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

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

На помолу решење
проблема паса луталица

О

дборници локалног парламента
Општине Шид су на седници која
је одржана прошле недеље 7.
марта, већином гласова усвојили изве
штаје о раду месних заједница шидске
општине за 2017. годину, као и њихове
програме рада и финансијске планове за
текућу годину. На почетку седнице пред
седник Скупштине Велимир Ранисавље
вић, обавестио је одборнике о неопози
вој оставци члана Општинског већа Вере
Цикуше. Предлог председника Општине
Шид Предрага Вуковића да уместо ње
за члана Општинског већа буде изабран
Дејан Којић, одборници су већином гла
сова, тајним гласањем и усвојили.
Већином гласова усвојен је и предлог
одлуке о ангажовању екстерног ревизо
ра. Према усвојеној одлуци, за ревизију
консолидованог завршног рачуна буџета
Општине Шид за 2017. годину биће анга
жована ревизорска кућа или лице које
испуњава услове за обављање послова
ревизије, финансијских извештаја про
писаних законом, којим се уређује рачу
новодство и ревизија, уколико државна
ревизорска институција да сагласност.
Усвојена је и измена одлуке о локалним
административним таксама као и пред
лог одлуке о утврђивању минималне
накнаде за текуће и инвестиционо одр
жавање зграда и накнаде за рад принуд
ног управника у стамбеним и стамбенопословним зградама. Према овој одлуци

власници посебних делова зграда на
територији шидске општине, дужни су
да за текуће одржавање зграда плаћају
износ од 550 динара на месечном нивоу.
На име трошкова инвестиционог одржа
вања заједничких делова зграда дужни
су да плате месечно износ од 250 дина
ра, а у случају принудног постављања
професионалног управника износ од 300
динара месечно.
Због истека мандата старих чланова,
на седници су именовани нови чланови
Савета за здравље Општине Шид. За
новог председника Савета за здравље
именована је Вукица Крмек, а за члано
ве Катица Вијук, Стефан Јовић, Здравка
Митровић-Продановић, Милана Кордић,
Душко Крчмар, Вењамин Буљчик, Јасми
на Јандрић-Кочић и Александра Жигић.
Већином гласова усвојена је и измењена
одлука о остваривању права у области
социјалне заштите.
– Социјално угрожено становништво
од којих је део њих радно способан, под
носи захтев за помоћ Центру за социјал
ни рад. У 2017. години донето је укуп
но 630 решења о додели једнократне
помоћи, односно утрошено је укупно пет
милиона 137.959 динара за те намене.
Изменом одлуке о остваривању права
у области социјалне заштите, у општи
ни Шид уводи се још један вид помоћи
становништву, а то је општинска помоћ
која представља помоћ за радно способ

Неопходан мобилни агрегат
На крају седнице под тачком пита
ња и предлози, за говорницу је изашао
одборник Драган Радовановнић који је
изнео предлог да се за потребе месних
заједница набави један мобилни агре
гат за струју који би био смештен у ЈКП
„Водовод“. Како је истакао, агрегат би

био од велике користи мештанима села
који приликом нестанка струје немају ни
воду, што прави велике проблеме посеб
но људима који имају стоку, јер нестанак
струје траје некад и по неколико сати.
Одборнику Радовановићу обећано је да
ће добити одговор у писменој форми.

не и социјално угрожене становнике који
се упућују на друштвено користан рад.
Канцеларија за смањење сиромаштва
пружа радно способним лицима могућ
ност да учествују у друштвено корисном
раду, с тим што би помоћ остварили у
натури. То подразумева да одређени
број сати морају да одраде у некој од
установа или јавних предузећа за износ
за који подносе захтев. Уколико корисник
одбије да учествује у друштвено кори
сном раду, губи право на једнократну
помоћ у наредних годину дана – истакла
је за говорницом руководилац одељења
за друштвене делатности Општине Шид
Снежана Бунић.
Одборници су већином гласова усвоји
ли и програм контроле и смањења попу
лације напуштених паса и мачака.
– Велики проблем који имамо на под
ручју наше општине је проблем напу
штених паса и мачака. Програмом који је
Скупштина усвојила ће се овај проблем
решити у неком трајнијем и дужем вре
менском периоду. Програм предвиђа
мере које ће бити предузете за решава
ње овог проблема а то су вакцинација и
обележавање животиња које се налазе
на улици и код власника. Затим поново
хватање и ревакцинција животиња без
власника које се налазе на улицама,
њихово хумано збрињавање односно у
плану нам је изградња трајног прихвати
лишта на територији општине Шид. Оно
што очекујемо је да се у најхитнијем вре
менском периоду направи уговор са ази
лом у Сремској Митровици док се у нашој
општини не изгради азил. Средства која
ће се реализовати кроз овај програм су
планирана буџетом локалне самоуп
 ра
ве и верујемо да ће се овим програмом
трајно решити проблем напуштених паса
и мачака на територији шидске општи
не – рекао је руководилац одељења за
инспекцијске послове Општине Шид
Тихомир Стаменковић.

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
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Web: www.smtoplana.rs
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О

сновни суд у Сремској Митровици изрекао је
првостепену пресуду по којој се Општа болница
обавезује да на име накнаде исплати тужиоцима
(Бањац Нади, Бањац Рајку и Александри Трбојевић)
нематеријалну штету у износу од пола милиона
динара, на име душевних болова због смрти члана
породице због неадекватног лечења, плус трошкови
парничког поступка М новине су о овој тужби и самом
почетку парнице у више наврата писале. Ова пресуда
још није правоснажна пошто је дозвољена жалба
Апелационом суду, мада је тешко очекивати да ће
апелација нешто битније (ако ће уопште било шта, то
јест) изменити у коначној пресуди по овом предмету.
Но оставимо Суду да каже своју задњу реч.
Оно по чему ова (првостепена) пресуда заслужује
нашу пажњу, свакако није висина казне. У питању је
нешто много важније. То је однос јавности и друштва
уопште према лекарској грешци и професионалном
немару у овој важној области. Из неког нејасног
разлога, лекари су до сада дуго времена били
професија заштићена као бели медведи. Лекарски
немар неретко је многе коштао главе и око тога се у

Пресуда

јавности није дизала нека нарочита бука. Људи су
некако на „докторе“ гледали као на богове, а боговима
се не суди. На жалост многи лекари су некритично
сами себе прихватили као богом дане и није овде
забележен случај некога ко је признао кривицу која је
неког пацијента коштала живота.
а овом суђењу, десило се и нешто до сада
неуобичајено и незабележено у пракси: један
лекар је отворено прозвао своје колеге,
оптуживши их за ошљарско и непрофесионално
лечење. Како год, човек чија је смрт разлог за тужбу
(Драгутин Бањац), можда би данас био жив да није
лечен неадекватно. То је много важније од пола
милиона казне колико Болница треба да плати по
првостепеној пресуди. Његова ћерка Александра
Трбојевић, која се у овом судском предмету нашла као
једна од оштећених, каже да једва чека правоснажну
пресуду, али не због наплате штете. Кад пресуда буде
правоснажна и ако закон остане на њеној страни. она
жели да постави Болници питање, шта ће конкретно
бити предузето против несавесних лекара.
А нешто би морало. Нису ни лекари свете краве?

Н
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Италијанској компанији
96 хектара на 30 година
- Комисија Министарства је донела сагласност да предузеће „Ла Линеа Верде“
добије у закуп, по овом основу, пољопривредно земљиште у државној својини у к. о.
Краљевци и Рума површине од 96 хектара. Ово земљиште се даје у закуп на 30 годи
на. Закупнина се плаћа годишње, 23.341 евро, а коначну одлуку доноси СО Рума –
истиче Биљана Дамљановић

И

змене и допуне одлуке
о максималном броју
запослених на неодре
ђено време у систему локал
не самоуправе донете су на
50. седници Општинског
већа Рума која је одржана 7.
марта.
- Ова одлука је донета у
складу са проценом где су
потребне одређене измене,
тачније где имамо празног
хода, а где нам недостају
људи. Тако се број запосле
них у Општинској управи
смањује за два запослена,
уместо 132 сада имамо 130
запослених – један радник
се на место саветника при
додаје Јавном правобрани
лаштву и то је лице са завр
шеним правним факултетом
и положеним државним
испитом, а за једно лице
повећавамо број запослених
у ЈКП „Паркинг и инфра
структура“ јер од 1. марта
надлежност управљања јав
ном расветом је поново у
оквиру овог предузећа –
појаснио је ове измене
Душан Љубишић, начелник
Општинске управе.
Он је додао да је од почет
ка године осам запослених
отишло из Општинске упра
ве, што због пензије, што
због одласка на нова радна
места.
На овој седници је донет и
предлог одлуке
о праву
првенства закупа пољопри
вредног земљишта у држав
ној својини, као и закључка
којим се утврђује висина
закупнине која се остварује
по основу права првенства
закуп а
пољоп рив редн ог
земљишта у државној своји
ни, а које је образложила
Биљан а
Дамљан ов ић,
шефица Одељења за финан
сије, привреду и пољопри
вреду.
Она је истакла да су сва
заинтересована лица која су
желела да остваре право
првенства у текућој години
захтеве подносила Мини

старству пољопривреде до
марта прошле године.
– Комисија Министарства
је донела сагласност да
предузеће „Ла Линеа Верде“
добије у закуп, по овом осно
ву, пољопривредно земљи
ште у државној својини у к. о.
Краљевци и Рума површине
од 96 хектара. Ово земљи
ште се даје у закуп на 30
година. Закупнина се плаћа
годишње, 23.341 евро, а
коначну одлуку доноси СО
Рума – истиче Биљана
Дамљановић.
Цена закупа је одређена
на основу цене коју је пред
ложило Министарство пољо
привреде и заштите животне
средине и она износи 207
еура за њиву треће класе, а
на основу те цене су прера
чунате и цене осталих култу
ра и класа земљишта.
Чланови Општинског већа
су донели и предлог одлуке
о утврђивању минималне
накнаде за текуће и инвести
ционо одржавање зграда и
минималне накнаде за рад
принудно постављеног про
фесионалног управника.
Тања Дробац, шефица
Одељења за урбанизам и
грађење каже да је у току
постављање обавештења по

Тања Дробац

свим улазима у зграде коју
ради надлежна Комунална
инспекција како би се стана
ри информисали да ће, по
истеку рока, бити постављен
принудни управник.
– То је и разлог за доноше
ње ове одлуке где смо утвр
дили накнаду од 300 динара
за принудног управник а и
одређене накнаде за текуће
и инвестиционо одржавање,
зависно од тога да ли објекти
имају лифт или не. Гледали
смо да те накнаде буду
минимални износ, сами ста
нари могу одредити и далеко
веће износе, али смо гледа
ли и да буду сличне цене
оним у окружењу – обја
шњава Тања Дробац.
Она је додала да је до
сада регистровано 57 од

Душан Љубишић

укупно око 150 улаза и згра
да где би требало да се
образују стамбене заједни
це.
– Надам се да ће и остали
то урадити да не дођемо у
ситуацију да морамо да им
постав љам о
прин удн е
управнике. До сада имамо
три професионална управ
ника – из Руме, Новог Сада и
Старе Пазове који су ангажо
вани у више стамбених
заједница – истиче Тања
Дробац.
На овој седници је донета
и одлука о ангажовању екс
терног ревизора за завршни
рачун општинског буџета за
прошлу годину, будући да је
за ово ангажовање добијена
сагласност Државне реви
зорске институције.
С. Џ.
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ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ – РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА КОМОРА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Чланство у Комори обавезно,
самим тим и чланарина

Директор Регионалне привредне коморе Сремска
Митровица, Предраг Мујкић каже да је овакав систем
устројен по угледу на аустријски. У тој држави чланство
у комори је обавезно, као и у многим другим европским
земљама. Основно питање у оваквој поставци ствари је
шта привредници добијају за узврат?

П

ривредна комора Србије – РПК
Сремска Митровица, као интере
сна асоцијација привреде Срема,
представља место окупљања и догова
рања привредника. Обухвата Сремски
округ површине 3.500 квадратних кило
метара, 310.000 становника, са општи
нама Инђија, Ириг, Пећинци, Рума,
Сремска Митровица, Стара Пазова и
Шид. Делатност Коморе су заступање
интереса чланица пред државним орга
нима, организовање активности у обла
сти извоза и увоза, унапређење квалите
та рада и пословања, маркетиншка
истраживања, подстицање истражива
ња, иновација и развоја, пословно
информ ис ањ е,
неговањ е
добрих
пословних обичаја и морала. Ово стоји
на сајту некадашње Сремске привредне
коморе, данас Привредне коморе Срби
је – РПК Сремска Митровица. Њен
директор је Предраг Мујкић.
Сремска привредна комора (СПК)
нема више статус правног лица пошто је
потпуно интегрисана у коморски систем
Србије. Кад се то каже, мисли се пре
свега на чињеницу да некадашња СПК,
данас РПК Сремска Митровица углав
ном испуњава циљеве, спроводи актив
ности, програме и одлуке који су дефи
нисани у Београду. Једна од тих одлука
је и одлука о висини, начину и роковима
плаћања јединствене чланарине и
финансирању Привредне коморе Срби
је.
Према тој одлуци чланови Коморе
плаћају чланарину према величини
правног лица разврстаног на дан сачи
њавања финансијског извештаја за
2016. годину. Па тако микро правна лица
плаћају месечно 600 динара, мала
3.600, средња 43.000, а велика правна
лица 160.000 динара. На овај фиксни

износ додаје се и варијабилни, а он
месечно износи дванаести део од 0,004
одсто пословног прихода. Они који имају
пословни приход мањи од 20 милиона
динара не плаћају варијабилни део чла
нарине. Предузетници не плаћају члана
рину.
Све ово не би било спорно када би
оснивачи и власници привредних дру
штава слободно могли да бирају да ли
ће бити чланови Коморе или не. Међу
тим, њима је та могућност избора одузе
та по Закону о привредним коморама из
2015. године. Па тако у члану 10 помену
тог закона стоји да су чланови Привред
не коморе Србије сви привредни субјек
ти који обављају регистровану пословну
делатност на територији Србије, а да су
предузетници чланови преко општих
удружења предуз етника која су колек
тивни чланови коморе. Што значи да
свако привредно друштво јесте члан
коморе, независно од тога да ли његов
власник то жели или не.
Предраг Мујкић каже да је овакав
систем устројен по угледу на аустријски.
У тој држави чланство у комори је обаве
зно, као и у многим другим европским
земљама.
Основно питање у оваквој поставци
ствари је шта привредници добијају за
узврат?
Поред свих ствари које смо навели у
првом пасусу текста, а које Комора ради,
према речима Предрага Мујкића, РПК
Сремска Митровица ће заиста постати
сервис привреде Срема.
– Ми предузимамо бројне активности
како бисмо олакшали пословање нашим
члановима. Запослени у РПК Сремска
Митровица обилазе привредне субјекте
и на лицу места се упознају са пробле
мима привредника. Свесни смо да ће

Свесни смо да ће увек бити оних који ће сматрати да
овај систем није добар, али наше је да се трудимо да РПК
Сремска Митровица што више приближимо нашим чла
новима. Комора је ту да помогне предузећима у прику
пљању извозне документације, издајемо квалификоване
електронске потписе по најповољнијим ценама, органи
зујемо едукације о свим актуелним темама и уопште,
активним приступом желимо да успоставимо партнерски
однос са привредницима, рекао је Предраг Мујкић

Предраг Мујкић

увек бити оних који ће сматрати да овај
систем није добар, али наше је да се
трудимо да РПК Сремска Митровица
што више приближимо нашим чланови
ма. Комора је ту да помогне предузећи
ма у прикупљању извозне документаци
је, издајемо квалификоване електронске
потписе по најповољнијим ценама, орга
низујемо едукације о свим актуелним
темама и уопште, активним приступом
желимо да успоставимо партнерски
однос са привредницима – каже Пре
драг Мујкић.
Он додаје да је РПК Сремска Митро
вица имала веома активну улогу у
имплементацији дуалног образовања у
Срему.
– Анкетирали смо готово све посло
давце у Срему, помогли смо да се ство
ри веза између школа, локалних самоу
права и привреде. Када је реч о анкета
ма, радили смо на утврђивању потреба
привреде у смислу врсте кадрова –
додаје Мујкић.
Он такође каже да није тачно да
коморски систем нема утицаја на извр
шну власт, односно за стварање амби
јента за пословање. Као пример наводи
чињеницу да је на ургенцију Коморе
одложена примена правилника о ПДВ.
– Тврдили смо, а и сада тврдимо, да
није примерена примена таквог правил
ника. Да је он превише обиман и са мно
го непотребних позиција, и да ће то у
техничком и финансијском смислу опте
ретити привреду – закључује Предраг
Мујкић.
Он је позвао привреднике на сарадњу
и поновио да је основни циљ РПК Срем
ска Митровица да буде на услузи срем
ској привреди.
С. Цуцанић
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ИНВЕСТИЦИОНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ ПРЕДСТАВЉЕНИ У СЛОВЕНИЈИ

Пећинци су добро место за улагање
Д

елегација
општине
Пећинци, коју је пред
водио
председник
општине мр Жељко Трбо
вић, боравила је крајем про
шле недеље у Словенији,
где је у оквиру округлог сто
ла Могућности инвестирања
словеначких привредника у
општине и градове Србије
представила словеначким
привредницима инвестици
оне потенцијале пећиначке
општине.
Током дводневног окру
глог стола, који је у Љубља
ни организовао Српско сло
веначки пословни клуб у
сарадњи са Привредном
комором Словеније и Стал
ном конференцијом градова
и општина, представиле су
се четири локалне самоу
праве из Србије међу који
ма и пећиначка општина. У
оквиру официјелног програ
ма округлог стола, коорди
натор за локални економски
развој (ЛЕР) Одељења за
привреду Општинске упра
ве општине Пећинци Ради
вој Милошевић одржао је
презентацију инвестиционих
потенцијала наше општи
не, након чега је председ
ник Трбовић одржао директ
не састанке (Б2Б састанке)
са петнаестак словеначких
привредника и представни
ка јавних предузећа и локал
них компанија.
- Представници компа
нија и предузећа са којима
сам имао прилику да раз
говарам показали су јасан
интерес за реализацију
нових улагања у Републици
Србији и у општини Пећин

Мр Жељко Трбовић одржао директне састанке са петнаестак словеначких привредника

ци у најразличитијим обла
стима – од јачања локалне
комуналне инфраструктуре,
преко улагања у изградњу
нове канализационе мреже
и система за пречишћавање
отпадних вода, до увођења
нове енергетски ефикасне
јавне расвете и унапређе
ња функционисања посто
јећих комуналних система
кроз увођење софтвера за
даљинско очитавање потро
шње воде, гаса и слично,
што би све заједно допри
нело бољем и ефикаснијем
коришћењу јавних ресурса
у нашој општини. Ми смо се
потрудили да потенцијалним
инвеститорима предочимо
предности улагања у нашу
општину попут повољног
географског положаја, ефи
касне локалне администра
ције и конкурентних цена
земљишта, али и приступа

многољудним
тржиштима
Русије и Турске са којима
Србија има споразуме о сло
бодној трговини – изјавио је
председник Трбовић.
Другог дана посете за
госте из Србије била је орга
низована посета котларници
на биомасу у Крањској Гори,
где су из прве руке могли
да се упознају са позитив
ним примером коришћења
обновљивих извора енер
гије, у овом случају дрвног
отпада, за грејање јавних
зграда и хотела у тамошњем
ски центру. Уприличена је и
посета центру за производ
њу биомасе (дрвене сечке
и пелета) који се налази у
Назарју и један је од најве
ћих у Републици Словенији.
Биомаса која се производи
у овом центру дистрибуи
ра се широм Словеније, а у
матичном погону користи се

ШИМАНОВЦИ

ЈУБ донирао боје за школу

К

омпанија ЈУБ из Шимановаца
донирала је Основној школи
„Слободан Бајић Паја“ из
Пећинаца 36 канти боје што ће, по
речима директора пећиначке основ
не школе Златк а Максимовића,
бити довољно да се окречи ком
плетна унутрашњост ове установе.
- Ова неочекивана донација ће
нам доста значити, јер ће нам омо
гућити да окречимо 13 учионица,
мултимедијални кабинет, библиоте
ку, зборницу и ходнике – практично
комплетну унутрашњост дела згра
де који користи основна школа.

Захвални смо компанији ЈУБ на
овој донацији, као и предузећу Ман
дић гроуп из Шимановаца које је
обезбедило бесплатан превоз мате
ријала. Наравно, кречење ћемо
одложити до тренутка завршетка
радова на изградњи новог крила
средње техничке школе и до физич
ког одвајања простора који користи
средња школа и који коритимо ми
– рекао је Максимовић који је при
ликом примопредаје материјала
уручио захвалнице представници
ма компаније ЈУБ и предузећа Ман
дић гроп.

за производњу топлотне и
електричне енергије.
- После обиласка цен
тра за биомасу, заједно са
колегама из осталих локал
них самоуправа, били смо
гости Председника општи
не Назарје са којим смо
разменили искуства која
се односе на унапређење
функцион
 исања
локалне
самоуправе и реализације
нових могућности за успо
стављање успешније сарад
ње представника локалне
власти и привредног секто
ра из Републике Словеније
и Републике Србије – рекао
нам је први човек пећиначке
општине, који је том прили
ком подсетио да на терито
рији наше општине већ низ
година послује више слове
начких компанија, од којих су
најпознатије ЈУБ боје, Тримо
и Ковинопластика Лож.

14. MART 2018.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПЕЋИНЦИ

Изложба
рукотворина

Културни центар Пећинци организовао
је осмомартовску продајну изложбу руко
творина, поводом Међународног дана
жена, на којој су учешће узела удружења
жена са територије пећиначке општине.
Према речима директора ове установе
Јована Деврње, овакве изложбе нису
само продајног карактера, него и прилика
да се на један модеран начин прикажу
лепоте народне традиције Срема.
- Сваке године трудимо се да обрадује
мо наше даме, а чланице удружења жена
из наше општине се увек одазову и при
преме традицион
 алне и креативне покло
не. Оваквом изложбом покушавамо да
сачувамо нашу народну традицију од
заборава, што је један од циљева ове
изложбе – рекао је Деврња.
На осмомартовској изложби у пећинач
ком Културном центру своје рукотворине
изложиле су чланице УЖ „Сремице“ и УЖ
„Колевка Срема“ из Пећинаца, УЖ „Шима
новчанке“ из Шимановаца и чланице удру
жења из Брестача.

ДЕЧ

Креативним
поклонима до
наградног путовања
Поводом Међународног дана жена, деца
чланови Удружења „Свитац“ из Деча орга
низовала су продајну изложбу својих радо
ва – шарених цветова од папира, које су
припремили још током јануара на креатив
ној радионици коју је организовао Едукатив
ни центар „Дисципулус“. Продајна изложба
поводом 8. марта организована је са циљем
прикупљања средстава за наградно путова
ње чланова овог удружења, које у свом
саставу има три фолклорна ансамбла и
једну певачку групу.
Како нам рекла председница Скупштине
удружења „Свитац“ Смиља Тодорчевић,
идеја за покретање ове акције није само
прикупљање средстава за наградно путова
ње, него и жеља за дружењем.
- Деца су била одушевљења током изра
де шарених цветова од папира на радиони
ци, а продајна изложба коју смо организова
ли била је прилика да на један сасвим
друкчији начин доживе продају својих руко
творина. Такође, потрудили смо се да све
жене у Дечу добију поклон за овај дан, па
смо обишли жене које живе саме и поклони
ли им по цвет за 8. март. Драго ми је да смо
успели да прикупимо средства са којима
ћемо обезбедити превоз за наградно путо
вање ове деце – рекла је Тодорчевић и
додала да су им се један дан прикључила и
деца из Предшколске установе „Влада
Обрадовић Камени“ из Деча која су прода
вала своје креативне поклоне и тиме допри
нела обележавању Дана жена.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
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УВЕДЕН ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ФАКТУРА

Држава плаћа само
регистроване фактуре
Од 1. марта сви привредни субјекти, предузећа и пред
узетници, који јединицама локалне самоуп
 раве, школа
ма, месним заједницама, домовима здравља и другим
субјектима јавног сектора фактуришу за испоручене
услуге или робу, морају своје фактуре регистровати у
Централни регистар фактура

К

рајем прошле године
донете су измене закона
о роковима измирења
новчаних обавеза у комерци
јалним трансакцијама, које
су почеле да се примењују 1.
марта ове године. Овим
законом и најновијим изме
нама рок измирења новча
них обавеза у комерцијал
ним трансакцијама између
јавног сектора и привредних
субјеката је остао исти, 45
дана, али је како је објашње
но, постојала је потреба да
се ближе уреди регистрова
ње издатих фактура.
Регис тровањ е
издат их
фактура врши се у Централ
ном регистру фактура (ЦРФ)
који води Управа за трезор.
Од 1. марта сви привредни
субјекти који јединицама
ЈеланаРебић
локалне самоуп
 раве, школа
ма, месним заједницама, домовима стране поверилаца у комерцијалним
здравља и другим субјектима јавног трансакцијама у интересу је и повери
сектора фактуришу за испоручене лаца, имајући у виду да би се на тај
услуге или робу, морају своје фактуре начин побољшала ефик асност и
регистровати у ЦРФ. Уколико се фак сигурност наплате наведених потра
тура не региструје, дужник, односно живања поверилаца. Такође би се
онај које преузео робу или услугу, дужницима омогућило да, пре плаћа
 у, провере исправност
нема обавезу да је плати.Информаци ња повериоц
они систем Управе за трезор реги испостављене фактуре и плаћање
струје унете податке из фактуре, у само у случају ако је та фактура
централном регистру фактура и доде исправно регистрована, односно ако
љује тој фактури јединствени иденти одговара испостављеној фактури или
фикациони број. Регистроване факту другом захтеву за исплату – каже
ре повериоци су дужни да доставе Јелена Ребић, руководилац службе за
дужницима у року од три радна дана трезор Градске управе за буџет.
На питање да ли постоји санкција за
од дана регистровања.
- Измене закона су донете како би неизмиривање обавезе према при
се стекли услови да се омогући успе вредним субјектима, привредним дру
шније планирање и управљање штвима и предузетницима, Јелена
ликвидним средствима пре свега Ребић наводи да је та санкција измена
корисник а јавних средстава, па и закона прецизирана.
- Блокирање ненаменских трансфе
корисника буџетских средстава, као и
управљање ликвидним средствима од ра субјекту јавног сектора је најо
стране привредних субјеката – рекао збиљнија санкција. Јединице локалне
 раве, општине и градови би у
је начелник Градске управе за буџет самоуп
Града Сремска Митровица Душко случају неизмирења преузетих обаве
за остали без дела средстава из буџе
Шарошковић.
Он је додао да ће се на овај начин та, а ту су и трошкови камате, и
омогућити бољи систем сагледавања наравно новчане казне које су предви
потраживања које повериоц
 и имају ђене законом – закључује Јелена
Ребић.
према јавном сектору.
С. Ц.
- Регистровање фактура издатих од
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ЈАВНИ ПРЕВОЗ

Више
бесплатних
картица
Како су саопштили над
лежни из сектора Јавног
превоза у Инђији и ове
године око 5.000 пензионе
ра и 1.000 ђака оствариће
право на бесплатне ауто
буске карте. Најаве су да
ће се круг повлашћених
категорија проширити а о
томе је недавно говорио и
председник Општине Инђи
ја Владимир Гак.
– Видећемо да прошири
мо тај круг лица који имају
право на бесплатне карте.
Желимо да бесплатне кар
те добију и оне категорије
којима ће то много значити.
Највећи проблем нам је,
као и код већине пројеката
које желимо да реализује
мо, административни део
али ћемо и то превазићи –
рекао
је
предс едн ик
Општине Инђија.
Подсетимо да је систем
јавног превоза у Инђији са
функционисањем почео
пре седам година и обухва
та сва насељена места у
тој општини. Становници
насељених места који су
до тада путовали тако што
су преседали у друге ауто
бусе на главној инђијској
станици више немају те
проблеме.
Кроз
сва
насељ ен а
места пролазе две кружне
линије из различитих пра
ваца. Путницима је на рас
полагању укупно 10 аутобу
са, осам за приградски и
два потпуно нова бредни
рана возила за градски
превоз. У градском и при
градском превозу месечно
се прода око 700 месечних
маркица.
М.Ђ.

14. MART 2018.

ИНЂИЈА

Винари и виноградари
окупљени у задрузи

В

ише од 20 винара и
виноградара са тери
торије општине Инђија
2009. године удружили су се
и основали Виноградарску
задругу „Трифун и Дионис“ са
циљем да лакше пласирају
своје производе али и да се
исто тако заједнички пред
стављају на Сајмовима вина
широм земље. Први заједнич
ки наступ имали на Вајн фесту
у Сомбору, где су освојили
неколико медаља. Анализом
поседа установљено је да сва
ки задругар у просеку има око
хектар и по винограда и да су
у питању различите сорте гро
жђа због чега нису могле да се
у потпуности реализују плани
ране заједничке активности.
Доношењем новог Закона
о винима настао је проблем,
каже Александар Коваче
вић, директор Виноградарске
задруге „Трифун и Дионис“,
јер нису могли у потпуности
да реализују све планове и
циљеве постављене при осни
вању Задруге.
– Морали смо директно да
откупљујемо грожђе и нисмо
били у могућности да то буде
од наших задругара. Тада
смо обуставили рад Задруге
и прошле године смо се поно
во окупили, пререгистровали
и кренули са радом – каже
Ковачевић и додаје да су про
шле године конкурисали код
Републичке агенције за развој
која им је одобрила средства
у износу од пет милиона дина
ра.
– Средства смо добили
за формирање заједничког
подрума и складиштење вина
свих наших чланова. Подрум
се налази на излазу из Бешке

Са наступа Задруге на Сајму вина у Вршцу

где сваки наш задругар има
простор
за
складиштење
вина. Такође, имамо техноло
га који води рачуна о квалите
ту а уједно нам је омогућена
и лакша контрола квалитета
– каже директор Виноградар
ске задруге „Трифун и Дионис“
у Инђији.
Ковачевић истиче да у току
ове године планирају проши
рење Задруге где би им се
прикључили винари и виногра
дари ван територије општине
Инђија.
– План нам је да конкурише
мо за средства код Републике
јер држава мора да стане иза
малих виноградара и винара.
То је једини начин да опста
немо. Циљ нам је да се више
ослонимо на државу али и да
покажемо нашим винарима и
виноградарима да је напредак
и опстанак могућ само уколико

се удружимо. Често се поста
вља питање да ли је исто
бити у удружењу или задрузи.
Задруга је правно лице које
помаже у функционисању сва
ког винара и виноградара на
конкретан начин. Олакшава
им кроз своје пословање про
изводњу грожђа, садњу вино
града, цео процес до прера
де грожђа, производњу вина,
његов пласман и да, на крају,
од свега тога имају и добру
финансијску корист – додаје
Ковачевић.
Директор
Виноградарске
задруге у Инђији истиче за
крај да их 16. и 17. марта оче
кује заједнички наступ на Сај
му вина у Вршцу, али и да је
недавно њихов члан, Тома
Слобода из Марадика, освојио
награду за најбоље вино на
17. Данима вина у Ривици.
М. Ђ.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Веће стипендије за инђијске студенте

У

лагање у знање и младе један је
од основних задатака челних људи
Општине Инђија. Из тог разло
га, председник Општине Владимир Гак
решењем је одредио месечни износ сту
дентских стипендија за 2017/2018. годи
ну које су за две хиљаде динара више
у односу на ранији период. Студенти
су 2016. године добијали стипендије у
месечном износу од 7,5 хиљада дина
ра, а потом 10 хиљада динара месечно.
Ове године најуспешнији студенти биће

награђивани са по 12 хиљада динара
месечно.
На званичном сајту Општине Инђија
(www.indjija.net ) ускоро ће бити објављен
конкурс за доделу општинских стипенди
ја, а 100 најбољих студената потписаће
уговор са Општином када буде објавље
на коначна ранг листа.
Право на стипендију моћи ће да оства
ре студенти високошколских установа
чији је оснивач Република Србија и Ауто
номна Покрајина Војводина под условом

да су уписали једну од година академских
студија првог степена, мастер академске
студије, као и студије код којих је академ
ски студијски програм организован инте
грисано у оквиру основних и мастер ака
демских студија, и то од друге до шесте
године студија, да током студија имају
просечну оцену најмање 8.50, да током
студија нису обнављали ниједну годину
и да имају пребивалиште на територи
ји Општине Инђија најмање три године.
Конкурс ће трајати 15 дана.
М.Ђ.

M NOVINE
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СА САСТАНКА СИСТЕМА 48

Железнице Србије
да покажу добру вољу
Н
а последњем састан
ку Система 48 у Инђи
ји одржаном у петак, 9.
марта било је речи о проласку
камиона и остале механиза
ције која учествује у реализа
цији пројекта изградње брзе
пруге Београд - Будимпешта
кроз насељена места Бешка
и Чортановци. Надомак Чор
тановаца у току је изградња
тунела, а мештани негодују
због проласка камиона који
могу да доведу до тога да се
оштети коловоз.
Председник Општине Инђи
ја Владимир Гак недавно је
разговарао са представници
ма „Железница Србије“ на ову
тему. Како је рекао, захтевали
су од надлежних да се про
блем реши а исто тако пону
дили су им и неколико реше
ња.
– Разумемо да је у питању
пројекат од државног знача
ја али исто тако морамо да
заштитимо интересе наших
суграђана и локалне самоу
праве. Поред тога да путеве

којима пролазе у потпуности
обнове, понудили смо им и да
учествују у неколико пројеката
који су од значаја за мештане
ових села, као што су рекон
струкција вртића, амбуланте,
школе или учешће у изград
њи спортске хале у Бешки. На
тај начин би показали добру
вољу и уверили мештане ових
села да нису дошли нешто
да униште, већ да помогну и
заврше један пројекат који је
од великог значаја за све нас
– рекао је Гак.
У супротном, каже председ
ник Општине Инђија, локална
самоуправа ће реаговати али
да то није у интересу ни јед
не стране, јер ће „Железнице
Србије“ најмање три године
радити на територији општине
Инђија.
С друге стране, на послед
њем састанку Система 48,
председник Гак осврнуо се
и на велики пројекат асфал
тирања 60 неасфалтираних
улица на територији општине
Инђија истакавши да ће уско

Тунел код Чортановаца

ро бити у потпуности завршен
пројектни део.
– Чим се тај део посла завр
ши кренућемо са избором
извођача радова. Овај исто
ријски пројекат реализоваће
мо кроз јавно-приватно парт
нерство, али размишљамо и о
томе како да убрзамо процес,
јер нам избор извођача кроз
јавно-приватно партнерство

може успорити реализаци
ју пројекта још два месеца –
каже Владимир Гак, председ
ник Општине Инђија и додаје
да ће за десетак дана почети и
радови на изградњи паркинга
у Марадику, а да су тренутно
актуелни радови на изградњи
паркинга код гробља у Новим
Карловцима.
М. Ђ.

АКТУЕЛНО ИЗ АГЕНЦИЈЕ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Конкурси за подстицај пољопривреде

И

з Агенције за рурални
развој општине Инђија
поручују да је у току при
купљање захтева за оства
ривање подстицаја биљној
производњи у 2018. години.
Право на коришћење основ
них подстицаја имају: правно
лице, предузетник и физичко
лице - носилац комерцијал
ног породичног пољопривред
ног газдинства. Субвенције
се могу остварити на земљу
у власништву, земљу у заку
пу од физичких лица и земљу
која је уступљена на коришће
ње без надокнаде од физич
ког лица максималне повр
шине, по кориснику, до 20
хектара каже Ивана Пејовић
Шеврт, директорица Агенци
је за рурални развој општине
Инђија и подсећа да је рок за
подношење захтева 30. април
текуће године.
– Пољопривредници фор
мулар могу добити код нас, у
просторијама Агенције, јер ми
као и увек пружамо сву неоп
ходну помоћ која им је потреб
на при подношењу захтева.

Ивана Пејовић Шеврт

Подсећам да је актуелан Пра
вилник од прошле године и да
сваки пољопривредник може
да оствари подстицај од две
хиљаде динара по хектару –
каже Пејовић Шеврт и додаје
да ће ускоро бити расписани
конкурси за средства која је
издвојила Општина Инђија

из свог буџета за подстицај
пољопривредној
производ
њи. Уједно, у Агенцији подсе
ћају на информацију да је за
текућу годину из општинске
касе опредељено 28 милион
а
динара кроз Фонд за пољо
привреду, а то је четири мили
она динара више него прошле
године.
– У складу са предвиђеним
средствима имамо меру које
се односи на вештачко осеме
њавање, а ради се о повраћа
ју средстава у износу од 100
одсто. Три милион
 а динара
предвиђено је за ову меру,
јер су у прошлој години пољо
привредници показали вели
ко интересовање. Следећа
мера се односи на кредитну
подршку, односно субвенцио
нисање камате 80 посто, а за
ове намене смо предвидели
око четири милион
 а динара
– каже директорица Агенци
је за рурални развој општине
Инђија.
Говорећи о другим мера
ма руралног развоја, одно
сно инвестицијама у физичка

средства
пољопривредних
газдинстава и ове године ће
се субвенцион
 исати набавка
прикључне механизације као
и пчелињих друштава и опре
ме. Износ подстицаја се кре
ће од 30 до 50 одсто у зави
сности од стања и положаја
газдинства, а опредељено је
укупно 13 милиона динара.
Пејовић Шеврт подсећа
на то да све важне аграрне
информације и даље стижу
до пољопривредника у виду
СМС порука, путем специјал
ног програма који функциони
ше, као такав, годинама уна
зад.
– Како би у сваком тренутку
били обавештени о актуелним
републичким,
покрајинским
и општинским конкурсима
умрежили смо их у нашу базу
података, те на тај начин
информације стижу до њих
– каже за крај Ивана Пејовић
Шеврт, директорица Агенци
је за рурални развој у Инђији
и наводи да се близу 2.000
газдинстава налази у њиховој
бази података.
М.Ђ.
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ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА

СЕДНИЦА СКУШТИНЕ ОПШТИНЕ

У плану прихватилиште
за бескућнике
Центру за
социјални рад из
општинске касе
намењено је 52
милиона динара,
а одборници
су усвојили
иницијативу
за развој
прихватилишта

Н

а 26. Седници СО
Стара Пазова која
је одржана 9. марта,
између осталог, усвојени
су финансијски планови и
програми рада за старопа
зовачки Дом здравља “Др
Јован Јовановић Змај” и
Центар за социјални рад у
Старој Пазови.
Како у Срему нема при
хватилишта за бескућнике,
директори центара за соци
јални рад у Срему покрену
ли су иницијативу за осни
вање прихватилишта које
би се налазило на терито
рији општине Стара Пазова,
а рад ове прихватне стани
це од регионалног значаја
финансирала би Општина
Стара Пазова у складу
са Одлуком о социјалној
заштити.
– Бескућници са терито
рије Срема могли би наћи
своје уточиште у Старој
Пазови која је препозната
као најповољнија локација
за развој ове услуге. Узима
јући у обзир да су капаци
тети постојећих прихвати
лишта у Београду и Новом
Саду попуњени, бескућници
на територији седам срем
ских општина препуштени
су себи самима. Иниција
тиву за оснивањем прихва
тилишта за лица која се
нађу у скитњи или просја
чењу покренули су дирек
тори центара за социјални
рад у Срему, па смо тако
анализом потреба уочили
недостатак оваквог објекта.
Самим тим, поједини кори
сници се неће збрињавати у
хранитељске породице. До

Рада Жугић

краја марта биће размотре
на могућност за закуп или
куповину објекта, односно
изградњу овог прихватили
шта – истиче директорка
старопазовачког Центра за
социјални рад Рада Жугић.
Центру за социјални рад
из општинске касе намење
но је 52 милиона динара, а
одборници су усвојили ини
цијативу за развој прихвати
лишта, односно прихватне
станице за бескућнике.
За функцион
 исање Дома
здравља који је оцењен
као један од најуспешни
јих у Срему, без обзира на
недовољан број лекара, из
општинског буџета издво
јено је 10 милиона динара,
а сагласност на Програм
рада и Финансијски план
ове установе дала је већина
одборника у локалном пар
ламенту.
На седници су усвојене
и измене и допуне планова
детаљне регулације бло
кова 1, 2, 3, 4 и 5 у Новој
Пазови, као и за насеља у
Старој Пазови и Белегишу.
Седници је од укупно 48
присуствовало 38 одборни
ка, а подршку већине доби
ле су све три тачке дневног
реда. Када је у питању План
детаљне регулације у Новој
Пазови, изменама и допуна
ма обезбеђена је локација
за зграду, односно за јавне
садржаје који ће служити
управљању будуће град
ске општине Нова Пазова
која би требало да буде на
катастарској парцели преко
пута Дома здравља, чиме
ће се избећи трошкови који

Бојан Коврлија

би настали приликом при
бављања земљишта за ову
намену.
Уместо досадсашњих 11, у
Општинској управи Општи
не Стара Пазова функци
онисаће 10 одељења на
чијем је челу исто толико
начелника. Одељење за
спорт и омладину припојено
је Одељењу за друштвене
делатности на чијем је челу
Жељко Шолаја.
Начелник
општинске
управе Бојан Коврлија обја
снио је зашто је дошло до
ових измена.
– До припајања је дошло
искључиво због прописа
који налажу да руководилац
одељења може бити лице
са високом стручном спре
мом и минимум пет година
радног искуства – закључује
Коврлија.
друге стране, функ
цију начелника Оде
љења за комунал
не делатности и заштиту
животне средине у наред
ном периоду обављаће
Зорица Јанчић која је од
2010. године обављала
посао комуналног инспек
тора уместо досадашњег
Николе Милаша који ће
и даље бити ангажован у
поменутом одељењу.
Начелник
Општинске
управе додао је да ће убу
дуће послове грађевинског
и комуналног инспектора,
као и инспектора за заштиту
животне средине и за друм
ски саобраћај моћи обавља
ти лица која имају минимум
пет година радног искуства
у инспекцијским пословима.

С
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Изгорео
аутомобил

У центру Голубинаца, испред
школе на путу ка Руми, 8. марта
око 11 часова потпуно је изго
рео аутомобил марке Голф 4
при чему је причињена већа
материјална штета. Узрок овог
инцидента је неисправност
возила у којем су непосредно
пре него што ће изгорети, поред
возача, била још два лица која
су се враћала са посла. Приме
тивши дим који се пушио из
аутомобила, возач је зауставио
возило и на време су се удаљи
ли. На лице места изашли су
припадници Полицијске стани
це у Старој Пазови који су извр
шили увиђај и Ватрогасне једи
нице који су након 15 минута
угасили пожар. Изгорели ауто
мобил је убрзо однет са места
настанка инцидента. Саобраћај
је на овој деоници привремено
био заустављен и успорен, а
након сат времена је нормали
зован.

С. С.

ПЕНЗИОНЕРСКЕ
КАРТИЦЕ

Почела
додела
Пензионери виће неће мора
ти свој статус доказивати чеко
вима од пензија или решењем о
оствареном праву на коришће
ње исте, с обзиром да су за
пенз ио н ер е са територ ије
општине Стара Пазова обезбе
ђене пензионерске картице које
би у наредном периоду могле
имати функцију попут београд
ских Сениор картица. Додела
пензионерских картица одржа
на је у згради општине у прису
ству представника сремскоми
тровачке Филијале Републичког
фонда за пензијско и инвалид
ско осигурање и општинског
руководства. За 20 пензионера
са територије ове сремске
општине обезбеђене су пензио
нерске картице чија би намена
требала да буде попут београд
ских Сениор картица којима ће
заслуж ни
грађ ан и
широм
земље моћи остварити бројне
попусте. У мају месецу, истичу
надлежни, картице ће бити у
рукама 11.500 пензионера
колико их је на територији ове
сремске општине.
С. С.
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СТАРА ПАЗОВА

Обука за
незапослене
Сви они који су на евиденцији
Националне службе за запо
шљавање и желе да започну
бизнис имају прилику да прођу
дводневну обуку која ће се одр
жати у уторак и среду, 13. и 14.
марта у малој сали Беле зграде
у Старој Пазови с почетком у 10
часова. Заинтересовани се могу
пријавити путем броја телефо
на 317-456 или слањем личних
података на e-mail: kzmstarapa
zova@gmail.com. Поред едука
ције, полазници ће након завр
шена обуке добити сертификат
Националне службе за запо
шљавање. Обуку за почетнике у
бизнису организују Општина
Стара Пазова и Регион
 ална
развојна агенција Срем уз подр
шку старопазовачке Канцелари
је за младе, а програм финанси
ра Министарство привреде
Републике Србије. 
С. С.

ГАЛЕРИЈА

Флорални
ритмови
„Флорални ритмови“ назив је
изложбе радова академског
уметника Бојана Кириџића из
Новог Сада, који се предста
вља у Галерији Центра за кул
туру Стара Пазова. Изложбу је
отворила Сибила Петењи Арбу
тина наглашавајући да су слике
инспирисане љубављу. На сли
кама са доминантном плавом
бојом, налазимо пролеће, као
симбол почетка и рађања новог
живота, што је аутору био пола
зни мотив при стварању овог
циклуса. Кириџић је у пазовач
кој галерији излагао пре 14
година и био је један од три
аутора у тада новоотвореном
галеријском простору, а ова
поставк а ће бити доступна
посетиоцима до краја марта.
З. К.

УДРУЖЕЊЕ
ПАРАПЛЕГИЧАРА

Дан жена
Поводом Дана жена, жене из
Удружења параплегичара Фру
шка гора – Срем организовале
су продајну изложбу ручних
радова. Поред показане креа
тивности, изложба има за циљ
да се обезбеде додатна сред
ства за функционисање удру
жења, чији рад знатно подржа
ва локална самоуправа, која је
финансирала и ову изложбу,
која је данас била у холу Беле
зграде у Старој Пазови, сутра
ако дозволе временске прили
ке, биће на отвореном, у случа
ју кише у истом простору. Ј. К.
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Збрињавање
најтежих болесника

Др Биљана Теодоровић, др Снежана Бојанић, доц. др Зоран Гојковић и др Живко Врцељ

У

Општој болници Сремска Митровица 12.
марта је одржана презентација пројекта
под називом „Брини се“. Пројекат обухва
та развијање и побољшање здравствених и
социјалних услуга за угрожене друштвене групе
у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне
сарадње Хрватска – Србија.
Догађају су присуствовали покрајински секре
тар за здравство Владе АП Војводине доц. др
Зоран Гојковић, помоћник покрајинског секрета
ра др Снежана Бојанић, затим председник
Скупштине града Сремска Митровица Томи
слав Јанковић, директор Опште болнице др
Живко Врцељ, директор Регионалне развојне
агенције Срем Милан Мирић, начелник митро
вачке градске управе за здравстевну и социјал
ну заштиту Војислав Мирнић, као и члан струч
ног тима у пројекту др Биљана Теодоровић.
– Ово је пројекат палијативног збрињавања

најтеже оболелих пацијената који се налазе у
Сремском округу. Обезбеђено је око милион
евра за финансирање овог пројекта. Из Фонда
Европске уније обезбеђено је 85 посто новча
них средстава, а 15 посто ће бити учешће Срби
је. Оформљено је ново одељење са шест соба,
12 најсавременијих кревета и са пратећом
опремом која је неопходна за лечење оболелих
пацијената. Такође је запослено 10 нових рад
ника – изјавио је др Зоран Гојковић.
Директор Опште болнице Живко Врцељ је
рекао да је задовољан реализација пројекта,
као и то да су већ набавили опрему која им је
потребна за рад.
– Од опреме смо добили два санитетска
возила која су намењена за потребе палијатив
не неге, добили смо респиратор, дефибрила
тор, 12 нових кревета, рачунаре и пратећу опре
му – рекао је др Живко Врцељ.
А. Д.

ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Нова машина на терену

В

озни парк ЈКП Водовод
у Сремској Митровици
богатији је за вишена
менску машину ЈЦБ, енгле
ског произвођача. Реч је о нај
савременијој комбинованој
универзалној машини за рад
на терену чија примена ће
убрзати процес интервенција
на водоводној мрежи. Тиме
ће бити обезбеђена већа
ефикасност рада, с обзиром
на све већи обим посла и број
интервенција. Машина поред
стандардне опреме, садр
жи три врсте кашика од 800,
600 и 400 центиметара, јед
ну утоварну кашику од 1300
центиметара, виљушке за
палете и хидраулични разби
јач бетона.
– Поред већ постоје

ћих машина тог типа, нова,
са
бољим
карактеристи
кама, знатно ће убрзати
време
потребних
интер
венција, било да је реч о
планираним радовима или о
санирању кварова насталих
услед непредвиђених окол

ности. С обзиром да је пред
„Водоводом“ нова грађевин
ска сезона, набавком ове
радне машине биће омогу
ћено ефикасније обављање
посла – изјавио је Борислав
Бабић, в.д. директора ЈКП
Водовод.
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Сава расте, али
још увек не прети

П

рема извештајима Републичког
хидром етео р ол ош ког
завод а
Србије, у Сремској Митровици
ниво реке Саве има тенденцију пора
ста.
У недељу 11. марта, водостај је
достигао 587 центиметара, што је за 14
центиматара више у односу на прет
ходни дан. До момента када је закљу
чен овај број М новина, у понедељак
12. марта, водостај је порастао на 605
центиметара.
Пораст температ ура и урбзано
топљење снега дуж тока Саве, а наро
чито њених притока, условиће да у
наредним данима висина водостаја
пређе 600 центиметара. За среду 14.
март и четвртак 15. март прогноза је да
ће водостај бити 660 центиметара, што
је изнад границе редовне одбране од
поплава. Да подсетимо, ниво редовне
одбране од поплава је 650, а ванредне
750 центиметара.
Иначе, највиши ниво Саве у мају
2014. године, када је река озбиљно
запретила граду, био је 870 центиме
тра. Најкритичнији дани су били петак
и субота, 16. и 17. мај, јер са тих 870
Сава је за 66 центиметара била виша
од ондашњег максимума из 1974. годи
не. Савски кеј изграђен 1976. године,
дуг је десет километара, а висок 860
центиметара, био је одговор на попла
ву из 1974. године.
Међутим, у мају 2014. Сава је поста
вила нове рекорде. И не само Сава.
Цела земља је страдала у незапамће
ним поплавама. Многи градови су
поплављени, а међу њима највише је
страдао Обреновац због изливања
Колубаре. У целој земљи је била про
глашена ванредна ситуација. Сремска

Пораст температура
и урбзано топљење
снега дуж тока Саве,
а нарочито њених
притока, условиће да
у наредним данима
висина водостаја
пређе 600
центиметара. За среду
14. март и четвртак
15. март прогноза је да
ће водостај бити 660
центиметара, што је
изнад границе
редовне одбране
од поплава. Да
подсетимо, ниво
редовне одбране
од поплава је 650,
а ванредне 750
центиметара

Митровица је тада одбрањена уз
помоћ џакова са песком уз свесрдно
ангажовање свих грађана и 5.000
волонтера из Београда, Новог Сада,
Панчева и других градова Србије.
Наређена је превентивна евакуац
 ија
Митровчана, Лаћараца, Босућана и
становника Сремске Раче који живе у
близини Саве. Прихватни центри су
организовани у школама и спорстким
халама у којима је било смештено
више стотина људи. Школе нису ради
ле. У фрушкогорском делу општине
бујичне поплаве су напарвиле значајну
штету, као и канал Чикас у насељу
Блок Б. Проблема је било и са подзем
ним водама у нижим деловима града.
Материјална штета на ораницама је
такође била огромна.
Драматичне мајске дане 2014. годи
не Митровчани су запамтили не само
по страху од поплаве, већ и по соли
дарности и заједништву које су показа
ли.
Иначе, у Срему највише је страдала
Јамена, која је била поплављена. Угро
жени су били и Босут, Сремска Рача,
Моровић, Вишњићево, Хртковци, Кле
нак, Јарак, Купиново, а у Врднику су
бујице направиле незапамћену штету.
Тог маја 2014. године на Србију и
околне земље је пала невероватна
количина кише. Циклон кога су прозва
ли Тамара, харао је Србијом, Босном,
Хрватском од 13. до 16. маја и доносио
преко 100 литара кише по квадратном
метру, дневно. То су биле до тада неза
бележене количине падавина, које су
након тога резултирале и незапамће
ним поплавама.
Да ли смо нешто научили из поплава
од пре четири године?

M NOVINE
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АНКЕТА: Плашите ли се поплава?

Страх увек постоји

Владимир Човић, Бранка Јуришић, Славка Милошевић, Иван Гецингер, Немања Владисављевић и Јасмина Марковић

Владимир Човић, пензионер,
Сремска Митровица:
Сећам се поплава које су биле
2014. године. Међутим, мислим да
ове године становништво нема разло
га за страх јер је Сава почела да опа
да.
Бранка Јуришић, пензион
 ерка,
Сремска Митровица:
Страх ме је, добро се сећам како је
онда било када је Сава нарасла.

Славка Милошевић, пензион
 ерка,
Сремска Митровица:
Бојимо се да ће опет доћи до тога.
Ми имамо стан одмах поред Саве,
тако да смо ми први на удару ако би
дошло до тога.
Иван Гецингер, пензион
 ер, Срем
ска Митровица:
Не страхујем да би то могло да се
понови. Одрастао сам крај Саве, тако
да се не бојим тога.

Немања Владисављевић, пензи
онер, Лаћарак:
Вреће не могу да зауставе реку ако
дође до изливања. Постоји одређена
доза страха због тога што постоји
могућност да се тако нешто догоди.
Јасмина Марковић, службеница,
Сремска Митровица:
Наравно да постоји. Мислим да ће
сваке године бити све горе и горе због
овог промењивог времена.

Мај 2014.
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ПРИВИНА ГЛАВА: ЈЕДАН ОД НАЈСТАРИЈИХ СРПСКИХ МАНАСТИРА
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Нови старешина, нова ера

Као настојатељ овог
женског манастира
одлучио сам да
забраним пушење,
које је раније било
дозвољено, а оно је
велики грех. Човек
мора да остави такве
пороке и придржава
се поста, да би
прочистио своју душу.
Ти који посте само
један дан, далеко су
од вере о којој
причају. Човек је биће
подложно утицају зла,
осетљиво биће које је
лако завести чулним
утисцима, каже отац
Макарије

Отац Макарије, старешина манастира Привина Глава

M NOVINE

14. MART 2018.

Н

а око пет километара северои
сточно од Шида, на самом западу
Фрушке горе, налази се један од
најстаријих српских манастира Привина
Глава, посвећен Сабору Светих Архан
ђела, подигнут у XII веку. Фрушка гора
броји шеснаест српских православних
манастира, али реч је о једном који је
током протеклих деценија доживео вео
ма приметан процват. Неки извори гово
ре о извесном властелину Приву или
Прибу, као првом ктитору овог манасти
ра, по чијем имену је и добио име. Сма
тра се и да су га 1496. године обновили
деспот Јован Бранковић и његов брат
Ђорђе, који се замонашио и добио име
Максим.
Манастир Привина Глава на значају
је највише добио за време старешин
ства оца Гаврила, који је анимирао
велики број људи широм бивше Југо
славије, па и шире. Из разних земаља
долазили су у Привину Главу како би
посетили оца Гаврила за којег десетине
хиљада људи верује да је имао исцели
тељске моћи. Манастир је брзо
прерастао у велелепно здање, али руку
на срце, грађен је од руке оца Гаврила
и пре него што је та рука почела да лечи
додиром. О исцелитељским моћима и
Гавриловој видовитости чуло се нада
леко, а проширили су глас они који су се
излечили.
Било како било, након Гаврилове
смрти 21. децембра 2017. године, неке
ствари, бар оне начелне, у манастиру
су се промениле. Тачније, променио их
је отац Макарије који је наследио старе
шинство. На улазу у манастир назначе
но је забрањено пушење и употреба
меса у оквиру комплекса. Према духов
ним хришћанским начелима, употреба
цигарета је грех, јер представља самоу
ништење, слободну вољу човека да
деградира свој дух и своје тело. Што се
тиче поста, посвећени верници га се
придржавају у потпуности. Једнодневни
пост је само израз показне вере. У крви
највећег дела овог народа је да 6. јану
ара некако „издржава“ да једе рибу,
радујући се следећем дану и божићном
прасету, док веру и побожност оправда
ва иконом свеца. Међутим, пад у грех,
који се одвија постепено, почиње првом
од четири фазе – демонским предло
гом.
– И пре него што су ми јавили, осећао
сам да ће ме позвати у Привину Главу.
До тада сам служио у Кувеждину. Иначе,
био сам пилот ЈНА, а онда сам осетио
да ме вуче манастир и духовнички
живот. Као настојатељ овог женског
манастира одлучио сам да забраним
пушење, које је раније било дозвољено,
а оно је велики грех. Човек мора да
остави такве пороке и придржава се
поста, да би прочистио своју душу. Ти
који посте само један дан, далеко су од
вере о којој причају. Човек је биће под
ложно утицају зла, осетљиво биће које
је лако завести чулним утисцима. Дро
га, алкохол, цигарете, блуд, све то
повлачи једно друго и повезано је, али
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ОТАЦ ГАВРИЛО:

Светац или Распућин

причао је често Гаври
Комплекс манастира
Привина Глава толико је Поједини велико ло, одговарајући на
изграђ ен
последњ их достојници и све интересовање медија.
- Замолили су ме
децен ија,
да
прва штеници назива
1978. године да оживим
шаљива
асоц ијац ија
ли су ме врача запуштени манастир
неког ко није из света
рем, гатарем,
Привину Главу. У то вре
религије, може да буде
– Хиландар, толик о
гледачем и про ме овде нису хтели да
супери о рн о
изглед а
роком. А ништа дођу ни живи ни мртви
калуђери. Кренули смо
овај споменик културе.
од свега тога
са богослужењем, пси
За то је „дежурни кри
нисам, само је
холошким, духовним и
вац“ упок ојени отац
Гаврил о.
Десет ин е моја душа чиста. моралним разговорима.
Поједини великодостој
хиљада људи доживеле
Не дај Боже,
ници и свештеници
овај манастир као један
нисам пророк,
називали су ме врача
од модерних центара
рем, гатарем, гледачем
хришћанске религије,
јер пророк је
пророком. А ништа од
градећи култ око Гаври
први и последњи исве
га тога нисам, само
ла. За њега су тврдили
Свети Јован
је моја душа чиста. Не
да лечи додиром, моли
дај Боже, нисам пророк,
твама, помоћу обредног
Крститељ
јер пророк је први и
колача и слично. Гледа
јући детаље при поступцима оца последњи Свети Јован Крститељ. И
Гаврила, оно што је бацило под знак после њега нема пророка на земљи
питања целу ствар, кад је у питању – говорио је отац Гаврило.
У склопу манастира који је непре
хришћански морал, можда је баш чин
жртвовања јагњета, као паганска, стано градио Гаврило, налази се пет
многобожачка метода. О Гаврилу су цркви и шест капела, а његово тело је
мишљења била подељена. Називали положено у саборној манастирској
су га и свецем и Распућином. О При цркви, а свету архијерејску литургију
виној Глави и својим подухватима служио је епископ сремски Василије.
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не може да заведе човека у којег је јака
вера. Наука ове силе назива ментал
ним болестима, а то је само изговор за
лоше стање човека. У питању су демо
ни, има их много и моћни су, а најмоћни
ји је Деница. Денице се тешко ко осло
боди, зато треба ускладити здравље
тела и духа – говори отац Макарије.
Појам Деница представља звезду
Даницу, односно Луцифера, лучоношу,
доносиоца светлости, који је био оми
љени божји син.
Макарије каже да лично не зна ништа
нарочито о Гаврилу, којег су славили
многи. Он говори о молитви као спасе
њу.
– Наравно, чуо сам све о Гаврилу, али
не знам шта бих рекао о њему, јер ја
сам радио неке друге ствари. Молитва
је важна, јер она даје снагу, храброст и
може да залечи душу. Довољно је да
знате да верујете у добро, у Христа, да

РЕПОРТАЖА

Крштење је најважнији
хришћански обредни
чин, јер оно чисти
од зла, даје заштиту
и ојачава вером. Људи
који нису крштени,
незаштићени су, на
удару зла, много
подложнији паду

14. MART 2018.

можете да саживите са њим и увидите
љубав, тад молитва успева. Тада дола
зи преко потребни мир. У мени влада
велико смиреније, а када то неко постиг
не, нечастиви остаје немоћан у односу
на њега. Љубав и мир када се наруша
вају и нападају, тада се отварају врата
зла. Тек два посто људи у овој земљи
заиста верује, па брак као институција
пада, а промискуитет и све друге дегра
дације морала расту – каже Макарије.
Нови настојатељ манастира Привина
Глава напомиње да је крштење од нај
већег значаја за душу. Исто тако, за
сваког човека је здраво и прочишћујуће
да проведе године у покајању како би
са себе скинуо неки велики грех, за шта
се везује појам епитимија. То је мала
црквена казна која је обично временски
ограничена за разлику од велике (ана
теме, екскомуникације). Иако, дуго већ,
епитимија махом није у употреби, отац
Макарије излази у сусрет грешним пра
вославцима.
– Крштење је најважнији хришћански
обредни чин, јер оно чисти од зла, даје
заштиту и ојачава веру. Људи који нису
крштени, незаштићени су, на удару зла,
много подложнији паду. Када причам са
људима, не само о проблемима, него и
другим темама које их занимају, увек
настојим да их приволим да се крсте.
Грех треба спрати са душе да човеку
буде лакше. Желим да олакшам људи
ма и ко би ми се обратио, дао бих му
епитимију. Године проведене у окајава
њу греха и покајању, могу да помогну
истинском вернику, да прочисте, да
прогледа, али оном ко не тражи искрен
опрост, не може помоћи никакав трик.
Веру или имате или немате – закључује
отац Макарије.
Александар Ћосић

ОПШТИНА ИРИГ

14. MART 2018.
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ИРИГ

Планови
за изградњу
дома ученика
Локална самоуправа у Ири
гу активно ради на реализаци
ји идеје која постоји већ дуже
време, а то је изградња сред
њошколског дома у којем би
били смештени ученици ССШ
„Борислав Михајловић Михиз“
у Иригу. Наиме, у овој школи
постоје сада два смера: винар
- виноградар и кулинар, а
раније је постојао и туристички
техничар за који би се потом,
поново тражила дозвола.
ОШ Милица Стојадиновић Српкиња

ВРДНИК

Школа се осавремењује,
али ученика све мање

ОШ „Милица Стојадино
вић Српкиња“ у Врднику
добила је од Владе Србије,
Канцеларије за управљање
пројектима 21,5 милион за
радове на фасади и изола
цији, односно за повећање
енергетске
ефикасности
школског објекта.
-То нам је важно јер је
школа основана пре 60
година, фасада је у доста
лошем стању као и олу
ци и то ће се покрити овим
средствима. Од Управе за
капитална улагања смо пре
годину и по дана за фискул
турну салу и свлачионице
добили 10,5 милиона дина
ра, и то је био, после дужег
низа година, један вели
ки пројекат у нашој школи.
Такође, лане смо добили
од Покрајинског секретари
јата за омладину и спорт
250.000 динара за опрема
ње фискултурне сале и рад
спортске секције – каже за
наше новине директор шко
ле Горан Жугић.
Директор Жугић исти
че да ће, када је реч о овој
инвестицији од 21 милион
динара, радови почети на
пролеће, евентуално лето,
зависи од поступка јавних
набавки.
– Ми очекујемо да ће
следеће године школа бити
знатно функционалнија и
енергетски ефикасна, пого
тово што смо раније угра
дили ПВЦ прозоре како у

Горан Жугић

нашој тако и подручној шко
ли у Јаску. Школа ће, поред
функционалности, имати и
знатно бољи изглед. У мар
ту смо аплицирали у Упра
ви за капитална улагања за
енергетску ефикасност под
ручне школе у Јаску где је
фасаду лошем стању и где
има доста влаге. У Јаску
ове године имамо 12 учени
ка, а лане је било 25 учени
ка – каже Горан Жугић.
Број деце се смањује,
али је важно да се одрже та
два комбинована одељења,
сматра директор.
Он указује да су у проте
клих десетак година имали
исто толико пројеката на
унапређењу услова рада у
школи.
- Имамо пројектни тим
школе који активно ради

на набавци потребне опре
ме за кабинате и наставу.
Од Покрајинског секрета
ријата за образовање реа
лизовали смо пројекат и
добили седам белих табли,
а шест смо обезбедили уз
помоћ локалне самоуп
 ра
ве, тако да у свим учион
 и
цама имамо беле табле.
Добили смо и средства за
децу са посебним потреба
ма, и то од Министарства
просвете, за литерартуру
за инклузивно образовање.
Били смо у врху школа по
квалитету ове инклузивне
наставе. Имамо и плакету
Школа без насиља и нала
зимо се међу првих 45 шко
ла у Србији у овом пројек
ту – истиче директор Горан
Жугић.
ОШ „Милица Стојадино
вић Српкиња“ има ове годи
не 232 ученика и приметно
је да се број ђака смањује.
- Ова два пројекта сре
ђивања фасада и енергет
ске ефикасности школе у
Врднику и Јаску су нам јако
важни, стижемо да попра
вимо нешто што се децени
јама није радило, уз подр
шку локалне самоуп
 раве,
унутрашњих потенцијала и
покрајинских секретарија
та. Дакле, само да нам број
ђака не опада, то нам је нај
већа брига, да школа опста
не – каже директор Горан
Жугић.
С. Џ.

Тихомир Стојаковић

Када би се изградио овај
средњошколски дом, школа
би могла да ради пуним капа
цитетом и да се у њој за ова
занимања припремају и уче
ници који нису из иришке или
ближих, околних општина.
– Постоје потребе за овим
ученичким домом, јер смо
приметили да се интересују
и деца из других градова, па
и Новог Сада. Ми смо мала
општина, али смо све своје
капацитете усмерили у правцу
израде пројеката и међу први
ма смо у Србији по добијању
средстава по тим пројектима.
Имамо веома озбиљна обе
ћања да ће и пројекат изград
ње ученичког дома добити
зелено светло – каже Влади
слав Илкић, председник СО
Ириг.
Како сазнајемо од Тихоми
ра Стојаковића, посланика у
Скупштини АП Војводине из
Ирига, план детаљне регула
ције простора где би се овај
дом градио је урађен, а реч
је о простору у близини балон
хале, односно фудбалског
игралишта на улазу у Ириг.
– План је такав да капаци
тет овог дома буде довољан
за 100 ученика, а колика је
вредност инвестиције зна
ћемо после израде пројекта,
а свакако да је реч о великој
инвестицији – рекао нам је
посланик Тихомир Стојаковић.
С. Џ.
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АНЂЕЛКА ПРПИЋ

Небојша
Глоговац
ми је дао
ветар
у леђа

М

итровачка публика је у среду 7.
марта у позоришту „Добрица
Милутиновић“ имала прилику
да чује и види добро нам познату глу
мицу Анђелку Прпић у представи „Шта
ме снађе“. Ова шаљива монодрама
која описује наш менталитет је заинте
ресовала Митровчане који су у вели
ком броју дошли да се забаве али
можда чак и да се пронађу у безброј
ситуација које прате главну јунакињу
Јованку Јоку Јаковљевић. Јока је бан
карка која има 32 године и покушава
да гради каријеру у суровом корпора
тивном свету, сходно томе наилази на
дилему част и брачна верност или
успон у каријери.
У разговору за М новине Анђелка је
говорила о томе да ли постоје слично
сти између серије Андрија и Анђелка
која ју је прославила и монодраме
„Шта ме снађе“, ко су јој глумачки узо
ри, као и о несебичној подршци публи
ке пред којом већ дуже време изводи
ову представу. Ведра и насмејана
наглашава да није могла да замисли
колико публика цени када види да се
неко поштено даје и труди да им доча
ра ситуације са којима се је скоро сва
ко некада сусрео током живота.

Моја генерација није
имала прилику да се
ушушкава у то да смо
запослени и да
радимо. Ја сам
хонорарац од како сам
завршила факултет
и не очекујем да
неко брине о мом
сналажењу

: Колико се ова улога
MМNOVINE
НОВИНЕ:
разликује од улоге Анђелке у истои
меној серији?
АНЂЕЛКА ПРПИЋ: Разликује се,
јер нема никакве везе са Анђелком
осим што су жанровски исте, и то им
је заједничка црта. Та серија није била
окосница од које смо кренули. Напро
тив, ми смо желели да избегнемо тај
моменат и да кренемо корак даље,
као и то да публика види нешто ново
од мене.

С обзиром на то да скоро сваки
глумац има своје узоре можете ли
нам рећи који су ваши?
- Ја сам одрасла уз наше домаће
серије и филмове. Пошто сам Пожаре
вљанка нисам била у прилици да тако
често посећујем позориште. Некако
сам везана за ону старију генерацију
коју су чинили Мија Алексић, Чкаља,
Никола Симић, Мира Бањац, Милена
Дравић, Драган Николић. То јесу коме
дије које су блиске нашем менталите
ту. Међутим имала сам прилику да се
током размишљања о томе да ли да
упишем Академију или не на једном
драмском такмичењу упознам са
Небојшом Глоговцем који ми је дао
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ветар у леђа. Захваљујући њему сам
се највише одважила да упишем глу
му. Упознавајући га и пратећи његов
рад могу постао ми је један од омиље
нијих глумаца са наше сцене.
Гледали смо вас на телевизији, а
сада имамо прилике да вас гледамо
на даскама које живот значе. Где се
више проналазите и шта вам је дра
же телевизија или позориште?
- Глума је глума, али другачија су
средства и процес рада на телевизији
и у позоришту. На телевизији има
магије у монтажи, док је у позоришту
магија у размени енергије са људима
који су ту и управо због њих је сваки
пут другачије и ново. Не бих могла да
правим избор између та два али теле
визија је дефинитивно нешто у чему
сам свој на своме. Могу рећи да овом
представом правимо озбиљну киломе
тражу, синоћ нам је била 30 та пред
става а вечерас ћемо заокружити на
32 у Митровици. Морам да се захва
лим публици јер то колико они дају, то
је невероватно. Нисам могла да зами
слим да то тако изгледа док нисам то
доживела.
Да ли можете да се поистоветите
са ликовима које тумачите у овој
представи?
- Ликови које ја играм у овој предста
ви нису писани као класични каракте
ри, то су више неки типови. Прототип
баке, маме, другарице, директорке,
шефице и слично. Нама је и намера
била да се многи у публици и поисто
вете са тим ситуацијама. Не поистове
ћујем се са ликовима али се пронала
зим у том менталитету. И ја у себи
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Не припадам „ушушканој“ генерацији
Често чујемо како се мало сред
става издваја за културу и позори
ште а чињеница је да се многи
глумци који су квалитетни боре за
своје место. Шта мислите због чега
је то тако, и зашто је неким делом
тај сегмент запостављен?
- Када би имали одговор на то пита
ње вероватно би то могли да реши
мо. Све ми се више чини да се то
решава мимо нас и да смо ми глумци
нека крајња последица свега тога.
Мени се не бори са ветрењачама и
гледам да својом глумом допринесем
јер мислим да је то поштено са моје

стране. Ако имам прилику да данас
имам две пуне сале у овој малој сре
дини која сигурно тешко живи и
издваја, ја имам обавезу да публици
донесем са собом позориште, да се
заједно едукујемо и растеретимо.
Трудим се да свој посао одрадим
поштено и коректно и мислим да кад
би свако од нас тако радио све би
било мало боље. Моја генерација
није имала прилику да се ушушкава у
то да смо запослени и да радимо. Ја
сам хонорарац од како сам завршила
факултет и не очекујем да неко брине
о мом сналажењу.

имам ту карактеристику неодлучности
као што има и Јованка на сцени. Не
зна како да донесе одлуку, како да
пресече, кога да слуша. Ово јесте јед
на менталитетска прича и мислим да
ће и гледаоцима бити блиско нешто од
свега тога.

васпитања, какав ви желудац имате и с
чим можете да заспите. Сви смо ми
људи и имамо право да живимо овај
живот онако како желимо а не онако
како нам неко диктира. У овим нашим
малим срединама то уме да буде нешто
што наилази на неразумевање и на
разноразне коментаре. Ја се дивим
храбрим људима који живе онако како
они сматрају да треба. Мислим да је
друга ствар у питању када жена жели
да успе јер јој са једне стране не дозво
љавају да буде жена у том мушком
свету, јер се то тумачи тако да она
користи нека друга средства која
мушкарци немају да би дошла до свог
циља. Са друге стране када она изгуби
та средства због посла, оде кући и
зафале јој женски манири онда опет
наилази на још један проблем, јер тамо
фали она жена која треба да буде
домаћица и мајка. Што се мене тиче
трудим се да не оптерећујем себе
таквим стварима и радим онако како
мислим да у датом тренутку треба. Не
правим планове већ увек мислим да је
оно најискреније уједно и најпоштеније.

Ова представа говори о жени која
се бори да пронађе своје место у
пословном свет у, и сходно томе
наилази на разноразне дилеме које
је муче. Шта ви мислите да ли у
свакој ситуацији треба бити мора
лан и који су то проблеми са којима
се жена која жели да успе у свом
послу суочава?
- Можете ви да будете морални и да
напредујете. Чини ми се тако, или ја
можда имам неку срећну звезду која ме
прати па ми не да да одем странпути
цом. Сматрам да је све то до кућног

Постоји ли нека улога коју при
жељкујете?
- Као и у сваком послу тако и у овом
ми глумци прижељкујемо нешто ново
што ће нас покренути и надахнути. У
овом послу је проблем то што га нема
довољно за све. Ја прижељкујем при
лику коју ћу умети да искористим кад
буде дошла. Време нас је научило да
имамо реалистичне жеље.
Да ли бисте се опробали у неком
другачијем жанру с обзиром на то
да смо вас до сада углавном гледа
ли у комедијама?
- Наравно да бих волела и верујем
да ће бити прилике за тако нешто.
Планирате ли неки нови пројекат,
је л’ имате нове ангажмане?
- Има и серија, и нешто у вези са
телевизијом. Свашта се крчка и надам
се да ће ускоро осванути па ћете
видети.
Андреа Димић
Фото: Сања Кривачевић
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ЖИТНИ ТРГ, ОГЛЕДАЛО СВОГА ВРЕМЕНА

Два миленијума дуга историја

Трг је место где
непрестано
циркулише роба,
људи и трговина, који
доносе нешто ново,
али често неповратно
нестаје и нешто што је
било дубоко уткано у
живот становника
града. Житни трг је
обиловао мноштвом
трговинско - занатских
делатности од којих су
многи готово замрли,
као што су сарачки,
воскарски,
лицидерски,
папучарски,
сапунџијски, ткачки,
шеширџијски, ковачки
или крзнарски занат

Ж

итни трг - тржница од давнина,
што су потврдила и археоло
шка ископавања
открићем
читаве четврти трговачко - занатског
карактера у западном делу античког
Сирмијума. Кроз овај део града прола
зила је једна од кључних саобраћајни
ца у римско доба, која је одредила и
конфигурацију самог трга до дана
шњих дана. Још у античко време,
било је то место мануфактурних рад
њи и радионица за израду престижне
робе, као што су веома ретке радиони
це за израду стакла.
У 18. веку Житни трг постепено доби
ја обрисе трговачког центра града,
који се помера са трга Светог Стефа
на, ради градње Саборног храма на
троуг аони плато у близини реке Саве.
Краткотрајна, али веома благотворна
дводеценијска управа Градског маги
страта у то време допринеће трговач
ком процвату града, тако да Митрови
ца од типично војног, штабског места
постаје град, где се све више подстиче
развој слободне трговине, пружајући
добродошлицу многим трговцима и
занатлијама досељаваним из околних
земаља, са севера и југа. Становници
трга су слободни трговци и занатлије
Срби из Срема, Македоније, Старе
Србије, Босне и из других делова тада
шње Турске царевине, један број Цин
цара и Грка, као и Немаца, углавном
занатлија из Хесена, досељеним зва
ничн им дек ретом Аустроу гарс ке
монархије у периоду од 1785. до 1787.
године. Настаје специфична амбијен
тална целина сликовите грађанске

архитектуре, која је често носила обе
лежја градитељских традиција њених
становника и завичаја одакле су дола
зили, али се прихватају и утицаји са
стране.
Стара митровачка породица Крсто
ношић помиње се још почетком 19.
века, као надалеко познати мајстори
лицидерског заната и трговци гвожђем.
Познато је да су у гвожђарској радњи,
звучног имена „Код златног плуга“
мачвански устаници набављали оружје
и муницију за време Првог српског
устанка. Да Александар Крстоношић
није имао ни мало безначајну улогу у
снабдевању устаника оружјем, говори
и податак да га чувени писац Јанко
Веселиновић помиње у роману „Хај
дук Станко“, као „старог граничара“.
Породица Крстоношић - Цветковић
обележиће историју града последња
два века у разним областима, било
својим патриотским радом, трговачким
умећем, научним доприносима из
области електротехнике и информати
ке, изнедривши у својим редовима и
једног академика Драгоша Цветкови
ћа.
У амбијенталној целини Житног трга,
међу здањима из 18. и 19. века сачува
на је и кућа првог митровачког градо
начелника Кирила Ћире пл. Милекића.
Ћира Милекић је био пореклом из
угледне поседничке и трговачке поро
дице, која је носила племићку титулу
Карловачко - градски, а више чланова
ове породице имало је значајну улогу у
јавном животу тадашњег царства. Шко
ловао се у Бечу на трговачкој академи
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ји, а похађао је и Правни факултет. По
повратку бави се трговином и врло
рано укључује у политички живот род
ног града. Након десет година од уки
дања војне границе Митровица 1881.
добија статус слободног краљевског
града са пуном самосталношћу, а
Кирило Ћира Милекић између 24
заступник а бива изабран за њеног
првог градоначелника. Више пута је
биран за градоначелник а, а ову
дужност ће обављати пуних 27. годи
на, све до своје смрти 1908. године.
После успостављања цивилних власти
отворен је простор за убрзани при
вредни развој града, а Ћира Милекић
је свакако био личност, која је овај
општи полет и убрзану инду
стријализацију града умео да органи
зује и води, добро разумевајући потре
бе нарасле грађанско - трговачке кла
се, којој је и сам припадао.
Да је трговина житом била веома
развијена у 19. веку у самом центру
града сведочи и назив трга Житна пија
ца, који се сачувао до данашњих дана,
као знамење богате историје града.
Једна од породица која се најдуже
бавила трговином житарицама је поро
дица Вујашковић чији помен налазимо
у аналима из 1807. године. Помињу се
као велепоседници, а бавили су се и
сапунџијским занатом, за оно време
веома атрактивним занимањем, пре
него што су 1838. године са још чети
ри трговца и занатлија тражили дозво
лу да тргују житом и брашном. Тргова
ће породица Вујашковић житом гене
рацијама, читав један век, а као дуг
граду у коме су стекли иметак остави
ће једну од најлепших грађевина на
тргу, велелепно здање, као једно од
препознатљивих знамења богатог
житарског Срема. Митровица постаје
значајни снабдевач житарицама, не
само града, већ и околних области,

У амбијенталној
целини Житног трга,
међу здањима из 18.
и 19. века сачувана
је и кућа првог
митровачког
градоначелника
Кирила Ћире пл.
Милекића. Ћира
Милекић је био
пореклом из угледне
поседничке и
трговачке породице,
која је носила
племићку титулу
Карловачко - градски,
а више чланова ове
породице имало је
значајну улогу у
јавном животу
тадашњег царства
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чему ће свакако допринети и близина
реке и могућност превоза пловним
путем лађама житарицама. Стога не
чуди што се један број великих житар
ских трговаца настанио, баш на тргу у
чијој близини су грађени и магацини за
складиштење жита. У кући која је данас
у поседу породице Бережни - Стијачић,
а која је једна од најстаријих грађевина
на Житном тргу, са препознатљивим
„нинбершким забатом“, становао је
познати житарски трговац Спајић.
Поред ове куће старе преко двеста
година налази се кућа, која је припада
ла породици житарских трговаца Вуко
вић. Осим трговином житарицама
породица Вуковић се бавила и њихо
вом производњом, а поседовала је и
свој виноград. Некада је подрум куће
био пун вина, које су ови вредни дома
ћини сами правили и продавали. Од
породице адвоката Тајковића, ово изу
зетно декоративно здање купила је
породица Поповић, која се бави веле
трговином угљем.
Браћа Месаровић су трговали огрев
ним дрветом, а затим се веома активно
бавили млинарством, које је заузима
ло једно од важнијих места у привреди
града. Познато је да је у међуратном
периоду регистровано више млинова
млин Антуна Хардија, моторни млин
Вајса, Кузмића и браће Татић од којих
се паромлин Месаровића и Реслера
налазио на углу Паробродске улице у
близини реке Саве. Јован и Славко
Месаровић су саградили једну од нај
репрезентативнијих кућа на Житном
тргу почетком 20.века, која обилује
богатим архитектонским украсима у
стилу неоренесансе и необарок а.
Данас кућа припада једним делом
породици Богдановић, потомцима
Василија Богдановића, судије и Ларисе
Крутиков, Рускиње, која се током два
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десетих година прошлог века таласом
емиграције доселила у град.
Међу породицама, које су се најдуже
одржале на тргу је породица Удицки
пореклом из Кикинде, која се доселила
у Сремску Митровицу 1884. године.
Прво су отворили чизмарску радњу, а
касније продавницу за трговину коже у
кући на Житном тргу, коју су временом
откупили. Готово сви Удицки, а било их
је у Кикинди, Зрењанину и околини,
Меленцима и Српској Црњи су се бави
ли чизмарским занатом. Породица је
изнедрила познатог митровачког учи
теља и за оно време прилично позна
тог дечијег песника Јована Удицког, по
коме је и једна улица у граду добила
име. Потомак Предраг Удицки, иако је
по струци правник, као и његов стриц
наследио је песничку црту, а бави се и
сликарством. Предраг и Анкица Удицки
су познати Митровчанима, као једни од
најстаријих и најредовнијхи посетила
ца свих културних манифестација у
граду.
Грађевинске традиције које су доно
сили досељени трговци, такозвани
„професионисти“ са севера видљиве
су у примени карактеристичног „нирн
бершког забата“ и великим косинама
кровова, које одговарају северњачком
начину градње. Да је кућа митровачког
трговца текстилом Милана Петковића
имала богату предис торију, која сеже
дубоко у 19. век сведочи једна стара
разгледница са представом трга, на
којој се види кућа са изразито стрмим
кровом, грађеним према грађевинским
нормама северњачке архитект уре.
Потреба за модернизацијом и праће
њем најсавременијих стилова у архи
тектури навела је текстилног трговца
да предузме реконструкцију старије
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грађевине и изради фасаду у тада вла
дајућем стилу сецесије. Породица Пет
ковић - Стојшић већ више од шест
генерација станује у овом здању које
одише класичном префињеношћу
архитектонских облика. Данас је она
дом познатог митровачког хирурга
Мите Стојшића, потомка Паје Стојши
ћа, председника општине Ириг за вре
ме Првог светског рата, који је почет

Грађевинске
традиције које су
доносили досељени
трговци, такозвани
„професионисти“
са севера видљиве
су у примени
карактеристичног
„нирнбершког забата“
и великим косинама
кровова, које
одговарају
северњачком
начину градње
ком деведесетих година, као директор
митровачке болнице, био изабран за
народног посланик а у Скупштини
Србије.
Некад је трг био место препознатљи
вих локала, као што су: Кафана
„Битољ“, угоститељска радња Панели
је Панте Пуђе, Хотел на месту дана
шње Музичке школе, лекарска ордина
ција, Сремчевићева стакларска рад
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ња, аутобуска станица, скоро пола
века Матрозова штампарија, папирни
ца „Петица“ у кући Вујашковића, про
давнице „Меда“, „Вартекс“, „Ловац“
крзнарска радња „Панић“, месница
Вукајловић „Дуга“, „Монада“, пекара
„Казанџилук“, продавница Српске пра
вославне цркве. Проток времена је
донео нове локале, власнике и делат
ности. као што су даротека „Кедар“,
„Фонтана“, многобројни бутици, про
давнице мушке и женске конфекције ,
туристичке агенције, адвокатске канце
ларије, парфимерије, кафић „Челик“,
обновљена зграда „Јелен“ са продав
ницом спортске опреме „Ђак“, „Метро“,
ТСВ „Касица“, дечији хор „Вивак“ у
Милекићевој кући, месни одбори стра
нака.
Трг је место где непрестано циркули
ше роба, људи и трговина, који доносе
нешто ново, али често неповратно
нестаје и нешто што је било дубоко
уткано у живот становника града. Жит
ни трг је обиловао мноштвом трговин
ско - занатских делатности од којих су
многи готово замрли, као што су сарач
ки, воскарски, лицидерски, папучарски,
сапунџијски, ткачки , шеширџијски,
ковачки или крзнарски занат.
Трг Житна пијаца временом је мењао
административне називе, али сво вре
ме је остао место, где се трговало. Као
градско језгро, које је препознатљиво
био је и остао једно од најзначајнијих
средишта трговачког и духовног живо
та града, а становништво, које га насе
љава, разноврсно по пореклу, образо
вању и делатностима којима се бави,
из генерације у генерацију ће оставља
ти печат свога времена у два милени
јума дугој историји овог дела града на
Сави.
Марија Вукајловић
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ДОМ ЗДРАВЉА РУМА

Месец борбе против рака
Ц
ентар за превенцију румског
Дома здравља, у сарадњи са
осталим службама, спроводи
акције у циљу упознавања јавности са
малигним болестима, начину њихове
превенције и значају раног откривања.
Ове активности су започете преда
вањима која су, крајем фебруара, одр
жана за запослене у УПВО Полетарац
на теме Самопреглед дојке и „Правил
ном исхраном у превенцији малигних
болести“.
Током марта ће се предавања из
области превенције малигних болести
одржавати сваког четвртка у 11 часова
у просторијама Центра за превенцију.
Тим Центра за превенцију спровео
је, почетком марта, и акцију бесплат
них превентивних прегледа за запо
слене у ЈП „Комуналац“ - мерена је
густина костију на пети, артеријски крв
ни притисак, скрининг на дијабетес са
одређивањем гликемије, скрининг на
депресију и скрининг прегледа у циљу
раног откривања обољења, а жене су
имале могућност да закажу мамогра
фију и превентивни гинеколошки пре
глед. Слична акција је реализована и
у Добринцима.
- Осим редовног превентивног
гинеколошког прегледа који се оба
вља током целе године у Дому здра
вља, током овог месеца жене ће моћи
да обаве и бесплатне превентивне
гинеколошке прегледе, колпоскопију

Др Јелена Стојанац Мрачевић

и ПАПА тест у просторијама Центра
за превенцију. Акцију спроводе наши
гинеколози а све заинтересоване жене
могу преглед заказати лично у Центру
за превенцију или на телефон 479349, радним даном од 11 до 13 часова
и 30 минута. Апелујем на наше сугра
ђанке да искористе ове превентивне
прегледе, јер само тако можемо да се
изборимо против малигних болести истиче др Јелена Стојанац Мрачевић,
директорка Дома здравља.
С. Џ.

ДИВОШ

Исправна
вода за пиће
На основу анализа узора
ка воде које су урађене у
Заводу за јавно здравље у
Сремској Митров ици и
Институту за јавно здравље
у Новом Саду, вода за пиће
у локалном систему водо
снабдевања у Дивошу је
хигијенски исправна и без
бедна за коришћење. Након
спровед ен их
процед ур а
везаних за утврђивање ква
литета воде и њене здрав
ствене исправности, мешта
ни Дивоша од 9. марта
поново имају воду за пиће.
Тиме су завршене све
активности предузете на
решавању проблема водо
снабдевања који се јавио
крајем 2017. године.
Подсећамо, након што је
устан ов љен а
повећ ан а
вредност мутноће воде,

изнад граница прописаних
Правилником о хигијенској
исправности воде за пиће,
мештанима овог села обез
беђена је техничка вода за
свакодневну употребу, као и
вода за пиће која је стизала
из цистерни. Након изград
ње новог бунара редовно је
рађено испирање водовод
не мреже, тако да је она
сада спремна за дистрибу
цију воде за пиће до кори
сника.
Борислав Бабић, в. д.
директора ЈКП Водовод се
овом приликом захваљује
мештанима на стрпљењу и
разумевању, као и свима
који су допринели да овај
проблем буде решен – рад
ницима
Водовода, Граду
Сремс ка Митров иц а
и
Месној заједници Дивош.
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Концерт у
част женама
У Галерији „Лазар Возаревић“ у Сремској
Митровици у петак 9. марта одржан је кон
церт хора Сирмијум Канторум. Концерт
„Лепота, љубав и врлина“ је био посвећен
жени као мајци, извору живота и стуба
породице, а поводом обележавања Дана
жена.

Хор је под диригентском палицом Воји
слава Бугарског извео низ композиција.
Поезију инспирисану женом читао је Алек
сандар Крстајић. Поред тога у програму су
учествовали и Мирјана Марковић као и
протојереј Радослав Радовановић. Након
завршеног програма сви присутни су
позвани на закуску коју су галерији „Лазар
Возаревић“ организовала удружења жена
из Лаћарка и Мартинаца.
– Жене из Мартинаца су припремиле 160
крофни за све оне који су присуствовали
концерту хора. Морам истаћи да су жене из
Мартинаца познате по прављењу крофни
– рекла је председница удружења жена из
Мартинаца Светлана Коплић 
А. Д.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Пилот пројекат

У митровачк ој Служби
хитне помоћи у понедељак
12. марта представљен је
пројек ат
„Координхација
рада служби за хитна дело
вања на територији града
Сремска Митровица“. Ово
је пилот пројек ат и Град
Сремска Митровица би био
други град у Србији, након
Крушевца, који би га спро
вео. У реализацију ће бити
укључени Комитет за без

бедност саобраћаја, Дом
здравља Сремска Митрови
ца, Сектор за Вандредне
ситуације града, Управа
саобраћајне полиције а све
под покровитељством града
Сремска Митровица.
Циљ пројекта је да се
умреже све хитне службе на
територији Сремске Митро
вице како би се брже реаго
вало у вандредним ситуаци
јама.
А. Д.
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УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА БИНГУЛА

Хуманост изнад свега

У

суботу, 10. марта, у ор
ганизацији Удружења
жена Бингула, одржа
на је прослава Међународ
ног дана жена у овом селу.
Ова врста окупљања је од
великог значаја за мештан
ке Бингуле, а удружење сво
је активности организује већ
три године, колико постоји.
Прослави су присуствовале
и чланице других удружења,
из околних места, а свака
гошћа на улазу је добила
ручно рађену ружу од куку
рузовог листа.
Према речима председни
це удружења, Александре
Павловић, рад удружења је
првенствено хуманитарног
карактера:
- Од прихода које оствару
јемо продајом наших ручно
рађених производа пома
жемо породиљама,а деци
купујемо новогодишње па
кетиће. Поред тога покуша
вамо да очувамо традицију
у нашем селу организацијом
различитих догађаја. Сада
први пут правимо игранку,
пошто у селу немамо ни ка
фића нити других места где
млађи људи могу изаћи.
Удружење је повезано и
са другим организацијама
у селу, као што је словачко
културно-уметничко
дру
штво, ловачко удружење и
фудбалски клуб. Жене се
састају два пута недељно,
а како Александра каже,
ни лети ни зими нису оду
стајале од својих активно
сти. И поред свих послова
које имају, ипак успевају да
одвоје довољно времена
да се друже и посвете једне
другима.
Значај оваквих окупљања,
како каже чланица удруже

ња Милушка Поњигер, је ве
лики, с обзиром на то да су
старији мештани препуште
ни сами себи и сопственој
организацији, а велики број
младих отишао је на рад у
Словачку.
- Гледамо да овакве мани
фестације правимо три пута
годишње, а редовно посећу
јемо и прославе других удру
жења. У нашој организацији
одржава се и Штрудлијада,
а поред тога бавимо се ху
манитарним радом. Пома
жемо старима, породиљама
редовно носимо повојнице,
деци купујемо пакетиће, чи
стимо и сређујемо околину...
– каже Милушка
Дан раније, оваква про
слава одржана је и у Берка
сову, а чланице Удружења
жена из Беркасова то није
спречило да посете игран
ку у Бингули. Чланица овог

Александра Павловић и Милушка Поњигер

Знак пажње за гошће

удружења, Милица Лазор,
за М новине је изјавила ка
ко са удружењем из Бингу
ле, као и бројним другим,
има одличну сарадњу. Ова
ква дружења помажу им
да прошире своје видике
и науче нешто ново. На тај
начин, жене из различитих

Милица Лазор

удружења размењују своја
искуства по питању израде
ручних радова, организова
ња нових активности, а исто
тако размењују и кулинар
ске тајне.
Овакве активности мо
гу бити од великог значаја
за очување села, као и по
вратак младих. Ове жене,
младе духом, удахнуле су
нов живот у своја места, а
њихов хуманитарни рад и
подршка рађању, као и дру
ге хуманитарне иницијати
ве, остављају добар пример
младима. Угледајући се на
њих, и пратећи њихове ко
раке, млади ће можда уви
дети да живот на селу и не
мора да буде досадан. Све
се може ако постоји воља,
идеја и ведар дух, а то су
нам ове жене и показале.
Немања Милошевић
Фото: Владимир Цуцанић
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Зузанска забава са
гостима из Словачке

В

ећ традиционални концерт СКУД
Херој Јанко Чмелик Зузанска забава
ове године била је прилика да се
представе гости из Словачке из Беле неда
леко од Жилине.
Некада су забаве организоване у зим
ском периоду, од касне јесени када већ није
било радова у пољу или у Винограду. Обич
но су прве такве забаве почињале на Ката
рине, односно крајем новембра, организо
ване су најчешће за имендане и трајале до
поста пред Ускрс. Представљале су на неки
начин драге сусрете жена, мушкараца и
омладине у неком селу и била су прилика
да се присете на то што је било у току годи
не, да се планира шта ће се радити када
процвета пролеће али пре свега да се при
сутни забаве и скрате дуге зимске дане.
Данас када имамо мало времена за таква
дружења се на ову традицију не заборави
на ову традицију се старији сећају а млади
је скоро и не познају. Да се не заборави на
ову традицију СКУД Херој Јанко Чмелик
сваке године организује Зузанску забаву.
Ове године то је било у недељу 25. фебру
ара.
Овогодишња Зузанска забава била је
музичко хумористичка. Гледаоц
 има у пуној
позоришној сали представили су се већ
искусни певачи али и младе певачке наде.
Програм је почео песмом о Зузани коју је
извела женска група певача Удружења
жена и наставио се наступом оперског
певача Бориса Бабика. Затим су се у музич
ки венчић уплеле младе певачке наде као
што је шестогодишња Леа Јашо и омладин
ке Марија Бзовски и Маја Гедељовски, али
и искусни певачи Јарослава Вршка Опав
ски, Ана и Зденко Јашови, Ана Хорват,
Зузана Ковач. Лепоту словачких народних
песама на старопазовачку сцену донеле су

и две Мартине, једна Кукучка а друга Агар
ски, обе из Бољеваца.
Овакав програм спаја традицију и савре
меност, јер ако културу желимо да негујемо
морамо је познавати. Добро ју је познавала
и Мира Бртка, академска сликарка и модна
креаторка, чију је хаљину инспирисану
словачком народном ношњом носила води
тељица Зденка Кожик. О томе да се исто
ријски корени не могу избрисати доказују
бројне сарадње између општина у Србији и
из Словачке. Управо таква једна почела је
између Старе Пазове и општине Бела крај
Жилине. Гости из Беле, углавном пензио
нери на челу са председником општине
Матушом Крајчим били су у посети Старе
Пазове од петка до понедељка. Њихова

женска група певача и народни оркестар
представили су се на крају програма.
Сарадња је почела пре четири године и
на обострану радост проширила се. Пред
ставници овог и КУД „Бранко Радичевић“
били су већ у Словачкој а на видику је и
економска сарадња. Иако је за време ове
посете није било официјалних разговора са
председником општине Стара Пазова Ђор
ђем Радиновићем, ипак како је истакао
Крајчи већ овог лета се очекује да ће старо
пазовачк а културно уметничк а друштва
боравити у Белој и наступати на Културном
лету, када ће ова општина у предивном
амбијенту Мале Фатре прославити 640.
годишњицу од оснивања града.
Aна Симоновић

Zuzanská zábava
prekročila obecný chotár

Už tradičné podujatie SKUS hrdinu Janka
Čmelíka – Zuzanská zábava v tomto roku bola
príležitosťou, aby sa predstavili aj hstia zo Slo
venska z obce Bela pri Źiline.
Voľakedy sa zábavy, medzi ktoré môžeme
zaradiť aj priadky, organizovali v zimnom
období, od pozdnej jesene, ked´ už nebolo
práce na poli, či vo vinohrade. Začínali sa
obyčajne na Kataríny, teda koncom novembra,
organizovali sa najčastejšie k niektorým
meninám a trvali až po pôstne obdobie pred
Veľkou nocou. Predstavovali na svoj spôsob
milé stretnutia žien, mužov a mládeže v niek
torej to osade, aby si zaspomínali na to čo, sa
počas roka urobilo, aby plánovali čo budú robiť
ked´ rozkvitne jar a predovšetkým, aby sa
pobavili. V dnešnú uponáhľanú dobu na tento
zvyk si často iba spomíname. Aby sme však
na to nezabudli v SKUS hrdinu Janka Čmelíka
každoročne organizujú Zuzanskú zábavu. Tak
to bolo aj v tomto roku, ked´ Zuzanskú zábavu
zorganizovali v nedeľu 25. februára.
Tohtoročná Zuzanská zábava mala hudob
no- humoristický charachter. Divákom sa

v plnej divadelnej sále predstavili už osved
čený speváci ale aj mladé spevácke nádeje.
Začala sa piesňou o Zuzane v podaní ženskej
speváckej skupiny Združenia žien a pokračo
vala vystúpením operného speváka Borisa
Babíka. Potom sa do venčeka piesní zapletali
aj hudobné nádeje akou je šesťročná Lea
Jašová a mládežníčky Mária Bzovská a Maja
Gedeľovská, ale aj osvedčené speváčky Jaro
slava Vršková Opavská, Anna a Zdenko
Jašovci, Anna Horvátová, Zuzana Kováčová.
Krásu slovenských ľudových pesničiek na sta
ropazovské dosky priniesli aj dve Martíny, jed
na Kukučková a druhá Agárská, obe z Boľovi
ec.
Takéto podujatie spája tradíciu so
súčasnosťou lebo ak kultúru chceme
zachovávať a zveľadovať musíme ju poznať.
Dobre ju poznala aj Mira Brtková, akademická
maliarka a módna návrharka, čie šaty inšpiro
vané ľudovým krojom nosila moderátorka
Zdenka Kožíková. O tom, že sa historické nite
nedajú oddeliť svedčia aj početné spolupráce
medzi obcami zo Slovenka. Práva taká sa

začala medzi Starou Pazovou a obcou Bela
pri Žiline. Hostia z obce Bela, hlavne
dôchodcovia, v čele so starostom Matúšom
Krajčim pobudli od piatku do pondelka v Starej
Pazove. Ich ženská spevácka skupina Tišina,
ktorá zoskupuje ženy z Terchovskej doliny
a ľudový hudobníci z Doliny, ktorý sa od malič
ka venujú folkloru, hre na husliach alebo
heligónke, predstavili sa na záver Zuzanskej
zábavy.
Spolupráca sa začala pred štyrmi rokmi
a na obojstranné potešnie rozprúdila sa
v dobrom smere. Predstavitelia tohto a KUS
Branka Radičevića už boli na Slovensku, črtá
sa aj ekonomická spolupráca. Predvlani bol
podpísaný memorandum o družbe dvoc obcí .
Aj ked´ počas tejto návštevy rozhovory prebie
hali iba na neoficiálnej úrovni s vedením
pazovskej obce v čele s Djordjom Radinovi
ćom, predsa ako hovorí stárosta Krajči, už
v lete očakávajú staropazovské súbory v Belej
na Kultúrnom lete, kedy táto obec v krásnom
prostredí Malej Fatry oslávi 640. výročie zalo
ženia obce.
Anna Simonovićová
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АПОТЕКЕ НИЧУ КАО ПЕЧУРКЕ

Беда као
сигуран
бизнис
К

ако експанзија капитала и тржи
шне привреде у задње време све
више узима маха и у нашој земљи,
постали смо сведоци комерцијализа
ције бројних области живота. Кренув
ши од уметности, преко спорта, па све
до науке, можемо приметити да су
скоро сви животни аспекти у нашем
друштву већ увелико окренути тржи
шту.
Оно што посебно боде очи сваком
случајном пролазнику, како у било ком

Лекови и други
артикли продају се
на снижењима и по
акцијским ценама, а
рекламе о проценту
попуста величине
пола школске табле
истакнуте су на свакој
другој апотеци. И тако,
изађемо из апотеке,
наиђемо на пекару,
свратимо до
коцкарнице. Изађемо,
чека нас следећа
апотека, пекара...
И тако све у круг

другом граду у Србији, тако и у Срем
ској Митровици, јесте то да на сваком
кораку срећемо све више нових апоте
ка, коцкарница и пекара, али и продав
ница половне робе. Просто да се човек
запита шта то ради овај народ. Зар се
само кладимо, лечимо и једемо?
Како стоје ствари, гледајући број
оваквих трговина, можемо само закљу
чити да су ови послови вероватно једи
ни сигурни бизниси у Србији поред
гробарског, с обзиром на то да расту

као печурке после кише, а конкуренци
ја их нимало не слаби. Ако за пример
узмемо апотеке, приметићемо да оне
све више личе на трговине робе широ
ке потрошње, јер кад уђемо у њих
нећемо више затећи класични апоте
карски амбијент, већ ћемо прво наић
и
на излог са кломпама, парфемима,
дезодорансима и другом сличном
робом. Лекови и други артикли продају
се на снижењима и по акцијским цена
ма, а рекламе о проценту попуста

АНКЕТА

Цене високе, а народ сиромашан

Драган Цреван, Љубица Весић, Боса Миливојевић и Миливоје Иванковић

Да бисмо добили увид у мишљење
митровчана о овом феномену, питали
смо их шта они мисле о експанзији ова
квих видова трговина.
Драган Цреван, Сремска Митрови
ца: Не знам шта да вам кажем. Где год
погледаш налетиш на њих. То вам је
оличење беде и сиромаштва.
Љубица Весић, Сремска Митрови
ца: То није у реду. Пре је било само две
апотеке у Митровици а сада их имате на
сваком ћошку, а гули вас како ко хоће.

За остало нећу ни да говорим.
Боса Миливојевић, Сремска Митро
вица: То вам показује стање у друштву.
Сиромаштво, чемер и јад. То ти је то.
Миливоје Иванковић, Сремска
Митровиц а: Стварно немам речи.
Људи мало зарађују, свуда је беда. На
сваком ћошку имамо апотеку, а за коц
карнице и половну робу да не говорим.
Апотекари су од болести направили
бизнис. А за цене у свим тим објектима
такође немам речи.
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величине пола школске табле истакну
те су на свакој другој апотеци. И тако,
изађемо из апотеке, наиђ
 емо на пека
ру, свратимо до коцкарнице. Изађемо,
чека нас следећа апотека, пекара... И
тако све у круг.
Све ово засигурно даје слику једног
друштва. Друштва у којем је народ гла
дан, болестан и завистан. Економска
ситуација у земљи довела нас је до
тога да задњи динар дајемо на преску
пе лекове, па зато јуримо од апотеке
до апотеке како бисмо ухватили попу
сте и уштедели који гвоздењак. Од
онога што нам остане купимо хлеба, а
недостатак новца покушаћемо да
надоместимо играма на срећу. Ако нам
се случајно и посрећи, можда ћемо
себи моћи да приуштимо и неки комад
маркиране одеће у продавницама
половне робе, чији број се такође
рапидно повећава.
Да се вратимо на ситуацију са апоте
кама. Жудећи за тржишним капитали
змом и убрзавајући двадесетогоди
шњи процес транзиције, државне апо
теке смо успели да угасимо и тако на
улицу бацимо известан број апотека
ра. На њихово место, као и у бројним
другим делатностима, довели смо раз
личите врсте приватника који су од
њих направили продавнице робе
широке потрошње са астрономским
ценама одређених медик амената и
проспектима попут оних из козметич
ких компанија. Запитаћемо се сигурно
како опстају кад их већ има толико?
Одговор је врло једноставан ако у
обзир узмемо прелазак на коришћење
такозваних „природних“ лекова које
нам лекари преписују, а чије цене сва
како нису мале. Просто смо препуште
ни јурењу попуста по апотекама како
бисмо колико толико јефтиније про
шли.
Коцкање као коцкање. Ни ту нема
ништа много да се каже. Живи народ
од данас до сутра, па се у немаштини
нада нечему бољем. Нада се да ће му
се посрећити, па од те цркавице коју
има направити неки динар да живи
живот достојан човека, али ни коцкар
нице не би постојале када би делиле
новац шаком и капом. И ту главну уло
гу игра профит, а опште је познато пра
вило да кућа увек добија.
Као врхунац свега, све чешће нема
мо новац ни за нову гардеробу, па
видеше људи да се и од оне половне
може нешто зарадити. Тако нам нико
ше и продавнице половне робе. Мада,
када боље погледамо, можда је и
боље тако. Ипак смо обуч
 ени маркира
но, по европским ценама. У супротном
бисмо силне паре давали кинеским
продавницама.
Како год, све ово нам даје врло јасну
слику једног друштва. Друштва у којем
је народ, како већ рекосмо, гладан,
болестан и завистан. Али кога брига. И
даље смо обучени у гардеробу свих
познатих светских брендова.
Немања Милошевић
Фото: Владимир Цуцанић
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РУМА СЛАЂАН МАНЧИЋ:

Нема опасности
по животну средину
и здравље грађана

Слађан Манчић: Ми смо одговорни људи

П

редседник румске општине Сла
ђан Манчић одржао је 12. мар
та конференцију за новинаре на
којој је демантовао све наводе у неким
медијима и на друштвеним мрежама
везане за тровање животне среди
не и грађана, а због изградње погона
београдске фирме Синофарм у инду
стријској зони.
Наиме, већ дуже време по граду кру
же приче о опасности од тровања због
медицинског отпада који ће се у Руми
прикупљати, а током викенда је удру
жење Зелена искра Руме прикупља
ло и потписе како би се ова изградња
спречила.
Председник Слађан Манчић је иста
као да локална самоуправа нема шта
да крије и да нема проблем да се каже
истина.
– Не знам који је интерес тих људи,
али сумњам да је у питању заштита
животне средине и грађана. Да је тако,
ваљда је требало да дођу прво код
нас и добили би одговоре на сва пита
ња која их интересују, овако мислим
да су неки други интереси, можда и
политички, у питању – каже Слађан
Манчић.
Он је додао да се београдски Сино
фарм обратио због куповине земљи
шта за изградњу објекта за откуп и
стерилизацију медицинског отпада и
то по зеленој технологији и по свим
европским стандардима.
Продато им је 1,4 хектара земљи
шта по цени од 8,5 милиона динара у
индустријској зони, далеко од града, у
зони тзв. прљаве индустрије.

– Грађани могу да буду мирни, нема
никакве бојазни од загађења, ми има
мо њихово јасно писмо о намерама да
се само прикупља и стерилише отпад
на контролисан начин, а потом извози
у Кину. Ништа дакле, није тајно, а они
ће морати да раде и процену утицаја
објекта на заштиту животне средине,
тако да ће надлежни секретаријат или
министарство дати коначну реч. Ако
задовоље све критеријуме и добију
дозволе, они ће радити, ако не доби
ју – неће. Дакле, нема разлога за бри
гу, да се уноси паника међу грађане.
Ми смо одговорни људи и радимо у
интересу румске општине и грађана –
рекао је председник Слађан Манчић.
Да је тако, да се води брига о живот
ној средини, он је потврдио подсетив
ши и да се управо у тој индустријској
зони ради пречистач отпадних вода
за шта ће се утрошити 100 милион
а
динара.
Први човек румске општине је наја
вио да ће, због свих гласина о овом
„тровању Руме“ бити одржана и кон
ференција за новинаре у национал
ним медијима.
– Због свега позитивног што смо до
сада урадили за развој румске општи
не, што смо се одговорно понашали,
није требало Руму стављати на мапу
потенцијалне опасности по животну
средину, јер за то нема основа – пору
чио је Слађан Манчић.
Он је апеловао на грађане да не
брину, јер опасности по животну сре
дину и њихово здравље нема.
С. Џ.
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ЕТНОДОМ ГОРОЦВЕТ

Чувари
традиције
Удружење „Етнодом Горо
цвет“ из Инђије на свој 11.
рођендан добило је велико
признање. Као дугогодишње
чланице Етно мреже, члани
це поменутог Удружења,
баве се очувањем традиције
и старих заната и за тај труд
награђене су признањем
„Чувари традиције“. Призна
ње им је у среду, 7. марта у
Влади Републик е Србије
уручила председница Коор
динационог тела за родну
равноправност и потпред
седница Владе Републике
Србије Зорана Михајловић.
Како
истич е
Јованк а
Шовљански, председница
Удружења „Етнодом Горо
цвет“ све је почело у јуну
2017. године када је под
покровитељством председ
нице Координационог тела
за родну равноправност и
потп редс едн иц е
Влад е
Србије, проф. др Зоране
Михајловић, у сарадњи са
Етно мрежом и НАЛЕД-ом,
покренута иницијатива за
упошљавање 1.000 жена и
младих у руралним подруч
јима на пословима израде
традиционалних рукотвори
на као пословних и дипло
матских поклона. Чланице
Удружења „Етнодом Горо
цвет“ укључиле су се у овај
програм израђујући азбуке и
минијат уре у златовезу,
пешкире а сада их је ангажо
вала компанија Кока Кола.
М.Ђ.
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ИНЂИЈА: УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА

Традиционална изложба

У

Галерији Куће Војно
вића у току је тради
ционална мартовска
изложба Удружења ликов
них уметника Инђије (УЛУИ)
у оквиру које се предста
вљају, поред старих, и нови
чланови Удружења. Како
је истакао кустос Галерије
Куће Војновића Владимир
Вукас изложбе УЛУИ су, по
традицији, веома посећене.
– Са овим изложбама се
наставља традиција која
датира од самог наставка
Удружења па све до данас.
Први чланови, који су и били
оснивачи УЛУИ зрачили су
посебном харизмом и про
стор Галерије су испуњава
ли посебном стваралачком
енергијом, која краси и нове
чланове – истакао је кустос
Владимир Вукас.
Сви посетиоци имају при
лику да виде дела рађена
у класичним ликовним тех
никама, а радове су изло
жили Радивој Блечић, Ђор
ђе Девић, Мира Косановић,
Душанка Дражић, Живорад
Радивојевић, Милица Пау
новић, Горан Миљушевић,
Марко Маринковић, Никола
Јовановић, Милован Кри
жановски, Маја Живковић,
Јелена Бодрожић као и нови
чланови: Кристина Ђуришић
Маркуш, Игор Дубравац,
Максим Кадијевић и Дејан
Петковић. УЛУИ последњих

Јелена Бодрожић, председница УЛУИ

неколико година понудило
је инђијској публици и нове
медије попут фотографија,
видео радова и графита.
Њихове изложбе су изузет
но корисне за ученике јер у
оквиру њих ученици могу да
се упознају са разним тех
никама као што су уље на
платну, цртеж, комбинована
техника, акварел, скулпту
ра, фотографија и друге.
– Осим што сам председ
ница Удружења, један сам
и од излагача. Више од 15

година се бавим цртањем
и сликањем а у оквиру мар
товске изложбе изложила
сам три цртежа из новог
серијала који се бави сим
биозом природе и човека
– истакла је Јелена Бодро
жић, сликарка и председ
ница Удружења ликовних
уметника Инђије.
Изложба УЛУИ је продај
ног карактера и отворена
је до 21. марта. Улаз за све
посетиоце је слободан.
М.Ђ.

АКТУЕЛНО ИЗ УДРУЖЕЊА ЖЕНА „ВИЛИН САЛАШ“ МАРАДИК

Почеле пролећне активности

П

очетком марта Удру
жење жена „Вилин
салаш“ из Марадика
започело је циклус пролећ
них активности. Трећег мар
та одржана је игранка под
називом „Дамама са љуба
вљу“ где су чланице Удру
жења у просторијама сео
ског Дома културе угостиле
преко 80 дама из Маради
ка и околних места: Бешке,
Шатринаца, Нове Пазове,
Нових Бановаца, Инђије,
Петроварадина и Буковца.
Повод за игранку било је
обележавање Дана жена, 8.
марта.
- Велики број дародаваца
се одазвао и донирао покло
не за присутне даме. Иначе,

новац који смо прикупили
искористићемо за реали
зацију пројеката које пла
нирамо да реализујемо у
наредном периоду - истакла
је Бранка Лихварчек, пред
седница Удружења жена
„Вилин салаш“ из Марадика
и додала да ускоро покре
ћу Ускршње радионице у
сарадњи са Основном шко
лом „Бранко Радичевић“ из
Марадика.
- Ускршње радион
 ице
обухватиће децу узраста
од првог до четвртог раз
реда. За разлику од прет
ходних година, ове ће нам
се прикључити и малишани
из Предшколске установе
„Бошко Буха“ у Инђији, што

Бранка Лихварчек

нас посебно радује - каже
Лихварчек.
Са пролећем и лепим вре
меном марадичке „Виле“

наставиће са реализацијом
пројекта који подразумева
долазак посетилаца - бици
клиста на њихов салаш,
надомак Марадика и бора
вак у природи.
- Радујемо се пролећу и
посетиоц
 има - бициклисти
ма које ћемо, као и увек,
дочекати са осмехом. За
њих ћемо припремати дома
ћи пасуљ са кобасицама а
имаће прилику да пробају
домаће сокове које праве
наше чланице. Жеља нам
је да они који дођу код нас
осете чари праве домаћин
ске атмосфере - закључу
је председница Удруже
ња жена „Вилин салаш“ из
Марадика.
М. Ђ.
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ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА

Отворена изложба
„Којекуде Карађорђе“

Отварање изложбе о Карађорђу

„Којекуде Карађорђе“ је назив вред
не и занимљиве изложбе која је 7.
марта отворена у Завичајном музеју
Рума, а чији су приређивачи Музеј гра
да Новог Сада и Војни музеј Београд.
Аутори ове изложбе су Гордана
Буловић и др Мирко Пековић из Вој
ног музеја, а настала је прошле годи
не поводом подсећања на два века од
трагичног убиства Карађорђа Петро
вића, врховног вожда Првог српског
устанка.
Он је личност која заузима цен
трално место у историји српског наро
да, као и у епским песмама, у којима
се народна историја пише и памти
по јунацима. Почетак Првог српског
устанка 1804. године изазвао је вели
ке потресе у турској царевини, али и
пажњу и опрез у још три велика цар
ства – француском, аустроугарском и
руском.
Гордана Буловић, виши кустос исто
ричар Музеја града Новог Сада исти
че да је жеља аутора била да прикажу
Карађорђа и време у којем је живео и
војевао, као и његове саборце.
– Српски устанак је била прва рево
луција у Европи са којом креће нови
век, ново устројство европских држа
ва, а поготово наше националне држа
ве. На овој изложби ћете видети ориги
налне предмете, има пуно оружја, али
то није бојно, него украсно оружје које
представља највише домете пушкар
ског заната, оружје које је било репре
зентативно и служило само за свечано
приказивање. Оно се види и на слика
ма српских хајдука и војвода, када су
носили за појасом две кубуре, јатаган,
мач и све оно што је красило једног

јунака – каже Гордана Буловић.
На изложби се могу видети и заста
ве – свака чета је имала своју заставу
– а у Завичајном музеју је приказана
једна са самог почетка устанка. Уста
ничка Србија тада није имала мај
сторе који су правили заставе, па су
коришћене, углавном, црквене заста
ве, а друга која се могла видети са
четири оцила и трибалом је Карађор
ђева застава из 1811. године са свим
елементима који указују да Карађорђе
жели да направи нову државу.
– На уљаним сликама које су, тако
ђе, на изложби, а настале су углавном
између два светска рата, видимо Илију
Бирчанина, Хајдук Вељка, Карађорђа
и остале јунаке Првог српског устанка
– каже Гордана Буловић.
Изложена је и реплика Карађорђе
ве доламе, али и његови чувени пор
трети које су урадили Урош Предић
и Анастас Јовановић. Сви предмети,
сем те реплике, су оригинали.
После отварања изложбе посети
оцима је о конкретним експонатима
говорила Гордана Буловић, која их је
стручно провела кроз изложбу. Могло
се чути доста занимљивих података –
да је о Карађорђу написано више него
о Наполеону, те да су устаници први
топ и доста оружја добили од „преча
на“, дакле из Војводине.
Отварању изложбе су присуство
вали и потпуковници Драган Нушић,
заменик директора Војног музеја и
Миодраг Секулић, задужен за односе
са јавношћу.
Ову занимљиву изложбу заинтере
совани могу погледати до 10. априла.
С. Џ.
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РУМА: ЦИКЛУС ФРАНЦУСКОГ
ФИЛМА

Омаж Цезарима

Ворки тим наставља са организацијом
циклуса филмова у којима румској публици
омогућава да погледају бесплатно квали
тетне филмове.
После јапанских анима филмова, сада
је, у сарадњи са Француским институтом у
Новом Саду, организован, од 4. до 7. мар
та, циклус Омаж Цезарима – дакле, реч је о
четири филма која су добила ову престижну
филмску награду.
Цезар је француска национална филм
ска награда за коју номинацију даје фран
цуска Академија уметности и филмских
техника која је основана 1975. године, а у
конкуренцији за награду су филмови прика
зивани током претходне године. Прва доде
ла Цезара одржана је 1976. године.
Награда је добила име по скулптору
Сезару Балдачинију и она
је француски еквивалент америчком
Оскару.
Овогодишња 43. додела је одржана 2.
марта и била је посвећена великој францу
ској глумици Жани Моро која је преминула у
јулу прошле године.
Током овог омажа Цезару, румска публи
ка је имала прилике да погледа заиста ква
литетне филмове – „Сузан“ из 2012. године,
„Серафина“ из 2008. године, нешто стари
ји филм „Капетан Конан“ познатог режи
сера Бертрана Таверјеа из 1995. године и
последњи у циклусу, филм „Камиј Клодел“
о познатој француској вајарки коју глуми
Изабел Ађани. Ово је, уједно, и најстарији
филм будући да је настао 1987. године.

ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Концерт поводом
8. марта

У Геронтолошком центру „Срем“ у Руми,
дан уочи Међународног празника жена, свој
концерт су одржали чланови румског АНИП
„Бранко Радичевић“ под руководством
Петра Поповића. Госте је поздравио дирек
тор ГЦ „Срем“ др Зоран Славујевић који их
је позвао да и убудуће долазе у ову устано
ву, на задовољство њихових корисника.
У делу концерта, гостима су се придружи
ли и чланови фолклора Геронтолошког цен
тра.

30

M NOVINE

VREMEPLOV
14. март
1855. Телеграфска жица пре
шла је преко Саве у Беог рад и
пуштена је у рад.
1932. Рођен је српски песник,
новинар, писац филмских сце
нарија и радио драма Миро
слав Антић. Објавио је више од
30 књига, међу којима и збирке
песама за децу “Плави чупе
рак”, “Насмејани свет”, “Шаша
ва књига”.
15. март
44. п.н.е. Републикански заве
реници које су предводили
Брут и Касије у Сенату убили
римског цара и војсковођу Гаја
Јулија Цезара.
1824. Рођен српски писац
Бранко Радичевић, најзначај
нији песник српског романти
зма. Одушевљен присталица
Караџићеве језичке реформе,
песничким слободама означио
продор у нову епоху српске
поезије.
16. март
1521. Португалски морепловац
Фернао де Магелан стигао на
Филипине, где је крајем априла
погинуо у сукобу с домороци
ма. После три године пловид
бе око света, у Шпанију се
1522. од пет бродова његове
експедиције вратила само
“Викторија” са 18 чланова
посаде. Тим путовањем први
пут опловљена Земља.
17. март
1938. Рођен руски балетски
играч Рудолф Нурејев, једна
од највећих звезда светске
балетске сцене XX века. На
Запад емигрирао после госто
вања у Паризу у јуну 1961.
Упамћен по главним улогама у
многим балетима.
1963. У ерупцији вулкана Агунг
на индонежанском острву
Бали живот изгубило најмање
11.000 људи.
18. март
1871. Радници Париза почели
прву пролетерску револуцију,
познату као Париска комуна,
чији је непосредан повод био
француско-пруски рат. Побуна
угушена крајем маја.

14. MART 2018.

HOROSKOP
ОВАН: Пажљивије
анализирајте ком
плетну ситуацију на
пословној сцени и
своје сараднике. Постоје ствари
које захтевају креативно разми
шљање или одређену фазу
инкубације, пре него што доне
сете неку коначну одлуку. При
мећујете да неко у вама побуђу
је велико интересовање и да
вас асоцира на пријатне успо
мене.

ВАГА: Нема разлога
да се поводите за
лажним утисцима или
да вас неко заварава
погрешном причом о новим
пословним приликама. Уколико
трпите пословни неуспех, разми
слите о неким алтернативним
могућностима које вам стоје на
располагању. Сувише јаки изли
ви страсти вас наводе на погре
шан избор.

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

ШКОРП ИЈ А: Нове
комп лик ац ије
на
пословној сцени про
изилазе из покушаја
да се оствари заједнички дого
вор око расподеле интереса.
Нема разлога да понављате при
чу која не оставља позитиван
одјек на ваше сараднике. Посве
тите више пажње вољеној особи
и заједничким плановима које
имате. Очекује вас пријатно
изненађење. У сјајној сте психо физичкој форми.

БЛИЗАНЦИ: Делује
те врло промишљено
и проверавате разли
чите информације
које утичу на пословне прегово
ре. Обазривост је пожељна, али
нема разлога за претеривањем.
Сарадници имају право на дру
гачије ставове. Понекад посту
пате сувише строго према особи
која има добру намеру, али не
успева у потпуности да вам
дочара своје емотивне дожи
вљаје.

СТРЕЛАЦ: Сарадни
ци имају добре суге
стије,
прих ват ит е
нове идеје које гаран
тују боље резултате или несигур
ност у заједничком пословању.
Сусрет са једном особом тренут
но делује врло поучно и подсти
цајно у сваком погледу. Делујете
помало узнемирено. Недостају
вам неки снажни емотивни под
стицаји, како бисте свој љубавни
живот учинили довољно интере
сантним.

РАК: Потребан вам је
додатни опрез у
сусрету са сарадни
цима и прилик ом
процене нових пословних при
лика. Нема потребе да скрећете
пажњу на себе или да улазите у
неке сумњиве преговоре. Тре
нутно љубав и задовољство
можда не иду у заједничкој ком
бинацији. Партнер изненада
поставља питања која у вама
подстиче емотивну нелагодност.

ЈАРАЦ: Не можете да
предвидите нови ток
догађаја на пословној
сцени или нечији
одговор на задату тему. Нама
разлога да се понашате превише
разметљиво у сусрету са сарад
ницима, већ затражите нечију
подршку. Бринете без правог
повода, партнер тренутно можда
не жели да вам поверава своје
мисли и осећања.

19. март
1945. Велика Британија при
знала Владу Демократске
Федеративне Југославије, на
челу с Јосипом Брозом Титом.
После Велике Британије, ДФЈ
признале и САД, 18. марта, и
СССР, 29. марта.

ЛАВ: Заинтересова
ни сте за нечију
пословну понуду или
за комбинацију која
обећава двоструки добитак. Пре
него што донесете коначну
одлуку, саслушајте своје сарад
нике и прихватите користан
савет. Неко вас инспирише на
додатно ангажовање и добро
расположење. Осврните се око
себе, јер увек постоје насмејана
лица.

20. март
1997. Београдски студенти
прославили су победничком
шетњом центром града испу
њење њиховог последњег зах
тева - оставке ректора и сту
дента проректора. То је био и
последњи дан студентског про
теста који је почео 20. новем
бра 1996. због фалсификова
ња резултата локалних избора
у Србији.

ДЕВИЦ А: Укол ик о
вас привлаче тајан
ствене ситуације или
неке двоструке игре,
немојте занемарити потенцијал
ни ризик. Важно је да сачувате
свој пословни углед. Претерана
доза храбрости може да вам
нашкоди. Емотивни сусрет са
једном особом у вама покреће
лепе емоције. Избегавајте тешку
храну и више се крећите.

Crkveni
kalendar
Среда, 14. (1) март
Преподобномученица Евдокија
Четвртак, 15. (2) март
Свети свештеномученик Теодот
Киринејски
Петак, 16. (3) март
Свети мученици Евтропије,
Клеон
 ик и Василиск
Субота, 17. (4) март
Преподобни Герасим Јордан
ски
Недеља, 18. (5) март
Свети мученик Конон; Препо
добни Марко Подвижник
Понедељак, 19. (6) март
Света 42 мученика Аморејска
Уторак, 20. (7) март
Светих седам свештеномуче
ника Херсонских

Песак торта
Састојци: 1 л млека, 4 пудинга
од ваниле, 300 г шећера, 250 г
маргарина, 200 г млевеног кекса,
200 г кокоса, 200 г млевених ора
ха, шлаг за декорацију.

ВОДОЛИЈА: Избега
вајте претерано екс
понирање у друштву
сарадника и немојте
причати о стварима које можда
представљају ризик за веше
пословне интересе. Потребно је
да смислите неку резервну вари
јанту, јер увек постоји фактор
изненађења. Будите промишље
ни и уздржани пред блиском осо
бом. Пажљивије анализирајте
свог партнера.

Припрема: Скувајте 4 пудинга
од ваниле али не према упутству
са кесице него у 1 л млека. Пудинг
охладити и у њега додати марга
рин који је претходно пенасто
умућен са шећером. Смесу поде
лите на три дела. У један део
додати кокосово брашно, у други
млевене орахе, а у трећи млеве
ни кекс. Додати толико састојака
да пудинг буде чврст да би могао
да се размаже. У калуп за торту
ставити прво фил са кексом, пре
ко фил са кокосом, и на крају фил
са орасима. Торту по жељи деко
рисати умућеним шлагом и оста
вити у фрижидер да се стегне.

РИБЕ: Понек ад све
изгледа тако релатив
но, стога немојте
доносити закључак
на основу првог утиска и без кон
султације са блиским сарадници
ма. Ослоните се на нечији савет
и на заједничку процену. Важно
је да правилно дефинишете сво
је циљеве. Неко име снажно да
усталаса ваше мисли и осећања.
Потрудите се да испуните парт
нерова очекивања.

• Највећа иронија је кад
ти цео живот соле памет,
а ти умреш од шећера.
• „Не“ је најбоље контра
цептивно средство.
• Чим је човек пронашао
ватру, жена је ставила
кафу.
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ЖЕНЕ ВЛАДАРСКЕ ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋ (10)
МАРИЈА ПАЛЕОЛОГ, ДРУГА ЖЕНА СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ

Краљица жртва
дворских интрига

Пише: др Снежана Булат

За разлику од прве жене
Стефана Дечанског, Теодоре,
упамћене по томе што је
родила славног, Душана Силног,
Марија је била итекако омражена,
а у народу позната као зла
и преамбициозна маћеха,
која је на све могуће начине
покушавала да своме сину
Синиши обезбеди престо

П

рва
жен а
Стеф ан а
Дечанског била је Теодо
ра, ћерка бугарског цара
Смиљца. Након њене смрти,
краљ ће пожелети да ступи у
породичне везе са напуљским
Анжујцима, те ће затражити
руку кћерке Филипа Тарент
ског. Међутим, према речима
Ласкарисевим, Анжујци Блан
кино и Стефаново венчање
нису одобрили, вероватно из
обзира према изгнаном Влади
славу, кога су и даље сматрали
краљем. Стефан Дечански ће
се тада обратити Византији, а
за жену узети Марију, кћерку
Јована Палеолога.
Постоје извесни историјски
извори, попут Рајићеве Исто
рије, који казују да је Марија
била кћер румунског владара
Влајк а Басарабе. Данас се
поуздано може тврдити да је
краљица Марија била визан
тијског порекла. Маријин отац
био је паниперсеваст, касније
кесар, Јован Палеолог, син
Константина Порфирогенита
Палеолога, брата цара Андро
ника II, а мајка Ирина, кћерка
велик ог логотета Теодора
Метохита.
Марију је грчки историчар
Григора лично познавао и био
вољени гост краљевског пара.
Нак он одл омк а посвећеног
крунисању Андроник а III за

цара и автократора Ромеја у
цркви свете Софије у Царигра
ду, 2. фебруара осмог индикта,
1325. год ин е, Григ ор а нав о
ди да је след ећ е год ин е
Мар ија Пал ео л ог отпутовала
из престонице да би постала
супруга краља Србије. Та „сле
дећа година“ јесте византијска
6834, тачније период од 1. сеп
тембра 1325. до 31. августа
1326. године. На основу ових
података Иларион Руварац је
казао да је „Дечански склопио
брак са Гркињом око 1326.
године“.
Убрзо након Маријиног дола
ска у Србију, за њом је пошла и
мајка Ирина, као и отац Јован.
Маријин отац је дужи низ годи
на желео да створи једну неза
висну државу између Србије и
Византије, са престоницом у
Солуну. „Он више није желео
да се потчињава цару, већ je
хтео себи да обезбеди царство
које je сматрао да му припада
као наслеђе. Намера му je
била да краља учини савезни
ком у остваривању тога циља.
Био je примљен од њега и
заједно c њим je војевао и
пљачкао земљу до реке Стри
мона и до Сера. Бојећи се
већих зала, стари цар му je
упутио посланство, које je
носил о знак е достојанства
кесара. Паниперсеваст га je

Детаљ са српском краљицом Маријом Палеолог
на икони Светог Николе из Барија

примио у граду Скопљу, при
хватио je кесарске знаке и обе
ћао да ће убудуће поштовати
мир и неће тражити ништа
веће. Намеравао je да се врати
у Солун, али га je задесила
опасна болест и после мало
дана прекратила му живот.
Његова жена кесарица, желећи
да остане са својом кћерком и
зетом, a и због тога што се пред
Ромејима стидела због пона
шања свога мужа, није хтела
да пође одатле.“ Маријина мај
ка Ирина је жарко желела да
остане у Србији, а према зету
Стефану Дечанском је искази
вала посебно поштовање.
Овом приликом је неизоставно
споменути њену молитву за
зетовљево здравље. „Ако те
због Трибала далеко од Визан
та љубав мог срца моли, ти
стигавши краљу брзином без

крила, краљу који je светлост
мојих нада, покажи се у једном
од својих чуда и ослободи га
тегобних мук а. Иако болест
шуми у врућици, чим се при
ближи твој сасуд са помастима,
мучење се гаси. Иако несавла
дива хладноћа беснећи раста
че, супротставља joj сe ватра
твог мучеништва. Девицу о
имену Анастасија ово моли
Ирина панинерсевастиса.“
ригора тврди да је Марија
имала ненавршених два
наест година када је сту
пила у брак са педесетогоди
шњим Стефаном Дечанским.
Не постоји тачан податак о
њиховом потомству, али сред
њовековни литерарни списи
нам дарују некакве назнаке.
Наиме, Цамблак вели: „након
свог успеха Душан имађаше у
рукама оца са женом и децом,
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Судбина Маријиног мужа,
узима се као једна од
најстравичнијих. Након што га је
отац Милутин ослепео,
од синовљеве руке
је изгубио живот.
Душану се приписује
одговорност за очеву смрт
буде одведен са својом женом
у славни град звани Звечан, и
да се тамо чува, док не учине
неко измирење међу собом.“
Готово сви српски извори кажу
да је Стефан Дечански умро
11. новембра 1331, дакле,
само два месеца након губитка
престола.
а основу једне повеље
из 1340. године у којој
Стефан Душан спомиње
некакву деспотицу, коју назива
и мајком, историчар Радоњић
је покушао да докаже да се
Марија, након овог трагичног
удеса, удала за деспота Јова
на Оливера и родила му децу.
Претпоставци о браку Јова
на Оливера и бивше српске
краљице супротставио се Гру
јић. Марија је, након смрти свог
супруга, за разлику од тетке
Симониде, остала у Србији.
Оправдање за овакав Маријин
поступак треба потражити у
чињеници да је у владајућим
круговима и даље био познат
вел еи здајн ичк и
пос туп ак
њеног оца Јована. Притом,
једини Маријини рођаци, Мето
хити, били су у великој нево
љи. Теодору Метохиту, одузето
је цело имање, а после изве

Н
Краљ Стефан Урош III Дечански

и њих даде чувати у другом
граду, а њега посла у тако зва
ни град Звечан, и после неко
лико дана осуди га на најгрчу
смрт удављења“. Данило тако
ђе истиче да је „Деч анс ки уте
кавши испред сина Душана у
Петрч, оставио у двору благо
частиву краљицу са децом
својом“. Несумљиво је једно,
са Маријом је краљ Стефан
Дечански имао бар двоје деце,
Симеона Синишу, који је вла
дао Епиром и Тесалијом и кћер
Теодору. Занимљиво је да се
име кћерке коју је Стефан
Дечански добио током другог

брак а, подудара са именом
његове прве жене Теодоре.
Маријин и Стефанов брак
трајао је свега пар година.
Дечански бива свргнут с трона,
а недуго затим, умире. Судби
на Маријиног мужа, узима се
као једна од најстравичнијих.
Након што га је отац Милутин
ослепео, од синовљеве руке је
изгубио живот. Душану се при
писује одговорност за очеву
смрт. Према Даниловом наста
вљачу Дечански се у тврђави
Петрич предао сину. После
саветовања са властелом „би
заповеђено да родитељ његов

Задужбина краља Стефана Дечанског - манастир Високи Дечани

сног времена бива приморан
да се повуче у цариградски
манастир.
Марија је умрла у Скопљу
1355. године као монахиња
Марта. У поменику манастира
Дечана помиње се одмах иза кра
ља Стефана Дечанског, а за њом
непосредно цар Стефан Душан и
његова жена.
За разлику од прве жене
Стефана Дечанског, Теодоре,
упамћене по томе што је роди
ла славног, Душана Силног,
Марија је била итекако омра
жена, а у народу позната као
зла и преамбициозна маћеха,
која је на све могуће начине
покушавала да своме сину
Синиши обезбеди престо. Зла
мећеха је била узрок крвавих
раздора између Дечанског и
Душана. Млади краљ ће зато
начинити преврат, заробити
оца и преуз ети власт. Оно што,
дакако, може да оповргне ову
тврдњу јесте чињеница да се
нови владар Србије према удо
вици свога оца односио са
великим поштовањем. Притом,
Маријин син Синиша, за време
највишег успона српске сред
њовековне државе, понеће јед
ну од најзначајнијих титула на
српском двору, титулу деспота.
О судбини Марије Палеолог,
жене Стефана Дечанског, ипак,
највише може да нам каже део
надгробног натписа из 1355.
године. Реч је о краљичином
епитафу у којем стоји: „Из цар
ског руха проистекох и у цар
ско опет стигох, која у овом
свету милошћу оног ко ме
сазда владарком звана бејах
Марија. Монашког удостојих се
образа и у њему наречена
бејах Марта кад смртни час на
ме дође. И земљи бејах преда
та у лето 6863. месеца априла
у седми дан, док царствова
премили мој син свим Србљи
ма и Грцима, самодржавни цар
Стефан и премили мој унук,
краљ Урош. А вас, оци и браћо
у Господу, молим помените ме
у молитвама својим“.
(У следећем броју:
Јелена, супруга цара
Стефана Душана)
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ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Игранка

Kompanija Modine Manufacturing je visokostručna u oblasti proiz
vodnje termalnih sistema I komponenata sa akcentom na opremu
i komponente za grejanje i hlađenje koji predstavljaju najnovija
inženjerska dostignuća u ovoj oblasti.
Modine je globalna kompanija sa sedištem u Rasinu, država Vin
skonsin (SAD), sa fabrikama širom sveta.
Modine u Srbiji širi svoje proizvodne kapacitete i traži radnike zain
teresovane za izgradnju svoje karijere u multinacionalnoj kompa
niji.
Uslovi za zaposlenje:
• Minimalno osnovno obrazovanje; poželjno III i IV stepen stručne
škole
• Radno iskustvo nije potrebno, ali je poželjno
• Tačnost i odgovornost na radu
• Dostupnost za rad u tri smene
Modine nudi:
• Redovne i stabilne prihode
• Ugovor o radu i mogućnost stalnog zapošljavanja
• Usavršavanje i mogućnost unapređenja
Vaš CV možete poslati na e-mail adresu snezana.licanic@modi
ne.com ili ga ostaviti na portirnici kompanije, adresa: Modine SRB
d.o.o. - Rumski drum 1, Sremska Mitrovica (preko puta Vatrogasne
službe).

АТЛЕТСКИ КЛУБ СРЕМ

Радаковић први
у бацању диска

Д

арк о Радак овић, члан
Атлетског клуба „Срем“,
учествовао је на финал
ном атлетском такмичењу у
Америци које се организује
између студенатасвих америч
ких колеџа. Дарко тренутно
живи у Хјустону где похађа сту
дије и студент - стипендиста је
на колеџу McNeese State Uni
versity.
Протеклог викенда освојио је

прво место у бацању диска,
резултатом 57,07 метар а.
Резултат је показатељ да је
Дарко Радаковић у доброј фор
ми и да би требало да буде
спреман за наступајућа такми
чења и учешће у Атлетске
репрезентације Србије овог
лета.
Иначе, Дарков тренер је Дра
гиша Ђорђић а њихова сарад
ња траје више од пет година.

Пише:
Драгана Попов

Г

де се изгубила та реч? Ко ју је затурио, шутну у запећак?
А ко се још сећа игранки? И ја сам скоро заборавила да
је то била омиљена лозинка за излазак у град, провод
( ма како то сад јадно звучи). Игранку последњих деценија
спомињемо кад са неким исписником евоцирамо успомене.
Наравно, уз додатак како је то била права ствар, сећамо се
места, локалних група које су свирале (сад су то бендови). И
онда као да је све то нестало. Одједном! Где су сада дугокоси
младићи у узаним фармеркама и лепотице у хаљинама дуги
них боја? Време је све то покрило, извитоперило и остала су
само носталгична сећања.
Знам неке којима је из ове перспективе све смешно, али
игранке су биле права ствар. У трци за обезбеђивање егзи
стенције све ређе се сећамо времена кад није било ни
мобилних телефона, ни компјутера, ни друштвених мрежа
(ако занемарим неку фрау Габријелу) и квалитетно се могло
проводити време. Онда једва чекаш викенд, па да скокнеш на
игранку од осам до десет увече. Немој каснити - говорили би
родитељи. Данас тек понеки млади човек изађе у време кад
смо ми морали бити у кући. Баш ме интересује како спавају
родитељи чекајући своје наследнике да се врате кући око пет
ујутру.

И да се вратим на игранку. Како је то
једна дивна, чиста, једноставна реч.
Да ли сте и ви заборавили да је има
мо у речнику, поред свих неологизама
који расту као печурке? Никада провод
у ресторану или кафани уз сво заносно
играње није оно што је игранка
Да не испадне јадиковка жене у позним годинама и жал за
младост, скоро ме је обрадовала информација да има игран
ки. Има, има. Где? У Дому пензионера. Па, шта! За оне који
су остали млади духом, организују се игранке и како чујем
добро су посећене. Пре много година завитлавали смо се са
тим удружењима пензионера и чак делили између себе уло
ге које ћемо имати кад будемо њихови чланови. Једна ће да
води фолклор, друга ће да организује туристичка путовања,
један ће да набавља огрев, а најспособнији ће да држи бифе.
Мени су наменили да уређујем зидне новине, а нисмо били
свесни да је то врло близу. Иза ћошка ти неко само прилепи
године. И ајд онда код пензионера на игранку. Многи се држе
и даље као вечити младићи и девојке, излазе по кафићима,
друже се са младима. Као ја сам авангарда моје генерације,
кришом ставља наочаре да прочита новине. Облачи се мла
далачки, а унук иза виче деда или баба. Зашто се стидети
својих година? Својих сећања? После свега сећања само
остају. Наравно, код оних који умеју да се сећају. Неки намер
но кажу да су неке догађаје заборавили. Једноставно су јед
ним потезом избрисали део свог живота и сад храбро корача
ју у корак са временом.
Времена, навике, размишљања се мењају и све је то нор
мално, али добро је понекад се осврнути јер има шта да се
види и у прошлости. И да се вратим на игранку. Како је то
једна дивна, чиста, једноставна реч. Да ли сте и ви заборави
ли да је имамо у речнику, поред свих неологизама који расту
као печурке? Никада провод у ресторану или кафани уз сво
заносно играње није оно што је игранка. Генерације и генера
ције не одустају од овог вида забаве и друже се одређеним
данима како би прегрмели мале пензије, изгубљене снове,
пропуштена путовања и ко зна шта још. Психологија масе је
чудо! Треба се придружити и уживати. Ајмо на игранку! Даме
бирају!
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Хуманитарни турнир у пикаду
Х
уманитарним турниром у пикаду,
који је 8. марта одржан у румском
кафићу „Харолд“ најављена је и
овогодишња, трећа по реду хуманитарно
– спортска акција „Тројка из блока“.
Средства са турнира у пикаду биће
придодата знатно већој суми која ће се
прикупљати закључно са 30. јуном, када
ће се на спортским теренима одржати
трећа по реду у Руми „Тројка из блока“.
Подсетимо, Румљани су на пикадо
турниру прошле године сакупили 14.620
динара, док је са завршним турниром у
брзом шутирању тројки сакупљено укуп
но 526.550 динара.
И ове године, сви учесници турни
ра у пикаду су могли да дају од 100 до
200 динара, или више, а сав приход је
намењен породици Смуков из Добрина
ца. Током турнира прикупљено је 16.200
динара.
Управо зато су у „Харолдсу“ – поред
координатора акције из Руме, били и
момци из Хуманитарне организације
„Срби за Србе“ који организују
„Тројку из блока“.
Урош Марковић, генерални секретар
пројекта „Тројка из блока“ је истакао да
су Румљани били сјајни домаћини два
претходна турнира и да су оборени сви
рекорди и по броју учесника, спонзора
али и окупљених људи заинтересованих
за сам хуманитарни догађај.
– Ове године смо одлучили да крене
мо са више дела, а мање речи, а почи
њемо овим турниром у пикаду. Имаћемо
још неколико акција, по први пут ће бити
укључене и екипе које ће играти фудбал,
а све је то најава за централни турнир
који ће бити 30. јуна. Очекујем опет вели
ки број спонзора, људи већ препознају

Пикадо турнир у Харолду

нашу хуманитарну мисију и подржавају је
– од општине до малих привредника. Ове
године помажемо породицу Смуков, заи
ста је у тешкој ситуацији, можете причу
о њима видети и на нашем сајту, њихова
судбина никог не оставља равнодушним
– каже Урош.
Турнири ће се играти у више од 15 гра
дова – најближи су Шабац и Нови Сад, а
у току су и преговори са Инђијом и Срем
ском Митровицом.
Дејан Божић, власник кафића при којем
је организован и Пикадо клуб „Харолдс“
каже да ће се и убудуће укључивати у
ову хуманитарну акцију и помагати коли
ко могу све у циљу да наше мало неком
пуно значи.
Координатори акције „Тројка из блока“
у Руми Бранислав Вукадиновић и Алек
сандар Крунић истакли су да ове године

ОДБОЈКА

Пут до финала

О

дбојкашице
„Визура“ Рума
су, у мечу одржаном 7. марта,
савладале београдски „Парти
зан“ резултатом 3:0 и тако успешно
стартовале у плеј офу Суперлиге.
И други меч у Београду, „Визура“ је
добила са максималних 3:0, тако да
се пласирала у полуфинале где је
чекају одбојкашице старопазовачког
„Јединства“.
Капитен „Визуре“ Слађана Ерић је,
после првог меча, истакла да је у клу

бу све подређено циљу да заиграју у
финалу и одбране титулу првака.
- Сада растерећеније идемо у
Београд, али опрез мора да посто
ји уколико желимо да све решимо у
другом мечу. Видело се да је „Пар
тизан“ доста ослабљен неиграњем
неколико играчица, међутим, ми смо
у меч ушли максимално ангажовани
и заслужено тријумфовали у првом
мечу – рекла је Слађана Ерић.
С. Џ.

очекују још бољу организацију, више уче
сника и прикупљених средстава.
Александар Крунић каже да су у орга
низацију укључени млади људи и око
целог пројекта „Тројка из блока“ су углав
ном, млади људи.
Како рекосмо, ове године помоћ се
сакупља за породицу Смуков из Добри
наца. То је петочлана породица, оба
родитеља су болесна, а брину о две
кћерке, Ивани и Николини, које имају
по 16 година и тринаестогодишњем сину
Александру.
Ћерке од рођења имају хемипарезу,
Ивана је и слепа, док су Александру због
тумора одстрањена оба ока. Александар
радним данима иде у интернат у Земуну,
а викендом је са породицом. Породица
Смуков прима туђу негу и помоћ што им
је једини сигуран приход. 
С. Џ.

СРПСКА ЛИГА

Победа у Хесни

Стадион у Хесни, гледалaца 200. Судија: Рељић из
Врбаса.
Стрелци: Јевић аутогол у 30. минути и Бакош у 85.
минути за Раднички из Зрењанина.
Скорупан у 45., Ковачић у 65. и Ивановић у 88. за
Раднички из Сремске Митровице.
Жути картони: Вукмир, Јанковић и Згоњнаин за Рад
нички из Сремске Митровице. Грбић, Јованов и Бакош
за Раднички из Зрењанина.
ФК Раднички (СМ): Вујасиновић 7, Ристић 8, Јевић
7, Ивановић 8, Кременовић 8, Скорупан 9( Стевић 8),
Вукмир 8, Јанковић 8, (Згоњнаин 7), Херцег 7, Бајуно
вић 8 (Ковачић 9).
ФК Раднички(Зрењанин): Радовић 7, Грбић 6, Јова
нов 6, Крстинић 7, Радосављевић 6, Киш 7, Лисичић 6
(Рудан 6), Кнежевич 7, Шаренац 6 (Бакош 7), Закић 6
(Дучић 6).
Играч утакмице: Дамир Скорупан 9.
Митровачки Раднички је остварио прву победу у
првенству Српске лиге, победу на коју су верни навија
чи и симпатизери из Хесне чекали пуних 8 месеци.
Добра игра, залагање, пожртвованост и борбеност
играча Радничког, даје наду да ће пролеће у Хесни и
утакмице које долазе, донети још радости члановима
Радничког клуба, који је у јесењем делу одиграо једну
од најлошијих сезона у својој историји, дугој 96 година.
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У ГОЛУБИНЦИМА САМУЈЕ ДВОРАЦ ШЛОС

Зидине које тајну крију
У Бетовеновом
музеју у Бону
чува се једно
писмо у ком
капетаница
објашњава
цртежом свом
љубавнику како
може доћи
до дворца Шлос
у Срему, па
одатле иде и
претпоставка да
је и велики
уметник
боравио
у Шлосу...

З

идине дворца Шлос у Голубинцима,
на само десетак километара од Ста
ре Пазове, чувају узбудљиве тајне,
међу којима је и веза чувеног композитора
Лудвига ван Бетовена, који је из далеког
Бона слао уздахе и љубавне поруке својој
Жанет. Давне 1813. године, после слома
Првог српског устанка у њему је боравио
Карађорђе, а ова, по многима мистерио
зна грађевина, већ два века чува и једну
легенду, коју мештани преносе с колена на
колено.
Гранична касарна - дворац Шлос - пре
ма писаним документима саграђена је
1767. године. Дуго је здање било девасти
рано и заборављено, а онда су прво
мештани покренули акцију да се дворац
обнови, формира еко и етно - музеј и да
му удахну нови живот. Уз помоћ општине
Стара Пазова, Министарства за културу,
као и Покрајинског секретаријата за култу
ру, објекат је реконструисан, али унутра
шњост дворца још није опремљена, па ни
интересовање намерник а није велико.
Међутим, Голубинчани и данас радо и у

даху препричавају легенду о првом вла
снику замка. А, она гласи:
Једне ноћи, после дугог пута, газда се
изненада вратио и затекао своју младу
супругу у загрљају слуге. Разљућен призо
ром, слугу је одмах посекао, а њу голу
везао за северни стуб замка, рекавши јој
да ће ту остати, све док је пауци паучином
не премреже.
Тако везана, после недељу дана, жена
је од глади, жеђи и хладноће умрла, а пау
ци нису стигли ни посмртни зар да јој
направе. Неверничини јауци и преклиња
ња за бржом смрћу, били су први звуци
које је паучина унедрила у себе. У наред
них два века, крици других мученика при
пајали су се њеном. Након неверства и
смрти своје жене, власник дворца престао
је да једе и пије. Седео је сам за трпезом
и молио за опроштај.
Спахија је био снажан човек, није умро
брзо као његова жена, те су његове
последње дане пауци стигли да умотају у
паучину.
Голубинчани и данас кажу да паук дово

Има и оних који тврде, да се сваких 10 година
у неким ветровитим и кишним јесењим ноћима
појављује човек у похабаном племићком оделу
и дуго се моли над замком. Не зна се ко је, ни од
кога тражи опроштај. Лице никада нису успели
да му распознају, јер, као да је сваки пут имао зар од паучине. У тим ноћима Голубинчани у
прозору пале свеће

ди драге госте и носи добру вест. Мештани
верују да ће оном ко убије паука, тај чин
донети несрећу и мук за трпезом и да ће
га људи памтити једино по злу. У кућу ће
му од гостију улазити само ветар, на дива
ну предвиђеном за госте и у гостинској
соби, царевати паучина. Има и оних који
тврде, да се сваких 10 година у неким
ветровитим и кишним јесењим ноћима
појављује човек у похабаном племићком
оделу и дуго се моли над замком. Не зна
се ко је, ни од кога тражи опроштај. Лице
никада нису успели да му распознају, јер,
као да је сваки пут имао - зар од паучине.
У тим ноћима Голубинчани у прозору пале
свеће.
И док легенда још живи, Шлос има ста
тус споменика културе од великог значаја,
који би ускоро требало да отвори врата за
посетиоце.
Према документима из 18. века, капета
ница Жанет Хонтор, у зимској тишини
сремске равнице, прва се сетила своје
страсне љубави према Бетовену и из
Шлоса му упутила новогодишњу честитку.
Убрзо затим стигло је писмо из Бона, у ком
је чувени композитор, између осталог,
написао: „Пуно срце даје слабији звук,
празно одјекује из свих тонова, осећа се
ипак његова жудња и, ах, разуме се њего
ва чежња. Са великим пријатељством
препоручујем се, Лудвиг ван Бетовен,
дворски музичар у Бону.“
У Бетовеновом музеју у Бону чува се
једно писмо у ком капетаница објашњава
цртежом свом љубавнику како може доћи
до дворца Шлос у Срему, па одатле иде и
претпоставка да је и велики уметник бора
вио у Шлосу...
С. Костић

