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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација“

Томислав Јанковић, Предраг Вуковић, Синиша Милић и Дејан Чечавац

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА „ХИТАН ОДГОВОР – ОДМАХ“

Спремнији за реаговање
у ванредним ситуацијама

У

четвртак 1. Марта у Шиду је
одржана завршна конферен
ција пројекта прекограничне
сарадње Републике Србије и Босне
и Херцеговине у оквиру ИПА програ
ма под називом „Хитан одговор –
одмах“. Пројекат је настао као одго
вор на катастрофалне поплаве које
су 2014. године погодиле Србију и
Босну и Херцеговину. Пројекат је тра
јао 18 месеци а у њега су биле укљу
чене Општина Брчко дистрикт, Брод
и Општине Сремска Митровица и
Шид. Пројекат је вредан преко мили
он евра, од чега је Општина Шид
добила 471.955 евра. Основни циљ
читавог пројекта је био да се опа
сност од евентуалних поплава сведе
на минималан ниво, а током његове
реализације набављена је сва нео
пходна опрема за реаговање у ван
редним ситуацијама. На конферен
цији су представљени резултати про
јекта, а од стране учесника изражена
је жеља за наставком сарадње и у
другим областима. На почетку кон
ференције све присутне поздравио
је председник Општине Шид Предраг
Вуковић који је том приликом иста
као да је Општина Шид сада далеко
спремнија да реагује у ванредним
ситуацијама.
- Када су нашу општину задесиле
поплаве 2014. године, нисмо били
спремни да адекватно реагујемо.
Данас је ситуац
 ија знатно боља и ја
се овом приликом захваљујем нашим
партнерима Брчко дистрикту, Општи

ни Брод и Граду Сремска Митровица
који су нас подржали у овом пројек
ту као и Европској унији на указаном
поверењу. Надам се да смо оправда
ли очекивања и исто тако се надам
да ће у будућности бити још оваквих
и сличних пројеката, а да се поплаве
више никада неће поновити - истакао
је Вуковић.
Веома важну улогу у реализаци
ји читавог пројекта имао је Брчко
дистрикт.
- Желим да изразим задовољ
ство што је Брчко дистрикт учество
вао у једном овако важном пројекту.
Мислим да су нам поплаве у 2014.
години биле свима опомена да се не
смемо опустити ни једног тренутка
и управо је овај пројекат тај који је у
довољној мери оспособио дистрикт
Брчко да са више успеха убудуће, а
надам се да тих поплава више неће
бити, одговори на све те изазове.
Осим користи коју смо остварили у
материјално - техничком смислу, оно
што је такође веома важно то је раз
мена искустава и договор о неком
заједничком деловању различитих
локалних самоуправа по питању ова
квих непогода или инцидентних ситу
ација - рекао је градоначелник Брчко
дистрикта мр Синиша Милић.
Свим учесницима пројекта од
стране представника Општине Шид
уручен је Акциони план заштите од
поплава. Такође истакнут је значај
пројекта и у смислу остваривања и
идеје о привлачењу средстава из

европских фондова.
- Пројекат је значајан због опре
ме коју смо добили, због трансфера
искуства, али и због развоја свести
код наших суграђана да то што је
било 2014. године може поново да
се деси, као и да морамо сви зајед
нички да реагујемо и вршимо пре
вентиву да све оно што може бити
опасност за становништво и привре
ду Сремске Митровице, сведемо на
најмању могућу меру - рекао је пред
седник Међуопштинске радне групе
Томислав Јанковић.
За Општину Брод прекогранични
пројекат је први пројекат тог типа
који је до сада реализован у тој
општини.
- Задовољни смо и оствареном
сарадњом са суседним општинама
како у Босни и Херцеговини, Репу
блици Српској, тако и у Србији. Овај
пројекат се појавио као нужност и
дошао је у правом моменту да ојача
мо како своје кадровске тако и мате
ријално - техничке капацитете. Наши
финансијски ресурси никад нису
били довољни да из властитих сред
става остваримо све оно што је нео
пходно да бисмо превенцију попла
ва поставили на задовољавајући
ниво, а захваљујући овом пројекту
и надам се и неким новим пројекти
ма у будућности, надам се да ћемо
тај део заштите грађана и имовине
подићи на још већи ниво - истакао
је начелник одељења за финансије
Општине Брод Дејан Чечавац.

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
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ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Пише:
Драгана Попов

Осми март
А шта данас еманциповане,
школоване жене добијају поред
цвећа и понеке бижутерије.
Добијају ствари које их
смештају у кућу, поред шпорета.
Пегла, кувар, супер шерпа.
Ето нас у 21. веку

И

ево још једног Међународног дана жена. Посвећу
јемо му пажњу као и сваке године. Цвеће, парфем,
излазак у ресторан. Мушкарци од раног јутра ужур
бано, помало нервозно облаче одело за посебне прилике.
Ма, ко би реко да сам се угојио од прошле године - раз
говара сама са собом наша јача половина док покуша
ва да закопча сако. Сад треба обрадовати и колегинице,
а можда то и прескоче. Улице пуне продаваца цвећа од
традиционалног каранфила до егзотичних биљака. Гужва,
нека неприродна енергија струји свуда око нас. А у питању
је само један дан. Ово је још једна прилика да се покаже
љубав блиским женама.
Ђаци поклањају учитељицама, наставницама цвеће
и већ се воде разне полемике на друштвеним мрежама.
Ако је у питању ученик седмог разреда зашто би нешто
поклањао и учитељици? А да се купи поклон и за васпи
тачицу? Еј, родитељи се питају и њихов новчаник. Жене
су се давно избориле за одређени степен равноправности.
Међународни дан жена је празник економских, политичких
и друштвених достигнућа жена. Још да сад организујемо
округли сто на ову тему, па да видимо докле смо стигли.
Можда би жене требало да буду више агилније, борбени
је, истрајније. Али Осми март баш и није погодан за такве
акције. Оставимо то за неки други дан. Или да чекамо да
се појави нека нова Клара Цеткин.
Недељу дана пре Осмог марта жене свих генерација
заказују код фризера, педикира, маникира. Велико спре

мање на помолу. Дилема око хаљине и ципела је давно
решена, јер свака жена која држи до себе мисли два месе
ца унапред. Лепо је обележити овај дан, шта са осталим
данима? Вратити се колотечини. Као обавили смо и то и
сад све по старом. У школама су се некада организовале
приредбе за маме, али и баке које су то највише волеле.
Поклон је био неки цртеж или нека ситница. А шта данас
еманциповане, школоване жене добијају поред цвећа и
понеке бижутерије. Добијају ствари које их смештају у кућу,
поред шпорета. Пегла, кувар, супер шерпа. Па, имамо ли
и других вредности, сем тих спремачко - кулинарских? Ето
нас у 21. веку, али нека схватања су толико укорењена да
или да их прихватимо или игноришемо. Жене су стрпљиве,
храбре, послушне, брижне. Сетите се песмице са приред
бе: Вредне руке моје маме, све у кући раде саме, она кува,
пере, шије и над нама бдије.
е знам како се то данас ради, али положај жене би
могао да буде много бољи не само на позицијама
у фирмама, већ онако уопштено. Да уместо супер
шерпе свака просечна жена добије путовање о ком је увек
маштала. Занимљиву књигу за коју никада није имала
довољно пара. Можда би могли у складу са датумом орга
низовати и неки синдикат са добровољним прилозима и
онда саме себе частити са стварима за којим дуго чезнемо.
Мењам гужве, вештачку еуфорију, пољупце и све остало
што иде уз Осми март за мирне, испуњене и складне све
остале дане у години.

Н
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НА ПОМОЛУ НОВА ИНВЕСТИЦИЈА

Још једна домаћа
компанија стиже у Инђију
Д

а ће Инђија до 2020. године
постати највеће градилиште у
Срему све је извесније јер се
списак инвеститора из месеца у месец
повећава. На помолу је нова инвести
ција, са домаћом адресом, која би тре
бало да упосли око 70 радника. Грађе
винска фирма „Златибор градња“ пре
десетак дана поднела је захтев за
откуп земљишта површине око два
хектара у североисточној индустриј
ској зони где би, према најавама, тре
бали да изграде објекат од 10 хиљада
квадрата.
- Поднет је захтев ЈП „Инђија пут“- у,
где се формално подноси захтев за
куповину земљишта. Дакле, још један
инвеститор је ту али ћемо све коначно
знати када се спроведе процедура.
Видећемо да ли ће то бити „Златибор
градња“ или ће се неко трећи појавити
на лицитацији јер је то, законски, могу
ће - истакао је Владимир Гак, председ
ник Општине Инђија и додао да се сви
напори улажу како би се отворио што
већи број нових радних места у инђиј
ској општини.
У децембру прошле године на еви
денцији Националне службе за запо
шљавање било је нешто више од 1900
незапослених лица са територије
општине Инђија, што је око 4,5 одсто.
С обзиром да је почела или се приво
ди крају реализација шест нових инве
стиција очекивања су да ће бити отво
рено укупно око 800 радних места што
ће, у овом тренутку, доста утицати на
смањење броја незапослених.
- Најважније је да се свакодневно
нешто дешава јер је наша улога да
створимо позитивну пословну климу,
да људи могу у било ком тренутку да
промене посао. Како не би зависили
од послодавца код којих се налазе и

Североисточна индустријска
зона у Инђији

да би дошло до повећања плате,
морамо им омогућити нова радна
места, јер ће сваки послодавац радни
ка којег је обучио морати нечим да
награди, а награда радника се искљу
чиво огледа у његовим примањима. То
је онај начин на који најдиректније
можемо да утичемо на повећање стан
дарда наших грађана и на томе ради
мо - истакао је председник Општине
Инђија.
Гак се осврнуо и на стање у северо
источној радној зони, где је на распо
лагању новим инвеститорима још око
17 хектара. Уколико се настави овај
тренд доласка нових инвеститора,
тврди, већ крајем 2018. године постоји
могућност да ће се јавити потреба за
откупом додатних 40 хектара.

Владимир Гак

- Морамо увек имати одређен број
парцела на располагању како би сва
ком инвеститору омогућили долазак и
улагање у нашу општину - каже за крај
Владимир Гак, председник Општине
Инђија.
М.Ђ.

ДЕЛЕГАЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У БИХ

Посета Јабланици

П

редставници општи
не Инђија предво
ђени председником
Скупштине општине Мила
ном Предојевићем недавно
су боравили у Јабланици
(БиХ) на позив председни
ка те босанске општине
Салема Дедића. Разлог је
био обележавање дана ове
братске општине.
Инђијски
функцион
 ери
имали су прилику да прису
ствују свечаном пријему на
којем су размењена досада

шња искуства у функциони
сању локалних самоуправа
али су истакнуте и досада
шње предузете активности
за економски развој. Пред
седник Скупштине општине
Инђија Милан Предојевић
упознао је присутне са акту
елним дешавањима као и
плановима које та сремска
локална самоуправа плани
ра да спроведе у наредном
периоду.
Осим
представника
општине Инђија, свеча

Милан Предојевић и Салем Дедић

ности обележавања Дана
општине Јабланица, 22.
фебруара
присуствовали
су и представници братских

градова Параћин, Ђевђе
лија и пријатељског града
Пазин.
М. Ђ.
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ИНЂИЈА НА ВЕЛИКОМ МИНУСУ

Све службе на
висини задатка

Н

је изузетно уска улица у
и веома ниске тем
коју камиони нису могли
пературе у прет
да уђу. Проблем је, уз
ходној недељи нису
то, представљао и вели
пореметиле
нормално
ки број паркираних вози
функционисање живота у
ла уз саму саобраћајни
општини Инђија. Све слу
цу  истакао је Лемаић и
жбе надлежне за чишће
додао да је шест екипа
ње снега функционисале
мањевише 24 часа днев
су без икаквих проблема.
но било на терену.
Омогућено је нормал
 Током интервенци
но снабдевање гасом и
ја потрошили смо укуп
водом, без већих про
но око 200 тона соли и
блема одвијао се и јавни
ризле, стигло нам је још
превоз на подручју целе
15 тона а очекујемо и
општине Инђија.То су
контигент од још 75 тона
на последњем састанку
Душан Лемаић
ризле и соли. Морам да
Система 48 одржаном у
петак, 2. марта потврдили и представ истакнем да имамо одличну сарадњу
ници локалне самоуправе као и јавних са колегама који нам увек притекну у
помоћ када је то неопходно  рекао је
предузећа.
Како је истакао председник Општи в.д директор „Комуналца“ и потврдио
не Инђија Владимир Гак, зимска слу да је и јавни превоз функционисао без
жба претходних неколико дана радила већих проблема.
Идентична ситуација је и у ЈП
је даноноћно а са великом количином
падавина подразумевале су се одре „Ингас“ одакле поручују да се снабде
ђене, ванредне активности у њиховом вање гасом током дана праћених вео
ма ниским температурама вршило без
раду.
 Обишао сам целу Инђију, сваку ули икаквих проблема уз повећану потро
цу и морам признати да сам задовољан шњу грађанства.
Обезбеђене су довољне количине
како је радила зимска служба. Нарав
но, следеће године све ће функциони гаса како за домаћинства тако и за нор
сати још боље с обзиром да смо већ мално функционисање свих привред
купили додатну механизацију  каже них субјеката. Технички сви услови су
Гак и додаје да ће нови камион стићи у створени да се несметано користи гас
и није било никаквих хаварија каже
ЈКП „Комуналац“ за 20 так дана.
 Зимска служба функционише годи Гојко Кнежевић, в. д. директора ЈП
нама уназад устаљеним режимом, „Ингас“ и додаје да је током јануара
по приоритетима. Већину улица смо 2017. године забележена знатно већа
прошли и очистили, чак су организо потрошња гаса у односу на исти месец
вана дежурства код школа како би се ове године.
 Јануар 2017. године био је хладни
рашчистио отопљени снег  истакао је
ји у односу на исти месец ове године.
председник Општине Инђија.
Да је зимска служба функционисала Прошлог месеца потрошено је око 2,4
без проблема потврдио је и вршилац милиона кубика на нашем дистрибу
дужности директора ЈКП „Комуналац“ тивном систему а прошле године у
Душан Лемаић који је истакао да су јануару потрошња је била око 3,4 мили
први пут на терен изашли у понеде она кубика. Током претходних неко
лико дана бележимо повећану потро
љак, 19. фебруара.
 Трудили смо се да очистимо све шњу  рекао је Кнежевић и додао да од
улице, први и други приоритет сваки Нове године нису вршили искључења
дан, трећи кад год смо стигли. Једина дужника са гасоводне мреже управо
улица коју нисмо успели да очистимо због ниских температура.
М.Ђ.
је Милетићева у Инђији, јер у питању
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Средњошколци
показали знање
Покрајински секретаријат за урбани
зам и заштиту животне средине у сарад
њи са Покрајинским секретаријатом за
образовање, прописе, управу и нацио
налне мањине  националне заједнице,
покренуо је 2009. године пројекат под
називом За чистије и зеленије школе
Војводине, чије су активности усмерене
на едукацију и подизање свести деце и
запослених у васпитно  образовним
установама. У претходних седам школ
ских година било је укључено укупно 373
васпитно  образовне установе, што је
преко 60 одсто од укупног броја на тери
торији АП Војводине.
Међу њима је и Средња школа „Др
Ђорђе Натошевић“ из Инђије која је
организовала низ активности у циљу
промоције знања и свега што доприноси
томе да средњошколци постану свесни
ји значаја очувања животне средине.
Једна од активности био је и квиз знања
организован у уторак, 27. фебруара у
хали Спортског центра Инђија.
 Ученици са својим наставницима
организовали су квиз под називом „Све
што умем добро знам“, како би показали
своје знање из области заштите животне
средине кроз једну врсту такмичења 
истакла је Ханади Бјелић, директорица
СШ „Др Ђорђе Натошевић“.
Квизу су присуствовали и представни
ци Покрајинског секретаријата за урба
низам и заштиту животне средине који
су кренули са обиласком образовних
установа укључених у пројекат „За
чистије и зеленије школе Војводине“.
Како је истакла Бранкица Табак, подсе
кретар у Покрајинском секретаријату за
урбанизам и заштиту животне средине
прва којој су дали подршку за активно
сти које спроводи у оквиру поменутог
пројекта била је СШ „Др Ђорђе Натоше
вић“ у Инђији.

Хумани матуранти
инђијске Гимназије
Матуранти инђијске Гимназије Филип
Ђилас, Петар Зинајић Вучковић и Лука
Грковић организовали су хуманитарни
турнир у малом фудбалу, на којем су
прикупљена средства за лечење Филипа
Кривокуће из Инђије. Турнир је одржан у
Спортском центру Инђија пред око 500
посетилаца. На турниру су учествовале
све три инђијске средње школе. Овом
приликом прикупљено је 90 хиљада
динара а новац је одмах пребачен на
рачун породице Кривокућа, чиме ће
знатно бити олакшано лечење малог
Филипа.
Инђијски гимназијалци дошли су на
идеју да оснују хуманитарни фонд уз
подршку директора Милана Кресојеви
ћа. Према његовим речима постоји
законска процедура која је успорила
оснивање поменутог фонда, али је изра
зио уверење да ће тај посао бити ускоро
завршен, као и да је ово само једна у
низу хуманитарних акција које ће учени
ци Гимназије организовати.
М.Ђ.
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СВЕ ВИШЕ МЛАДИХ СТАРОПАЗОВЧАНА РАДИ

Хонорар за џепарац
Најчешћи су у питању магацински послови, утовар, истовар,
декларисање робе, а за лица млађа од 18 година потребна је
сагласност родитеља

Поезија је посебан универ
зум где се сусрећу песник и
читалац а песма је место
сусрета у тренутку када чита
лац почне да је чита, сматра
Живка Комленац, песникиња
чија је трећа збирка поезије
под називом У звезданом
телу представљена у Новој
Пазови. У овој збирци која је
изашла 20 година, након обја
вљивања друге, песникиња је
сабрала све ове године у
којима се опраштала од
људи, које је волела и при
томе сама расла. Књижевно
вече је водила Љиљана Секи
мић, библиотекарка у новопа
зовачком огранку Народне
библиотеке а музичко вече
обогатио Тамбурашки орке
стар ХКПД Томислав из Голу
бинаца. Живка Комленац је
педагог у вртићу у Шиду а
поред поезије, написала је и
неколико сценских игара за
децу и више стручних радова
из педагогије. Присутни на
промоцији у Новој Пазови
добили су на поклон њену
књигу уз лични стих, који је
она одабрала за сваког. З. К.

Промоција
књиге

У Народној библиотеци
„Доситеј Обрадовић“ у Старој
Пазови је одржана промоција
књиге Београдски споменар
ник списатељице Неде Кова
чевић. Књига представља
путовање нашом историјом
кроз споменике. У њој су обу
хваћени сви споменици, спо
мен плоче, симболи, украси и
фонтане које свакодневно
виђамо у Београду, а књига
нам открива како је који спо
меник настао, како му је
одређено баш то место и још
многе занимљиве приче и
анегдоте.
З. К.

Дуња Дамјанић

Д

уња
Дамјанић
из
Нових Бановаца ван
редно похађа сред
њу школу, план јој је да у
будућности оде у Немачку
и тамо нађе трајно запосле
ње. Почела је да конобари
ше пре годину дана, а прет
ходно је радила разноразне
хонорарне послове.
-Одлучила сам се на овај
посао да бих имала већи
џепарац, да не бих тражи
ла од родитеља паре и ето
једноставно занимљив ми
је овај посао. Упознала сам
доста људи, дружимо се сви
и лепо ми је, радим - закљу
чује Дуња Дамјанић и додаје
да свако њених година може
да усклади посао и школу.
Познавање минимум јед
ног страног језика се данас
подразумева. Зато не чуди
податак што велики број
студената ради као онли
не
наставници
држећи
час путем скајпа углавном
Јапанцима, зараде су како

Марко Дугачки

кажу одличне од 500 до
1000 евра и сам себи одре
ђујеш радно време.
Марко Дугачки, студент
Факултета политичких нау
ка о свом радном искуству
каже:
- Одлучио сам се да радим
из простог разлога што сам
могао као студент да зара
дим додатни новац. Држао
сам часове и другарицама
и другарима са факултета,
тако да сам одлучио да се
пријавим јер сам знао неке
људе који су давали часове
преко интернета.
Марко додаје да му је
радно искуство наставника
енглеског језика допринело
у усавршавању језика, као
и у развијању педагошких
вештина.
Омладинска
задруга
„Стара Пазова 45“ посто
ји од 2015. године, тренут
но броји 250 задругара, за
чланство је потребна лич
на карта, индекс или ђач

САОБРАЋАЈ

Промена таблица
Сви возачи којима саобраћајна дозвола и
регистарске таблице истичу у току ове годи
не, а имају таблице са ознакама ч, ћ, ш, ж,
ђ, w, y, приликом продужења регистрације
морају да изврше њихову замену. Остали,
који имају наведена слова на својим реги
старским таблицама мењаће их у години
истека саобраћајне дозволе, а до тада нор
мално возе са тим таблицама. Ови трошко
ви иду на терет власника возила, а износе
око четири хиљаде динара.
Ј. К.

Петра Ковач

ка књижица, текући рачун,
здравствена картица, а за
лица млађа од 18 годи
на потребна је сагласност
родитеља.
- Најчешћи стварно јесу
магацински послови у пита
њу, утовар, истовар, декла
рисање робе. Има доста
послодаваца који понуде
посао у струци, мада је то
тешко наћи, али има доста
њих који су после неколи
ко месеци рада добили
од послодавца и сталан
посао, истиче Петра Ковач
из поменуте омладинске
задруге.
Средњошколци се најче
шће одлучују за хонорарни
посао како би имали већи
џепарац или да плате одре
ђени хоби, а студенти поред
додатног новца, раде како
би плаћали студије. Податак
да све већи број омладине
ради радује јер радне нави
ке треба на време стећи.
Јелена Драча
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Прихрана дивљачи Снег заштитио
ако је сезона лова
затворена последњег
фебруар
 ског дана, за
ловце то не значи престанак
свих активности. Стручна
служба Ловачког удружења
Стара Пазова обилази у
просеку два пута недељно
места где оставља храну за
заштићену дивљач. На
теририторији два ловишта
постављено је 10 хранили
ца, које се при сваком дола
ску најпре очисте, како би
храна била приступачна.
Непрестано се води брига о

заштићеној дивљачи, све до
пролећа, док не крене веге
тација а годишње се потро
ши око 5 тона кукуруза и до
30 груменова соли и посеб
но је битна прихрана у току
ових ледених дана. У старо
пазовачком ловишту има
око 600 јаребица и око 20
срна, али има и фазана и
зечева. Ових зимских дана
бележи се и појава предато
ра, пре свега лисица и
шакала, те се редовно врши
њихов одстрел.
З. К.

П

СТАРА ПАЗОВА

Радиоактивни громобрани

адавине у фебруару
су подигле ниво вла
жности земљишта и
створиле резерву влаге зна
чајну за развој пшенице, али
и култура које ће се сејати
на пролеће.
Томе ће допринети и снег
који је пао крајем фебруара.
Он је и заштитио пшеницу
од ових ниских температу
ра.
Пшеница се тренутно
налази у фази бокорења.
- Почела је прихрана
ове културе и тај посао
треба завршити до почет
ка
фазе
влатања.
У
земљишној
лаборатори
ји Пољопривредне струч
не службе Рума урађено је
око 100 узорака на садржај
минералног азота узетих
са подручја општина Рума,
Ириг и Инђија. На основу
тих анализа уочено је да је
садржај азота врло висок.
Уочена је и велика разли

ка у садржају од парцеле
до парцеле. Све то налаже
опрез при прихрањивању и
позив оним произвођачима
који нису отпочели са при
храном да претходно ураде
анализу земљишта – упозо
рава Горан Дробњак, струч
ни сарадник ПСС.
Он додаје да се једино
анализом може одреди
ти тачна количина ђубрива
неопходна за прихрањива
ње и тако избећи све штет
не последице примене пре
више или премало азота.
Почетком овог месеца
анализе треба урадити и на
парцелама где се планира
сетва шећерне репе, а поло
вином месеца и на парцела
ма предвиђеним за сетву
кукуруза и сунцокрета.
На основу тих анализа
знаће се које количине азот
них ђубрива су неопх одне
за производњу ових биљних
култура.
С. Џ.

ВОЈКА

Oружана пљачка

У

градња радиоа
 ктив
них громобрана у
Србији забрањена је
законом пре девет година, а
рок за њихово скидање
истекао је у мају 2014. Ипак,
ове конструкције, поставље
не у протеклих неколико
деценија, чак 631, и данас
су на зградама. Највише
радиоактивних громобрана
налази се у Војводини, по
чак 40, 50 у насељу. У Ста
рој Пазови постоје два ради

оактивна громобрана. Један
се налази на стамбеној
згради код парка, други на
згради некадашњег Србоко
па. Ако се налазе на стубу,
ови громобрани нису опа
сни, опасни су ако се нагну,
или ако демонтажу не врши
оспособљено стручно лице.
Стари, радиоактивни громо
брани се након демонтаже
одвозе на сигурно склади
ште, у нуклераним објекти
ма Србије.
Ј. К.

На бензинској станици
Кнез Петрол у Војки, догоди
ла се оружана пљачка. Како
незван ичн о
сазнајем о,
пљачку су извршиле две
особе, које су везале радни

ка пумпе и затим отуђиле
пазар и цигарете, чија се
вредност процењује на пре
ко 600 хиљада динара.
Полиција интензивно трага
за починиоцима.
Ј. К.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ, ВЛАДИМИР САНАДЕР

Митровица предњачи у региону по
страним директним инвестицијама
Сваке друге године се
додељују признања
Фајненшел тајмса и
четврти пут је овај
угледни часопис
Сремску Митровицу
сврстао међу
топ десет градова за
инвестирање.
То је доказ да и даље
држимо темпо са
другим градовима
који су у међувремену
направили
индустријске зоне и
побољшали своје
капацитете, каже
градоначелник
Сремске Митровице
Владимир Санадер

Г

рад Сремска Митровица четврти
пут за редом добија признање
угледног енглеског часописа Фај
неншел тајмс, овога пута у категорији
топ десет европских микро градова
будућности за 2018. и 2019. годину, по
ефикасности трошкова. Митровица у
континуитету добија ово признање од
2012. године, и доказала је да предња
чи у региону по страним директним
инвестицијама.
- Сваке друге године се додељују та
признања и четврти пут је овај угледни
часопис Сремску Митровицу сврстао
међу топ десет градова за инвестира
ње. То је доказ да и даље држимо тем
по са другим градовима који су у међу
времену направили своје индустријске
зоне и побољшали своје капацитете,

У Сремској Митровици
данас ради преко
20.000 људи. То је
својеврстан рекорд
чак и у односу на
осамдесете године.
У таквим околностима
очекујем да ће доћи и
до пораста зарада

каже на почетку разговора градона
челник Сремске Митровице Владимир
Санадер.
: Град Сремска Митро
MМNOVINE
НОВИНЕ:
вица ово признање добија у момен
ту када су постојеће индустријске
зоне углавном попуњене, а стопа
незапослености је испод девет про
цената.
ВЛАДИМИР САНАДЕР: Чињеница
да смо ми обе наше индустријске зоне
продали у протеклих десетак година
показује да је Митровица добро место
за инвестирање. Намерно кажем про
дали, јер многи су инвеститорима
поклањали земљиште. Ми још увек
никоме нисмо поклонили део земљи
шта, што не значи да нећемо уколико
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се појави инвеститор који ће донети
доста тога доброг граду. Пре свега
мислим на прераду пољопривредних
производа. Мислим да је та чињеница
довољна да можемо рећи да је Митро
вица добра за инвестирање, да су
градске службе посвећене инвестито
рима, да постоји канцеларија за локал
ни економски развој која је сервис
инвеститора. Цела градска управа на
упит и захтев инвеститора у врло
кратком року одговара грађевинске
дозволе се издају у року краћем од
законског као приоритетне. Поред
набројаног ми морамо да се позабави
мо дуалним образовањем и формира
њем оних смерова, пре свега у Технич
кој школи „Никола Тесла“ и ТШЦ шко
ли, који ће бити потребни привреди.
Нама то јако добро иде у бродогради
лишту Вахали, на Митросу и неким
другим фирмама, које су потписале
уговоре о дуалном образовању. Оне
средине које буду имале образовану и
квалификовану радну снагу, имаће и
фабрике. Ови остали, ће тешко доћи
да нових радних места. Све то што
смо радили и што радимо показује да
је ова награда оправдана.
Конкуренција међу градовима се
заоштрава. Да ли су у плану нове
индустријске зоне.
- Кренули смо да проширимо инду
стријску зону Језеро и зону Север
један. Постоје парцеле северно од
ауто пута, на путу према Манђелосу
са десне стране, које ће ускоро бити
претворене у грађевинско земљиште,
раде се планови детаљне регулације.
У питању је 40 хектара, и још 10 хекта
ра у зони Језеро, тако да ћемо имати
грађевинског земљишта на распола
гању уколико се појаве нови инвести
тори. Што се тиче инвестиција, ми
пре свега очек ујемо проширење
пословних активности компанија које
већ раде у граду. Ту пре свега мислим
на Митрос, који ради на 30 посто капа
цитета. Они ће ускоро кренути у
изградњу новог погона за прераду
свињског меса. Затим, Модине такође
гради још једну халу уз постојећу где
би око 150-200 људи нашло посао.
Купер је на половини свог капацитета,
и они би још око 500 људи могли да
запосле. У суштини, ми имамо стопу
незапослености испод девет посто. У
Сремској Митровици данас ради пре
ко 20.000 људи. То је својеврстан
рекорд чак и у односу на осамдесете
године. У таквим околностима очеку
јем да ће доћи и до пораста зарада,
јер конкуренција и тржиште су већ
почели да делују. Надам се да ћемо
успети да остваримо и већи животни
стандард од неких 20-ак процената у
наредних годину – годину и по дана
што би био предуслов и за бржи раст
терцијарног сектора. С те стране је
добро ово што се дешава, а са друге
стране мислим да ће нам и фалити
радне снаге. Људи са југа и истока
Србије се досељавају у Руму и Митро

Чим време дозволи
крећемо у
реконструкцију
Улице Вука Караџића у
центру града. Радиће
се до кружног тока код
Царске палате до
иза Стотекса, а код
Стотекса ће бити
постављен нови
пешачи прелаз са
семафорима.
Када завршимо
реконструкцију те
улице биће коначно
завршен и
комплетиран пројекат
пешачке зоне у граду

Линије градског
превоза ће сигурно
заживети, имаћемо
покривен цео град, сва
села. Наш циљ је
да што јефтиније
омогућимо људима
да иду на посао и
у школу. Што више
грађана буде
користило јавни
превоз, биће и
више линија
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вицу, што је јако добро. Мислим да
бисмо могли да се вратимо на број од
90 хиљада становника, у односу на
садашњих 80 хиљада. Иначе Срем је
постао центар инвестирања, Митро
вица, Рума, Шид сада прави инду
стријску зону и то ће свакако довести
до конкуренције, а конкуренција је
увек добра.
Са толиким бројем радника,
потребно је устројити и јавни пре
воз према њиховим потребама. Да
ли ће у тој области бити неких про
мена?
Отворили смо причу јавно приват
ног партнерства у области јавног пре
воза. Неће више ту врсту услуга уго
варати кроз јавне набавке, него ће се
радити елаборат. Желимо јавни пре
воз да уговоримо на дужи временски
период како бисмо добили и јефтинији
и квалитетнији превоз за наше грађа
не. Покушали смо са представницима
компанија да договоримо, и полако
крећемо у реализацију. Тражимо нај
повољнију варијанту за буџет. Да се
направе линије до индустријских зона,
до Митроса, Луке Легет, зоне Север и
мислим да смо на добром путу. И
послодавци су отказали сопствене
превозе тако да сада цела та прича
има смисла. Све може да се усклади,
и радно време, није то спорно. Посто
ји критична маса радника која омогу
ћава да се организује јавни превоз. Те
линије ће сигурно заживети, имаћемо
покривен цео град, сва села. Наш циљ
је да што јефтиније омогућимо људи
ма да иду на посао и у школу. Што
више људи буде користило јавни пре
воз, биће и више линија.
Година 2017. у Сремској Митрови
ци ће бити упамћена по подвожња
ку и базену. Да ли се и за наредну
годину планирају неки крупни
инфраструктурн
 и објекти?
Пре свега да кажем да смо измири
ли све обавезе из претходне године.
Остале су неке ситније ствари које ће
у наредних месец дана бити заврше
не. Што се тиче нових пројеката, чим
време дозволи крећемо у реконструк
цију Улице Вука Караџића у центру
града. Када завршимо реконструкцију
те улице биће коначно завршен и ком
плетиран пројекат пешачке зоне у гра
ду. У току је конзервација античких
ископина на Житном тргу и изградња
амфитеатра за летњу позорницу.
Радиће се од кружног тока код Царске
палате до иза Стотекса а код Стотек
са ће бити постављен нови пешачки
прелаз са семафорима. Ова улица је
остала неуређена, баш због своје
фреквентности. Ми немамо неку
алтернативу, немамо савску маги
стралу, тако да ћемо сада стиснути
зубе и у наредна три месеца ћемо
морати да се стрпимо док се радови
не заврше. Даље радићемо нову згра
ду школе „Јован Поповић“. Надам се
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да ћемо добити један леп објекат, јер
по пројекту то би требало да буде јед
на од пет најмодернијих школа у
Србији. Ове године ће бити завршена
школа у Мачванској Митровици. Акту
елан је тржни центар од десетак
хиљада квадрата на простору некада
шњег Фудина. Ми смо планом детаљ
не регулације ту предвидели изград
њу хотела и насеља према Сави.
Када се то све реализује добићемо
један модеран градски кварт. Терен је
очишћен, дозвола ће бити ускоро
добијена, решили смо имовинско
правне односе, и у суштини све је
спремно за почетак радова. Ту ће бити
запослен и одређен број људи, а и
нећемо више морати да идемо у
Шабац или Нови Сад, јер све атрак
тивне фирме ће бити и у Митровици.
Пред одборницима Скупштине
града ускоро ће се наћи извештај о
реализацији буџета за прошлу годи
ну. На ком проценту ће бити то
извршење и да ли сте задовољни
извршењем буџета с обзиром на то
да су у прошлој години завршени
крупни инфраструктурни пројекти?
Ја мислим да ће проценат изврше
ња буџета бити преко 80 одсто. То је
добро, али може и боље. Шта значи
имати сто посто реализацију буџета?
То значи да сте све послове завршили
у једној години, што је практично
немогуће. Већина послова и инвести
ција у инфраструктуру се протежу на
више од једне буџетске године. Нама
је за реконструкцију улице Вука Кра
џића 25 милиона динара било плани
рано за прошлу годину, али док су
прошли поступци јавних набавки ушли
смо у зиму и нисмо могли то да реали
зујемо у 2017. Из тог разлога може
бити мања реализација, али ако нема
те велике пројекте реализација буџе
та може бити и сто посто, то није спор
но. Међутим, ако имате велике пројек
те, онда се они реализују у више од
једне буџетске године, што утиче на
проценат реализације. Ја сам задово
љан буџетом од 2,6 милијарди соп
ствених прихода. Још неких 40 милио
на динара прихода ће се реализовати.
Прошла година је била добра што се
тиче раста и пореза на зараде и на
имовину. Пољопривреднике смо осло
бодили дела пореза на имовину због
суше. Упркос томе, ја сам задовољан
што се тиче прихода. Што се тиче рас
хода, то су обавезе које локална само
управа има по закону и на то не може
мо много да утичемо. Зараде расту у
јавном сектору и ту један део новца
одлази али и трансфери су добри и не
можемо бити незадовољни. Ажурира
ћемо базу података пореза на имови
ну. Биће нових објеката у систему,
тако да очекујем стабилне приходе од
пореза на имовину, који је главни
извор прихода и гледаћемо да макси
мално проширимо обухват.
Светлана Цуцанић

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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СЛОВЕНЦИ У МИТРОВИЦИ: САРАДЊА У ПЧЕЛАРСТВУ

Фрушка гора погодна
за пчеларски туризам

Са састанка: Доминика Коритник, Владимир Санадер и Петар Самарџић

П

редставници Клуба професи ња пчелара из Сремске Митровице и
оналних туристичких водича Гргуреваца. Словенци имају вишего
Словеније посетили су Срем дишње искуство у овој области, а фру
ску Митровицу, где су их, у уторак 27. шкогорска област има огроман потен
фебруара, у Градској кући дочекали цијал који је слабо искоришћен, тако
градоначелник Владимир Санадер да су нам њихови савети увек добро
и директор Агенције за рурални раз дошли – изјавио је Самарџић.
Секретар Клуба професионалних
вој Града Сремска Митровица Петар
туристичких водича Словеније Доми
Самарџић.
Одржан је састанак на којем су, уз ника Коритник, каже да би квалитет
госте из Словеније, учествовали пред њихових савета на оваквом географ
ставници удружења пчелара из Срем ском подручју могао да донесе добре
ске Митровице и Гргуреваца. Домаћи резултате.
– Представили смо продукте нашег
ни су имали прилике да чују корисне
савете о инклузивном и урбаном пче клуба, туристичке едукације које смо
ларству, затим терапији у пчеларству, припремили за туристичке водиче,
тзв. „апи терапији“ и пчеларском тури као и програм назива „Апи туризам“.
Наше искуство је огромно, а Сремска
зму.
Владимир Санадер је рекао да је Митровица је препозната као погодна
прави тренутак за развој оваквог вида за сарадњу. Ова регија, која је позна
туризма и изразио је задовољство због та по пчеларству, могла би се више
сарадње са пословним партнерима заинтересовати за детаље у вези са
из Словеније имајући у виду њихово пчеларским туризмом, како би га више
развила – рекла је Коритникова.
велико искуство у овој области.
Председник Удружења пчелара
Петар Самарџић је објаснио да је у
оквиру пчеларског туризма словенач „Фрушка гора“ из Гргуреваца Милен
ки клуб најискуснији и да је са њима ко Весковић, потврдио је Самарџиће
ве речи и додао да су
пожељна сарадња у
од Словенаца добијени
области
пчеларства.
веома важни и кори
Посебни разлози су,
сни савети, који би у не
према његовим речима,
тако далекој будућности
неискоришћени капаци
могли да донесу запа
тети Фрушке горе.
жене резултате.
– Сремску Митрови
Након састанка гости
цу су посетили чланови
су обишли знаменито
Клуба
професионал
сти Сремске Митрови
них туристичких водича
це, како би се поближе
Словеније због сарад
упознали са градом.
ње у области туризма,
Имали су прилике да
која може да иде у раз
оду у Царску Палату,
личитим
правцима.
Базилику Светог Дими
Фокус је на пчеларском,
трија и Музеј Срема.
„Апи“ туризму, па су на
А. Ћосић
састанку присуствовали
Миленко Весковић
Фото: В. Цуцанић
представници удруже

ОПШТИНА РУМА
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РУМА ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

Обезбеђено 15 милиона динара

З

а активне мере запошљавања,
у оквиру Локалног акционог пла
на запошљавања, за ову годи
ну румска општина је обезбедила 15
милиона динара, што је сума иста као
и прошле године.
Биљана Дамљановић, шефица Оде
љења за финансије, привреду и пољо
привреду је истакла да је у 2016. годи
ни на подручју румске општине било
12.822 запослених, од тога 9.581 лице
било је запослено код правних лица, а
2.515 лица је било код предузетника.
Било је и 726 регистрованих индиви
дуалних пољопривредних газдинстава.
Укупан број незапослених лица на
крају 2017. године је 4.611 што је за
1.343 лица мање него у 2015.години.
Теже запошљиве категорије су мла
ди до 30 година, лица старија од 50
година, неквалификована и ниско ква
лификована лица.
- Приоритет овог ЛАП-а су дугороч
но незапослени, лица са инвалидите
том, Роми, корисници новчане соци
јалне помоћи, дакле све осетљиве
групе – каже Биљана Дамљановић.
И лане је за ЛАП за запошљавање
било издвојено 15 милиона динара, а
захваљујући тим средствима 39 лица
је примљено кроз програм стручне
праксе, а у оквиру програма јавних
радова посао је добило 85 лица.
У овој години опредељено је такође,
15 милион
 а динара – 10 за програм
стручне праксе и пет за јавне радо
ве. Ове мере реализује Одељење за

Слађан Манчић

Биљана Дамљановић

финансије, привреду и пољопривреду
и Савет за запошљавање у сарадњи
са НСЗ – испоставом у Руми.
Слађан Манчић, председник рум
ске општине каже да је, према подат
ку који има закључно са половином
фебруара, број незапослених у односу
на крај прошле године додатно сма
њен и износи 4.286 незапослених.
– То показује да имамо стално
запошљавање. Када је реч о нов
цу, висина је иста, али је расподела
другачија у односу на раније када је
пола било за стручну праксу, а пола
за јавне радове – дакле по 7,5 мили
она динара. Мислим да треба да сма

њујемо позицију за јавне радове, јер
се стално отварају нова радна места и
посао може да се нађе, а да повећамо
позицију за младе људе који заврша
вају школе и факултете, да одрађују
стручну праксу, јер је то и предуслов
да се запосле у својој струци. Зато смо
и определили 10 милион
 а тако да ће
бити већи број лица за стручну праксу.
Конкурисаћемо и код НСЗ, да зајед
нички уђемо у пројекат за јавне радо
ве, ако добијемо средства наравно, да
ће и број лица ангажованих у јавним
радовима бити већи – истакао је пред
седник Општине Слађан Манчић.
С. Џ.

ЈП „СТАМБЕНО“ РУМА

Већа потрошња мазута

Хладни талас који је
захватио нашу земљу од 25.
фебруара проузроковао је
и већу потрошњу мазута за
грејање станова и пословног
простора у румској општини.
Како сазнајемо од дирек
тора ЈП „Стамбено“ Срђана
Николића, систем је у стању
мобилности, а грејање ста
нова се врши по законским
одредбама од 6 ујутро до 21
сат.
– Ако је време хладније,
за сваки степен ми трошимо

за шест до осам процената
више енергије, што значи
да сада дневно за грејање
утрошимо девет до десет
тона мазута, а пре овог
хладнијег таласа потрошња
је била седам тона мазу
та дневно – рекао нам је
директор Николић.
Када је реч о мазуту, има
га довољно за наредних
месец дана, а ових дана се
очекује и допремање нових
количина од око 100 тона.
С. Џ.

ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Гости из Београда
Геронтол ош ки
центар
„Срем“ у Руми био је 26.
фебруара домаћин члано
вима Клуба „Савски венац 3
– Гаврило Принцип“. Реч је
о једном од клубова устано
ве Геронтолошки центар
Београд. Они су за корисни
ке ГЦ „Срем“ извели разно
врстан уметнички програм у
којем су учествовали члано

ви певачке групе, фолклора
и глумачке секције. Ово је
била и прилика да се обеле
же рођендани корисник а
који су рођени у јануару и
фебруару – реч је о 41 кори
снику. У ГЦ „Срем“ Рума
прославе јануарских рођен
дана није било због епиде
мије вируса.

С. Џ.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ИНКЛУЗИЈА У ОБРАЗОВАЊУ

Једнако право на
образовање за све

- Приоритет овог образовања је соција
лизација јер је то за аутистичну децу нај
важније. Све што је предвиђено по плану
моја ћерка одради. Она није одбачена већ
воли да иде у школу, воли своје другаре и
они воле њу, каже Марта Радојичић

О

д када је инклузија у
образовању законски
регулисана намеће се
питање да ли то доноси
корист или ствара конфузију.
Чињеница је да деца са
посебним потребама као и
деца из мањинских група
имају иста права на образо
вање као и сви остали. Друго
питање које се намеће је то
да ли су учитељи и настав
ници спремни да се прилаго
де потребама такве деце.
Често се дешава да про
светни радници који немају
искуства у раду са таквом
децом створе неку врсту
одбојности или буду бојазни
када се дете које има неки
проблем појави у разреду.
Може се рећи да је то на
неки начин оправдана реак
ција, јер ти учитељи нису
током свог школовања има
ли прилике да уче о томе
како је радити са децом која
су са посебним потребама.
Све су чешћи примери такве
деце чији родитељи одлучу

ју да их упишу у регуларне
школе. Због тога просветни
радници морају да се прила
годе постојећој ситуацији и
да прилагоде програм рада
за децу којима је то неоп
ходно. На ову тему за М
новине говори и психолог
основне школе „Добросав
Радосављевић Народ“ у
Мачванс кој
Митро в иц и
Биљана Божић.

Биљана Божић

- Од кад су увели инклузију
она је постала саставни део
живота деце са посебним
потребама. Деца која до
тада нису била укључена у
редован систем образовања
сада су укључена и то неве

Марта Радојичић

зано за то да ли припадају
некој осетљивој групи или
имају телесне или интелек
туалне сметње. Она редовно
присуствују настави. Ако
нису баш у могућности да
проведу четири, пет или

Уплашени због неискуства
Психолог основне школе
„Бошко Палковљевић Пин
ки“ Снежана Миловац каже
да су се већ сусретали са
децом која су имала сличне
проблеме али наглашава да
се учитељи још увек уче да
раде са таквим ученицима.
- Учитељи имају повреме
но семинаре који се не одр
жавају онолико често коли
ко би требало. За сваког
учитеља који у разреду има

дете са сметњом школа и
интерр ес орн а
комис ија
напишу да би требало да му
се омогући усавршавање.
Међутим то је у пракси мало
теже изводљиво због недо
статка финансијских сред
става, неразумевања од
стране колектива. Врло
често ти учитељи буду пре
пуштени сами себи, или им
семинари које одслушају
нису толико корисни у раду.

Снежана Миловац
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Право на избор
Педагог основне школе
„Добросав Радосављевић
Народ“ Биљана Хрговић
истиче како деца која при
падају осетљивим групама
могу да одаберу да од
првог разреда као изборни
предмет слушају ромски
језик.
- Наши ученици од првог
до осмог разреда имају
могућност да одаберу као
изборни предмет ромски
језик са елементима нацио
налне културе. Нека деца
га слушају, а нека не.
Мислим да им то користи,
јер они на тим часовима
одраде неке допунске ства

ри које се тичу редовне
наставе – каже педагог
Биљана Хрговић

шест часова онда проведу
мање. Постоје два индиви
дуална образовна програма
који се разликују по томе
што је један прилагођен уче
ницима, а други је измењен.
По том измењеном програму
деца уче оно што је у домену
њихових способности и то не
мора да буде у вези са школ
ским градивом. На овом про
граму имамо пет ђака. То су
деца која имају мишљење
интерресорне комисије и та
деца имају подршку дефек
толога и логопеда – каже
школски психолог Биљана
Божић.
Мајка девојчице са аути
змом која иде у четврти раз
ред основне школе „Бошко
Палковљевић Пинки“ истиче
да је њена ћерка изузетно
лепо прихваћена од стране
учитеља и другова из оде
љења.
- Приоритет овог образо
вања је социјализација јер је
то за аутистичну децу најва
жније. Све што је предвиђе
но по плану моја ћерк а
одради, јер ради по посеб
ном програму који је напра
вљен за њу. Она није одба
чена већ воли да иде у шко
лу, воли своје другаре и они
воле њу. Морам да нагласим
да сам ја у трећем разреду
хтела да је пребацим у шко
лу „Радивој Поповић“ али ми
родитељи деце из разреда
нису дали. Кад су чули шта
хоћу да урадим они су ми
рекли да је оставим, да она
деци не смета и докле год је
то тако њој ће бити добро,
јер за сада имам подршку
од родитеља и деце. Сећам
се
првог
родитељс ког
састанка. Кад је учитељица

рекла да је у разреду дете
са посебним потребама
родитељи су почели да се
питају чије је то дете. Онда
сам ја устала и обратила се
родитељима и објаснила у
чему је проблем. Само сам
их замолила да не говоре
деци да моја ћерка има неки
проблем, него да је пусте да
видимо како ће то да функ
ционише. Једноставно да
нам пруже прилику – каже
мајк а девојчице Марта
Радојчић.
Поред неизоставне помо
ћи коју им пружа школа Мар
та Радојчић истиче да би
било још боље уколико би
ученицима са посебним
потребама било омогућено
да користе специјализоване
таблет рачунаре да би лак
ше савладали градиво.
- Што се инклузије тиче
све је то лепо замишљено,
али моје лично мишљење је
да би мало требало Мини
старство да се укључи. Сва
наша деца су везана за
телефоне, рачунаре, могли
би мало да помогну са неким
таблетима који би били спе
цијализовани за нашу децу,
да би има наставни рад био
бољи и ефик аснији, каже
Марта.
Она са поносом додаје
како је њена ћерка научила
бројне језик е енглески,
руски, италијански, шпански,
немачки, турски, пољски,
чешки, француски, као и то
да је научила да разликује
боје, геометријске облике,
рачунске операције уз помоћ
разних апликација на таблет
рачунару.
Андреа Димић
Фото: Владимир Цуцанић

13

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Првих 40 картица
за пензионере

Биљана Хрговић

Владимир Санадер и Зоран Бережни

У

Градској кући у Срем
ској Митровици, про
шлог четвртка 1. мар
та, као резултат сарадње
митровачке филијале Репу
бличког фонда за пензион
о
и инвалидско осигурање и
локалне самоуправе, доде
љено је 40 пензионерских
картица нашим најстари
јим суграђанима. Директор
филијале ПИО Сремска
Митровица Зоран Бережни
и градоначелник Владимир
Санадер деле мишљење
да ће ове картице донети
олакшице при идентифи
кацији статуса пензиониса
них лица, као и попусте у
трговини. Према њиховим
очекивањима,
временом
ће се дијапазон услуга про
ширити, а саме картице ће
послужити и за прављење
базе података пензиониса
них лица, како би се стекао
увид у њихове највеће сва
кодневне потребе.
- Окупили смо се како би,
ми из Републичког фонда
за ПИО, уз локалну самоу
праву Сремске Митровице,
доделили првих 40 израђе
них пензионерских картица.
Ове картице су новина, а
прва олакшица је та што ће
пензионери лакше доказа
ти свој статус, без сувишне
бирократије, а требаће им
уз ту картицу један од иден
тификационих докумената.

Републички фонд ће изра
дити 1.700.000 таквих кар
тица, колико има пензионе
ра у Србији, а потрудићемо
се и да израдимо и подели
мо скоро 60.000 картица а
територију целе филијале,
односно, преко 16.000 за
територију Града Сремска
Митровица. Ове пензионер
ске картице, корисницима
ће омогућити бенефите који
ће се огледати кроз разне
попусте у оквиру трговине –
рекао је Бережни.
- Локална самоуправа
Сремске Митровице спрем
на је да се прикључи овој
акцији, као модерном виду
идентификације
пензио
нера приликом пружања
одређених услуга. Препо
знали смо да ове картице
могу да унесу нови садржај,
тј. нову погодност за наше
најстарије суграђане, њима
ће омогућити разне попу
сте при куповини, а нама
ће помоћи да направимо
базу података пензионе
ра. Верујем да ће појавом
пензионерских
картица,
тој циљној групи бити омо
гућен макар мало лакши
живот, с обзиром на то да
ће временом у овај систем
смањивања трошкова да
укључе, можда и комунал
на јавна предузећа – рекао
је Санадер.
А. Ћосић
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РИВИЦА: ОДРЖАНИ 17. ДАНИ ВИНА

Ривица винска
престоница Фрушке горе

Пехаре за најбоље
од најбољих су добили:
за најбоље црвено куве вино
винарија „Ћосић“ из Ривице,
за воћна вина Подрум малих
винара из Путинаца, за
најбоље розе вино „Вино
из Бајше“, а за бела вина
Слобода Ладислав из
Марадика, који је и апсолутни
победник манифестације
Председник Општине Ириг Стеван Казимировић

П

ротеклог викенда, од 2. до 4.
марта, у Ривици су одржани 17.
Дани вина, привредно – тури
стичк а манифестација посвећена
пићу богова – вину, али и ономе што
вину претходи – пре свега домаћим
сухомеснатим производима, а после
тога и колачима.
Апсолутни победник овогодишње
манифестације, а било је пријављено
преко стотину такмичара са 200 врста
вина, је Ладислав Слобода из Мара
дика.
Пехаре – за најбоље од најбољих су
добили: за најбоље црвено „куве“
вино винарија „Ћосић“ из Ривице, за
воћна вина Подрум малих винара из

Путинаца, за најбоље розе вино „Вино
из Бајше“, а за бела вина Слобода
Ладислав из Марадик а. Осталим
винарима су додељене захвалнице,
бронзане, сребрне и златне медаље.
Манифестацију је отворио потпред
седник Покрајинске владе и покрајин
ски секретар за привреду и туризам
Иван Ђоковић који је прво истакао да
је изузетно задовољан Домом културе
у Ривици, у којој се и ова манифеста
ција одржава.
– Драго ми је што видим оволико
људи. Следеће године славите пуно
летство и ми ћемо вам пружити подр
шку у даљем организовању и ширењу
ове манифестације. Можда и да сле

деће године имамо већ и међународ
ни карактер. Фрушкогорски регион у
наредних неколико дана добија гео
графску ознаку порекла и тако ћемо
се сврстати у међународне винске и
виноградарске оквире. Неколико вина
са Фрушке горе је добило златне
медаље на декантерима у Лондону и
Бечу, то су најпрестижнија такмичења
у винарству на свету и то оправдава
нашу намеру, али и обавезује, да
винарство буде основа туризма и
туристичког развоја у Војводини.
Наравно, ту је и гастрономија, зато
сте и додали „Вајн&фуд фестивал“ у
назив манифестације. Ово је једна од
манифестација која треба да допри
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несе и бржем развоју вашег места –
поручио је потпредседник Покрајинске
владе Иван Ђоковић.
- Ривица је село које у иришкој
општини предњачи по организовању
манифестација, која има у летњем
периоду „Дане бостана“ и сада „Дане
вина“. Морам да истакнем да су про
шле године на сусрету села Србије
Ривичани учествовали у категорији
села до 1.000 становника и освојили
су прво место у Србији. То су показа
тељи да ово село има капацитета и
људи који су вољни да раде. Ја
мислим да ће ова манифестација за
пар година прерасти у Сајам вина на
нивоу Фрушке горе, то нам је циљ. За
то Ривичани увек имају нашу подршку
– рекао је Стеван Казимировић, пред
седник Општине.
Учесницима манифестације се
обратио и проф. др Илија Ћосић који
је рођен у Ривици. Он је подсетио на
историјат Ривице која се први пут
помиње у мађарским књигама чак
1253. године, као и на то шта је до
сада у селу урађено.
– Увек на „Данима вина“ ми промо
вишемо неке будуће пројекте везане
за Ривицу, а следећи је гасификација
села, јер без тога нема развоја. Ова
манифестација је остварила три циља
– показали смо наше ресурсе, показа
ли смо да је јако важно развијати село
и да то радимо, као и да смо способни
да се организујемо и самоорганизује
мо – указао је проф. др Ћосић.
На свечаном отварању „Дана вина“
додељене су и титуле почасног грађа
нина Ривице. Ове године титуле су
добили Душан Бајатовић, генерални
директор „Србијагаса“, Милинко Циц
мил, директор „Промонт групе“ – вла
сник Етно ресторана „Врдничка кула“
и хотела „Премијер аква“, Миодраг
Копривица, генерални директор РТВ
Војводина и Стеван Казимировић,
председник иришке општине.
-Ово је први пут да сам добио титу
лу почасног грађанина. Морам да

Славиша Смиљанић
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Остало од прадеде
Ладислав Слобода каже да
се његова породица дуги низ
година бавила производњом
вина, још од прадеде.
– Више од 150 година се
бавимо производњом вина.
Имамо 4,5 хектара винограда
и годишње произведемо до
20.000 литара вина. Имамо од
белих вина шардоне, ризлинг
рајски италијански, совињон
бланк, а од црвених мерло, од
розеа
хамбург и каберне
совињон. И раније смо уче
ствовали на овој манифеста
цији, али први пут добијамо
ову награду. Наравно да нам
пуно значи. Када је реч о пла
сману вина, углавном га пла
сирамо од куће, продајемо на
точење, готово све иде за
Београд, на сплавове и лока
Ладислав Слобода
ле. Може лепо да се живи од
тога. Моја породица се бави још сто можемо само једним послом да се
чарством и ратарством, сваштаримо. бавимо – изјавио је за наше новине
Кад закаже виноград, кад је лоша апсолутни победник 17. „Дана вина“ у
година, кукуруз и стока поправе то, не Ривици Ладислав Слобода.

На младима
свет остаје
Млади Ненад Ћосић је, у име сво
јих родитеља, примио пехар за најбо
ља црвена вина. Ћосићи имају чети
ри сина, а Ненад је другорођено дете.
– Винограде имамо одавно, а зва
нично се од 2002. године бавимо про
изводњом вина. Имамо два хектара
винограда, а годишње произведемо
око 5.000 литара вина – белог, црве
ног и розе. Моја породица се бави
воћарством, гајимо брескве, шљиве,
вишње, али и сточарством – каже
Ненад који, иако има само 14 година,
увелико помаже родитељима у овом
послу.

Душан Бајатовић

Миодраг Копривица

Ненад Ћосић

Милинко Цицмил
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Добитници признања

кажем да сам и ја постао Сремац,
имам ту викендицу и почео сам да
производим вино, винарија ми је у
манастиру Ново Хопово. Моје вино,
као и ваше је врхунско, зато што испу
њава све три добре особине српског
вина – увек је хладно, има га много и
углавном је бадава – рекао је Душан
Бајатовић.
Он је додао и да ће иришка општина
у наредне две године бити гасифико
вана и да ће тако бити последња
општина у Војводини која ће бити
гасификована.
Отварању манифестације у Ривици
присуствовао је и Мирослав Васин,
потпредседник Скупштине Војводине.
Славиша Смиљанић, председник
Савета МЗ Ривица каже да су „Дане
вина“ започели са жељом да своје
производе приближе потрошачима.

Проф. др Илија Ћосић

Много више
од дружења

Сава Одровачки

Сава Одровачки, председник Удру
жења „Фрушкогорје“ које је и иниција
тор ове манифестације каже да је, у
почетку, суштина била само дружење,
а сада је то много више.
– Сада покушавамо да унапредимо
село, тако што ћемо показати људима
да финализацијом својих производа
добијају више и могу остати на селу.
Тренд на западу је директна куповина
од произвођача, знамо да то не може
мо да остваримо преко ноћи, то се
развија годинама, а ми то покушава
мо да урадимо – истиче Сава Одро
вачки.

– Удружили смо се са Завичајним
друштвом „Фрушкогорје“ и основали
ову манифестацију. Желели смо да на
једном месту буду сва вина са Фрушке
горе, да се оцењују и захваљујући
томе видимо и да се побољшава ква
литет вина. Имамо подршку и са
покрајинског и републичког нивоа и
наравно, наше општине која је са
нама и организатор. Сваке године
имамо све више учесника, не само са
Фрушке горе, имамо и произвођаче из
Бачке. И даље ћемо организовати
„Дане вина“ у Ривици - каже Славиша
Смиљанић.
За добро расположење учесника –
винара, али и њихових гостију, поред
вина, побринуо се и народни оркестар
РТВ Војводине и певач Милан Прунић.
У суботу и недељу посетиоци су на
сајму могли да разгледају и пробају
вина, да уживају у производима са
сремског стола – чварцима, кобасица
ма и осталим сухомеснатим произво
дима, колачима као и народним руко
творинама. Проф. др Драгослав Ива
нишевић је одржао и предавање на
тему „Нове сорте винове лозе на Фру
шкој гори“.
Тако су окончани овогодишњи
ривички „Дани вина“, а организатори,
после малог предаха, сигурно ће већ
размишљати о томе како организова
ти и обележити пунолетство ове мани
фестације. Организатори ове тради
ционалне манифестације су МЗ Риви
ца, Туристичка организација Ирига,
Агенција за рурални развој Ирига и
Завичајно друштво „Фрушкогорје“ из
Ривице. Покровитељи су Покрајински
секретаријат за привреду и туризам и
Покрајински секретаријат за пољо
привреду.
Смиља Џакула
Фото: Владимир Цуцанић
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ВИНАР ЖИВАН КАСАПСКИ ИЗ РИВИЦЕ

Прављење вина као
апстрактна уметност
Најважније је каква ће бити годи
на, али да се зна, ипак, и од доброг
грожђа може да се направи лоше
вино, каже винар из Ривице

У

Срему је винарство не
само посао и ни случај
но тек скуп хоби, већ од
вајкада лична страст, тачније,
дуже од 17 векова, од кад је
римски цар Проб посадио
винову лозу на Шуљамачкој
главици. Неки од познавала
ца ове сторије тврде да је
барем век раније, винову лозу
овде донео цар Доминиције.
Ко год да је, каже се да од
кад је винове лозе у Срему,
од тада је Сремац винар,
наравно у винском делу Сре
ма чији центар је Ириг. На
западу иришке општине нала
зи се мало село Ривица које,
према попису становништва
из 2011. године, броји свега
620 становник а. Међутим,
није важно колико је станов
ника, већ колико доброг вина
које тече овим малим фино
уређеним селом. Ривица
вином може да се поноси,
што је показала и као дома
ћин седамнаестог по реду
фестивала у част вина.
На парчету земље које
поседује Ривичанин Живан
Касапски, простире се вино
град, на јужним обронцима
Фрушке горе. Како каже
Живан, не може да буде сигу
ран колико дуго је узгој гро
жђа и производња вина тра
диција која је присутна у
његовој „лози“. То је посао,
како он додаје, за који је
потребно много више од
самог рада, а прављење
вина, шта је ако не уметност.
Он је власник винског подру
ма који носи његово име и
презиме.
- Виноградарство је захте
ван и озбиљан посао, који
изискује бескрајну љубав.
Математички је немерљив,
овај посао тражи осећај оног
који га обавља и тражи осећај
за апстрактно. Финесе су у
питању када треба произве
сти грожђе, па затим вино, да
би испало онако како сте
замислили. Е, то је уметност.
Диван је осећај кад се мирис
и укус вина погоде онако како
сте желели. Иначе, тешко је

утврдити ко је мој први пре
дак који се бавио овим
послом, јер кад су Сремци у
питању, од кад је лозе овде,
од тад је и винара – говори
Касапски.
Живан тврди да је прошла
година била као створена да
потече вино и напуне се
подруми. Колико год да је
вешт винар, наравно, приро
да има прву у и завршну реч,
признаје он и наглашава да је
истина да се од лошег грожђа
не може направити добро
вино, али од доброг грожђа и
тек како може да се направи
лоше.
- Имамо среће да је прошла
година била тако повољна за
принос и квалитет грожђа и ја
сам задовољан и количином
и квалитетом црвеног и белог
вина које сам произвео, мер
ло и малвазију наравно нудим
и ове сезоне својим клијенти
ма и пријатељима. Најважни
је је каква ће бити година, али
да се зна, ипак, и од доброг
грожђа може да се направи
лоше вино. Прошла сезона и
повољни временски услови
омогућили су ми прилив 4.000
литара вина. Што се трговине
тиче, вино продајем на мало
– тврди винар из Ривице.
Ако пробате бело вино
Живана Касапског, а знате
какав шмек има пореклом и
квалитетом престижна истар
ска малвазија, приметићете
да скоро и нема разлике.
Када се слажу букеи, прелази
су лагани, а сремска малвази
ја у залихама Касапског пре
ма, барем првом утиску, одно
сно гутљају, може да се носи
равноправно са истарском.
- Наравно, малвазија је
чист престиж, али ето, и ми

коња за трку имамо – поно
сно говори Живан.
А и има право, његова сала
за дегустацију, остварење је
многих фантазија и снова из
момачких и што се каже
бећарских дана. Вероватно
су и жене, тј. супруге мирније
када знају да су им мужеви
на сигурном, односно у Жива
новој просторији препуној
вина. У тој сали он слави и
крсну славу Св. Јована, а
дружељубив је, тако да је
ретко сам у тренуцима дегу
стација.
- Овде долазе моји пријате
љи, припремио сам амбијент
за њих и за своју душу. Не
недостаје пића нити хране,
дружење је увек пожељно, а
овде традиционално славим
Светог Јована. Радо ме посе
ћују и уживају у оваквом
амбијенту – поноси се Живан.
Ипак, поред свега, гледају
ћи шире, интересовање за
виноградарство и винарство
је у тенденцији опадања.

Иначе, тешко је утврдити ко је мој
први предак који се бавио овим
послом, јер кад су Сремци у пита
њу, од кад је лозе овде, од тад је и
винара, каже Касапски

Покушавају разни градски
оци да покрену и пробуде
мало целу ствар, анимирају
ћи произвођаче идејом о раз
воју винског туризма. Иако је
намера добра – што да не,
реалност је мало другачија,
млађима ова делатност не
изгледа као нешто што је
нарочито исплативо, нарочи
то у конкуренцији са великим
произвођачима.
- Нажалост, не интересују
се млади много за ово, а и
разумем их, другачија су вре
мена. Ни од свог сина не оче
кујем да ме наследи, осим
уколико сам не осети страст
према овом послу. Истина је
да нису лаки дани за винаре
и није тешко схватити да
јесте у опадању и интересо
вање и нека шира идеја о
производњи грожђа и вина.
Овај посао је озбиљан, леп и
тежак, уме да донесе много
радости, али с њим треба
бити опрезан. Производња је
дуг и мукотрпан процес и
зарада долази спорије, ту
људи губе мотивацију. Али ја
не. Доћи ће, надам се, вре
ме, када ће цела прича мало
више заживети, али вероват
но ни сад није лоше. Вино је
добро зар не? Живели –
заврш ава прич у Живан
Касапски.
Александар Ћосић
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ШТА НАМ ЗНАЧИ ОСМИ МАРТ: ПРАЗНИК (НЕ)ИЗНЕВЕРЕНИХ ОЧЕКИВАЊА

Ко су савремене Кларе Цеткин
и да ли нам данас требају?
Осми март је
данас постао
празник
баналности, дан
на који, можда и
једини пут у
години женама
подругљиво
купујемо руже
или омражене
каранфиле.
Са подсмехом и
сарказмом купују
им се кецеље и
варјаче, а борба
за њихова права
полако јењава

Ч

итав век, и неколико
деценија дуже, жене
широм света воде
борбу за родну равноправ
ност и људска права која
им, бар на папиру, следују.
Током читаве људске исто
рије, изузев повремених
случајева матријархата и
матрилинеарног рачунања
сродства, жене су биле у
прил ичн о
нез ав идн ом
пол ожају у односу на
мушкарце.
Борба за женска права,
односно, за општа људска
права која женама следују
исто као и мушкарцима,
свој отворен облик почела
је да добија у 19. веку.
Осмог марта 1857. године,
раднице у индустрији тек
стила у Њујорку су изашле
на јавне демонстрације
због лоших радних услова
и ниских плата. Полиција
их је растерала, али су
ипак нек олик о месеци
касније успеле да оснују
први синдикат. Иако неу
спели, ови протести утица

ли су на то да се наредних
година на овај датум жене
готово редовно окупљају
на демонстрацијама захте
вајући једнакост људских
права. Први већи овакав
протест одржан је 8. марта
1908. године, када је
15.000 жена марширало
улицама Њујорка захтева
јући краће радно време,
адекватне зараде и право
гласа.
Само прокламовање 8.
марта као датума обеле
жавања дана жена везује
се за комунистичке и соци
јалистичке партије широм
света. То и није чудно, с
обзиром на то да је први
пут дан жена обележен 28.
фебруар
 а 1909. године у
Америци, дек ларацијом
Социјалистичк е партије
Америке. Поред тога, као
име које се најуже везује за
установљење овог празни
ка јесте име Кларе Цеткин,
немачке феминисткиње и
комунисткиње, која је са
својим присталицама успе

ла да се избори за прво
обележавање дана жена у
Немачкој, Аустрији, Швај
царској и Данској, 18. мар
та 1911. године. Празник је
почео да се обележава и у
социјалистичким земља
ма, након што је Лењин у
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договору са Александром
Кол онтај прихватио ову
праксу.
Први пут као званични
међународни празник, дан
жена је установљен 8. мар
та 1917. године, али с
обзиром на то да су запад
не капиталистичке земље
гајиле аверзију према
комунизму, у њима је овај
датум тридесетих година
престао да се обележава.
Борба за родну равноправ
ност полако је почела да
јењава све док шездесетих
и седамдесетих година
прошлог века поново није
почео да се активира
феминистички покрет. Тако
су Уједињене нације тек
1975. године прогласиле 8.
март за међународни Дан
жена.
Од тада није прошло
толико много времена, а у
данашњем, савременом,
и, како кажу, либералном
друштву питање егалита
ризма и равноправности
међу половима и даље
лебди у ваздуху. Оно што
је за жене изборено јесте
право на глас, као и зва
нична равноправност у
економском и политичком
сектору, али сви добро
знамо да и код нас и било
где у свету закон није оно
што одражава културу јед
ног друштва. Традиција,
која је углавном шовини
стичк а у односу према
женама, и даље уме да
предњачи пред законом, а
у друштвима која су одба
цила њене негативне теко
вине, па се потом накнадно
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АНКЕТА: Ваша прва асоцијација на 8. март?

Борба и даље траје
Да бисмо добили јаснију слику о томе
каква је данашња ситуација по питању
значаја 8. марта као празника и по пита
њу родне једнакости, разговарали смо са
женама из Сремске Митровице које су
успеле да се изборе за свој положај у
сфери рада. Разговарали смо о томе шта
је оно што их прво асоцира када се спо
мене Дан жена и какво је њихово мишље
ње о данашњој ситуац
 ији по питању род
не равноправности.
Мирјана Вашут, директорица „Урба
низма“: Моја мајка. Јесте да је осми март
дан свих жена и да се он повезује са бор
бом жена за равноправност са мушкар
цима у економ
ском, социјалном
и
пол ит ичк ом
смислу, али мени
је прва асоција
ција моја мајк а
јер је у нашој ста
рој Југославији
тај дан био пои
стов ећ ен
са
даном мајки. Што
се равноправно
сти тиче ситуаци
ја се јесте попра
вила. Равноправ
ност је призната
тек у 20. веку и до тада су се жене „му
шки“ бориле за своја права. Та њихова
борба је направила једну добру основицу
за борбу жена за економску и социјалну
независност. Жена 21. века је сигурно у
бољем положају него што је била некада.
Светлана Сабо, директорица Тури
стичке организације града Сремска
Митровица: Моја прва асоцијација на
осми март је да он представља вековну
борбу за људска
права сажету у
један дан, нажа
лост, данас стра
шно банализован
и претворен у
потрошачку гро
зницу. Ова борба
је, као што сам
рекла вековна, и
она и даље траје
и често је оспора
вана. Подједнако
постоји потреба
да се жене и
данас боре за
људска права. Мислим да нису једнаких
права. Ако кажемо да су неке ствари
регулисане у јавном сектору нису у при
ватном. То значи да жена може да се
отпусти ако је остала у другом стању и да
се незапосли ако има двоје мале деце, а
да то и даље не контролише нико од над
лежних органа. То је само један пример, а

постоји још много разлога из којих може
мо рећи да та борба још увек не може да
престане.
Јелена Јанковић, директорица позо
ришта „Добрица Милутиновић“: Кад
сам била дете за мене је то био свечани
дан. Јако поносно сам са другарима купо
вала поклон за
учитељицу, маму,
тетк у, бак у... А
сада, када разми
шљам о томе,
мислим да је 8.
март изгубио свој
значај. Сада он
представља само
благи рецидив из
неких прошлих
времена. Мислим
да овај дат ум
више нема утица
ја на еманципа
цију жена. То је
толико симболично и спорадично, а и
само један дан у години не може да заме
ни комплетну борбу за женски положај.
Ми смо једно поднебље које ће тешко
суштински уважити ту једнакост. Питање
је колико и саме жене желе да буду рав
ноправне, колико су свесне и решене да
се изборе за себе и колико то истински
хоће.
Даниц а Недић, директориц а ЈП
„Срем-гас“: Моја прва асоцијација је
онај устаљени назив за тај датум – Дан
жена. Мислим да се тај празник доста
ком ерц ијал из о
вао. Тај дан се
наводно женама
поклања бескрај
на пажња, али
мислим да би
пажња ка женама
сваки дан треба
ла да буде усме
рена као припад
ницама слабијег
пола. Оно што
мени упада у очи
је то да се жени
с в а к о д н е в н о
поклања изузет
но мало пажње. Свакако, нисам за апсо
лутну равноправност, посебно у области
ма рада где жена нема довољно физичке
снаге за одређене послове. Са интелек
туалне стране ствари стоје другачије и
може се приметити да многе жене имају
већи интелектуални капацитет од неких
мушкараца, а ту је равноправност озбиљ
но нарушена. На жене на функцији углав
ном се гледа подругљиво и сматра се да
нису способне за руководеће послове,
иако жене могу да буду врло марљиве,
организоване и продуктивне.
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ПЕКАРА СА НАЈВИШЕ БЕБА
Када је реч о трудничком
боловању, опште је познат
про блем
за по шља ва ња
жена које би га, макар у
најави, користиле. Да ства
ри нису у потпуности црне,
показује пример Алберта
Кристаја, власника пекаре
„Либертас“ у Сремској
Митровици. Алберт запо
шљава више од двадесет
радника. Углавном је то
женска радна снага, а од 18
радница готово половина је
на трудничком или поро

Нису ни сви послодавци исти
диљском боловању. Како
каже, неке од радница су се
порађале и два пута и увек
су се враћале на посао.
 Наш посао захтева да
запослим младе и физички
спремне жене. Немам про
блема са тим што жене
остају у другом стању. Неке
су и по два пута биле на
породиљском и нормално
су се враћале на посао. Нај
већи проблем за нас и за
раднице је бирократија.
Најбоље би било када би се
накнаде за породиљско и
трудничко боловање упла
ћивале директно радница
ма. Такође, имамо и пуно
административних трошко
ва када сређујемо докумен

ре тра ди ци о на ли зо ва ла,
она може још више да дође
до изражаја.
Иако је и наше друштво у
последњих неколико деце
нија прилично ретрадицио
нализовано, те је данашњи
положај жена у њему под
знаком питања, оно је у
својој прошлости гајило
дух борбе за родну једна
кост у свим областима.
Бивша Југославија, као
со ци ја ли стич ка
зе мља,
била је окренута не само
подршци класној, него и
родној равноправности.
Овај датум је код нас обе
лежаван и онда када су од
њега све развијене земље
окретале главу, али данас
је ипак дошло до промене
многих ствари.
Још пре социјалистичког
периода, наше друштво је
било изразито традицио

тацију која је изузетно
обимна – рекао је Алберт.
Пекарска радница, Дани
јела Неђић, за М новине је

такође навела како највећи
проблем не представљају
ставови послодавца, већ
замршене законске регула

тиве које праве проблеме и
послодавцима и запослени
ма.
 Ја имам ћеркицу и тако
ђе сам била у прилици да
будем на трудничком боло
вању, а сматрам да највећи
проблем приликом исплате
зарада представља обим
на папирологија, због чега
уплате
че сто
ка сне.
Мислим да сам имала сре
ће да нађем послодавца
који има разумевања и који
ни једну од радница није
спречавао да иду на труд
ничко и породиљско боло
вање. Моја рођена сестра
такође ради у овој пекари и
она је двоје деце родила –
каже Данијела.

нално и религиозно. Да се
одмах разумемо, у вери и
традицији нема ништа
лоше, али оно што званич
на религијска правила про
пагирају, у оквиру било које
верске групе, жену ставља
у прилично подређен поло
жај у односу на мушкарца.
Тако је у хришћанству жена
„другостворена“ и „нечи
ста“, кривац за први грех и
подређена. Према Библији
она је створена ради мужа,
а не он ради ње. Према
члану 69 званичних брач
них правила Српске пра
вославне цркве „муж је
глава породице и има пра
во и дужност да управља
брачном заједницом“, а
жена је дужна да живи са
мужем где он одабере, као
и да води рачуна о кућним
пословима, да рађа и бри
не о деци. Такође, жене не
могу да буду свештенице,
а улаз у олтар им је строго

забрањен. Сва ова прави
ла оставила су дубок траг
у култури нашег друштва, а
поновним повратком тра
дицији она поново добијају
на важности.
То је оставило траг и на
економску сферу, где жена
поред редовног посла има
обавезу да обавља кућне
послове и брине о деци.
Поред тога, жене ретко
имају послове који са
собом носе моћ и утицај, а
често су и мање плаћене
од мушкараца. Приликом
запослења, послодавци
све чешће одбијају да
запосле младе жене које
планирају породицу, јер им
жене на трудничком боло
вању не требају, а, са друге
стране, законске регулати
ве које се односе на труд
ничко боловање неповољ
не су и за послодавце и за
запослене.
С обзиром на то да гово

римо о данашњем време
ну, може се приметити да
је већина права за која су
се жене у 19. веку бориле и
даље нарушено. Законске
регулативе о равноправно
сти постоје, али ипак
постоје и начини на које се
закон може заобићи. Осми
март је данас постао пра
зник баналности, дан на
који, можда и једини пут у
години женама подругљи
во купујемо руже или омра
жене каранфиле. Са под
смехом и сарказмом купују
им се кецеље и варјаче, а
борба за њихова права
полако јењава. Демонстра
ције у Њујорку су давно
за бо ра вље не,
ве ћи на
више и не зна за то да су
постојале, а ни саме жене
често нису свесне свог
подређеног положаја и
права која им следују и за
која треба да се боре.
Немања Милошевић

Алберт Кристај

Данијела Неђић
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Драгана Крстић нова
начелница Општинске управе

Н

а седници Општин
ског већа општине
Пећинци,
одржаној
27. фебруара, већници су
донели одлуку о поставље
њу Драгане Крстић на место
начелника Општинске упра
ве општине Пећинци, које
је остало упражњено након
што је претходни начелник
Жељко Трбовић изабран за
председника општине. Дра
гана Крстић је дипломира
ни правник, а у пећиначкој
Општинској управи је запо
слена од 2014. године. У
периоду од 2014. до 2016.
године радила је на посло
вима секретара Општинског
већа, а у фебруару 2016.
именована је на место заме
ника начелника Општинске
управе.

На истој седници, чла
нови Општинског већа су
дали сагласност на Одлу
ку о измени Одлуке о буџе
ту општине Пећинци за

2018. годину, а како је обја
снио заменик председника
општине Зоран Војкић, овај
ребаланс је био неопходан,
како би у буџету била про
јектована и средства за два
значајна пројекта.
 Реч је о пројекту рекон
струкције основне школе у
Брестачу вредном 20 мили
она динара, са којим ћемо
конкурисати код Покрајин
ског секретаријата за обра
зовање, прописе, управу и
националне мањине – наци
оналне заједнице, пројекту
реконструкције Аксентијевог
кућерка у Огару вредном 10
милиона динара, са којим
ћемо конкурисати код Мини
старства трговине, туризма
и телекомуникација – обја
снио је Војкић.
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ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА

Подршка
родитељима
Након веома успешне реа
лизације прва два циклуса,
Предшколска установа „Влада
Обрадовић Камени“ из Пећи
наца наставља са програмом
подршке родитељима путем
програма Подршка не перфек
ција, који се реализује у сарад
њи са Фондацијом Новак
Ђоковић. Почетак реализације
трећег циклуса програма зака
зана је за крај марта, око 20.
марта, а сви родитељи, буду
ћи родитељи, старатељи деце
од 0 до 6 година са територије
општине Пећинци уколико су
заинтересовани за програм
могу се детаљније информи
сати код васпитача у пред
школској установи у свом
насељу или код фацилитатора
односно реализатора програ
ма  Биљане Јовичић путем
телефона 022436 028 и
Валентине Шљукић путем
телефона 062736 080.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ОБЕДСКА БАРА

Ловци последња линија одбране од шакала

У

недељу, 25. фебруара је у општини
Пећинци одржана хајка на шакала
коју Ловачко удружење Обедска
бара седму годину за редом организује
крајем фебруара, са циљем сузбијања
бројности овог лукавог предатора, који
се због чињенице да нема природних
непријатеља размножио у великом броју
на целој територији пећиначке општине
и уништава племениту дивљач, а спре
ман је да нападне и домаће животиње.
У хајци су учествовали ловци свих 15
ловачких друштава из општине, као и
гости из Аранђеловца и Скеле, а међу
учесницима хајке био је први човек

пећиначке општине мр Жељко Трбовић.
И поред неповољних временских усло
ва одстрељено је два шакала у Сибачу
и по један у Брестачу и Доњем Товарни
ку, док је у Суботишту одстрељена једна
лисица.
Како нам је рекао председник Ловач
ког удружења Обедска бара Раде Видо
сављевић, још увек нема забележених
случајева напада шакала на домаће
животиње у самим насељима, али сто
чари који изводе стоку на испашу су при
јављивали случајеве напада шакала на
прасиће.
 Шакали су се размножили на целој

територији општине и на нама ловцима
је да их сузбијамо. Током протекле лов
не сезоне, од 1. априла прошле године
до краја фебруара ове године, одстре
љено је укупно 120 примарака шакала
на територији општине Пећинци, махом
са чека – изјавио је Видосављевић и
објаснио да чак ни оваквим одстрелом
шакал не може да се уклони са наше
територије, већ се само његова бројност
држи под контролом.
Након хајке је организовано велико
дружење у ресторану Арена у Обрежу,
којим су ловци из пећиначке општине
окончали ову ловну сезону.

22

M NOVINE

КУЛТУРА

7. MART 2018.

ДЕЈАН АТАНАЦКОВИЋ, ДОБИТНИК НИН-ове НАГРАДЕ

Бродоломници са Лузитаније

Лузитанија је
стари назив за
Португалију.
Онда је постојао
брод који је
добио назив по
тој територији, а
Лузитанија је и
име државе која
је настала на тлу
београдске
психијатријске
болнице током
Првог светског
рата

Дејан Атанацковић, визуелни уметник и писац

Д

обитн ик
НИН-ове
награде за најбољи
роман у 2017. години
Дејан Атанацковић је рођен
у Београду 1969. године.
Живи на релацији Београд
– Фиренца – Сијена где пре
даје више предмета из
области визуелне уметно
сти и културе на универзи
тетским програмима у ова
два италијанска града.
Такође сарађује са фирен
тинским Музејом природних
наук а на предмету „Боди
архивс“ који се бави изуча
вањем историје предста
вљања људског тела. Води
и радионице засноване на
дијалогу и сарадњи својих
студената и психијатријских
пацијената што му је помо
гло и у писању овог његовог
првог романа.

MМNOVINE
НОВИНЕ:: Ви сте визу
елни уметник, како је
дошло до тога да напише
те роман, који је свакако
једна од најстаријих фор
ми књижевности?
ДЕЈАН АТАНАЦКОВИЋ:
Текст је увек био део мог
рада, ја сам увек писао и то
писање је било део неких
ширих радова у сфери визу
елне уметности. Тако да то
није ново за мене, само
писање је пракса коју у свом
раду имам већ дуго време
на. С временом, текст је
некако тражио да се издво
ји, изађе из тог контекста
визуелног и стекне неку
своју независност. Послед
њих неколико година то се
све више дешавало. Моји
радови су тако имали све
дуже и непрактичније тек

стове који су се све теже
уклапали у ту структуру
визуелног рада. Последње
што сам радио у том облику
је једна кратка прича која је
била писана са идејом да
буде део рада који се звао
Лузитанија. Тај рад је и
предс тав љен у музеју
Мацура 2014. године - то је
била једна видео инстала
ција, један направљен
предмет који је касније и
споменут у роману, али је
тада написана та прича која
је имала двадесетак стра
на. Причу је прочитао мој
садашњи издавач и прија
тељ који ми је предложио
да напишем роман. То је за
мене било непојмљиво,
нисам мислио да ћу икада
нешто тако да урадим, било
је још пар пријатеља који су

то читали и сложили се са
предлогом, ја сам пробао то
да урадим и за неких годину
и по дана настао је роман.
Први роман и одмах
НИН-ова награда, како сте
реаговали када се ушли у
првих пет најбољих, да ли
сте очекивали награду?
- Ни најмање. Сад кад
говорим кажем да сам прво
био фасциниран тиме шта
се дешава са књигом, као
књигом. Прво, када је књига
изашла, ја сам то упоредио
са изложбом, када се изло
жба отвори, ја већ током
трајања изложбе о њој гово
рим у медијима у неком про
шлом времену, а када књига
изађе, то је тек почетак. Она
почиње да живи свој живот.
То је мој утисак, као писца
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је заиста настала из
репертоа р а слик а
које су се таложиле,
није то посао само
од годину и по дана,
то се таложило десе
так година, сакупља
ло и сазревало. Има
ту још доста тога што
се таложило и што
ће наћи место у
неком будућем рома
ну, ја се надам.

без неког претходног иску
ства. Та књига је некако без
нашег посебног труда, има
ли смо само две промоције,
једна је била на Сајму књи
га, имали интервјуе, долази
ла до читалаца, просто је
некако до публике стизала
сама. Издавач је послао и
књигу за НИН-ову награду,
то је било некако логично,
али нико није очекивао да
ће се то десити, а када се
десило, било је невероват
но. Ја сам био одушевљен
када смо ушли у првих
девет, а кад смо ушли у
првих пет, тада смо имали
друго издање романа и
рачунали да ће се ту можда
све и завршити. Било је јако
узбудљиво, цели живот ћу
памтити то ишчекивање.
Мој говор на додели награ
де је имао неку своју поли
тичку садржину, ја мислим
да је дужност сваког ко има
неку видљивост да искори
сти тај тренутак да каже
нешто што ће допрети до
јавности.
Да ли Вас ова награда
обавезује да седнете и
напишете још неки роман,
да ли мислите да се то сад
од Вас очекује?
- Није то само награда.
Писање је некако за мене
сада постала доминантна
форма, а награда је нарав
но, додатни стимуланс. Ми
смо пре него што смо и
ушли у те неке уже изборе,
Горан, мој издавач и ја,
почели да радимо на једној
збирци кратких прича, то
већ траје неко време и то ће
бити следеће. Што се тиче
романа, имам ту сад неког
разног материјала, има иде
ја, забелешки... Лузитанија

Наслов је интере
сантан, да ли има
везе са енглеским
потонулим бродом
Лузитанија?
- Како да не. Лузи
танија је стари назив
за Португалију, то је
територија која је била под
римском управом и то је
историјски назив. Онда је
постојао брод који је добио
назив по тој територији, а
Лузитанија је и име државе
која је настала на тлу бео
градске психијатријске бол
нице током Првог светског
рата. Заправо то име доно
си на својим плећима једини
путник који преживљава
бродолом, једини српског
порекла који из Њујорк а
путује за Ливерпул са
циљем да себи подигне
гробницу у Београду. Он са
собом доноси - пошто након
бродолома никад не скида
са себе тај појас за спасава
ње који га идентификује као
бродоломника са Лузитани
је, који пролази кроз једно
фантас тичн о
путовањ е,
наравно сасвим нереално то име у ту једну средину
која сада успоставља неку
своју државност. Успоста
вља државност која је врло
различита од свега онога
што ми у принципу дожи
вљавамо као државност,
везано за неку прошлост,
митове, историју… Дакле,
доноси име једној држави
без историје, без прошлости
и становници те државе
бирају то име готово насу
мично, као неку врсту топо
нима који је донесен. Не
топоним неког места, већ
топоним потонулог брода, с
обзиром на то да и је и та
држава нека врста брода,
јер постоји наравно и рефе
ренца на ону алегоријску
слику брода лудака, то тако
ђе постаје нека врста бро
да. Зато је то разлог због
чега се овај роман зове
Лузитанија.
Смиља Џакула
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Представљен
роман Лузитанија

Представљање Лузитаније у Градској библиотеци

Ј

език, машта и знање
– то су три критерију
ма које мора да испу
ни свако дело да би могло
да претендује на одредни
цу врхунска књижевност, а
управо то је испунио роман
Лузитанија Дејана Атанац
ковића, добитника НИН-ове
награде за роман године.
То је истакао на предста
вљању романа 28. фебру
ара у Градској библиоте
ци „Атанасије Стојковић“ у
Руми др Михајло Пантић,
члан НИН-овог жирија.
Он је додао да већина
романа који се објављују
има репродуктивну форму,
они представљају нека иску
ства аутора, али се од рома
на тражи више – боготство
језика, знање и машта.
– Ово је један захтеван
роман, захтева појачану
пажњу при читању. Каракте
рише га богатсво језика, који
се веома разликује од нашег
свакодневног говора. Истин
ска књижевност када зако
рачи у простор којим нисмо
довољно овладали, ту је
машта у којој се искуство
света подиже на виши ниво
и постаје искуство уметно
сти – рекао је Пантић. Он
је указао да роман Лузита
нија има пун литерарни и
вредносни капацитет и да
сматра да није погрешио
што је гласао за њега. То
је био и одговор зашто се
определио, као члан жири
ја за ову књигу, јер одлука о
награди није донета једно
гласно.
Др Михајло Пантић сма
тра да је НИН-ова награ
да за књижевност веома
важна, са дугом традици

јом и утемељењем и да су
управо те додељене награ
де историја српске књи
жевности, она је нека врста
орјентира вредности.
Аутор романа Дејан Ата
нацковић је мултимедијал
ни уметник – како је рекао
дуго се бави писањем, али
су то биле краће форме за
потребе његових мулти
медијалних инсталација и
изложби.
– Тако је, као приповетка,
настала и „Лузитанија“, али
сам је, на наговор пријате
ља, који је потом и издао
књигу, написао као роман.
Разум – лудило – глупост
је троуг ао на којем се дру
штво Лузитаније заснива –
рекао је Атанацковић. Дејан
наставља са писањем, али
ће нова књига бити збирка
приповедака.
Роман „Лузитанија“је, ина
че, замишљен као утопијски
роман, то је прича о београд
ској психијатријској болници
током Првог светског рата
која се налазила у згради
познатој као Докторова кула.
Током окупације званично је
била ван надлежности окупа
тора који је болници доделио
статус екстериторијалности.
Та минијатурна територија
у роману постаје парламен
тарна република заснована
на укидању неравноправно
сти између лекара и паци
јента, а пре свега на идеји
да разум и лудило нису две
супротстављене околности,
већ да се и разуму и лудилу
једнако супротставља људ
ска глупост. Док се лудило
вековима тамничи и кажња
ва, глупост се велича, слави
и овлашћује. 
С. Џ.
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ЖЕНЕ ВЛАДАРСКЕ ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋ (9)
ТЕОДОРА, ПРВА ЖЕНА КРАЉА СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ

Верна супруга и брижна
мајка Душана Силног

Пише: др Снежана Булат

„А какав је Скадар на Бојани!
Кад погледаш брду изнад града,
све порасле смокве и маслине
и још они грозни виногради;
кад погледаш стрмо испод града,
ал` узрасла шеница бјелица,
а око ње зелена ливада,
кроз њу тече зелена Бојана,
по њој плива риба свакојака…“

О

во величанствено место,
које описује наша народ
на песма, био је дом
младог брачног пара, Стефана
Дечанског и његове прве жене.
Иако мајк а Душана Силног,
њено име дужи низ година оста
је потпуно непознато.
О склапању њиховог брака,
први је казивао архиепископ
Данило. „После овог скончања
свију зломислених непријатеља
овога благочастивога краља
Уроша, пошто је Бог непоколе
биво утврдио његов престо, и
пошто је цело отачество његово
живело тихим и безметежним
животом, овај христољубиви
хтеде женити вазљубљенога
сина званога Стефан, као отац
који ваис тину љуби децу, и узе
кћер цара бугарскога, званог
Смиљца, и ову заручи да му
буде жена. И одели му достојан
део државе, зетску земљу са
свим њезиним градовима и
облашћу његовом“.
Да је прва жена Стефана
Дечанског била кћер бугарског
цара, потврђује и Иларион
Руварац, али ипак не успева да
открије више детаља из краљи
чиног живота. „Краљ, Дечански
двапут се женио. Прва му je
жена била кћи цара бугарског
Смиљца, којом га је још отац

његов оженио да л’ за царева
ња Смиљчевог (1292-1294) или
касније, не знам. Како је овој
краљици српској, која је по
летописима око год. 1311.
Душана родила, име било и кад
je умрла не дознајемо ни из
домаћих извора ни из византиј
ских повесничара, који послед
њи само то знају, да Душан није
од Гркиње, већ ех alia uxore
natus“.
Име мајке српског цара Душа
на, потврђује се тек 1891. годи
не. Стојан Новаковић, приликом
штампања даровнице цара
Душана манастиру Светог Сте
фана, као гробу мајке његове,
утврдио је, да се прва жена кра
ља Стефана Дечанскога и мајка
цара Душана звала Теодора.
Према Вукићевићевим речи
ма, баштине и добра Теодори
ног оца била су на Тополници,
код села Акинџи, где се налази
и манастир, који је Смилец
зидао за време владе Ђорђа
Теретера, 1286, те се јавља
претпоставка да би то могло
бити место Теодориног рођења.
Нема сумње, Теодорино детињ
ство било је бурно. Неизве
сност, страх и зебњу проузроко
вале су политичке неприлике
њене отаџбине, најпре навала
Татара.

Супруг: Стефан Дечански
Теодора ће Дечанском пода
рити Душана, Душицу и Јелену.
Душан, касније прозван Душан
Силни, према Шафариковим
речима, рођен је 1311. Породи
ца је живела у миру и срећи, а
све очи су биле упрте у малог
Душана. Архиепископ Данило
вели да су брижни родитељи
свога сина „васпитавали у
чистоти и целомудрију наказује
и учили богољубазними глаго
ли“.
Исто потврђују и речи визан
тијског историчара Григоре. „Он
беше имао сина који je тада

Теодора ће Дечанском подарити Душана, Душицу и
Јелену. Душан, касније прозван Душан Силни, према
Шафариковим речима, рођен је 1311. Породица је
живела у миру и срећи, а све очи су биле упрте у малог
Душана. Архиеп
 ископ Данило вели да су брижни роди
тељи свога сина „васпитавали у чистоти и целомудри
ју наказује и учили богољубазними глаголи“

напунио 22 године, којега je
родио са другом женом и веома
брижљиво га одгајао за наслед
ник а“. Под одгајањем за
наследника престола требало
би свакако подразумевати титу
лу и функцију младог краља
коју је Душан имао од дана
када се Стефан Урош III, 6.
јануара 1322. крунисао за кра
ља. Сам краљ у Дечанској хри
совуљи каже: „И богодарова
ним венцем краљевства срп
ског венчан бих на краљевство,
у исти дан са благородним
сином краљевства ми, Стефа
ном, лета 6829, месеца јануара
6 дан, индикта 5, на празник
Богојављења... да се зовем
Стефан, Богом помиловани и
Богом просветљени краљ,
Урош Трећи“.
Живела је Теодора у миру и
благостању са својим мужем и
децом Душаном и Душицом.
Ипак, трагични догађаји учини
ће да тренуци среће постану
само далеке успомене. Како је
могло бити другачије? У лику
Теодориног супруга сусретале
су се приче о несрећном сину

M NOVINE

7. MART 2018.

25

О Теодори, верној и брижној Сте
фановој животној сапутници, мајци
која је пружала безграничну љубав
и нежност својој деци, проговорио
је њен син Душан. Душан Силни,
велики средњовековни освајач,
открива нежне емоције и то управо
у моментима када казује о својој
мајци

Син: Цар Душан Силни
злог оца и злехудом оцу вели
ког сина. Kако вели Јиречек
„жена краља Стефана Уроша
III, Теодора, кћи цара Смиљца,
са својим мужем проживела је
тешке дане, у изгнанству у
Цариграду“. Познато је да је
Стефан подигао буну на свог
оца, био ослепљен и прогнан у
Цариград. Милутинов биограф
говори o мотивима Стефанове
побуне сасвим неодређено:
младога краља je наговарала
властела, он се поколебао и
зажелео да узме престо свога
родитеља, настало je међу
оцем и сином велико узмућење,
син je наговарао краљеве вел
може да пређу на његову стра
ну и у томе je имао успеха.
После тога дошло je до оружа
не борбе, хватања и ослепље
ња Стефана. Неће бити без
дубљег значења чињеница да
je ослепљени Стефан предат
управо цару Андронику II и да je
заточеништво провео у Цари
граду. У Дечанској хрисовуљи
сам краљ проговара о овом
немилом догађају: „Они почеше
мал о помало сејати кукољ
између мене и родитеља ми...
те га саветом злим и недолич

ним наведоше на страшно и
неподобно дело... не сачекав
ши, не испитавши истину“. Цам
блакова верзија је ипак најупе
чатљивија. Цамблак је Симони
ду означио као главног кривца:
„Aли како пострада? Подиже
завист ђаво који увек мрзи
добро. А извршилац таквог слу
жења била је његова жена […]
Надвлада женска превара
достојна жаљења и приче за
сузе, победи се царева прему
дрост женским сплетк ама,
поклони се очинска мудрост
женској слабости, угаси се
родитељска топлота женском
бестидношћу!“
одине 1320. након посредо
вања архиепископа Дани
ла, Дечански се са породи
цом враћа у Србију. Након
велике борбе, у јануару 1221.
архиепископ Никодима Дечан
ског свечано крунише за краља.
Ипак, превише је несрећних
догађаја који су онемогућили да
његова супруга Теодора ужива
у благодетима краљевског
живота. Оно што ће сломити
краљицу, јесте смрт млађег
сина. Годину дана након круни
сања Стефана Дечанског, кра

Г

Манастир Бањска у ком је сахрањена краљица Теодора
љица Теодора умире. Новако
вић казује да „можемо знати
сигурно, да се смрт мајке Душа
нове догодила у току прве годи
не краљевања Ст. Дечанскога,
1321. или у почетку 1322. годи
не“. Сахрањена је у цркви Све
тог Стефана у Бањској.
Током повлачења српске вој
ске ка Албанији, 1915. године,
отпочела су вишедневна иско
павања у манастиру Бањска,
верује се под надзором Алек
сандра Карађорђевића. Прили
ком ископавања, пронађен је
златни прстен који је припадао
нашој краљици Теодори. На
његовом врху је урезан двогла
ви орао, а око врата прстена је
урезан натпис: „Кто га носи,
помози му Бог“.
После смрти своје прве жене,
бугарске принцезе Теодоре,

У лику Теодориног супруга сусретале су се приче о
несрећном сину злог оца и злехудом оцу великог
сина. Kако вели Јиречек „жена краља Стефана Уроша
III, Теодора, кћи цара Смиљца, са својим мужем про
живела је тешке дане, у изгнанству у Цариграду“.
Познато је да је Стефан подигао буну на свог оца, био
ослепљен и прогнан у Цариград

краљ Стефан Дечански je водио
преговоре o склапању брака са
ћерк ом Филипа Тарентског.
Међутим, због питања вере
преговори су на крају прекинути
и српски краљ се окренуо пра
вославној Византији и оженио
се Маријом, ћерком паниперсе
васта Јована.
О Теодори, верној и брижној
Стефановој животној сапутни
ци, мајци која је пружала без
граничну љубав и нежност сво
јој деци, проговорио је њен син
Душан. Душан Силни, велики
средњовековни освајач, откри
ва нежне емоције и то управо у
моментима када казује о својој
мајци: „Аз раб твој благоверни и
с Богом самодржац Стефан,
први цар Србљем и Грком,
Поморју и Западним странам,
изволих, јако чедо послушно...
госпођи и матери царства ми,
благочастивој краљици, кира
Теодоре (...) И све ово што је
овде златопечатное... царство
ми дарова и утврди, да преби
вајет овај хрисовул царства ми
никим непотворен... До дни и до
века докле је манастир Свети
Стефан, да јест непоколебимо
гроба матере царства ми.“
(У следећем броју:
Марија Палеолог, друга жена
Стефана Дечанског)
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КАФАНСКИ ДУХ НЕКАД И САД: ДРУГА КУЋА И БИБЛИОТЕКА

(Не)поуздана
српска институција
Некада су у кафанама започињани важни друштвени договори, писане песме на сал
ветама у тренуцима инспирације бриљирајућег песника, биле су позорнице глумач
ких представа, као и места на којима су снимани и емитовани први филмски кадрови
немог, затим и тон филма

К

афана, засебна просторно-вре
менска димензија осцилирајуће
гравитације, свеприсутна у срп
ском друштву још од XVI века, није
представљала само алтернативне
домове ексцентричних људи, већ и
узлазне писте и темеље уметности,
која је доживела експанзију крајем XIX
и почетком XX века у Србији. Ако је
веровати причама, најстарија европ
ска кафана отворена је на Дорћолу,
28. августа 1521. године, након што је
претходне године Београд дат на упра
ву султану Сулејману Величанственом.
Наравно, не постоје о томе никакви
писани трагови, што и није чудо, јер је
културна баштина нашег народа, као и
Старословена у своје време, највећим
делом базирана на усменом предању.
Међутим, тешко је поредити две
епохе. Век, век и по раније, дух срп
ског народа много више је био окренут
боемском и пре свега џентлменском
односу међу господом. Иако је народ
тешко живео и тад, таласи романтизма
и модерне нису јењавали, такорећи,
живело се мирније и веселије, уз шар
мантније садржаје.
Без обзира на кафанску традици
ју нашег народа, кафане и нису више
нешто чиме би могли да се поносимо

као друштво. Некада су у њима запо
чињани важни друштвени договори,
писане песме на салветама у тренуци
ма инспирације бриљирајућег песника,
биле су позорнице глумачких предста
ва, као и места на којима су снимани
и емитовани први филмски кадрови
немог, затим и тон филма. Препуне
људи опскрбљених „сувишним“ зна
њима, кафане су биле депои и оазе
идеја и инспирације. Из тог времена
потиче сленговски синоним за кафану
– библиотека.
„Ловац“, некадашњи „Риболовац“ и
„Променада“, само су неке од култних
места у Сремској Митровици, међутим,
како је време одмицало, кафане су
почеле да добијају све чуднија имена,
духовита понекад. „Агонија“, „Перон“,
„Алкохоличарница“.
У данашње време, кафанска атмос
фера више личи на чистилиште у
којем се уморни гости сусрећу са мрач
ном представом себе самог, у агонији,
док јуре фантомски возови, а ни један
не стаје на њихов перон. Тај воз који
чекају није њихов, отишао је одавно,
док је можда неко на том месту некога
чекао; тужно, лом под тежином неви
дљивих окова, личних демона. Кафане
су махом постале невидљиви светови

утвара, светови у којима више нема
игре, песме, рецитације, глуме, упа
дљиви докази деволуције друштва и
појединца, човека као бића.
Еуфорија и депресија, две незгодне
крајности људског расположења суда
рају се ту сад, чешће него икад, у кафа
ни, блицну мутни, празни погледи, обо
рени, као да су загледани у сопствене
подочњаке који личе на хоризонтално
положене пикавце цигарета.
оеми попут Ђуре Јакшића, Јова
на Јовановића – Змаја, Војисла
ва Илића, Владислава Петкови
ћа – Диса, као и други домови великих
песника, кафане попут „Три шешира“,
„Два јелена“, „Знака питања“ обеле
жиле су епоху српског културног про
цвата на прелазу два века и стварања
југословенства, те је сулудо поредити
такву атмосферу са данашњом. Међу
тим, разлике између кафане прошло
сти и кафане садашњости, у неким
елементима, нема. И даље се на
таквим местима постижу договори, и
даље кафану називају библиотеком,
али о мери и квалитету постигнутих
договора, заливених чаробним напит
ком, и прочитаних и испричаних људи
и прича, остаје свакоме од нас да раз
мислимо.
Александар Ћосић
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ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОМОЦИЈУ КУЛТУРНОГ
НАСЛЕЂА ХАРИТАГ ИЗ ИНЂИЈЕ

Наслеђе Пејачевића
на савремен начин

Центар за истражи
вање и промоцију кул
турног наслеђа Харитаг
из Инђије је под покро
витељством Министар
ства културе реализо
вал о крајем јануара
пројект Трагом башти
не Пејачевића. У пита
њу је израда интерак
тивне дигиталне мапе
историјских места, спо
меник а и архитектон
ских објек ата који су
настали током XVIII и
XIX века на територији
Војводине, а који су
повезани са овом пле
мићк ом
пород ицом.
Ово је први пут да се
наслеђ е
пород иц е
Пејачевић истраж ује
као уоквирена споменичка целина и
приказује на свеобухватан начин, а
пројекат је осмишљен да презентује и
интерпретира ово наслеђе на атракти
ван начин, као и да омогући да оно
буде интересантно и доступно широкој
јавности.
Породица Пејачевић је имала важну
улогу у социо - политичкој, урбани
стичкој и демографској историји Сре
ма. Захваљујући њима у оквиру рум
ског властелинства постављени су
темељи многих данашњих насеља, а
велики је значај и мултикултуралности
баштине ове породице која предста
вља заједничко наслеђе неколико
земаља: Бугарске, Србије, Хрватске,
Мађарске и Аустрије.
- Циљ нам је био да мапирамо све
објекте који су остали као заоставшти
на породице Пејачевић на територији
целе Војводине и да доведемо у везу
објекте који су већ били познати у
Срему са неким објектима које смо ми
већ мапирали ван њега, као што је
рецимо црква у Торди или споменици
о различитим биткама који се нису
стављали или доводили у везу са
породицом Пејачевић. Замислили смо
све то као форму мапе како би смо на
један занимљив начин интепретирали
то наслеђе и како би оно било доступ
но широј популацији. Такође један од
главних циљева нам је био да она
буде занимљива и доступна млађим
генерацијама и у том циљу смо орга
низирали едук ативне радионице у
Јарковцима у школи која је некада
била властелинска зграда породице
Пејачевића. Тамо смо радили са
децом млађег узраста и едуковали их
о њиховој школи и о улози Пејачеви

ћа, истиче историчарк а уметности
Гордана Миловановић.
Како би се људи више информира
ли о архитектонским објектима ове
племићке обитељи, то могу да учине
на веб сајту www.tragompejacevica.rs
на којој се након отварања мапе Вој
водине, могу видјети споменици оби
тељи Пејачевића који представљају
дио њиховог задужбинарства.
Током реализирања пројекта, Хари
таг из Инђије је остварио сарадњу и
са културним институцијама широм
Војводине, али и изван граница држа
ве на првом месту са Галеријом
ликовних умјетности у Осијеку.
Ускоро се очекује реализовање про
јекта који проистиче из тек завршеног,
а то је реанимација споменика који ће
се бавити на првом мјесту неоготич
ком црквом у Путинцима, која је тако
ђе задужбина Пејачевића, потом лет
њиковцем у Јарковцима и дворцем
Шлос у Голубинцима. У сарадњи са
децом реализоваће се одређени про
грами у виду изложби, концерата и
драмских представа који ће се изводи
ти у наведеним објектима, како би се
барем донекле они оживјели.
Како наводе у Харитагу, постоји иде
ја да се у будућности интензивно ради
на томе да црква у Путинцима добије
статус споменика културе, као и да се
код локалног становништва и шире
заједнице ради на њеној промоцији. А
све у циљу како би се повећала свест
људи о њеном значаја и важности. У
плану им је и да се пронађе начин за
прикупљање средстава за њену обно
ву, како би се сачувала њена аутен
тичност и велика културна вредност.
С. Дарабашић

27

ИНЂИЈА

Фестивал
техно музике
Повољан географски положај општине
Инђија допринео је да се бројни инвести
тори определе за улагање у овај сремски
град. Осим тога, општина Инђија све више
постаје центар великих музичких догађаја.
Подсетимо да је 2007. године одржан
велики концерт америчког бенда Red hot
chili peppers на локацији где је, касније,
изграђен Аутлет центар у индустријској
зони.

11 година после тог рок спектакла рађа
се нова фестивалска звезда – Dance Park
festival. Како организатори истичу, овај
историјски рејв спектакл биће одржан 8. и
9. јун на паркингу Аутлет центра у Инђији.
Велики рејв на отвореном, дводневни
фестивал Dance Park, заинтересовао је на
хиљаде рејвера. За праве „партијанере“ и
оне који су већ резервисали 8. и 9. јун за
незабораван провод, пуштене су у продају
најповољније, дводневне улазнице по
цени од 1490 динара. Прва имена мега
звезда DJ сцене већ су објављена а међу
њима су Умек, Ten Walls, Леа Добричић,
Илија Ђоковић, Кристијан Молнар, Алек
сандра Дуенде, Данијел Чехранов, Dee,
Goya, Невена Јеремић, Nemax, Немања
Вановић, Петер Портман, Спаце Мотион,
Teo Тrunk, Тијана Кабић, Wеt Dreams еки
па, Жељко Нинић и Zwein.
Подстакнути љубављу према музици,
журкама и најбољој публици, београдски
Ravelotuion и новосадски Green Love festi
val, који иза себе имају преко 50 успешних
журки, удружују снаге у стварању нове тех
но фестивалске магије. Фестивал ће уго
стити више десетина хиљада посетилаца
из земље и иностранства, а посетиоце
очекују журке под отвореним небом уз нај
савременије аудио-визуелне ефекте, ван
серијски извођачи и организован превоз из
Београда и Новог Сада, као и могућност
боравка на локацији током оба дана траја
ња фестивала.
М.Ђ.

ПОЗОРИШТЕ
„ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ“

Црвенкапица
за најмлађе
У митровачком позоришту „Добрица
Милутиновић“ у суботу 10. марта биће
изведен дечији мјузикл - представа за децу
„Црвенкапица“, у продукцији Градског каза
лишта „Јоза Ивакић“ из Винковаца. Поче
так представе је заказан за 12 часова. Улаз
за ову представу је бесплатан, уз претход
но преузете карте на благајни Позоришта
„Добрица Милутиновић“
А. Д.
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VREMEPLOV
7. март
1875. Рођен је Морис Равел,
француски композитор, један
од најистакнутијих представни
ка француског импресион
 изма.
1876. Први разговор телефо
ном обавили су проналазач
телефона Александер Грејем
Бел и његов сарадник Вотсон.
8. март
1500. Португалски морепловац
Педро Алварез Кабрал кренуо
из Лисабона на пут у Индију.
Променивши дотад познат у
руту, удаљио се од афричке
обале у правцу запада, према
Јужној Америци, и тако открио
данашњи Бразил, прогласивши
га португалском колонијом.
9. март
1814. Рођен украјински писац и
сликар Тарас Шевченко, најве
ћи украјински песник XIX века,
романтичар и револуционар.
1831. Краљ Луј Филип основао
француску Легију странаца са
седиштем у Алжиру.
10. март
1915. У Чикагу одржан Први
југословенски народни сабор с
представницима 486 разних
исељеничких организација из
САД и Канаде. Била је то прва
велика јавна манифестација у
свету у корист идеје о ослоба
ђању и уједињењу јужносло
венских народа у једну државу.
1952. Бивши председник Кубе
Фулхенсио Батиста оборио
кубанску владу и потом као
диктатор владао земљом до
1959, када га је са власти сру
шио Фидел Кастро.
11.март
1981. Под паролом “Косово републик а” у Приштини су
избиле студентске демонстра
ције косовских Албанаца, које
су у наредним недељама
захватиле цело Косово. То је
било први пут да су косовски
Албанци масовно подржали
идеју о независној косовској
републици.
12. март
1832. Рођен енглески капетан
Чарлс Канингем Бојкот, против
ког је 1880, док је управљао
једн им
енглес ким
лен
длордством у Ирској, приме
њен ненасилан отпор одбија
њем сарадње. Такав вид отпо
ра касније по њему назван бој
кот.
2003. У атентату у Београду
испред се-дишта Владе Србије
убијен премијер Ср-бије и
лидер Де-мократске странке
Зоран Ђинђић.
13. март
1946. Припадници југословен
ске службе Државне безбедно
сти ухапсили су генерала и
команданта краљевске војске у
Другом светском рату Драгољу
ба Дражу Михаиловића. На
суђењу пред Војним судом у
Беог раду Михаиловић је осу
ђен на смрт због издаје. Стре
љан је 17. јула исте године.

7. MART 2018.

HOROSKOP
ОВАН:
Корис тит е
строге критеријуме
како бисте максимал
но заштитили своје
интересе у пословно – финансиј
ским преговорима. Не треба да
се понашате сувише строго пре
ма особи која има добру намеру,
али не успева да вам предочи све
што бисте желели да чујете или
видите. У одабраном друштву и
уз нечије емотивне подстицаје,
свет око изгледа много лепше.

ВАГА: Тешко вам је да
се организујете када
вас сарадници непре
кидно ометају са раз
личитим захтевима. Стало вам је
да остварите сагласност око
заједничких интереса, али послов
на ситуација се компликује мимо
ваше воље. Партнер често поста
вља питања која у вама подстиче
нелагодност или лош предосећај.
Сувише стрепите од нечије реак
ције, опустите се.

БИК: У пословном
дијалогу постоје ства
ри које не треба да
чините у афекту или
на основу првог импулса. Неко од
сарадник а пажљиво анализира
ваше понашање и доноси оцену о
укупним резултатима. Сарадња је
нужна за даљу афирмацију, али
не по сваку цену. Уместо да непо
требно моралишете и придикујете
за различите ситуације, потруди
те се да улепшате нечије распо
ложење.

ШКОРПИЈА: Уколико
немате довољно инте
ресовања да се посве
тите неким заморним
темама, будите искрени и немојте
давати званична обећања. Недо
стаје вам јача конкуренција или
самопоуздање да преузмете одго
ворност пред сарадницима. Са
друге стране претерана доза хра
брости или емотивне самовоље,
може да искомпликује заједнички
живот и однос са блиском особом.

БЛИЗАНЦИ: Понекад
све постаје релативно
и подложно изненад
ним променама, стога
немојте доносити закључак без
консултације са блиским сарад
ницима. Избегавајте варијанту
све или ништа и различите изазо
ве који могу да вас оштете. У
сусрету са вољеном особом упо
требите неки опробани рецепт,
који води ка новом емотивном и
страсном зближавању.
РАК: Понекад треба
употребити познато
шаховс ко
прав ил о
такнуто – макнуто.
Сарадници очекују да делујете
довољно сналажљиво у различи
тим ситуацијама и прилик ама.
Важно је да рангирате пословне
договоре по степену важности и
исплативости. Пажљивије анали
зирајте вољену особу како бисте
открили нове детаље, који могу
да испуне заједничка очекивања.
ЛАВ: Имате добру
намеру, али постоје
изненадне околности
које вас спутавају да
остварите своје пословне плано
ве. Боље је да се зауставите у
неком критичном тренутку када
ситуација почиње да се комплику
је, него да ризикујете у пословним
преговорима. Ако вам је заиста
стало до љубавног помирења,
пружите нову прилику свом парт
неру.
ДЕВИЦА: Налазите
се пред новом послов
ном дилемом и потре
бан вам је нечији
добар савет, не треба да преце
њујете своје могућности. Стало
вам је да одржите ниво успешне
сарадње, али не дозволите да
вас неко спутава или морално
уцењује. Понекад ваш љубавни
живот није довољно интересан
тан и узбудљив колико бисте то
желели.

СТРЕЛАЦ: Без обзира
на вашу интелектуал
ну сналажљивост и
ефик асност, постоје
ствари које се не уклапају у вашу
пословну процену. Када ствари не
иду у жељеном правцу губите
мотивацију, а нечија критика доно
си супротан ефекат. У емотивно
смислу бринете без правог разло
га, вољена особа тренутно не
жели да вам поверава своје
мисли.
ЈАРАЦ: Ако прекрши
те основна пословна
прав ил а,
постоји
могућност да вам се
припише већи део кривице него
што то заслужујете. Боље је да
своје обавезе завршите на рутин
ски начин, него да их одлажете.
Покажите да поседујете смисао за
практична решења. Потребна вам
је добра воља и велико стрпљење
да се уздржите у неким реакција
ма пред вољеном особом.
ВОДОЛИЈА: Заинте
ресовани сте за неке
савремене идеје и
покушавате да се рас
теретите од напорних обвеза.
Пажљиво анализирајте своје
сараднике, неко вам даје добар
пример о успешном пословању.
Прихватите користан савет. Прати
вас емотивно затишје, утонули сте
у свој свет идеја и ишчекујете про
мене или да неко у вама покрене
снажне импулсе.
РИБЕ:
Прав илн а
информисаност пружа
шире могућности за
добар избор и послов
ну афирмацију. Ваши сарадници
имају добре идеје, стога обратите
пажњу на све корисне информа
ције које гарантују боље пословне
резултате или материјалну сигур
ност. Могуће је да сте нехотично
повредили нечија осећања, глас
савести вас подсећа на искрено
извињење. Покажите знаке пажње
и искрену приврженост.

Crkveni
kalendar
Среда, 7. март
(22. фебруар)
Свети мученици у Евгенији
Четвртак, 8. март
(23. фебруар)
Свети свештеномученик Поликарп Смирински
Петак, 9. март
(24. фебруар)
Прво и друго обретање главе
Светог Јована Крститеља
Субота, 10. март
(25. фебруар)
Свети Тарасије Цариградски
Недеља, 11. март
(26. фебруар)
Свети Порфирије, епископ Гаски
Понедељак, 12. март
(27. фебруар)
Преподобни Прокопије Декаполит; Преподобни Талалеј
Уторак, 13. март
(28. фебруар)
Преподобни Василије; Преподобни Јован Касијан

Шницле
пуњене сиром
Састојци: четри шницле по
жељи (јунетина, пилетина или
телетина), четри кришке шунке по
жељи, четри кришке гауда сира,
четри кашике сенфа, два јаја, јед
на шоља брашна, једна шоља
презле.

Припрема: Шницле добро
истањите. Посолите, побиберите
и намажите сенфом па на њих
ставите кришку шунке и гауда
сира. Превијте ћошкове према
унутра и заролајте тако да фил
током печења не може да исцури.
Умочите у брашно, у размућена
јаја па у презле. Пеците у уљу док
не порумени са свих страна. Као
прилог послужите грашак или гри
ловано поврће.

• Од злог и пакосног, а
поготово кад је од нас
јачи, најбоље је далеко
стајати.
• Рад је сладак али ја
сам шећераш!
• Да ли је она бежала
зато што сам је ја јурио,
или сам је ја јурио зато
што је она бежала?
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IZ MATI^ARSKOG
ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИ БРАК: Славко
Клепић и Јока Лукић.
ДОБИЛИ СИНА: Милош и
Мирјана Мартиновић - Равње,
Зоран и Дајана Миличић Вишњићево, Марко и Марија
Мисиркић- Пећинци, Милан и
Бранкица Бојаџија - Хртковци,
Саша Младенов и Мирјана
Мирковић Младенов - Стара
Пазова, Александар и Драги
ца Ђурић - Хртковци, Дарко и
Мирјана Дупор - Рума, Бранко
и Бранка Опарушић - Доњи
Петровци, Милан и Николина
Вучетић - Рума, Борис и Мари
на Фент - Стара Пазова, Слав
ко и Мирјана Бућко - Привина
Глава, Ненад и Каћа Улемек Рума, Сувад и Невреса Бега
новић - Сремска Митровица,
Дејан и Милица Цвијетиновић
- Сремска Митровица.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Горан и
Сандра Наградић - Гргуревци,
Радован и Мирослава Зорић Љуково, Бојан и Катарина
Цвијетиновић - Огар, Срба и
Марија Петровић - Платичево,
Гојко и Емилија Боровац Сремска Митровица, Дејан и
Мирјана Дакић - Рума.
УМРЛИ: Павлић Бранк а
рођ. 1940, Мркић Драго рођ.
1937, Шеговац Надежда рођ.
1935, Станишић Видосав рођ.
1959, Беловуковић Владета
рођ. 1950, Клашња Светлана
рођ. 1945, Раковић Станислав
рођ. 1947, Николић Десанка
рођ. 1926, Миош Иван рођ.
1943, Барњак Стојко рођ.
1960, Рапоти Зденк а рођ.
1943, Швоња Смиљана рођ.
1936, Николић Бошко рођ.
1936, Цвијић Милан рођ. 1947,
Лилић Анђелк а рођ. 1944,
Мрђан Зденк о рођ. 1943,
Ћирић Драгомир рођ. 1945,
Тодић Госпава рођ. 1930,
Мрђан Бошко рођ. 1931,
Малетић Ђурђица рођ. 1947,
Лозјанин Миланка рођ. 1946,
Лазић Љубица рођ. 1946,
Лукић Светозар рођ. 1947,
Милетић Милица рођ. 1930,
Дрча Марко рођ. 1946, Савић
Богданка рођ. 1948, Буцоњић
Јелена рођ. 1938, Гаруновић
Милица рођ. 1939, Лекић
Даница рођ. 1935, Аћимовић
Милорад рођ. 1945, Ковачић
Савк а рођ. 1937, Рајновић
Никола рођ. 1938, Вукомано
вић Марија рођ. 1925, Штимац
Марија рођ. 1931, Бероња
Мика рођ. 1928, Јовић Радми
ла рођ. 1942.

БИБЛИОТ
 ЕКА ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ

Изложба уникатног накита

Златенко Кузминац

У

сремс ком ит ров ачк ој
библиотеци „Глигорије
Возаровић“ 26. фебу
ара је отворена је продајна
изложба скулптура и уникат
ног накита под називом „Коц
ка је бачена“ Златенка Зла
је Кузминца. Рођен је 1956.
године у Лаћарку по зани
мању економиста, а живи и
ради у Сремској Митровици.
Ово је његова прва само
стална изложба на којој је
он кроз своја дела предста

вио љубав према ликовном
изразу која је пристуна још
од основне школе. Матери
јал који најчешће користи за
стварање је дрво.
- Инспирацију за ствара
ње накита налазим у жена
ма које су за мене неис
црпни извор идеја. Сваки
унутрашњи порив и мишље
ње једне жене даје критику
онога што ја радим. Ствара
њем овог накита тежим да
сваки комад задовољи јед

ну особу те сам се због тога
одлучио да ово буде уникат
ни накит. Ова изожба у себи
има још један инспиративан
моменат а то је предстоје
ћи празник жена који изу
зетно поштујем – рекао је
Златенко Злаја Кузминац
Изложба ће бити отво
рена до 10. марта, а поред
продаје циљ изложбе је да
50 посто остварених приода
иде библиотеци.

А. Д.

Промоција романа
Четири лудила

У

библиотеци Глигорије Возаровић 27.
фебруара је одржана промоција рома
на „Четири лудила“ аутора Милоша
Латиновића. Рођен је у Кикинди 1963. годи
не, а иза себе има пет романа, шест збир
ке прича, две књиге есеја, десетак драмских
текстова и више од сто књижевних прилога.
Аутор у овом роману пише о уметничким
озарењима и животним усудима. За њега је
уметност велика позорница на којој се кре
ћу јунаци који не бирају улоге већ их добија

RUMA
Умрли: Марија Петровић, рођ.
1929, Милена Милошевић, рођ.
1935, Рајко Дражић, рођ. 1950,
Данијела Јовановић, рођ. 2017,
Јелица Бошковић, рођ. 1952,
Никола Јеремић, рођ. 1944,
Зулејк а Багарић, рођ. 1921,
Миле Вајагић, рођ. 1937, Мари
ја Поповић, рођ. 1951, Нада
Анђелковић, рођ. 1953.
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Милош Латиновић на промоцији

ју вођени сновима и верујући да ће помоћу
њих открити сопствени идентитет. Главни
јунак ове приче је уметник Јоца Савић који
је неправедно занемарен на нашим просто
рима и он нас кроз приређивање Шекспиро
вог краља Лира подсећа на уметност и њену
суштину. Овај спој стварности и уметности
одговара споју људске ништавности и нео
граничене људске могућности, а на томе се
заснива људско постојање.

А.Д.

СПОРТ

7. MART 2018.

ИНЂИЈА

17 медаља
за „Железничар“

Каратисти „Железничара“ успешни на првенству Срема

К

аратисти инђијског „Железничара“
постигли су изузетне резултате на
недавно одржаном првенству Сре
ма за млађе старосне категорије у Ста
рој Пазови. Они су се у Инђију вратили
са 17 медаља.
Михаило Грубић изборио је прво
место у категорији- 50 кг, као и Илија
Павловић у категорији - 55 кг. Каташи
ца Маша Нинковић је била најуспешни
ја код пионирки у апсолутном нивоу,
Филип Лазић у Б класи и Алекса Лај

беншпергер у Ц класи. Код полетараца
најуспешнији је био Стефан Бјељац у Ц
класи а код полетарки Дуња Стојиљко
вић у Д класи. Друга места изборили су
Лука Поповић у Б класи, Вук Малић и
Анђела Хухн у Ц класи, као и Теодора
Чанковић у Д класи.
Трећа места изборили су Лука Митрић
у Ц класи као и Искра Чубрило и Јова
на Мучибабић код полетарки у Ц класи,
док је Огњен Лукач изборио трећу пози
цију у Д класи код пионира.
М.Ђ.

M NOVINE
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РУКОМЕТАШИЦЕ ГИМНАЗИЈЕ
СЕ ВРАТИЛЕ ИЗ ДОХЕ

13. на свету
Рукометашице румске Гимназије „Стеван
Пузић“ вратиле су се са Светског школског
првенства у далекој Дохи са освојеним 13.
местом.
Подсетимо, оне су као државне прваки
ње у рукомету у школском спорту предста
вљале Србију, али наравно и свој град, на
Светском школском првенству које је траја
ло од 21. фебруара до 1. марта.
Како сазнајемо од Вере Милованчевић,
професорке физичког васпитања и трене
ра гимназијске екипе, на првенству се над
метало 18 екипа.
Рукометашице Гимназије су од шест
мечева забележиле три победе – над еки
пама Израела и Бугарске, а потом су у бор
би за 13.место славиле и над екипом сво
јих вршњакиња из Француске.
– Презадовољни смо и условима и
резултатом који смо постигли, јер је ипак
реч о светском првенству на којем су се
такмичили најбољи – рекла је професорка
Вера Милованчевић.
С. Џ.

АТЛЕТИКА

Ања Лајић
сребрна у петобоју

ПК „БОРКОВАЦ“ РУМА

Освојили Трем

Р

епубличка планинар
ска акција „22. Зим
ски успон на Трем“
одржана је 24. фебруар
 а на
Сувој планини код Ниша, а
међу учесницима су били и
чланови Планинарског клу
ба „Борковац“ из Руме.
Свих 18 чланова румске
екипе успешно је изврши
ло успон на врх Трем чија
је надморска висина 1.810
метара, највиши врх Суве
планине, чиме се наста
вља успешна сезона рум
ског клуба.
Зимски успон на врх
Трем, са стазом укупне
дужине 24 километра и са
преко 1.500 метара успона,
сматра се једном од конди
ционо најзахтевнијих пла
нинарских акција на тери
торији Србије.

Екипа румских планинара

У атлетској дворани у Београду одржано
је Дворанско првенство Србије у вишебоји
ма за све категорије.
У конкуренцији је било 28 старијих пио
нирки а атлетичарка „Срема“ Ања Лајић
била је у дисциплини петобој другопласи
рана са укупно 3328 бодова. 60м је претр
чала за 8,53 секунде, у вис скочила 1,46м,
куглу од 3кг бацила на даљину од 9,66м, у
даљ скочила 4,83м а трку на 600м истрча
ла за 1:57,37.
Милана Симић је код млађих пионирки,
где је у конкуренцији је било пријављено
чак 64 такмичарке, остварила врло добру
пету позицију. 60м претрчала је за 8,75
секунди, у даљ из зоне скочила 4,74м а
куглу од 2кг бацила је 9,37м далеко, што је
било довољно да тробој заврши са освоје
них 2014 бодова.
Овим такмичењем су завршена зимска
дворанска првенства и следе такмичења
на отвореном од краја марта. Судећи по
оствареном током дворанске сезоне имамо
се чему надати од младих атлетичара АК
„Срем“ током пролећа.
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Уједно и учитељ и васпитач
Наставу изводим по плану
и програму по разредима.
Догоди се да ми на
пример ученик трећег
разреда каже: Па учитељу
ми смо ово већ радили! А
ја му на то одговорим,
нисмо, већ си ти то
слушао прошле године,
док сам ја предавао
тадашњем трећаку, каже
кроз осмех учитељ
Александар Херцег, који
последњих осам година
ради и као васпитач
Александар Херцег са ђацима

У

згради у којој је крајем
Другог светског рата
почела са радом пар
тизанска школа у Старој
Бингули, данас учитељ
Александар Херцег (54)
изводи наставу за пет малих
чупавих главица од првог
до четвртог разреда. Он
овде није само учитељ, већ
и васпитач једном шестого
дишњем Филипу Пољако
вићу, којег у исто време
спрема за прве школске
дане.
Посао на селу ни мало
није лак, а најтеже му је кад
завеје снег, па из суседног
Дивоша удаљеног шест
километара до школе дола
зи пешке. Не жали ни због
тога учитељ, јер како каже
за децу учинио би све.
Пуне 24 године Алексан
дар предаје у Основној
школи „Свети Сава“ у Ста
рој Бингули. На овом послу
је „наследио“ покојну ташту,
учит ељ иц у
Мирос лаву
Милосављевић, када је у
селу било много више деце
него што их данас има.
- Била су то лепа време
на. Сећам се, причала ми
је, када је она дошла да
ради у ово мало фрушко
горско место 60-тих година,
било је 40 ђака. Годинама
тај број се све више смањи
вао, тако да ћу ја у наредној
школској години имати само

једног ђака првак а - са
сетом прича учитељ.
У једној учионици уз пуц
кетање ватре из старе пећи,
за катедрама седе Никола
Цингел, он је ученик првог
разреда, до њега клупу деле
Марина Бербеник и Влади
мир Лазор, они су ученици
другог разреда. Николина
Добрић је трећи разред, а
њен другар Марко Сланчек
ђак четвртог разреда.

Зграда школе

- Наставу изводим по пла
ну и програму по разреди
ма. Догоди се да ми на при
мер ученик трећег разреда
каже: Па учитељу ми смо
ово већ радили! А ја му на
то одговорим, нисмо, већ си
ти то слушао прошле годи
не, док сам ја предавао
тадашњем трећаку - каже
кроз осмех учитељ, који
последњих осам година
ради и као васпитач.

-Проблем је деци да путу
ју, а родитељи неће да их
возе у суседни Дивош, где
би требало да похађају
предшколску установу. И
онда сам се ја прихватио и
тог посла, а и мени је много
лакше онда кад дођу у први
разред. У почетку је било
негодовања од стране про
светне инспекције. Као, не
могу да радим посао васпи
тача, али су на крају допу
стили. Није било другог
решења - прича Александар
док у разговору за наш лист
задаје деци нове домаће
задатке.
На посао путује из Срем
ске Митровице где живи са
породицом. Каже прошле
зиме долазио је седам пута
пешке у школу, јер аутобус
није могао због снега да се
спусти у село. Ове зиме је
много лакше, јер није било
толико снега.
-Мало закасним, али ме
они чекају у топлој учион
 и
ци. Полако се ушуњам у
ходник, да ослушнем да ли
су добри, а они тихо пона
вљају градиво - присећа се
учитељ тих снежних дана.
Иако је у школи само
један ђак православне веро
исповести, како напомиње
уча националност се не осе
ти, сви су они једнаки и рав
ноправни у дружењу и игри.
С. Костић

