
NOVINE
SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK •GODINA XVIII

14. MART 2018. • BROJ 847 • CENA 50 DINARAM

VREME POPLAVA:
Sava za sada 
pod
kontrolom

Aktuelne informacije iz Srema na portalu M novine
www.m-novine.com

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС

Вођење пословних књига за:
• привредна друштва

• предузетнике
• пољопривредна газдинства

• удружења грађана
• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне ценеТрансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГГАСА“СРЕМГАС“,
СРЕМСКАМИТРОВИЦА

ТргВојвођанскихбригада14/I
22000СремскаМитровица

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

Дежурнаслужба:064/8894-580

Бесплатнателефонскалинијазапотрошаче:
0800-100-122(раднимданомод8до12часова)

www.sremgas.rsE-mail:o�  ce@sremgas.rs

PRIVINA GLAVA:

Kako je otac 
Makarije
avionska
krila
zamenio 
an|eoskim

AN\ELKA PRPI]:
Neboj{a Glogovac mi 
je dao vetar u le|a



Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕШИД

Напомолурешење
проблемапасалуталица
Одборници локалног парламента

ОпштинеШидсунаседницикоја
је одржана прошле недеље 7.

марта, већином гласова усвојили изве
штаје о раду месних заједница шидске
општине за 2017. годину, као ињихове
програмерадаифинансијскеплановеза
текућугодину.Напочеткуседницепред
седникСкупштинеВелимирРанисавље
вић,обавестио јеодборникеонеопози
војоставцичланаОпштинскогвећаВере
Цикуше.ПредлогпредседникаОпштине
Шид Предрага Вуковића да уместо ње
зачланаОпштинскогвећабудеизабран
ДејанКојић,одборницисувећиномгла
сова,тајнимгласањемиусвојили.
Већиномгласоваусвојен јеипредлог

одлуке о ангажовањуекстерног ревизо
ра.Премаусвојенојодлуци,заревизију
консолидованогзавршнограчунабуџета
ОпштинеШидза2017.годинубићеанга
жована ревизорска кућа или лице које
испуњаваусловезаобављањепослова
ревизије, финансијских извештаја про
писанихзаконом,којимсеуређујерачу
новодство и ревизија, уколико државна
ревизорска институција да сагласност.
Усвојенајеиизменаодлукеолокалним
административним таксама као и пред
лог одлуке о утврђивању минималне
накнаде за текуће и инвестиционо одр
жавањезградаинакнадезарадпринуд
ногуправникаустамбенимистамбено
пословнимзградама.Премаовојодлуци

власници посебних делова зграда на
територији шидске општине, дужни су
дазатекућеодржавањезградаплаћају
износод550динаранамесечномнивоу.
Наиметрошковаинвестиционогодржа
вања заједничких делова зграда дужни
судаплатемесечноизносод250дина
ра, а у случају принудног постављања
професионалногуправникаизносод300
динарамесечно.
Због истека мандата старих чланова,

наседницисуименованиновичланови
Савета за здравље Општине Шид. За
новог председника Савета за здравље
именованајеВукицаКрмек,азачлано
веКатицаВијук,СтефанЈовић,Здравка
МитровићПродановић, Милана Кордић,
ДушкоКрчмар,ВењаминБуљчик,Јасми
на ЈандрићКочић иАлександраЖигић.
Већиномгласоваусвојенајеиизмењена
одлука о остваривању права у области
социјалнезаштите.
– Социјално угрожено становништво

одкојихједеоњихрадноспособан,под
носизахтевзапомоћЦентрузасоцијал
ни рад. У 2017. години донето је укуп
но 630 решења о додели једнократне
помоћи,односноутрошенојеукупнопет
милиона 137.959 динара за те намене.
Изменом одлуке о остваривању права
у области социјалне заштите, у општи
ниШид уводи се још један вид помоћи
становништву, а то је општинска помоћ
којапредстављапомоћзарадноспособ

неисоцијалноугроженестановникекоји
се упућују на друштвено користан рад.
Канцеларија за смањење сиромаштва
пружа радно способним лицима могућ
ностдаучествујуудруштвенокорисном
раду, с тим што би помоћ остварили у
натури. То подразумева да одређени
број сати морају да одраде у некој од
установаилијавнихпредузећазаизнос
закојиподносезахтев.Уколикокорисник
одбије да учествује у друштвено кори
сном раду, губи право на једнократну
помоћунареднихгодинудана–истакла
језаговорницомруководилацодељења
задруштвенеделатностиОпштинеШид
СнежанаБунић.
Одборницисувећиномгласоваусвоји

лиипрограмконтролеисмањењапопу
лацијенапуштенихпасаимачака.
–Великипроблемкојиимамонапод

ручју наше општине је проблем напу
штенихпасаимачака.Програмомкојије
Скупштинаусвојилаћесеовајпроблем
решитиунекомтрајнијемидужемвре
менском периоду. Програм предвиђа
мерекојећебитипредузетезарешава
њеовогпроблемаатосувакцинацијаи
обележавање животиња које се налазе
наулиции кодвласника.Затимпоново
хватање и ревакцинција животиња без
власника које се налазе на улицама,
њихово хумано збрињавање односно у
планунамјеизградњатрајногприхвати
лиштанатериторијиопштинеШид.Оно
штоочекујемоједасеунајхитнијемвре
менскомпериодунаправиуговорсаази
ломуСремскојМитровицидоксеунашој
општининеизградиазил.Средствакоја
ћесереализовати крозовајпрограмсу
планирана буџетом локалне самоупра
веиверујемодаћесеовимпрограмом
трајнорешитипроблемнапуштенихпаса
и мачака на територији шидске општи
не– рекао је руководилацодељења за
инспекцијске послове Општине Шид
ТихомирСтаменковић.

На крају седнице под тачком пита
њаипредлози,заговорницу јеизашао
одборник Драган Радовановнић који је
изнеопредлогдасезапотребемесних
заједница набави један мобилни агре
гатзаструјукојибибиосмештенуЈКП
„Водовод“. Како је истакао, агрегат би

биоодвеликекористимештанимасела
којиприликомнестанкаструјенемајуни
воду,штоправивеликепроблемепосеб
нољудимакојиимајустоку,јернестанак
струје траје некад и по неколико сати.
ОдборникуРадовановићуобећаноједа
ћедобитиодговоруписменојформи.

Неопходанмобилниагрегат
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УВОДНИК

Пресуда
Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Основни 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 

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.

На 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?
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ОПШТИН СКО ВЕЋЕ РУМА

Ита ли ја нској компанији
96 хек та ра на 30 годи на

- Коми си ја Мини стар ства је доне ла сагла сност да пред у зе ће „Ла Линеа Вер де“ 
доби је у закуп, по овом осно ву, пољо при вред но земљи ште у држав ној сво ји ни у к. о. 
Кра љев ци и Рума повр ши не од 96 хек та ра. Ово земљи ште се даје у закуп на 30 годи-
на. Закуп ни на се пла ћа годи шње, 23.341 евро, а конач ну одлу ку доно си СО Рума – 
исти че Биља на Дамља но вић 

Изме не и допу не  одлу ке 
о мак си мал ном бро ју 
запо сле них на нео д ре

ђе но вре ме у систе му локал
не само у пра ве доне те су на 
50. сед ни ци Општин ског 
већа Рума која је одр жа на 7. 
мар та. 

 Ова одлу ка је доне та у 
скла ду са про це ном где су 
потреб не одре ђе не изме не, 
тач ни је где има мо пра зног 
хода, а где нам недо ста ју 
људи. Тако се број запо сле
них у Општин ској упра ви 
сма њу је за два запо сле на, 
уме сто 132 сада има мо 130 
запо сле них – један рад ник 
се на место савет ни ка при
до да је Јав ном пра во бра ни
ла штву и то је лице са завр
ше ним прав ним факул те том 
и поло же ним држав ним 
испи том, а за јед но лице 
пове ћа ва мо број запо сле них 
у ЈКП „Пар кинг и инфра
струк ту ра“ јер од 1. мар та 
над ле жност упра вља ња јав
ном расве том је поно во у 
окви ру овог пред у зе ћа – 
поја снио је ове изме не 
Душан Љуби шић, начел ник 
Општин ске упра ве.

Он је додао да је од почет
ка годи не осам запо сле них 
оти шло из Општин ске упра
ве, што због пен зи је, што 
због одла ска на нова рад на 
места.

На овој сед ни ци је донет и 
пред лог одлу ке  о пра ву 
првен ства заку па пољо при
вред ног земљи шта у држав
ној сво ји ни, као и закључ ка 
којим се утвр ђу је виси на 
закуп ни не која се оства ру је 
по осно ву пра ва првен ства 
заку па пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво ји
ни, а које је обра зло жи ла 
Биља на Дамља но вић, 
шефи ца Оде ље ња за финан
си је, при вре ду и пољо при
вре ду. 

Она је иста кла да су сва 
заин те ре со ва на лица која су 
желе ла да оства ре пра во 
првен ства у теку ћој годи ни 
зах те ве под но си ла Мини

стар ству пољо при вре де до 
мар та про шле годи не.

 – Коми си ја Мини ста р ства 
је доне ла сагла сност да 
пред у зе ће „Ла Линеа Вер де“ 
доби је у закуп, по овом осно
ву, пољо при вред но земљи
ште у држав ној сво ји ни у к. о. 
Кра љев ци и Рума повр ши не 
од 96 хек та ра. Ово земљи
ште се даје у закуп на 30 
годи на. Закуп ни на се пла ћа 
годи шње, 23.341 евро, а 
конач ну одлу ку доно си СО 
Рума – исти че Биља на 
Дамља но вић. 

Цена заку па је одре ђе на 
на осно ву цене коју је пред
ло жи ло Мини стар ство пољо
при вре де и зашти те живот не 
сре ди не и она изно си 207 
еура за њиву тре ће кла се, а 
на осно ву те цене су пре ра
чу на те и цене оста лих кул ту
ра и кла са земљи шта.

Чла но ви Општин ског већа 
су доне ли и пред лог  одлу ке  
о утвр ђи ва њу мини мал не 
накна де за теку ће и инве сти
ци о но одр жа ва ње згра да и 
мини мал не накна де за рад 
при нуд но поста вље ног про
фе си о нал ног управ ни ка.

Тања Дро бац, шефи ца 
Оде ље ња за урба ни зам и 
гра ђе ње каже да је у току 
поста вља ње оба ве ште ња по 

свим ула зи ма у згра де коју 
ради над ле жна Кому нал на 
инспек ци ја како би се ста на
ри инфор ми са ли да ће, по 
исте ку рока, бити поста вљен 
при нуд ни управ ник. 

– То је и раз лог за доно ше
ње ове одлу ке где смо утвр
ди ли накна ду од 300 дина ра 
за при нуд ног управ ни ка и 
одре ђе не накна де за теку ће 
и инве сти ци о но одр жа ва ње, 
зави сно од тога да ли објек ти 
има ју лифт или не. Гле да ли 
смо да те накна де буду 
мини мал ни износ, сами ста
на ри могу одре ди ти и дале ко 
веће изно се, али смо гле да
ли  и да буду слич не цене 
оним  у окру же њу – обја
шња ва Тања Дро бац. 

Она је дода ла да је до 
сада реги стро ва но 57 од 

укуп но око 150 ула за и згра
да где би тре ба ло да се 
обра зу ју стам бе не зајед ни
це.

 – Надам се да ће и оста ли 
то ура ди ти да не дође мо у 
ситу а ци ју да мора мо да им 
поста вља мо при нуд не 
управ ни ке. До сада има мо 
три про фе си о нал на управ
ни ка – из Руме, Новог Сада и 
Ста ре Пазо ве који су анга жо
ва ни у више стам бе них 
зајед ни ца – исти че Тања 
Дро бац.

На овој сед ни ци је доне та 
и одлу ка о анга жо ва њу екс
тер ног реви зо ра за завр шни 
рачун општин ског буџе та за 
про шлу годи ну, буду ћи да је 
за ово анга жо ва ње доби је на 
сагла сност Држав не реви
зор ске инсти ту ци је. С. Џ.

Тања Дро бац Душан Љуби шић
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При вред на комо ра Срби је – РПК 
Срем ска Митро ви ца, као инте ре
сна асо ци ја ци ја при вре де Сре ма, 

пред ста вља место оку пља ња и дого ва
ра ња при вред ни ка. Обу хва та Срем ски 
округ повр ши не 3.500 ква драт них кило
ме та ра, 310.000 ста нов ни ка, са општи
на ма  Ин ђи ја, Ириг, Пећин ци, Рума, 
Срем ска Митро ви ца, Ста ра Пазо ва и 
Шид. Делат ност Комо ре су  засту па ње 
инте ре са чла ни ца пред држав ним орга
ни ма, орга ни зо ва ње актив но сти у обла
сти изво за и уво за, уна пре ђе ње ква ли те
та рада и посло ва ња, мар ке тин шка 
истра жи ва ња, под сти ца ње истра жи ва
ња, ино ва ци ја и раз во ја, послов но 
инфор ми са ње, него ва ње добрих 
послов них оби ча ја и мора ла. Ово сто ји 
на сај ту нека да шње Срем ске при вред не 
комо ре, данас При вред не  ко мо ре Срби
је – РПК Срем ска Митро ви ца. Њен 
дирек тор је Пре драг Муј кић. 

Срем ска при вред на комо ра (СПК) 
нема више ста тус прав ног лица пошто је 
пот пу но инте гри са на у комор ски систем 
Срби је. Кад се то каже, мисли се пре 
све га на чиње ни цу да нека да шња СПК, 
данас РПК Срем ска Митро ви ца углав
ном испу ња ва циље ве, спро во ди актив
но сти, про гра ме и одлу ке који су дефи
ни са ни у Бео гра ду. Јед на од тих одлу ка 
је и одлу ка о виси ни, начи ну и роко ви ма 
пла ћа ња једин стве не чла на ри не и 
финан си ра њу При вред не комо ре Срби
је.

Пре ма тој одлу ци чла но ви Комо ре 
пла ћа ју чла на ри ну пре ма вели чи ни 
прав ног лица раз вр ста ног на дан сачи
ња ва ња финан сиј ског изве шта ја за 
2016. годи ну. Па тако микро прав на лица 
пла ћа ју месеч но 600 дина ра, мала 
3.600, сред ња 43.000, а вели ка прав на 
лица 160.000 дина ра. На овај фик сни 

износ дода је се и вари ја бил ни, а он 
месеч но изно си два на е сти део од 0,004 
одсто послов ног при хо да. Они који има ју 
послов ни при ход мањи од 20 мили о на 
дина ра не пла ћа ју вари ја бил ни део чла
на ри не. Пред у зет ни ци не пла ћа ју чла на
ри ну.

Све ово не би било спор но када би 
осни ва чи и вла сни ци при вред них дру
шта ва сло бод но могли да бира ју да ли 
ће бити чла но ви Комо ре или не. Међу
тим, њима је та могућ ност избо ра оду зе
та по Зако ну о при вред ним комо ра ма из 
2015. годи не. Па тако у чла ну 10 поме ну
тог зако на сто ји да су чла но ви При вред
не комо ре Срби је сви при вред ни субјек
ти који оба вља ју реги стро ва ну послов ну 
делат ност на тери то ри ји Срби је, а да су 
пред у зет ни ци чла но ви пре ко општих 
удру же ња пред у зет ни ка која су колек
тив ни чла но ви комо ре. Што зна чи да 
сва ко при вред но дру штво јесте члан 
комо ре, неза ви сно од тога да ли његов 
вла сник то жели или не.

Пре драг Муј кић каже да је ова кав 
систем устро јен по угле ду на аустриј ски. 
У тој држа ви члан ство у комо ри је оба ве
зно, као и у мно гим дру гим европ ским 
земља ма.

Основ но пита ње у ова квој постав ци 
ства ри је шта при вред ни ци доби ја ју за 
узврат?

Поред свих ства ри које смо наве ли у 
првом пасу су тек ста, а које Комо ра ради, 
пре ма речи ма Пре дра га Муј ки ћа, РПК 
Срем ска Митро ви ца ће заи ста поста ти 
сер вис при вре де Сре ма.

– Ми пред у зи ма мо број не актив но сти 
како бисмо олак ша ли посло ва ње нашим 
чла но ви ма. Запо сле ни у РПК Срем ска 
Митро ви ца оби ла зе при вред не субјек те 
и на лицу места се упо зна ју са про бле
ми ма при вред ни ка. Све сни смо да ће 

увек бити оних који ће сма тра ти да овај 
систем није добар, али наше је да се 
тру ди мо да РПК Срем ска Митро ви ца 
што више при бли жи мо нашим чла но ви
ма. Комо ра је ту да помог не пред у зе ћи
ма у при ку пља њу изво зне доку мен та ци
је, изда је мо ква ли фи ко ва не елек трон ске 
пот пи се по нај по вољ ни јим цена ма, орга
ни зу је мо еду ка ци је о свим акту ел ним 
тема ма и уоп ште, актив ним при сту пом 
жели мо да успо ста ви мо парт не р ски 
однос са при вред ни ци ма – каже Пре
драг Муј кић.

Он дода је да је РПК Срем ска Митро
ви ца има ла вео ма актив ну уло гу у 
импле мен та ци ји дуал ног обра зо ва ња у 
Сре му. 

– Анке ти ра ли смо гото во све посло
дав це у Сре му, помо гли смо да се ство
ри веза изме ђу шко ла, локал них само у
пра ва и при вре де. Када је реч о анке та
ма, ради ли смо на утвр ђи ва њу потре ба 
при вре де у сми слу врсте кадро ва – 
дода је Муј кић.

Он тако ђе каже да није тач но да 
комор ски систем нема ути ца ја на извр
шну власт, одно сно за ства ра ње амби
јен та за посло ва ње. Као при мер наво ди 
чиње ни цу да је на урген ци ју Комо ре 
одло же на при ме на пра вил ни ка о ПДВ.

– Твр ди ли смо, а и сада твр ди мо, да 
није при ме ре на при ме на таквог пра вил
ни ка. Да је он пре ви ше оби ман и са мно
го непо треб них пози ци ја, и да ће то у 
тех нич ком и финан сиј ском сми слу опте
ре ти ти при вре ду – закљу чу је Пре драг 
Муј кић. 

Он је позвао при вред ни ке на сарад њу 
и поно вио да је основ ни циљ РПК Срем
ска Митро ви ца да буде на услу зи срем
ској при вре ди.

С. Цуца нић

АКТУЕЛНО

ПРИ ВРЕД НА КОМО РА СРБИ ЈЕ – РЕГИ ОН АЛ НА ПРИ ВРЕД НА КОМО РА СРЕМ СКА 
МИТРО ВИ ЦА

Члан ство у Комо ри оба ве зно, 
самим тим и чла на ри на

Дирек тор Реги о нал не при вред не комо ре Срем ска 
Митро ви ца, Пре драг Муј кић каже да је ова кав систем 
устро јен по угле ду на аустриј ски. У тој држа ви члан ство 
у комо ри је оба ве зно, као и у мно гим дру гим европ ским 
земља ма. Основ но пита ње у ова квој постав ци ства ри је 
шта при вред ни ци доби ја ју за узврат?

Свесни смо да ће увек бити оних који ће сма тра ти да 
овај систем није добар, али наше је да се тру ди мо да РПК 
Срем ска Митро ви ца што више при бли жи мо нашим чла-
но ви ма. Комо ра је ту да помог не пред у зе ћи ма у при ку-
пља њу изво зне доку мен та ци је, изда је мо ква ли фи ко ва не 
елек трон ске пот пи се по нај по вољ ни јим цена ма, орга ни-
зу је мо еду ка ци је о свим акту ел ним тема ма и уоп ште, 
актив ним при сту пом жели мо да успо ста ви мо парт нер ски 
однос са при вред ни ци ма, рекао је Пре драг Муј кић

Пре драг Муј кић
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Деле га ци ја општи не 
Пећин ци, коју је пред
во дио пред сед ник 

општи не мр Жељ ко Трбо
вић, бора ви ла је кра јем про
шле неде ље у Сло ве ни ји, 
где је у окви ру окру глог сто
ла Могућ но сти инве сти ра ња 
сло ве нач ких при вред ни ка у 
општи не и гра до ве Срби је 
пред ста ви ла сло ве нач ким 
при вред ни ци ма инве сти ци
о не потен ци ја ле пећи нач ке 
општи не.

Током дво днев ног окру
глог сто ла, који је у Љубља
ни орга ни зо вао Срп ско сло
ве нач ки послов ни клуб у 
сарад њи са При вред ном 
комо ром Сло ве ни је и Стал
ном кон фе рен ци јом гра до ва 
и општи на, пред ста ви ле су 
се чети ри локал не само у
пра ве из Срби је међу који
ма и пећи нач ка општи на. У 
окви ру офи ци јел ног про гра
ма окру глог сто ла, коор ди
на тор за локал ни еко ном ски 
раз вој (ЛЕР) Оде ље ња за 
при вре ду Општин ске упра
ве општи не Пећин ци Ради
вој Мило ше вић одр жао је 
пре зен та ци ју инве сти ци о них 
потен ци ја ла наше општи
не, након чега је пред сед
ник Трбо вић одр жао директ
не састан ке (Б2Б састан ке) 
са пет на е стак сло ве нач ких 
при вред ни ка и пред став ни
ка јав них пред у зе ћа и локал
них ком па ни ја.

 Пред став ни ци ком па
ни ја и пред у зе ћа са који ма 
сам имао при ли ку да раз
го ва рам пока за ли су јасан 
инте рес за реа ли за ци ју 
нових ула га ња у Репу бли ци 
Срби ји и у општи ни Пећин

ци у нај ра зли чи ти јим обла
сти ма – од јача ња локал не 
кому нал не инфра струк ту ре, 
пре ко ула га ња у изград њу 
нове кана ли за ци о не мре же 
и систе ма за пре чи шћа ва ње 
отпад них вода, до уво ђе ња 
нове енер гет ски ефи ка сне 
јав не расве те и уна пре ђе
ња функ ци о ни са ња посто
је ћих кому нал них систе ма 
кроз уво ђе ње софт ве ра за 
даљин ско очи та ва ње потро
шње воде, гаса и слич но, 
што би све зајед но допри
не ло бољем и ефи ка сни јем 
кори шће њу јав них ресур са 
у нашој општи ни. Ми смо се 
потру ди ли да потен ци јал ним 
инве сти то ри ма пре до чи мо 
пред но сти ула га ња у нашу 
општи ну попут повољ ног 
гео граф ског поло жа ја, ефи
ка сне локал не адми ни стра
ци је и кон ку рент них цена 
земљи шта, али и при сту па 

мно го људ ним тржи шти ма 
Руси је и Тур ске са који ма 
Срби ја има спо ра зу ме о сло
бод ној трго ви ни – изја вио је 
пред сед ник Трбо вић.

Дру гог дана посе те за 
госте из Срби је била је орга
ни зо ва на посе та котлар ни ци 
на био ма су у Крањ ској Гори, 
где су из прве руке могли 
да се упо зна ју са пози тив
ним при ме ром кори шће ња 
обно вљи вих изво ра енер
ги је, у овом слу ча ју дрв ног 
отпа да, за гре ја ње јав них 
згра да и хоте ла у тамо шњем 
ски цен тру. Упри ли че на је и 
посе та цен тру за про из вод
њу био ма се (дрве не сеч ке 
и пеле та) који се нала зи у 
Назар ју и један је од нај ве
ћих у Репу бли ци Сло ве ни ји. 
Био ма са која се про из во ди 
у овом цен тру дистри бу и
ра се широм Сло ве ни је, а у 
матич ном пого ну кори сти се 

за про из вод њу топлот не и 
елек трич не енер ги је. 

 После оби ла ска цен
тра за био ма су, зајед но са 
коле га ма из оста лих локал
них само у пра ва, били смо 
гости Пред сед ни ка општи
не Назар је са којим смо 
раз ме ни ли иску ства која 
се одно се на уна пре ђе ње 
функ ци о ни са ња локал не 
само у пра ве и реа ли за ци је 
нових могућ но сти за успо
ста вља ње успе шни је сарад
ње пред став ни ка локал не 
вла сти и при вред ног сек то
ра из Репу бли ке Сло ве ни је 
и Репу бли ке Срби је – рекао 
нам је први човек пећи нач ке 
општи не, који је том при ли
ком под се тио да на тери то
ри ји наше општи не већ низ 
годи на послу је више сло ве
нач ких ком па ни ја, од којих су 
нај по зна ти је ЈУБ боје, Три мо 
и Кови но пла сти ка Лож.

ИНВЕ СТИ ЦИ О НИ ПОТЕН ЦИ ЈА ЛИ ОПШТИ НЕ ПЕЋИН ЦИ ПРЕД СТА ВЉЕ НИ У СЛО ВЕ НИ ЈИ

Пећин ци су добро место за ула га ње

Мр Жељ ко Трбо вић одр жао директ не састан ке са пет на е стак сло ве нач ких при вред ни ка

ШИМА НОВ ЦИ

ЈУБ дони рао боје за шко лу
Ком па ни ја ЈУБ из Шима но ва ца 

дони ра ла је Основ ној шко ли 
„Сло бо дан Бајић Паја“ из 

Пећи на ца 36 кан ти боје што ће, по 
речи ма дирек то ра пећи нач ке основ
не шко ле Злат ка Мак си мо ви ћа, 
бити довољ но да се окре чи ком
плет на уну тра шњост ове уста но ве.

 Ова нео че ки ва на дона ци ја ће 
нам доста зна чи ти, јер ће нам омо
гу ћи ти да окре чи мо 13 учи о ни ца, 
мул ти ме ди јал ни каби нет, библи о те
ку, збор ни цу и ход ни ке – прак тич но 
ком плет ну уну тра шњост дела згра
де који кори сти основ на шко ла. 

Захвал ни смо ком па ни ји ЈУБ на 
овој дона ци ји, као и пред у зе ћу Ман
дић гро уп из Шима но ва ца које је 
обез бе ди ло бес пла тан пре воз мате
ри ја ла. Нарав но, кре че ње ћемо 
одло жи ти до тре нут ка завр шет ка 
радо ва на изград њи новог кри ла 
сред ње тех нич ке шко ле и до физич
ког одва ја ња про сто ра који кори сти 
сред ња шко ла и који кори ти мо ми 
– рекао је Мак си мо вић који је при
ли ком при мо пре да је мате ри ја ла 
уру чио захвал ни це пред став ни ци
ма ком па ни је ЈУБ и пред у зе ћа Ман
дић гроп.
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УВЕ ДЕН ЦЕН ТРАЛ НИ РЕГИ СТАР ФАК ТУ РА

Држа ва пла ћа само
реги стро ва не фак ту ре

Од 1. мар та сви при вред ни субјек ти, пред у зе ћа и пред-
у зет ни ци, који једи ни ца ма локал не само у пра ве, шко ла-
ма, месним зајед ни ца ма, домо ви ма здра вља и дру гим 
субјек ти ма јав ног сек то ра фак ту ри шу за испо ру че не 
услу ге или робу, мора ју сво је фак ту ре реги стро ва ти у 
Цен трал ни реги стар фак ту ра

Кра јем про шле годи не 
доне те су изме не зако на 
о роко ви ма изми ре ња 

нов ча них оба ве за у комер ци
јал ним тран сак ци ја ма, које 
су поче ле да се при ме њу ју 1. 
мар та ове годи не. Овим 
зако ном и нај но ви јим изме
на ма рок изми ре ња нов ча
них оба ве за у комер ци јал
ним тран сак ци ја ма изме ђу 
јав ног сек то ра и при вред них 
субје ка та је остао исти, 45 
дана, али је како је обја шње
но, посто ја ла је потре ба да 
се бли же уре ди реги стро ва
ње изда тих фак ту ра.

Реги стро ва ње изда тих 
фак ту ра врши се у Цен трал
ном реги стру фак ту ра (ЦРФ) 
који води Упра ва за тре зор.
Од 1. мар та сви при вред ни 
субјек ти који једи ни ца ма 
локал не само у пра ве, шко ла
ма, месним зајед ни ца ма, домо ви ма 
здра вља и дру гим субјек ти ма јав ног 
сек то ра фак ту ри шу за испо ру че не 
услу ге или робу, мора ју сво је фак ту ре 
реги стро ва ти у ЦРФ. Уко ли ко се фак
ту ра не реги стру је, дужник, одно сно 
онај које пре у зео робу или услу гу, 
нема оба ве зу да је пла ти.Инфор ма ци
о ни систем Упра ве за тре зор реги
стру је уне те подат ке из фак ту ре, у 
цен трал ном реги стру фак ту ра и доде
љу је тој фак ту ри једин стве ни иден ти
фи ка ци о ни број. Реги стро ва не фак ту
ре пове ри о ци су дужни да доста ве 
дужни ци ма у року од три рад на дана 
од дана реги стро ва ња.

 Изме не зако на су доне те како би 
се сте кли усло ви да се омо гу ћи успе
шни је пла ни ра ње и упра вља ње 
ликвид ним сред стви ма пре све га 
кори сни ка јав них сред ста ва, па и 
кори сни ка буџет ских сред ста ва, као и 
упра вља ње ликвид ним сред стви ма од 
стра не при вред них субје ка та – рекао 
је начел ник Град ске упра ве за буџет 
Гра да Срем ска Митро ви ца Душко 
Шаро шко вић.

Он је додао да ће се на овај начин 
омо гу ћи ти бољи систем сагле да ва ња 
потра жи ва ња које пове ри о ци има ју 
пре ма јав ном сек то ру.

 Реги стро ва ње фак ту ра изда тих од 

стра не пове ри ла ца у комер ци јал ним 
тран сак ци ја ма у инте ре су је и пове ри
ла ца, има ју ћи у виду да би се на тај 
начин побољ ша ла ефи ка сност и 
сигур ност напла те наве де них потра
жи ва ња пове ри ла ца. Тако ђе би се 
дужни ци ма омо гу ћи ло да, пре пла ћа
ња пове ри о цу, про ве ре исправ ност 
испо ста вље не фак ту ре и пла ћа ње 
само у слу ча ју ако је та фак ту ра 
исправ но реги стро ва на, одно сно ако 
одго ва ра испо ста вље ној фак ту ри или 
дру гом зах те ву за испла ту – каже 
Јеле на Ребић, руко во ди лац слу жбе за 
тре зор Град ске упра ве за буџет.

На пита ње да ли посто ји санк ци ја за 
неиз ми ри ва ње оба ве зе пре ма при
вред ним субјек ти ма, при вред ним дру
штви ма и пред у зет ни ци ма, Јеле на 
Ребић наво ди да је та санк ци ја изме на 
зако на пре ци зи ра на.

 Бло ки ра ње нена мен ских тран сфе
ра субјек ту јав ног сек то ра је нај о
збиљ ни ја санк ци ја. Једи ни це локал не 
само у пра ве, општи не и гра до ви би у 
слу ча ју неиз ми ре ња пре у зе тих оба ве
за оста ли без дела сред ста ва из буџе
та, а ту су и тро шко ви кама те, и 
нарав но нов ча не казне које су пред ви
ђе не зако ном – закљу чу је Јеле на 
Ребић.

С. Ц.

Јела на  Ре бић

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ПЕЋИН ЦИ

Изло жба
руко тво ри на

Кул тур ни цен тар Пећин ци орга ни зо вао 
је осмо мар тов ску про дај ну изло жбу руко
тво ри на, пово дом Међу на род ног дана 
жена, на којој су уче шће узе ла удру же ња 
жена са тери то ри је пећи нач ке општи не. 
Пре ма речи ма дирек то ра ове уста но ве 
Јова на Девр ње, ова кве изло жбе нису 
само про дај ног карак те ра, него и при ли ка 
да се на један моде ран начин при ка жу 
лепо те народ не тра ди ци је Сре ма. 

 Сва ке годи не тру ди мо се да обра ду је
мо наше даме, а чла ни це удру же ња жена 
из наше општи не се увек ода зо ву и при
пре ме тра ди ци о нал не и кре а тив не покло
не. Ова квом изло жбом поку ша ва мо да 
сачу ва мо нашу народ ну тра ди ци ју од 
забо ра ва, што је један од циље ва ове 
изло жбе – рекао је Девр ња.

На осмо мар тов ској изло жби у пећи нач
ком Кул тур ном цен тру сво је руко тво ри не 
изло жи ле су чла ни це УЖ „Сре ми це“ и УЖ 
„Колев ка Сре ма“ из Пећи на ца, УЖ „Шима
нов чан ке“ из Шима но ва ца и чла ни це удру
же ња из Бре ста ча.

ДЕЧ

Кре а тив ним
покло ни ма до 
наград ног путо ва ња

Пово дом Међу на род ног дана жена, деца 
чла но ви Удру же ња „Сви тац“ из Деча орга
ни зо ва ла су про дај ну изло жбу сво јих радо
ва – шаре них цве то ва од папи ра, које су 
при пре ми ли још током јану а ра на кре а тив
ној ради о ни ци коју је орга ни зо вао Еду ка тив
ни цен тар „Дисци пу лус“. Про дај на изло жба 
пово дом 8. мар та орга ни зо ва на је са циљем 
при ку пља ња сред ста ва за наград но путо ва
ње чла но ва овог удру же ња, које у свом 
саста ву има три фол клор на ансам бла и 
јед ну певач ку гру пу.

Како нам рекла пред сед ни ца Скуп шти не 
удру же ња „Сви тац“ Сми ља Тодор че вић, 
иде ја за покре та ње ове акци је није само 
при ку пља ње сред ста ва за наград но путо ва
ње, него и жеља за дру же њем.

 Деца су била оду ше вље ња током изра
де шаре них цве то ва од папи ра на ради о ни
ци, а про дај на изло жба коју смо орга ни зо ва
ли била је при ли ка да на један сасвим 
друк чи ји начин дожи ве про да ју сво јих руко
тво ри на. Тако ђе, потру ди ли смо се да све 
жене у Дечу доби ју поклон за овај дан, па 
смо оби шли жене које живе саме и покло ни
ли им по цвет за 8. март. Дра го ми је да смо 
успе ли да при ку пи мо сред ства са који ма 
ћемо обез бе ди ти пре воз за наград но путо
ва ње ове деце – рекла је Тодор че вић и 
дода ла да су им се један дан при кљу чи ла и 
деца из Пред школ ске уста но ве „Вла да 
Обра до вић Каме ни“ из Деча која су про да
ва ла сво је кре а тив не покло не и тиме допри
не ла обе ле жа ва њу Дана жена. 
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ИНЂИ ЈА

Вина ри и вино гра да ри
оку пље ни у задру зи
Више од 20 вина ра и 

вино гра да ра са тери
то ри је општи не Инђи ја 

2009. годи не удру жи ли су се 
и осно ва ли Вино гра дар ску 
задру гу „Три фун и Дио нис“ са 
циљем да лак ше пла си ра ју 
сво је про из во де али и да се 
исто тако зајед нич ки пред
ста вља ју на Сај мо ви ма вина 
широм земље. Први зајед нич
ки наступ има ли на Вајн фесту 
у Сом бо ру, где су осво ји ли 
неко ли ко меда ља. Ана ли зом 
посе да уста но вље но је да сва
ки задру гар у про се ку има око 
хек тар и по вино гра да и да су 
у пита њу раз ли чи те сор те гро
жђа због чега нису могле да се 
у пот пу но сти реа ли зу ју пла ни
ра не зајед нич ке актив но сти. 

Доно ше њем новог Зако на 
о вини ма настао је про блем, 
каже Алек сан дар Кова че
вић, дирек тор Вино гра дар ске 
задру ге „Три фун и Дио нис“, 
јер нису могли у пот пу но сти 
да реа ли зу ју све пла но ве и 
циље ве поста вље не при осни
ва њу Задру ге.

– Мора ли смо директ но да 
отку пљу је мо гро жђе и нисмо 
били у могућ но сти да то буде 
од наших задру га ра. Тада 
смо обу ста ви ли рад Задру ге 
и про шле годи не смо се поно
во оку пи ли, пре ре ги стро ва ли 
и кре ну ли са радом – каже 
Кова че вић и дода је да су про
шле годи не кон ку ри са ли код 
Репу блич ке аген ци је за раз вој 
која им је одо бри ла сред ства 
у изно су од пет мили о на дина
ра.

– Сред ства смо доби ли 
за фор ми ра ње зајед нич ког 
подру ма и скла ди ште ње вина 
свих наших чла но ва. Подрум 
се нала зи на изла зу из Бешке 

где сва ки наш задру гар има 
про стор за скла ди ште ње 
вина. Тако ђе, има мо тех но ло
га који води рачу на о ква ли те
ту а ујед но нам је омо гу ће на 
и лак ша кон тро ла ква ли те та 
– каже дирек тор Вино гра дар
ске задру ге „Три фун и Дио нис“ 
у Инђи ји.

Кова че вић исти че да у току 
ове годи не пла ни ра ју про ши
ре ње Задру ге где би им се 
при кљу чи ли вина ри и вино гра
да ри ван тери то ри је општи не 
Инђи ја.

– План нам је да кон ку ри ше
мо за сред ства код Репу бли ке 
јер држа ва мора да ста не иза 
малих вино гра да ра и вина ра. 
То је једи ни начин да опста
не мо. Циљ нам је да се више 
осло ни мо на држа ву али и да 
пока же мо нашим вина ри ма и 
вино гра да ри ма да је напре дак 
и опста нак могућ само уко ли ко 

се удру жи мо. Често се поста
вља пита ње да ли је исто 
бити у удру же њу или задру зи. 
Задру га је прав но лице које 
пома же у функ ци о ни са њу сва
ког вина ра и вино гра да ра на 
кон кре тан начин. Олак ша ва 
им кроз сво је посло ва ње про
из вод њу гро жђа, сад њу вино
гра да, цео про цес до пре ра
де гро жђа, про из вод њу вина, 
његов пла сман и да, на кра ју, 
од све га тога има ју и добру 
финан сиј ску корист – дода је 
Кова че вић.

Дирек тор Вино гра дар ске 
задру ге у Инђи ји исти че за 
крај да их 16. и 17. мар та оче
ку је зајед нич ки наступ на Сај
му вина у Вршцу, али и да је 
недав но њихов члан, Тома 
Сло бо да из Мара ди ка, осво јио 
награ ду за нај бо ље вино на 
17. Дани ма вина у Риви ци. 

М. Ђ.

Ула га ње у зна ње и мла де један је 
од основ них зада та ка чел них људи 
Општи не Инђи ја. Из тог раз ло

га, пред сед ник Општи не Вла ди мир Гак 
реше њем је одре дио месеч ни износ сту
дент ских сти пен ди ја за 2017/2018. годи
ну које су за две хиља де дина ра више 
у одно су на рани ји пери од. Сту ден ти 
су 2016. годи не доби ја ли сти пен ди је у 
месеч ном изно су од 7,5 хиља да дина
ра, а потом 10 хиља да дина ра месеч но. 
Ове годи не нај у спе шни ји сту ден ти биће 

награ ђи ва ни са по 12 хиља да дина ра 
месеч но.  

На зва нич ном сај ту Општи не Инђи ја 
(www.indji ja.net ) уско ро ће бити обја вљен 
кон курс за доде лу општин ских сти пен ди
ја, а 100 нај бо љих сту де на та пот пи са ће 
уго вор са Општи ном када буде обја вље
на конач на ранг листа. 

Пра во на сти пен ди ју моћи ће да оства
ре сту ден ти висо ко школ ских уста но ва 
чији је осни вач Репу бли ка Срби ја и Ауто
ном на Покра ји на Вој во ди на под усло вом 

да су упи са ли јед ну од годи на ака дем ских 
сту ди ја првог сте пе на, мастер ака дем ске 
сту ди је, као и сту ди је код којих је ака дем
ски сту диј ски про грам орга ни зо ван инте
гри са но у окви ру основ них и мастер ака
дем ских сту ди ја, и то од дру ге до шесте 
годи не сту ди ја, да током сту ди ја има ју 
про сеч ну оце ну нај ма ње 8.50, да током 
сту ди ја нису обна вља ли нијед ну годи ну 
и да има ју пре би ва ли ште на тери то ри
ји Општи не Инђи ја нај ма ње три годи не. 
Кон курс ће тра ја ти 15 дана. М.Ђ.

ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Веће сти пен ди је за инђиј ске сту ден те

Са насту па Задру ге на Сај му вина у Вршцу

ЈАВ НИ ПРЕ ВОЗ

Више
бес плат них 
кар ти ца

Како су саоп шти ли над
ле жни из сек то ра Јав ног 
пре во за у Инђи ји и ове 
годи не око 5.000 пен зи о не
ра и 1.000 ђака  оства ри ће 
пра во на бес плат не ауто
бу ске кар те. Наја ве су да 
ће се круг повла шће них 
кате го ри ја про ши ри ти а о 
томе је недав но гово рио и 
пред сед ник Општи не Инђи
ја Вла ди мир Гак.

– Виде ће мо да про ши ри
мо тај круг лица који има ју 
пра во на бес плат не кар те. 
Жели мо да бес плат не кар
те доби ју и оне кате го ри је 
који ма ће то мно го зна чи ти. 
Нај ве ћи про блем нам је, 
као и код већи не про је ка та 
које жели мо да реа ли зу је
мо, адми ни стра тив ни део 
али ћемо и то пре ва зи ћи – 
рекао је пред сед ник 
Општи не Инђи ја.

Под се ти мо да је систем 
јав ног пре во за у Инђи ји са 
функ ци о ни са њем почео 
пре седам годи на и обу хва
та сва насе ље на места у 
тој општи ни. Ста нов ни ци 
насе ље них места који су 
до тада путо ва ли тако што 
су пре се да ли у дру ге ауто
бу се на глав ној инђиј ској 
ста ни ци више нема ју те 
про бле ме.

Кроз сва насе ље на 
места про ла зе две кру жне 
лини је из раз ли чи тих пра
ва ца. Пут ни ци ма је на рас
по ла га њу укуп но 10 ауто бу
са, осам за при град ски и 
два пот пу но нова бред ни
ра на вози ла за град ски 
пре воз. У град ском и при
град ском пре во зу месеч но 
се про да око 700 месеч них 
мар ки ца.

М.Ђ.
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АКТУ ЕЛ НО ИЗ АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ 

Кон кур си за под сти цај пољо при вре де
Из Аген ци је за рурал ни 

раз вој општи не Инђи ја 
пору чу ју да је у току при

ку пља ње зах те ва за оства
ри ва ње под сти ца ја биљ ној 
про из вод њи у 2018. годи ни. 
Пра во на кори шће ње основ
них под сти ца ја има ју: прав но 
лице, пред у зет ник и физич ко 
лице  носи лац комер ци јал
ног поро дич ног пољо при вред
ног газдин ства. Суб вен ци је 
се могу оства ри ти на земљу 
у вла сни штву, земљу у заку
пу од физич ких лица и земљу 
која је усту пље на на кори шће
ње без надок на де од физич
ког лица мак си мал не повр
ши не, по кори сни ку, до 20 
хек та ра каже Ива на Пејо вић 
Шеврт, дирек то ри ца Аген ци
је за рурал ни раз вој општи не 
Инђи ја и под се ћа да је рок за 
под но ше ње зах те ва 30. април 
теку ће годи не.

– Пољо при вред ни ци фор
му лар могу доби ти код нас, у 
про сто ри ја ма Аген ци је, јер ми 
као и увек пру жа мо сву нео п
ход ну помоћ која им је потреб
на при под но ше њу зах те ва. 

Под се ћам да је акту е лан Пра
вил ник од про шле годи не и да 
сва ки пољо при вред ник може 
да оства ри под сти цај од две 
хиља де дина ра по хек та ру – 
каже Пејо вић Шеврт и дода је 
да ће уско ро бити рас пи са ни 
кон кур си за сред ства која је 
издво ји ла Општи на Инђи ја 

из свог буџе та за под сти цај 
пољо при вред ној про из вод
њи. Ујед но, у Аген ци ји под се
ћа ју на инфор ма ци ју да је за 
теку ћу годи ну из општин ске 
касе опре де ље но 28 мили о на 
дина ра кроз Фонд за пољо
при вре ду, а то је чети ри мили
о на дина ра више него про шле 
годи не.

– У скла ду са пред ви ђе ним 
сред стви ма има мо меру које 
се одно си на вештач ко осе ме
ња ва ње, а ради се о повра ћа
ју сред ста ва у изно су од 100 
одсто. Три мили о на дина ра 
пред ви ђе но је за ову меру, 
јер су у про шлој годи ни пољо
при вред ни ци пока за ли вели
ко инте ре со ва ње. Сле де ћа 
мера се одно си на кре дит ну 
подр шку, одно сно суб вен ци о
ни са ње кама те 80 посто, а за 
ове наме не смо пред ви де ли 
око чети ри мили о на дина ра 
– каже дирек то ри ца Аген ци
је за рурал ни раз вој општи не 
Инђи ја.

Гово ре ћи о дру гим мера
ма рурал ног раз во ја, одно
сно инве сти ци ја ма у физич ка 

сред ства пољо при вред них 
газдин ста ва и ове годи не ће 
се суб вен ци о ни са ти набав ка 
при кључ не меха ни за ци је као 
и пче ли њих дру шта ва и опре
ме. Износ под сти ца ја се кре
ће од 30 до 50 одсто у зави
сно сти од ста ња и поло жа ја 
газдин ства, а опре де ље но је 
укуп но 13 мили о на дина ра.

Пејо вић Шеврт под се ћа 
на то да све важне аграр не 
инфор ма ци је и даље сти жу 
до пољо при вред ни ка у виду 
СМС пору ка, путем спе ци јал
ног про гра ма који функ ци о ни
ше, као такав, годи на ма уна
зад. 

– Како би у сва ком тре нут ку 
били оба ве ште ни о акту ел ним 
репу блич ким, покра јин ским 
и општин ским кон кур си ма 
умре жи ли смо их у нашу базу 
пода та ка, те на тај начин 
инфор ма ци је сти жу до њих 
– каже за крај Ива на Пејо вић 
Шеврт, дирек то ри ца Аген ци
је за рурал ни раз вој у Инђи ји 
и наво ди да се бли зу 2.000 
газдин ста ва нала зи у њихо вој 
бази пода та ка. М.Ђ.

Ива на Пејо вић Шеврт

На послед њем састан
ку Систе ма 48 у Инђи
ји одр жа ном у петак, 9. 

мар та било је речи о про ла ску 
ками о на и оста ле меха ни за
ци је која уче ству је у реа ли за
ци ји про јек та изград ње брзе 
пру ге Бео град  Будим пе шта 
кроз насе ље на места Бешка 
и Чор та нов ци. Надо мак Чор
та но ва ца у току је изград ња 
туне ла, а мешта ни него ду ју 
због про ла ска ками о на који 
могу да дове ду до тога  да се 
оште ти коло воз. 

Пред сед ник Општи не Инђи
ја Вла ди мир Гак недав но је 
раз го ва рао са пред став ни ци
ма „Желе зни ца Срби је“ на ову 
тему. Како је рекао, зах те ва ли 
су од над ле жних да се про
блем реши а исто тако пону
ди ли су им и неко ли ко  реше
ња.

– Раз у ме мо да је у пита њу 
про је кат од држав ног зна ча
ја али исто тако мора мо да 
зашти ти мо инте ре се наших 
сугра ђа на и локал не само у
пра ве. Поред тога да путе ве 

који ма про ла зе у пот пу но сти 
обно ве, пону ди ли смо им и да 
уче ству ју у неко ли ко про је ка та 
који су од зна ча ја за мешта не 
ових села, као што су рекон
струк ци ја врти ћа, амбу лан те, 
шко ле или уче шће у изград
њи спорт ске хале у Бешки. На 
тај начин би пока за ли добру 
вољу и уве ри ли мешта не ових 
села да нису дошли нешто 
да уни ште, већ да помог ну и 
завр ше један про је кат који је 
од вели ког зна ча ја за све нас 
– рекао је Гак.

У супрот ном, каже пред сед
ник Општи не Инђи ја, локал на 
само у пра ва ће реа го ва ти али 
да то није у инте ре су ни јед
не стра не, јер ће „Желе зни це 
Срби је“ нај ма ње три годи не 
ради ти на тери то ри ји општи не 
Инђи ја.

С дру ге стра не, на послед
њем састан ку Систе ма 48, 
пред сед ник Гак освр нуо се 
и на вели ки про је кат асфал
ти ра ња 60 неа с фал ти ра них 
ули ца на тери то ри ји општи не 
Инђи ја иста кав ши да ће уско

ро бити у пот пу но сти завр шен 
про јект ни део.

– Чим се тај део посла завр
ши кре ну ће мо са избо ром 
изво ђа ча радо ва. Овај исто
риј ски про је кат реа ли зо ва ће
мо кроз јав нопри ват но парт
нер ство, али раз ми шља мо и о 
томе како да убр за мо про цес, 
јер нам избор изво ђа ча кроз 
јав нопри ват но парт нер ство 

може успо ри ти реа ли за ци
ју про јек та још два месе ца – 
каже Вла ди мир Гак, пред сед
ник Општи не Инђи ја и дода је 
да ће за десе так дана поче ти и 
радо ви на изград њи пар кин га 
у Мара ди ку, а да су тре нут но 
акту ел ни радо ви на изград њи 
пар кин га код гро бља у Новим 
Кар лов ци ма.

М. Ђ.

СА САСТАН КА СИСТЕ МА 48

Желе зни це Срби је
да пока жу добру вољу

Тунел код Чор та но ва ца
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СЕДНИЦА СКУШТИНЕ ОПШТИНЕ

У плану при хва ти ли ште
за бес кућ ни ке

На 26. Сед ни ци СО 
Ста ра Пазо ва која 
је одр жа на 9. мар та, 

изме ђу оста лог, усво је ни 
су финан сиј ски пла но ви и 
про гра ми рада за ста ро па
зо вач ки Дом здра вља “Др 
Јован Јова но вић Змај” и 
Цен тар за соци јал ни рад у 
Ста рој Пазо ви.

Како у Сре му нема при
хва ти ли шта за бес кућ ни ке, 
дирек то ри цен та ра за соци
јал ни рад у Сре му покре ну
ли су ини ци ја ти ву за осни
ва ње при хва ти ли шта које 
би се нала зи ло на тери то
ри ји општи не Ста ра Пазо ва, 
а рад ове при хват не ста ни
це од реги о нал ног зна ча ја 
финан си ра ла би Општи на 
Ста ра Пазо ва у скла ду 
са Одлу ком о соци јал ној 
зашти ти. 

– Бес кућ ни ци са тери то
ри је Сре ма могли би наћи 
сво је уто чи ште у Ста рој 
Пазо ви која је пре по зна та 
као нај по вољ ни ја лока ци ја 
за раз вој ове услу ге. Узи ма
ју ћи у обзир да су капа ци
те ти посто је ћих при хва ти
ли шта у Бео гра ду и Новом 
Саду попу ње ни, бес кућ ни ци 
на тери то ри ји седам срем
ских општи на пре пу ште ни 
су себи сами ма. Ини ци ја
ти ву за осни ва њем при хва
ти ли шта за лица која се 
нађу у скит њи или про сја
че њу покре ну ли су дирек
то ри цен та ра за соци јал ни 
рад у Сре му, па смо тако 
ана ли зом потре ба уочи ли 
недо ста так ова квог објек та. 
Самим тим, поје ди ни кори
сни ци се неће збри ња ва ти у 
хра ни тељ ске поро ди це.  До 

кра ја мар та биће раз мо тре
на могућ ност за закуп или 
купо ви ну објек та, одно сно 
изград њу овог при хва ти ли
шта – исти че дирек тор ка 
ста ро па зо вач ког Цен тра за 
соци јал ни рад Рада Жугић.

Цен тру за соци јал ни рад 
из општин ске касе наме ње
но је 52 мили о на дина ра, а 
одбор ни ци су усво ји ли ини
ци ја ти ву за раз вој при хва ти
ли шта, одно сно при хват не 
ста ни це за бес кућ ни ке.

За функ ци о ни са ње Дома 
здра вља који је оце њен 
као један од нај у спе шни
јих у Сре му, без обзи ра на 
недо во љан број лека ра, из 
општин ског буџе та издво
је но је 10 мили о на дина ра, 
а сагла сност на Про грам 
рада и Финан сиј ски план 
ове уста но ве дала је већи на 
одбор ни ка у локал ном пар
ла мен ту.

На сед ни ци  су усво је не 
и изме не и допу не пла но ва 
детаљ не регу ла ци је бло
ко ва 1, 2, 3, 4 и 5 у Новој 
Пазо ви, као и за насе ља у 
Ста рој Пазо ви и Беле ги шу. 
Сед ни ци је од укуп но 48 
при су ство ва ло 38 одбор ни
ка, а подр шку већи не доби
ле су све три тач ке днев ног 
реда. Када је у пита њу План 
детаљ не регу ла ци је у Новој 
Пазо ви, изме на ма и допу на
ма обез бе ђе на је лока ци ја 
за згра ду, одно сно за јав не 
садр жа је који ће слу жи ти 
упра вља њу буду ће град
ске општи не Нова Пазо ва 
која би тре ба ло да буде на 
ката стар ској пар це ли пре ко 
пута Дома здра вља, чиме 
ће се избе ћи тро шко ви који 

би наста ли при ли ком при
ба вља ња земљи шта за ову 
наме ну.

Уме сто досад са шњих 11, у 
Општин ској упра ви Општи
не Ста ра Пазо ва функ ци
о ни са ће 10 оде ље ња на 
чијем је челу исто толи ко 
начел ни ка. Оде ље ње за 
спорт и омла ди ну при по је но 
је Оде ље њу за дру штве не 
делат но сти на чијем је челу 
Жељ ко Шола ја. 

Начел ник општин ске 
упра ве Бојан Ковр ли ја  обја
снио је зашто је дошло до 
ових изме на.

– До при па ја ња је дошло 
искљу чи во због про пи са 
који нала жу да руко во ди лац 
оде ље ња може бити лице 
са висо ком струч ном спре
мом и мини мум пет годи на 
рад ног иску ства – закљу чу је 
Ковр ли ја.

С дру ге стра не, функ
ци ју начел ни ка Оде
ље ња за кому нал

не делат но сти и зашти ту 
живот не сре ди не у наред
ном пери о ду оба вља ће 
Зори ца Јан чић која је од 
2010. годи не оба вља ла 
посао кому нал ног инспек
то ра уме сто доса да шњег 
Нико ле Мила ша који ће 
и даље бити анга жо ван у 
поме ну том оде ље њу. 

Начел ник Општин ске 
упра ве додао је да ће убу
ду ће посло ве гра ђе вин ског 
и кому нал ног инспек то ра, 
као и инспек то ра за зашти ту 
живот не сре ди не и за друм
ски сао бра ћај моћи оба вља
ти лица која има ју мини мум 
пет годи на рад ног иску ства 
у инспек циј ским посло ви ма.

Цен тру за
соци јал ни рад из 

општин ске касе 
наме ње но је 52 

мили о на дина ра,
а одбор ни ци
су усво ји ли

ини ци ја ти ву
за раз вој

при хва ти ли шта 
Рада Жугић Бојан Коврлија

ГОЛУ БИН ЦИ

Изго рео
ауто мо бил

У цен тру Голу би на ца, испред 
шко ле на путу ка Руми, 8. мар та 
око 11 часо ва пот пу но је изго
рео ауто мо бил мар ке Голф 4 
при чему је при чи ње на већа 
мате ри јал на ште та. Узрок овог 
инци ден та је неис прав ност 
вози ла у којем су непо сред но 
пре него што ће изго ре ти, поред 
воза ча, била још два лица која 
су се вра ћа ла са посла. При ме
тив ши дим који се пушио из 
ауто мо би ла, возач је зау ста вио 
вози ло и на вре ме су се уда љи
ли. На лице места иза шли су 
при пад ни ци Поли циј ске ста ни
це у Ста рој Пазо ви који су извр
ши ли уви ђај и Ватро га сне једи
ни це који су након 15 мину та 
уга си ли пожар. Изго ре ли ауто
мо бил је убр зо однет са места 
настан ка инци ден та. Сао бра ћај 
је на овој део ни ци при вре ме но 
био зау ста вљен и успо рен, а 
након сат вре ме на је нор ма ли
зо ван. 

 С. С.

ПЕН ЗИ О НЕР СКЕ
КАР ТИ ЦЕ

Поче ла
доде ла 

Пен зи о не ри виће неће мора
ти свој ста тус дока зи ва ти чеко
ви ма од пен зи ја или реше њем о 
оства ре ном пра ву на кори шће
ње исте, с обзи ром да су за 
пен зи о не ре са тери то ри је 
општи не Ста ра Пазо ва обез бе
ђе не пен зи о нер ске кар ти це које 
би у наред ном пери о ду могле 
има ти функ ци ју попут бео град
ских Сени ор кар ти ца. Доде ла 
пен зи о нер ских кар ти ца одр жа
на је у згра ди општи не у при су
ству пред став ни ка срем ско ми
тро вач ке Фили ја ле Репу блич ког 
фон да за пен зиј ско и инва лид
ско оси гу ра ње и општин ског 
руко вод ства. За 20 пен зи о не ра 
са тери то ри је ове срем ске 
општи не обез бе ђе не су пен зи о
нер ске кар ти це чија би наме на 
тре ба ла да буде попут бео град
ских Сени ор кар ти ца који ма ће 
заслу жни гра ђа ни широм 
земље моћи оства ри ти број не 
попу сте. У мају месе цу, исти чу 
над ле жни, кар ти це ће бити у 
рука ма 11.500 пен зи о не ра 
коли ко их је на тери то ри ји ове 
срем ске општи не. С. С.
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Обу ка за
неза по сле не

Сви они који су на еви ден ци ји 
Наци о нал не слу жбе за запо
шља ва ње и желе да започ ну 
бизнис има ју при ли ку да про ђу 
дво днев ну обу ку која ће се одр
жа ти у уто рак и сре ду, 13. и 14. 
мар та у малој сали Беле згра де 
у Ста рој Пазо ви с почет ком у 10 
часо ва. Заин те ре со ва ни се могу 
при ја ви ти путем бро ја теле фо
на 317456 или сла њем лич них 
пода та ка на email: kzmsta ra pa
zo va@g mail.com. Поред еду ка
ци је, пола зни ци ће након завр
ше на обу ке доби ти сер ти фи кат 
Наци о нал не слу жбе за запо
шља ва ње. Обу ку за почет ни ке у 
бизни су орга ни зу ју Општи на 
Ста ра Пазо ва и Реги о нал на 
раз вој на аген ци ја Срем уз подр
шку ста ро па зо вач ке Кан це ла ри
је за мла де, а про грам финан си
ра Мини стар ство при вре де 
Репу бли ке Срби је.  С. С.

ГАЛЕ РИ ЈА

Фло рал ни
рит мо ви 

„Фло рал ни рит мо ви“ назив је 
изло жбе радо ва ака дем ског 
умет ни ка Боја на Кири џи ћа из 
Новог Сада, који се пред ста
вља у Гале ри ји Цен тра за кул
ту ру Ста ра Пазо ва. Изло жбу је 
отво ри ла Сиби ла Пете њи Арбу
ти на нагла ша ва ју ћи да су сли ке 
инспи ри са не љуба вљу. На сли
ка ма са доми нант ном пла вом 
бојом, нала зи мо про ле ће, као 
сим бол почет ка и рађа ња новог 
живо та, што је ауто ру био пола
зни мотив при ства ра њу овог 
циклу са. Кири џић је у пазо вач
кој гале ри ји изла гао пре 14 
годи на и био је један од три 
ауто ра у тада ново о тво ре ном 
гале риј ском про сто ру,  а ова 
постав ка ће бити доступ на 
посе ти о ци ма  до кра ја мар та.

З. К.

УДРУ ЖЕ ЊЕ
ПАРА ПЛЕ ГИ ЧА РА

Дан жена 
 
Пово дом Дана жена, жене из 
Удру же ња пара пле ги ча ра Фру
шка гора – Срем орга ни зо ва ле 
су про дај ну изло жбу руч них 
радо ва. Поред пока за не кре а
тив но сти, изло жба има за циљ 
да се обез бе де додат на сред
ства за функ ци о ни са ње удру
же ња, чији рад знат но подр жа
ва локал на само у пра ва, која је 
финан си ра ла и ову изло жбу, 
која је данас била у холу Беле 
згра де у Ста рој Пазо ви, сутра 
ако дозво ле вре мен ске при ли
ке, биће на отво ре ном, у слу ча
ју кише у истом про сто ру. Ј. К.

ЈКП ВОДО ВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Нова машина на тере ну
Возни парк ЈКП Водо вод 

у Срем ској Митро ви ци 
бога ти ји је за више на

мен ску маши ну ЈЦБ, енгле
ског про из во ђа ча. Реч је о нај
са вре ме ни јој ком би но ва ној 
уни вер зал ној маши ни за рад 
на тере ну чија при ме на ће 
убр за ти про цес интер вен ци ја 
на водо вод ној мре жи. Тиме 
ће бити обез бе ђе на већа 
ефи ка сност рада, с обзи ром 
на све већи обим посла и број 
интер вен ци ја. Маши на поред 
стан дард не опре ме, садр
жи три врсте каши ка од 800, 
600 и 400 центиметара, јед
ну уто вар ну каши ку од 1300 
центиметара, виљу шке за 
пале те и хидра у лич ни раз би
јач бето на.

– Поред већ посто је

ћих маши на тог типа, нова, 
са бољим карак те ри сти
ка ма, знат но ће убр за ти 
вре ме потреб них интер
вен ци ја, било да је реч о 
пла ни ра ним радо ви ма или о 
сани ра њу ква ро ва наста лих 
услед непред ви ђе них окол

но сти. С обзи ром да је пред 
„Водо во дом“ нова гра ђе вин
ска сезо на, набав ком ове 
рад не маши не биће омо гу
ће но ефи ка сни је оба вља ње 
посла – изја вио је Бори слав 
Бабић, в.д. дирек то ра ЈКП 
Водо вод.

ОПШТА БОЛ НИ ЦА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Збри ња ва ње
нај те жих боле сни ка

У Општој бол ни ци Срем ска Митро ви ца 12. 
мар та је одр жа на пре зен та ци ја про јек та 
под нази вом „Бри ни се“. Про је кат обу хва

та раз ви ја ње и побољ ша ње здрав стве них и 
соци јал них услу га за угро же не дру штве не гру пе 
у окви ру Инте рег ИПА про гра ма пре ко гра нич не 
сарад ње Хрват ска – Срби ја. 

Дога ђа ју су при су ство ва ли покра јин ски секре
тар за здрав ство Вла де АП Вој во ди не доц. др 
Зоран Гој ко вић, помоћ ник покра јин ског секре та
ра др Сне жа на Боја нић, затим пред сед ник 
Скуп шти не гра да Срем ска Митро ви ца Томи
слав Јан ко вић, дирек тор Опште бол ни це др 
Жив ко Врцељ, дирек тор Реги о нал не раз вој не 
аген ци је Срем Милан Мирић, начел ник митро
вач ке град ске упра ве за здрав стев ну и соци јал
ну зашти ту Воји слав Мир нић, као и члан струч
ног тима у про јек ту др Биља на Тео до ро вић.

– Ово је про је кат пали ја тив ног збри ња ва ња 

нај те же обо ле лих паци је на та који се нала зе у 
Срем ском окру гу. Обез бе ђе но је око мили он 
евра за финан си ра ње овог про јек та. Из Фон да 
Европ ске уни је обез бе ђе но је 85 посто нов ча
них сред ста ва, а 15 посто ће бити уче шће Срби
је. Оформ ље но је ново оде ље ње са шест соба, 
12 нај са вре ме ни јих кре ве та и са пра те ћом 
опре мом која је нео п ход на за лече ње обо ле лих 
паци је на та. Тако ђе је запо сле но 10 нових рад
ни ка – изја вио је др Зоран Гој ко вић. 

Дирек тор Опште бол ни це Жив ко Врцељ је 
рекао да је задо во љан реа ли за ци ја про јек та, 
као и то да су већ наба ви ли опре му која им је 
потреб на за рад. 

– Од опре ме смо доби ли два сани тет ска 
вози ла која су наме ње на за потре бе пали ја тив
не неге, доби ли смо респи ра тор, дефи бри ла
тор, 12 нових кре ве та, рачу на ре и пра те ћу опре
му – рекао је др Жив ко Врцељ. А. Д.

Др Биља на Тео до ро вић, др Сне жа на Боја нић, доц. др Зоран Гој ко вић и др Жив ко Врцељ
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РХМЗ ПРОГ НО ЗИ РА ПОРАСТ ВОДО СТА ЈА САВЕ КОД МИТРО ВИ ЦЕ

Сава расте, али
још увек не пре ти

Пре ма изве шта ји ма Репу блич ког 
хидро ме те о ро ло шког заво да 
Срби је, у Срем ској Митро ви ци 

ниво реке Саве има тен ден ци ју пора
ста.

У неде љу 11. мар та, водо стај је 
дости гао 587 цен ти ме та ра, што је за 14 
цен ти ма та ра више у одно су на прет
ход ни дан. До момен та када је закљу
чен овај број М нови на, у поне де љак 
12. мар та, водо стај је порас тао на 605 
цен ти ме та ра. 

Пораст тем пе ра ту ра и урб за но 
топље ње сне га дуж тока Саве, а наро
чи то њених при то ка, усло ви ће да у 
наред ним дани ма виси на водо ста ја 
пре ђе 600 цен ти ме та ра. За сре ду 14. 
мар т и четвр так 15. мар т прог но за је да 
ће водо стај бити 660 цен ти ме та ра, што 
је изнад гра ни це редов не одбра не од 
попла ва. Да под се ти мо, ниво редов не 
одбра не од попла ва је 650, а ван ред не 
750 цен ти ме та ра.

Ина че, нај ви ши ниво Саве у мају 
2014. годи не, када је река озбиљ но 
запре ти ла гра ду, био је 870 цен ти ме
тра. Најк ри тич ни ји дани су били петак 
и субо та, 16. и 17. мај, јер са тих 870 
Сава је за 66 цен ти ме та ра била виша 
од онда шњег мак си му ма из 1974. годи
не. Сав ски кеј изгра ђен 1976. годи не, 
дуг је десет кило ме та ра, а висок 860 
цен ти ме та ра, био је одго вор на попла
ву из 1974. годи не.  

Међу тим, у мају 2014. Сава је поста
ви ла нове рекор де. И не само Сава. 
Цела земља је стра да ла у неза пам ће
ним попла ва ма. Мно ги гра до ви су 
попла вље ни, а међу њима нај ви ше је 
стра дао Обре но вац због изли ва ња 
Колу ба ре.  У целој земљи је била про
гла ше на ван ред на ситу а ци ја. Срем ска 

Митро ви ца је тада одбра ње на уз 
помоћ џако ва са песком уз све срд но 
анга жо ва ње свих гра ђа на и 5.000 
волон те ра из Бео гра да, Новог Сада, 
Пан че ва и дру гих гра до ва Срби је. 
Наре ђе на је пре вен тив на ева ку а ци ја 
Митров ча на, Лаћа ра ца, Босу ћа на и 
ста нов ни ка Срем ске Раче који живе у 
бли зи ни Саве. При хват ни цен три су 
орга ни зо ва ни у шко ла ма и спор стким 
хала ма у који ма је било сме ште но 
више сто ти на људи. Шко ле нису ради
ле. У фру шко гор ском делу општи не 
бујич не попла ве су напар ви ле зна чај ну 
ште ту, као и канал Чикас у насе љу 
Бло к Б. Про бле ма је било и са под зем
ним вода ма у нижим дело ви ма гра да. 
Мате ри јал на ште та на ора ни ца ма је 
тако ђе била огром на. 

Дра ма тич не мај ске дане 2014. годи
не  Митров ча ни су запам ти ли не само 
по стра ху од попла ве, већ и по соли
дар но сти и зајед ни штву које су пока за
ли.

Ина че, у Сре му нај ви ше је стра да ла 
Јаме на, која је била попла вље на. Угро
же ни су били и Босут, Срем ска Рача, 
Моро вић, Вишњи ће во, Хрт ков ци, Кле
нак, Јарак, Купи но во, а у Врд ни ку су 
буји це напра ви ле неза пам ће ну ште ту. 

Тог маја 2014. годи не на Срби ју и 
окол не земље је пала неве ро ват на 
коли чи на кише. Циклон кога су про зва
ли Тама ра, харао је Срби јом, Босном, 
Хрват ском од 13. до 16. маја и доно сио 
пре ко 100 лита ра кише по ква драт ном 
метру, днев но. То су биле до тада неза
бе ле же не коли чи не пада ви на, које су 
након тога резул ти ра ле и неза пам ће
ним попла ва ма.

Да ли смо нешто нау чи ли из попла ва 
од пре чети ри годи не?

Пораст тем пе ра ту ра
и урб за но топље ње 
сне га дуж тока Саве,

а наро чи то њених
при то ка, усло ви ће да 
у наред ним дани ма 
виси на водо ста ја

пре ђе 600
цен ти ме та ра. За сре ду 

14. мар т и четвр так
15. мар т прог но за је да 
ће водо стај бити 660 
цен ти ме та ра, што је 

изнад гра ни це
редов не одбра не
од попла ва. Да

под се ти мо, ниво 
редов не одбра не
од попла ва је 650,

а ван ред не 750
цен ти ме та ра
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Вла ди мир Човић, пен зи о нер, 
Срем ска Митро ви ца: 

Сећам се попла ва које су биле 
2014. годи не. Међу тим, мислим да 
ове годи не ста нов ни штво нема раз ло
га за страх јер је Сава поче ла да опа
да. 

Бран ка Јури шић, пен зи о нер ка, 
Срем ска Митро ви ца: 

Страх ме је, добро се сећам како је 
онда било када је Сава нара сла. 

Слав ка Мило ше вић, пен зи о нер ка, 
Срем ска Митро ви ца: 

Боји мо се да ће опет доћи до тога. 
Ми има мо стан одмах поред Саве, 
тако да смо ми први на уда ру ако би 
дошло до тога.

Иван Гецин гер, пен зи о нер, Срем-
ска Митро ви ца: 

Не стра ху јем да би то могло да се 
поно ви. Одра стао сам крај Саве, тако 
да се не бојим тога.  

Нема ња Вла ди са вље вић, пен зи-
о нер, Лаћа рак: 

Вре ће не могу да зау ста ве реку ако 
дође до изли ва ња. Посто ји одре ђе на 
доза стра ха због тога што посто ји 
могућ ност да се тако нешто дого ди.

Јасми на Мар ко вић, слу жбе ни ца, 
Срем ска Митро ви ца: 

Нарав но да посто ји. Мислим да ће 
сва ке годи не бити све горе и горе због 
овог про ме њи вог вре ме на. 

АНКЕ ТА: ПЛА ШИ ТЕ ЛИ СЕ ПОПЛА ВА?

Страх увек посто ји

Вла ди мир Човић, Бран ка Јури шић, Слав ка Мило ше вић, Иван Гецин гер, Нема ња Вла ди са вље вић и Јасми на Мар ко вић

Мај 2014.



14 14. MART 2018.  M NOVINE РЕПОРТАЖА

ПРИ ВИ НА ГЛА ВА: ЈЕДАН ОД НАЈ СТА РИ ЈИХ СРП СКИХ МАНА СТИ РА

Нови ста ре ши на, нова ера

Као насто ја тељ овог 
жен ског мана сти ра 

одлу чио сам да
забра ним пуше ње,
које је рани је било 

дозво ље но, а оно је 
вели ки грех. Човек 

мора да оста ви такве 
поро ке и при др жа ва 

се поста, да би
про чи стио сво ју душу. 

Ти који посте само 
један дан, дале ко су 

од вере о којој
при ча ју. Човек је биће 
под ло жно ути ца ју зла, 
осе тљи во биће које је 

лако заве сти чул ним 
ути сци ма, каже отац 

Мака ри је

Отац Макарије, старешина манастира Привина Глава
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На око пет кило ме та ра севе ро и
сточ но од Шида, на самом запа ду 
Фру шке горе, нала зи се један од 

нај ста ри јих срп ских мана сти ра При ви на 
Гла ва, посве ћен Сабо ру Све тих Архан
ђе ла, подиг нут у XII веку. Фру шка гора 
бро ји шесна ест срп ских пра во слав них 
мана сти ра, али реч је о јед ном који је 
током про те клих деце ни ја дожи вео вео
ма при ме тан про цват. Неки изво ри гово
ре о изве сном вла сте лину При ву или 
При бу, као првом кти то ру овог мана сти
ра, по чијем име ну је и добио име. Сма
тра се и да су га 1496. годи не обно ви ли 
деспот Јован Бран ко вић и његов брат 
Ђор ђе, који се замо на шио и добио име 
Мак сим.

Мана стир При ви на Гла ва на зна ча ју 
је нај ви ше добио за вре ме ста ре шин
ства оца Гаври ла, који је ани ми рао 
вели ки број људи широм бив ше Југо
сла ви је, па и шире. Из разних зема ља 
дола зи ли су у При ви ну Гла ву како би 
посе ти ли оца Гаври ла за којег десе ти не 
хиља да људи верује да је имао исце ли
тељ ске моћи. Мана стир је брзо 
прерастао у веле леп но зда ње, али руку 
на срце, гра ђен је од руке оца Гаври ла 
и пре него што је та рука поче ла да лечи 
доди ром. О исце ли тељ ским моћи ма и 
Гаври ло вој видо ви то сти чуло се нада
ле ко, а про ши ри ли су глас они који су се 
изле чи ли.

Било како било, након Гаври ло ве 
смр ти 21. децем бра 2017. годи не, неке 
ства ри, бар оне начел не, у мана сти ру 
су се про ме ни ле. Тач ни је, про ме нио их 
је отац Мака ри је који је насле дио ста ре
шин ство. На ула зу у мана стир назна че
но је забра ње но пуше ње и упо тре ба 
меса у окви ру ком плек са. Пре ма духов
ним хри шћан ским наче ли ма, упо тре ба 
цига ре та је грех, јер пред ста вља само у
ни ште ње, сло бод ну вољу чове ка да 
дегра ди ра свој дух и своје тело. Што се 
тиче поста, посве ће ни вер ни ци га се 
при др жа ва ју у пот пу но сти. Јед но днев ни 
пост је само израз пока зне вере. У крви 
нај ве ћег дела овог наро да је да 6. јану
а ра нека ко „издр жава“ да једе рибу, 
раду ју ћи се сле де ћем дану и божић ном 
пра се ту, док веру и побо жност оправ да
ва ико ном све ца. Међу тим, пад у грех, 
који се одви ја посте пе но, почи ње првом 
од чети ри фазе – демон ским пред ло
гом.

– И пре него што су ми јави ли, осе ћао 
сам да ће ме позва ти у При ви ну Гла ву. 
До тада сам слу жио у Куве жди ну. Иначе, 
био сам пилот ЈНА, а онда сам осетио 
да ме вуче манастир и духовнички 
живот. Као насто ја тељ овог жен ског 
мана сти ра одлу чио сам да забра ним 
пуше ње, које је рани је било дозво ље но, 
а оно је вели ки грех. Човек мора да 
оста ви такве поро ке и при др жа ва се 
поста, да би про чи стио сво ју душу. Ти 
који посте само један дан, дале ко су од 
вере о којој при ча ју. Човек је биће под
ло жно ути ца ју зла, осе тљи во биће које 
је лако заве сти чул ним ути сци ма. Дро
га, алко хол, цига ре те, блуд, све то 
повла чи јед но дру го и пове за но је, али 

Ком плекс мана сти ра 
При ви на Гла ва толи ко је 
изгра ђен послед њих 
деце ни ја, да прва 
шаљи ва асо ци ја ци ја 
неког ко није из све та 
рели ги је, може да буде 
– Хилан дар, толи ко 
супер и ор но изгле да 
овај спо ме ник кул ту ре.  
За то је „дежур ни кри
вац“ упо ко је ни отац 
Гаври ло. Десе ти не 
хиља да људи дожи ве ле 
овај мана стир као један 
од модер них цен та ра 
хри шћан ске рели ги је, 
гра де ћи култ око Гаври
ла. За њега су твр ди ли 
да лечи доди ром, моли
тва ма, помо ћу обред ног 
кола ча и слич но. Гле да
ју ћи дета ље при поступ ци ма оца 
Гаври ла, оно што је баци ло под знак 
пита ња целу ствар, кад је у пита њу 
хри шћан ски морал, можда је баш чин 
жртво ва ња јаг ње та, као паган ска, 
мно го бо жач ка мето да. О Гаври лу су 
мишље ња била поде ље на. Нази ва ли 
су га и све цем и Рас пу ћи ном.  О При
ви ној Гла ви и сво јим поду хва ти ма 

при чао је често Гаври
ло, одго ва ра ју ћи на 
инте ре со ва ње меди ја.

 Замо ли ли су ме 
1978. годи не да ожи вим 
запу ште ни мана стир 
При ви ну Гла ву. У то вре
ме овде нису хте ли да 
дођу ни живи ни мртви 
калу ђе ри. Кре ну ли смо 
са бого слу же њем, пси
хо ло шким, духов ним и 
морал ним раз го во ри ма. 
Поје ди ни вели ко до стој
ни ци и све ште ни ци 
нази ва ли су ме вра ча
рем, гата рем, гле да чем 
и про ро ком. А ништа од 
све га тога нисам, само 
је моја душа чиста. Не 
дај Боже, нисам про рок, 
јер про рок је први и 

послед њи Све ти Јован Крсти тељ. И 
после њега нема про ро ка на земљи 
– гово рио је отац Гаври ло.

У скло пу мана сти ра који је непре
ста но гра дио Гаври ло, нала зи се пет 
цркви и шест капе ла, а њего во тело је 
поло же но у сабор ној мана стир ској 
цркви, а све ту архи је реј ску литур ги ју 
слу жио је епи скоп срем ски Васи ли је.

ОТАЦ ГАВРИЛО:

Све тац или Рас пу ћин

Поје ди ни вели ко-
до стој ни ци и све-
ште ни ци нази ва-
ли су ме вра ча-

рем, гата рем, 
гле да чем и про-
ро ком. А ништа 

од све га тога 
нисам, само је 

моја душа чиста. 
Не дај Боже, 

нисам про рок, 
јер про рок је 

први и послед њи 
Све ти Јован 

Крсти тељ
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не може да заве де чове ка у којег је јака 
вера. Нау ка ове силе нази ва мен тал
ним боле сти ма, а то је само изго вор за 
лоше ста ње чове ка. У пита њу су демо
ни, има их мно го и моћ ни су, а нај моћ ни
ји је Дени ца. Дени це се тешко ко осло
бо ди, зато тре ба ускла ди ти здра вље 
тела и духа – гово ри отац Мака ри је.

Појам Дени ца пред ста вља зве зду 
Дани цу, одно сно Луци фе ра, лучо но шу, 
доно си о ца све тло сти, који је био оми
ље ни бож ји син.

Мака ри је каже да лич но не зна ништа 
наро чи то о Гаври лу, којег су сла ви ли 
мно ги. Он гово ри о моли тви као спа се
њу. 

– Нарав но, чуо сам све о Гаври лу, али 
не знам шта бих рекао о њему, јер ја 
сам радио неке дру ге ства ри. Моли тва 
је важна, јер она даје сна гу, хра брост и 
може да зале чи душу. Довољ но је да 
зна те да веру је те у добро, у Хри ста, да 

може те да сажи ви те са њим и уви ди те 
љубав, тад моли тва успе ва. Тада дола
зи пре ко потреб ни мир. У мени вла да 
великосмиреније, а када то неко постиг
не, неча сти ви оста је немо ћан у одно су 
на њега. Љубав и мир када се нару ша
ва ју и напа да ју, тада се отва ра ју вра та 
зла. Тек два посто људи у овој земљи 
заи ста веру је, па брак као инсти ту ци ја 
пада, а про ми ску и тет и све дру ге дегра
да ци је мора ла расту – каже Мака ри је.

Нови насто ја тељ мана сти ра При ви на 
Гла ва напо ми ње да је крште ње од нај
ве ћег зна ча ја за душу. Исто тако, за 
сва ког чове ка је здра во и про чи шћу ју ће 
да про ве де годи не у пока ја њу како би 
са себе ски нуо неки вели ки грех, за шта 
се везу је појам епитимија. То је мала 
цркве на казна која је обич но вре мен ски 
огра ни че на за раз ли ку од вели ке (ана
те ме, екс ко му ни ка ци је). Иако, дуго већ, 
епи ти ми ја махом није у упо тре би, отац 
Мака ри је изла зи у сусрет гре шним пра
во слав ци ма.

– Крште ње је нај ва жни ји хри шћан ски 
обред ни чин, јер оно чисти од зла, даје 
зашти ту и оја ча ва веру. Људи који нису 
крште ни, неза шти ће ни су, на уда ру зла, 
мно го под ло жни ји паду. Када при чам са 
људи ма, не само о про бле ми ма, него и 
дру гим тема ма које их зани ма ју, увек 
насто јим да их при во лим да се крсте. 
Грех тре ба спра ти са душе да чове ку 
буде лак ше. Желим да олак шам људи
ма и ко би ми се обра тио, дао бих му 
епи ти ми ју. Годи не про ве де не у ока ја ва
њу гре ха и пока ја њу, могу да помог ну 
истин ском вер ни ку, да про чи сте, да 
про гле да, али оном ко не тра жи искрен 
опрост, не може помо ћи ника кав трик. 
Веру или има те или нема те – закљу чу је 
отац Мака ри је.

Алек сан дар Ћосић

Крште ње је нај ва жни ји 
хри шћан ски обред ни 

чин, јер оно чисти
од зла, даје зашти ту

и оја ча ва вером. Људи 
који нису крште ни, 
неза шти ће ни су, на 

уда ру зла, мно го
под ло жни ји паду
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ВРД НИК

Шко ла се оса вре ме њу је,
али уче ни ка све мање

ОШ „Мили ца Сто ја ди но
вић Срп ки ња“ у Врд ни ку 
доби ла је од Вла де Срби је, 
Кан це ла ри је  за упра вља ње 
про јек ти ма 21,5  мили он за 
радо ве на фаса ди  и изо ла
ци ји, одно сно за пове ћа ње 
енер гет ске  ефи ка сно сти 
школ ског објек та. 

То  нам је важно јер је 
шко ла осно ва на пре 60 
годи на, фаса да је у доста 
лошем ста њу као и олу
ци и то ће се покри ти овим 
сред стви ма.  Од Упра ве за 
капи тал на  ула га ња смо пре 
годи ну и по дана за фискул
тур ну салу  и свла чи о ни це 
доби ли 10,5 мили о на дина
ра, и то је био, после дужег 
низа годи на, један вели
ки про је кат у нашој шко ли. 
Тако ђе, лане смо доби ли 
од Покра јин ског секре та ри
ја та за омла ди ну и спорт 
250.000 дина ра за опре ма
ње фискул тур не сале и рад 
спорт ске сек ци је – каже за 
наше нови не дирек тор шко
ле Горан Жугић.

Дирек тор Жугић исти
че да ће, када је реч о овој 
инве сти ци ји  од 21 мили он 
дина ра, радо ви поче ти на 
про ле ће, евен ту ал но лето, 
зави си од поступ ка јав них 
набав ки. 

 – Ми оче ку је мо да ће 
сле де ће годи не шко ла бити 
знат но функ ци о нал ни ја и 
енер гет ски ефи ка сна, пого
то во што смо рани је угра
ди ли ПВЦ про зо ре како у 

нашој тако и под руч ној шко
ли у Јаску. Шко ла ће,  поред 
функ ци о нал но сти,  има ти и 
знат но бољи изглед. У мар
ту смо апли ци ра ли  у Упра
ви за капи тал на ула га ња за 
енер гет ску ефи ка сност под
руч не шко ле у Јаску где је 
фаса ду лошем ста њу и где 
има доста вла ге. У  Јаску 
ове годи не има мо 12 уче ни
ка, а лане је било 25 уче ни
ка – каже Горан Жугић.

Број  деце се сма њу је, 
али је важно  да се одр же та 
два ком би но ва на оде ље ња, 
сма тра дирек тор. 

Он ука зу је да су  у про те
клих  десе так годи на има ли 
исто толи ко про је ка та  на 
уна пре ђе њу усло ва рада у 
шко ли.

  Има мо про јект ни тим 
шко ле који актив но ради 

на набав ци потреб не опре
ме за каби на те и наста ву. 
Од Покра јин ског секре та
ри ја та за обра зо ва ње реа
ли зо ва ли смо про је кат и 
доби ли седам белих табли, 
а шест смо обез бе ди ли уз 
помоћ локал не само у пра
ве, тако да у свим учи о ни
ца ма има мо беле табле.  
Доби ли смо и сред ства за 
децу са посеб ним потре ба
ма, и то од Мини ста р ства 
про све те, за лите рар ту ру 
за  инклу зив но обра зо ва ње. 
Били  смо у врху шко ла по 
ква ли те ту ове инклу зив не 
наста ве.  Има мо и пла ке ту 
Шко ла без наси ља и нала
зи мо се међу првих 45 шко
ла у Срби ји у овом про јек
ту  – исти че дирек тор Горан 
Жугић.

ОШ „Мили ца Сто ја ди но
вић Срп ки ња“ има ове годи
не 232 уче ни ка и  при мет но 
је да се број ђака сма њу је. 

 Ова два про јек та сре
ђи ва ња фаса да и енер гет
ске ефи ка сно сти шко ле у 
Врд ни ку и Јаску су нам јако 
важни, сти же мо да попра
ви мо нешто што се деце ни
ја ма није ради ло, уз подр
шку локал не само у пра ве,  
уну тра шњих потен ци ја ла и 
покра јин ских секре та ри ја
та. Дакле, само да нам број 
ђака не опа да, то нам је нај
ве ћа бри га, да шко ла опста
не – каже дирек тор Горан 
Жугић.

С. Џ.

Горан Жугић

ОШ Мили ца Сто ја ди но вић Срп ки ња

Тихо мир Сто ја ко вић

ИРИГ

Пла но ви
за изград њу
дома уче ника

Локал на само у пра ва у Ири
гу актив но ради на реа ли за ци
ји иде је која посто ји већ дуже 
вре ме, а то је изград ња сред
њо школ ског дома у којем би 
били сме ште ни уче ни ци  ССШ  
„Бори слав Михај ло вић Михиз“ 
у Ири гу. Наи ме, у овој шко ли 
посто је сада два сме ра: винар 
 вино гра дар и кули нар, а 
рани је је посто јао и тури стич ки 
тех ни чар за који би се потом, 
поно во тра жи ла дозво ла.

Када би се изгра дио овај 
сред њо школ ски дом, шко ла 
би могла да ради пуним капа
ци те том и да се у њој за ова 
зани ма ња при пре ма ју и уче
ни ци који нису из ири шке или 
бли жих, окол них општи на. 

– Посто је потре бе за овим 
уче нич ким домом, јер смо 
при ме ти ли да се инте ре су ју 
и деца из дру гих гра до ва, па 
и Новог Сада. Ми смо мала 
општи на, али смо све сво је 
капа ци те те усме ри ли у прав цу 
изра де про је ка та и међу први
ма смо у Срби ји по доби ја њу 
сред ста ва по тим про јек ти ма.

Има мо вео ма озбиљ на обе
ћа ња да ће и про је кат изград
ње уче нич ког дома доби ти 
зеле но све тло – каже Вла ди
слав Илкић, пред сед ник СО 
Ириг.

Како сазна је мо од Тихо ми
ра Сто ја ко ви ћа, посла ни ка у 
Скуп шти ни АП Вој во ди не из 
Ири га, план детаљ не регу ла
ци је про сто ра где би се овај 
дом гра дио је ура ђен, а реч 
је о про сто ру у бли зи ни балон 
хале, одно сно фуд бал ског 
игра ли шта на ула зу у Ириг. 

– План је такав да капа ци
тет овог дома буде дово љан 
за 100 уче ни ка, а коли ка је 
вред ност инве сти ци је зна
ће мо после изра де про јек та, 
а сва ка ко да је реч о вели кој 
инве сти ци ји – рекао нам је 
посла ник Тихо мир Сто ја ко вић.

С. Џ.
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Митро вач ка публи ка је у сре ду 7. 
мар та у позо ри шту „Добри ца 
Милу ти но вић“ има ла при ли ку 

да чује и види добро нам позна ту глу
ми цу Анђел ку Прпић у пред ста ви „Шта 
ме сна ђе“.  Ова шаљи ва моно дра ма 
која опи су је наш мен та ли тет је заин те
ре со ва ла Митров ча не који су у вели
ком бро ју дошли да се заба ве али 
можда чак и да се про на ђу у без број 
ситу а ци ја које пра те глав ну јуна ки њу 
Јован ку Јоку Јако вље вић. Јока је бан
кар ка која има  32 годи не и  поку ша ва 
да гра ди кари је ру у суро вом кор по ра
тив ном све ту, сход но томе наи ла зи на 
диле му част и брач на вер ност или 
успон у кари је ри. 

У раз го во ру за М нови не Анђел ка је 
гово ри ла о томе да ли посто је слич но
сти изме ђу сери је Андри ја и Анђел ка 
која ју је про сла ви ла  и моно дра ме 
„Шта ме сна ђе“, ко су јој глу мач ки узо
ри, као и о несе бич ној подр шци публи
ке пред којом већ дуже вре ме изво ди 
ову пред ста ву. Ведра и насме ја на 
нагла ша ва да није могла да зами сли 
коли ко публи ка цени када види да се 
неко поште но даје и тру ди да им доча
ра ситу а ци је са који ма се је ско ро сва
ко нека да сусрео током живо та.

М НОВИ НЕ: Коли ко се ова уло га 
раз ли ку је од уло ге Анђел ке у исто и-
ме ној сери ји?

АНЂЕЛ КА ПРПИЋ: Раз ли ку је се, 
јер нема ника кве везе са Анђел ком 
осим што су жан ров ски исте, и то им  
је зајед нич ка црта. Та сери ја није била 
око сни ца од које смо кре ну ли. Напро
тив,  ми смо желе ли да избег не мо тај 
моме нат  и да кре не мо корак даље, 
као и то да публи ка види нешто ново 
од мене. 

С обзи ром на то да ско ро сва ки 
глу мац има сво је узо ре може те ли 
нам рећи који су ваши? 

 Ја сам одра сла уз наше дома ће 
сери је и фил мо ве. Пошто сам Пожа ре
вљан ка нисам била у при ли ци да тако 
често посе ћу јем позо ри ште. Нека ко 
сам веза на за ону ста ри ју гене ра ци ју 
коју су чини ли Мија Алек сић, Чка ља, 
Нико ла Симић, Мира Бањац, Миле на 
Дра вић, Дра ган Нико лић. То јесу коме
ди је које су  бли ске нашем мен та ли те
ту. Међу тим има ла сам при ли ку да се 
током раз ми шља ња о томе да ли да 
упи шем Ака де ми ју или не на јед ном 
драм ском так ми че њу упо знам са 
Небој шом Гло гов цем који ми је дао 

Небој ша
Гло го вац
ми је дао
ветар
у леђа

АНЂЕЛ КА ПРПИЋ

Моја гене ра ци ја није 
има ла при ли ку да се 
ушу шка ва у то да смо 

запо сле ни и да
ради мо. Ја сам

хоно ра рац од како сам 
завр ши ла факул тет

и не оче ку јем да
неко бри не о мом

сна ла же њу

M NOVINE :
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ветар у леђа. Захва љу ју ћи њему сам 
се нај ви ше одва жи ла да упи шем глу
му. Упо зна ва ју ћи га и пра те ћи његов 
рад могу постао ми је један од оми ље
ни јих глу ма ца са наше сце не.

Гле да ли смо вас на теле ви зи ји, а 
сада има мо при ли ке да вас гле да мо 
на даска ма које живот зна че. Где се 
више про на ла зи те и шта вам је дра-
же теле ви зи ја или позо ри ште? 

 Глу ма је глу ма, али дру га чи ја су 
сред ства и про цес рада на теле ви зи ји 
и у позо ри шту. На теле ви зи ји има 
маги је у мон та жи, док је у позо ри шту  
маги ја у раз ме ни енер ги је са људи ма 
који су ту и упра во због њих је сва ки 
пут дру га чи је и ново. Не бих могла да 
пра вим избор изме ђу та два али теле
ви зи ја је дефи ни тив но нешто у чему 
сам свој на сво ме. Могу рећи да овом 
пред ста вом пра ви мо озбиљ ну кило ме
тра жу, синоћ нам је била 30 та пред
ста ва а вече рас ћемо зао кру жи ти на 
32 у Митро ви ци. Морам да се захва
лим публи ци јер то коли ко они дају, то 
је неве ро ват но. Нисам могла да зами
слим да то тако изгле да док нисам то 
дожи ве ла.

Да ли може те да се пои сто ве ти те 
са лико ви ма које тума чи те у овој 
пред ста ви? 

 Лико ви које ја играм у овој пред ста
ви нису писа ни као кла сич ни карак те
ри, то су више неки типо ви. Про то тип 
баке, маме, дру га ри це, дирек тор ке, 
шефи це и слич но. Нама је и наме ра 
била да се мно ги у публи ци и пои сто
ве те са тим ситу а ци ја ма. Не пои сто ве
ћу јем се са лико ви ма али се про на ла
зим у том мен та ли те ту. И ја у себи 

имам ту карак те ри сти ку нео д луч но сти 
као што има и Јован ка на сце ни. Не 
зна како да доне се одлу ку, како да 
пре се че, кога да слу ша. Ово јесте јед
на мен та ли тет ска при ча и мислим да 
ће и гле да о ци ма бити бли ско нешто од 
све га тога. 

Ова пред ста ва гово ри о жени која 
се бори да про на ђе сво је место у 
послов ном све ту, и сход но томе 
наи ла зи на разно ра зне диле ме које 
је муче. Шта ви мисли те  да ли у 
сва кој ситу а ци ји тре ба бити мора-
лан и који су то про бле ми са који ма 
се жена која жели да успе у свом 
послу суо ча ва? 

 Може те ви да буде те морал ни и да 
напре ду је те. Чини ми се тако, или ја 
можда имам неку срећ ну зве зду која ме 
пра ти па ми не да да одем стран пу ти
цом. Сма трам да је све то до кућ ног 

вас пи та ња, какав ви желу дац има те и с 
чим може те да заспи те. Сви смо ми 
људи и има мо пра во да живи мо овај 
живот она ко како жели мо а не она ко 
како нам неко дик ти ра. У овим нашим 
малим сре ди на ма то уме да буде нешто 
што наи ла зи на нера зу ме ва ње и на 
разно ра зне комен та ре.  Ја се дивим 
хра брим људи ма који живе она ко како 
они сма тра ју да тре ба. Мислим да је 
дру га ствар у пита њу када жена жели 
да успе јер јој са јед не стра не не дозво
ља ва ју да буде жена у том мушком 
све ту, јер се то тума чи тако да она 
кори сти нека дру га сред ства која 
мушкар ци нема ју да би дошла до свог 
циља. Са дру ге стра не када она изгу би 
та сред ства због посла, оде кући и 
зафа ле јој жен ски мани ри онда опет 
наи ла зи на још један про блем, јер тамо 
фали она жена која тре ба да буде 
дома ћи ца и мај ка. Што се мене тиче 
тру дим се да не опте ре ћу јем себе 
таквим ства ри ма и радим она ко како 
мислим да у датом тре нут ку тре ба. Не 
пра вим пла но ве већ увек мислим да је 
оно нај и скре ни је ујед но и нај по ште ни је. 

Посто ји ли нека уло га коју при-
жељ ку је те?

 Као и у сва ком послу тако и у овом 
ми глум ци при жељ ку је мо нешто  ново 
што ће нас покре ну ти и надах ну ти. У 
овом послу је про блем то што га нема 
довољ но за све. Ја при жељ ку јем при
ли ку коју ћу уме ти да иско ри стим кад 
буде дошла. Вре ме нас је нау чи ло да 
има мо реа ли стич не жеље. 

Да ли бисте се опро ба ли у неком 
дру га чи јем жан ру с обзи ром на то 
да смо вас до сада углав ном гле да-
ли у коме ди ја ма?

 Нарав но да бих воле ла и веру јем 
да ће бити при ли ке за тако нешто.

Пла ни ра те ли неки нови про је кат, 
је л’ има те нове анга жма не?

 Има и сери ја, и нешто у вези са 
теле ви зи јом. Сва шта се крч ка и надам 
се да ће уско ро осва ну ти па ћете 
виде ти.

Андреа Димић 
Фото: Сања Кри ва че вић

Често чује мо како се мало сред-
ста ва издва ја за кул ту ру и позо ри-
ште а чиње ни ца је да се мно ги 
глум ци који су ква ли тет ни боре за 
сво је место. Шта мисли те због чега 
је то тако, и зашто је неким делом 
тај сег мент запо ста вљен?

 Када би има ли одго вор на то пита
ње веро ват но би то могли да реши
мо. Све ми се више чини да се то 
реша ва мимо нас и да смо ми глум ци 
нека крај ња после ди ца све га тога. 
Мени се не бори са ветре ња ча ма и 
гле дам да сво јом глу мом допри не сем 
јер мислим да је то поште но са моје 

стра не. Ако имам при ли ку да данас 
имам две пуне сале у овој малој сре
ди ни која сигур но тешко живи и 
издва ја, ја имам оба ве зу да публи ци 
доне сем са собом позо ри ште, да се 
зајед но еду ку је мо и рас те ре ти мо. 
Тру дим се да свој посао одра дим 
поште но и корект но и мислим да кад 
би сва ко од нас тако радио све би 
било мало боље. Моја гене ра ци ја 
није има ла при ли ку да се ушу шка ва у 
то да смо запо сле ни и да ради мо. Ја 
сам хоно ра рац од како сам завр ши ла 
факул тет и не оче ку јем да неко бри не 
о мом сна ла же њу. 

Не при па дам „ушу шка ној“ гене ра ци ји
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ЖИТ НИ ТРГ, ОГЛЕ ДА ЛО СВО ГА ВРЕ МЕ НА

Два миле ни ју ма дуга исто ри ја

Трг је место где 
непре ста но

цир ку ли ше роба, 
људи и трго ви на, који 

доно се нешто ново, 
али често непо врат но 
неста је и нешто што је 
било дубо ко утка но у 

живот ста нов ни ка
гра да.  Жит ни трг је 

оби ло вао мно штвом 
трго вин ско - занат ских 
делат но сти од којих су 

мно ги гото во замр ли, 
као што су сарач ки, 

воскар ски,
лици дер ски,
папу чар ски,

сапун џиј ски, ткач ки, 
шешир џиј ски, ковач ки 

или крзнар ски занат 

Жит ни трг  тржни ца од дав ни на, 
што су потвр ди ла и архе о ло
шка иско па ва ња  откри ћем 

чита ве четвр ти трго вач ко  занат ског 
карак те ра у запад ном делу антич ког 
Сир ми ју ма. Кроз овај део гра да про ла
зи ла је јед на од кључ них сао бра ћај ни
ца у рим ско доба, која је одре ди ла и  
кон фи гу ра ци ју самог трга до дана
шњих дана. Још  у антич ко вре ме, 
било је то место ману фак тур них рад
њи и ради о ни ца за изра ду пре сти жне 
робе, као што су вео ма рет ке ради о ни
це за изра ду ста кла.

У 18. веку Жит ни трг посте пе но до би
ја обри се тр го вач ког цен тра гра да,  
ко ји се по ме ра са тр га Све тог Сте фа
на, ра ди град ње Са бор ног хра ма на 
тро у га о ни пла то у бли зи ни реке Саве. 
Крат ко трај на, али ве о ма бла го твор на 
дво де це ниј ска упра ва Град ског ма ги
стра та у то вре ме до при не ће тр го вач
ком про цва ту гра да, та ко да Ми тро ви
ца од ти пич но вој ног, штаб ског ме ста 
по ста је град, где се све ви ше под сти че 
раз вој сло бод не тр го ви не, пру жа ју ћи 
до бро до шли цу мно гим тр гов ци ма и 
за на тли ја ма до се ља ва ним из окол них 
зе ма ља, са се ве ра и ју га. Ста нов ни ци 
трга су сло бод ни тр гов ци и за на тли је 
Ср би из Сре ма, Ма ке до ни је, Ста ре 
Ср би је, Бо сне и из дру гих де ло ва тада
шње Тур ске ца ре ви не, је дан број Цин
ца ра и Гр ка, као и Не ма ца, углав ном 
за на тли ја из Хесе на, досе ље ним зва
нич ним де кре том Аустро у гар ске 
мо нар хи је у пе ри о ду од 1785. до 1787.
годи не. Наста је спе ци фич на амби јен
тал на цели на сли ко ви те гра ђан ске 

архи тек ту ре, која је често носи ла обе
леж ја гра ди тељ ских тра ди ци ја њених 
ста нов ни ка и зави ча ја ода кле су до ла
зи ли, али се при хва та ју и ути ца ји са 
стра не.

Ста ра  митро вач ка поро ди ца Крсто
но шић поми ње се још почет ком 19. 
века, као нада ле ко позна ти мај сто ри  
лици дер ског зана та и тргов ци гво жђем. 
Позна то је да  су у гво жђар ској рад њи, 
звуч ног име на „Код злат ног плу га“ 
мачван ски уста ни ци наба вља ли оруж је 
и муни ци ју за вре ме Првог срп ског 
устан ка. Да Алек сан дар Крсто но шић  
није имао ни мало безна чај ну уло гу у 
снаб де ва њу уста ни ка оруж јем, гово ри 
и пода так да га чуве ни писац Јан ко 
Весе ли но вић  поми ње у рома ну „Хај
дук Стан ко“, као „ста рог гра ни ча ра“.  
Поро ди ца Крсто но шић  Цвет ко вић 
обе ле жи ће исто ри ју гра да послед ња  
два века у разним обла сти ма, било 
сво јим патри от ским радом, трго вач ким 
уме ћем, науч ним допри но си ма из 
обла сти елек тро тех ни ке и инфор ма ти
ке, изне дрив ши у сво јим редо ви ма и 
јед ног ака де ми ка Дра го ша Цвет ко ви
ћа.

У амби јен тал ној цели ни Жит ног трга, 
међу зда њи ма из 18. и 19. века сачу ва
на је и кућа првог митро вач ког гра до
на чел ни ка Кири ла Ћире пл. Миле ки ћа. 
Ћира Миле кић је био поре клом из 
углед не посед нич ке и трго вач ке поро
ди це, која је носи ла пле мић ку титу лу 
Кар ло вач ко  град ски, а више чла но ва 
ове поро ди це има ло је зна чај ну уло гу у 
јав ном живо ту тада шњег цар ства. Шко
ло вао се у Бечу на трго вач кој ака де ми
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ји, а поха ђао је и Прав ни факул тет. По 
поврат ку бави се трго ви ном и врло 
рано укљу чу је у поли тич ки живот род
ног гра да. Након десет годи на од уки
да ња вој не гра ни це Митро ви ца 1881. 
доби ја ста тус сло бод ног кра љев ског 
гра да са пуном само стал но шћу, а 
Кири ло Ћира Миле кић изме ђу 24 
заступ ни ка бива иза бран за њеног 
првог гра до на чел ни ка. Више пута је 
биран за гра до на чел ни ка, а ову 
дужност ће оба вља ти  пуних 27. годи
на, све до сво је смр ти 1908. годи не. 
После успо ста вља ња цивил них вла сти 
отво рен је про стор за убр за ни при
вред ни раз вој гра да, а Ћира Миле кић 
је сва ка ко био лич ност, која је овај 
општи полет и убр за ну инду
стријализацију гра да умео да орга ни
зу је и води, добро раз у ме ва ју ћи потре
бе нара сле гра ђан ско  трго вач ке кла
се, којој је и сам при па дао. 

Да је трго ви на житом била вео ма 
раз ви је на у 19. веку у самом цен тру 
гра да све до чи и назив трга Жит на пија
ца, који се сачу вао до дана шњих дана, 
као зна ме ње бога те исто ри је гра да. 
Јед на од поро ди ца која се нај ду же 
бави ла трго ви ном жита ри ца ма је поро
ди ца Вуја шко вић чији помен нала зи мо 
у ана ли ма из 1807. годи не. Поми њу се 
као веле по сед ни ци, а бави ли су се и 
сапун џиј ским зана том, за оно вре ме  
вео ма атрак тив ним зани ма њем, пре 
него што су  1838. годи не  са још чети
ри тргов ца и зана тли ја тра жи ли дозво
лу да тргу ју житом и бра шном.  Трго ва
ће поро ди ца Вуја шко вић  житом гене
ра ци ја ма, читав један век, а као дуг 
гра ду у коме су сте кли име так оста ви
ће јед ну од нај леп ших гра ђе ви на на 
тргу, веле леп но зда ње, као јед но од 
 пре по зна тљи вих зна ме ња бога тог 
житар ског Сре ма. Митро ви ца поста је 
зна чај ни снаб де вач жита ри ца ма, не 
само гра да, већ и окол них обла сти, 

чему ће сва ка ко допри не ти и бли зи на 
реке и могућ ност пре во за плов ним 
путем лађа ма жита ри ца ма. Сто га не 
чуди што се један број вели ких житар
ских трго ва ца наста нио, баш на тргу у 
чијој бли зи ни су гра ђе ни и мага ци ни за 
скла ди ште ње жита. У кући која је данас 
у посе ду поро ди це Бере жни  Сти ја чић, 
а која је јед на од нај ста ри јих гра ђе ви на 
на Жит ном тргу, са пре по зна тљи вим 
„нин бер шким заба том“,  ста но вао је 
позна ти житар ски трго вац Спа јић. 
Поред ове куће ста ре пре ко две ста 
годи на нала зи се кућа, која је при па да
ла поро ди ци житар ских трго ва ца Вуко
вић. Осим трго ви ном жита ри ца ма 
поро ди ца Вуко вић се бави ла и њихо
вом про из вод њом, а посе до ва ла је и 
свој вино град. Нека да је подрум куће 
био пун вина, које су ови вред ни дома
ћи ни сами пра ви ли и про да ва ли. Од 
поро ди це адво ка та Тај ко ви ћа, ово изу
зет но деко ра тив но зда ње купи ла је 
поро ди ца Попо вић, која се бави веле
тр го ви ном угљем.  

Бра ћа Меса ро вић су трго ва ли огрев
ним дрве том, а затим се вео ма актив но 
бави ли мли нар ством, које је зау зи ма
ло јед но од важни јих места у при вре ди 
гра да. Позна то је да је у међу рат ном 
пери о ду  реги стро ва но  више мли но ва 
млин Анту на Хар ди ја, мотор ни млин 
Вај са, Кузми ћа и бра ће Татић од којих 
се паро млин Меса ро ви ћа и  Ресле ра 
нала зио на углу Паро брод ске ули це у 
бли зи ни реке Саве. Јован и Слав ко 
Меса ро вић су сагра дили јед ну од нај
ре пре зен та тив ни јих кућа на Жит ном 
тргу почет ком 20.века, која оби лу је 
бога тим архи тек тон ским укра си ма у 
сти лу нео ре не сан се и нео ба ро ка. 
Данас  кућа при па да јед ним делом 
поро ди ци Бог да но вић, потом ци ма 
Васи ли ја Бог да но ви ћа, суди је и Лари се 
Кру ти ков, Руски ње, која се током два

У амби јен тал ној 
цели ни Жит ног трга, 
међу зда њи ма из 18.

и 19. века сачу ва на
је и кућа првог

митро вач ког
гра до на чел ни ка 

Кири ла Ћире пл. 
Миле ки ћа. Ћира

Миле кић је био
поре клом из углед не 

посед нич ке и
трго вач ке поро ди це, 

која је носи ла
пле мић ку титу лу

Кар ло вач ко - град ски, 
а више чла но ва ове 
поро ди це има ло је 

зна чај ну уло гу у
јав ном живо ту

тада шњег цар ства
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де се тих годи на про шлог века тала сом 
еми гра ци је досе ли ла у град.

Међу поро ди ца ма, које су се нај ду же 
одр жа ле на тргу је поро ди ца Удиц ки 
поре клом из Кикин де, која се досе ли ла  
у Срем ску Митро ви цу 1884. годи не.  
Прво су отво рили чизмар ску рад њу, а 
касни је  про дав ни цу за трго ви ну коже у 
кући на Жит ном тргу, коју су вре ме ном 
отку пи ли. Гото во сви Удиц ки, а било их 
је у Кикин ди, Зре ња ни ну и око ли ни, 
Мелен ци ма и Срп ској Црњи су се бави
ли чизмар ским зана том.  Поро ди ца је 
изне дри ла позна тог митро вач ког учи
те ља и за оно вре ме при лич но позна
тог дечи јег песни ка Јова на Удиц ког,  по 
коме је и јед на ули ца у гра ду доби ла 
име. Пото мак Пре драг Удиц ки, иако је 
по стру ци прав ник, као и његов стриц 
насле дио је песнич ку црту, а бави се и 
сли кар ством. Пре драг и Анки ца Удиц ки 
су позна ти Митров ча ни ма, као јед ни од 
нај ста ри јих и нај ре дов ниј хи посе ти ла
ца свих кул тур них мани фе ста ци ја у 
гра ду.

Гра ђе вин ске тра ди ци је које су доно
си ли досе ље ни тргов ци, тако зва ни 
„про фе си о ни сти“ са севе ра видљи ве 
су у при ме ни карак те ри стич ног „нирн
бер шког заба та“ и вели ким коси на ма 
кро во ва, које одго ва ра ју север њач ком 
начи ну град ње. Да је кућа митро вач ког 
тргов ца тек сти лом Мила на Пет ко ви ћа 
има ла бога ту пред и сто ри ју, која сеже 
дубо ко у 19. век све до чи јед на ста ра 
раз глед ни ца са пред ста вом трга, на 
којој се види кућа са изра зи то стр мим 
кро вом, гра ђе ним пре ма гра ђе вин ским 
нор ма ма север њач ке архи тек ту ре. 
Потре ба за модер ни за ци јом и пра ће
њем нај са вре ме ни јих сти ло ва у архи
тек ту ри наве ла је тек стил ног тргов ца 
да пре ду зме рекон струк ци ју ста ри је 

гра ђе ви не и изра ди фаса ду у тада вла
да ју ћем сти лу сеце си је. Поро ди ца Пет
ко вић  Стој шић  већ више од шест 
гене ра ци ја ста ну је у овом зда њу које 
оди ше кла сич ном пре фи ње но шћу 
архи тек тон ских обли ка. Данас је она 
дом позна тог митро вач ког хирур га 
Мите Стој ши ћа, потом ка Паје Стој ши
ћа, пред сед ни ка општи не Ириг за вре
ме Првог свет ског рата, који је почет

ком деве де се тих годи на, као дирек тор 
митро вач ке бол ни це, био иза бран за 
народ ног посла ни ка у Скуп шти ни 
Срби је.

Некад је трг био место пре по зна тљи
вих лока ла, као што су: Кафа на 
„Битољ“, уго сти тељ ска рад ња Пане ли
је Пан те Пуђе, Хотел на месту дана
шње Музич ке шко ле, лекар ска орди на
ци ја, Срем че ви ће ва ста клар ска рад

ња,  ауто бу ска ста ни ца, ско ро пола 
века Матро зо ва штам па ри ја, папир ни
ца „Пети ца“ у кући Вуја шко ви ћа, про
дав ни це „Меда“, „Вар текс“, „Ловац“ 
крзнар ска рад ња „Панић“, месни ца 
Вукај ло вић „Дуга“, „Мона да“, пека ра 
„Казан џи лук“, про дав ни ца Срп ске пра
во слав не цркве. Про ток вре ме на је 
донео нове лока ле, вла сни ке и делат
но сти. као што су даро те ка „Кедар“,  
„Фон та на“, мно го број ни бути ци, про
дав ни це мушке и жен ске кон фек ци је , 
тури стич ке аген ци је, адво кат ске кан це
ла ри је, пар фи ме ри је, кафић „Челик“, 
обно вље на згра да „Јелен“ са про дав
ни цом спорт ске опре ме „Ђак“, „Метро“, 
ТСВ „Каси ца“, дечи ји хор „Вивак“ у 
Миле ки ће вој кући, месни одбо ри стра
на ка.  

Трг је место где непре ста но цир ку ли
ше роба, људи и трго ви на, који доно се 
нешто ново, али често непо врат но 
неста је и нешто што је било дубо ко 
утка но у живот ста нов ни ка гра да.  Жит
ни трг је оби ло вао мно штвом трго вин
ско  занат ских делат но сти од којих су 
мно ги гото во замр ли, као што су сарач
ки, воскар ски, лици дер ски, папу чар ски, 
сапун џиј ски, ткач ки , шешир џиј ски, 
ковач ки или крзнар ски занат. 

Трг Жит на пија ца вре ме ном је мењао 
адми ни стра тив не нази ве, али сво вре
ме је остао место, где се трго ва ло. Као 
град ско језгро, које је пре по зна тљи во 
био је и остао јед но од нај зна чај ни јих 
сре ди шта трго вач ког и духов ног живо
та гра да, а ста нов ни штво, које га насе
ља ва, разно вр сно по поре клу, обра зо
ва њу и делат но сти ма  који ма се бави, 
из гене ра ци је у гене ра ци ју ће оста вља
ти печат сво га вре ме на у два миле ни
ју ма дугој исто ри ји овог дела гра да на 
Сави.

Мари ја Вукај ло вић 

Гра ђе вин ске
тра ди ци је које су 

доно си ли досе ље ни 
тргов ци, тако зва ни 
„про фе си о ни сти“

са севе ра видљи ве
су у при ме ни

карак те ри стич ног 
„нирн бер шког заба та“
и вели ким коси на ма 

кро во ва, које
одго ва ра ју

север њач ком
начи ну град ње
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Цен тар за пре вен ци ју рум ског 
Дома здра вља, у сарад њи са 
оста лим слу жба ма, спро во ди 

акци је у циљу упо зна ва ња јав но сти са 
малиг ним боле сти ма, начи ну њихо ве 
пре вен ци је и зна ча ју раног откри ва ња.

 Ове актив но сти су запо че те пре да
ва њи ма која су, кра јем фебру а ра, одр
жа на за запо сле не у УПВО Поле та рац 
на теме Само пре глед дој ке и „Пра вил
ном исхра ном у пре вен ци ји малиг них 
боле сти“. 

Током мар та ће се пре да ва ња из 
обла сти пре вен ци је малиг них боле сти 
одр жа ва ти сва ког четврт ка у 11 часо ва 
у про сто ри ја ма Цен тра за пре вен ци ју.

Тим Цен тра за пре вен ци ју спро вео 
је, почет ком мар та, и акци ју бес плат
них пре вен тив них пре гле да за запо
сле не у ЈП „Кому на лац“  мере на је 
густи на кости ју на пети, арте риј ски крв
ни при ти сак, скри нинг на дија бетес са 
одре ђи ва њем гли ке ми је, скри нинг на 
депре си ју и скри нинг пре гле да у циљу 
раног откри ва ња обо ље ња, а жене су 
има ле могућ ност да зака жу мамо гра
фи ју и пре вен тив ни гине ко ло шки пре
глед. Слич на акци ја је реа ли зо ва на и 
у Добрин ци ма. 

  Осим редов ног пре вен тив ног 
гине ко ло шког пре гле да који се оба
вља током целе годи не у Дому здра
вља, током овог месе ца жене ће моћи 
да оба ве и бес плат не пре вен тив не 
гине ко ло шке пре гле де, кол по ско пи ју 

и ПАПА тест у про сто ри ја ма Цен тра 
за пре вен ци ју. Акци ју спро во де наши 
гине ко ло зи а све заин те ре со ва не жене 
могу пре глед зака за ти лич но у Цен тру 
за пре вен ци ју или на теле фон 479
349, рад ним даном од 11 до 13 часо ва 
и 30 мину та. Апе лу јем на наше сугра
ђан ке да иско ри сте ове пре вен тив не 
пре гле де, јер само тако може мо да се 
избо ри мо про тив малиг них боле сти  
исти че др Јеле на Сто ја нац Мра че вић, 
дирек тор ка Дома здра вља.

С. Џ.

ДОМ ЗДРА ВЉА РУМА

Месец бор бе про тив рака

Др Јеле на Сто ја нац Мра че вић

На осно ву ана ли за узо ра
ка воде које су ура ђе не у 
Заво ду за јав но здра вље у 
Срем ској Митро ви ци и 
Инсти ту ту за јав но здра вље 
у Новом Саду, вода за пиће 
у локал ном систе му водо
снаб де ва ња у Диво шу је 
хиги јен ски исправ на и без
бед на за кори шће ње. Након 
спро ве де них про це ду ра 
веза них за утвр ђи ва ње ква
ли те та воде и њене здрав
стве не исправ но сти, мешта
ни Диво ша од 9. мар та 
поно во има ју воду за пиће. 
Тиме су завр ше не све 
актив но сти пред у зе те на 
реша ва њу про бле ма водо
снаб де ва ња који се јавио 
кра јем 2017. годи не.

Под се ћа мо, након што је 
уста но вље на пове ћа на 
вред ност мут но ће воде, 

изнад гра ни ца про пи са них 
Пра вил ни ком о хиги јен ској 
исправ но сти воде за пиће, 
мешта ни ма овог села обез
бе ђе на је тех нич ка вода за 
сва ко днев ну упо тре бу, као и 
вода за пиће која је сти за ла 
из цистер ни. Након изград
ње новог буна ра редов но је 
рађе но испи ра ње водо вод
не мре же, тако да је она 
сада спрем на за дистри бу
ци ју воде за пиће до кори
сни ка.

Бори слав Бабић, в. д. 
дирек то ра ЈКП Водо вод се 
овом при ли ком захва љу је 
мешта ни ма на стр пље њу и 
раз у ме ва њу, као и сви ма 
који су допри не ли да овај 
про блем буде решен – рад
ни ци ма   Водо во да, Гра ду 
Срем ска Митро ви ца и 
Месној зајед ни ци Дивош.

ДИВОШ

Исправ на
вода за пиће

ГАЛЕ РИ ЈА ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ

Кон церт у
част жена ма

У Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“ у Срем ској 
Митро ви ци у петак 9. мар та одр жан је кон
церт хора Сир ми јум Кан то рум. Кон церт 
„Лепо та, љубав и врли на“ је био посве ћен 
жени као мај ци, изво ру живо та и сту ба 
поро ди це, а пово дом обе ле жа ва ња Дана 
жена. 

Хор је под дири гент ском пали цом Воји
сла ва Бугар ског извео низ ком по зи ци ја. 
Пое зи ју инспи ри са ну женом читао је Алек
сан дар Крста јић. Поред тога у про гра му су 
уче ство ва ли и Мир ја на Мар ко вић као и 
про то је реј Радо слав Радо ва но вић. Након 
завр ше ног про гра ма сви при сут ни су 
позва ни на заку ску коју су галерији „Лазар 
Воза ре вић“ орга ни зо ва ла удру же ња жена 
из Лаћар ка и Мар ти на ца. 

– Жене из Мар ти на ца су при пре ми ле 160 
кроф ни за све оне који су при су ство ва ли 
кон цер ту хора. Морам иста ћи да су жене из 
Мар ти на ца позна те по пра вље њу кроф ни 
– рекла је пред сед ни ца удру же ња жена из 
Мар ти на ца Све тла на Коплић  А. Д.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Пилот пројекат

У митро вач кој Служби 
хит не помо ћи у поне де љак 
12. мар та пред ста вљен је 
про је кат  „Коор дин ха ци ја 
рада слу жби за хит на дело
ва ња на тери то ри ји гра да 
Срем ска Митро ви ца“.  Ово 
је пилот про је кат и Град 
Срем ска Митро ви ца би био 
дру ги град у Срби ји, након 
Кру шев ца, који би га спро
ве о. У реа ли за ци ју ће бити 
укљу че ни Коми тет за без

бед ност сао бра ћа ја, Дом 
здра вља Срем ска Митро ви
ца, Сек тор за Ван дред не 
ситу а ци је гра да, Упра ва 
сао бра ћај не поли ци је а све 
под покро ви тељ ством гра да 
Срем ска Митро ви ца. 

Циљ про јек та је да се 
умре же све хит не слу жбе на 
тери то ри ји Срем ске Митро
ви це како би се брже реа го
ва ло у ван дред ним ситу а ци
ја ма. А. Д.
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УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕ НА БИН ГУ ЛА

Ху ма ност из над све га
У су бо ту, 10. мар та, у ор

га ни за ци ји Удру же ња 
же на Бин гу ла, одр жа

на је про сла ва Ме ђу на род
ног да на же на у овом се лу. 
Ова вр ста оку пља ња је од 
ве ли ког зна ча ја за ме штан
ке Бин гу ле, а удру же ње сво
је ак тив но сти ор га ни зу је већ 
три го ди не, ко ли ко по сто ји. 
Про сла ви су при су ство ва ле 
и чла ни це дру гих удру же ња, 
из окол них ме ста, а сва ка 
го шћа на ула зу је до би ла 
руч но ра ђе ну ру жу од ку ку
ру зо вог ли ста. 

Пре ма ре чи ма пред сед ни
це удру же ња, Алек сан дре 
Па вло вић, рад удру же ња је 
пр вен стве но ху ма ни тар ног 
ка рак те ра: 

 Од при хо да ко је оства ру
је мо про да јом на ших руч но 
ра ђе них про из во да по ма
же мо по ро ди ља ма,а  де ци 
ку пу је мо но во го ди шње па
ке ти ће. По ред то га по ку ша
ва мо да очу ва мо тра ди ци ју 
у на шем се лу ор га ни за ци јом 
раз ли чи тих до га ђа ја.  Са да 
пр ви пут пра ви мо игран ку, 
по што у се лу не ма мо ни ка
фи ћа ни ти дру гих ме ста где 
мла ђи љу ди мо гу иза ћи.

Удру же ње је по ве за но и 
са дру гим ор га ни за ци ја ма 
у се лу, као што је сло вач ко 
кул тур ноумет нич ко дру
штво, ло вач ко удру же ње и 
фуд бал ски клуб. Же не се 
са ста ју два пу та не дељ но, 
а ка ко Алек сан дра ка же, 
ни ле ти ни зи ми ни су од у
ста ја ле од сво јих ак тив но
сти. И по ред свих по сло ва 
ко је има ју, ипак успе ва ју да 
одво је до вољ но вре ме на 
да се дру же и по све те јед не 
дру ги ма.

Зна чај ова квих оку пља ња, 
ка ко ка же чла ни ца удру же

ња Ми лу шка По њи гер, је ве
ли ки, с об зи ром на то да су 
ста ри ји ме шта ни пре пу ште
ни са ми се би и соп стве ној 
ор га ни за ци ји, а ве ли ки број 
мла дих оти шао је на рад у 
Сло вач ку.

 Гле да мо да ова кве ма ни
фе ста ци је пра ви мо три пу та 
го ди шње, а ре дов но по се ћу
је мо и про сла ве дру гих удру
же ња. У на шој ор га ни за ци ји 
одр жа ва се и Штру дли ја да, 
а по ред то га ба ви мо се ху
ма ни тар ним ра дом. По ма
же мо ста ри ма, по ро ди ља ма 
ре дов но но си мо по вој ни це, 
де ци ку пу је мо па ке ти ће, чи
сти мо и сре ђу је мо око ли ну... 
– ка же Ми лу шка

Дан ра ни је, ова ква про
сла ва одр жа на је и у Бер ка
со ву, а чла ни це Удру же ња 
же на из Бер ка со ва то ни је 
спре чи ло да по се те игран
ку у Бин гу ли. Чла ни ца овог 

удру же ња, Ми ли ца Ла зор, 
за Мновине је из ја ви ла ка
ко са удру же њем из Бин гу
ле, као и број ним дру гим, 
има од лич ну са рад њу. Ова
ква дру же ња по ма жу им 
да про ши ре сво је ви ди ке 
и на у че не што но во. На тај 
на чин, же не из раз ли чи тих 

удру же ња раз ме њу ју сво ја 
ис ку ства по пи та њу из ра де 
руч них ра до ва, ор га ни зо ва
ња но вих ак тив но сти, а исто 
та ко раз ме њу ју и ку ли нар
ске тај не.

Ова кве ак тив но сти мо
гу би ти од ве ли ког зна ча ја 
за очу ва ње се ла, као и по
вра так мла дих. Ове же не, 
мла де ду хом, удах ну ле су 
нов жи вот у сво ја ме ста, а 
њи хов ху ма ни тар ни рад и 
по др шка ра ђа њу, као и дру
ге ху ма ни тар не ини ци ја ти
ве, оста вља ју до бар при мер 
мла ди ма. Угле да ју ћи се на 
њих, и пра те ћи њи хо ве ко
ра ке, мла ди ће мо жда уви
де ти да жи вот на се лу и не 
мо ра да бу де до са дан. Све 
се мо же ако по сто ји во ља, 
иде ја и ве дар дух, а то су 
нам ове же не и по ка за ле.

Не ма ња Ми ло ше вић
Фо то: Вла ди мир Цу ца нић

Алек сан дра Па вло вић и Ми лу шка По њи гер

Знак пажње за гошће

Ми ли ца Ла зор
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Зузан ска заба ва са
гости ма из Сло вач ке
Већ тра ди ци о нал ни кон церт СКУД 

Херој Јан ко Чме лик Зузан ска заба ва 
ове годи не била је при ли ка да се 

пред ста ве гости из Сло вач ке из Беле неда
ле ко од Жили не.

Нека да су заба ве орга ни зо ва не у зим
ском пери о ду, од касне јесе ни када већ није 
било радо ва у пољу или у Вино гра ду. Обич
но су прве такве заба ве почи ња ле на Ката
ри не, одно сно кра јем новем бра, орга ни зо
ва не су нај че шће за имен да не и тра ја ле до 
поста пред Ускрс. Пред став ља ле су на неки 
начин дра ге сусре те жена, мушка ра ца и 
омла ди не у неком селу и била су при ли ка 
да се при се те на то што је било у току годи
не, да се пла ни ра шта ће се ради ти када 
про цве та про ле ће али пре све га да се при
сут ни заба ве и скра те дуге зим ске дане. 
Данас када има мо мало вре ме на за таква 
дру же ња  се на ову тра ди ци ју не забо ра ви 
на ову тра ди ци ју се ста ри ји сећа ју а мла ди 
је ско ро и не позна ју. Да се не забо ра ви на 
ову тра ди ци ју СКУД Херој Јан ко Чме лик 
сва ке годи не орга ни зу је Зузан ску заба ву. 
Ове годи не то је било у неде љу 25. фебру
а ра.

Ово го ди шња Зузан ска заба ва била је 
музич ко хумо ри стич ка. Гле да о ци ма у пуној 
позо ри шној сали пред ста ви ли су се већ 
иску сни пева чи али и мла де певач ке наде. 
Про грам је почео песмом о Зуза ни коју је 
изве ла жен ска гру па пева ча Удру же ња 
жена и нас та вио се насту пом опер ског 
пева ча Бори са Баби ка. Затим су се у му зич
ки вен чић упле ле мла де певач ке наде као 
што је шесто го ди шња Леа Јашо и омла дин
ке Мари ја Бзов ски и Маја Геде љов ски, али 
и иску сни пева чи  Јаро сла ва Вршка Опав
ски, Ана и Зден ко Јашо ви, Ана Хор ват, 
Зуза на Ковач. Лепо ту сло вач ких народ них 
песа ма на ста ро па зо вач ку сце ну доне ле су 

и две Мар ти не, јед на Кукуч ка а дру га Агар
ски, обе из Боље ва ца.

Ова кав про грам спа ја тра ди ци ју и савре
ме ност, јер ако кул ту ру жели мо да негу је мо 
мора мо је позна ва ти. Добро ју је позна ва ла 
и Мира Брт ка, ака дем ска сли кар ка и мод на 
кре а тор ка, чију је  хаљи ну инспи ри са ну 
сло вач ком народ ном ношњом носи ла води
те љи ца Зден ка Кожик. О томе да се исто
риј ски коре ни не могу избри са ти дока зу ју 
број не сарад ње изме ђу општи на у Срби ји и 
из Сло вач ке. Упра во таква јед на поче ла је 
изме ђу Ста ре Пазо ве и општи не Бела крај 
Жили не. Гости из Беле, углав ном пен зи о
не ри на челу са пред сед ни ком општи не 
Мату шом Крај чим били су у посе ти Ста ре 
Пазо ве од пет ка до поне дељ ка. Њихо ва 

жен ска гру па пева ча и народ ни орке стар 
пред ста ви ли су се на кра ју про гра ма.

Сарад ња је поче ла пре чети ри годи не и 
на обо стра ну радост про ши ри ла се. Пред
став ни ци овог и КУД „Бран ко Ради че вић“ 
били су већ у Сло вач кој а на види ку је и 
еко ном ска сарад ња. Иако је за вре ме ове 
посе те није било офи ци јал них раз го во ра са 
пред сед ни ком општи не Ста ра Пазо ва Ђор
ђем Ради но ви ћем, ипак како је иста као 
Крај чи већ овог лета се оче ку је да ће ста ро
па зо вач ка култ урно умет нич ка дру штва 
бора ви ти у Белој и насту па ти на Кул тур ном 
лету, када ће ова општи на у пре див ном 
амби јен ту Мале Фатре про сла ви ти 640. 
годи шњи цу од осни ва ња гра да.

Aна Симо но вић

Zuzanská zábava
pre kro či la obecný chotár

Už tra dičné podu ja tie SKUS hrdi nu Jan ka 
Čmelíka – Zuzanská zábava v tom to roku bola 
príležitosťou, aby sa pred sta vi li aj hstia zo Slo
ven ska z obce Bela pri Źiline.

Voľakedy sa zábavy, med zi ktoré môžeme 
zara diť aj  pri adky, orga ni zo va li v zim nom 
období, od pozd nej jese ne, ked´ už  nebo lo  
práce na poli, či  vo vino hra de. Začínali sa 
obyčaj ne na Kataríny, teda kon com novem bra, 
orga ni zo va li sa naj ča stej šie k niek torým 
meninám a trva li až  po pôstne obdo bie pred 
Veľkou nocou.  Pred sta vo va li na svoj spôsob  
milé stret nu tia žien, mužov a  mládeže  v niek
to rej to osa de, aby si zaspomínali na to čo, sa 
počas roka uro bi lo, aby plánovali čo budú robiť 
ked´ rozkvit ne  jar a pre dov šetkým, aby sa 
poba vi li.  V dnešnú uponáhľanú dobu na ten to 
zvyk si často iba spomíname. Aby sme však 
na to neza bu dli v SKUS hrdi nu Jan ka Čmelíka 
každo roč ne orga ni zujú Zuzanskú zábavu. Tak 
to bolo aj v tom to roku, ked´ Zuzanskú zábavu 
zor ga ni zo va li v nedeľu 25. februára.

Tohtoročná Zuzanská zábava mala hudob
no humo ri stický cha rac hter. Divákom sa 

v plnej diva del nej sále pred sta vi li už osved
čený speváci ale aj mladé spevácke nádeje. 
Zača la sa piesňou o Zuza ne v podaní žen skej 
speváckej sku piny Zdru že nia žien a pokra čo
va la vystúpením operného speváka Bori sa 
Babíka. Potom sa do ven če ka piesní zaple ta li 
aj hudobné nádeje akou je šesťročná Lea 
Jašová a mládežníčky Mária Bzovská a Maja 
Gedeľovská, ale aj osved čené speváčky Jaro
sla va Vršková Opavská, Anna a Zden ko 
Jašov ci, Anna Horvátová, Zuza na Kováčová. 
Krásu slo venských ľudových pesni či ek na sta
ro pa zovské dosky pri ni e sli aj dve Martíny, jed
na Kukučková a druhá Agárská, obe z Boľovi
ec.

Takéto podu ja tie spája tradíciu so 
súčasnosťou lebo ak kultúru chce me 
zachovávať a zveľado vať musíme ju poznať. 
Dobre ju pozna la aj Mira Brtková, akademická 
mali ar ka a módna návrharka, čie šaty inšpi ro
vané ľudovým kro jom nosi la moderátorka 
Zden ka Kožíková. O tom, že sa  histo rické nite 
nedajú odde liť sved čia aj početné spolupráce 
med zi obca mi zo Slo ven ka. Práva taká sa 

zača la  med zi Sta rou Pazo vou a obcou Bela 
pri Žili ne. Hostia z obce Bela, hlav ne 
dôchodcovia,  v čele so sta ro stom Matúšom 
Kraj čim pobu dli od piat ku do pon del ka v Sta rej 
Pazo ve. Ich ženská spevácka sku pi na Tiši na, 
ktorá zosku pu je ženy z Ter chov skej doliny  
a ľudový hudobníci z Doliny, ktorý sa od malič
ka venujú fol klo ru, hre na husli ach ale bo 
heligónke, pred sta vi li sa na záver Zuzan skej 
zábavy.

Spolupráca sa zača la pred  štyrmi  rok mi 
a na oboj stranné poteš nie roz prúdila sa 
v dobrom sme re. Pred sta vi te lia toh to a KUS 
Bran ka Radi če vi ća už boli na Slo ven sku, črtá 
sa aj ekonomická spolupráca. Pred vla ni  bol  
podpísaný memo ran dum o dru žbe dvoc obcí . 
Aj ked´ počas tej to návštevy roz ho vory pre bi e
ha li iba na  neoficiálnej úrov ni s vedením 
pazov skej obce v čele s Djor djom Radi no vi
ćom, pred sa ako hovorí stárosta Kraj či, už 
v lete očakávajú sta ro pa zovské súbory v Belej  
na Kultúrnom lete, kedy táto obec v krásnom  
prostredí Malej Fatry oslávi 640. výročie zalo
že nia obce. Anna Simonovićová
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Ка ко екс пан зи ја ка пи та ла и тр жи
шне при вре де у зад ње вре ме све 
ви ше узи ма ма ха и у на шој зе мљи, 

по ста ли смо све до ци ко мер ци ја ли за
ци је број них обла сти жи во та. Кре нув
ши од умет но сти, пре ко спор та, па све 
до на у ке, мо же мо при ме ти ти да су 
ско ро сви жи вот ни аспек ти у на шем 
дру штву већ уве ли ко окре ну ти тр жи
шту.

Оно што по себ но бо де очи сва ком 
слу чај ном про ла зни ку, ка ко у би ло ком 

дру гом гра ду у Ср би ји, та ко и у Срем
ској Ми тро ви ци, је сте то да на сва ком 
ко ра ку сре ће мо све ви ше но вих апо те
ка, коц кар ни ца и пе ка ра, али и про дав
ни ца по лов не ро бе. Про сто да се чо век 
за пи та шта то ра ди овај на род. Зар се 
са мо кла ди мо, ле чи мо и је де мо?

Ка ко сто је ства ри, гле да ју ћи број 
ова квих тр го ви на, мо же мо са мо за кљу
чи ти да су ови по сло ви ве ро ват но је ди
ни си гур ни би зни си у Ср би ји по ред 
гро бар ског, с об зи ром на то да ра сту 

као пе чур ке по сле ки ше, а кон ку рен ци
ја их ни ма ло не сла би. Ако за при мер 
узме мо апо те ке, при ме ти ће мо да оне 
све ви ше ли че на тр го ви не ро бе ши ро
ке по тро шње, јер кад уђе мо у њих 
не ће мо ви ше за те ћи кла сич ни апо те
кар ски ам би јент, већ ће мо пр во на и ћи 
на из лог са клом па ма, пар фе ми ма, 
де зо до ран си ма и дру гом слич ном 
ро бом. Ле ко ви и дру ги ар ти кли про да ју 
се на сни же њи ма и по ак циј ским це на
ма, а ре кла ме о про цен ту по пу ста 

Да би смо до би ли увид у ми шље ње 
ми тров ча на о овом фе но ме ну, пи та ли 
смо их шта они ми сле о екс пан зи ји ова
квих ви до ва тр го ви на.

Дра ган Цре ван, Срем ска Ми тро ви-
ца: Не знам шта да вам ка жем. Где год 
по гле даш на ле тиш на њих. То вам је 
оли че ње бе де и си ро ма штва.

Љу би ца Ве сић, Срем ска Ми тро ви-
ца: То ни је у ре ду. Пре је би ло са мо две 
апо те ке у Ми тро ви ци а са да их има те на 
сва ком ћо шку, а гу ли вас ка ко ко хо ће. 

За оста ло не ћу ни да го во рим.
Бо са Ми ли во је вић, Срем ска Ми тро-

ви ца: То вам по ка зу је ста ње у дру штву. 
Си ро ма штво, чемер и јад. То ти је то.

Ми ли во је Ива нко вић, Срем ска 
Ми тро ви ца: Ствар но не мам ре чи. 
Љу ди ма ло за ра ђу ју, сву да је бе да. На 
сва ком ћо шку има мо апо те ку, а за коц
кар ни це и по лов ну ро бу да не го во рим. 
Апо те ка ри су од бо ле сти на пра ви ли 
би знис. А за це не у свим тим објек ти ма 
та ко ђе не мам ре чи.

АН КЕ ТА

Цене високе, а народ сиромашан

Дра ган Цре ван, Љу би ца Ве сић, Бо са Ми ли во је вић и Ми ли во је Иванк о вић

Ле ко ви и дру ги
ар ти кли про да ју се
на сни же њи ма и по 

ак циј ским це на ма, а 
ре кла ме о про цен ту 

по пу ста ве ли чи не 
по ла школ ске та бле 

ис так ну те су на сва кој 
дру гој апо те ци. И та ко, 

иза ђе мо из апо те ке, 
на и ђе мо на пе ка ру, 

свра ти мо до
коц кар ни це. Иза ђе мо, 

че ка нас сле де ћа
апо те ка, пе ка ра...
И та ко све у круг

АПОТЕКЕ НИЧУ КАО ПЕЧУРКЕ

Бе да као
си гу ран
би знис
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ве ли чи не по ла школ ске та бле ис так ну
те су на сва кој дру гој апо те ци. И та ко, 
иза ђе мо из апо те ке, на и ђе мо на пе ка
ру, свра ти мо до коц кар ни це. Иза ђе мо, 
че ка нас сле де ћа апо те ка, пе ка ра... И 
та ко све у круг.

Све ово за си гур но да је сли ку јед ног 
дру штва. Дру штва у ко јем је на род гла
дан, бо ле стан и за ви стан. Еко ном ска 
си ту а ци ја у зе мљи до ве ла нас је до 
то га да зад њи ди нар да је мо на пре ску
пе ле ко ве, па за то ју ри мо од апо те ке 
до апо те ке ка ко би смо ухва ти ли по пу
сте и уште де ли ко ји гво зде њак. Од 
оно га што нам оста не ку пи мо хле ба, а 
не до ста так нов ца по ку ша ће мо да 
на до ме сти мо игра ма на сре ћу. Ако нам 
се слу чај но и по сре ћи, мо жда ће мо 
се би мо ћи да при у шти мо и не ки ко мад 
мар ки ра не оде ће у про дав ни ца ма 
по лов не ро бе, чи ји број се та ко ђе 
ра пид но по ве ћа ва.

Да се вра ти мо на си ту а ци ју са апо те
ка ма. Жу де ћи за тр жи шним ка пи та ли
змом и убр за ва ју ћи два де се то го ди
шњи про цес тран зи ци је, др жав не апо
те ке смо ус пе ли да уга си мо и та ко на 
ули цу ба ци мо из ве стан број апо те ка
ра. На њи хо во ме сто, као и у број ним 
дру гим де лат но сти ма, до ве ли смо раз
ли чи те вр сте при ват ни ка ко ји су од 
њих на пра ви ли про дав ни це ро бе 
ши ро ке по тро шње са астро ном ским 
це на ма од ре ђе них ме ди ка ме на та и 
про спек ти ма по пут оних из ко зме тич
ких ком па ни ја. За пи та ће мо се си гур но 
ка ко оп ста ју кад их већ има то ли ко? 
Од го вор је вр ло јед но ста ван ако у 
об зир узме мо пре ла зак на ко ри шће ње 
та ко зва них „при род них“ ле ко ва ко је 
нам ле ка ри пре пи су ју, а чи је це не сва
ка ко ни су ма ле. Про сто смо пре пу ште
ни ју ре њу по пу ста по апо те ка ма ка ко 
би смо ко ли ко то ли ко јеф ти ни је про
шли.

Коц ка ње као коц ка ње. Ни ту не ма 
ни шта мно го да се ка же. Жи ви на род 
од да нас до су тра,  па се у не ма шти ни 
на да не че му бо љем. На да се да ће му 
се по сре ћи ти, па од те цр ка ви це ко ју 
има на пра ви ти не ки ди нар да жи ви 
жи вот до сто јан чо ве ка, али ни коц кар
ни це не би по сто ја ле ка да би де ли ле 
но вац ша ком и ка пом. И ту глав ну уло
гу игра про фит, а оп ште је по зна то пра
ви ло да ку ћа увек до би ја.

Као вр ху нац све га, све че шће не ма
мо но вац ни за но ву гар де ро бу, па 
ви де ше љу ди да се и од оне по лов не 
мо же не што за ра ди ти. Та ко нам ни ко
ше и про дав ни це по лов не ро бе. Ма да, 
ка да бо ље по гле да мо, мо жда је и 
бо ље та ко. Ипак смо об у че ни мар ки ра
но, по европ ским це на ма. У су прот ном 
би смо сил не па ре да ва ли ки не ским 
про дав ни ца ма.

Ка ко год, све ово нам да је вр ло ја сну 
сли ку јед ног дру штва. Дру штва у ко јем 
је на род, ка ко већ ре ко смо, гла дан, 
бо ле стан и за ви стан. Али ко га бри га. И 
да ље смо об у че ни у гар де ро бу свих 
по зна тих свет ских брен до ва.

Не ма ња Ми ло ше вић
Фо то: Вла ди мир Цу ца нић

ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ РУМА СЛА ЂАН МАН ЧИЋ:

Нема опа сно сти
по живот ну сре ди ну 
и здра вље гра ђа на

Пред сед ник рум ске општи не Сла
ђан Ман чић одр жао је 12. мар
та кон фе рен ци ју за нови на ре на 

којој је деман то вао све наво де у неким 
меди ји ма и на дру штве ним мре жа ма 
веза не за тро ва ње живот не сре ди
не и гра ђа на, а због изград ње пого на 
бео град ске фир ме Сино фарм у инду
стриј ској зони.

Наи ме, већ дуже вре ме по гра ду кру
же при че о опа сно сти од тро ва ња због 
меди цин ског отпа да који ће се у Руми 
при ку пља ти, а током викен да је удру
же ње Зеле на искра Руме при ку пља
ло и пот пи се како би се ова изград ња 
спре чи ла.

Пред сед ник Сла ђан Ман чић је иста
као да локал на само у пра ва нема шта 
да кри је и да нема про блем да се каже 
исти на. 

– Не знам који је инте рес тих људи, 
али сум њам да је у пита њу зашти та 
живот не сре ди не и гра ђа на. Да је тако, 
ваљ да је тре ба ло да дођу прво код 
нас и доби ли би одго во ре на сва пита
ња која их инте ре су ју, ова ко мислим 
да су неки дру ги инте ре си, можда и 
поли тич ки, у пита њу – каже Сла ђан 
Ман чић.

Он је додао да се бео град ски Сино
фарм обра тио због купо ви не земљи
шта за изград њу објек та за откуп и 
сте ри ли за ци ју меди цин ског отпа да и 
то по зеле ној тех но ло ги ји и по свим 
европ ским стан дар ди ма. 

Про да то им је 1,4 хек та ра земљи
шта по цени од 8,5 мили о на дина ра у 
инду стриј ској зони, дале ко од гра да, у 
зони тзв. прља ве инду стри је. 

– Гра ђа ни могу да буду мир ни, нема 
ника кве боја зни од зага ђе ња, ми има
мо њихо во јасно писмо о наме ра ма да 
се само при ку пља и сте ри ли ше отпад 
на кон тро ли сан начин, а потом изво зи 
у Кину. Ништа дакле, није тај но, а они 
ће мора ти да раде и про це ну ути ца ја 
објек та на зашти ту живот не сре ди не, 
тако да ће над ле жни секре та ри јат или 
мини стар ство дати конач ну реч. Ако 
задо во ље све кри те ри ју ме и доби ју 
дозво ле, они ће ради ти, ако не доби
ју – неће. Дакле, нема раз ло га за бри
гу, да се уно си пани ка међу гра ђа не. 
Ми смо одго вор ни људи и ради мо у 
инте ре су рум ске општи не и гра ђа на – 
рекао је пред сед ник Сла ђан Ман чић. 

Да је тако, да се води бри га о живот
ној сре ди ни, он је потвр дио под се тив
ши и да се упра во у тој инду стриј ској 
зони ради пре чи стач отпад них вода 
за шта ће се утро ши ти 100 мили о на 
дина ра.

Први човек рум ске општи не је наја
вио да ће, због свих гла си на о овом 
„тро ва њу Руме“ бити одр жа на и кон
фе рен ци ја за нови на ре у наци о нал
ним меди ји ма. 

– Због све га пози тив ног што смо до 
сада ура ди ли за раз вој рум ске општи
не, што смо се одго вор но пона ша ли, 
није тре ба ло Руму ста вља ти на мапу 
потен ци јал не опа сно сти по живот ну 
сре ди ну, јер за то нема осно ва – пору
чио је Сла ђан Ман чић.

Он је апе ло вао на гра ђа не да не 
бри ну, јер опа сно сти по живот ну сре
ди ну и њихо во здра вље нема.

С. Џ.

Сла ђан Ман чић: Ми смо одго вор ни људи
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АКТУ ЕЛ НО ИЗ УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕНА „ВИЛИН САЛАШ“ МАРА ДИК

Поче ле про лећ не актив но сти
Почет ком мар та Удру

же ње жена „Вилин 
салаш“ из Мара ди ка 

запо че ло је циклус про лећ
них актив но сти. Трећег мар
та одр жа на је игран ка под 
нази вом „Дама ма са љуба
вљу“ где су чла ни це Удру
же ња у про сто ри ја ма сео
ског Дома кул ту ре уго сти ле 
пре ко 80 дама из Мара ди
ка и окол них места: Бешке, 
Шатри на ца, Нове Пазо ве, 
Нових Бано ва ца, Инђи је, 
Петро ва ра ди на и Буков ца. 
Повод за игран ку било је 
обе ле жа ва ње Дана жена, 8. 
мар та.

 Вели ки број даро да ва ца 
се ода звао и дони рао покло
не за при сут не даме. Ина че, 

новац који смо при ку пи ли 
иско ри сти ће мо за реа ли
за ци ју про је ка та које пла
ни ра мо да реа ли зу је мо у 
наред ном пери о ду  иста кла 
је Бран ка Лихвар чек, пред
сед ни ца Удру же ња жена 
„Вилин салаш“ из Мара ди ка 
и дода ла да уско ро покре
ћу Ускр шње ради о ни це у 
сарад њи са Основ ном шко
лом „Бран ко Ради че вић“ из 
Мара ди ка.

 Ускр шње ради о ни це 
обу хва ти ће децу узра ста 
од првог до четвр тог раз
ре да. За раз ли ку од прет
ход них годи на, ове ће нам 
се при кљу чи ти и мали ша ни 
из Пред школ ске уста но ве 
„Бошко Буха“ у Инђи ји, што 

нас посеб но раду је  каже 
Лихвар чек.

Са про ле ћем и лепим вре
ме ном мара дич ке „Виле“ 

наста ви ће са реа ли за ци јом 
про јек та који под ра зу ме ва 
дола зак посе ти ла ца  бици
кли ста на њихов салаш, 
надо мак Мара ди ка и бора
вак у при ро ди.

 Раду је мо се про ле ћу и 
посе ти о ци ма  бици кли сти
ма које ћемо, као и увек, 
доче ка ти са осме хом. За 
њих ћемо при пре ма ти дома
ћи пасуљ са коба си ца ма а 
има ће при ли ку да про ба ју 
дома ће соко ве које пра ве 
наше чла ни це. Жеља нам 
је да они који дођу код нас 
осе те чари пра ве дома ћин
ске атмос фе ре  закљу чу
је пред сед ни ца Удру же
ња жена „Вилин салаш“ из 
Мара ди ка. М. Ђ.

Бран ка Лихвар чек

ИНЂИ ЈА: УДРУ ЖЕ ЊЕ ЛИКОВ НИХ УМЕТ НИ КА 

Тра ди ци о нал на изло жба
У Гале ри ји Куће Вој но

ви ћа у току је тра ди
ци о нал на мар тов ска 

изло жба Удру же ња ликов
них умет ни ка Инђи је (УЛУИ) 
у окви ру које се пред ста
вља ју, поред ста рих, и нови 
чла но ви Удру же ња. Како 
је иста као кустос Гале ри је 
Куће Вој но ви ћа Вла ди мир 
Вукас изло жбе УЛУИ су, по 
тра ди ци ји, вео ма посе ће не.

– Са овим изло жба ма се 
наста вља тра ди ци ја која 
дати ра од самог настав ка 
Удру же ња па све до данас. 
Први чла но ви, који су и били 
осни ва чи УЛУИ зра чи ли су 
посеб ном хари змом и про
стор Гале ри је су испу ња ва
ли посеб ном ства ра лач ком 
енер ги јом, која кра си и нове 
чла но ве – иста као је кустос 
Вла ди мир Вукас.

Сви посе ти о ци има ју при
ли ку да виде дела рађе на 
у кла сич ним ликов ним тех
ни ка ма, а радо ве су изло
жи ли Ради вој Бле чић, Ђор
ђе Девић, Мира Коса но вић, 
Душан ка Дра жић, Живо рад 
Ради во је вић, Мили ца Пау
но вић, Горан Миљу ше вић, 
Мар ко Марин ко вић, Нико ла 
Јова но вић, Мило ван Кри
жа нов ски, Маја Жив ко вић, 
Јеле на Бодро жић као и нови 
чла но ви: Кри сти на Ђури шић 
Мар куш, Игор Дубра вац, 
Мак сим Кади је вић и Дејан 
Пет ко вић. УЛУИ послед њих 

неко ли ко годи на пону ди ло 
је инђиј ској публи ци и нове 
меди је попут фото гра фи ја, 
видео радо ва и гра фи та. 
Њихо ве изло жбе су изу зет
но кори сне за уче ни ке јер у 
окви ру њих уче ни ци могу да 
се упо зна ју са разним тех
ни ка ма као што су уље на 
плат ну, цртеж, ком би но ва на 
тех ни ка, аква рел, скулп ту
ра, фото гра фи ја и дру ге.

– Осим што сам пред сед
ни ца Удру же ња, један сам 
и од изла га ча. Више од 15 

годи на се бавим црта њем 
и сли ка њем а у окви ру мар
тов ске изло жбе изло жи ла 
сам три црте жа из новог 
сери ја ла који се бави сим
би о зом при ро де и чове ка 
– иста кла је Јеле на Бодро
жић, сли кар ка и пред сед
ни ца Удру же ња ликов них 
умет ни ка Инђи је.

Изло жба  УЛУИ је про дај
ног карак те ра и отво ре на 
је до 21. мар та. Улаз за све 
посе ти о це је сло бо дан.

М.Ђ.

Јеле на Бодро жић, пред сед ни ца УЛУИ

ЕТНО ДОМ ГОРО ЦВЕТ

Чува ри
тра ди ци је

Удру же ње „Етно дом Горо
цвет“ из Инђи је на свој 11. 
рођен дан доби ло је вели ко 
при зна ње. Као дуго го ди шње 
чла ни це Етно мре же, чла ни
це поме ну тог Удру же ња,  
баве се очу ва њем тра ди ци је 
и ста рих зана та и за тај труд 
награ ђе не су при зна њем 
„Чува ри тра ди ци је“. При зна
ње им је у сре ду, 7. мар та у 
Вла ди Репу бли ке Срби је 
уру чи ла пред сед ни ца Коор
ди на ци о ног тела за род ну 
рав но прав ност и пот пред
сед ни ца Вла де Репу бли ке 
Срби је Зора на Михај ло вић. 

Како исти че Јован ка 
Шовљан ски, пред сед ни ца 
Удру же ња „Етно дом Горо
цвет“ све је поче ло у јуну 
2017. годи не када је под 
покро ви тељ ством пред сед
ни це Коор ди на ци о ног тела 
за род ну рав но прав ност и 
пот пред сед ни це Вла де 
Срби је, проф. др Зора не 
Михај ло вић, у сарад њи са 
Етно мре жом и НАЛЕДом, 
покре ну та ини ци ја ти ва за 
упо шља ва ње 1.000 жена и 
мла дих у рурал ним под руч
ји ма на посло ви ма изра де 
тра ди ци о нал них руко тво ри
на као послов них и дипло
мат ских покло на. Чла ни це 
Удру же ња „Етно дом Горо
цвет“ укљу чи ле су се у овај 
про грам изра ђу ју ћи азбу ке и 
мини ја ту ре у зла то ве зу, 
пешки ре а сада их је анга жо
ва ла ком па ни ја Кока Кола.

М.Ђ.
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РУМА: ЦИКЛУС ФРАН ЦУ СКОГ 
ФИЛ МА

Омаж Цезари ма

Вор ки тим наста вља са орга ни за ци јом 
циклу са фил мо ва у који ма рум ској публи ци 
омо гу ћа ва да погле да ју бес плат но ква ли
тет не фил мо ве.

После јапан ских анима фил мо ва, сада 
је, у сарад њи са Фран цу ским инсти ту том у 
Новом Саду, орга ни зо ван, од 4. до 7. мар
та, циклус Омаж Цеза ри ма – дакле, реч је о 
чети ри фил ма која су доби ла ову пре сти жну 
филм ску награ ду.

Цезар је фран цу ска  наци о нал на филм
ска награ да за коју номи на ци ју  даје фран
цу ска Ака де ми ја умет но сти и  филм ских 
тех ни ка  која је осно ва на 1975. годи не, а у 
кон ку рен ци ји за награ ду су фил мо ви при ка
зи ва ни током прет ход не годи не. Прва доде
ла Цеза ра одр жа на је 1976. годи не.

Награ да је доби ла име по скулп то ру 
Сеза ру Бал да чи ни ју и она  

је  фран цу ски  екви ва лент  аме рич ком  
Оска ру.

Ово го ди шња 43. доде ла је одр жа на 2. 
мар та и била  је посве ће на вели кој фран цу
ској глу ми ци Жани Моро која је пре ми ну ла у 
јулу про шле годи не.

Током овог ома жа Цеза ру, рум ска публи
ка је има ла при ли ке да погле да заи ста ква
ли тет не фил мо ве – „Сузан“ из 2012. годи не, 
„Сера фи на“ из 2008. годи не, нешто ста ри
ји филм „Капе тан Конан“ позна тог режи
се ра Бер тра на Тавер јеа из 1995. годи не и 
послед њи у циклу су, филм „Камиј Кло дел“ 
о позна тој фран цу ској вајар ки коју глу ми 
Иза бел Ађа ни. Ово је, ујед но, и нај ста ри ји 
филм буду ћи да је настао 1987. годи не.

ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Кон церт пово дом
8. мар та

У Герон то ло шком цен тру „Срем“ у Руми, 
дан уочи Међу на род ног пра зни ка жена, свој 
кон церт су одр жа ли чла но ви  рум ског АНИП 
„Бран ко Ради че вић“ под руко вод ством 
Петра Попо ви ћа. Госте је поздра вио дирек
тор ГЦ „Срем“ др Зоран Сла ву је вић који  их 
је позвао да и убу ду ће дола зе у ову уста но
ву, на задо вољ ство њихо вих кори сни ка.

У делу кон цер та, гости ма су се при дру жи
ли и чла но ви фол кло ра Герон то ло шког цен
тра.

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Отво ре на изло жба 
„Које ку де Кара ђор ђе“

„Које ку де Кара ђор ђе“ је назив вред
не и зани мљи ве изло жбе која је 7. 
мар та отво ре на у Зави чај ном музе ју 
Рума, а чији су при ре ђи ва чи Музеј гра
да Новог Сада и Вој ни музеј Бео град. 

Ауто ри ове изло жбе су Гор да на 
Було вић и др Мир ко Пеко вић из Вој
ног музе ја, а наста ла је про шле годи
не пово дом  под се ћа ња на два века од 
тра гич ног  уби ства Кара ђор ђа Петро
ви ћа, врхов ног вожда Првог срп ског 
устан ка.

Он  је лич ност која зау зи ма цен
трал но место у исто ри ји срп ског наро
да, као и у епским песма ма, у који ма 
се народ на исто ри ја пише и пам ти 
по јуна ци ма. Поче так Првог срп ског 
устан ка 1804. годи не иза звао је вели
ке потре се у тур ској царе ви ни, али и 
пажњу и опрез  у још три вели ка цар
ства – фран цу ском, аустро у гар ском  и 
руском.

Гор да на Було вић, виши кустос исто
ри чар Музе ја гра да Новог Сада исти
че да је жеља ауто ра била да при ка жу 
Кара ђор ђа и вре ме у којем је живео и 
воје вао, као и њего ве сабор це.

 – Срп ски уста нак је била прва рево
лу ци ја у Евро пи са којом кре ће нови 
век, ново устрој ство европ ских држа
ва, а пого то во наше наци о нал не држа
ве. На овој изло жби ћете виде ти ори ги
нал не пред ме те, има пуно оруж ја, али 
то није бој но, него укра сно оруж је које 
пред ста вља нај ви ше доме те пушкар
ског зана та, оруж је које је било репре
зен та тив но и слу жи ло само за све ча но 
при ка зи ва ње. Оно се види и на сли ка
ма срп ских хај ду ка и вој во да, када су 
носи ли за поја сом две кубу ре, јата ган, 
мач и све оно што је кра си ло јед ног 

јуна ка – каже Гор да на Було вић.
На изло жби се могу виде ти и заста

ве – сва ка чета је има ла сво ју заста ву 
– а у Зави чај ном музе ју је при ка за на  
јед на са самог почет ка устан ка. Уста
нич ка Срби ја тада није има ла мај
сто ре који су пра ви ли заста ве, па су 
кори шће не, углав ном, цркве не заста
ве, а дру га која се могла виде ти са 
чети ри оци ла и три ба лом је Кара ђор
ђе ва заста ва из 1811. годи не са свим 
еле мен ти ма који ука зу ју да Кара ђор ђе 
жели да напра ви нову држа ву.

 – На уља ним сли ка ма које су, тако
ђе, на изло жби, а наста ле су углав ном 
изме ђу два свет ска рата, види мо Или ју 
Бир ча ни на, Хај дук Вељ ка, Кара ђор ђа 
и оста ле јуна ке Првог срп ског устан ка 
– каже Гор да на Було вић.

Изло же на је  и репли ка  Кара ђор ђе
ве дола ме, али и њего ви  чуве ни пор
тре ти  које су ура ди ли Урош Пре дић 
и Ана стас Јова но вић. Сви пред ме ти, 
сем те репли ке, су ори ги на ли.

После отва ра ња изло жбе посе ти
о ци ма је о кон крет ним екс по на ти ма 
гово ри ла Гор да на Було вић, која их је 
струч но про ве ла кроз изло жбу. Могло 
се чути доста зани мљи вих пода та ка – 
да је о Кара ђор ђу напи са но више него 
о Напо ле о ну, те да су уста ни ци први 
топ и доста оруж ја доби ли од „пре ча
на“, дакле из Вој во ди не.

Отва ра њу изло жбе су при су ство
ва ли и пот пу ков ни ци Дра ган Нушић, 
заме ник дирек то ра Вој ног музе ја и 
Мио драг Секу лић, заду жен за одно се 
са јав но шћу.

Ову зани мљи ву изло жбу заин те ре
со ва ни могу погле да ти до 10. апри ла.

С. Џ.

Отва ра ње изло жбе о Кара ђор ђу
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ОВАН: Пажљи ви је 
ана ли зи рај те ком
плет ну ситу а ци ју на 
послов ној сце ни и 

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

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

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

БЛИ ЗАН ЦИ: Делу је
те врло про ми шље но 
и про ве ра ва те раз ли
чи те инфор ма ци је 

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

РАК: Потре бан вам је 
додат ни опрез у 
сусре ту са сарад ни
ци ма и при ли ком 

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

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

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

ДЕВИ ЦА: Уко ли ко 
вас при вла че тајан
стве не ситу а ци је или 
неке дво стру ке игре, 

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

ВАГА: Нема раз ло га 
да се пово ди те за 
лажним ути сци ма или 
да вас неко зава ра ва 

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

ШКОР ПИ ЈА: Нове 
ком пли ка ци је на 
послов ној сце ни про
из и ла зе из поку ша ја 

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

СТРЕ ЛАЦ: Сарад ни
ци има ју добре суге
сти је, при хва ти те 
нове иде је које гаран

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

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

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

ВОДО ЛИ ЈА: Избе га
вај те пре те ра но екс
по ни ра ње у дру штву 
сарад ни ка и немој те 

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

РИБЕ: Поне кад све 
изгле да тако рела тив
но, сто га немој те 
доно си ти закљу чак 

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

VREMEPLOV
14. март

1855.  Те ле граф ска жи ца пре
шла је пре ко Са ве у Бе о град и 
пу ште на је у рад.
1932. Ро ђен је срп ски пе сник, 
но ви нар, пи сац филм ских сце
на ри ја и ра дио дра ма Ми ро
слав Ан тић. Об ја вио је ви ше од 
30 књи га, ме ђу ко ји ма и збир ке 
пе са ма за де цу “Пла ви чу пе
рак”, “На сме ја ни свет”, “Ша ша
ва књи га”.

15. март
44. п.н.е. Ре пу бли кан ски за ве
ре ни ци ко је су пред во ди ли 
Брут и Ка си је у Се на ту уби ли 
рим ског ца ра и вој ско во ђу Га ја 
Ју ли ја Це за ра.
1824. Ро ђен срп ски пи сац 
Бран ко Ра ди че вић, нај зна чај
ни ји пе сник срп ског ро ман ти
зма. Оду ше вљен при ста ли ца 
Ка ра џи ће ве је зич ке ре фор ме, 
пе снич ким сло бо да ма озна чио 
про дор у но ву епо ху срп ске 
по е зи је.

16. март
1521. Пор ту гал ски мо ре пло вац 
Фер нао де Ма ге лан сти гао на 
Фи ли пи не, где је кра јем апри ла 
по ги нуо у су ко бу с до мо ро ци
ма. По сле три го ди не пло вид
бе око све та, у Шпа ни ју се 
1522. од пет бро до ва ње го ве 
екс пе ди ци је вра ти ла са мо 
“Вик то ри ја” са 18 чла но ва 
по са де. Тим пу то ва њем пр ви 
пут опло вље на Зе мља. 

17. март
1938. Ро ђен ру ски ба лет ски 
играч Ру долф Ну ре јев, јед на 
од нај ве ћих зве зда свет ске 
ба лет ске сце не XX ве ка. На 
За пад еми гри рао по сле го сто
ва ња у Па ри зу у ју ну 1961. 
Упам ћен по глав ним уло га ма у 
мно гим ба ле ти ма.
1963. У еруп ци ји вул ка на Агунг 
на ин до не жан ском остр ву 
Ба ли жи вот из гу би ло нај ма ње 
11.000 љу ди.

18. март
1871. Рад ни ци Па ри за по че ли 
пр ву про ле тер ску ре во лу ци ју, 
по зна ту као Па ри ска ко му на, 
чи ји је не по сре дан по вод био 
фран цу скопру ски рат. По бу на 
угу ше на кра јем ма ја.

19. март
1945. Ве ли ка Бри та ни ја при
зна ла Вла ду Де мо крат ске 
Фе де ра тив не Ју го сла ви је, на 
че лу с Јо си пом Бро зом Ти том. 
По сле Ве ли ке Бри та ни је, ДФЈ 
при зна ле и САД, 18. мар та, и 
СССР, 29. мар та. 

20. март
1997. Бе о град ски сту ден ти 
про сла ви ли су по бед нич ком 
шет њом цен тром гра да ис пу
ње ње њи хо вог по след њег зах
те ва  остав ке рек то ра и сту
ден та про рек то ра. То је био и 
по след њи дан сту дент ског про
те ста ко ји је по чео 20. но вем
бра 1996. због фал си фи ко ва
ња ре зул та та ло кал них из бо ра 
у Ср би ји.

HOROSKOP

Сре да, 14. (1) март 
Пре по доб но му че ни ца Евдо ки ја

Четвр так, 15. (2) март 
Све ти све ште но му че ник Тео дот 
Кири неј ски

Петак, 16. (3) март 
Све ти муче ни ци Евтро пи је, 
Кле о ник и Васи лиск

Субо та, 17. (4) март 
Пре по доб ни Гера сим Јор дан
ски

Неде ља, 18. (5) март 
Све ти муче ник Конон; Пре по
доб ни Мар ко Под ви жник

Поне де љак, 19. (6) март 
Све та 42 муче ни ка Амо реј ска 

Уто рак, 20. (7) март 
Све тих седам све ште но му че
ни ка Хер сон ских

Crkveni
kalendar

• Нај ве ћа иро ни ја је кад 
ти цео живот соле памет, 
а ти умреш од шеће ра.
• „Не“ је нај бо ље кон тра-
цеп тив но сред ство.
• Чим је човек про на шао 
ватру, жена је ста ви ла 
кафу. 

Песак тор та
Састој ци: 1 л мле ка, 4 пудин га 

од вани ле, 300 г шеће ра, 250 г 
мар га ри на, 200 г мле ве ног кек са, 
200 г коко са, 200 г мле ве них ора
ха, шлаг за деко ра ци ју.

При пре ма: Ску вај те 4 пудин га 
од вани ле али не пре ма упут ству 
са кеси це него у 1 л мле ка. Пудинг 
охла ди ти и у њега дода ти мар га
рин који је прет ход но пена сто 
уму ћен са шеће ром. Сме су поде
ли те на три дела. У један део 
дода ти коко со во бра шно, у дру ги 
мле ве не ора хе, а у тре ћи мле ве
ни кекс. Дода ти толи ко састо ја ка 
да пудинг буде чврст да би могао 
да се раз ма же. У калуп за тор ту 
ста ви ти прво фил са кек сом, пре
ко фил са коко сом, и на кра ју фил 
са ора си ма. Тор ту по жељи деко
ри са ти уму ће ним шла гом и оста
ви ти у фри жи дер да се стег не.
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ЖЕНЕ ВЛАДАРСКЕ ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋ (10)

МА РИ ЈА ПА ЛЕ О ЛОГ, ДРУ ГА ЖЕ НА СТЕ ФА НА ДЕ ЧАН СКОГ

Кра љи ца жр тва
двор ских ин три га

Пише: др Сне жа на Булат

Пр ва же на Сте фа на 
Де чан ског би ла је Те о до
ра, ћер ка бу гар ског ца ра 

Смиљ ца. На кон ње не смр ти, 
краљ ће по же ле ти да сту пи у 
по ро дич не ве зе са на пуљ ским 
Ан жуј ци ма, те ће за тра жи ти 
ру ку кћер ке Фи ли па Та рент
ског. Ме ђу тим, пре ма ре чи ма 
Ла ска ри се вим, Ан жуј ци Блан
ки но и Сте фа но во вен ча ње 
ни су одо бри ли, ве ро ват но из 
об зи ра пре ма из гна ном Вла ди
сла ву, ко га су и да ље сма тра ли 
кра љем. Сте фан Де чан ски ће 
се та да обра ти ти Ви зан ти ји, а 
за же ну узе ти Ма ри ју, кћер ку 
Јо ва на Па ле о ло га. 

По сто је из ве сни исто риј ски 
из во ри, по пут Ра ји ће ве Исто
рије, ко ји ка зу ју да је Ма ри ја 
би ла кћер ру мун ског вла да ра 
Влај ка Ба са ра бе. Да нас се 
по у зда но мо же твр ди ти да је 
кра љи ца Ма ри ја би ла ви зан
тиј ског по ре кла. Ма ри јин отац 
био је па ни пер се васт, ка сни је 
ке сар, Јо ван Па ле о лог, син 
Кон стан ти на Пор фи ро ге ни та 
Па ле о ло га, бра та ца ра Ан дро
ни ка II, а мај ка Ири на, кћер ка 
ве ли ког ло го те та Те о до ра 
Ме то хи та.

Ма ри ју је грч ки исто ри чар 
Гри го ра лич но по зна вао и био 
во ље ни гост кра љев ског па ра. 
На кон од лом ка по све ће ног 
кру ни са њу Ан дро ни ка III за 

ца ра и ав то кра то ра Ро ме ја у 
цр кви све те Со фи је у Ца ри гра
ду, 2. фе бру а ра осмог ин дик та, 
1325. го ди не, Гри го ра на во
ди да је сле де ће го ди не 
Ма ри ја Па ле о лог от пу то ва ла 
из пре сто ни це да би по ста ла 
су пру га кра ља Ср би је. Та „сле
де ћа го ди на“ је сте ви зан тиј ска 
6834, тач ни је пе ри од од 1. сеп
тем бра 1325. до 31. ав гу ста 
1326. го ди не. На осно ву ових 
по да та ка Ила ри он Ру ва рац је 
ка зао да је „Де чан ски скло пио 
брак са Гр ки њом око 1326. 
го ди не“.

Убр зо на кон Ма ри ји ног до ла
ска у Ср би ју, за њом је по шла и 
мај ка Ири на, као и отац Јо ван. 
Ма ри јин отац је ду жи низ го ди
на же лео да ство ри јед ну не за
ви сну др жа ву из ме ђу Ср би је и 
Ви зан ти је, са пре сто ни цом у 
Со лу ну. „Он ви ше ни је же лео 
да се пот чи ња ва ца ру, већ je 
хтео се би да обез бе ди цар ство 
ко је je сма трао да му при па да 
као на сле ђе. На ме ра му je 
би ла да кра ља учи ни са ве зни
ком у оства ри ва њу то га ци ља. 
Био je при мљен од ње га и 
за јед но c њим je во је вао и 
пљач као зе мљу до ре ке Стри
мо на и до Се ра. Бо је ћи се 
ве ћих за ла, ста ри цар му je 
упу тио по слан ство, ко је je 
но си ло зна ке до сто јан ства 
ке са ра. Па ни пер се васт га je 

при мио у гра ду Ско пљу, при
хва тио je ке сар ске зна ке и обе
ћао да ће убу ду ће по што ва ти 
мир и не ће тра жи ти ни шта 
ве ће. На ме ра вао je да се вра ти 
у Со лун, али га je за де си ла 
опа сна бо лест и по сле ма ло 
да на пре кра ти ла му жи вот. 
Ње го ва же на ке са ри ца, же ле ћи 
да оста не са сво јом кћер ком и 
зе том, a и због то га што се пред 
Ро ме ји ма сти де ла због по на
ша ња сво га му жа, ни је хте ла 
да по ђе ода тле.“ Ма ри ји на мај
ка Ири на је жар ко же ле ла да 
оста не у Ср би ји, а пре ма зе ту 
Сте фа ну Де чан ском  је ис ка зи
ва ла по себ но по што ва ње. 
Овом при ли ком је не из о став но 
спо ме ну ти ње ну мо ли тву за 
зе то вље во здра вље. „Ако те 
због Три ба ла да ле ко од Ви зан
та љу бав мог ср ца мо ли, ти 
сти гав ши кра љу бр зи ном без 

кри ла, кра љу ко ји je све тлост 
мо јих на да, по ка жи се у јед ном 
од сво јих чу да и осло бо ди га 
те гоб них му ка. Иако бо лест 
шу ми у вру ћи ци, чим се при
бли жи твој са суд са по ма сти ма, 
му че ње се га си. Иако не са вла
ди ва хлад но ћа бе сне ћи рас та
че, су прот ста вља joj сe ва тра 
твог му че ни штва. Де ви цу о 
име ну Ана ста си ја ово мо ли 
Ири на па ни нер се ва сти са.“ 

Гри го ра твр ди да је Ма ри ја 
има ла не на вр ше них два
на ест го ди на ка да је сту

пи ла у брак са пе де се то го ди
шњим Сте фа ном Де чан ским. 
Не по сто ји та чан по да так о 
њи хо вом по том ству, али сред
њо ве ков ни ли те рар ни спи си 
нам да ру ју не ка кве на зна ке. 
На и ме, Цам блак ве ли: „на кон 
свог успе ха Ду шан има ђа ше у 
ру ка ма оца са же ном и де цом, 

За раз ли ку од пр ве же не
Сте фа на Де чан ског, Те о до ре, 

упам ће не по то ме што је
ро ди ла слав ног, Ду ша на Сил ног, 

Ма ри ја је би ла ите ка ко омра же на,
а у на ро ду по зна та као зла

и пре ам би ци о зна ма ће ха,
ко ја је на све мо гу ће на чи не

по ку ша ва ла да сво ме си ну
Си ни ши обез бе ди пре сто

Де таљ са срп ском кра љи цом Ма ри јом Па ле о лог
на ико ни Све тог Ни ко ле из Ба ри ја
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и њих да де чу ва ти у дру гом 
гра ду, а ње га по сла у та ко зва
ни град Зве чан, и по сле не ко
ли ко да на осу ди га на нај гр чу 
смрт уда вље ња“. Да ни ло та ко
ђе ис ти че да је „Де чан ски уте
кав ши ис пред си на Ду ша на у 
Пе трч, оста вио у дво ру бла го
ча сти ву кра љи цу са де цом 
сво јом“. Не су мљи во је јед но, 
са Ма ри јом је краљ Сте фан 
Де чан ски имао бар дво је де це, 
Си ме о на Си ни шу, ко ји је вла
дао Епи ром и Те са ли јом и кћер 
Те о до ру. За ни мљи во је да се 
име кћер ке ко ју је Сте фан 
Де чан ски до био то ком дру гог 

бра ка, по ду да ра са име ном 
ње го ве пр ве же не Те о до ре.

Ма ри јин и Сте фа нов брак 
тра јао је све га пар го ди на. 
Де чан ски би ва сврг нут с тро на, 
а не ду го за тим, уми ре. Суд би
на Ма ри ји ног му жа, узи ма се 
као јед на од нај стра вич ни јих. 
На кон што га је отац Ми лу тин 
осле пео, од си но вље ве ру ке је 
из гу био жи вот. Ду ша ну се при
пи су је од го вор ност за оче ву 
смрт. Пре ма Да ни ло вом на ста
вља чу Де чан ски се у твр ђа ви 
Пе трич пре дао си ну. По сле 
са ве то ва ња са вла сте лом „би 
за по ве ђе но да ро ди тељ ње гов 

бу де од ве ден са сво јом же ном 
у слав ни град зва ни Зве чан, и 
да се та мо чу ва, док не учи не 
не ко из ми ре ње ме ђу со бом.“ 
Го то во сви срп ски из во ри ка жу 
да је Сте фан Де чан ски умро 
11. но вем бра 1331, да кле, 
са мо два ме се ца на кон гу бит ка 
пре сто ла. 

На осно ву јед не по ве ље 
из 1340. го ди не у ко јој 
Сте фан Ду шан спо ми ње 

не ка кву де спо ти цу, ко ју на зи ва 
и мај ком, исто ри чар Ра до њић 
је по ку шао да до ка же да се 
Ма ри ја, на кон овог тра гич ног 
уде са, уда ла за де спо та Јо ва
на Оли ве ра и ро ди ла му де цу. 

Прет по став ци о бра ку Јо ва
на Оли ве ра и бив ше срп ске 
кра љи це су прот ста вио се Гру
јић. Ма ри ја је, на кон смр ти свог 
су пру га, за раз ли ку од тет ке 
Си мо ни де, оста ла у Ср би ји. 
Оправ да ње за ова кав Ма ри јин 
по сту пак тре ба по тра жи ти у 
чи ње ни ци да је у вла да ју ћим 
кру го ви ма и да ље био по знат 
ве ле и здај нич ки по сту пак 
ње ног оца Јо ва на. При том, 
је ди ни Ма ри ји ни ро ђа ци, Ме то
хи ти, би ли су у ве ли кој не во
љи. Те о до ру Ме то хи ту, од у зе то 
је це ло има ње, а по сле из ве

сног вре ме на би ва при мо ран 
да се по ву че у ца ри град ски 
ма на стир. 

Ма ри ја је умр ла у Ско пљу 
1355. го ди не као мо на хи ња 
Мар та. У по ме ни ку ма на сти ра 
Де ча на по ми ње се од мах иза кра
ља Сте фа на Де чан ског, а за њом 
не по сред но цар Сте фан Ду шан и 
ње го ва же на. 

За раз ли ку од пр ве же не 
Сте фа на Де чан ског, Те о до ре, 
упам ће не по то ме што је ро ди
ла слав ног, Ду ша на Сил ног, 
Ма ри ја је би ла ите ка ко омра
же на, а у на ро ду по зна та као 
зла и пре ам би ци о зна ма ће ха, 
ко ја је на све мо гу ће на чи не 
по ку ша ва ла да сво ме си ну 
Си ни ши обез бе ди пре сто. Зла 
ме ће ха је би ла узрок кр ва вих 
раз до ра из ме ђу Де чан ског и 
Ду ша на. Мла ди краљ ће за то 
на чи ни ти пре врат, за ро би ти 
оца и пре у зе ти власт. Оно што, 
да ка ко, мо же да опо врг не ову 
тврд њу је сте чи ње ни ца да се 
но ви вла дар Ср би је пре ма удо
ви ци сво га оца од но сио са 
ве ли ким по што ва њем. При том, 
Ма ри јин син Си ни ша, за вре ме 
нај ви шег успо на срп ске сред
њо ве ков не др жа ве, по не ће јед
ну од нај зна чај ни јих ти ту ла на 
срп ском дво ру, ти ту лу де спо та. 

О суд би ни Ма ри је Па ле о лог, 
же не Сте фа на Де чан ског, ипак, 
нај ви ше мо же да нам ка же део 
над гроб ног нат пи са из 1355. 
го ди не. Реч је о кра љи чи ном 
епи та фу у ко јем сто ји: „Из цар
ског ру ха про ис те кох и у цар
ско опет сти гох, ко ја у овом 
све ту ми ло шћу оног ко ме 
са зда вла дар ком зва на бе јах 
Ма ри ја. Мо на шког удо сто јих се 
обра за и у ње му на ре че на 
бе јах Мар та кад смрт ни час на 
ме до ђе. И зе мљи бе јах пре да
та у ле то 6863. ме се ца апри ла 
у сед ми дан, док цар ство ва 
пре ми ли мој син свим Ср бљи
ма и Гр ци ма, са мо др жав ни цар 
Сте фан и пре ми ли мој унук, 
краљ Урош. А вас, оци и бра ћо 
у Го спо ду, мо лим по ме ни те ме 
у мо ли тва ма сво јим“.

(У сле де ћем бро ју:
Је ле на, супруга цара 

Стефана Душана)

Суд би на Ма ри ји ног му жа,
узи ма се као јед на од
нај стра вич ни јих. На кон што га је
отац Ми лу тин осле пео,
од си но вље ве ру ке
је из гу био жи вот.
Ду ша ну се при пи су је
од го вор ност за оче ву смрт

Краљ Сте фан Урош III Де чан ски

За ду жби на кра ља Сте фа на Де чан ског - ма на стир Ви со ки Де ча ни
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ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Игран ка Пише:
Дра га на Попов

Где се изгу би ла та реч? Ко ју је зату рио, шут ну у запе ћак? 
А ко се још сећа игран ки? И ја сам ско ро забо ра ви ла да 
је то била оми ље на лозин ка за изла зак у град, про вод 

( ма како то сад јад но зву чи). Игран ку послед њих деце ни ја 
спо ми ње мо кад са неким испи сни ком ево ци ра мо успо ме не. 
Нарав но, уз дода так како је то била пра ва ствар, сећа мо се 
места, локал них гру па које су сви ра ле (сад су то бен до ви). И 
онда као да је све то неста ло. Одјед ном! Где су сада дуго ко си 
мла ди ћи у уза ним фар мер ка ма и лепо ти це у хаљи на ма дуги
них боја? Вре ме је све то покри ло, изви то пе ри ло и оста ла су 
само ностал гич на сећа ња. 

Знам неке који ма је из ове пер спек ти ве све сме шно, али 
игран ке су биле пра ва ствар. У трци за обез бе ђи ва ње егзи
стен ци је све ређе се сећа мо вре ме на кад није било ни 
мобил них теле фо на, ни ком пју те ра, ни дру штве них мре жа 
(ако зане ма рим неку фрау Габри је лу) и ква ли тет но се могло 
про во ди ти вре ме. Онда једва чекаш викенд, па да скок неш на 
игран ку од осам до десет уве че. Немој касни ти  гово ри ли би 
роди те љи. Данас тек поне ки мла ди човек иза ђе у вре ме кад 
смо ми мора ли бити у кући. Баш ме инте ре су је како спа ва ју 
роди те љи чека ју ћи сво је наслед ни ке да се вра те кући око пет 
ују тру.

Да не испад не јади ков ка жене у позним годи на ма и жал за 
мла дост, ско ро ме је обра до ва ла инфор ма ци ја да има игран
ки. Има, има. Где? У Дому пен зи о не ра. Па, шта! За оне који 
су оста ли мла ди духом, орга ни зу ју се игран ке и како чујем 
добро су посе ће не. Пре мно го годи на зави тла ва ли смо се са 
тим удру же њи ма пен зи о не ра и чак дели ли изме ђу себе уло
ге које ћемо има ти кад буде мо њихо ви чла но ви. Јед на ће да 
води фол клор, дру га ће да орга ни зу је тури стич ка путо ва ња, 
један ће да наба вља огрев, а нај спо соб ни ји ће да држи бифе. 
Мени су наме ни ли да уре ђу јем зид не нови не, а нисмо били 
све сни да је то врло бли зу. Иза ћошка ти неко само при ле пи 
годи не. И ајд онда код пен зи о не ра на игран ку. Мно ги се држе 
и даље као вечи ти мла ди ћи и девој ке, изла зе по кафи ћи ма, 
дру же се са мла ди ма. Као јасамавангардамојегенерације, 
кри шом ста вља нао ча ре да про чи та нови не. Обла чи се мла
да лач ки, а унук иза виче деда или баба. Зашто се сти де ти 
сво јих годи на? Сво јих сећа ња? После све га сећа ња само 
оста ју. Нарав но, код оних који уме ју да се сећа ју. Неки намер
но кажу да су неке дога ђа је забо ра ви ли. Јед но став но су јед
ним поте зом избри са ли део свог живо та и сад хра бро кора ча
ју у корак са вре ме ном. 

Вре ме на, нави ке, раз ми шља ња се мења ју и све је то нор
мал но, али добро је поне кад се освр ну ти јер има шта да се 
види и у про шло сти. И да се вра тим на игран ку. Како је то 
јед на див на, чиста, јед но став на реч. Да ли сте и ви забо ра ви
ли да је има мо у реч ни ку, поред свих нео ло ги за ма који расту 
као печур ке? Ника да про вод у ресто ра ну или кафа ни уз сво 
зано сно игра ње није оно што је игран ка. Гене ра ци је и гене ра
ци је не оду ста ју од овог вида заба ве и дру же се одре ђе ним 
дани ма како би пре гр ме ли мале пен зи је, изгу бље не сно ве, 
про пу ште на путо ва ња и ко зна шта још. Пси хо ло ги ја масе је 
чудо! Тре ба се при дру жи ти и ужи ва ти. Ајмо на игран ку! Даме 
бира ју!

И да се вра тим на игран ку. Како је то 
јед на див на, чиста, јед но став на реч. 
Да ли сте и ви забо ра ви ли да је има-
мо у реч ни ку, поред свих нео ло ги за ма 
који расту као печур ке? Ника да про вод 
у ресто ра ну или кафа ни уз сво зано сно 
игра ње није оно што је игран ка

Kom pa ni ja Modi ne Manu fac tu ring je viso ko struč na u obla sti pro iz
vod nje ter mal nih siste ma I kom po ne na ta  sa akcen tom na opre mu 
i kom po nen te za gre ja nje i hla đe nje koji pred sta vlja ju naj no vi ja 
inže njer ska dostig nu ća u ovoj obla sti.
Modi ne je glo bal na kom pa ni ja sa sediš tem u Rasi nu, drža va Vin
skon sin (SAD), sa fabri ka ma širom sve ta.
Modi ne u Srbi ji širi svo je pro iz vod ne kapa ci te te i tra ži rad ni ke zain
te re so va ne za izgrad nju svo je kari je re u mul ti na ci o nal noj kom pa
ni ji.
Uslo vi za zapo sle nje:
• Mini mal no osnov no obra zo va nje; poželj no III i IV ste pen struč ne 
ško le
• Rad no isku stvo nije potreb no, ali je poželj no
• Tač nost i odgo vor nost na radu
• Dostup nost za rad u tri sme ne 

Modi ne nudi:
• Redov ne i  sta bil ne pri ho de
• Ugo vor o radu i mogućnost stal nog zapoš lja va nja
• Usa vr ša va nje i moguć nost una pre đe nja

Vaš  CV može te posla ti na email adre su sne za na.lica nic @mo di
ne.com ili ga osta vi ti na por tir ni ci kom pa ni je, adre sa: Modi ne SRB 
d.o.o.  Rum ski drum 1, Srem ska Mitro vi ca (pre ko puta Vatro ga sne 
slu žbe).

АТЛЕТ СКИ КЛУБ СРЕМ

Рада ко вић први
у баца њу диска

Дар ко Рада ко вић, члан 
Атлет ског клу ба „Срем“, 
уче ство вао је на финал

ном атлет ском так ми че њу у 
Аме ри ци које се орга ни зу је 
изме ђу сту де на та свих аме рич
ких коле џа. Дар ко тре нут но 
живи у Хју сто ну где поха ђа сту
ди је и сту дент  сти пен ди ста је 
на коле џу McNeese State Uni
versity.

Про те клог викен да осво јио је 

прво место у баца њу диска, 
резул та том 57,07 мета ра. 
Резул тат је пока за тељ да је 
Дар ко Рада ко вић у доброј фор
ми и да би тре ба ло да буде 
спре ман за насту па ју ћа так ми
че ња и уче шће у Атлет ске 
репре зен та ци је Срби је овог 
лета.

Ина че, Дар ков тре нер је Дра
ги ша Ђор ђић а њихо ва сарад
ња тра је више од пет годи на.
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Хуманитарни тур нир у пика ду
Хума ни тар ним тур ни ром у пика ду, 

који је 8. мар та одр жан у рум ском 
кафи ћу „Харолд“ наја вље на је и 

ово го ди шња, тре ћа по реду хума ни тар но 
– спорт ска акци ја „Трој ка из бло ка“.

Сред ства са тур ни ра у пика ду биће 
при до да та знат но већој суми која ће се 
при ку пља ти  закључ но са 30. јуном,  када 
ће се на спорт ским тере ни ма одр жа ти 
тре ћа по реду у Руми „Трој ка из бло ка“.

Под се ти мо,  Румља ни су на пика до 
тур ни ру про шле годи не  саку пи ли 14.620 
дина ра, док је са завр шним тур ни ром у 
брзом шути ра њу трој ки саку пље но укуп
но 526.550 дина ра.

И ове годи не, сви уче сни ци тур ни
ра у пика ду су могли да дају од 100 до 
200 дина ра, или више, а сав при ход је 
наме њен поро ди ци Сму ков из Добри на
ца. Током тур ни ра при ку пље но је 16.200 
дина ра.

Упра во зато су у „Харолд су“ – поред 
коор ди на то ра акци је  из Руме, били и 
мом ци из Хума ни тар не орга ни за ци је 
„Срби за Србе“ који орга ни зу ју 

„Трој ку из бло ка“.
Урош Мар ко вић, гене рал ни секре тар 

про јек та „Трој ка из бло ка“ је иста као да 
су Румља ни били сјај ни дома ћи ни два 
прет ход на тур ни ра  и да су обо ре ни сви 
рекор ди и по бро ју уче сни ка, спон зо ра 
али и оку пље них људи заин те ре со ва них 
за сам хума ни тар ни дога ђај. 

– Ове годи не смо одлу чи ли да кре не
мо са више дела, а мање речи, а почи
ње мо овим тур ни ром у пика ду. Има ће мо 
још неко ли ко акци ја, по први пут ће бити 
укљу че не и еки пе које ће игра ти фуд бал, 
а све је то наја ва за цен трал ни тур нир 
који ће бити 30. јуна. Оче ку јем опет вели
ки број спон зо ра, људи већ пре по зна ју 

нашу хума ни тар ну миси ју и подр жа ва ју је 
– од општи не до малих при вред ни ка. Ове 
годи не пома же мо поро ди цу Сму ков, заи
ста је у тешкој ситу а ци ји, може те при чу 
о њима виде ти и на нашем сај ту, њихо ва 
суд би на никог не оста вља рав но ду шним 
– каже Урош.

Тур ни ри ће се игра ти у више од 15 гра
до ва – нај бли жи су Шабац и Нови Сад, а 
у току су и пре го во ри са Инђи јом и Срем
ском Митро ви цом.

Дејан Божић, вла сник кафи ћа при којем 
је орга ни зо ван и Пика до клуб „Харолдс“  
каже да ће се и убу ду ће укљу чи ва ти у 
ову хума ни тар ну акци ју и пома га ти коли
ко могу све у циљу да наше мало неком 
пуно зна чи. 

Коор ди на то ри акци је „Трој ка из бло ка“ 
у Руми Бра ни слав Вука ди но вић и Алек
сан дар Кру нић иста кли су да ове годи не 

оче ку ју још бољу орга ни за ци ју, више уче
сни ка и при ку пље них сред ста ва. 

Алек сан дар Кру нић каже да су у орга
ни за ци ју укљу че ни мла ди људи и око 
целог про јек та „Трој ка из бло ка“ су углав
ном, мла ди људи.

Како реко смо, ове годи не помоћ се 
саку пља за поро ди цу Сму ков из Добри
на ца. То је пето чла на поро ди ца, оба 
роди те ља су боле сна, а бри ну о две 
кћер ке, Ива ни и Нико ли ни,  које има ју 
по 16 годи на и три на е сто го ди шњем сину 
Алек сан дру.

Ћер ке од рође ња има ју хеми па ре зу, 
Ива на је и сле па, док су Алек сан дру због 
тумо ра одстра ње на оба ока.  Алек сан дар 
рад ним дани ма иде у интер нат у Зему ну, 
а викен дом је са поро ди цом. Поро ди ца 
Сму ков при ма туђу негу и помоћ  што им 
је једи ни сигу ран при ход.  С. Џ.

Пика до тур нир у Харол ду

ОДБОЈКА 

Пут до финала

Одбој ка ши це  „Визу ра“ Рума 
су, у мечу одр жа ном 7. мар та, 
савла да ле бео град ски „Пар ти

зан“ резул та том 3:0  и тако успе шно 
стар то ва ле у плеј офу Супер ли ге. 
И дру ги меч у Бео гра ду, „Визу ра“ је 
доби ла са мак си мал них 3:0, тако да 
се пла си ра ла у полу фи на ле где је 
чека ју одбој ка ши це ста ро па зо вач ког 
„Једин ства“.

Капи тен „Визу ре“ Сла ђа на Ерић је, 
после првог меча, иста кла да је у клу

бу све под ре ђе но циљу да заи гра ју  у 
фина лу и одбра не титу лу прва ка. 

 Сада рас те ре ће ни је иде мо у 
Бео град, али опрез мора да посто
ји уко ли ко жели мо да све реши мо у 
дру гом мечу. Виде ло се да је „Пар
ти зан“ доста осла бљен неи гра њем 
неко ли ко игра чи ца, међу тим, ми смо 
у меч ушли мак си мал но анга жо ва ни 
и заслу же но три јум фо ва ли у првом 
мечу – рекла  је Сла ђа на Ерић.

С. Џ.

СРПСКА ЛИГА 

Победа у Хесни
Ста ди он у Хесни, гледалaца 200. Суди ја: Рељић из 

Врба са.
Стрел ци: Јевић  ауто гол у 30. мину ти и Бакош у 85. 

мину ти за Рад нич ки из Зре ња ни на.
Ско ру пан у 45., Кова чић у 65. и Ива но вић у 88. за 

Рад нич ки из Срем ске Митро ви це.
Жути кар то ни: Вук мир, Јан ко вић и Згоњ на ин за Рад

нич ки из Срем ске Митро ви це. Грбић, Јова нов и Бакош  
за Рад нич ки из Зре ња ни на.

ФК Рад нич ки (СМ): Вуја си но вић 7, Ристић 8, Јевић 
7, Ива но вић 8, Кре ме но вић 8, Ско ру пан 9( Сте вић 8), 
Вук мир 8, Јан ко вић 8, (Згоњ на ин 7), Хер цег 7, Бају но
вић 8 (Кова чић 9).

ФК Рад нич ки(Зре ња нин): Радо вић 7, Грбић 6, Јова
нов 6, Крсти нић 7, Радо са вље вић 6, Киш 7, Лиси чић 6 
(Рудан 6), Кне же вич 7, Шаре нац 6 (Бакош 7), Закић  6 
(Дучић 6).

Играч утак ми це: Дамир Ско ру пан 9.
Митро вач ки Рад нич ки је оства рио прву побе ду у 

првен ству Срп ске лиге, побе ду на коју су вер ни нави ја
чи и сим па ти зе ри из Хесне чека ли пуних 8 месе ци. 
Добра игра, зала га ње, пожр тво ва ност и бор бе ност 
игра ча Рад нич ког, даје наду да ће про ле ће у Хесни и 
утак ми це које дола зе, доне ти још радо сти чла но ви ма 
Рад нич ког клу ба, који је у јесе њем делу оди грао јед ну 
од нај ло ши јих сезо на у сво јој исто ри ји, дугој 96 годи на.
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У ГОЛУ БИН ЦИ МА САМУ ЈЕ ДВО РАЦ ШЛОС

Зиди не које тај ну кри ју
У Бето ве но вом 

музе ју у Бону 
чува се јед но 

писмо у ком 
капе та ни ца
обја шња ва

црте жом свом 
љубав ни ку како 

може доћи
до двор ца Шлос 

у Сре му, па
ода тле иде и 

прет по став ка да 
је и вели ки

умет ник 
бора вио

у Шло су...

Зиди не двор ца Шлос у Голу бин ци ма, 
на само десе так кило ме та ра од Ста
ре Пазо ве, чува ју узбу дљи ве тај не, 

међу који ма је и веза чуве ног ком по зи то ра 
Лудви га ван Бето ве на, који је из дале ког 
Бона слао узда хе и љубав не пору ке сво јој 
Жанет. Дав не 1813. годи не, после сло ма 
Првог срп ског устан ка у њему је бора вио 
Кара ђор ђе, а ова, по мно ги ма мисте ри о
зна гра ђе ви на, већ два века чува и јед ну 
леген ду, коју мешта ни пре но се с коле на на 
коле но.

Гра нич на касар на  дво рац Шлос  пре
ма писа ним доку мен ти ма сагра ђе на је 
1767. годи не. Дуго је зда ње било дева сти
ра но и забо ра вље но, а онда су прво 
мешта ни покре ну ли акци ју да се дво рац 
обно ви, фор ми ра еко и етно  музеј и да 
му удах ну нови живот. Уз помоћ општи не 
Ста ра Пазо ва, Мини стар ства за кул ту ру, 
као и Покра јин ског секре та ри ја та за кул ту
ру, обје кат је рекон стру и сан, али уну тра
шњост двор ца још није опре мље на, па ни 
инте ре со ва ње намер ни ка није вели ко. 
Међу тим, Голу бин ча ни и данас радо и у 

даху пре при ча ва ју леген ду о првом вла
сни ку зам ка. А, она гла си:

Јед не ноћи, после дугог пута, газда се 
изне на да вра тио и зате као сво ју мла ду 
супру гу у загр ља ју слу ге. Раз љу ћен при зо
ром, слу гу је одмах посе као, а њу голу 
везао за север ни стуб зам ка, рекав ши јој 
да ће ту оста ти, све док је пау ци пау чи ном 
не пре мре же. 

Тако веза на, после неде љу дана, жена 
је од гла ди, жеђи и хлад но ће умр ла, а пау
ци нису сти гли ни посмрт ни зар да јој 
напра ве. Невер ни чи ни јау ци и пре кли ња
ња за бржом смр ћу, били су први зву ци 
које је пау чи на уне дри ла у себе. У наред
них два века, кри ци дру гих муче ни ка при
па ја ли су се њеном. Након невер ства и 
смр ти сво је жене, вла сник двор ца пре стао 
је да једе и пије. Седео је сам за трпе зом 
и молио за опро штај. 

Спа хи ја је био сна жан човек, није умро 
брзо као њего ва жена, те су њего ве 
послед ње дане пау ци сти гли да умо та ју у 
пау чи ну.

Голу бин ча ни и данас кажу да паук дово

ди дра ге госте и носи добру вест. Мешта ни 
веру ју да ће оном ко уби је пау ка, тај чин 
доне ти несре ћу и мук за трпе зом и да ће 
га људи пам ти ти једи но по злу. У кућу ће 
му од гости ју ула зи ти само ветар, на дива
ну пред ви ђе ном за госте и у гостин ској 
соби, царе ва ти пау чи на. Има и оних који 
твр де, да се сва ких 10 годи на у неким 
ветро ви тим и кишним јесе њим ноћи ма 
поја вљу је човек у поха ба ном пле мић ком 
оде лу и дуго се моли над зам ком. Не зна 
се ко је, ни од кога тра жи опро штај. Лице 
ника да нису успе ли да му рас по зна ју, јер, 
као да је сва ки пут имао  зар од пау чи не. 
У тим ноћи ма Голу бин ча ни у про зо ру пале 
све ће.

И док леген да још живи, Шлос има ста
тус спо ме ни ка кул ту ре од вели ког зна ча ја, 
који би уско ро тре ба ло да отво ри вра та за 
посе ти о це.

Пре ма доку мен ти ма из 18. века, капе та
ни ца Жанет Хон тор, у зим ској тиши ни 
срем ске рав ни це, прва се сети ла сво је 
стра сне љуба ви пре ма Бето ве ну и из 
Шло са му упу ти ла ново го ди шњу честит ку. 
Убр зо затим сти гло је писмо из Бона, у ком 
је чуве ни ком по зи тор, изме ђу оста лог, 
напи сао: „Пуно срце даје сла би ји звук, 
пра зно одје ку је из свих тоно ва, осе ћа се 
ипак њего ва жуд ња и, ах, раз у ме се њего
ва чежња. Са вели ким при ја тељ ством 
пре по ру чу јем се, Лудвиг ван Бето вен, 
двор ски музи чар у Бону.“

У Бето ве но вом музе ју у Бону чува се 
јед но писмо у ком капе та ни ца обја шња ва 
црте жом свом љубав ни ку како може доћи 
до двор ца Шлос у Сре му, па ода тле иде и 
прет по став ка да је и вели ки умет ник бора
вио у Шло су...

С. Костић

Има и оних који твр де, да се сва ких 10 годи на 
у неким ветро ви тим и кишним јесе њим ноћи ма 
поја вљу је човек у поха ба ном пле мић ком оде лу 
и дуго се моли над зам ком. Не зна се ко је, ни од 
кога тра жи опро штај. Лице ника да нису успе ли 
да му рас по зна ју, јер, као да је сва ки пут имао - 
зар од пау чи не. У тим ноћи ма Голу бин ча ни у 
про зо ру пале све ће


