе за запошљава
ње Маријаном Грабић и
помоћницом министра за
заштиту особа са инвали
дитетом Биљаном Баро
шевићпосетилапредузеће
„РолопластМошић“.
Ово предузеће запо

шљава око 170 радника,
одкојих једесетособаса
инвалидитетом,аод2016.
годинесарађујесаНацио
налном службом за запо
шљавање и користило је
различитемерезапошља
вања. Упркос епидемији,
ова фирма је успела да
сачува прошлогодишњи
бројрадника.Какојеиста
кла министарка Кисић
Тепавчевић, веома је
поносна што овакве фир
ме постоје у Србији. Она
је притом позвала посло
давцеинезапосленалица
дасепријавена13јавних

позива које је Национал
на служба за запошља
вање расписала у циљу
реализацијемераактивне
политикезапошљавањаза
2021.годину.
– Ова фирма има дугу

традицију и води рачуна
о свим аспектима рада.

Видимо једну подстицај
нуатмосферу, јерсефир
ма проширује, гради нове
производне погоне и про
сторе за складиштење
и константно запошља
ва људе, рекла је Дарија
КисићТепавчевић.
На основу директне

финансијске подршке у
мере активне полити
ке запошљавања ће ове
године бити укључено
више од 18.000 незапо
слених лица, а за реали
зацију ових позива опре
дељеноје5.75милијарди
динара.

ДаријаКисићТепавчевићпозвалакомпаниједасепријавена13јавнихпозиваНСЗ-а

МинистаркаКисићТепавчевићсазаменикомградоначелникаПетромСамарџићем,
диркеторицомНСЗ-аМаријаномГрабићсапредставницимакомпаније„РолопластМошић“
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Сино ви и кће ри
про тив мате ре

Влада Србије управо је усвојила
нацртЗаконаороднојравноправ
ности,когабиНароднаскупштина

требало да усвоји до краја пролећног
заседања. У ранијој редакцији нацрта,
уфамозном члану 37. став 1. тачка 4)
подтачка(3)писалоје„коришћењерод
но осетљивог језика у уџбеницима и
наставном материјалу као и у сведо
чанствима, дипломама, квалификаци
јама,звањима,занимањимаилиценца
ма,каоиудругимоблицимаваспитног
рада”, а сада је унесено нових девет
речи„односнојезикакојијеускладуса
граматичкимродом”.Тобиваљдатре
бало да умири језичке стручњаке који
јошод2014. године,откакосерадина
обликовању овог закона, драматично
упозоравају да закон неосновано види
српскијезиккаороднонеосетљив,какав
семораподврћилексичкоминжењерин
гуроднеравноправности.
‒Уколиконадипломидевојкекоја је

завршила психологију буде писало да
је она психолошкиња, или оне која је
завршила педагогију да је педагошки
ња, језик то никако неће прихватити,
јер је конструкција рогобатна, вештач
каиујезикусенећепримити‒сматра
лингвистапроф.дрМилошКовачевић.
‒ Нове речи не могу се уводити „одо
кативно”, не водећи рачуна о језичким
законитостима.Овојенасиљенадјези
ком,алиононеможепроћи,чакиако
сеуведуказнезаонекојинепоштујута
новарешења.Јер,језикјенајсавршени
јиорганизамкојинекеречиприхвата,а
некеодбацује,итосеникаквимдекре
тиманеможепроменити.Српски језик
је природно усвојио именице женског
родаизнародног говора,попутучите
љицеилипрофесорке,алисенамећуи
онеречикојејезикникаконеприхвата,
попутборкиње.
Проф. др Срето Танасић, председ

седникОдборазастандардизацијусрп
скогјезика,једномјевећјавнопоставио
питањедалићемоскинутисрамотуса
образаштоМилункаСавић,женавојник
санајвећимбројемодликовања,после
свихратованиједобилазаслуженопри
знање,негојеслужилакаочистачица,
акојепочнемоназивативојникињаили
боркиња.
‒Дализаистасвиморамодазабора

вимодајеДесанкаМаксимовићписац,
а са исте адресе вероватно долази

подстицај да је и уопште пошаљемо у
заборав.Морамолиговорити:дошлису
писци и списатељице? Да ли морамо
заженукојаобављадужностминистра
обавезноговоритидајеминистарка,а
речминистаркапресвегазначимини
строважена,тозначењенамсе јавља
напрвомместукадгодтуименицучује
мо.Далииженаминистар,којареци
мо није „родно преосетљива” и која ту
именицу такође доживљава како је
доживљава огромна већина говорника
српскогјезика,морадатрпитаквоосло
вљавањедабибилакоректна?‒пита
се професор Танасић, који се, каже,
нададапредседникдржавеипредсед

никНароднескупштиненећедозволити
усвајање тако проблематичног закона
узгажењемишљењаструке.
Одбор за стандардизацију српског

језикајош2011.донеојеОдлукуопита
њуименовањаособаженскогполакао
носилаца одређених звања и занима
ња. У тој одлуци детаљно је образло
жено како се треба односити према
речима које служе за именовање зва
ња, занимања,функција, па није јасно
какописципретходнихнацртаовогзако
на нису видели да српски језик никако
није језик родне неравноправности, па
самим тим ни дискриминације особа

женскогпола.Некикажудаимје јасно
одакле је такав поглед на српски језик
стигао,ипоказујупрстомнастранукоја
би,наводно,дабагателишетежњесрп
скедржавеузаштитисрпскогјезикакао
основенационалногидентитета.
Штосенастиче,уприпремиовогзако

на требало је питати  храбрелетачице
ловачке авијације да ли желе да буду
пилотке и пилотице или, док језик не
нађе решење, да остану само (!) жене
пилоти.Требапитативршитељкуфунк
ције секретара скупштине хоће ли да
будесекретарица ипоредтогаштосе
таковећвећназиварадноместоуканце
ларијииспредканцеларијепредседника
скупштине.Далијесмисленокапетани
ци ускратити право да буде капетан и
дабаштаконагласисвојуроднуравно
правнст.Акосеусрпскомјезикуснашла
курирка,снаћићесемождаивозовођи
ца, једног дана. Ако је успело коноба
рициипрофесорки,мождаћесеједног
дана снаћи и боркиња, макар најпре
била борка, ако инжењери нове родно
сензибилнелексикебудумаловештији
негосада.Преноштоженакосачпоста
не косачица језик мора најпре да нађе
нови назив за машину, јер је овај, ето,
заузет.Радиостаницећезатонскимуре
ђајимајошдугоиматитонцеобапола,
јер је јеТонка јошувекпрелепоженско
име атоница мора још увек да тражи
себеаконећеда је законнасилупро
гласииучинијесмешном.Упрошлости
језикаратницајестеклапунопоштова
ње,авојникињабидауђеујезиксилом
нејезичкогзакона.

Потребно је,разумесеиузпомоћ
овог закона, освојити истинску
роднуравноправностусвимобла

стимаживотаистваралаштва,иуздржа
тисеоднасилнихјезичкихрадовасвој
ственихзагодинеипросторгеноцидног
страдања српског народа, а саморегу
лативнамоћ језика усвајаћеноверечи
граматичкогженскогродадинамикомпо
којојонеинастају.
Постојимогућностдаседогласањау

Народној скупштини изврше и додатне
поправке нацрта Закона о родној рав
нправности.Ако тоганебуде, стидљи
ва формулација „односно језика који
јеускладусаграматичкимродом” из
члана 37. мораће да преузме на себе
одбрану језика од синова и кћери који
гатакође,глечуда,називајуматерњим.
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Није јасно како писци 
прет ход них нацр та Зако
на о род ној рав но прав
но сти нису виде ли да 
срп ски језик ника ко није 
језик род не нерав но
прав но сти, па самим тим 
ни дис кри ми на ци је осо ба 
жен ског пола. Неки кажу 
да им је јасно ода кле је 
такав поглед на срп ски 
језик сти гао, и пока зу ју 
прстом на стра ну која се 
не раду је зашти ти срп
ског јези ка као осно ве 
наци о нал ног иден ти те та

Следећи број М новина излази 12. маја



4 28. APRIL 2021.  M NOVINE АКТУЕЛНО

ИЗ ПОКРА ЈИН СКОГ БУЏЕ ТА 773 МИЛИ О НА ДИНА РА ЗА ВОЈ ВО ЂАН СКЕ ЛОКАЛ НЕ 
САМО У ПРА ВЕ

Акце нат на пољо при вре ди
и водо при вре ди

Игор Мировић, председник
Покрајинске владе, уручио је
23.априлауговорепредставни

цималокалнихсамоуправауВојводи
ни за суфинансирање пројеката у
областима пољопривреде, водопри
вреде и локалног развоја, чија је
вредностпреко773милионадинара.
Покрајинска влада је посредством
Секретаријата за пољопривреду,
водопривредуишумарствоиздвојила
740милионадинара зареализацију
53уговоракрозтриконкурснелиније.
Такође,изпокрајинскогбуџетапреко
Секретаријата за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу додељени су  и уговори
јединицама локалне самоуправе за
израду пројектнотехничке докумен
тације за унапређивање комуналне
инфраструктуре,чија јеукупнавред
ност преко 33 милиона динара. Том
приликомуговорисуурученизамени
ку председника Општине Ириг Мио
драгу Бебићу, председнику Општине
ШидЗорануСеменовићу,председни
куОпштинеПећинциСинишиЂокићу
ипредседнициОпштинеБеочинМир
јаниМалешевићМиликић.
– Покрећемо нови талас важних

послова у Војводини. Циљеви су
обезбеђивање санитарно чисте воде
задомаћинстваииндустријске зоне,
изградњеканализационемреже,уре
ђење атарских путева и отрестишта,

каоиреализацијапоступакакомаса
ције.Никада севишеуовој области
није радило, изјавио је председник
ПокрајинскевладеИгорМировић.
Уручењу уговора присуствовали су

и покрајински секретар за пољопри
вреду, водопривреду и шумарство
ЧедомирБожићипокрајинскисекре
тарзарегионалниразвој,међурегио

налнусарадњуилокалнусамоуправу
АлександарСофић.
Заменик председника Општине

ИригМиодрагБебићјеухолуПокра
јинскевладепотписаотриуговора.
–Добијенасусредствазауређење

атарскихпутеваисредствазазарше
такканализацијеутриулицеуИригу.
У оквиру уговора са Секретаријатом

Мио драг Бебић

Са доделе уговора
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зарегионалниразвој,међурегионал
ну сарадњу и локалну самоуправу
добили смо средства за израду про
јектнотехничке документације за
завршетак канализације у Врднику,
казаојеМиодрагБебић.
Пројекат канализације у Иригу је

укупне вредности нешто преко 14
милиона  динара, покрајинска сред
ства износе 7,9 милиона, а остатак
обезбеђујеиришкаопштина.
Заатарскепутевејеуговоромдоби

јено око 13,7 милиона динара, док
остатак до 23,4 милиона динара су
средствалокалнесамоуправе.
Заизрадупројектнотехничкедоку

ментације,потрећемуговору,добије
но је 999.600 динара, док је укупна
вредност пројекта 1.175.600 динара,
докћеостатакобезбедитиОпштина.
Општина Шид је од Покрајинске

владепосредствомСекретаријата за
пољопривреду,водопривредуишума
рствоиСекретаријатазарегионални
развој, међурегионалну сарадњу и
локалнусамоуправудобиласредства
увисиниод19.800.000динаразареа
лизацију пројеката из пољопривреде
илокалногразвоја.
Председник Општине Шид Зоран

Семеновић рекао је да уручивање
овог уговора представља наставак
одличне сарадње између Општине
ШидиПокрајинскевладе.Онјезахва
лиоПокрајинскојвладиипредседни
ку Игору Мировићу, покрајинском
секретарузапољопривреду,водопри
вредуишумарствоЧедомируБожићу
и секретару за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу Александру Софићу на
свему што су учинили и настављају
дачинезаопштинуШид.
Према речима председника Семе

новића, опредељена средства биће
намењена за израду пројектнотех
ничкедокументацијеТргаСавеШума
новића у парку у центру града, на

местустарефонтане,изградњуатар
скогпутацементномстабилизацијом
однасељаБељњачауШидудоизле
тиштаЛиповачаинаставаккомасаци
јеукатастарскојопштиниМоровић.
Општини Пећинци су додељена

средствазаизрадупројектнотехнич
ке документације за изградњу нове
водоводнемрежесапратећимобјек
тимауСремскимМихаљевцима.
Председник Општине Синиша

Ђокић је изразио захвалност Покра
јинској влади и председнику Владе
ИгоруМировићу на подршци и иста
као да се, захваљујући одличној
сарадњи између пећиначке локалне
самоуправе и Покрајинске владе, у
Пећинцима већ реализују две капи
талнеинвестиције.
–Утокујеизградњановогвртићау

Шимановцима вредна 220 милиона
динара, а завршена је прва фаза
изградње нове водоводне мреже у
Огару вредна 16 милиона динара.
Општина Пећинци ће наставити да
припрема квалитетне пројекте са
којимаћеаплициратизасредствакод
Покрајинскевладе,рекао јеЂокићи
изразиоуверењедаћедобрасарад
њалокалне самоуправе иПокрајине
на реализацији инфраструктурних
пројеката од значаја за квалитет
живота грађана пећиначке општине
битинастављенаиубудућности.
ПредседницаОпштинеБеочинМир
јанаМалешевићМилкићпотписалаје
у холуПокрајинске владе уговор  за
суфинансирање израде плана про
јектнотехничке документације за
канализацијууСтаромРаковцу.Овим
уговором општина Беочин добила је
милион динара бесповратних сред
става.ПредседницаОпштинеМирја
наМалешевићМилкићистакла једа
је досадашња сарадња саПокрајин
скомвладомизузетнаидасенадада
ћесеибудућностиоваконаставити.

Е. М. Н.

Зоран Семе но вић и Игор Миро вић по уру че њу уго во ра

Игор Мировић и Синиша Ђокић
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ЈКП „ВОДО ВОД“

Пред трет ман отпад них
вода у ФЦС „Чикас”
Након недавне кампа

њеЈКП„Водовод”под
називом„Канализаци

ја није контејнер” у којој је
указано на штетне после
диценеправилногкоришће
њаканализације,овопред
узеће је у складу са својим
могућностима предузело
превентивнемереусмерене
ка заштити животне среди
неи сопствених ресурса.У
склопу Фекалне црпне ста
нице „Чикас”, која сакупља
атмосферске и комуналне
отпадне воде из целокуп
ног система и испушта их
у реципијент, уграђена је
решетка са циљем пред
третманаотпаднихвода.За
ту намену из касе „Водово
да”издвојеноје2,5милиона
динара.
Пречишћавањем отпад

них вода бави се наука.
Европскаунијајепоставила
стандарде.Међутим,према
процениструке,уСрбијисе
на задовољавајући и ефи
касанначинпречистисвега
1,5постоодукупнеколичи
неотпаднихвода, којепро
изведемо.
Без обзира на порекло,

отпадневодесеморајупре
радити пре испуштања у
водотокове. Свака промена
животне средине коју про
узрокујемо одражава се на
водене ресурсе. Испушта
њенепречишћенеилинедо
вољно пречишћене отпад
не воде у водоток, мења
физичкеихемијскеособине
воде,смањујеконцентраци
ју раствореног кисеоника,
погодујеновимбактеријама
ипојавипливајућихматери
ја на површини или талога
наднуводотока.
– У циљу спречавања

штетних утицаја на реци

пијент, а код нас је то река
Сава, на ФЦС „Чикас” је
уграђења решетка за при
марно пречишћавање
отпадних вода. До сада је
сав отпад ручно вађен и
смештану контејнер,дане
би завршио у реципијенту.
Управо завршен механич
ки  предтретман отпадних
вода обухвата уклањање
крупних материја, употре

бомрешетке.Тајпосаопод
разумева аутоматско пре
бацивање крупног отпада
излифта у контејнернакон
проласка кроз решетку.Без
обзирананабавкурешетке,
која ће знатно побољша
ти рад главног колектора,
важноједаинашисуграђа
ниводерачунадаотпадне
завршиуканализацији,већ
уконтејнеру,рекао јеБори

слав Бабић, в.д.директо
ра ЈКП „Водовод” Сремска
Митровица.
Према речима Влади

мира Нахајовског, извр
шног директора Производ
ње воде, на постављеној
решетки сеотклањају круп
ни предмети као што су:
остаци из производње,
делови ПВЦ амбалаже и
друге крупне материје. Нај
већи проблем представља
ју влажне марамице, оде
ћа, ћебад, кожа животиња,
грађевински материјал,
шут и друго. Сав тај мате
ријал сада се одлаже у за
то предвиђен контејнер.На
овајначин,истовременоће
бити заштићени и витални
делови ФЦС “Чикас”, који
сунеопходни зарадстани
це у време високог водо
стаја Саве и велике коли
чинепадавина.Досадашња
честа загушења изазивала
су велике трошкове и анга
жовањерадниказасанацију
ицевиипумпи.

АКЦИ ЈА МЗ СУТЈЕ СКА

Хума ни дан са децом за Ната шу
У суботу, 1.маја са почетком у 9.30 часова испред

Месне заједнице „Сутјеска“ биће организована хумани
тарнаакцијаподназивом„ДЕЦАЗАНАТАШУ“.Новацће
сеприкупљатизапомоћулечењунашесуграђанкеНата
шеНедићпутемСМСа, кутије заприкупљањеновцаи

продајомдечијихрадоваиствари.Уоквируакцијебиће
организованеидечјеигре,сликањесаускршњимзекоми
дружење.Посебно јеапострофиранодружењесаНата
шиномдецомкакобиседалаподршкаињимаињиховој
мајциупроцесулечења.

Радови у ФЦС „Чикас“

Зоран Нахајовски и Борислав Бабић
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Наста вља се озе ле ња ва ње гра да

На платоу код Градског базена и у Градском парку
24.априлапосађено једрвеће,чиме јенастављена
акција „Посади свој хлад“, коју спроводи невладина

организација„Зелениразвојницентар“.Упретходномпери
оду су у оквируовеакције грађанимаподељене саднице
белогјасена.Наплатоуиспредбазенајепосађенапалма,
аупаркуиспредамфитеатраМузеја„Срем“јапанскатре
шња.Овојакцијисуприсуствовализаменикградоначелни
каПетарСамарџићиначелникГрадскеуправезасоцијалну
заштитуизаштитуживотнесрединеДраженРиђошић.
–Локалнасамоуправанастављасаозелењавањемгра

да.Овуприликубихискористиодасезахвалимневлади
нојорганизацији „Зелениразвојницентар“, која једобила
садницеоддруштвеноодговорнихкомпанијаидониралаих

нама.Наставићемоидаљеозелењавањеградаиводиће
серачунаозаштитиживотнесредине,рекаојеРиђошић.
ПредрагРатићиз„Зеленогразвојногцентра“указаојена

важносточувањаживотнесрединеиозелењавањаградо
ва.
–Након поделе садницабелог јасена „Зелени развојни

центар“ је решио да за време летњихмесеци заједно са
друштвено одговорним компанијама улепша градске пар
ковеидруге јавнеповршинеу градовимаиопштинамау
Србији.СремскаМитровицајепрвакоја једобилаоддве
друштвеноодговорнекомпанијепалму,којајепосађенакод
Градскогбазена,каоијапанскутрешњукојајепосађенау
Градскомпарку,изјавиојеРатић. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

Поса ђе на пал ма код Град ског базе наЈапан ска тре шња поса ђе на у Град ском пар ку

ЗАВОД ЗА ЈАВ НО ЗДР AВЉЕ

Европ ска неде ља вак ци на ци је
Завод за јавно здравље је 22.

априлаобележио„Европскунеде
љувакцинације“.Тимповодом,та
установа је у сарадњи са Домом
здрављаиЦрвенимкрстомпоста
виоштандса здравственопромо
тивним материјалом код тржног
центра „Стоп шоп“. Лекари и
волонтери су информисали гра
ђане о значају вакцинације. Циљ
једасеукажеважностпревенци
је заразних болести имунизаци
јом, посебно у време епидемије
коронавируса.Какојенајављено,
унаредномпериодујеуплануда
се наставе активности промоције
вакцинације против коронавиру
са,којећесеспроводитиусарад
њисадомовимаздрављанатери
торији Срема, у циљу што боље
информисаности грађана, пости
зањасигурногобухватастановни
штваимунизацијом,каоиствара
њаколективногимунитета.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Обе ле же на Европ ска неде ља вак ци на ци је
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ВАК ЦИ НАЛ НИ ПУНКТ У ПСЦ „ПИН КИ“

Вак ци ни са на 25.000. Митров чан ка
Градоначелница Светлана

Миловановић је 20. апри
лауручилапоклон25.000.

вакцинисаној Митровчанки
Николини Лукић. Истог дана
Николинајепримилапрвудозу
„Фајзерове“ вакцине на вакци
налномпунктууХали„Пинки“.
– Број од 25.000 вакциниса

них грађана је био наш први
циљ,алинастављамодаљедо
30.000 вакцинисаних. Посеб
номи је драгошто јеНиколи
наЛукић,којаима27годинаи
која је спортискиња, одлучила
дасевакцинишепротив коро
навируса.Надамседаћепру
житипримериосталимсвојим
вршњацимадатребадасевак
цинишу, јер је то једининачин
да се заврши пандемија и да
коначно почнемо да живимо
као пре, рекла је градоначел
ницаСветланаМиловановић.
Николина је одбојкашица

ГЖОК „Срем“ и том приликом

је истакла да је важно да се
што већи број људи вакцини
ше.
– Хтела бих овом приликом

да позовем све моје колеге
спортистеидругемладељуде
дасеодлучеивакцинишукако
бисмо сви допринели колек
тивној имунизацији и да се
што пре вратимо у нормалну
свакодневицунакојусмонави
кли.Вакцинисаласамсе „Фај
зеровом”вакцином.Зањусам
сеодлучилајермијеизузетно
битна за путовањаи наставак
спортске каријере у иностран
ству, изјавила је Николина
Лукић.
СвизаинтересованиМитров

чани могу и даље да приме
вакцину сваког радног дана и
викендом од 8 до 20 сати, на
вакциналномпунктууПослов
носпортскомцентру„Пинки”.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Гра до на чел ни ца уру чи ла поклон
за 25.000. вак ци ни са ну Нико ли ну Лукић

РАДИ О НИ ЦА У ОШ „БОШКО ПАЛ КО ВЉЕ ВИЋ ПИН КИ“

Лек ци ја о хума но сти и еко ло ги ји
Поводом Дана плане

теЗемље,23.априла
Удружење „Чепом до

осмеха“ одржало је ради
онице на тему рециклаже
и очувања животне сре
дине. Радионице су одр
жане у Основној школи
„Бошко Палковљевић Пин
ки“, Основној школи „Јован
Јовановић Змај“ и у Пред
школској установи „Пчели
ца“. Удружење „Чепом до
осмеха“ има за циљ прику
пљање пластичних чепова,
који се даље продају фир
мамазарециклажупласти
ке,аоддобијеногновцасе
купујупомагалазаособеса
инвалидитетом или се уре
ђујуигралишта.
– Драго ми је да велики

број чепова прикупљен у
предшколским установама,
основним и средњим шко
лама,штозначидасемеђу
најмлађима развија свест
о заштити животне среди
не и потребама особа са
инвалидитетом. Имајући у
виду да се пластика веома
тешкоразграђујеидајеток
сичан материјал, треба да
штовишерадимонасвести
дасеовајматеријал реци
клира,изјавила јеДанијела

Међедовић из Канцеларије
залокалнииекономскираз
вој.
Председница удружења

„Чепомдоосмеха“имастер
аналитичар за заштиту
животнесрединеВањаПет
ковић истакла је да је циљ
радионица едукација деце
о животној средини, али и
развијање емпатије према
особамасаинвалидитетом.
– Желимо да децу еду

кујемо о заштити животне

средине,солидарностипре
мадругарима,каоидаосо
бе са инвалидитетом имају
иста права, права на леп
шиживотисрећу.Миимто
управо куповином помага
ла и омогућујемо. Позивам
сведасепридруже,јерова
акција само тако и опстаје
затоштољудиуњуверујуи
имамоконкретнерезултате,
реклајеВањаПетковић
Николина Носовић,

наставникразредненаставе

уОШ„БошкоПалковљевић
Пинки“истаклаједасуова
квидогађајивеомаважниза
децу.
– Овакве активности су

драгоцене за ученике, јер
за њих представљају једну
лекцијуизхуманостииеко
логије. Одржане су радио
нице које децу припремају
да буду хумани, еколошки
настројениидабринуосво
јојоколини, казала јеНико
линаНосовић.

При ку пља њем чепо ва омо гу ћа ва се купо ви на пома га ла за осо бе са инва ли ди те том
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Поста вље но 30 кон теј не ра
за одла га ње ста кле ног отпа да

У30стамбенихнасељауСремској
Митровици 23. априла поста
вљени су  црни контејнери за

сепарацију стакленог отпада. Према
речима директора Јавног комуналног
предузећа „Комуналије“ Радослава
Јевремовића, у Сремској Митровици
сешест годинаприкупљаиселектује
отпадкаошто јеПЕТамбалажа,кар
тон и папир, а сада су се створили
условидапочнеиселекцијастаклене
амбалаже.
– Та амбалажа представља велики

проблем индивидуалним домаћин

ствима и угоститељским објектима.
Стаклојеспецифичанитежакматери
јалкојиповећаваколичинудепонова
ноготпадананашојРегионалнојдепо
нији.Селекцијомирециклажом,пости
жусеодређенеуштеде.Можемонаве
сти пример да се рециклажом једне
стаклене флаше, постиже уштеда
електричне енергије, једна сијалица
јачине од 100 вати може да светли
четирисата.Рециклажастакладопри
носи очувању животне средине. Про
ценесудаћеуовојинареднојгодини
бити смањена количина депонованог

отпаданарегионалнојдепонијипреко
100хиљадакилограма,рекаојеРадо
славЈевремовић.
Начелник Градске управе за соци

јалнузаштитуизаштитуживотнесре
динеДраженРиђошићрекао једаће
сепарација стакла имати вишеструку
користзаочувањеживотнесредине.
–Замолиобихграђанеиугоститељ

ске објекте да правилно одлажу ста
клену амбалажу какобисмо заштити
ли животну средину и здравље, изја
виојеРиђошић. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

Поста вље ни кон теј не ри за одла га ње ста кле не амба ла жеРадо слав Јевре мо вић Дра жен Риђо шић

ИНЂИЈА

Акту ел но из
ЈП „Инђи ја пут“
Укупно 12 интервенција је обављено

самотокомпрвихседамданарада„паук“
возила уИнђији. Како су истакли пред
ставнициЈавногпредузећа„Инђијапут“,
највећи број непрописно паркираних
возилазабележенјеуцентруграда.
Поред интервенција „паук“ возила, у

последњих неколико дана радници
поменутог јавног предузећа били су
ангажованиначишћењуипродубљива
њуканалауУлициБореКечићауКрче
дину. Уређење ове улице у претходном
периоду подразумевало је и поставку
два лежећа полицајца, као и кугле
испредпаркакакобисезаштитилазеле
наповршинаоднепрописногпаркирања
возача.
Сдругестране,наиницијативустанов

никаВојвођанскеулицеуИнђији,ускоро
ћепочетирадовинаизградњи47метара
недостајућег тротоара са десне стране
улице.Какоистичунадлежни,поверени
суимрадовинаприпремиипоставља
њуасфалта. М. Ђ.

СА САСТАН КА СИСТЕ МА 48 У ИНЂИ ЈИ

При пре ме Град ског базе на 
за нову купа ли шну сезо ну
Почели су радови на припреми Град

ског базена у Инђији пред наступајућу
купалишну сезону.О томе су представ
нике Општине Инђија известили из
Спортског центра „Инђија“ на састанку
Система48одржаномупетак,23.апри
ла. Како је потврдио директор Илија
Трбовић, погодно време и температуре
изнад15степениповољнесузапочетак

радованауређењуиприпремибазена.
– Отварање базена планирамо за

нештовишеодмесецдана,асезонаће
ове године, због коронавируса, бити
нешто другачија. Све прописане мере
морају се и даље поштовати. Сваком
посетиоцу ће на улазу бити измерена
телеснатемпературу,авршићесеидез
инфекција. Уједно, у току су припреме

базена за предстојећу сезо
ну, а недавно смо набавили
шесттонакварцногпесказа
радове који ће допринети
безбедности купача, али
допринетиибољемквалите
туводе.Иакосмопланирали
ове године уређење терасе,
тирадовићеморатидасаче
кају бољу економску ситуа
цију–рекаојеТрбовић.

М. Ђ.
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СТЕ ВАН КОВА ЧЕ ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Рас пи са ни избо ри
за саве те месних зајед ни ца
Изборизачлановесаветаусвим

месним заједницама у румској
општинибићеодржани23.маја.

Одлукуоодржавањуизбораумесним
заједницама,којајеускладусаОдлу
комомеснимзаједницаманатерито
рији општине Рума, као и Статутом
Општине, потписао је 21. априла у
Градској кући председник СО Рума
Стеван Ковачевић. Он је изјавио да
овим расписивањем избора почиње
једанзначајанполитичкипроцес,зна
чајанзатоштосерадионајнепосред
нијемучешћуграђанаурадулокалне
самоуправе. Све изборне радње у
везисаовимизборимапочињудатеку
од23.априла.Изборећеспроводити
општинскаИзборнакомисијазаспро
вођењеизбораумеснимзаједницама
идругостепенаИзборнакомисијакоје
суформираненапретходнојседници
СОРума.
–Желимдапоручимграђанимарум

скеопштинедасуизборизачланове
саветамеснихзаједницаоднепроце
њивогзначајазаостварењењихових
најреалнијихинајживотнијихпитања.
Затоихпозивамдауштовећембро
ју учествују наовимизборима,да се
укључе и у кандидационе поступке
какобисенајистакнутијиинајспособ
нији ангажовали за добробит својих
месних заједница, да добијемо саве
темеснихзаједницакојићеунаредне
четири године бити најнепосреднији
партнериопштинскихорганауреали
зацијиполитикеразвојанашеопшти
не–истакаојеКовачевић.
Избори за чланове савета месних

заједницасуграђанскиизбори,дакле
кандидате не кандидују политичке
странке,негоихкандидујуграђанииз

меснихзаједницаукојимаживе.
–Позивамсвеграђанедасеукљу

чеутајпоступак.Такође,позивамсве
учесникеуполитичкомживотудаани
мирају своје члановеда се укључе у
овај значајанизборнипроцес.Надам
седаћемо23.мајадобитинова,под
млађена руководства месних зајед
ница са којима ћемо сарађивати на
најнепосреднијем развоју месних
заједница–указао јеСтеванКоваче
вић.
На једној од претходних скупштин

скихседницадонетајеноваодлукао
меснимзаједницамакојом јесмањен
бројчлановасавета.Тајбројсекреће
одпетдоседамчланова,зависноод
бројаграђанакојиживеусвакојмесној
заједници.Меснезаједницекојеимају
вишеизборнихместаивећибројста
новникаимаћеседам,аонекојеимају

самоједноизборноместоимаћесаве
те са пет чланова. Поједностављен
јеипоступакприкупљањапотписаза
оверу кандидатура, тако да ће се то
свевршитикоднотарауједноставни
јем поступку који ће свакако утицати
навећумотивисаностграђанадауче
ствујууовимизборима.
–Изменесмовршилијерсмоимали

информацијеизмеснихзаједницада
великибројчлановасаветаимобили
шењеговрад.Лакше једасечлано
висаветаорганизујууовомбројукоји
смосадапредложили,анамајевеома
битнодасаветизаседајуредовно,да
редовнодобијамоиницијативеодњих
имислимодаћемонауштрбквантите
та имати квалитетније саставе саве
тамеснихзаједница–сматраСтеван
Ковачевић,председникСОРума.

С. Џаку ла

Сте ван Кова че вић

РУМА

Инфор ми са ње у систе му соци јал не зашти те
УрумскомКултурномцентру

је21.априлаодржанаобукана
тему„Ефикасниодносиса јав
ношћу и значај информисања
у систему социјалне заштите“
која је реализована у оквиру
програма подршке локалним
самоуправама у развијању
услугасоцијалнезаштите.Овај
програм финансира Немачка
међународна организација за
сарадњу /ГИЗ/, а организује је
НАЛЕД.
У обуку су били укључени

стручни радници – психолози,
дефектолози и социјални рад
нициЦентра за социјалнирад

Рума,Установе„Солидарност“,
представници УПВО „Поле
тарац“, Црвеног крста Рума и
Геронтолошког центра „Срем“.
Циљобуке једапроширизна
ња учесника о планирању
односасајавношћу,даунапре
диразумевањеучесникаобуке
означајуодносасајавношћуи
информисањаусистемусоци
јалнезаштите,каоидаихпод
стакненаизрадупланаинфор
мисања за своју установу или
организацију.
Обукусуреализовалеаутор

кеИвана Копривица и Татјана
ЛазорОбрадовић. С. Џ.

Обу ка у Руми
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ПУТИН ЦИ – ДОЊИ ПЕТРОВ ЦИ

У току радо ви на ста зи
изме ђу два села
До половине маја тре

бало би да се окон
чају радови на пеша

чакобициклистичкој стази
између Путинаца и Доњих
Петроваца који су сада у
току. Подсећамо, реч је о
пројекту који је требало да
будезавршенпрошлегоди
не,аједанјеодонихзакоји
сусеграђаниопредељива
ли кроз процес партиципа
тивногбуџетирања.
Радовисудостаодмакли,

а како тече реализација,
провераваојенатерену20.
априла председникОпшти
неСлађанМанчић,заједно
са представницима месних
заједница Путинци и Доњи
Петровци.
Манчић је истакао да се

процедураокоизбораизво
ђача за овај пројекат завр
шила негде пред улазак у
зиму,паједонетаодлукада
се радови и не почињу на
измаку грађевинске сезо
не, него да се пребаце за
нареднугодину.
–Овастазаћемногозна

чити за житеље оба села,
алимислимдаћеипаквише
значити житељима Доњих
Петроваца, јер је ово село
везано за Путинце, које
је и највеће село у нашој
општини.Стаза ће значити
безбеднијисаобраћајпеша

цима, деци, бициклисти
маисвимакојиучествујуу
саобраћају између ова два
села–рекаојеМанчић.
Дужина пешачкобици

клистичке стазе је 1,65
километара, а ширина 1,7
метара.Урађенисуземља
ни радови, ради се там
понирање, а за две до три
недеље требало би очеки
вати завршетак радова и
постављањезавршногсло
јаасфалта.Завршетакових
радова на стази подразу
мева и постављање два
бетонскометална моста.

Вредност радова износи
око 20 милиона динара са
ПДВом.
–Житељиовадваселасу

желели изградњу пешачко
бициклистичке стазе, за
штасугласаликрозпроцес
партиципативног буџетира
ња.Сличнустазусморани
је урадили између Путина
цаиЖарковцакојаседоста
добро користи и повећала
је безбедност саобраћаја
натомделупута–рекаоје
СлађанМанчић.
Члан Савета МЗ Доњи

Петровци Горан Чворков

захвалиојелокалнојсамоу
правиштојеподржалаини
цијативумештана.
– Нама ће стаза више

значити него Путинчанима.
Билоједостасаобраћајних
несрећа у којима су, углав
ном, учествовали пешаци.
Било је нажалост и смрт
них случајева, тако да ће
са овом стазомбитимного
безбеднијеизапешакеиза
бициклисте–рекаојеЧвор
ков.
БранкоМандић,председ

ник Савета МЗ Путинци,
такође је указао на значај
ове стазе када је у питању
безбедностпешакаибици
клиста, те да се ово не би
могло ни радити, да није
добра ситуација у општин
скомбуџету.
– Раније је било доста

саобраћајних несрећа, као
и несрећа између Путина
цаиЖарковца.Измеђуова
дваселасестазапоказала
јако ефикасно, пешаци је
користе максимално, тако
да се надамо да ће и ова
стаза тако бити коришће
на. Стаза ће бити важнија
житељимаДоњихПетрова
цакојиујутропутујунавоз,
анемајупревоздоПутина
ца. Замолио бих мештане
ова три села да више не
користе пут, већ да кори
стестазекојесмозањихи
изградили–указаојеБран
коМандић.

С. Џаку ла
Радо ви на ста зи Путин ци – Доњи Петров ци

Горан Чвор ков, Сла ђан Ман чић и Бран ко Ман дић
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Поста вљају се
екотабле поред путе ва
Урумској општини

је протекле неде
ље започето

постављање екотабли
на локалним путним
правцимакасвимнасе
љеним местима, као и
надржавномпутуМ21.
Поставићесе110табли
накојимасаједнестра
не пише „Не бацајте
смећепоредпута“,ана
другој„Свештовибаци
тепоредпутанекомора
да покупи“. Вредност
ових табли је око
900.000динара.
Постављање табли

обављају радници ЈП
„Комуналац“, а дирек
торДраганПанићкажедаовимтаблама
желе да скрену пажњу свима онима који
бацајуотпадизкола,илионимакојидоно
сеиостављајусмећепоредпута.
–Уситуацијисмодапоправљамопуте

веидасунампутевисвебољи,апоред
путева јесве гораситуација.Таблећемо

поставити на путевима ка свих 16 села
нашеопштине,аонећебитипостављене
на сваки километар раздаљине – каже
Панић.
Први човек румске Општине Слађан

Манчићјеуказаонатодалокалнасамоу
праваулажемаксималненапоредаРума
буде прави привредни центар, да буде
што више инвеститора, али и да сешто
вишеулажеупутнуинфраструктуру.
–Паралелносатимсетрудимоданаша

општина буде чистија. Тако смо прошле
године изградњом две котларнице изба
цилиготово60одстомазутакаоенерген
та, а у преговорима смо и очекујем да
ћемо од половине јуна почети да, смеће
којесеприкупљаурумскојопштини,одво
зимонаРегионалнудепонију–кажеМан
чићидодаједајеоваакцијапостављања
таблиосмишљенасаЈП„Комуналац“.
– Циљ нам је да наше грађане, али и

другеучесникеусаобраћајукојипролазе
кроз нашу општину, опоменемо да не
избацују смеће из својих аутомобила.
Желимодапоправимосвестнашихграђа
наидасликанашеопштинебуделепша,
анеданампоканалимаипоредпутева
будесмеће.Тојеопоменазасвенесаве
сневозачеи грађане–указао јеСлађан
Манчић.

С. Џаку ла

Дра ган ПанићСла ђан Ман чић

ВАК ЦИ НА ЦИ ЈА У РУМИ

До сада
иму ни зо ва но
7.230 гра ђа на
–Урумскојопштиније,закључно

са последњим даном викенда,
првом дозом вакцинисано 12.557
грађана, док је у истом периоду
комплетан процес имунизације
прошло7.230лица–кажезанаше
новинедрТатјанаВинокић,коорди
наторка за препоручену ванредну
имунизацијупротивболестиковид
19уДомаздравља„Рума“.
Поред оних грађана који су свој

интерес за вакцинацију исказали
пријављивањем путем еУправе,
организованојеивакцинисањегра
ђана без заказивања термина.
Последње такво вакцинисање је
било25.априлаупериодуод8до
18 часова, а заинтересовани су
вакцину примили на вакциналном
пунктууКултурномцентру.Онису
могли да се определе за „Фајзер“
или „Спутњик Ве“ вакцину док се
токомнедељеочекуједанараспо
лагању буде и „Синофарм“ вакци
на.
– Апелујем на грађане да се и

даљеодазивајунавакцинацију,јер
једино стицањем заједничког
колективног имунитетаможемо да
се вратимо нормалним токовима
живота–поручилаједрВинокић.
Закључносапочеткомвикендау

румскојопштинисубила273актив
на случаја оболелих од коронави
руса.

СЕТВА

Хлад не
тем пе ра ту ре 
успо ри ле ница ње
Хладно и кишовито време на

почетку пролећа је темаразговора
међуонимакојисебавепољопри
вредом,аглавнабригајевезаназа
стањеувоћњацимаисетвуратар
ских култура.Имајући у виду кише
којесуомелесетвенерадове,ула
закутрећудекадуаприласаоко80
процената засејаних површина
представља добар резултат. Због
хладног времена, културе засејане
напочеткурокаспороничу,алиса
повећањемтемпературећесеубр
затииницање.
–Посленицањатребапроверити

да ли је дошло до проређивања
склопа биљака код ране сетве.
Поштоимадовољновлагеуземљи
шту повећањем температуре брзо
ћеницатииусевиизкаснијихроко
ва сетве – каже Горан Дробњак,
стручни сарадник у ПСС Рума, и
додаје да, у наредном периоду,
ратаре очекује борба против коро
ва,болестииштеточина.

С. Џ.

„Завр ни рука ве“
и у рум ској општи ни
Неформалнагрупаграђана„Екостража“

организовала је 25. априла своју акцију у
оквиру кампање „Заврни рукаве“. Ово је
трећапоредуакцијаукојусусеукључили
сви људи, љубитељи природе, како поје
динци,такоиорганизације,ареализована
јеу50местауСрбији.
Међуњимајебилаирумскаопштина.У

самомграду,акција јеодржананаизлети
шту Борковац где је преко 30 волонтера
прикупилопедесетакџаковаотпада.Сме

ћесеприкупљалоиуГрабовцима,aуглав
ном су учествовала деца на иницијативу
НиколеНоваковића,фудбалскогтренера.
Кампања „Заврни рукаве“ се реализује

једном месечно, увек недељом. Из „Еко
страже“истичудајециљовихактивности
несамодасеуклониотпадсаодређених
локација,већидасеутиченаинституције
да регулишу проблем управљања отпа
дом,алиидасеподигнесвестсвихграђа
наоовомпроблему. С. Џ.
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Медијски пројекат „Северно и јужно од 45. паралеле“

ГРЕЈ НА СЕЗО НА У РУМИ

Нове котлар ни це – уште да
35 мили о на само на енер ген ти ма
Званично, грејна сезона

је завршена 15. апри
ла, али је, због хлад

ног времена, у Руми грејање
настављено. Прошле године
уградусуокончанедвевели
кеинвестицијеисарадомсу
почеле две новоизграђене
котларницекојеуместомазу
та,каоенергенткористепри
роднигас.Речјеокотларници
„Тивол“којајепрвазавршена
и отворена 8. јуна и котлар
ници „Солидарност“ која је
завршена непосредно пред
почетак грејне сезоне.Њихо
ва укупна вредност је два
милиона евра и финансира
не су из општинског буџета.
Оведвекотларницезначена
самоквалитетнијеи јефтини
јегрејање,негосузначајнеи
са аспекта заштите животне
средине.
Председник Општине Сла

ђанМанчићје,поводомзавр
шетка грејне сезоне, указао
дајенастављентрендкојисе
показаопослепрвадвамесе
ца рада нових котларница, а
тоједасуевидентнеогромне
уштеде, пре свега по основу
ценаенергената.
– Ми смо уштедели гото

во35милионадинарасамо
по том основу, односно на

основу разлике у цени гаса
и мазута. Нажалост, то се
још увек не види у самом
ЈП „Стамбено“ – та уштеда
и зато сам незадовољан у
погледу менаџмента преду
зећа. Ми смо им олакшали
рад изградњом две котлар
нице, избацили готово 60
одсто мазута из употребе,
поједноставили рад, увели
новутехнологијуиеколошки
здравије и чистије грејање,
радницима смо омогућили
даготовоодкућепутемлап

топамогударадесвојпосао,
мадасуонинаравно,присут
ни у новим котларницама.
Сама математика показује
да је кроз саму потрошњу
гаса и односа цена мазут –
гас направљена уштеда од
готово 35 милиона динара.
Знам да не може преко
ноћи да се та уштеда види
у билансима и не очекујем
да се види свих 35 милио
на динара, али очекујем да
видимбарпетмилионасма
њењадугауодносунанеки

дуг из претходног периода,
али се то не види – каже
председникМанчић.
Он је додао да, у исто

време, ово јавно предузеће
редовно исплаћује зараде
којесуназавидномнивоу.
– Ми ћемо се борити, на

крају, да оно што смо омо
гућили изградњом две нове
котларнице, да добре резул
тате и у том правцу ћемо
повлачити још неке потезе –
најавиојеСлађанМанчић.

С. Џаку ла 

Котлар ни ца „Соли дар ност“

ОПШТИН СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Јеф ти ни ји огрев за хрт ко вач ке пен зи о не ре
Општинско удружење пензионера

уРуми кренуло је раније са при
премама за потврде заинтересо

ванимчлановимазанабавкуваучераза
седмодневниодморубањама,будућида
јебројваучеракојииздајеВладаСрбије
ограничен.
– Нашим члановима је најтеже да

прибаве потврде резервација, зато смо
их ми прибавили, а они само треба да
дођу код нас сваког радног дана од 9
до 12 часова са личном картом. После
ће тепотврде зарезервацију убањама
они носити у пошту. Ми имамо понуде
заБањуКовиљачу,ВрујцеиЈоднубању
уПачиру која јепознатасвимапосвом
ружичастом језеруитермалнимводама
–кажеСветиславДамјанчук,председник
ОУПРума.
Цена је са ваучером 7.000 динара,

даклеваучерплус2.000динаразаседам
ноћења,улепоопремљенимсобамаса
купатиломикабловскомтелевизијом.
Приликом подношења захтева у

пошти,кадазатодођевреме,заинтере
сованимаћебитипотребаничекодпен
зије,каоиличнакарта.
– Ми смо кренули благовремено са

овим пријављивањем, јер је ограничен
број ваучера. Најтежи део је био да се
обезбедерезервацијеубањамаштосмо
миурадилизанашечланове–појашња
ваДамјанчук.
Онзанашеновинекажеидаједоне

сена једна одлука везана за огревно
дрво, као вид помоћи у раду новоосно
ванојмесној организацијипензионерау
Хртковцима.
Зато јеодлученодасеценаогревног

дрвета са превозом смањи са 5.000 на
4.500динарапокубномметру,абезпре
возаса4.200на4.050динара.
–ТоважисамозапензионереизХрт

коваца да бисмо помогли њихов рад и
договор је да се сваке годинеподстиче
по једна новоформирана организација.
Сви којижелеогревуХртковцимамогу
да се јаве њиховом удружењу и доби
ју попуст који ће важити до 20. маја –
каже Светислав Дамјанчук, председник
ОпштинскогудружењапензионераРума.

С. Џаку ла

Све ти слав Дамјан чук
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Медијски пројекат „Шид општина будућности“

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

У пла ну изград ња
систе ма за навод ња ва ње
Зоран Семеновић, пред

седник Општине Шид,
послеседницеОпштин

ског већа одржао је конфе
ренцију зановинарена којој
је говорио о најзначајнијим
тачкама које су усвојене 20.
априла.ТојепресвегаОдлу
каодоношењуПланадетаљ
не регулације црпне стани
це Мохарач у катастарским
општинамаЕрдевикиБингу
ла.Радисеопројектуиздве
фазе,којиОпштинаШидреа
лизује у сарадњи са Градом
СремскаМитровица.
–Првафаза пројекта обу

хватиће изградњу регионал
ног система наводњавања
и црпне станице од језера
Мохарачдонасељеногместа
Дивоширезервоаракојићеза
потребе наводњавања бити
изграђен у овом фрушкогор

ском селу. Планирано је да
се из акумулационог језера
Мохарач наводњава преко
600хектараобрадивихповр

шинаурегионуСрема.Тоће
бити доступно свимљудима
који су заинтересовани за
интензивирање производње.

Следећепитањејекакоћемо
напунити водомМохарач. То
је друга фаза израде про
јектнотехничке документа
цијегдећемопоредСремске
Митровице,ступитиуконтакт
саОпштиномБачкаПаланка,
гдећелинијомодДунавапре
ко Нештина и Визића дугим
системомцевиМохарачбити
снабдеван водом. Направи
ћемо један биодиверзитет
који ће бити одржив – рекао
јеЗоранСеменовић.
Чланови Општинског већа

током седнице су, између
осталог, расправљали и о
израдиидопуниПланагене
ралне регулације Шида, о
именовању и разрешењу
чланова школских одбора у
средњимиосновнимшкола
ма.

Д. П.

Зоран Семе но вић

ХУМА НИ ТАР НИ БАЗАР НА СОТ СКОМ ЈЕЗЕ РУ

Дру га ри за дру га ра
НапросторуСотског језе

ра, 25. априла, одржан
је хуманитарни базар

на коме су сакупљана новча
насредствазалечењеЛазара
Арсенића у Украјини. Орга
низатор ове манифестације
је Удружење грађана „Сотско
језеро“, које чине ентузијасти,
способниљуди који су у про
теклом периоду променили
изгледовогомиљеногизлети
шта.ДабиЛазармогаодаоде
налечењепотребнасузнатна
финансијскасредства,адаби
му помогли придружили су се
и ученици основнихшкола са
својимучитељима.Лепаприл
ски дан, уз поштовање епи
демиолошких мера, окупио је
велики број посетилаца, као
ионихкојисусвојимрадоми
трудомосмислилимногозани
мљивих предмета, украса,
чијом куповином ће се помо
ћи да Лазар иде на лечење.
СлавицаЧавић, чланУдруже
ња грађана „Сотско језеро“ је
организатор овог хуманитар
ногбазара.
–Јасамдошланаидејуда

бисмо могли да организујемо
једну овакву манифестацију,

како бисмо помогли Лазару.
Чланови Удружења грађана
„Сотскојезеро“сутумојуиде
ју подржали, као и Удружење
учитеља, које нам је помогло
у комуникацији са школама.
Прича се ширила, те нам се
придужилаиДушанкаПестел
нек, председник Удружења за
помоћ ментално недовољно
развијеним особама, Милош
Остојићсасвојомшколомсли
кања „Арт стар“, Центар за
развојСрема,каоипријатељи
породице Арсенић. Лечење

матичнимћелијамабиЛазару
помоглодапроговори.Како је
Лазарова мајка Александра
рекла,онисузаказалитермин
за лечење у Украјини. Сред
ставајошнемадовољно,ами
сенадамодаћемоовимбаза
ромитупрепрекуотклонити–
реклајеСлавицаЧавић.
Ученициосновнихшколаса

територије шидске општине
су се потрудили и опремили
својештандовекакобиприву
клиштовећупажњу,абилоје
украсазапредстојећиВаскрс,

колача,анекисудонелиицве
ће.
– За данашњи базар смо

спремили бакине колаче и
лимунаду.Желимосведапро
дамо и да помогнемо Лазару
дапроговори–реклајеМаша
Тарајић, ученица другог раз
реда Основне школе „Бранко
Радичевић“изШида.
Улепомамбијенту уживали

су и „продавци“ и посетиоци
узвеликужељудасепомогне
ЛазаруАрсенићу.

Д. П.

Део хума ни тар ног база ра
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ИГОР МИРО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ПОКРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ

Наја ва радо ва на Фру шко гор ском
кори до ру за поче так маја
–Првихданамајаочекујесеизваничан

почетак радова на реализацији великог
пројекта изградње Фрушкогорског кори
дора – најавио је председник Покрајин
ске владеИгорМировић после састанка
саТомиславомМомировићем,министром
грађевинарства, саобраћаја и инфра
структуре.
– Покрајинска влада је издала дозво

лузапостављањеградилишногкампа,а
то је изузетно важна вест за Руму, Ириг,
Петроварадин и Нови Сад, за привреду,
грађане, транспорт робе и бољу повеза
ност–оцениојеИгорМировићидодаода
ћеунареднимгодинамаместауВојводи
ни бити повезана аутопутевима, брзим
саобраћајницамаибрзомпругом.

С. Џ.
Саста нак у Покра јин ској вла ди (зва нич ни сајт Покра јин ске вла де)

МИНИ СТАР ТОМИ СЛАВ МОМИ РО ВИЋ У СТА РОЈ ПАЗО ВИ 

Вла да ће помо ћи обно ву путе ва, 
изград њу кана ли за ци је и пре чи ста ча
ОпштинуСтараПазова

је 25. априла посе
тио министар гра

ђевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Томислав
Момировић. Том приликом
обишао је Старе Бановце,
поводом даљег улагања у
путниправацСтараПазова
– Стари Бановци, најављу
јући нове пројекте.  Мини
стра једочекаопредседник
ОпштинеЂорђеРадиновић.
Момировић је истакао

чињеницу да се 60 посто
бруто домаћег производа
направи управо на просто
руизмеђуБеоградаиНовог
Сада, и да сходно томе,
велика привредна развије
ностзахтевадобруиквали
тетнуинфраструктуру.
– Стара Пазова као јед

на мала општина у Србији
предњачи у инвестицијама
и у броју малих предузећа
ипредузетника,изатомора
да прати наше инвестици
је у локалну путну инфра
структуру.Свешто је пред
седник Александар Вучић
постигао у претходном
периоду и политичка струк
тура на локалном нивоу су
нас подстакле као Владу
Републикедаовдеинвести
рамо у велике пројекте као
што су постројење за пре

чишћавање отпадних вода,
изградњу 55 километара
канализационеинфраструк
туре и санирање локалних
путева,истакаојеминистар
Момировић.
Председник Општине

Ђорђе Радиновић изразио
је велико задовољство јер
старопазовачка општина
имаподршкуВладеиМини
старства у реализацији
великих инфраструктурних
пројеката.
–Поредпутевакојећемо

уредити, изградње надво
жњака између Голубина

ца и Старе Пазове који ће
битимодеран и европски и
гдећеграђанииматилакшу
саобраћајну комуникаци
ју са Старом Пазовом, ова
нова вест министра у вези
саканализациономмрежом
ипречистачемјевеомазна
чајна. То је најлепша вест
коју смо данас могли чути,
задовољно је констатовао
Радиновић.
Квалитетна инфраструк

тураидобрасарадњаизме
ђу свих органа власти, од
пресудногјезначајазадаљи
развојједнелокалнесреди

не, закључили су министар
и представници локалне
самоуправе. Уз добар гео
графски положај, управо је
ова чињеница допринела
томе да је општина Ста
ра Пазова у последњих 10
година дуплирала запосле
ностнасвојојтериторији.
Састанакиразговорпред

ставника локалне самоу
правеиминистраозначај
нимпројектимазаопштину,
настављен је у просторија
маОпштинскогодбораСрп
скенапреднестранкеуСта
ројПазови. Д. Г.

Ђорђе Радиновић, Томислав Момировић и Зоран Дробњак
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СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Изме ње на одлу ка о изра ди 
Про стор ног пла на општи не
ОдборнициСОИриг,насвојојсед

ницикојајеодржана20.априла,
расправљалисуоактивностима

везаним за Просторни план Општине
Ириг,тесудонелиодлукуоизменамаи
допунама одлуке о изради овог про
сторногплана.
О овим изменама и потреби да се

донесуодборницимајеговориоОливер
Огњеновић,начелникОпштинскеупра
ве.Наиме,ВладаСрбијеје,наседници
одржаној19.марта,усвојилаСтратегиј
ски мастер план развоја туризма Фру
шке горе за подручје општине Ириг.
КадајеупитањуразвојтуризмазаФру
шку гору, односно, конкретно развој
туризманатериторијииришкеопштине,
постоји законска обавеза да се сви
планскидокументи,пасамимтимиовај
највишипланскидокумент–Просторни
план Општине Ириг, чија је израда у
току,ускладесатимстратешкимсмер
ницама Владе Србије, утврђеним
мастерпланом,односнодасетесмер
ницеукључеуПросторниплан.
Планом ће се сагледати туристички

простор и туристички локалитети на
територијииришкеопштинекојејенео
пходно ускладити са Стратегијским
мастер планом. Затим, утврдиће се,
детаљно разрадити и дефинисати
директноспровођењелокалитета„Нове
Бање“ускладусарешењимаизмастер
плана.
НаовојседницидонетајеиОдлукао

изради плана детаљне регулације за
туристичко угоститељске садржаје на
парцели773/1уКОИриг.Овимпланом
ћесеутврдитиграницазапарцелукоја
сеналазиузоникућазаодморирекре
ацију, а у којој седозвољавају идруги
садржајивезанизатуризам,угоститељ
ство, спорт и рекреацију. Наравно,
управо уз услов да се то разради
детаљним планом регулације. Израду
плана за објекат у функцији развоја
туризма и угоститељства финансира
саминвеститор.
Одборници су донели и Одлуку о

изменамаодлукеопружањуфинансиј
ске помоћи породици за новорођено
дете у иришкој општини. Тренутном
одлукомјебилопрописанодасеновча
но давање за свако новорођено дете,
закључно са четвртим дететом, испла
ћује једнократно у висини од 25.000
динара.Предложенимизменамациља
носемењаодлука,такодасеубудуће
новачно давање за свако новорођено
дете исплаћује једнократно у истом
износуод25.000динара,алисенаовај
начинпроширујеправопородице,јерсе
новчанапомоћдобијазасваконоворо
ђено дете без обзира на то које је по
реду.
Тихомир Стојаковић, председник

Општине,указаојенатодајеранијом
одлукомрегулисанодапрвотројеново
рођенедецедобијепо25.000динара,а
четврто дете које се роди у породици,
нијеималоправонатунадокнаду.
–Мислимдатунеманикаквелогике,

затосмоиприступилиизменитеодлу
ке, тако да од сада свако новорођено
дете има право на ту надокнаду. То је
једнаодмерапомоћипородицама,ау
томправцујеинашаодлукада
заследећушколскугодинуобезбеди

мобесплатнеуџбеникезасвеученике
првог разреда.Обећавам грађанима и
родитељима да ћемо се трудити да и
неки други разреди добију уџбенике, у
планунамједатобудуипетиразреди.
Тоћесвезависитиодприходауопштин
скомбуџету.Надамседаћемодокраја
ове године испливати из дугова и да
ћемонареднегодинемоћидафинанси
рамојошнекепотребекојећеолакшати
животидецииродитељима–рекаоје
ТихомирСтојаковић.
Он једодаода језатекаодугод200

милионадинара,даједосадавраћена
половина,адокраја годинеочекуједа
сесвидуговиисплате.
– Следеће године бисмо могли, та

средства, која смо сада утрошили на
враћањедугова,даупотребимозанеке

корисније ствари за наше грађане –
истакаојеТихомирСтојаковић.
Наскупштинскојседници једонетаи

Одлукаоизменамапостојећеодлукео
јавним паркиралиштима у иришкој
општини. Наиме, одлуком Општинског
већа, коју су потврдили одборници,
одређују се јавна паркиралишта, а
посао инспекцијског надзора над при
меномовеодлукеидругихакатакојису
донетинаосновуње,вршиСлужбаза
инспекцијскепословеОпштинскеупра
ве, односно инспектор за саобраћај и
путеве и комунални инспектор. Кому
налниинспекторјеовлашћендаизрек
немандатнуказнупрописануодлуком,
каоидаподнесезахтевзавођењепре
кршајногпоступка.
Овомодлукомседефинишедаусло

веокосамогуређењајавногпаркирали
шта контролише инспектор за саобра
ћајипутеве,акомуналниинспекторби
контролисаосамекорисникетихјавних
паркиралишта.
На11.седнициСОИригусвојен јеи

ИзвештајорадуОпштинскеуправе,као
иизвештаји,алииплановирадазаову
годинуСрпскечитаоницеуИригу,Цен
тразасоцијалнирад,Туристичкеорга
низације,каоиЈП„Комуналац“Ириг.

С. Џаку ла

Пла ном ће се сагле да ти тури стич ки про стор и тури
стич ки лока ли те ти на тери то ри ји ири шке општи не 
које је нео п ход но ускла ди ти са Стра те гиј ским мастер 
пла ном. Затим, утвр ди ће се, детаљ но раз ра ди ти и 
дефи ни са ти директ но спро во ђе ње лока ли те та „Нове 
Бање“ у скла ду са реше њи ма из мастер пла на

Оли вер Огње но вићТихо мир Сто ја ко вић
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МИНИМЛЕ КА РА „ГОР СКИ“ ЈАЗАК

Посе та покра јин ског
секре та ра Чедо ми ра Божи ћа
Чедомир Божић, покра

јински секретар за
пољопривреду, оби

шаоје22.априламинимле
каруукојојсепроизводисве
познатији козји сир „Горски“
уЈаску.Наиме,недавнојеу
ПривреднојкомориВојводи
неодржансастанакнатему
пласмана производа малих
произвођача сира, када је
договорено да покрајински
секретар посети све ове
произвођаче.
–ДанассмоуЈаскуиима

мо прилику да се уверимо
како то функционише на
терену. Покрајински секре
таријат за пољопривреду је
употпуностиотворензасва
ки вид сарадње са нашим
произвођачима сира, а
њиховипредлозиисугестије
ће бити уврштени у рад
нашегсекретаријаташтоће
се огледати кроз наредне
конкурсе – указао је Чедо
мирБожић.
Једнаодтеманапомену

томсастанкујебилавезана
изамаркетинг,односнопро
моцију свих производа
малих произвођача сира.
Управо зато ћеПокрајински
секретаријат за пољопри
вреду у наредном периоду
определитиодређениизнос
средстава која ће, после
конкурса,пласиратикапро
извођачима сира, али и за
осталепроизводеуПокраји
ни.
–Миуовомтренуткуима

мо отворен конкурс који се
односи на унапређење сто
чарске производње кроз
подизањеекономскихактив
ности пољопривредних
газдинставакојисе,пресве
га,односинаминимлекаре
иминимесаре.Уовомтре
нуткуразговарамосапроиз
вођачима сира и апсолутно
се део конкурса односи на
њих. Укупан износ средста
вапоконкурсује15милиона
динара,амаксималниизнос
по једној пријави је два
милиона динара – рекао је
покрајинскисекретарБожић.
Секретаријатзапољопри

вредусубвенционишедо70
одсто трошкова инвестици

је,средствасуопредељена
за набавку нове опреме за
минимлекаре и такав кон
курс произвођачи могу оче
кивати и у наредној години,
савероватновећимизносом
средстава.
Чедомир Божић је указао

натодасууправоивласни
ци минимлекаре „Горски“ у
претходном периоду кори
стилисредствапоњиховим
конкурсима,кадасудобили
вишеод2,5милионадинара
за набавку опреме, како би
проширивали своје капаци
тете.
Власница минимлекаре

„Горски“ у Јаску Љиљана
ПаушићМојићје,послеоби
ласка млекаре са својим
гостима, покрајинским
секретаром Чедомиром
Божићемизаменикомпред
седникаОпштинеИригМио
драгом Бебићем, изјавила
дајевеомапријатноизнена
ђена брзом реакцијом и
посетомпокрајинскогсекре
тара, убрзо по одржавању
састанкаопроблемимакоји
муче мале произвођаче
сира.
– Ја сам рекла да нам је

једаноднајвећихпроблема
маркетинг, односно како да
грађани Србије сазнају за

нас мале произвођаче. Ми
немамо буџет да бисмо се
рекламирали у медијима и
свака част покрајинском
секретарузатоштојепрепо
знао и прихватио тај наш
предлог да нам се изађе у
сусрет и некако помогне.
Тимепомажемои једандео
пољопривреде, једну грану
сточарства,јермисвикупу
јемо млеко од сточара са
овог подручја и јако нам је
важно да свефункционише
–одкозаикравадомлека,
производњесираипласма
на – истакла је Љиљана
ПаушићМојић.
Она је подсетила да је

управо захваљујући покра
јинским средствима она
опремила и проширила
добардеосвојемлекаре,те
да јој овај почетак сарадње
„миришенадобро“.
Млекара „Горски“ постоји

од 2012. године, прво су
почели као пољопривредно
газдинство, развијали су
производњу и 2018. године
сусепререгистровалиуд.о.
о.
–Производимосамосире

ве од козјег млека, неке
минисерије, али идемо на
то да произведемо заиста
висок квалитет сирева. То

потврђују и разне награде
којесмодобијалииуСрбији,
алииусвету.Мисмоједини
сиризСрбијекоји јенанај
већеммеђународномтакми
чењуWorldcheeseawordsу
Лондону добио бронзану
медаљу. Тако смо постали
први сир са медаљом са
некогсветскогтакмичења,а
још лепша ствар је то што
смоСрбијууцрталинасвет
ску мапу сирева, што ми је
посебно драго – истакла је
власница и директорка
ЉиљанаПаушићМојић.
Она је додала да се при

мећује тенденција веће
потрошњесира у односу на
периодкадасуониотварали
млекару. Једини проблем
садаимјевидљивост,даих
тржиште види и препозна и
тадаћесвебитимноголак
ше.
Овом приликом покрајин

ски секретар за пољопри
вреду Чедомир Божић је
промовисаоикаталогмлеч
них производа у Војводини
који су заједно урадили
Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривре
дуишумарствоиПољопри
вредни факултет у Новом
Саду.

С. Џаку ла

Оби ла зак мле ка ре „Гор ски“

Медијски пројекат „Иришком општином од среде до среде“
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15 кућа за избе глич ке поро ди це

Усали Скупштине општине Инђијаучетвртак,22.априла,свеча
но су уручени уговори за купо

вину 15 сеоских кућа са окућницом
избегличким породицама из Босне и
Херцеговине и Републике Хрватске
са пребивалиштем на територији те
сремске општине. Куће су купљене у
оквиру Регионалног стамбеног про
грама у Републици Србији, потпроје
кат9.Средствазакуповинуовихкућа
обезбеђена су из донаторског Фонда
Регионалногстамбеногпрограма,чији
је највећи донатор Европска унија, а
вредност донације појединачно је 11
хиљадаевра.
Свечаном уручењу уговора, поред

представникаОпштинеИнђија,прису

ствовали су и представници локалног
Комесаријатазаизбеглицеирепублич
когКомесаријатазаизбеглице,дирек
тор покрајинског Фонда за избеглице,
расељеналицаисарадњусаСрбима
урегиону,представнициДелегацијеЕУ
уСрбијиипредставнициУНХЦРа.
ПородицаТепавацнастаниласепре

неколико година у Марадику где су,
захваљујући добијеним средствима,
обезбедили„кровнадглавом“засвоју
четворочланупородицу.
–Годинамасможивеликаоподста

нарииодданассмозваничновласни
цикућекојусмокупилиуМарадику–
реклајеСветланаТепавацидодалада
ћесадазахваљујућиовојпомоћимоћи
дасебавепољопривредом,тећеина

тај начин моћи да обезбеде новац за
бољиживотсвојепородице.
– Кроз Регионални стамбени про

грам до сада је стамбено збринуто
вишеодпетипохиљадаизбегличких
породица, а средства су обезбеђена
зајошдвехиљадепородицакојенису
умогућностидарешесвоје стамбено
питање–истаклајеСветланаВелими
ровић,заменицакомесаразаизбегли
цеимиграцијеРепубликеСрбије.
Комесаријатзаизбеглицеимиграци

јеуИнђијиједосадабуџетскимидона
торскимсредствимастамбенозбринуо
више од 450 избегличких породица
којесууовајграддошлесаратовима
почеткомдеведесетихгодина.
–Многепородицесунажалостмора

леданапустесвојаогњишта,алисмо
са друге стране срећни што данас
можемоовимпородицамаобезбедити
у томимовинскомделу, новиживот –
рекао је председник Општине Инђија
ВладимирГак.
Онједодаодалокалнасамоуправа

планира да уђе у пројекат изградње
монтажних кућа које ће такође бити
додељенеизбеглимирасељнимпоро
дицама,каоисвимакојимајетапомоћ
потребна.
–Затунаменуобезбедилисмопар

целуиуредилиинфраструктуру,остаје
да се пронађе партнер са којимћемо
започетипројекат–рекаојеГак.
Иначе, Регионални стамбени проје

кат заједнички је вишегодишњи про
грам Републике Србије, БиХ, Црне
Горе и Републике Хрватске, који за
циљимадаобезбедитрајнастамбена
решења за најугроженије избегличке
породицеурегиону. М. Ђ.

15 поро ди ца доби ло „кров над гла вом“

Медијски пројекат „У средишту пажње: Перспективе развоја општине Инђија“
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Посе та деле га ци је из Јабланице
Делегацијабосанскохерцеговачке

општине Јабланица предвођена
новим начелником Дамиром

Шабановићем боравила је прошле
недеље у Инђији. У склопу посете
побратимскомграду,организован јеи
састанак са председником Општине
ИнђијаВладимиромГаком.Насастан
ку је направљен пресек досадашњих
заједничкихактивностикојисудопри
нелизближавањудвеопштине.Какоје
договорено,наконстабилизацијеепи
демиолошке ситуације, наставиће се
сарадњанапривредном,спортскоми
културномнивоу.
Свакинашразговорсапредставни

цимабратскихопштиназациљимада
се међусобна сарадња побољша и
прошириасвекакобиграђаниживели
бољеистакаојепредседникопштине
ИнђијаВладимирГакидодао:
Кадапоразговарамо,увекдобијемо

некуновуидеју.Свирадиморазличи
то,алијесуштинадастворимоуслове
данашиграђаниживејошбоље.
ОпштинеИнђијаиЈабланицапобра

тимилесусе2012.годиненаконнеко
лико година пријатељских односа.
ДамирШабановићкојијеизабранпро
шлегодинеуновембрузановогначел
никатебосанскохерцеговачкеопшти
неистакаоједајеупознатсадосада
шњом сарадњом две локалне самоу
праве , те да је Јабланица прешест

година од Инђије преузела модел по
којемјеизрађенСистем48.
Радујемо се даљој сарадњи са

општином Инђија од које можемо
доста тога да научимо. Желимо да
наши млади суграђани сазнају како
изгледаживотуовомсремскомграду,
самеинвестицијекојесуреализоване
ипокојима јеИнђијапозната.Наста
вљамопобратимскеодносеимислим
даможемомноготогаданаучимојед
ниоддругихистакаојеШабановић.
Иначе, прошле године у Инђији је

одржанвеликиспортскитурнируруко
мету „Куп пријатељства“ на којем су

учествовалитимовибратскихградова.
Организацијајебиланависокомнивоу
а искуство је показало да су овакви
догађаји одличне прилике за упозна
вањеизближавањемладихизградо
вабившихјугословенскихрепублика.
У оквиру посете општини Инђија,

делегација општине Јабланица посе
тила је и североистoчну индустријску
зонуукојојсеградинајвећафабрика
у Инђији јапанске компаније „Тоyo
tyres“, обишла је Келтско насеље,
спорткикомплекс„Леје“,новуспортску
дворануиГрадскистадион.

M.Ђ.

Саста нак са пред сед ни ком општи не Инђи ја Владимиром Гаком

АШАЊА

За зеле ни је
школ ско дво ри ште

Усклопуредовнихеколо
шких активности, ученици
нижих разреда Основне
школе „Душан Вукасовић
Диоген“ из Ашање заједно
са школским особљем, као
и са особљем Специјалног
резервата природе „Обед
ска бара“ и ЈП „Војводина
шуме“ додатно су озелени
лишколскодвориште.
Како су нам рекли у овој

образовној установи,школ

скодвориште је садабога
тије за три брезе, три хра
ста лужњака, пет домаћих
топола, два бела јасена и
15 врба, које су ученици
засадили. Саднице храста,
тополе, јасена и врбе је
дониралоЈП„Војводинашу
ме“, а саднице брезе је
донирао WWF (The World
WildlifeFund)Србијеуокви
ру пројекта „Академија за
природу“.

ШИМАНОВЦИ

Чепом до осме ха
Ученици Основне школе

„Душан Јерковић Уча“ из
Шимановацаприкључилису
се хуманитарној акцији
„Чепомдоосмеха“,уоквиру
које су у среду, 21. априла,
волонтерима ове организа
ције испоручили већу коли
чинусакупљенихчепова.
Како нам је рекла учите

љицаЖивкаМихић, учени
циодпрвогдочетвртограз
редаматичнешколенапра
вилисусвојекутијезасаку
пљање пластичних чепова
којесупостави
лиу сваку учи
оницу.
–Хуманитар

на акција саку
пљања пла
стичнихчепова
је редовна
активностнаше
школе. Учени
ци су вредно
доносиличепо
ве заједно са
својим учите

љицамаисакупилисудевет
пуних џакова да би неком
измамили осмех на лице.
Акцијунастављамоидаље,
јер је врло једноставно –
сакупљајусетврдипластич
ни чепови са различитих
врста пластичне амбалаже
који се одвозе на рецикла
жу,аоддобијеногновцасе
помаже болесној деци која
болујуоднеизлечивихболе
сти, за куповину лекова,
ортопедских помагала –
реклајеМихић.
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Смањен број чланова савета 
месних зајед ни ца 

Седница Скупштине општине Бео
чинодржана је23.априлаипред
одборницимасенашлоукупно29

тачака. Прва тачка дневног реда се
односиланаодлукуомеснимзаједница
ма на територији општине, а како је
рекао председник Скупштине Немања
Вилић, та одлука је требало да буде
донесена много раније, у марту 2018.
године.
– Прошле године, 21. августа, када

смо дошли на власт затекли смо да та
одлуканијебиладонесена,анаредује
билорасписивањеновихизборазачла
нове савета месних заједница. Изборе
смоморалирасписатипостаројодлуци,
ановуодлукусмоускладилисаЗаконом
олокалнојсамоуправи.Постојинеколи
коизмена.Смањенјебројчлановасаве
тамеснихзаједница.Убудућећеусаве
тима месних заједница Грабово и Сви
лошмоћидабудепотричлана.Такође,
уЧеревићуиРаковцуимамомањиброј
члановасаветаисадаћемоћидаимају
по пет чланова. У Баноштору,Сусеку и
Лугуидаљеимамопопетчланова,уа
Беочин граду је са девет, број чланова
смањен на седам. Ово смањење је
резултат и мањег броја становника у
поменутимместима,алиималезаинте
ресованости за учешће у саветима
меснихзаједница.Кадајеречокандида
туризачлановесаветамеснихзаједни
ца, и ту је било измена. По Закону о
локалној самоуправи, сви кандидати
морајуиматиоверенепотписекоднота
ра.Такође,смањилисмобројпотребних
потписа у местима где је смањен број
чланова за савете месних заједница,
осим уБеочин граду, где смо повећали
на15,изјавио јепредседникСкупштине
НемањаВилић.
Онјеподсетиодасуизборизасавете

месних заједница расписани за новем
барпрошле године,алисусвеизборне
радњепрекинутезбогванреднеситуаци

јеизазванеепидемијомкоронавируса.
–Надамседаћеунаредномпериоду

број активно заражених пасти на ниво
када ћемо моћи да укинемо ванредну
ситуацију и да наставимо изборне рад
ње,рекаојеВилић.
Овуодлукунисуподржалиодборници

СНСа,причему јешефтеодборничке
групеЛукаАпићуказаодабуџетомнису
предвиђене све надлежности које су
наведенеуодлуци.
НаседницијеименованаИванаБран

ков за директорицу Центра за културу,
спорт и туризам. Она је у претходном
периоду обављала функцију вршиоца
дужностидиректоратеустанове.
–НаконкурсусеИванаБранковједи

на и пријавила. Управни одбор Центра
за културу је донео закључак да она
испуњавасве законскепрописе, који су
неопходни за обављање те функције и
мисмонаседнициусвојилитајпредлог.
Сматрамда јеона једнавеомастручна
особакојаћедоброобављатиовуфунк
цију,рекаојеНемањаВилић.
На седници су изгласани предлози

решења о разрешењу и именовању
УправногодбораПУ „ЉубаСтанковић“,
годишњи извештаји о пословању ЈП
„Топлана“ и Центра за културу, спорт и
туризам за 2019. годину. Ове тачке су
подржалииодборнициопозиције,указу
јућидаћеувекподржатисвештосетиче
добробити деце, а да су у раду ЈП
„Топлана“ и Центра за културу, спорт и
туризам учествовали 2019. године и не
видеништаспорноуизвештајима.
Одборници су изгласали програм

пословања „Топлане“ за текућу годину,
посебанпрограмзакоришећењесубвен
цијаизбуџетазатопредузећеипрограм
пословања за 2021. годину Центра за
културу,спортитуризам.Критикенаове
тачкедневногредаупутиојеЛукаАпић,
сматрајућида10милионадинара,коли
ко се усмерава ЈП „Топлани“, нису

довољнидасерешепроблеми,адасу
програмомЦентразакултурупредвиђе
нидогађајикојивероватнонећемоћида
сеодржезбогепидемијеидајебољеда
сесредстваусмеренапомоћДомуздра
вља. Председник Скупштине Немања
ВилићјеодговориодаДомздрављаима
максималнуподршкулокалнесамоупра
веутокуепидемије.
Наседници јеусвојен јепрограмрас

полагањанепокретностимау јавнојсво
јиниза2021.годину,одлукаооснивању
Савета за међунационалне односе,
одлукаоодређивањунадлежногоргана
заспровођењепоступкадавањаузакуп
пољопривредног земљишта, одлука о
комуналнимделатностима.Затим,усво
јен је програм отуђења давања у закуп
грађевинскогземљиштаујавнојсвојини,
одлука о приступањау израдиЛокалног
акционог плана управљања отпадом,
предлог одлуке о екстерној ревизији
завршнограчунабуџетаза2020.годину,
одлукаоприхватањууделабезнакнаде
општине Беочину капиталу привредног
друштва „Фул протект Д.О.О“, годишњи
програмпословањаЈКП„Беочин“ипосе
банпрограмкоришћењасубвеницијаза
2021. годину за то предузеће. Такође,
одборници су изгласали извештај за
2020.годинуипланрадаза2021.годину
Штаба за ванредне ситуације, предлог
решењаоусвајањуорадуПравобрани
лаштва за 2020. годину, разрешење
Изборне комисије у сталном саставу,
разрешењеиименовањеСаветазајав
ниредимир,разрешењеиименовање
чланаКомисијезакадровскаиадмини
стративнапитања,разрешењеиимено
вање председника Надзорног одбора
Центра за културу, спорт и туризам и
предлог решења и постављању члана
Општинског одбораШтаба за ванредне
ситуације.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Одр жа на сед ни ца Скуп шти не општи неНема ња Вилић
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ГОР ДА НА РАКИЋ, ДИРЕК ТОР КА ЈКП „БЕО ЧИН“

Има мо све већи број кори сни ка
Увремену када се све

више говориоекологији
и очувању животне сре

дине,великуулогуутомпогле
ду поредљуди, имају и кому
налнапредузећа.Засигурносе
добар резултат може добити
једино сарадњом грађана,
локалне самоуправе и кому
налногпредузећа,којеoбавља
велики број делатности. Са
директорицомЈавногкомунал
ногпредузећа„Беочин“Горда
ном Ракић, која ову функцију
обављаодсептембрапрошле
године, разговарали смо о
томе шта је досад урађено,
каоиоплановимаунаредном
периоду. На почетку разгово
ра,директоркаГорданаРакић
је истакла да је ЈКП „Беочин“
једноодреткихпредузећакоје
повећавабројкорисника.
–Прошлегодинејезбогепи

демије много људи дошло у
викендице,алисеистотакоу
Черевићу и Раковцу много
земљекупујеимногосегради.
Стогаимамоивећибројкори
сника, било да је реч о водо
снабдевањуилидругимделат
ностимакојепокривамо.Разу
мем нестрпљивост грађана у
томпогледу, алинеможе све
одједном. Мора да се уради
плански, да се направе под
станицезбогтеренанакомсе
налазимо. Делови водоводне
мрежесустариитребамного
улагати у обнову. Ископан је
бунар крајем прошле године
кодКараша,такодаћемоима
ти повећану количину воде.
Многојенаслеђенихпроблема
изпретходнихгодинаисистем
није одржаван како треба. За
решавање тих проблема је
потребноистрпљењаиновца,

кажеГорданаРакић.
Пречистачиводе,водоснаб

девањеиобновамеханизаци
јесуствариначијемсепобољ
шању у наредном периоду
морарадити.
–Сматрамдајенајвећипро

блемштонемамопречистаче,
анајосетљивијеместојеводо
снабдевање, јер је мрежа
застарела. Све је више кори
сника, и водоводна мрежа се
проширује. Општина нам је
одобрила субвенције, и то
ћемо искористити управо за
обнову водовода. Радимо и
ремонт уфабрициводе, каже
ГорданаРакић.
Онда додаје да предузеће

вредно ради на улепшавању,
озелењавању и уређењу
општинеБеочин.
–Утомпогледу,ималисмо

великуакцију,којајеорганизо
ванаусарадњисаправослав

номцрквом.Општина је орга
низовала садњу ограде око
цркве, адесетак стабала хра
стајепосађено,каоинеколи
ко мањих украсних садница.
Неколикостабала јепосађено
испред Дома културе, што је
била донација кроз пројекат
„Зелена Србија“. Ове године
смо добили око 100 стабала
белогјасена,којисупосађени
поредшеталиштапремаДуна
ву.Уређивана је главнаулица
где смо посадилимање кале
мљене дудове и брестове.
Коликознам,Општинаприпре
ма детаљније уређење око
Домакултуреипијаце.Собзи
ром на то да се дуго није
ништа посадило, ове акције
којесмоспровелисуодвели
когзначаја.Такође,уплану је
даурадимоианализубиљака
да видимо колико су здраве,
шта би требало уклонити и

посадити, објашњава Гордана
Ракић.
Она додаје да се уређују

боксовизаконтејнере,алида
је, када је реч о одношењу
смећа, потребна и помоћ гра
ђана.
– Не можемо толико смећа

склонити,коликоганеодговор
ни људи могу направити.
Потребна нам је и помоћ
инспекције у том погледу.
Једино тако можемо постићи
трајније резултате ако грађа
нипочнудасепонашајусаве
сније. „Танцош“ је званична
општинска депонија, али пла
нира се изградња санитарне
депонијеуНовомСадукакоби
неколико општина тамо одла
гало отпад. Има још једна
стваркојућељудимождалак
шеразумети.Питањејеиеко
номско. Засад је одношење
смећа изузетно јефтино.
Заправо, ни не покрива тро
шкове горива, камиона, људ
ства,посудаукојимасесмеће
одлаже. План регионалне
депоније предвиђа да смеће
носимоуНовиСадидаплаћа
мозасвакикамионкојиодне
семо.Великајеразликадали
ћемо ми у Беочину издвојити
пластикупајепродатиислич
но,пауместочетири камиона
однети један камион смећа.
Јер, то ће грађани морати да
плате. То треба да схватимо.
Заиста сматрам да је, када
говоримо о отпаду, једино
функционалнапримарнасепа
рација,истичеГорданаРакић.
Нашасаговорницадодаједа

јеупланудасеускоронапра
вирециклажнодвориште.
– То би требало ускоро да

заживи. Постојаће контејнери
за различит отпад: пластику,
папир, картон, стакло и оста
ло. Али, пресудна ће бити
свестграђанададођуидоне
сусвојотпад.Кадаговоримоо
отпаду, имамо и дивље депо
није.Тујепроблемсавикенд
насељима. Споменула бих
насељеПрљуша,којенијенај
горе,алинаводимкаопример.
Билоједоговоренодасесме
ће оставља у два контејнера
поред пута, али су несавесни
људи схватили то као дивљу
депонију, објашњава наша
саговорница,којазакрајдода
једа јесарадњасалокалном
самоуправом одлична и да
ЈКП„Беочин“имавеликуподр
шкуОпштине.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Медијски пројекат „Беочин од среде до среде“

Сад ња дрве ћа у Све то сав ској ули ци Уре ђе ње бок со ва за кон теј нер (фото ФБ)

Гор да на Ракић
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ИРИГ

Рекон струк ци ја
пута Ириг  Мара дик

У иришкој општини, на иницијативу
Општинске управе, почеле су актив
ности које би требало да резултирају
решавањем вишегодишњих проблема
везаних за трасу пута Ириг – Мара
дик. Реч је о државном путу 313 дру
гог Б реда. На терену раде стручне
екипе којевршеснимањеииспитива
њеделовапутанакојимћесерадити
реконструкција.Следећикоракћебити
израда пројектнотехничке документа
цијечијијеносилацРепубликаСрбија.

Вак ци ни са но
око 2.300 гра ђа на
У иришкој општини бележи се пад

броја оболелих од коронавируса, тако
дајепредвикендзабележено66актив
них случајева. Истовремено, у овој
општини је дато укупно око 4.500 вак
цина,докјепотпуноимунизовано2.300
грађана.Собзиромнатаквуситуацију,
дневно се у иришком Дому здравља
обавидесетакновихпрегледа. С. Џ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Неде ља вак ци на ци је
Заводзајавноздрављеје22.априла

обележио „Европску недељу вакцина
ције“. Тим поводом, та установа је у
сарадњисаДомомздрављаиЦрвеним
крстом поставио штанд са здравстве
нопромотивним материјалом код
тржног центра „Стоп шоп“. Лекари и
волонтери су информисали грађане о
значајувакцинације.Циљједасеука
жеважностпревенцијезаразнихболе
сти имунизацијом, посебно у време
епидемијекоронавируса.Како јенаја
вљено,унаредномпериодујеуплану
да се наставе активности промоције
вакцинацијепротивкоронавируса,које
ћесеспроводитиусарадњисадомови
ма здравља на територији Срема, у
циљушто боље информисаности гра
ђана,постизањасигурногобухватаста
новништваимунизацијом,каоиствара
њаколективногимунитета. З. П.

ГРАД СКИ ТРГ РУМА

„Вра ти мо загр љај“
Представници Завода за јавно здра

вље Сремска Митровица су, у оквиру

националне кампање која промовише
вакцинацијупротивкоронавируса,бора
вили у Руми, где су на Градском тргу
делили промотивни материјал и разго
варалисаграђанима.
Оваакцијасереализујеподслоганом

„Вратимозагрљај“,ањенциљ једасе
људимотивишудапримевакцинуида
се информишу о значају и безбедно
сти вакцинације против овог обољења.
Осим тога, трећа недеља у априлу је
управонедељакојасеучитавојЕвропи
обележавакаоЕвропсканедељавакци
нације,такода јеионаовомакцијому
Румиобележена.
АкцијусуреализовалиЗаводзајавно

здравље Сремска Митровица у сарад
њисаДомомздравља„Рума“иЦрвеним
крстомРумаитојебилаприликадасе
Румљанипозовунавакцинацију,нарав
нооникојиседосаданисувакцинисали
или пријавили, као и да се још једном
укаженатодајевакцинацијабезбедна,
ефикаснаидајетоједининачинзашти
теодзаразнихобољења.

– Штитећи себе штитимо и члано
ве својих породица, ширу заједницу и
јединостицањемзаједничкогколектив
ног имунитета можемо коначно да се
вратимо нормалним токовима живота
–поручилисустручњациизЗаводаза
јавноздрављеСремскаМитровица.
Уоквирукампање„Вратимозагрљај“

којуорганизујеЗаводзајавноздравље
СремскаМитровица током недеље ће
сереализоватиакцијеусвимсремским
општинама. С. Џ.

ОБЕД СКА БАРА

Дан пла не те Земље
Дан планете Земље се обележава

свакегодине22.априла.Данас,свесни
свеалармантнијеситуације,првенстве
нопроузрокованеиндустријализацијом,
људи се све више враћају природи,
оснивајући многобројна удружења и
организацијесациљемдаинформишу
појединце о значају чистије и здравије
планете.Честозаборавимодасмоими
деоприроде,дазагађујемоваздухкоји
дишемо, воду коју пијемо, и која није
неограниченресурс,дајесвешточини
моузрокипоследицастањаукојемсе
данасналазимо.
Какобисмодалисвојмалидопринос,

Асоцијација ученичких парламената
основнихисредњихшколаградаСрем
ска Митровица, уз подршку локалне
самоуправеиГрадскеуправе заобра
зовање,аусарадњисаЈП „Војводина
шуме”, 23. априла је у Специјалном

резерватуприроде„Обедскабара”,обе
лежиојеДанпланетеЗемље,одржава
њем радионица које је реализовала
Светскафондација заприроду.Основ
ни циљ радионица је био подизање
свестикоддецеоначинунакојиможе
моитребадачуваможивотнусредину.
ЧлановиФондацијесуодржалипреда
вања, поделивши децу у групе, те је
свакоодњихимао свој задатак, одно
сно презентацију – како настају меан
дри, како сачувати угрожене биљне и
животињске врсте, како управљати и
заштитити угрожено подручје, како
постићихармонијусаприродом…
Обедскабарајеспецијалнирезерват

природе, под посебним је режимом
заштитекаоподручјеодизузетногзна
чајазафлоруифауну,тесамимтими
најадекватнијеместоукомедецаимају
директан контакт са природом. Због
својихособеностијебашонаизабрана
заодржавањерадионицаиобележава
ње овог битног дана.Само на одгово
ранначинможемодасачувамопланету
Земљу и за будуће генерације које
долазе,јерданасакоделујемолокално
имало,сутраћемотопретворитиугло
балноивелико.

ЖКК „СРЕМ“

Побе да на
Кадет ском првен ству
У последњем колу Кадетске лиге

Србије, Женски кошаркашки клуб
„Срем” јепобедионагостовањуекипу
Женски кошаркашки клуб „Краљево”
резултатом 58:65 (18:16, 12:19, 13:16,
15:14).
Кошаркашице „Срема“ одлично су

одиграле на овоммечу, поред велике
жељезапобедомпоказалесуиогром
ну одговорност, уиграност и играчку
зрелост. У петом минуту меча екипу
„Срема“ задесио је велики пех, јер је
Марија Баженова повредила скочни
зглобпасугошћебилеослабљенедо
крајаутакмице.Послепрвечетвртине
„Краљево“јеводилосатрипоенараз
лике да би гошће убрзо преокренуле
резултатпасенаодморотишлосапет
поена предности за „Срем“. Борбене
кошаркашице из Сремске Митровице
наставиле су у сјајном ритму и у
наставкумечапанаседамминутапре
крајаимале12поенаразлике.Смире
номисигурномигромиграчицеуцрно
жутим дресовима одржавале су своју
предност и нису дозволиле кошарка
шицама из Краљева да озбиљније
угрозе њихово вођство па је ЖКК
„Срем“ на крају славио резултатом
65:58.Најефикаснијаиграчицауекипи
ЖКК „Срем“ била је Анђела Риђошић
са22поена,ЈеленаЈанковић13,Ана
Симић 11,Мила Николић  11, Бранка
Тркуља шест, Марија Баженова два
поена. Тренер „Срема“ Савић Лазар
указао је шансу свим играчицама на
мечу.Најефикаснијаиграчицауекипи
„Краљева“ била је АрсовићДијана са
23поена.
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Одго вор но упра вља ње отпа дом
Завршна конференција

пројекта „За одговорно
управљање комунал

нимотпадомуруралномпод
ручју“,којијеспровеоРурал
ницентар„Сова“,одржанаје
21. априла на сеоском тури
стичкомимању„СалашИсаи
лови“. Пројекат је финанси
ран средствима Европске
уније кроз програм „ЕУ за
тебе“ и започет је у септем
бру прошле године. Како је
рекла координаторка пројек
таГоспаваКалаба,снимљен
је и филм о одговорнијем
управљањуотпадомсаосвр
том на проблеме који муче
грађане Сремске Митровице
иоколнихсела.
–Одржанесурадионицеу

Лаћарку,СалашуНоћајскоми
Шашинцима за ученике
основних школа, пољопри
вреднике и учеснике органи
зација цивилног сектора који
сеналазеуруралнимподруч
јима.Циљјебиодасеграђа
ни и ученици упознају са
токовима отпада и да ове
годинетребадасеуспостави
нови Локални акциони план
за управљање. У Сремској
Митровици постоји добар
основ за управљање отпа
дом.Имамосанитарнудепо
нију, контејнере за одвајање
отпада,трговинскеланцегде
се могу одлагати батерије,
старе лекове. Проблем су
више рурална подручја где,

осим акција Пољопривредне
стручнеслужбезаприкупља
ње пестицидног отпада, не
постојеместагдедасеодла
жу старе батерије, електрич
ни и електронски отпад и
отпадноуље.Таквестварине
бисмеледасеостављајуна
депонијама.Надамоседаће
сеторешитидаћесеподићи
свестграђанаидаћелокал
на самоуправа имати слуха
засветепроблеме,изјавила
јеГоспаваКалаба.
Какојенајављено,Агенци

јазаруралниразвојћеиове
годинеу сарадњисаГрадом
иПољопривредномстручном
службом спровести акцију
прикупљања пестицидног
отпада.
–Циљовеакцијејестепри

купљањеопасноготпадакоји
треба да се на правилан
начиндепонујеисамимтими
уништи.Агенцијаћеовегоди
непружитимаксималнуподр
шкуупогледуобавештавања
пољопривреднихгаздинстава
путем СМСа, сарадње са
месним заједницама, али и
кроз штампани материјал.
Позивамштовећибројпољо
привредникадасеодазовеи
дасвојотпадодложинааде
кватанначин.Циљнам једа
прикупимоштовећуколичину
пестицидног отпада. Сма
трам да пољопривредници
могу да искористе ефикасан
систем управљања амбала
жног пестицидног отпада,
који постоји у Сремској
Митровици,указалајеДуши

цаПавловићМатаруга.
Стеван Савчић, директор

Пољопривреднестручнеслу
жбе,рекаоједаакцијаприку
пљања пестицидног отпада
почиње31.маја.
– Важно је да пољопри

вредницизнајудасеамбала
жа мора најмање три пута
испратипреодлагања.Пољо
привреднастручнаслужбаће
издавати потврде пољопри
вредницима да су пестицид
ни отпад на одговарајући
начин одложили, а оне су
значајне због свих мера и
конкурсакојерасписујеМини
старство пољопривреде,
Светска банка,ИПАРДфонд
ислично,истакаојеСавчић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Госпа ва Кала ба Души ца Павло вић Мата ру га Сте ван Сав чић

Дан пла не те из угла дете та
НаДан планете малиша

ни из припремне групе
Предшколске установе

„Пчелица“изМартинаца,оби
шли су пластенике породице
Стојнић.Томприликомсууче
ствовалиусадњиповрћа.
–Првосмосадилипарадајз,

тосусеменке,аондаипапри
ку. После тога смо парадајз
пресадилиунекевећесакси
је. На свакој смо написали
своје име, испричала нам је
девојчицаЛенкаЂуричић.
Пројекатвртићаипородице

Стојнић јеосмишљенкакоби
се деца упознала и научила
нештооциклусурастабиља
ка, односно поврћа у нашим
баштама.
–Наидејусмодошлијерсу

инашадецауживаласанама.
Онисубивалирасположенији
и добро су се забавили и
нештонаучили,реклаједома
ћицаМартаСтојнић.
–Задецујепросторбезбе

дан, изазован и занимљив и
самимтимониучеоважности
очувања животне средине.
Надамоседаћеоводоприне
ти њиховом образовању и
развоју у вредне људе који
знајудаценесвоје,додалаје
васпитачицаСлавицаЈовано
вић.

Подршку пројекту пружила
је Агенција за рурални развој
града Сремска Митровица, а
директорицајепосетиладецу
док су предано пресађивала
биљкеиразговараласањима.
–Пројекатиманесамоеду

кативанкарактер,негоихума
нитарни.Радисеотомедаће

продајом производа сав при
ход бити усмерен у лечење
децекојојјетопотребно,обја
снила је Душица Павловић,
директорицаАгенције.
НајмлађиМартинчани били

сувеомавредни,пасупосле
пластеника продужили до
школског дворишта. Тамо су
поводом Дана планете заса
дили ново дрво. Наиме, пре
тога су са циљем скретања
пажњенаважнострециклаже,
сакупљали картон и папир,
које је одвезло надлежно
комуналнопредузеће,аонису
им заузврат и поклонили
поменутусадницу.
–Дрвоћенаправитиихла

довину, и украс за двориште.
Нама је циљ био да деца
сазнају да тона рециклираног
папираикартона,спасавачак
17 стабала, закључила је
портпарол ЈКП „Комуналије“
ТамараМилковић.

А. Плав шић
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У СЛА ВУ ЖРТВА МА АПРИЛ СКОГ РАТА

Откри вен спо ме ник
и отво ре на изло жба у Музе ју

Низом активности у
СремскојМитровиције
обележена 80. годи

шњицаодпочеткаАприлског
рата 1941. године, када су
погинули војници Краљеви
не Југославије. Најпре је у
Музеју „Срем“ 24. априла
отворенаизложба„Априлски
рат и први дани Независне
ДржавеХрватске”,којаобра
ђује период од априла до
лета1941.године,сосвртом
на дешавања у граду и
целом Срему. Затим је 25.
априлаунаплатоуунасељу
Старимостоткривенспоме

ник страдалим војницима
Краљевине Југославије.
Откривању споменика је
присуствоваопотпредседник
Владе Србије и министар
пољопривреде Бранислав
Недимовић,градоначелница
Светлана Миловановић и
заменик градоначелнице
Петар Самарџић са пред
ставницима градске власти.
Иницијативазаоведогађаје
потеклајеодновинараСте
веЛапчевића.
Изложбујеотворионачел

никГрадскеуправезаспорт
и културуВасиљШево, који

се притом захвалио у своје
име и у име Града Стеви
Лапчевићу.
–КадаговоримооАприл

скомрату,морамосесетити
нашихборацакојисусвесно
далисвојеживоте,ациљје
биода се успори противник
како би своје најближе спа
сили од сигурне смрти. Вој
ници тадашње Краљевине
Југославије били су знатно
инфериорнији у војном
погледуипитањепобедника
се није ни постављало, а
нијесепостављалонипита
ње да ли ће спасити своје

животе. Животе нису, али
частјесу.Збогтогатребада
се окупимо сваке године да
им одамо помен, то је зло
којенетребадазаборавимо
и о којем наша покољења
требадауче.Кадаговоримо
о Сремској Митровици
данас, она треба даживи у
апсолутној равноправности
и толеранцији свих њених
грађана без верске, расне
илидругемржње,истакаоје
Шево.
Директор Музеја „Срем“

Андрија Поповић се захва
лио локалној самоуправи,

Заменик градоначелнице Петар Самарџић и новинар Стево Лапчевић на откри ва њу спо ме ни ка

Министар Бра ни слав Неди мо вић и представници локалне самоуправе 
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којајепружилавеликиподр
шкуМузеју,каоисвимакоји
су учествовали у организо
вањуовеизложбе.
– Захваљујем се Војном

музеју у Београду и свима
који су пружили снажну
подршку овом пројекту обе
лежавања Априлског рата,
који за мене има двоструки
значај.Пресвега,тојеприча
о једној трагедији, великој
несрећиионејединствукоје
нас,нажалост,традиционал
нопрати крозисторију, а са
друге стране, то је прича о
великом хероизму, који је
нажалост заборављен.
Музеј је као иниституција
увек ту да скине те слојеве
историје и да открије прави
хероизам и право јунаштво
тамогдесеононалази,ате
1941.налазилосенаулица
манашегграда.Затожелим
да се још једном свима
захвалим и да позовем све
Сремцеисвезаинтересова
недадођуипосетеизложбу,
изјавиојеПоповић.
Историчар Ненад Радма

новић,кустосМузеја„Срем“,
казао је да изложба указује
наобичногчовека тадашње
Сремске Митровице, који је
био виновник уводних дога
ђаја у Други светски рат на
територији Срема и самог
града.
–Урадилисмореконструк

цију комплетне политичке
сцене града уочи рата са
свимактерима,каоирекон
струкцију догађаја који су
везаниза27.март,несамоу
СремскојМитровици,негои
уСрему.Запосетиоцеизло
жбећемождабитинајзани
мљивије да виде како су
изгледаливојнициКраљеви
не Југославије, које су нао
ружање имали војници оку
паторскихземаља.Следеће

године биће обрађене и
темекојесувезанезафор
мирање партизанских одре
да у граду, формирање
чиновничког апарата, теме
које су везане за прогон
Срба,ЈеврејаиРомауграду
и1942.година.Јер,следеће
године се обележава 80
годинаодстрашногпогрома
нашег народа на Спомен
гробљу и акције Виктора
Томића, рекао је Радмано
вић.
Сви заинтересовани гра

ђанимогупосетитиизложбу
уз поштовање противепиде
мијскихмера,апланједасе
она сваке године тематски
надогради.
Част да свечано открије

споменик палим борцима
Краљевине Југославије
имаојезаменикградоначел
ницаПетарСамарџић.Спо
меник је пројектовао архи
текта Завода за заштиту
споменика културе Иван
Филиповић, а средства су

издвојена уз помоћ великог
бројаМитровчана и спонзо
ра. Том приликом, Петар
Самарџић је подсетио да је
Априлски рат у Сремској
Митровици почео 8. априла
бомбардовањем пруге и
Железничкестанице.
– На месту где је поста

вљен споменик, пре осам
деценија војници Краљеви
не Југославије супротстави
лисусенадолазећимнемач
ким војним јединицама у
токуАприлскограта.Митро
вачкебраниоцесачињавали
су полицијскожандармериј
скеидобровољачке једини
цеСремаиМачвекојесусе
удружиле у комбиновани
митровачки одред са задат
комдабранепонтонскимост
и на тај начин осигурају
транспортљудииматерија
ла преко Саве. Нажалост,
борбе су окончане сломом
југословенске одбране.
Колико је војника страдало,
нажалост, ни данас није

познато.Текунекомнемач
ком послератном извештају
наводи се да је у зору 12.
априла мртвих југословен
скихвојникабилодужчита
вог кеја, а Немци су тела
бацали у Саву и дворишти
макућа.Откривањемспоме
ника, одајемо почаст свим
палим војницима Краљеви
не Југославије и свим стра
далима у одбрани нашег
града, и сећамо се година
отпораистрадањаСремске
Митровицеуратуукојемјеи
над нашим суграђанима
извршен геноцид о чијим
размерама јавност и данас,
нажалост,малозна,рекаоје
Самарџић.
СтевоЛапчевићјеизразио

задовољство јер се после
осам деценија обележава
овако значајан догађај за
историју Сремске Митрови
це.
–Мислимдажртвакојусу

дали војници Краљевине
Југославије у Априлском
рату, нас обавезује и данас
да у миру и слободи коју
имамо, радимо сви заједно
задобробитнашезаједнице,
идасенатајначиннајбоље
одужимо тим људима. Спо
меник је само једна мала
отплататогдуга,алионоли
ко колико будемо спремни
дасежртвујемозадобробит
свихнас,толикоћемозаиста
битидостојнињиховежртве,
изјавиојеЛапчевић.
Посланик у Скупштини

СрбијеТомиславНиколићје
сапокрајинскомпосланицом
Сањом Ковачевић и одобр
ницом у Скупштини града
ТатјаномНиколић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Васиљ Шево Андри ја Попо вић Ненад Рад ма но вић

Изло жба у Музе ју Срем
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О Хри сто вом вас кр се њу

Ускрс или Васкрс је главни хри
шћанскипразникучастХристо
вогваскрсења,којисуустанови

лиапостоли.УПрвој посланициСве
тог апостола Павла Коринћанима
стоји:„АакоХристоснијеустао,онда
јепразнапроповиједнаша,папразна
и вјера ваша“. Ускрс је пролећни,
покретнипразникипразнујесепосле
јеврејскеПасхе,упрвунедељупосле
пуног месеца, који пада на сам дан
пролећне равнодневице или непо
средно послење. Ускрс пада између
22.мартаи25.априлапојулијанском,
односно,између4.априлаи8.мајапо
грегоријанском календару. Ускрс се у
ужемсмислуславитридана,међутим,
читав празнични циклус траје седам
недељаисатканјеодвишепразника
и различитих хришћанских, али и
нехришћанских обичаја. У хришћан
скојтерминологијисекористииназив
Пасха,одхебрејског’пeсах’узначењу
’пролаз’ (пролазакЈеврејакрозпусти
њу након четрдесет година). Ускрсу
претходи најдужи и најстрожи хри
шћански пост, који траје седам неде
ља,азавршавасеВеликомнедељом,
којасеназиваиСтраснаилиСтрадал
на недеља. То је седма, последња
седмица васкршњег поста, која почи
њенаЦветииокончавасеВаскрсом.
СвакогданаВеликенедељепрактику
ју серазличитабогослужењаимноге

радњеи обичаји који се обављају до
самогпразновањаХристовогускрсну
ћа(СтефановићБановић).
Васкрсење Исуса Христа је несум

њивоједаноднајважнијихдогађајаза
хришћане. У Јудејским старинама,
Јосиф Флавије, јеврејски историчар,
војсковођаиписац,навеоје:„Утовре
мепојавиосеИсус,мударчовек,ако
гауопштетребаназватичовеком.Био
је творац чудних дела, учитељљуди
којисусрадошћупрималиистинуион
јемногеЈудеје,имногеЈелинеприву
као. Он је био Христос. И када га је
Пилат по пријави наших првих људи
разапео на крсту, нису га се одрекли
оникојисугаранијезаволели.Оним
сејавиотрећегданаопетжив,очему
супредсказалибожанскипророцикао
иомногимдругимчудеснимстварима
његовим.Ијошувекпостојихришћан
ски народ који је по њему назван“.
Сведочанство о погубљењу, оставља
и Тацит који истиче да је Исус „за
Тиберијевевладепогубљенпопресу
дипрокуратораПонтијаПилата“.Ису
са су из Гетсиманског врта одвели
„најприје Ани, јер бјеше таст Кајафи,
којибјешепрвосвештениконегодине.
А Кајафа бјеше онајшто даде савјет
Јудејцимада јебољеда једанчовјек
умрезанарод“(ЈеванђељепоЈовану).
Појава Исуса Христа није била у

складу са очекивањима и надама

јеврејских старешина и књижевника.
Месију се замишљали као моћног
цара и националног ослободитеља,
стога Исус Назарећанин у њиховим
очиманијебионаликМесији.Но,онје
у народу уживао изузетну популар
ност, која јењима и те како предста
вљалапроблем,тесунамерилидага
уклоне. Међутим, Синедрион није
могао да своју пресуду учини извр
шном,јерсеЈудејаналазилаподрим
ском влашћу. Из наведеног разлога,
Синедрион је затражио да Понтије
Пилатпотврдињиховупресуду.Понти
јеПилатјенајпреодбијаонаредбујер
није проналазио Исусову кривицу.
Јеврејскестарешинесутадаодлучиле
даХристунаметнуполитичкукривицу,
уз изговор да је бунио народ против
цара. Претили су Пилату да ће га
тужитицаруакоХристанеосуди.Суд
ницаукојојмујесуђено,пронађенаје
приликом археолошких испитивања.
То је један издигнути трг површине
2500 метара квадратних. Тако је и
научно потврђена веродостојност
јеванђељскогизвештајаосуђењуИсу
су Христу (Протић). Понтије Пилат,
сазвавшипрвосвештенике,старешине
инарод,речеим:„Доведостемиовога
човјека као да он отпађује народ, и
ето, ја га пред вама испитах, и не
нађохнаовомечовјекуниједнекриви
це од оних за које га ви оптужујете“

Анто нио Цизе ри, Исус пред Пила том (Вики пе ди ја)
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(ЈеванђељепоЛуки);„Зарцараваше
гадаразапнем?Одговоришепрвосве
штеници:’Немамоцараосимћесара’”
(ЈеванђељепоЈовану).
Пилат је дао народу могућност да

изаберу ко ће бити ослобођен, Исус
или Варава, човек који је био заро
бљенсасвојимустаницима,којисуу
бунипочинилиубиство.„Иповикавши
народстадеискатионоштоимсвагда
чињаше.АПилатимодговори,говоре
ћи: ’Хоћете ли да вам пустим цара
јудејскога?’Јерзнадијашедасу гаиз
зависти предали првосвештеници.
Али првосвештеници подстакоше
народдајебољедаимпустиВараву.
АПилатопетодговарајућиречеим:’А
штахоћетедаучинимсаонимштога
зовете царем јудејским’? А они опет
повикаше: ’Распни га’! А Пилат им
рече:’Акаквојезлоучинио’?Аонијош
јачевикаху:’Распнига’!ИПилат,желе
ћиугодитинароду,пустиимВараву,а
Исуса,шибавши,предадедагаразап
ну[...]Иобукошемупурпурниогртач,
и оплетавши трнов вијенац ставише
на њега“ (Јеванђеље по Марку). Без
трункесамилости,Исусасупонижава
ли: „Здраво, царе јудејски!И удараху
га по образима“ (Јеванђељепо Јова
ну)и„пљунувшинањега,узешетрску
ибишегапоглави.Икадмусенару
гаше,свукошесњегаогртачиобуко
шегаухаљинењегове,иповедошеда
га разапну“ (Јеванђеље по Матеју).
Због изнемоглости, Исус није био у
стањуданосикрстдоГолготе,темује
помогаоСимонКиринејски.
Прераспећа,Исусусупонудилида

попије напитак који јебио састављен
одвинапомешаног са смирном.Овај
напитакседаваоосуђенимадабиим
се олакшале муке. Еванћелисти нису
овоизмислили, јериТалмуд сведочи
да се овај напитак давао осуђенима,
како би им муке биле олакшане и
свестпомрачена.Христосјеодбиода
попије овај напитак, стога је потпуно
свесноподнеомукеприликомраспећа
(Протић). Пре неко што је преминуо,
Исусјерекао:„Оче,опростиим,јерне
знајуштачине[...]Сјетимесе.Госпо
де. када дођеш у Царству своме [...]
Оче, у руке твоје предајем дух свој“
(ЈеванђељепоЛуки).
Исусово тело са крста су скинула

двањеговаученика,ЈосифизАрима
тејеиНикодим,кнезјеврејски.Кадаје
Исус издахнуо, „...завјеса храма раз
дријесенадвоје,одгорњегакрајадо
доњега;иземљасепотресе,икамење
сераспаде;Игробовисеотворише,и
устадошемнога тијела светих који су
помрли; И изишавши из гробова по
васкрсењуњегову,уђошеусветиград
и показаше се многима. А капетан и
којисњимчувахуИсуса,видјевшида
се земља тресе иштаби, уплашише
севрлоговорећи:’Заистаовајбијаше
СинБожији’” (ЈеванђељепоМатеју).
Христова душа сишла је тада у Ад,
место где је Сатана држао у мраку
упокојене душе од Адама и Еве до
СветогЈованаКрститеља.Христосим

јепроповедаорадоснувест спасења,
разбиооковепаклаиизбавиоАдамаи
Еву,каоисвеупокојенељудскедуше.
Снажна сила његовог васкрсења
потреслајеАд,земљуинебеса.Један
светлоснианђеоодвалио јекаменод
гробаи показаоженамамироносица
мадајеХристосвећваскрсаоиуказао
им на празан гроб. Потом је Марија
Магдалина видела васкрслог Исуса.
По црквеном усменом предању Хри
стос се, заправо, након васкрсења
јавионајпреБогородици,дањуобра
дујекаомајку,којајенајвишестрада
ла гледајући свог сина разапетог на
крсту.Претпоставкаједајеванђелисти
то намерно нису записали, како нико
небимогаодакажеда јеуматерин
ској тузи измислила васкрсење свога
сина(ЕпископДанило,ЕпископАмфи
лохије).
Када су апостоли рекли апостолу

Томида јеИсуспобедиосмрт,одвра
тио им је: „Ако не видим на рукама
његовимранеодклиноваинеметнем
прстсвојуранеодклинова,инемет
нем руку своју у ребра његова, нећу
вјеровати“ (Јеванђеље по Јовану). И
после осам дана Тома га је видео, а
Исусмујеказао:„Пружипрстсвојамо
ивидирукемоје;ипружирукусвојуи
метниуребрамоја,инебудиневјеран
него вјеран“. Тада му Тома одврати:
„ГосподмојиБогмој“ (Јеванђељепо
Јовану). Четрдесетог дана, пре него
што ће се узнети на небеса, Исус је
апостолима казао: „Дадеми се свака
власт на небу и на земљи. Идите,
дакле, и научите све народе крстећи
ихуимеОцаиСинаиСветогаДуха.
Учећи их да држе све што сам вам
заповиједио; и, ево, ја сам са вама у
све дане до свршетка вијека. Амин“
(ЈеванђељепоМатеју).
Прослављање празника посвеће

ном Христовом васкрсењу, одувек је
билопраћеноцрквенимманифестаци
јама,светковинама.Царевисупушта
ли заробљенике из затвора, богати
робове на слободу, а сиромашни су
добијали помоћ од власти.Васкрс се
прослављасвечаноиданас.Богослу
жење Христовог васкрсења почиње
већнаВеликусуботу.Посебнасвеча
ностјеуприличенанајутрењи.После
поноћи одвија се свечана литија око
храма,радисусретасаХристом,налик
сусрету мироносица са васкрслим
ХристомуЈерусалиму.Завремејутре
ња,наречи:„Другдругаобимемрцем,
братије“, долази до целивања. На
литургијисеунајранијимсатимачита
Јеванђеље по Јовану о божанству
Христа.Васкршњепесмесастављене
сувећимделомодделаЈованаДама
скина.Богослужењетрајечитавувас
кршњуседмицуиобављасеприотво
ренимцарскимдверима,каознакдаје
васкрсењемИсусаХристасвимверни
цимаотворенприступнанебо.Прили
комваскршњегцеливања,верницисе
поздрављају са „Христос васкрсе“ –
„Ваистину васкрсе“, те дарују једни

Када су апо сто ли 
рекли апо сто лу Томи 
да је Исус побе дио 

смрт, одвра тио им је: 
„Ако не видим на 

рука ма њего вим ране 
од кли но ва и не мет
нем прст свој у ране 
од кли но ва, и не мет

нем руку сво ју у ребра 
њего ва, нећу вје ро ва

ти“ (Јеван ђе ље по 
Јова ну). И после осам 
дана Тома га је видео, 

а Исус му је казао: 
„Пру жи прст свој амо 

и види руке моје; и 
пру жи руку сво ју и 

мет ни у ребра моја, и 
не буди невје ран него 
вје ран“. Тада му Тома 
одвра ти: „Господ мој 

и Бог мој“ (Јеван ђе ље 
по Јова ну). Четр де се
тог дана, пре него што 
ће се узне ти на небе

са, Исус је апо сто ли ма 
казао: „Даде ми се 

сва ка власт на небу и 
на земљи. Иди те, 

дакле, и нау чи те све 
наро де крсте ћи их у 

име Оца и Сина и Све
то га Духа. Уче ћи их да 
држе све што сам вам 
запо ви је дио; и, ево, ја 

сам са вама у све 
дане до свр шет ка 

вије ка. Амин“ (Јеван
ђе ље по Мате ју)
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другимацрвена јаја.Поменутиобичај
датира од давнина, од Свете Марије
Магдалине, која једонелацаруТибе
рију на дар црвено јаје, рекавши му:
„Христос васкрсе“. Јаје представља
симбол гроба и рађања из недара
његових.Обојеноцрвеномбојом,оно
означава наш препород крвљу Хри
стовом.Постојиобичајдасетогдана
на освећење донесу домаћи артос,
сиријаја.Читавеседмицејеприсутно
целодневнозвоњење,узнаксвечано
сти у цркви, која прославља победу
Христанадсмрћу.Празниктрајечетр
десет дана као помен на четрдесет
дана Христовог боравка на земљи
наконваскрсења(Великиправославни
богословскиенциклопедијскиречник).
ПрославуУскрсапратемногобројни

обичаји, од којих је свакако највише
заступљено фарбање јаја и туцање
јајима.Јајекојепукнеприпадапобед
нику.Неретко се узимају пачија,мор
чија, гушчија јаја, ради осигуравања
победе. Понекад се користе дрвена
јајаилијајекојејепробушено,изкога
јесадржајисцеђениукојејеналивен
восак.УЖивотуиобичајиманарода
српског, Вук Стефановић Караџић је
забележио:„Ународунашемузовесе
васкрсењеиваскрсиускрс,поисточ
нијим крајевима и велигдан, а по
западнијем (особито код кршћана)
вазам.Овојепразниктаковеликикао
и Божић. На васкрсеније треба свако
да узме навору: За то у Србији зађу
предваскрсенијепоселимаманастир
скиђацискотарицаматедајунавору
зајаја.Оваскрсенијусетукушарени
јемицрвенијимјајима,ударајуврхови
ма јаје о јаје, па које се разбије оно
узмеонајкојигајеразбио.Точинекод
манастира и код цркве и непознати
људи,алитребанајприједавидејаје
једандругоме:јергдјекојипробијујаје
од оздо и исциједе жујце и бјеланце,
паналијувоскадајетврђе.Другидан
васкрсенија(упонедјељник)конеоде
уцрквунајутрењу,онога(уСријемуи
уБачкој)хоћедаполијуводомидида
бацеуводу;затосекажеонда:Данас
иду годишњаци у цркву (тј. они који
иду само од године до године). У
Дубровнику се за васкрсеније мијесе
колачи у сриједи с бијелијем јајетом
који се о ускрсу дају служитељима и
кадкодонесештосасела;иовакови
колачзовесетехарица.Одваскрсени
ја до Спасова дне говори се, кад се
двојица срету на путу, или кад који
комедођеукућу:’Ристосваскрс’(мје
сто добро јутро, помоз’ Бог и добар
вече), и одговара се: ’Ваистину вас
крс’; такои кад сепије,мјестоспасуј
сеиназдравље“.
Дакле,поредхришћанскихицркве

них,уобичајимакојисуувезисаУскр
сом,имаидостаархаичних,магијских
ипретхришћанскихелемената,којису
преузетиизмногобожачкихверовања
о новој оживелој природи и њеном
ускрснућуиззимскогсна.Многобројни
обичајисуишчезлиилисупоједноста
вљени, нарочито у урбаним средина

ма, али су се неки од њих још увек
одржали (Стефановић Бановић).
ПознатјеобичајдасеујутрунаУскрс
народумивасвежомненачетомводом,
у коју су претходно стављеницрвено
обојенојаје,босиљакиздравац.При
ликомумивањаваљасејајетомтрља
ти по лицу, како би сви били црвени
налик јајету и здрави. Након поста
првамрснахранатребалобидабуде
офарбано јаје.Првообареноиобоје
но јаје, названо чуваркућа, чува се
годинудана,анегдесеонозакопавау
њивукаожртвабожанствукојештити
усеве.Уобичајенодасесвакомпосе
тиоцу куће поклони ускршње јаје. За
Ускрс се припрема колачбуздован (у
Срему),витица(уШумадији),укојисе
ставља јаје. Ускршњи колач се ломи
за време ручка уз речи: „Све нам
крсло(оживело)иваскрсло(ускрсло)“.
Постоји веровање да на Ускрс треба
избегаватидугоспавање,дасенеби
дремалотокомчитавегодине.Завре
ме Ускрса су отворена рајска врата,
стогакосеупокојинаУскрс,душаму
одлазиурај.Ународнимобичајимао
Ускрсу истиче се култ природе,њено
ускрснуће,којесеприказујеипредста
вама биља, цветова и гранчица на
ускршњимјајима,ињиховомцрвеном
бојом, која симболише живот нове
природе(Српскимитолошкиречник).

Ускршњупеченицу,премаверовању,
требаокретатисамоздеснаналево,а
уколикодођедогрешке,ондапечени
цу треба вратити, а потом три пута
пљунути изнад себе. Међу обичаје,
свакакосесврставаиодлазакнагро
бље,накомесеостављајујајазаједно
сајеломзадушупокојника.Водилосе
рачуна да деца на Ускрс не поједу
вишеодтрижуманцета,данебибила
жута и бледа у лицу. Као што је већ
поменуто,наУскрсје,унекимкрајеви
ма, било уобичајено „узимање наво
ре“.Поредтога,старијиљудисусена
Ускрсујутру„исповедали“предглогом
илилескоми „причешћивали“пупољ
ком или листом. Овај обичај био је
посебно присутан у источној Србији.
Свесутобилеархаичнерадњеукоји
масуповезанибројниелементиујед
нуцелинумагијскообредногсадржаја.
Многобројни обичаја и веровања који
суувезисаУскрсомизводесеужељи
дасекрозњихосигураздравље,бла
гостање и напредак. У ту сврху се
месиколач,разбијају јаја,причешћује
пупољком, умива водому коју је ста
вљено јаје. Све то, као и употреба
земље, секире, врбе, коприве, цвета
од дрена и другог, има у народној
религијиодређенусимболичнуулогуи
дубокмагијскисмисао(Влаховић).

Сне жа на Булат

Рафа ел, Хри сто во вас кр се ње (Вики пе ди ја)
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Причу о једном крају, о
навикама, о потребама,
о обичајима људи који

живе на том простору, носе
управољудикојесвакодневно
срећемо на улици. Свако од
њих носи неку своју причу,
која тако неиспричана остаје
заувек заборављена.И упра
во причу тих људи, обичних
људиСрема,којинанеобичан
начиносликавајунашеподне
бље, испричао је Слободан
Шушњевић, фотограф ново
садског листа Дневник, кроз
свој објектив – упечатљиво,
дирљиво и јасно, да не би
билезаборављене.
Изложба фотографија

„Срем – ожиљак и лек“ овог
новосадског уметника 22.
априла постављена је у Кул
турномцентрууПећинцимаи
током наредних месец дана
пружиће посетиоцима недво
смислену поруку о богатству
Срема, које чине управо
Сремци.
Каконамјерекаодиректор

КултурногцентраЈованДевр
њаи уовомвременупанде
мије поштоваоцима културе
требапружитиприликудасе
опустеузквалитетнесадржа
је, а како каже, изложба
фотографија„Срем–ожиљак
и лек“ је управо прилика да
се Срем доживи на један
сасвим другачији начин,
виђен очима Слободана
Шушњевића.
– Наш аутор долази из

НовогСадаибависе једном
темом која је занимљива за
свенаскојиживимоуСрему.
Срем је инспирација, рекао
бих не само фотографима,
већ и свимдругим уметници
ма. Надам се да ћемо овом
изложбом оправдати повере
ње свих наших посетилаца –
рекао нам је директор Девр
ња, који је уједно позвао све
љубитеље фотографије да
дођууКултурницентар,ида
узпоштовањесвихепидемио
лошкихмера,погледајуизло
жбукојатраједо22.маја,као
ида,уколиконисууприлици
дадођу,погледајуизложбуна
званичномЈутјуб каналуКул
турногцентраПећинци.
Изложбајерезултатдесето

годишњеграданарепортажа
мановинараЖељкаМаркови
ћа и фотографа Слободана
Шушњевића, који су свој рад
бележили на страницама
Дневника, а како каже сам
аутор, током свих тих година
накупило се доста материја
ла.Изложба,наконселекције,

обухвата преко 50 радова,
али је за простор пећиначког
Културног центра одабрано
30 фотографија, од којих је
свакапропраћенаједнимлир
скимописомтесценекојасе
налазинафотографији.
–Захваљујућимомпријате

љу Даријушу који је селекто
ваосавтајматеријал,настала
јеоваизложба.Мојдоживљај
Среманијеонајидеализован,
диван и кићени. Ја стичем
утисак да је Срем мало опу
стошен,дасусеСремцимало
затворилииуправооваизло
жба и Даријушова селекција
има зациљдамалоподигне
свест о томе са ким живимо.
Идејајебиладаоваизложба
идасветепричекојесубиле
писане у Дневнику освесте
присуство тих драгих, изузет
нихљудикојиживетуунашој
близини, а ми их нисмо све
сни–казаојеШушњевић.
Од Никинаца, Илинаца,

Бешенова,прекоГолубинаца,
Попинаца,ДобринацаиКрче
дина,доПетровчића,Врдника
иЛуга,паидаље,прошао је
Слободаннајзабаченијекутке
винског и свињског Срема и
забележио најнеобичније
моменте људи који мирис
Среманосеугенима.Адаби
насталитимоменти,дабисе
тај мирис материјализовао
предочимапосетилаца,неоп
ходанјеопсежанрад.
ПоречимаДаријушаСами

ја, музејског саветника, исто
ричара у Музеју Војводине,
ЖељкоМарковићиСлободан
Шушњевић,желелисудапри
кажууправотог једногаутен
тичног човека, јер, како је
рекао,мноштво таквих прича
сачињаваједандубљипоглед
набилокојуобласт.

– Слободан је при самом
настајању изложбе пролазио
и крстарио овим пределима.
Идејаизложбејебилабашто,
да се забележе људи које
називамо маргиналцима,
људикојинисунанасловним
странама, који не окупирају
пажњу тих неких великих
репортажа. На тим фотогра
фијама ухваћени су детаљи

живота како фотографским
окомтакоинекимпропратним
коментаром и уз навођење
сваког места где је фотогра
фија настала – изјавио је
Самиитомприликомизразио
захвалностКултурномцентру
који је показаодобру вољуи
пружиодомаћинску руку како
би изложба гостовала у
Пећинцима.

Мачванска Митровица, Милована Глишића 4
Тел: 650002, 650118

HRISTOS VASKRSE
VAISTINU VASKRSE!

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ПЕКАРСКИХ ПЕЋИ

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПЕЋИНЦИ

„Срем – ожи љак и лек“

Изложба о Сремцима
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Лига без бри га

Прошле недеље се у спортској
јавностидесилаигранкаурежи
ји највећих актера европске

фудбалскесцене.Урокуоддвадана,
концепција фудбалских такмичења у
Европисеизврнуланаопачке,аонда
севратилаупрвобитностање.
Свејепочелообјавомнајвећихклу

бова на континенту да су основали
фамозну Суперлигу. Укратко, концепт
је такав да су најбогатији клубови у
ЕвропирешилидазајебуУЕФУињену
Лигушампионаидасеудружеулигу
из које неможеш испасти.Овде тер
мин „лига без брига“ добија сасвим
новозначење.
Овавест,самапосебиинијебила

некоизненађење,собзиромнатода
је таква лига најављивана годинама
уназад. Ипак, када је свима постало
јаснодајеоснивањеовогтакмичења,
које би из темеља продрмало европ
скифудбал,посталореалност,настао
јехаос.
Прва је, наравно, реаговала УЕФА,

која се нашла на директном удару
моћникакојиводенајбогатијеклубове.
Председник УЕФЕ, Словенац Алек
сандар Чеферин је почео манито да
претисвимакојиседрзнудаудареу
осиње гнездо са седиштем у Ниону.
Јебига,великаловајеуигри,аврагје
однеошалу.
ПлакаојеСловенацкаокишачитав

један дан над својом злом судбином,
жалећи се на свог кума Ањелија из
Јувентусакојимујекрвничкизабонож
улеђа.Кажедамујеобећаваодадо

таквогсценаријанећедоћиидасуто
самопразнеприче,аликадједогоре
лодоноката,одкуманиписманираз
гледнице.
Правдали су свој потез амерички и

арапскибогатунитимедасууфинан
сијској банани и да су већ дужни к’о
Грчка.Новалигабиих,кажу,спасила
мукаидонеламилионскеприходе.
Садругестране,озлојеђениСлове

нац је извукао тешку артиљерију и
запретионизоммерапротиводметни
ка. Е сад, то што би тим мерама
директноуканалиоисвојуорганизаци
ју,тојенекадругаприча.Уратујесве
дозвољено,амртвибисепребројава
линакрају.
Елем,одцелеовеујдурмеосталоје

само празно слово на папиру, јер је
волшебновећсутраданвећинаклубо
ва одјавила своје учешће у моралној
накази званој Суперлига. Да ли под
утицајем јавности која се поштено
узјебалатихдана,илизбогнекихдру
гих,наманепознатихфактора,већина
клубовакојисуспомињаниуовојпри
чисеоградилаодовогинцидента.На
бранику фудбалског капитала и поје
диначних интереса остали су само
челници Јувентуса и Реала, који и
даљетврдедасуевропскимфудбал
скимтакмичењимапотребнекорените
промене.Ањималова.Итоштопре.
Шта се заправо десило у та два

дана,никомзаправоније јасно.Чита
ва ова драма је једначина са много
непознатих.Простоневероватнозвучи
чињеницадасусеевропскибуџовани

вођеникапиталомамеричкихбанакаи
богатихнафташа,усудилидауђууову
причу, а да при том нису разрадили
више од једног сценарија. Посебно,
јерсерадиопочетномулогуоднеких
пет–шестмилијардидолара.Илису
поступили аматерски (ушта је тешко
поверовати),илијеовосамобиопроб
нибалонкојијепукаоодмахпринаду
вавању.
ЗанимљивоједајеУЕФАујекуове

афереобнародоваладановиформат
Лигешампионапочињеод2024.годи
не. Ново такмичење у великој мери
излази у сусрет захтевима богатих
клубоваипоприличноличинаонооко
чега је и избила сва овафрка. Неће
битивишетакмичењапогрупама,ау
лигашкомделућеучествовати36еки
па.Свакојекипијезагарантованонај
мање10утакмица,аукупанбројмече
вајеповећанза100.

Малих клубова уцелој овој при
чи, наравно, нема нигде. И
даљећедагрцајуудуговимаи

дасепотуцајупонекимвукојебинама
целолетодабиевентуалноизборили
учешће у елитном такмичењу, где ће
имнајвећедостигнућебитичињеница
дасенисуобрукали.Многебипарале
ле могле да се повуку између овог
догађаја и неких других дешавања у
светууоватуробнавремена.Чињени
ца је да кризе изазивају и убрзавају
промене које не морају нужно бити
лоше.Ипак, једно јесигурно–богати
ће из целе ове приче изаћи са још
дебљимновчаником.
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ОСНОВ НА ШКО ЛА „СЛО БО ДАН БАЈИЋ ПАЈА“

Бес плат на шко ла одбој ке
Пројекат „Мој први

смеч“ Одбојкашког
савеза Србије реа

лизујесевећдвамесецау
Основној школи „Слободан
Бајић Паја“. Циљ је орга
низовање школа одбојке
широм Србије, а самим
тим, развој и популариза
ција овог спорта код деча
ка. Зоран Ковачић, профе
сор физичког васпитања и
професионалниодбојкашки
тренер, каже да у фискул
турној сали ОШ „Слобо
дан Бајић Паја“ тренирају
дечаци узраста од првог
дошестогразредатрипута
недељнобесплатно.Уокви
ру пројекта, Одбојкашки
савез Србије је обезбедио
опрему шортс и мајице.
Један од тренинга је 21.
априла обишао и председ
никСкупштинеградаИлија
Недић.
– Сремска Митровица

је град спорта, пре све
га одбојке. Захваљујем се
Одбојкашком савезу Срби
је и одбојкашким тренери
ма у Сремској Митровици.
Мотивација ове деце је
сигурно на једном високом
нивоу, пре свега захваљу
јући стручном раду трене
раЗоранаКовачићаиљуди
који сњимраде у тиму.То
је свакако показатељ да и
локална самоуправа мора
улагати, не само у инфра
структуру, него и у струч
ни кадар, јер само стручни
људи могу да мотивишу
оволикибројдеце.Аконеко
од дечака који тренирају у

ОШ „Слободан Бајић Паја“
наставидасеактивнодаље
у свом животу бави одбој
ком, то ће бити свакако
великиуспех,рекаојеИлија
Недић.
Зоран Ковачић казао је

дапреко43дечакатренира
одбојку.
–ОдбојкашкисавезСрби

је је препознао рад и тра
дицију одбојке у Сремској
Митровици, а томе иде у
прилогичињеницадаима
мо шест репрезентатива
ца у млађим категоријама.
Тренинзи су потпуно бес
платнизасвудецусатери
торије града. У пројекту је
још25 градова, а тренутно
смо ми међу најбољима у
овомпројектузаштаимамо
потврду од координатора.

Имамо подршку и локал
не самоуправе. План је да
тренинзи трају до јуна ове
године,адапројекатпоно
вопочнеусептембру.Пред
седник Одбојкашког савеза
Зоран Гајић су овакви про
јективажнизамушкуодбој

ку.Циљ је да сешто више
децебавибилокојимспор
том,томорамданагласим,
али нама је интерес да то
будеодбојка,рекаојеЗоран
Ковачић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Зоран Кова чићИли ја Недић

ЧлановиСаватебоксклуба„Рума“
настављају са добрим резулта
тима на такмичењима на којима

учествују.ТакосунаПрвенствуСрбије
за кадете, јуниоре и сениоре у Обре
новцуосвојилиукупнодеветмедаља.
На Првенству које је одржано 18.

априла, освојили су по три златне,
сребрне и бронзане медаље. Злато
су освојили сениор Марко Видаковић
и кадети Страхиња Јоцковић и Радо
ванБогосављевић.Сребро јеприпало
сениоруАлександруДикићу,каоикаде
тимаНемањиГрбићуиСергејуМиличе
вићу.Трећеместонаовомтакмичењуи

бронзанаодличјасуосвојилисениори
ДаркоГрујићиДамјанМарковић,каои
кадетПетарЈовановић.
С обзиром на то да је ово било и

изборнотакмичењезаЕвропскопрвен
ствоуасосаватеу,сениорМаркоВида
ковић изборио је место у репрезента
цијиСрбијезаововеликомеђународно
такмичење после две ефектне побе
де у Обреновцу. Европско првенство
ће бити одржано у белгијском граду
Ловервалууновембру.
 – Уједно, Марко је и наш четврти

такмичаркојисепласираоусениорску
репрезентацију, поред Дамјана Мар

ковића који ће се такмичити на Свет
скомпрвенствуукомбатсаватеуујулу
у Аустрији, као и Анастасије Иконић
и Јована Теодоровића који ће бити у
јуниорској репрезентацији за Светско
првенство за јуниоре – каже тренер
МиодрагРакић.
Светско првенство за јуниоре биће

одржаноуРумиод1.до3.јулауСпорт
скомцентру.
Ракићдодаједа јеововеликиуспех

заСБК„Рума“утекућојгодиниидасе
нададаћерумскисаватебоксериуспе
тидаосвојеинекуодмедаљанаовим
међународнимтакмичењима. С. Џ.

СБК „РУМА“

Девет меда ља у Обре нов цу
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ОВАН: Изгледа да
сте занемарили
нечија осећања.
Глас савести вас

подсећанаречиизвињењаили
на обећање које дугујете парт
неру. Када је посао у питању
прихватите нове идеје које
гарантују боље резултате.
Сусретсаједномособомделује
врло поучно и подстицајно.
Пријаће вам активна улога и
ангажовање  на различитим
странама.

БИК: Вољена особа
има неке необичне
идеје, али немојте
доносити закључак

док не проверите у чему је
суштина. Будите промишљени.
Потребнесувамчврсте гаран
ције да ће неко испунити свој
деообавезаупословнојсарад
њи.Важноједаостваритепси
холошкуравнотежу.

БЛИ ЗАН ЦИ: Недо
стаје вам емотивни
подстицај, планирај
тесусретсаособом

која ће вам удахнути додатну
енергијуитоплаосећања.Ста
ловамједаостваритеконкрет
не резултате, тако да вас ири
тира нечија колебљивост или
несигурноступословнимпрего
ворима. Приуштите себи неку
омиљену забаву каорецепт за
доброрасположење.

РАК: Преосетљиво
реагујете на разли
чите ситнице, док
партнер ствари

посматра другачијим очима и
смирује тензију.Свака корисна
информацијатребадаваспри
ближи успешним резултатима.
Околностисемењају,процени
те најбољи тренутак за акцију.
Делујетенапето,опуститесеуз
одговарајућедруштво.

ЛАВ: Нема потребе
да тражите кривца
за своје промашаје.
Делујете провока

тивно на партнера, али не
постижете жељени ефекат.
Претерујете у својој жељи да
оставите снажан утисак на
сараднике. Ваше понашање
указујенапретераноистицање
личних способности. Важно је
дапобољшатесвојуконцентра
цијуирасположење.

ДЕВИ ЦА: У сусрету
савољеномособом,
употребите опроба
ни рецепт за емо

тивно зближавање. Добра
воља,чиничуда.Кадајепосао
у питању све постаје релатив
но. Избегавајте варијанту све
илиништаиразличитеизазове
којимогудавасоштете.Успо
ритесвојубрзаниритамиопу
ститесе.

ВАГА: Ништа не
постижете принци
пом негације, уза
лудно се противите

вољеној особи и театрално
демонстрирате своју сујету. У
послупонекаднеможетедоби
ти оно што желите, али свака
ситуација има потенцијално
корисно значење ако се пра
вилнопоставите.Потребнавам
је нечија подршка и морално
охрабрење.

ШКО Р ПИ ЈА:Избега
вајте импулсивно
понашање пред
вољеном особом и

немојте занемарити обавезе
које имате према породици.
Превише очекујете од неких
пословнихсусретаизанетисте
идејом о великом добитку.
Будите реални при процени
својим могућности. Успорите
свој убрзани ритам, опустите
се.

СТРЕ ЛАЦ: Важно је
да смирите своје
узаврлестрастиида
затражите савет од

блиских пријатеља. Немојте
иритирати свог партнера. На
директан начин изражавате
својенезадовољство,љутивас
нечије понашање и неправда
коју доживљавате у друштву
сарадника. Контролишите
импулсивнустранусвојеприро
де.

ЈАРАЦ:Бринетебез
правог разлога,
вољена особа не
жели да вам пове

рава мисли. Али поступци
довољно говоре о нечијим
осећањима. Без обзира на
вашу интелектуалну снала
жљивостиефикасност,посто
јестварикојесенеуклапајуу
вашу пословну процену.
Потребно је да побољшате
концентрацију.

ВОДО ЛИ ЈА: Осмех
задовољства на
нечијем лицу пред
ставља најлепшу

потврдузаједничкесрећеиосе
ћања која вас испуњавају.
Потребно је да дефиништет
својепословнециљевеидасе
усагласитесасарадницимаоко
заједничких интереса. Пријаће
вамрелаксација.

РИБЕ:Контактирајте
особу која у вама
подстиче креативну
инспирацију и емо

тивнозадовољство.Уприлици
стедаспојителепоикорисноу
различитимправцима.Важноје
даостанетедоследниусвојим
намерама. Потрудите се да
представите своје способности
уодабраномдруштвуинаодго
варајућиначин.

VREMEPLOV
28. април

1789. Побуњена посада енгле
ског брода “Баунти” оставила
капетанабродаВилијамаБлаја
и 18 његових присталица у
водамакодТахитија.Блајпосле
48данадраматичнепловидбеи
вишеод3.500миљауспеодасе
домогне острва Тимор, близу
Јаве.
1918. У затвору у Терезину у
Чешкој умро Гаврило Принцип.
На двадесетогодишњи затвор
осудилегааустроугарскевласти
после атентата на аустроугар
скогпрестолонаследникаФран
цаФердинандауСарајеву1914,
чимејепочеоПрвисветскират

29. април
1945. Америчке трупе уДругом
светском рату ослободиле
немачки концентрациони логор
Дахау.
1980. Умро енглески филмски
режисерАлфредХичкок.

30. април
1945. Адолф Хитлер и његова
љубавницаЕваБраунизвршили
самоубиство у подземном бун
керууБерлину.
1975. Падом Сајгона, у који су
ушлеснагеСеверногВијетнама,
окончанвијетнамскират.

1. мај
1886.УЧикагује40.000радника
ступило у штрајк, захтевајући
боље услове рада, изражене у
пароли “три осмице”  по осам
сати рада, одмора и културног
уздизања.Усукобусполицијом
убијенојешестирањенооко50
радника. Од 1889. овај дан се
славикаоМеђународнипразник
рада.УСрбији јепрвипутпро
слављен1894

2. мај
1567.Умродубровачкиренесан
сни песник и драмски писац
МаринДржић.
1892.РођеннемачкипилотМан
фред фон Рихтхофен, Црвени
Барон,најславнијинемачкиави
јатичар у Првом светском рату.
Током рата оборио више од 80
авиона. Погинуо у ваздушној
бициуаприлу1918.

3. мај
1469.Рођениталијанскидржав
никиисторичарНиколоМакија
вели, аутор дела “Владалац”, у
којемјеизнеосхватањедавла
дарне требадабира средства
да би постигао циљ, из чега
каснијеизведенпојаммакијаве
лизам.
1898.УКијевурођенаизраелска
државница Голда Мабович
Мејрсон, Голда Меир, прва
женапремијер Израела, од
1969.до1974

4. мај
1980. Умро председник СФРЈ
Јосип Броз Тито, вођа југосло
венских партизана у Другом
светском рату и лидер Комуни
стичкепартије Југославије.Био
вођаПокретанесврстанихзема
ља.

5. мај
1818. Рођен немачки филозоф
КарлХајнрихМаркс,теоретичар
модерногсоцијализмаикомуни
зма.
1821.УмрофранцускицарНапо
леонIБонапарта,једаноднајве
ћих војсковођа у историји, чији
су освајачки походи изменили
Европу. Умро на острву Света
Јелена као британски затворе
ник.

6. мај
1237. У манастиру Милешева
сахрањене су мошти Растка
Немањића–СветогСаве.
1868.Рођенјесрпскиматемати
чар Михајло Петровић – Мика
Алас.

7. мај
1945. Немачка потписала доку
ментобезусловнојкапитулацији
у Другом светском рату. Доку
мент у Ремсу потписали фелд
маршалЈодлуимеВермахтаи
генералпуковник Бедел Смит у
име америчких и британских
снага.Францускиирускиофици
ри били сведоци. Документ о
окончањуратапотписан9.маја
уБерлину.

8. мај
1815.НабрдуЉубић,кодЧачка,
СрбисууДругомсрпскомустан
купотуклитрострукојачутурску
војску
1900. СрпскифизичарМихаило
Пупин патентирао је у Њујорку
апарат за телефонске и теле
графскепреносенавеликеуда
љености

9. мај
1911.Групаофицира,учесникау
дворском преврату и убиству
краља Александра Обреновића
1903,основалајеуБеоградутај
нуорганизацију„Уједињењеили
смрт“(“Црнарука)
1978.Упаркираномаутомобилу
уцентруРимапронађенојетело
бившег италијанског премијера
Алда Мора, којег су терористи
„Црвених бригада“ отели 54
данараније.

10. мај
1894. Рођен амерички компози
торидиригентДимитриТјомкин.
Аутормузикезамногефилмове.
1933.УБерлину,испредРајхста
га, нацисти спалили више од
25.000 књига Маркса, Фројда,
Брехта, Ајнштајна и навели да
почиње ново раздобље у исто
ријинемачкекултуре.

11. мај
330. Римски цар Константин I
Велики грчки град Визант про
гласиозановупрестоницуРим
ског царства. Град, по њему
назван Константинопољ, 1453.
освојили Турци и као Истанбул
биопрестоницаОтоманскогцар
ствадо1923.
1997.Суперкомпјутеркомпаније
ИБМ „Дубоко плаво“ победио
светског шампиона у шаху,
руског велемајстора Гарија
Каспарова,умечуодшестпар
тија. 

HOROSKOP
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ПИО НИР СКО ПРВЕН СТВО ВОЈВОДИНЕ
У ОДБОЈ ЦИ

Злат не
„Сре ми це“

Финално Првенство
Војводине у одбој
ци за пионирке одр

жано је у сали Митровач
ке гимназије 25. априла.У
финале су се пласирали
Градски женски одбојка
шки клуб „Срем“, Женски
одбојкашки клуб „Футог“,
„НС волеј тим“ и екипа
Женског одбојкашког клу
ба „Омладинац“ изСтарих
Бановаца. У полуфинал
ним утакмицама „Срем“ је
победио „НС волеј тим“,
док је „Омладинац“ савла
дао „Футог“. У финалном
мечуекипаГЖОК„Срем“је
убедљиво савладала тим
„Омладинац“ и торезулта
том3:0усетовима.Одбој
кашице „Срема“ бодри
ли су и градоначелница
Светлана Миловановић и
начелник Градске управе
за спорт и културу Васиљ
Шево. Златним „Сремица
ма“ градоначелница Све
тланаМиловановић јеуру
чилапехаримедаље.
Како је рекао начелник

Градске управе за култу
ру и спорт Васиљ Шево,
локалнасамоуправајеувек
ту да пружи подршку поје
динцима, спортским орга
низацијама и клубовима
каоштојеГЖОК„Срем“.

–Драгомиједасампри
суствоваооваквомдогађају
који би био много посеће
нији да немамо епидеми
ју коронавируса. Одбојка
полакопостајебренднашег
града,можемосепохвали
тидаимамочетирирепре
зентативкеизовеконкурен
цијеитозначидајеклубна
добромпуту.Турнирјеизу
зетноорганизованичести
там свим учесницима на
залагању, а победницима
највише,изјавиојеШево.
ПредседникГЖОК„Срем“

Слободан Стојилковић је
истакаодасупиониркетог
клуба најперспективније у
Србији.
– Надамо се да ћемо

девојкеоспособитидаигра
јуиуСуперлигиСрбије,где
се и такмичимо у сениор
ској категорији. Могу само
да напоменем да у овој
екипиимамочетиритакми
чарке које су у пионирској
репрезентацијиСрбије,које
су се квалификовале за
Првенство Европе. Нада
мо се некомлепом успеху.
Ове девојке су будућност
клуба и СремскеМитрови
цеимислимдаћемоима
ти један веома добар клуб
у Србији и целом региону,
истакаојеСтојилковић.

Првакиње Пионирског првенства Војводине

Сре да, 28. (15) април
СветиапостолиАристарх,Пуди
Трофим

Четвр так, 29. (16) април
Великичетвртак (Великобдени
је)

Петак, 30. (17) април
Великипетак

Субо та, 1. мај (18. април)
Великасубота

Неде ља, 2. мај (19. април)
Васкрсење Господа Исуса Хри
ста–Васкрс

Поне де љак, 3. мај (20. април)
Васкрсни понедељак; Свети
НиколајЖички

Уто рак, 4. мај (21. април)
Васкрсниуторак

Сре да, 5. мај (22. април)
ПреподобниТеодорСикеот,Све

тисвештмуч.ПлатонБањалучки

Четвр так, 6. мај (23. април)
СветивеликомученикГеоргије–
Ђурђевдан

Петак, 7. мај (24. април)
СветиСаваСтратилат;Св.Сава
Ердељски; Св. свештмуч. Бран
ко(Источнипетак)

Субо та, 8. мај (25. април)
Светиапостли јевнђелистМар
ко–Марковдан

Неде ља, 9. мај (26. април)
СветисвештеномученикВасили
јеАмасијски

Поне де љак, 10. мај (27. април)
Спаљивање моштију Светог
Саве на Врачару (Побусани
понедељак)

Уто рак, 11. мај (28. април)
Свети апостоли Јасон и Соси
патр

Crkveni kalendar

• Ако радиш за живот зашто се уби јаш од посла?
• Кад ће смак полу све та?
• Сре ћа је кад је сву да сиви ло а теби у срцу дуга…
• Били смо сви добра деца, шта смо сад више не 
знам.

Састој ци:8501000 грама
брашна,40грамасвежегква
сца, супена кашикашећера,
супена кашика соли, четири
жуманца, једнојаје, 50мили
литара уља, једна павлака,
полалитремлакогмлека

При пре ма: Уквасацдода
тимлакомлекоиоставитина

топломесто,азатимдодати
све састојке.Умесити глатко
тесто па оставити да нара
сте. Након тога правити
облике. Премазати жуман
цемпогачу,посутисусамоми
чиасеменкамаипећина180
степени 3035 минута. При
јатно!

Ускр шња пога ча
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Трајал – ИМТ 2:3; Колубара
– Раднички Пирот 2:1; Борац
1926–ОФКЖарково2:0;Будућ
ност–Графичар1:1;Дубочица
– Динамо 1:2; Јагодина – Рад
ничкиСМ1:3;Лозница–Кабел
0:0;Земун–Раднички19231:1;
Железничар–Слога1:0.

Вршац:ОФКВршац–Феникс
19952:1;Рума:ПрвиМај–Сло
бода 0:1; Чоно пља: Слога –
Борац0:2;Кула:Хајдук1912–
Тиса0:2;Субо ти ца:Бачка1901
–Младост0:2;НовиБанов ци:
Омладинац–Раднички (З)2:3;
Бач ка Палан ка: Стари Град –
Бечеј19184:3;Банат скоВели
ко Село: Козара – Раднички
1912 0:5; Ста ри Банов ци:
Дунав–Динамо19451:1;Пер
лез: Војводина 1928 – Једин
ство0:0.
01.Младост 30 23 4 3 78:22 73
02.ОФКВршац 30 18 6 6 47:25 60
03.Раднички 29 17 7 5 62:27 58
04.Борац 30 17 3 10 47:32 54
05.Бечеј1918 30 15 4 11 59:45 49
06.Тиса 30 14 5 11 47:35 47
07.ПрвиМај 30 12 10 8 34:24 46
08.Радн.(З) 30 13 7 10 43:42 46
09.Омладинац 30 11 12 7 39:24 45
10.Феникс 30 12 8 10 44:39 44
11.Динамо 30 13 4 13 41:38 43
12.СтариГрад 30 12 6 12 36:34 42
13.Хајдук1912 30 12 5 13 50:39 41
14.Јединство 30 9 11 10 35:37 38
15.Бачка1901 30 8 5 17 33:49 29
16.Слога 30 7 7 16 27:50 28
17.Слобода 30 7 7 16 24:59 28
18.Козара 29 7 4 18 34:68 25
19.Дунав 30 5 7 18 23:63 22
20.Војводина 30 2 8 20 13:64 14

Радник – Раднички Ниш 0:0;
Војводина–Металац1:2;Инђи
ја–ЦрвенаЗвезда1:5;Парти
зан–СпартакЖК2:1;Златибор
–НовиПазар0:1;ЈаворМатис
– Мачва 2:0; Младост – ТСЦ
2:1; Напредак – Пролетер 5:0;
Рад–ОФКБачка3:0;Вождовац
–Чукарички2:1.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА НовиСад: Црвена Звезда –

Сремац2:4;Теме рин:Слога(Т)
– Младост 0:0; Нова Пазо ва:
Раднички – РФК Н.С 1921 0:1;
НовиСад:Индекс–Подунавац
0:1;Румен ка:Јединство–Сло
га(Е)прекид;Шај каш:Борац
–Подриње 5:1;Дивош: Хајдук
–Цемент3:1;СалашНоћај ски:
Будућност – Југовић 3:1;Голу
бин ци:Јадран–Слобода0:3.

01.Борац 27 18 4 5 54:23 58
02.Хајдук 27 18 1 8 52:26 55
03.Јединство 26 16 6 4 45:19 54
04.РФКН.С 27 14 9 4 43:27 51
05.Цемент 27 14 6 7 44:30 48
06.Слобода 27 15 3 9 38:25 48
07.Подунавац 27 11 7 9 33:32 40
08.Слога(Е) 26 13 3 10 41:27 39
09.Индекс 27 11 5 11 41:38 38
10.Будућност 27 11 5 11 40:47 38
11.Слога(Т) 27 10 7 10 21:24 37
12.Младост 27 11 3 13 47:38 36
13.Раднички 27 11 1 15 31:30 34
14.Сремац 27 9 6 12 36:50 33
15.Подриње 27 8 4 15 28:44 28
16.Ц.Звезда 27 6 8 13 35:42 26
17.Југовић 27 2 3 22 20:84 9
18.Јадран 27 1 5 21 25:68 8

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ СРЕМ СКА ЛИ ГА

01.Раднички 29 17 8 4 44:20 59
02.Кабел 29 15 11 3 35:14 56
03.Колубара 29 16 6 7 39:28 54
04.ИМТ 29 15 6 8 42:28 51
05.Лозница 29 12 9 8 46:37 45
06.ОФКЖарк. 29 13 5 11 29:29 44
07.Будућност 29 12 7 10 32:28 43
08.Графичар 29 10 10 9 37:31 40
09.Железничар 29 12 4 13 34:36 40
10.Борац1926 29 10 7 12 33:30 37
11.Радн.(СМ) 29 10 5 14 32:28 35
12.Динамо 29 10 5 14 36:44 35
13.Дубочица 29 8 10 11 26:38 34
14.Траyал 29 9 6 14 28:37 33
15.ГФКЈагод. 29 6 14 9 25:36 32
16.Радн.(П) 29 8 8 13 28:41 32
17.Земун 29 6 5 18 21:39 23
18.Слога 29 4 10 15 18:41 22

01.Ц.Звезда 33 31 2 0 95:16 95
02.Партизан 33 27 2 4 84:17 83
03.Војводина 33 20 6 7 56:35 66
04.Чукарички 33 19 8 6 61:27 65
05.ТСЦ 33 14 7 12 59:42 49
06.Радник 33 14 7 12 47:41 49
07.Младост 33 13 9 11 38:49 48
08.Спартак 33 14 5 14 51:47 47
09.Металац 33 11 12 10 40:46 45
10.Пролетер 33 12 7 14 28:43 43
11.Рад 33 13 3 17 32:48 42
12.Ј.Матис 33 11 8 14 40:48 41
13.Напредак 33 11 8 14 35:44 41
14.Вождовац 33 11 8 14 43:53 41
15.Раднички 33 11 7 15 28:36 40
16.НовиПазар 33 11 6 16 42:55 39
17.Инђија 33 10 4 19 26:54 34
18.Златибор 33 5 7 21 25:57 22
19.Мачва 33 6 3 24 20:62 21
20.ОФКБачка 33 3 7 23 23:53 16

Кузмин:Граничар(К)–Ерде
вик 2017 2:0; Рума: Фрушка
Гора–ОФКБикић2:1;Вели ки
Радин ци: Трговачки (СМ) –
Обилић 1993 0:2; Шашин ци:
Слобода – Слога 6:1; Јарак:
Сремац(Ј)–Једнота3:0;Бер
ка со во: Сремац (Б) – Једин
ство2:2;Ман ђе лос:Фрушкого
рац – Зека Буљубаша 3:0;
Ноћај:Змај–Граничар(А)3:1.`

01.Фрушкогор. 23 17 4 2 55:14 55
02.Гранич.(К) 23 14 7 2 47:20 49
03.Обилић 23 13 7 3 52:25 46
04.Јединство 23 13 6 4 49:21 45
05.ОФКБикић 23 11 9 3 35:11 42
06.Сремац(Б) 23 12 4 7 45:30 40
07.Ф.Гора 23 11 5 7 47:25 38
08.Змај 23 10 5 8 56:36 35
09.ЗекаБуљ. 23 10 2 11 37:40 32
10.Гранич.(А) 23 9 3 11 34:35 29
11.Слобода 23 7 4 12 31:45 25
12.Ердевик 23 5 8 10 26:37 23
13.Трговачки 23 6 4 13 25:35 22
14.Сремац(Ј) 23 4 3 16 23:66 15
15.Слога 23 3 3 17 23:66 7
16.Једнота 23 1 2 20 19:98 5

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Бре стач:ОФКБрестач–ЧСК
1:2; Аша ња: Камени – Напре
дак0:2;Деч:Сремац(Д)–Фру
шкогорац 3:0; Буђа нов ци:
Младост – Полет 3:4; Нови
Слан ка мен:Дунав–Крушедол
0:2; Ириг: Раднички – Једин
ство(П)0:0;Хрт ков ци:Хртков
ци –Срем2:1;Огар:Шумар –
Граничар2:0.

01.Сремац(Д) 23 17 4 2 59:24 55
02.Раднички 23 16 3 4 52:17 51
03.Полет 23 15 1 7 50:39 46
04.Напредак 23 12 6 5 43:26 42
05.Срем 23 12 5 6 50:28 41
06.Граничар 23 10 7 6 43:31 37
07.Јединст.(П) 23 9 6 8 28:27 33
08.Младост 23 9 4 10 59:53 31
09.Шумар 23 10 1 12 37:39 31
10.Фрушкогор. 23 9 4 10 22:32 31
11.ЧСК 23 7 5 11 35:42 26
12.Крушедол 23 6 6 11 39:43 24
13.Хртковци 23 7 3 13 31:54 24
14.ОФКБрест. 23 6 5 12 28:43 23
15.Дунав 23 2 6 15 16:53 12
16.Камени 23 3 2 18 17:58 10

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Бешка:Железничар–Љуко
во1:1;Врд ник:Рудар–Хајдук
(В) 1:3;Рума: Словен –Борац
(М)5:0;Добрин ци:Сремац(Д)
– Раднички 0:2; Вогањ: Слога
(В) – Партизан 2:1; Попин ци:
Напредак – ЛСК 9:0; Беше но
во:БСК–Борац(К)4:0;Пећин
ци: Доњи Срем 2015 – Хајдук
(Б) 2:0; Срем ска Митро ви ца:
Митрос–ПСК5:1.

01.Раднички 26 18 6 2 65:14 60
02.ДоњиСрем 26 18 4 4 54:20 58
03.Напредак 26 18 3 5 57:27 57
04.Словен 26 14 7 5 48:21 49
05.Железн. 26 13 5 8 52:41 44
06.Љуково 26 10 9 7 49:31 39
07.Партизан 26 12 3 11 47:36 39
08.Борац(М) 26 12 3 11 38:33 39
09.Борац(К) 26 11 5 10 40:53 38
10.Слога(В) 26 10 6 10 40:39 36
11.Хајдук(Б) 26 9 7 10 36:37 34
12.Митрос 26 8 6 12 41:43 30
13.БСК 26 8 5 13 42:58 29
14.Сремац(Д) 26 8 3 15 30:37 27
15.ПСК 26 6 5 15 30:76 23
16.Хајдук(В) 26 5 6 15 36:48 21
17.ЛСК 26 5 6 15 31:60 21
18.Рудар 26 2 5 19 27:89 11

Риви ца: Планинац – Слога
(М) 2:2; Кра љев ци: Јединство
– Борац (С) 3:0; Јазак: Цар
Урош–Граничар3:4;Никин ци:
Полет – Фрушкогорац 4:3;
Крње шев ци:Слога(К)–Борац
(Ј) 2:3;Шатрин ци: 27.Октобар
–ДоњиПетровци1:0;Војводи
најебиласлободна.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

01.Јединство 19 14 3 2 56:18 45
02.Граничар 18 14 1 3 54:28 43
03.Полет 19 12 2 5 47:30 38
04.Војводина 18 10 5 3 53:24 35
05.Фрушкогор. 18 11 1 6 59:36 34
06.ЦарУрош 19 9 3 7 58:36 30
07.ДоњиПетр. 18 9 3 6 37:29 30
08.Планинац 18 7 3 8 39:30 24
09.Слога(М) 19 6 4 9 30:33 22
10.Слога(К) 19 5 2 12 33:59 17
11.Борац(Ј) 18 3 1 14 18:67 10
12.Борац(С) 18 3 0 15 19:63 9
13.27.Октобар 19 3 0 16 17:67 9

Купи но во: Купиново – Мла
дост 1935 5:2; Шима нов ци:
Хајдук 1932 – Словен 11:0;
Субо ти ште:Витез–Ловац2:9.

1.Хајдук1932 14 13 1 0 77:11 40
2.Ловац 14 11 1 2 56:24 34
3.Младост 15 6 0 9 23:50 18
4.Купиново 15 4 5 6 21:30 17
5.Словен 15 5 2 8 30:48 17
6.Витез 15 0 1 14 18:62 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Илин ци: Борац – Синђелић
0:0; Бин гу ла: ОФК Бингула –
Јединство (М) 0:1; Ваши ца:
Напредак – ОФК Бачинци 0:1;
Јаме на: Граничар – Јединство
(Љ)5:1;Омладинацјебиосло
бодан.

1.Напредак 12 10 1 1 51:11 31
2.ОФКБачинци 11 10 0 1 32:12 30
3.Синђелић 12 6 2 4 28:25 20
4.Граничар 11 4 2 5 27:25 14
5.Једин.(Љ) 10 4 1 5 23:28 13
6.Омладинац 11 4 1 6 13:21 13
7.Једин.(М) 10 4 1 5 18:30 13
8.ОФКБингула 12 1 3 8 11:30 6
9.Борац 11 1 1 9 17:38 4

ОФЛ ШИД

Раден ко вић: Борац (Р) –
Борац(ВР)3:0;Лаћа рак:Поле
тарац–Срем(СР)0:10;Срем
ска Митро ви ца: Срем (СМ) –
Слога9:2;Лежи мир:Планинац
–ОФКБосут1:1.

1.Срем(СМ) 11 8 2 1 52:13 26
2.Срем(СР) 11 8 2 1 39:10 26
3.ОФКБосут 11 5 3 3 22:19 18
4.Борац(ВР) 11 5 1 5 21:22 16
5.Планинац 11 3 3 5 13:19 12
6.Полетарац 10 2 4 4 12:32 10
7.Борац(Р) 10 2 1 7 13:27 7
8.Слога 11 2 0 9 12:42 6

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

АК „СРЕМ“

Сте вић на 
Европ ском 
првен ству
ЛепевестистижуизАмерике

саатлетскогтакмичењауАјови
наком јечланАК„Срем“осво
јиодругоместоипоставионови
лични рекорд у скоку у вис од
2,17метара.То јеинови клуп
скирекорд,алиуједноинорма
за наступ на првенствуЕвропе
за млађе сениоре (такмичаре
од20до23године)овегодинеу
Бергену (Норвешка). Славко је
ову висину прескочио у првом
покушају,формамујеууспону,
аочекујегајошнеколикотакми
чењаунаредномпериоду.Тре
нерМирослав Ерак каже да је
задовољан постигнутим резул
татом, да очекује и бољи на
предстојећим такмичењима,
али и на самом Европском
првенствууНорвешкој.
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ДОБИ ЛИ СИНА: Владимир и Јована
Крњулац – Брестач, Мишо и Николина
Гајић  Сремска Митровица, Срђан и
Дајана Чипчија – Хртковци, Милан и
Милица Савић – Прхово, Владимир и
Кристина Милић – Кузмин, Угљеша и
Сања Марчета  Сремска Митровица,
МилошиМоника Ковачевић –Никинци,
ВладимириМилицаМаксимовић–Вито
јевци, Предраг и Александра Кричко –
Лаћарак,

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ:ВојиславиДрагана
Јовић–Беркасово,Милани ЈаснаКне
жевић – Сремска Митровица, Раде и
БранкаРајшић–СтараПазова,Далибор
иБиљанаКелечињи–Шид,ДушанОсто
јићиСандраСузићОстојић–Рума,Игор
иТамараМаринчић–Инђија.

УМР ЛИ:ДрагутинМилковићрођ.1947,
РужицаЏанбићрођ.1949,СофијаПетро
вић рођ. 1948, Грозда Крбањевић рођ.
1934, Мијодраг Даничић рођ. 1964, Гајо

Делић рођ. 1952, Живка Јовичић рођ.
1938,СветланаСимњановскирођ.1959,
ЈелицаТришићрођ.1945,ЈагодаМајсто
ровићрођ.1934,СтевоДимићрођ.1951,
Љубан Мирковић рођ. 1951, Љубомир
Трескавицарођ.1937,РадмилаБојанић
рођ.1935,ЖељкоМрђарођ.1969,Слав
коСтанићрођ.1953,МиркаЧучковићрођ.
1944,ДрагињаПетровићрођ.1933,Јови
цаЛукићрођ.1962,НадаВасиљевићрођ.
1937,НиколаДрагановићрођ.1941,Иван
Гарашанин рођ.1948, Рада Бајић рођ.
1941,РужицаЈовановићрођ.1951,Дра
гана Веселиновић рођ. 1940, Милијан
Петровић рођ. 1938, Мирјана Будишић
рођ.1947,ЈованЈапићрођ.1941,Штефа
нијаНиколићрођ.1932,ЖивојинСтанић
рођ.1935,ЂорђеШоботрођ.1940,Ружи
цаРадојковићрођ.1948,ЖељкоВидако
вић рођ. 1968, Данилка Станојев рођ.
1931,ТомиславШапинарођ.1934,Мари
јаШакотићрођ.1950,ТанкосаваВлади
сављевић рођ. 1950, Владимир Богиче
вић рођ. 1975, Горан Јечменица рођ.

1959, Душанка Планинац рођ. 1955,
МаријаМилашиновићрођ.1940,Милоса
ваЈаковљевићрођ.1936,СтрахињаСте
панов  рођ. 2011, Живојин Живановић
рођ.1936,МиленкоСмиљанићрођ.1953,
ЗлаткоЖивковићрођ.1978,ДрагоМар
ковић рођ. 1959, Ђорђе Лепотић рођ.
1941, Душанка Ковачевић рођ. 1942,
СлободанМитровићрођ.1936.

УМРЛИ: МиодрагКовинчић,рођ.1938,
Ђурђевка Ћурчин, рођ. 1936, Милица
Брезић,рођ.1955,
Мирјана Радовић, рођ. 1948, Душан

Лаушевић, рођ. 1952, Јован Благојевић,
рођ. 1931, Анђелка Петрик, рођ. 1940,
Госпава Благојевић, рођ. 1934, Смиља
Рајковић, рођ. 1939, Мара Зец, рођ.
1940, Станислав Опарушић, рођ. 1954,
Стеван Веселиновић, рођ. 1929, Јелена
Божовић,рођ.1931,ЈулијанаКефер,рођ.
1930,МиленкоДејић,рођ.1965.
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ИЗЛО ЖБА У МУЗЕ ЈУ СРЕ МА

„Бри тан ци у Југо сла ви ји 
током II Свет ског рата“
Изложба „Британци у

Југославији током Дру
гогсветскограта“отво

рена је у Музеју „Срем“ 26.
априла. Отварању су прису
ствовали заменик градона
челнице Петар Самарџић,
начелник Градске управе
за спорт и културу Васиљ
Шево, председник Британ
ског савета у Србији Питер
Браун,  пуковник Ник Илић,
војни изасланик Уједињеног
Краљевства при Амбасади
Велике Британије, директор
Музеја „Срем“АндријаПопо
вић и заменик председника
СкупштинедрДаниелБабић.
Ова изложба представља
јединственуцелинусапостав
ком посвећеној Априлском
рату.Какојерекаоначелник
Васиљ Шево, српски народ
добро памти велики допри
нос британских савезника у
борби против немачког оку
патора.
–Изложбасеодносинасрп

скежртве,британскејединице
за специјалне операције, као
инасвеосталекојисупружи
ли велику помоћ југословен
ским народима да одбрани
својуотаџбину.Сарадњакоју
бисмохтелидаостваримоса
ВеликомБританијом,каоиса
свимнародимасвета, јестеу
грађењу пријатељских и еко
номских односа за добробит
свихнас,исткаојеШево.

АндријаПоповић јепозвао
све заинтересоване грађане
дапосетеизложбуузпошто
вање свих противепидемиј
скихмера.
– Изложба сведочи о вре

мену када су се интереси
Велике Британије и српског
народаспојилинаједансјајан
начин у борби против наци
зма. Задовољство ми је што
сусанаманаотварањугоспо
динБраунивојниаташеИлић
при британској Амбасади у
Србији,рекаојеПоповић.

ПитерБрунјеистакаозадо
вољство, јер је присуствовао
отварањуовеизложбе.
–Ова изложба гради везе,

повећаваразумевањеуодно
сима између Србије и Ује
дињеног Краљевства и због
тогасамизузетнозадовољан,
рекаојеБраун.
ПуковникНикИлићјеказао

даизложбапредстављазани
мљивупричу,којапратиБри
танце у Југославији током
Другогсветскограта.
–Драгомијештосамовде,

јерјевеликибројљудижртво
вао својеживоте за слободу.
Сматрам да је важно шири
ти ову причу. Истовремено
сам одушевљен јер у Музеју
постоје две изложбе о истој
теми, која у ствари значи
заједничку борбу за слободу,
изјавиојеИлић.
Пуковник Ник Илић је пок

лонио директору Музеја Ан
дријиПоповићуплакетусагр
бомвојскеВеликеБританије.

З. Поповић
Фото: Б. Туцаковић

Са отварања изложбе


