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Свим верницима и грађанима
Општине Рума који Ускршње празнике
обележавају по грегоријанском
календару упућујемо најсрдачније
честитке и желимо свима
више наде и вере у бољу будућност.
У име локалне самоуправе и у своје
лично име честитамо вам Ускрс и нека
празнични дани донесу духовни мир
и радост породичног окупљања.
Председник Општине Рума
Слађан Манчић

Председник СО Рума
Стеван Ковачевић

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
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ПРАВ УГАО

Концепт васкрсења

В

аскрсење представља нови животни циклус, у
митолошком смислу, када је реч о хришћанској
религији, оно означава повратак из мртвих
Божјег сина. Током два миленијума подељена су
мишљења о томе шта васкрсење уопште значи, а
камоли да ли се догодило.
У давна времена, противницима тезе да је Исус
оживео, једноставно устао из мртвих и зашао међу
живе, суђено је као јеретицима. Свака и најлогичнија
емпиријска претпоставка била је кажњавана смрћу.
Догма је била аксиом, јача од сваког аргумента.
Противници „слепе“ вере, махом доживљавају Исуса
Христа као човека који није убијен, разапет да, али
то је све. Како би судија Понтије Пилат испунио свој
задатак, а исто тако и сачувао део својих моралних
начела, како сматрају неки, разапео је Исуса, али
је обезбедио да овај не буде убијен. Исус се након
опоравка од можда и непуна три дана, вратио својим
следбеницима. О васкрсењу Исуса Христа први пут је
почело да се прича тек деценијама након тог догађаја,
а свештенство га усваја тек у II веку.
Три дана и три ноћи након што је, према предању,
разапет на крст и погубљен, Исус Христ се појавио
међу својим следбеницима. Марија Магдалена
Митроносица, која је са Пресветом Богородицом
била све време уз Исуса за време његовог страдања,
означена је као особа којој се Исус први указао.
Јеванђеља по Јовану и Марку, која потврђују ту причу,
ипак не инсистирају на том сусрету као физичком.

Нека од веровања су да се Исус појавио пред
својим ученицима инсистирајући да га додирну како
би се уверили да није утвара. С друге стране, пред
Маријом Магдаленом, Исус је инсистирао на томе
да га не додирује, па се његово јављање Марији
ипак тумачи као духовно просветљење његове
следбенице.
Луис Мартин, који је истраживао Христов живот, у
XIX веку повезује Марију и Исуса као веома блиске
пријатеље. Према његовим тврдњама, Марија је
након Исусове смрти живот провела у Француској, у
коју кад је дошла, донела је са собом Исусово тело.
Реч је о једној од теорија да Исус Христ није устао
из мртвих, већ да му се гробница налази у западној
Европи.
ако год, васкрсење представља нову прилику за
нешто добро. Овај празник, Ускрс, требало би
да представља доказ да идеја о једнакости међу
људима и безусловној љубави није мртва.
И Исус Христ, који је страдао да би друге учинио
бољим људима, знао је да не може бити важније
васкрсење једног човека од васкрсења целе идеје коју
је он проносио и даровао другима као мудрост. Ако је
вера код човека чиста попут Исусових намера, онда
нема сумње да ће такви људи, не само за празнике
попут Ускрса и Божића, већ сваки дан, као концепт
по којем се живи, следити и неговати идеју оног чије
васкрсење и рођење тако радо славе.
Александар Ћосић
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БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ, МИНИСТАР ПОЉОПРИВРЕДЕ

Кренули кредити са
субвенционисаним каматама

Министар Бранислав Недимовић

Креће и исплата
4.000 динара
по хектару,
не тражимо
фискалне
рачуне или
било каква
правдања
и то ће
пољопривредна
газдинства
ускоро имати
на својим
рачунима, рекао
је министар
Недимовић

О

билазак радова на изградњи насипа
Хртковци – Јарак, новинари су иско
ристили да министру пољопривреду
Бранислава Недимовићу поставе и нека
питања из његовог ресора, пре свега веза
но за пролећну сетву и недавно донету
нову Уредбу.
Министар Недимовић је истакао да је у
овој години обезбеђено пет милијарди
више у буџету. Када је реч о пролећној
сетви он је додао да од 19. марта креће
линија субвенционисаних кредита где
држава спушта каматну стопу са осам –
девет процената на један проценат за
лица до 40 година старости, а за остале
категорије до три процента.
– То је јако важно, а креће и исплата
4.000 динара по хектару, не тражимо
фискалне рачуне или било каква правда
ња и то ће пољопривредна газдинства
ускоро имати на својим рачунима. Остало
остаје исто, али сада имамо и ИПАРД фон
дове, прошла су већ два круга позива и
имамо 476 апликација. Неко ће рећи да је
то мало, видео сам такве констатације у

неким средствима информисања, али
државе у нашем окружењу имале су по 70
- 80 апликација, додуше оне су и мање,
али опет ми имамо око 500 пријава. Има
дакле све ово смисла и на нама је да рас
пишемо позив у наредних неколико дана и
за прерађивачке капацитете – укупно ће
бити седам позива до краја ове године –
рекао је новинарима министар Недимовић.
Када је реч о субвенционисању или сма
њењу цене дизела, Недимовић каже да се
на томе ради у сарадњи са Министарством
финансија, као и свим асоцијацијама
пољопривредника, јер је реч о комплек
сном питању, као и да се морају раздвојити
пољопривреднике - оне који се стварно
тиме баве од оних који су уписани у реги
стар пољопривредних газдинстава и који
се, суштински, не баве тим послом.
– Не сме се дозволити било какве злоу
потребе и ако се направи систем, да он
буде потпуно поуздан. Радимо на томе и то
није лак посао – закључио је министар
пољопривреде Бранислав Недимовић.
С. Џ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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ПОСЕТА ИТАЛИЈИ

Представљени привредни
потенцијали Митровице

О

д 21. до 24. мар
та делегација коју
је предводио Огњен
Бјелић, покрајински секре
тар за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу у којој је
био и представник Сремске
Митровице Бранко Јаковље
вић, посетили су град Тренто
у Италији. Тренто је најве
ћи град и управно седиште
покрајине Трентино – Јужни
Тирол и управно седиште
истоименог округа Тренто.
Делегација је прво обишла
локалне институције, где су
састали са председником
Регионалног већа покрајине
Трентино Бруном Дорига
тијем и секретаром задуже
ним за економију, трговину и
занатство Алесандро Оливи
са којима су разговарали о
унапређењу сарадње АП
Војводине са привредници
ма из италијанске регије.
Састанку је присуствовали

представници
компаније,
Геци која је највећи привред
ни субјекат у регији и шест
фирми из различитих обла
сти пословања.
За крај посете одржан
је Инвестициони форум,
на које су Огњен Бјелић и
помоћник градоначелника

Сремске Митровице Бранко
Јаковљевић презентовали
инвестициони
потенцијал
АП Војводине и Града Срем
ска Митровица пред око 20
присутних компанија из гра
да Тренто.
– Веома смо задовољ
ни посетом италијанском

граду Тренто. Сигурни смо
да постоји могућност уна
пређења сарадње и да смо
на добар начин представи
ли како инвестиционе тако
и туристичке потенцијале
Града Сремска Митровица
– рекао је Бранко Јаковље
вић.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Значај прикупљања
пестицидног отпада

А

генција за рурални
развој Града је про
шлог четвртка 22.
марта у Градској кући окупи
ла пољопривреднике како
би им презентовала распо
ред прикупљања пестицид
ног отпада за ову годину.
Састанку су присуствовали
начелник Градске управе
за пољопривреду Влади
мир Настовић, координатор
акције за Срем и Мачву
из Удружења произвођача
средстава за заштиту биља
у Србији Сава Поповић,
директор Агенције за рурал
ни развој града Сремска
Митровица Петар Самар
џић.
– У сарадњи са Удруже
њем произвођача средста
ва за заштиту биља овде
смо окупили представнике
11 села митровачке општи

Владимир Настовић

не у којима ће се у мају
месецу ове године вршити
организовано прикупљање
пестицидног отпада. Ради
се о врло опасном отпаду
који треба да буде адекват
но збринут да не би завр

Петар Самарџић

шио на њивама и дивљим
депонијама затрпан или
спаљен. Пољопривредни
ци неће морати да држе тај
отпад у својим помоћним
објектима већ ће то моћи
да у мају месецу отпреме –

рекао је Петар Самарџић.
С обзиром на то да је
Манђелос прошле године
био најактивнији у овој акци
ји начелник Градске управе
за пољопривреду и станов
ник Манђелоса Владимир
Настовић је изјавио да овим
путем апелује на све пољо
привредне произвођаче да
се одазову овој акцији у што
већем броју.
Ове године се по четвр
ти пут организује акција
сакупљања амбалажа на
територији пољопривредне
станице Сремска Митрови
ца. Прошле године је при
купљено преко осам тона
амбалажног отпада на тери
торији Срема. Акција прику
пљања отпада на територи
ји Срема спровешће се од
21. до 31. маја.

Андреа Димић
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

Усвојен извештај о раду
Општинског правобранилаштва

Н

а седници Општинског
већа која је одржана
19. марта, донета је
одлука да се, за потребе
набавк е
прот ивг радн их
ракета за противградне ста
нице обезбеди 900.000
динара.
Очекује се да ће овим
средствима моћи да се купи
преко 20 ракета за 12 про
тивградних станица које
постоје у румској општини у
циљу заштите пољопри
вредних усева од града.
На овој седници је усвојен
и извештај о раду Општин
ског
правоб ран ил аш тва
Општине Рума за прошлу
годину који је поднела Мир
јана Црљеница Дуликравић,
општински правобранилац.
Она је подсетила да је
Општинско правобранила
штво ангажовано на посло
вима правне заштите имо
винских права и интереса
Општине, њених органа,
организација и служби, као
и других правних лица који
се финансирају из општин
ског буџета.
– У прошлој години беле
жимо раст нових, заведених
предмета којих је било 413
у односу на 2016. годину
када је тај број износио 378

Седница Општинског већа

предмета. Истовремено,
смањујемо број старих
предмета којих је заиста
било много, а међу њима
има пуно оних који су веза
ни за накнаду штете од ује
да паса луталица. Ту у про
текле три године имамо
скоро 80 предмета више –
истакла је Мирјана Црље
ница Дуликравић.
Члан ов и
Општинс ког
већа су на овој седници
дали и сагласност Општин
ском правобранилаштву да
закључује вансудска порав

нања, па су тако одобрена
вансудска поравнања ради
накнад е
нематер ијалн е
штете настале услед уједа
паса луталица, будући да
се на овај начин смањују
трошкови и исплаћују ниже
одштетне суме. Тако су , на
име одштете, одобрене и
две исплате у висини од
25.000 и 30.000 динара.
Такође, једној Румљанки
ће на име помоћи за лече
ње болесног детета, бити
одобрено 50.000 динара.
С. Џ.

Mирјана Црљеница
Дуликравић

ОдељењЕ за урбанизам и грађење

Регистрација стамбених заједница

У

складу са одредба
ма Закона о стано
вању, до 20. марта,
Одељењу за урбанизам и
грађење Општинске упра
ве је поднето 86 захтева
за регистрацију стамбених
заједница на територији
румске општине.
– Добар део тих захтева
је и обрађен и регистрова
не су стамбене заједнице,
остали захтеви су у поступ
ку обраде, јер цео поступак
изискује неке податке које
прикупљамо од катастра и
електронску регистрацију
тих стамбених заједница –
каже Тања Дробац, шефи

Тања Дробац

ца Одељења за урбанизам
и грађење. Она додаје да
овај број захтева не значи
да је толико и улаза покри
вено, јер постоје ситуац
 и
је где стамбена заједница
обухвата више улаза, тако
да је до сада преко 90 ула
за покривено новоформи
раним стамбеним заједни
цама. На нивоу града има
око 150 улаза, узимајући
у обзир и нове стамбене
зграде.
– Сматрамо да смо две
трећине улаза већ покри
ли стамбеним заједница
ма, што је одличан резул
тат, јер је раније постојало

свега двадесетак скупшти
на станара. Грађани су се
углавном, опредељивали
да управници зграда буду
неки од станара, а око јед
не трећине улаза су анга
жовали
професион
 алне
управнике. И даље неће
мо предузимати радње
да именујемо принудне
управнике, гледаћемо да
оставимо до краја марта
или нешто дуже, да стана
ри то сами реше. Где то не
буде могло ми ћемо поста
вити принудног управника
у складу са законом – исти
че Тања Дробац.

С. Џ.
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ПОВЕЋАВА СЕ КАПАЦИТЕТ ВРТИЋА У ГРА ДУ

Гради се вртић у Путинцима

И

ако је пре пар година изграђен
нови објекат „Коцкица“, а и неки
други простори прилагођени
потребама да би ојачали капаците
те „Полетарца“, у румској општини
се ипак деведесетак малишана нала
зи „испод црте“ односно за њих нема
места у вртићу.
Такође, постоји и потреба изградње
нових вртића у неким селима румске
општине, тако да локална самоупра
ва по овом питању није седела скр
штених руку.
Како је најавио председник Општи
не Слађан Манчић ускоро се очеку
је расписивање тендера за изград
њу вртића у Путинцима, а у току је и
израда пројекта за проширење врти
ћа „Коцкица“ у граду.
– Наше обећање о изградњи вртића
у Путинцима ћемо испунити и очеку
јем да ће Путинчани добити вртић до
краја ове године. Када је реч о објек
ту у граду, наручен је пројекат дру
ге фазе „Коцкице“. Обезбедили смо
средства за пројектну документацију,
а део у висини од 240.000 динара смо
добили од Покрајине. По завршетку
пројекта ћемо расписати тендер за
изградњу. Мислим да овај део може
мо да финансирамо из буџета, с
обзиром да смо готово 400 милиона

Објекат Коцкица чека другу фазу

динара за друге велике радове доби
ли са виших нивоа власти, тако да
верујем да имамо простора у нашем
буџету за ове радове на вртићу – сма
тра Манчић.
Са поменутим проширењем и радо
вима у Путинцима требало би да се
за све малишане обезбеди место у
вртићима.
– На листи чекања је сада 87 деце,
мада је могуће да ће тај број и расти,
јер се повећава број запослених људи

у нашој општини. Самим тим се испу
њавају и услови да деца иду у вртић.
Ми смо ове године донели и одлуку о
бесплатном вртићу за сву децу. Сма
трамо да износ од око 40 милиона
динара, колико нам је требало за ову
одлуку, није велики износ за планира
ни буџет од две милијарде и зато смо
одлучили да свој деци обезбедимо
бесплатан боравак у вртићу – истакао
је Слађан Манчић.
С. Џ.

РУМА

КЛЕНАК

Нудле и у чашама

К
Помен жртвама

П

оводом 76. годишњице стре
љања ратних заробљеника у
атару сремског села Kленак,
17. марта је одржана комеморација и
полагање венаца на спомен обележје
стрељаним родољубима и народном
хероју Вери Благојевић.
Венце су положиле делегације
СУБНОРа Руме, Богатића и Шапца,
као и представници Kленка и поли
тичких партија СПС Руме, СПС Шап
ца, Kомунисти Шапца и многе друге
организације.
Учешће у комеморацији су узели и
бројни грађани из Kленка и Мачве,
као и ученици ОШ „23. октобар“ из
Kленка.
На скупу су говорили председник
МО СПС Kленак Радослав Витоми

ровић , председници СУБНОРа Шап
ца и Богатића као и председник СУБ
НОРа Рума Томислав Милић.
 На овом месту, званом Шицара,
у атару села Kленак убијено је 1.200
људи из Мачве и Поцерине, који се
у првим данима рата нису мирили
са окупацијом земље или једностав
но нису хтели да служе окупатору.
Овде је 18. марта 1942. године убије
на је и Вера Благојевић, секретар ОK
СKОЈа и члан ОK KПЈ за шабачки
округ. Сви напори да од ове девојке
изнуде признање о партијским везама
остали су безуспешни. Она је потом
предата Гестапоу, који ју је, након
тортуре у шабачком логору, са групом
партизана стрељао 18. марта 1942.
године – рекао је Томислав Милић.

омпанија ЦГ
Фудс Јуроп,
која од про
шлог
октобра
ради на „Румској
петљи“, покрену
ла је производњу
својих нудли које
се сада пакују и
у чаше. Реч је о
два, већ постоје
ћа укуса – пиле
тина и поврће.
– Ту смо про
Александар Протић
изводњу
запо
чели пре месец
дана. Кренули смо и производњу тзв белих
нудли са укусом паприке и парадајза. То је
такође ново и ови производи тренутно иду
за Румунију, на домаће тржиште, а има
ћемо ускоро и испоруку за Америку – каже
заменик генералног директора ове непал
ске фабрике у Руми Александар Протић.
Подсетимо, по бизнис плану до краја ове
године требало би да у погонима ЦГ Фудс
Јуроп ради 407 запослених.
– Дневни капцитет нам је сада 150.000
паковања у једној смени, а преко 80 одсто
производње извозимо у Европу, Америку
и Блиски исток – истиче Александар Про
тић.
С. Џ.
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ОПШТИНИ ИНЂИЈА ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА „БРЕНД ЛИДЕР“

Лидер у привлачењу инвеститора
У

оквиру Пете Бизнис конферен
ције „Транспорт и логистика
Југоисточне Европе и Дунав
ског региона- ТИЛ 2018“ одржаној у
четвртак, 22. марта у београдском
Сава Центру, Општина Инђија добила
је вредно признање, „Бренд лидер“.
Тој локалној самоуп
 рави, компанија
Мас Медиа Интернешенел доделила
је награду за систематско опредеље
ње ка одрживом развоју транспорта и
логистике, заштити животне средине
и креирању позитивног и подстицајног
амбијента. Награду у име председни
ка Општине Владимира Гака примио
је шеф Кабинета председника општи
не Инђија Немања Милојевић који је
том приликом истакао да се та срем
ска општина разликује од осталих по
томе што локално руководство цени
уложен приватни капитал стварајући,
уједно, добре услове за сваког инве
ститора.
– Признање које је Општина Инђија
добила само је потврда да је локално
руководство направило прави потез
одлучивши да у првој половини свог
мандата средства уложи у опремање
индустријске зоне. Самим тим смо
постали конкурентни на тржишту, у
Немањи Милојевићу, шефу Кабинета председника
смислу атрактивности индустријских
општине Инђија уручена награда „Бренд лидер 2018“
зона и привлачењу нових инвестиција
– истакао је Милојевић и додао:
ња „Бренд лидер“ додељена су, изме фесионалност, иновативност и висок
– Осим награде, која је потврда ђу осталих, и Мирку Алвировићу, степен тржишне препознатљивости.
посла који смо добро урадили послед директору САТ продукције, Аеродрому Награда се додељује десет година
њих месеци, доказ да добро радимо „Никола Тесла“, Луки Бар, Луки Драч и у циљу афирмације најистакнутијих
је и велики број инвеститора који отва Ауто-мото савезу Србије.
компанија, институција, појединаца и
рају погоне у нашој општини, као и они
Награда „Бренд лидер“ се додељу медија који континиураним позитив
који се интересују и који ће ускоро пот је на основу низа стандардизованих ним развојем и иновативним страте
писати уговоре са нама. Ми наставља критеријума који подразумевају про гијама постављају више стандарде
мо да радимо у истом правцу како би
и унапређују тржиште, те дају
доласком нових инвеститора опо
изванредан допринос у популари
равили локални буџет и омогући
зацији привредног потенцијала и
ли да се наша општина развија и
креирања конкурентног тржишног
на другим пољима – рекао је шеф
имиџа Региона.
Кабинета председника општине
Пета
Бизнис
конференција
Инђија.
„Транспорт и логистика Југоисточ
Он је потврдио и да су током
не Европе и Дунавског региона”
Пете Бизнис конференције у Сава
уобичајено је окупила преко 500
Центру остварили неколико кон
учесника, од којих највећи број су
таката са инвеститорима који су
чинили доносиоц
 и одлука водећих
присуствовали овом догађају и
компанија из области шпедиције,
са њима разговарали, управо, о
логистике и друмског, железнич
условима које та локална самоу
ког, авио и водног саобраћаја и
права нуди потенцијалним улага
доносиоци одлука водећих ком
чима.
панија које су корисници услуга у
– Ми смо изашли са подацима
овој области, затим високи пред
и чињеницама које нас стављају
ставници релевантних државних
на боље место у односу на неке
институција и струковних удруже
друге општине које немају такву
ња из Југоисточне Европе и Дунав
опремљеност индустријске зоне
ског региона, ЕУ, Турске, Русије и
и надам се да ћемо у наредном
Кине, међународни стручњаци за
периоду остварене контакте мате
област одрживог развоја, пред
ријализовати у виду потписивања
ставници финансијских институ
уговора, куповину парцела и отва
ција и удружења и осигуравајућих
рање неких нових радних места –
Општина Инђија на 5. Бизнис
друштава и представници медија.
каже Милојевић.
конференцији у Београду
Поред Општине Инђија призна
М. Ђ.
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АКТУЕЛНО ИЗ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ИНђИЈА

Уређење парковских
површина

С

а првим лепим данима почеће уре
ђење парка Вашариште у Инђији
где ће радници ЈКП „Комуналац“
посадити саднице и поставити нов моби
лијар. То је недавно потврдио и вршилац
дужности директора комуналног преду
зећа Душан Лемајић.
– Ове године смо из буџета предвиде
ли значајна средства за набавку мобили
јара а већ почетком априла ћемо спро
вести радове. То подразумева кошење
траве, садњу цвећа, орезивање дрвећа и
уређење зелених и парковских површи
на истакао је Лемајић и додао да тре
нутно имају 300 садница бреста, као и да
је у току поступак набавке 200 садница
кестена.
– Познато је да на потезу од Култур
ног центра ка железничкој станици има
мо дрворед кестенова који је веома стар
и угрожава безбедност пролазника, те
имамо идеју да на том месту посадимо
младе саднице, каже в.д. директора ЈКП
„Комуналац“.

Лемајић се осврнуо и на тему која
је увек актуелна а тиче се чишћења
дивљих депонија. Према његовим речи
ма, у питању је обиман и скуп посао, а
са средствима која се издвајају могли би
бити финансирани значајнији пројекти.
– Како се које насеље развија тако се и
повећавају сметлишта. Ми смо повећали
број контејнера у граду, а на пар лока
ција смо ставили потпуно нове. Међу
тим, то није трајно решење, јер поједини
несавесни појединци, упркос томе што
имају где да одлажу отпад, односе га на
дивље депоније  каже Лемајић и додаје
да је њихов план да се константно пове
ћава куповина садница како би се пошу
мљавале очишћене депоније.
– Овај пилот пројекат се показао као
ефикасан у Новом Сланкамену, где смо
на једној очишћеној депонији у сарад
њи са месном заједницом и мештанима
посадили саднице, тако да ћемо овај
пример добре праксе примењивати и
убудуће.
М. ђ.

НОВИ КАРЛОВЦИ

Изградња паркинга
код месног гробља

П

риводи се крају уређе
ње паркинг простора
испред месног гробља
у Новим Карловцима, чиме
ће проблем неусловног
паркирања бити у потпуно
сти решен. Средства за ову
намену издвојила је локална
самоуправа преко ЈП „Инђи
ја пут“, а у склопу редовног
одржавања
саобраћајни
ца и путне инфраструктуре
у општини Инђија. Како су
истакли представници над
лежног јавног предузећа,
Уређење паркинга у Новим Карловцима
током недавног обиласка
радова у Новим Карловци
ма, испред гробља биће изграђено 15 кве ствари које нису ни скупе ни велике
паркинг места. Такође, на захтев месне а да је радио све оно што Инђији није
заједнице на гробљу је почела и изград потребно, на првом месту спортска хала,
ња мокрог чвора. Радови се изводе у две навео је Гак додавши да желе да села
изгледају као у најразвијенијим држава
фазе, истичу у ЈП „Инђија пут“.
– Ово су суштинске ствари за нормално ма и да ће то постићи озбиљним и пре
функционисање села и заиста је несхва даним радом.
М.ђ.
тљиво да неко 16 година није радио ова
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Вршњачка
едукација
У основним и средњим школама на
територији општине Инђија у претход
них неколико дана одржана је вршњач
ка едукација са темом здравља и здра
вих стилова живота за ученике V и VI
разреда и I године средње школе.
Поменута едукација је и својеврсна
припрема ученика за предстојећа школ
ска такмичења. Победници такмичења
биће учесници едукације у Црвеном
крсту Инђија којом ће бити обележен 7.
април  Светски дан здравља, а потом и
општинског такмичења. Најбољи на
општинском такмичењу биће учесници
Покрајинске смотре знања коју органи
зује Црвени крст Војводине у Новом
Саду.
Из Црвеног крста подсећају да им је
према закону о Црвеном крсту Србије,
додељена улога да у сарадњи са
здравственим установама, учествују у
промоцији здравља, унапређењу здра
вља појединих групација становништва
и превенцији болести од већег социо 
медицинског значаја.
Промоција здравих стилова живота и
превенција болести зависности на
територији општине Инђија треба да
допринесу смањењу броја младих у
погледу ризичног понашања у сваком
облику и порасту знања из области пре
венције и здравих стилова живота,
поручују из инђијског Црвеног крста.

Почела сезона
летњих башти
Са почетком сезоне постављања лет
њих башти у склопу заузећа јавних
површина, из Одељења за урбанизам
општине Инђија указују на одређене
новине. Према речима начелнице Тија
не Дошен, захтев за постављање лет
ње баште се подноси најмање 15 дана
пре дана одређеног захтевом за поче
так постављања летње баште. Иначе,
период у оквиру којег може да се зау
зме јавна површина за те намене је од
01. марта до 30. новембра текуће годи
не.
– На основу Одлуке о комуналном
реду уведена је новина којом се омогу
ћава постављање дечијег мобилијара у
башти која има површину минимално
50 квадратних метара објашњава она и
каже да дечији мобилијар може да зау
зима 30 посто површине баште каже
начелница Одељења за урбанизам
општине Инђија.
Према њеним речима, од ове сезоне
је и промењена цена по квадрату, али
само за прву зону, те локална такса на
дневном нивоу износи 25 динара уме
сто 20 динара колико је износила рани
је. Када је реч о другој зони такса изно
си 17 динара, док за трећу зону такса
кошта 13 динара као и пре.
– Рок за летњу башту може се проду
жити минимално још 30 дана, с тим што
се тада продужетак плаћа 10 посто
више од утврђене цене за заузеће
каже Дошен.
М. ђ.
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ИНЂИЈА: СИСТЕМ 48

Настављају се
инфраструктурни радови

Састанак Система 48

Л

оше временске прилике су на крат
ко прекинуле радове на одржавању
и изградњи саобраћајне инфра
структуре у општини Инђија. То је меди
јима потврђено после редовног састан
ка Система 48 у Инђији који је одржан у
петак, 23. марта. Према речима председ
ника Општине Владимира Гака ускоро
почињу радови на изградњи паркинга у
самом центру Марадика, а после тога и
остали радови које су раније најавили.
– Нисмо завршили прилаз ка цркви у
Старом Сланкамену и улицу у дужини од
200 метара, јер време није дозволило. У
Љукову је завршено асфалтирање улице
према гробљу, исцртан је пут и обележе
на су паркинг места. Имамо проблем и са
атмосферском канализацијом али то је

нешто што нас деценијама уназад прати
и што ћемо ускоро почети да решавамо
– каже Гак.
При крају је и пројекат реконструкције
првог дела Голубиначке улице у Инђи
ји после чега треба да се распише јавна
набавка а затим и крене са радовима.
– Реч је о потпуној реконструкцији
првог дела Голубиначке улице која под
разумева асфалтирање али и уређење
тротоара. Паралелно се завршава про
јекат асфалтирања улица 01. новембра
у Љукову и Краља Петра у Бешки, с тим
што ћемо сачекати са радовима у Бешки
због проласка камиона који су ангажова
ни за потребе изградње брзе пруге Бео
град - Будимпешта, а који свакодневно
пролазе кроз поменуту саобраћајницу на

путу до Чортановаца – каже председник
Општине Инђија.
Ових дана треба да буде решено и на
који начин ће се финансирати пројекат
асфалтирања свих неасфалтираних ули
ца на територији општине Инђија, а којих
има око 60. Гак наводи да размишљају о
још једном моделу, који искључује прет
ходно најављено јавно - приватно парт
нерство.
– Буквално смо ових дана на клацка
лици, да ли одабрати тај модел финанси
рања или јавно - приватно партнерство.
У сваком случају, одлучићемо се за оно
што је за нас исплативије. Одлуку ћемо
донети у наредних неколико дана, јер са
њом треба да изађемо пред одборнике
СО Инђија – каже Гак. 
М.Ђ.

НАКОН НЕСРЕЋНОГ ДОГАЂАЈА У ИНЂИЈСКОЈ ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ

Ускоро нова рампа на шеталишту

П

редседник Општине Инђија након
последњег састанка Система 48
у Инђији осврнуо се и на недавну
несрећу у пешачкој зони у којој је поги
нуо 57- годишњи М. Г. из Инђије. Он је
том приликом рекао да осећају одређе
ну врсту одговорности и уједно најавио
да ће учинити све да се реши проблем
проласка возила кроз зону предвиђену
за пешаке.
– Када се догоди таква несрећа не
можемо да не осећамо сви заједно одго
ворност. Дали смо све од себе да убрза
мо процедуру како бисмо решили пита
ње проласка аутомобила кроз пешачку
зону у Инђији. Када је реч о другом делу
посла, а који се односи на санкциониса
ње возача, то треба да раде они који су
надлежни за то – рекао је Гак подсетив
ши да први део пешачке зоне у Инђији
на садашњи начин функционише још од

1994. године. Одлуком која је тада доне
сена дозвољен је пролазак аутомобила,
док је у другом делу пешачке зоне регу
лисан пролазак такозваним потапајућим
стубићима, али они већ дуже време не
функционишу.
– Када говоримо о механизму који је
постављен на почетку шеталишта код
Културног центра, он не може да функ
ционише тако да се константно кори
сти. Тај систем заштите је предвиђен на
местима где је мала фреквентност сао
браћаја, а у нашем случају у овој улици
имамо неколико институција, власника
локала и кућа и овде не можемо у пот
пуности спречити да возила пролазе
– каже председник Општине Инђија и
додаје да се са решавањем проблема
у том делу пешачке зоне локално руко
водство интензивно бави.
– Тражимо начин за хитно решавање

овог проблема. Дао сам одобрење да
се постави још једна рампа којом ћемо
спречити улазак возила у овај део ули
це Војводе Степе и самим тим извршити
селекцију возила којима ће бити омогу
ћен улаз и излаз из зоне у којој бораве
пешаци, каже Гак уз констатацију да
постоји сталан притисак људи који у овој
улици имају локале и стамбене објекте.
– У ситуац
 ији смо у којој се од нас зах
тева да, са једне стране отворимо улицу
за саобраћај а са друге да је затворимо
у потпуности. Опет морамо да решава
мо проблем и исправљамо одлуке које
су донете пре десет година. Надам се
само да се несрећни случајеви више
никада неће поновити, попут овог када
је наш 57-годишњи суграђанин настра
дао у првом делу пешачке зоне – закљу
чује Гак.
М. Ђ.

28. MART 2018.
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Почела подела
пензионерских картица

З

ваничним
уручењем
првих десет пензи
онерских картица, у
згради Општине и у прису
ству функционера и новина
ра, започела је подела ових
картица и у иришкој општи
ни, а добиће их сукцесивно
свих сада 2.029 пензионера.
Зоран Бережни, дирек
тор филијале Фонда ПИО у
Сремској Митровици каже
да су ове картице новина у
РФ ПИО, а најважније је да
се овим картицама доказује
статус пензионера.
– Они ће од сада тај ста
тус доказивати картицама,
као личним документом,
који ће користити уз личну
карту. Свих 1.750.000 пен
зионера у Србије ће добити
ову картицу, а на терито
рији наше филијале Срем
ска Митровица је реч о око
60.000 картица, а у Иригу
се ради о 2.029 пензио
нера. Ова картица ће им
олакшати и куповину тамо
где се дају одређени попу
сти пензионерима, јер неће
морати да доносе чек од
пензије или решење о пен
зионисању који су садржа
вали и неке друге податке
којих на овим картицама,

Зоран Бережни и Стеван Казимировић

сем имена и презимена
нема, јер ти подаци не би ни
требало да буду доступни
трећим лицима. Ми смо још
у промотивној фази тих кар
тица, а ово су први иришки
пензионери који је добијају,
методом случајног узорка –
истакао је Зоран Бережни.
Стеван
Казимировић,
председник иришке општи
не је истакао да је ово било
промотивно уручење првих
десет картица.
– Очекујемо да ћемо у
наредних месец-два имати
поделу за све остале пензи

онере. Ми ћемо, као општи
на бити укључени и у ту
поделу, помоћи ћемо како у
простору, тако и људима, да
та подела прође без пробле
ма. Имамо у нашој општини
преко 2.000 пензионера –
рекао је Стеван Казимиро
вић.
– Значиће ми ова карти
ца, ако уз њу могу да доби
јем неки попуст у продавни
цама, мада је добро и то што
нећемо морати више да, као
потврду да смо пензион
 ери,
показујемо последње чеко
ве од пензије – рекла нам је

Вера Јанковић

Вера Јанковић.
Рецимо још, ове картице
добијају сви пензионери,
без обзира да ли су старо
сни, инвалидски, породични
пензион
 ери, као и корисни
ци привремене накнаде,
инвалидна деца, као и инва
лидски пензионери друге и
треће категорије инвалид
ности.
Подела картица је трајан
посао, јер поред тренутних
пензионера и сви будући ће,
уз решење, добијати и ову
картицу.

С. Џ.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ИРИГ У ПИЛОТ ПРОЈЕКТУ

Електронски дневник

И

ришка ОШ „Доситеј
Обрадовић“ налази
се у пилот пројекту
који се од септембра про
шле године реализује у
200 школа у Србији, а тиче
се увођења електронских
школски дневника. У циљу
успешне примене ових
дневника,
на Факултету
технолошких наука у Новом
Саду је одржана едукација
за координаторе електрон
ског дневника, а школу су
представљале професорка
Маја Вуксановић и педаго
шкиња Јелена Лончар.
Оне су после успешно
завршене обуке, примени
ле стечена знања и обу
чиле своје колеге који већ
уносе податке о часовима,

оценама и свим подацима
који су потребни за праће
ње ученика и рада школе.
За сада се води евиден
ција и у класичним и у елек
тронским дневницима, али
се од нове школске годи
не, у септембру, планира
вођење евиденције искљу

чиво у Ес Дневнику.
Као посебну предност Ес
Дневника, координатори и
наставници истичу лакоћу
рада, континуир
 ано пра
ћење рада и напретка уче
ника, а посебна предност
је аутоматско генерисање
података које омогућава

Маја Вуксановић и Јелена Лончар

брзу и тачну статистичку
обраду података.
– Координаторке Јелена
Лончар и Маја Вуксановић
посебно указују на изузетну
подршку Тима Министар
ства просвете задуженог за
овај пројекат – каже дирек
торка Сања Николић која
је и пријавила школу за
овај пројекат.
Родитељима још увек
није
омогућен
приступ
подацима због усклађи
вања законских аката. У
Министарству
просвете
интензивно раде у сарад
њи са другим надлежним
Министарствима како би и
ова предност што пре била
доступна.
С. Џ.
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У ОПШТИНИ СТАРА ПАЗОВА БЕЛЕЖИ СЕ ПОРАСТ БРОЈА СКЛОПЉЕНИХ БРАКОВА

Судбоносно „да“ изговара
све више младих

О

пштина Стара Пазова
сврстава се у локали
тете у којима се ста
новништво налази у стади
јуму дубоке демографске
старости, ако узмемо у
обзир да је преко 14.500
људи старије од 60 година
што је више од 22 посто од
укупног броја становник а.
Ову сремску општину карак
терише негативан природни
прираштај, а стопа природ
ног прираштаја посматрана
у десетогодишњим времен
ским интервалима је у кон
стантном опадању.
Ако узмемо у обзир да у
Општини Стара Пазова
живи 65.792 становник а,
онда можемо рећи да ста
новништво ове општине
карактерише готово подјед
нак удео мушкараца и жена,
па тако 51 посто становни
штва чине жене, а 49 посто
мушкарци. Према старосној
структури становника доми
нирају лица старости од 40
до 59 година и лица старо
сти од 20 до 39 година.
Нешто мање је лица до 19
година старости и лица од
60 до 79 година старости.
Свега 3 посто становништа
чине лица старија од 80
година. Што се тиче броја
пензион
 ера, на теритоији

Александар Мијић

ове сремске општине их
има близу 12.000 што је 18
посто од укупног броја ста
новника.
У општини Стара Пазова
има близу 21.000 домаћин
става од којих су највише
двочланих, затим следе
четворочлане породице, а
иза њих су трочлане, док је
најмање једночланих и
петочланих породица, као и
породица са шест или више
чланова. У општини је
настањено прек о 14.000
породица, а према броју
деце доминирају породице
са једним или два детета,
док је знатно мање породи
ца са троје или више деце.
Према типу породице, нај

ВИДЕО НАДЗОР

више је брачних парова са
децом, а знатно је мање
породица у којима живи
само мајка или само отац са
децом, док је најмањи број
ванб рачн их парова са
децом.
Треба напоменути да
општина Стара Пазова
бележи пораст склопљених
бракова за чак 21 посто.
Наиме, током протек ле
године на територији општи
не закључено је укупно 455
бракова што је за 84 брака
више у односу на 2016.
годину. Да брак више није
оно што је некад био и да се
млади на селу све ређе
одлучују за брачни живот
показује статистик а на

нивоу наше земље, а није
реткост ни да судбоносно
„да“ све чешће постаје „не
могу више“.
У општини Стара Пазова
слика је сасвим другачија. У
последњих неколико година
Стара Пазова са својих
девет насеља бележи најве
ћи број склопљених бракова
у 2017. години.
- Термини за заказивање
венчања били су попуњени
и у прва три месеца ове
године када је у брачне воде
ушло 45-оро младенаца,
истакао је начелник Одеље
ња за општу управу ове
сремске општине Алексан
дар Мијић и додао да зака
зивање венчања пред мати
чарем кошта 2.000 динара,
а уколико се ради о социјал
но угроженим категоријама
венчање се може обавити
потпуно бесплатно. Уколико
пак брачни пар желе да их
матичар венча у ресторану
у којем славе, онда морају
издвојити нешто више нов
ца, а у питању је сума од
8.000 динара, истиче Мијић.
У селима овог дела Сре
ма, на луди камен стане у
просеку од пет до 15 младе
наца, док је највећи број
бракова, свакако у Старој и
Новој Пазови.

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Монтажа система О заштити вода

С

Н

абавку и уградњу опреме за систем видео
надзора за аутоматско препознавање
регистарских таблица моторних возила и
детекцију саобраћајних прекршаја на територи
ји Општине Стара Пазова извршиће фирма за
одржавање сигнализацион
 е опреме и израду
светлосне саобраћајне сигнализације „Селма“
из Суботице са којом је половином марта општи
на закључила уговор. У питању је видео надзор
на раскрсници у самом центру Старе Пазове.
Вредност прве фазе поменутих радова је близу
8,5 милиона динара без ПДВ-а.
С. С.

ветски дан вода
обележава се
од 1992. године
одлуком Уједињених
Нација, са жељом да
се подсети на важност
заштите вода, али и
недос татак
пијаћ е
воде у многим земља
ма света. Управо
заштити воде посве
ћена је била и презен
тација ЈКП Водовод и
канализација Стара
Пазова одржана данас у ОШ
„Бошко Палк овљевић Пинки“.
Сваки пут када отворите славину,
помислите, колико сте привилего
вани, јер нажалост према проце
нама, скоро милијарду људи на
свету нема приступ чистој пијаћој

води, чуло се на презентацији као
и то, да из отворене славине
исцури 10 до 17 литара воде у јед
ној минути и зато је веома битно
да овај ресурс штедимо свако
дневно и да не загађујемо воде.

З. К.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Предавање
о саобраћају

За ученике прве генерације
са смера техничар друмског
саобраћаја у Техничкој школи
одржано је предавање на тему
„Социјално патолошке појаве у
друштву и утицај саобраћај на
друштво“. Ученици треће годи
не током предавања упознали
су се, између осталог, са пози
тивним и негативним последи
цама које има саобраћај, као и
са улогом разних чинилаца у
истом. Поред тога, будући тех
ничари друмског саобраћаја уз
помоћ професора саобраћајне
групе предмета осмисли су кам
пање које за циљ имају да
подигну свест учесника у сао
браћају.

С. С.

БЕЛЕГИШ

Израда
пројекта
нове школе
У току је јавна набавка која се
тиче израде пројекта за рекон
струкцију и изградњу Основне
школе „Вера Мишчевић“ у
Белегишу. Процењена вред
ност ове јавна набавке је чети
ри милион
 а 900 хиљада динара
без ПДВ-а. Пројекат подразуме
ва изградњу саме школе и
реконструкцију спортске сале
са свлачионицама и санитар
ним чвором. Узимајући у обзир
постојеће потребе корисника и
стање на терену, неопходно је
срушити постојећи објекат шко
ле и изградити нови. Објекат
нове школе биће укупне повр
шине 2.000 метара квадратних
са реконструисаном спортском
халом површине око 700 мета
ра квадратних. 
С. С.

СТАРА ПАЗОВА

Обележен
почетак
бомбардовања
У знак сећања на почетак
НАТО бомбардовања пре 19
година, припадници родбине
шест погинулих момака из ста
ропазовачке општине, пред

ставници СУБНОР-а, месних
организација бораца, Општине,
Месне заједнице, политичких
странака и 204. Ваздухопловне
бригаде из Батајнице положили
су 24. марта венце и цвеће на
спомен обележје у центру
места. Минутом ћутања погину
лим јунацима Душану, Зденку,
Крсту, Бранимиру, Владимиру,
Драгану испред спомен обе
лежја на коме пише Угашена
младост да се не заборави,
минутом ћутања је одана
почаст. Том приликом Станко
Царић, председник ОО СУБ
НОР-а је истакао да имена ових
јунака који су стали на браник
отаџбине и дали своје животе
за своју земљу треба да буде
подсетник свима нама како тре
ба да се понашамо у тренуцима
када треба бранити своју
земљу. Мајор Драган Тривун из

204. Ваздухопловне бригаде из
Батајнице се подсетио историј
ских чињеница наглашавајући
да је у акцији “Милосрдни
анђео” погинуло 2500 цивила и
1023 припадника Војске Србије,
а Славик Чмелик, представник
ОО СПС рекао да у новијој срп
ској историји постоје два дату
ма записана црним словима а
то су 6. април 1941. и 24. март
1999. године. Пре тога у згради
Скупштине општине поменуте
делегације су примили Борис
Бабик и Драгослав Бонђи, пред
седник Савета и председник
ИО Савета МЗ Стара Пазова.
З. К.

НОВИ БАНОВЦИ

Коло, коло,
наоколо
Са циљем да љубитељима
народних песама и игара, тра
диције и фолк лора понуди
нешто више, у КУД „Бранко
Радичевић“ у Новим Бановцима
родила се идеја за фестивал
фолклора. Назван је по стихо
вима из песме великог српског
песника, чије има са поносом
носи. Фестивал „Коло коло нао
коло“ има међународни карак
тер, односно замисао је, да сва
ке године угосте у Новим
Бановцима Србе из дијаспоре.
На овом првом фестивалу
гостовало је Културно просвет
но хуманитарно спортско дру
штво Вук Караџић из Радовљи
це, из Словеније. Наступили су
и фолк лорни ансамбли из
Обреновца и Чачка.

Ј. К.
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Ситуац
 ија на
Сави стабилна

У

петак, 23. марта, у
Градској кући у Срем
ској Митровици одр
жан је састанак Штаба за
ванредне ситуације. Тема
састанка било је тренутно и
очекивано стање водостаја
Саве. Тим поводом, меди
јима се обратио градона
челник Владимир Санадер.
Према његовим речима си
туација у граду је за сада
стабилна.
- Што се тиче хидромете
оролошке ситуац
 ије на реци
Сави ситуација је стабилна.
Сава је још увек у редовној
одбрани од поплава на те
риторији Сремске Митрови
це, а једино је код Кленка
и Јамене још увек на снази
ванредна одбрана од попла
ва. Оно што је у најави је да
ће водостај да стагнира у на
редних неколико дана, али
очекује се да ће након тога

Владимир Санадер

доћи до опадања нивоа во
де с обзиром да је водостај
река у Хрватској у знатном
опадању – рекао је Санадер
и додао да неће бити ника
квих проблема на терито
рији града. Обалоутврда је,
према његовим речима, под
сталним надзором и контро
лом и нису уочена критична
места на њој.
Н.М.

Сава достигла максимум
Водостај реке Саве је у
недељу 25. марта у Срем
ској Митровици достигао
свој максимум за ову годи
ну и износио је 687 центи
метара. Према подацима
Републичког хидрометео
ролошког завода, наред
них дана водостај ће бити
у стагнацији и са тенден
цијом стагнације и мањег
опадања.
Иначе, на снази су мере

редовне одбране од попла
ва, а граница за предузи
мање ванредних мера је
водостај од 750 центимета
ра. Да подсетимо, водостај
реке Саве је 2014. године
достигао свој највиши ниво
икада, са историјска 863
центиметра, а граду је пре
тила непосредна опасност
од изливања реке у град
ско језгро.
Н. М.
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КАРЛОВЧИЋ

Нове чеке за бољу заштиту атара

У

атару села Карловчић дивље
свиње сваке године причине
велику штету на пољопривред
ним усевима, а кључна линија одбра
не од ове пошасти су ловци из Ловач
ког друштва „Карловчић“, који се ових
дана интензивно припремају за сезону
пролећне сетве која је окидач за наје
зду дивљих свиња.
Како нам је рекао председник Ловач
ког друштва „Карловчић“ Милан Сте
пановић, чланови друштва су, заједно
са мештанима и колегама ловцима
из Брестача и Пећинаца, претходног
викенда поставили 18 нових чека у
атару Карловчића, које ће им омогући
ти бољу заштиту атара.
– Сами смо направили осам нових
чека, док смо 10 добили на поклон од
наших пријатеља из Ловачког друштва
„Доњи Товарник“. Током прошле годи
не смо поставили 27 нових чека, тако
да је сада по атару распоређено укуп
но 70 чека које ће нам у значајној мери
олакшати одбрану атара од дивљих
свиња. Нове чеке смо поставили у
оним деловима атара где је прошле
године причињена највећа штета, како
бисмо управо на тим местима појачали
заштиту. Од 15 априла ловци ће сва
кодневно дежурати и вршити одстрел
дивљих свиња које залазе у атар, а
како су чеке преносиве, уколико при
метимо већу штету у неким деловима
атара, на тим деловима ћемо преме
штањем чека појачавати заштиту –
каже Степановић.

Велику подршку ловцима пружају
и сами власници парцела, који тако
ђе свакодневно обилазе атар и терају
дивље свиње од усева, а у акцију се
укључила и Месна заједница Карлов
чић.
– Свиње су тренутно у шуми, а у
атар ће почети да долазе када крене
пролећна сетва. При доласку у атар
ове штеточине користе као заклон
зарасле делове каналске мреже,
посебно канал Јарчину. Због тога је
Савет месне заједнице Карловчић упу
тио допис ЈП Воде Војводине, као над
лежном предузећу, са молбом да се
очисте зарасли делови Јарчине како
би се повећала прегледност у атару.
Сутра очекујемо представнике Водо

ОГАР

привредног предузећа Галовица, које
је извођач радова на терену, са којима
ћемо одредити најкритичније делове
канала Јарчина који ће бити приоритет
за чишћење од растиња. Чинимо све
што је у нашој моћи да што спремни
ји дочекамо пролећну сетву и да ште
ту на усевима смањимо на минимум
– рекао нам је Степановић и додао да
и ове године очекује помоћ ловаца из
насеља пећиначке општине чије атаре
дивље свиње не угрожавају.
Само током протекле године ловци
су у атару Карловчића и околним ата
рима одстрелили укупно 102 дивље
свиње и на тај начин умањили штету
коју ове животиње наносе пољопри
вредницима.

Ускоро ново дечје игралиште

О

вих дана у дворишту Аксентијевог кућерка у Огару,
најстарије сачуване куће у овом делу Срема, ниче
нови садржај који ће обогатити туристичку понуду
наше општине, али и обрадовати малишане из Огара.
Наиме, у току је постављање новог дечјег игралишта, за
које је Туристичка организација општине Пећинци доби
ла средства преко пројекта Циклотуризмом ка руралном
и регионалном развоју Срема, на којем је водећи партнер
Регионална развојна агенција Срем, а један од партнера
на пројекту је и Општина Пећинци. Пројекат је део про
грама Подршка регион
 алном и руралном развоју у Срби
ји (2015 – 2019.) који финансира Швајцарска агенција за
сарадњу (СДЦ).
По речима Љубице Бошковић, директорке пећиначке
Туристичке организације, ново дечје игралиште, које ће
бити завршено до краја марта, представља добар додат
ни туристички садржај у дворишту Аксентијевог кућерка,
који из године у годину привлачи све више посетилаца.
– Наравно да ће се овом игралишту можда и највише
обрадовати малишани из Огара, који већ имају навику да
редовно долазе у двориште Аксентијевог кућерка, у којем
је пре две године изграђена сеница коју предшколци и
основци из овог насеља користе као учионицу на отворе
ном. Њима су врата Аксентијевог кућерка увек отворена
– рекла је Љубица Бошковић.
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СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ

Захвалница Граду

Уручење захвалница у Сремској Митровици

О

вих дана наставље
на је акција уређења
Пећинаца, коју спро
води Савет месне заједни
це овог насеља, у склопу
које је посађено још 700
садница тополе на прила
зима и око насеља. Како
нам је рекао Златко Јови
чић председник Савета,
недавно је садницама топо
ле пошумљено вашариште,
а са новим садницама
поред пута на прилазима
насељу ствара се квалите
тан ветрозаштитни појас,
али се уједно доприноси
очувању животне средине и
чистијем ваздуху у самом
насељу.
Члан ов и
пећин ачк ог
Савета распоредили су 700

садница на прилазу Пећин
цима из правца Попинаца у
дужини од једног киломе
тра, затим из правца Сиба
ча у дужини од око 600
метара, као и дуж читаве
обилазнице од румског над
вожњака до кружног тока и
даље према Прхову у дужи
ни од 2,7 километара. Тако
ђе, пошумљена је и деони
ца дуж пута од кружног тока
према Суботишту у дужини
од два километра.
Јовичић је уједно упутио
апел мештанима Пећина
ца, на ободима чијих парце
ла су посађене саднице, да
обрате пажњу и да прили
ком обраде њива и башта
не ломе саднице пољопри
вредном механизацијом.

КУПИНОВО

Сава у стагнацији
Водостај реке Саве код
Купинова у понедељак 26.
марта је износио 446 центи
метара, што је још увек
испод нивоа проглашења
ванредне одбране од попла
ва, која се проглашава на
450 центиметара. Сава је
код Купинова у благој стаг
нацији, а у последња 24
часа водостај је порастао за
само три центиметра. Прог

нос тич ар и
Републичк ог
хидрометеоролошког заво
да предвиђају да ће водо
стај реке Саве стагнирати
или бити у благом опадању
и у наредних неколик о
дана, а водостају Саве код
Купинова погодују и најаве
да ће у наредних неколико
дана и водостај Дунава
бити у стагнацији или у
мањем опадању.

У

петак, 23. марта, у
Градској кући одржано
је уручење захвални
це од стране организације
Спортске игре младих (СИМ)
Граду Сремска Митровица
као знак пажње због више
годишње успешне сарадње.
На конференцији за медије
која је одржана тим поводом
присуствовали су начелник
Градске управе за култу
ру, спорт и омладину Илија
Недић, секретар Спортског
савеза Града Сремска Ми
тровица Немања Црнић,
заменица
градоначелника
Светлана Миловановић, као
и председница Спортских
игара младих Србије Ивана
Јовановић.
Према њеним речима,
Сремска Митровица је овој
организацији постала знача
јан и цењен партнер.
– Спортске игре младих су
највећи пројекат аматерског
спорта у Европи. До сада је
у нашим играма учествовало
преко 1.200.000 малишана и
ми смо поносни на свако де
те које се претходних година
дружило са нама. И ове го
дине, традиционално, СИМ
ће свој караван радости одр
жати у Сремској Митровици.
Ми смо поносни на сарадњу

са градом који је сада већ
наш град – партнер – иста
кла је Ивана Јовановић и до
дала да у овим играма може
да учествује свако дете и да
је довољно само пријавити
се.
Медијима се такође обра
тио и секретар Спортског
савеза Града Сремска Ми
тровица Немања Црнић и ис
такао да ће Спортски савез и
Градска управа за културу,
спорт и омладину и ове годи
не учествовати у организа
цији овог такмичења. У окви
ру ове манифестације поред
спортског такмичења биће
организовани и ликовни и
литерарни конкурс на тему
спорта, а поред награда ко
је ће се делити победницима
такмичења биће уручене и
награде свој деци која пока
жу искрену љубав и вољу да
се баве спортом.
Поред захвалница које су
уручене Граду Сремска Ми
тровица и Спортском саве
зу, председница Спортских
игара младих уручила је за
хвалнице и Илији Недићу и
Немањи Црнићу за остваре
не личне напоре и залагање
приликом организације овог
такмичења и дугогодишњу
сарадњу.  Н. Милошевић

ИСПРАВКА
М новине, 14. март, број 847, репортажа Приви
на глава: Један од најстаријих српских мана
стира - Нови старешина, нова ера
Током техничке припре
ме репортаже из Привине
главе, у подтексту Отац
Гаврило: Светац или Рас
пућин, начињена је нена
мерна грешка. Уместо
фотографије покојног оца

Гаврила из Привине главе,
објављена је фотографија
покојног Оца Гаврила из
Лепавине.
Овом приликом извиња
вамо се читаоц
 има М
новина.
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СРЂАН МАЛЕШЕВИЋ, ДИРЕКТОР КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ШИД:

Две године значајних
инвестиција
За ове две године доста тога смо ура
дили. Спречили смо зграду да тоне, што
није било лако ако имамо у виду да је
под њом трусно тло, и поправили смо
напрсле зидове. Имали смо лошу бину,
тако да организација озбиљнијих пред
става није била могућа. Због радова који
су трајали нисмо одржавали наступе у
сали, а сад покушавамо да је максимал
но искористимо. Сваки други дан је нека
пројекција и сала је увек пуна, каже
Малешевић

О

д кад је Срђан Мале
шевић директор, 30
милиона динара је
стигло путем пројеката за
потребе Културно образов
ног центра Шид.
Први проблем са којим се
Малешевић сусрео јесте
екстеријер зграде, након
чије санације је одмах пре
шао на решавање питања
бине, тј. позорнице која је
толико била стара да је већ
постала ризична за извођа
че.
– За ове две године, рекао
бих да смо доста тога ура
дили. Спречили смо зграду
да тоне, што није било лако,
ако имамо у виду да је под
њом трусно тло и поправи
ли смо напрсле зидове.
Имали смо лошу бину, тако
да организација озбиљнијих
представа није била могућа.
Прошли су нам пројекти на
конк урсима, захваљујући
чему смо добили одређена
средства. Од Управе за
капитална улагања АП Вој
водине добили смо сред
ства од којих смо 3,9 милио
на потрошили за позорницу
– каже Малешевић.
Чак ни велики пројекти
често нису довољни да се
уради оно што је замишље
но. Срђан Малеш ев ић
наравно, није одмах успео
да оствари све замисли,
али кренуо је редом од нај
важнијих. Требало је много
више средстава да би се
средило све што је дирек
тор замислио.
– Добили смо средства од

Министарства за културу и
информисање, које већ
деценију, сваке године одре
ди 6-7 градова за озбиљније
инвестиције, у оквиру кон
курса „Градови у фокусу“.
Захваљујући културном зна
чају Саве Шумановића и
Филипа Вишњића, прошао
нам је битан пројекат. Цео
пројекат је вредео 29 мили
она динара, од чега смо
добили дозволу да потро
шимо 19 милиона за другу
фазу радова уређења сале
и додатну опрему. Наравно,
морали смо да се одрекне
мо неких замисли попут
биоскопа, решавања венти
лације, санације и адапта
ције тавана, депоа за слике
и озвучења. Успели смо да
средимо ентеријер, столи
це, поставили смо професи
оналну расвету и сала је
сада полуаут оматизована.
Имамо проблем са салама
за мање пројекције, па смо
успели да просторију адап
тирамо тако да има 240
места за велике пројекције,

Срђан Малешевић

а за мале 120 места када се
прегради један део. Чак и
горњи део сале могао би да
буде погодан за мање про
јекције – рекао је Срђан
Малешевић.
Што се тиче просторија
потребних за смештај позо
ришта, односно глумаца и
позоришних реквизита, као
и чланова СКУД „Вук Кара
џић“, Срђан Малешевић ове
године суочиће се са новим
потешкоћама.
– Ове године ћемо имати
велики проблем. Наиме,
бринемо се и о згради старе
штампарије где смо смести
ли позориште и где вежбају
наши глумци, док зграда
поред, где је била некаква
продавница, служи деци из
СКУД „Свети Сава“. Завр
шен је судски процес и биће

извршена реституција, ста
рим власницима ће те две
зграде бити враћене. Мора
ћемо са Општином да реши
мо то питање, односно где
сместити и глумце и децу из
СКУД „Вук Караџић“, као и
пратеће реквизите. Зато,
ове године кренућемо са
пројектом, како би то резул
тирало тако да буде искори
шћен сав могући простор
око зграде КОЦ-а, да се
огради, направи неколико
свлачион
 ица, депо за слике
и већ шта буде потребно уз
то. Што се тиче СКУД „Све
ти Сава“, мораће мало да
причек а неко конкретније
решење, али до тада ћемо
им пронаћи смештај евенту
ално у некој школи у Шиду
– каже директор Културно
образовног центра Шид.

Споменик Сави Шумановићу
Срђан Малешевић ради на томе да Шид
добије споменик Сави Шумановићу. Статуа
сликара светске славе, непресушни извор
инспирације не само Шиђанима, већ и
немалом броју ликовних уметника широм
наше земље, вероватно ће заувек проме
нити изглед неке од локација у Шиду и на
неки начин уоквирити причу о шидској
општини као уметничкој колонији Срема.
– Из Министарства културе предложено

ми је да у Шиду буде подигнут споменик
Сави Шумановићу, што би министарство
подстакло са пет милион
 а динара, када
покренемо иницијативу. Ето, сва је прили
ка да ће Шид коначно добити споменик
свом највећем сину чија мајсторија до
данас инспирише бројне уметнике, не
само ликовне, већ креаторе културе којих
је немали број у шидској општини – нада
се Малешевић.
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Културно лето, по којем је
Шид најпрепознатљивији
кад су у питању културне
манифестације, и ове годи
не ће задржати исти ниво.
Више од месец дана, колико
буде трајала манифестаци
ја, Шиђани и посетиоци из
околних места, као и из
Сремске Митровице и дру
гих градова, имаће прилику
да уживају у најразноврсни
јем музичком и културном
програму.
– Што се Културног лета
тиче, и ове године ће та
манифестација задовољити
садржајем Шиђане и посе
тиоце из других места. За
ову традиционалну култур
ну манифестацију која траје
36 дана, ми ћемо, као и до
сада, определити четири
милиона динара за велики
број бендова. Немалом бро
ју бендова уступамо просто
рије за вежбање, а они нам
се одуже наступима. И ове
године ће Културно лето
остати на нивоу захваљују
ћи којем је и толико препо
знатљив. Жалим због тога
што нисмо нашли заједнич
ки језик са угоститељима
који би могли да подрже ову
причу. Њима је тих дана
пазар вишеструко већи и за
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Зграда КОЦ-а

нас би била велика олакши
ца када би они пристали да
финансирају макар два
главна концерта. Пре почет
ка Културног лета одштам
паћемо четири књиге, а за
ову годину испланирали смо
и штампање два броја

„Шидине“ – прича Малеше
вић.
Што се тиче планова,
Срђан Малешевић је усме
рио пажњу на мјузикл који
ће сасвим сигурно привући
велику пажњу, и том прили
ком би КОЦ Шид угостио

Нова сцена на понос Шида

Обновљена сала

Управа за капитална улагања АП Војво
дине, обезбедила је средства у висини од
5.694.362 динара за санацију позорнице у
Културно образовном центру у Шиду. Кра
јем прошле године завршени су комплет
ни радови, што је био повод посете пред
седника Општине Шид Предрага Вукови
ћа овој културној установи.
Понуде за другу фазу радова, отворене
су 18. октобра прошле године. За другу
фазу радова, уређење сале, средства је
обезбедило Министарство за културу и
информисање у оквиру конкурса „Градо
ви у фокусу“ у износу од 19 милиона
динара.

– Драго ми је да је председник Општине
Шид Предраг Вуковић задовољан овим
што је урађено у Културно образовном
центру. Ми смо до сада дали све од себе
да створимо услове за рад за све извођа
че који се баве културом на подручју шид
ске општине. Ту пре свега мислим на
наше глумце и оне који учествују на кул
турним академијама. Завршени су радо
ви на уређењу сале, којом ће се верујем
сви Шиђани поносити. На нама је било да
оправдамо поверење људи из Министар
ства и Владе Републике Србије – истиче
директор Културно образовног центра
Срђан Малешевић.

уметнике из престонице.
– Због радова који су тра
јал и нисмо одржавал и
наступе у сали, а сад поку
шавамо да је максимално
искористимо. Сваки други
дан је нека пројекција и
сала је увек пуна. У фокусу
нам је да угостимо позори
ште на Теразијама из Бео
града, са мјузиклом „Цигани
лете у небо“. То би заиста
био спектакл, јер уз познате
глумце, учествовало би 30
чланова оркестра и 20 чла
нова балета – каже Срђан
Малешевић о актуелним
плановима.
Некада нарушени изглед
ентеријера зграде КОЦ-а
данас красе слике, па изгле
да на тренутак као да та
зграда никада није ни била
у критичном стању. Шидске
слике красе чак и зидове
сремскомитровачке болни
це.
– За две године скупили
смо преко 400 слика разли
читих аутора и одлучио сам
да делим те слике на реверс
јавним институцијама, тако
да се у митровачкој болници
налази 36 најлепших слика
које имамо. Шид је стеци
ште родољубивих уметника
и част ми је да могу да се
похвалим да слике које
поседујемо, својом уметнич
ком вредношћу анимирају
запослене у јавним преду
зећима, као и њихову кли
јентелу – поноси се Мале
шевић.
Александар Ћосић
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КРСТО КУРЕШ, ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА ШИД:

Потребно више
медицинских сестара

По актуелном нормативу Министарства
здравља, Дом здравља Шид има 43 лека
ра колико је и потребно, али у истом нор
мативу стоји информација да имамо овде
12 медицинских сестара вишка. Писао
сам приговор поменутом министарству,
из разлога што је уз једног лекара, потреб
но две сестре, једна која га прати и једна
која дели терапију, тврди Куреш

К

рсто Куреш, рођени
Сарајлија, који у Шиду
живи већ дуже од две
деценије, од новембра
2012. године, директор је
Дома здравља Шид. Спе
цијалиста за болести уха,
грла и носа (ОРЛ) налази
се пред не тако малим иза
зовима када је у питању
унапређивање ефик асно
сти пружања медицинских
услуга, као и довођење у
ред инфраструктуре објек
та.
Зграда Дома здравља је
саграђена пре више од
четири деценије, испоста

вило се на трусном тлу, и
као таква зрела је за улага
ња за која није лако обез
бедити средства. Канали
зација и старе, труле водо
водне цеви представљају
највећи проблем, а затим и
инсталације централног
грејања. Комплетно су
замењени прозори, како би
се колико толико за сада
одрж авал а
енергентс ка
ефикасност зграде.
– Дом здравља је сагра
ђен 1976. године, како се
испоставило, на трусном
тлу. На два места се слеже
зграда, потонула је 20 и 25

Крсто Куреш

центиметара, а за ту инве
стицију је потребно опреде
лити значајна средства.
Примаран проблем нам
представља канализација.
Конкурисали смо за сред
ства преко турске амбаса
де и ако прође пројекат,

бићемо у могућности да
комп летн о
пром ен им о
канализационе и водовод
не инсталације, што нам је
горући проблем. Следећи
значајан проблем предста
вљају радијатори који су
стари и лако пуцају, па

M NOVINE

28. MART 2018.

Живот пише романе
Директор Дома здравља
Шид Крсто Куреш, рођен у
Сарајеву, у Шид је дошао
сред ин ом
девед ес ет их
година прошлог века и који
се, како каже, никад није
надао да ће постати човек
на оваквој функцији. Како
тврди, у свет политике је
ушао из чисте идеологије,
које, како и сам каже, нема
више ни у траговима дома
ће политичке сцене.
– Директор шидског
Дома здравља постао сам
2012. године, иако се томе
никада нисам надао. У
политику сам ушао због
пријатеља, али идеологија
више не постоји у нашој
домаћој политици. Четири
пуне године радио сам на
Медицини рада пре него
што сам постао директор

овде. Моја супруга је 1992.
године у Шид дошла са
нашим сином, а ја сам све
до 1996. године радио у
болници на Палама, да
бих коначно исте године и
ја дошао у Шид. Могу рећи
да сам се већ навикао на
ову сремску равницу. Зна
те, човек не очекује да се
неке ствари догоде, али
живот пише романе и
довољан је био тај несрећ
ни рат да промени ток
живота мене и моје поро
дице. Сад сам овде и
докле год будем директор
Дома здравља Шид, ради
ћу све што је у мојој моћи
да се појача квалитет и
ефик асност медицинских
услуга које пружамо нашим
корисницима – прича
Крсто Куреш.

половина треба да се про
мени. Што се тиче тоалета,
од 35, функционално их је
само пет. Оно што смо до
сада постигли, јесте да смо
комплетно променили про
зоре, уз помоћ немачке
хуманитарне организације
„Хелп“ – рекао је Крсто
Куреш.
Крста Куреша је Мини
старство здравља одреди
ло за главног координатора
на територ ији шидс ке
општине, што се тиче
миграната и њиховог рада.
Дом здравља Шид, веро
ватно је најопремљенији
санитетским возилима у
односу на остале здрав
ствене центре у Срему.
– Такорећи, захваљујући
мигрантској кризи, сада
добро стојимо са санитет
ским возилима. Имамо
нова возила за болеснике
којима је потребна свако
дневна дијализа, а једно од
њих је донација из Европ
ске уније од Светске здрав
ствене организације. Како
се највише ослањамо на
донације, јапанска и јужно
корејска влада изашла нам
је у сусрет са по једним
санит етс ким
возил ом.
Наравно, од Министарства
здравља, из Популационог
фонда Уједињених нација,
добили смо донацију у виду
возила за гинекол ошкоакушерску праксу – каже
Куреш.
Што се тиче медицинске
опреме, Дом здравља Шид

освежен је новим апаратом
за биохемијску анализу
који је смештен у лаборато
рију.
– Од норвешке владе,
преко „Групе 484“ стигао
нам је нови биохемијски
анализатор, што предста
вља
донац ију
вредн у
11.000 евра. Уз то планира
мо да ускоро променимо и
гинеколошке столове који
су већ прилично стари –
прича др Куреш.
Шидска општина је разу
ђена, а Дом здравља
опслужује 18 села шидске
општине од којих свако има
амбуланту. Међутим, Крсто
Куреш има специфичан
проблем што се тиче броја
стручног кадра средњег
медицинског особља.
– По актуелном нормати
ву Министарства здравља,
Дом здравља Шид има 43
лекара колико је и потреб
но, али у истом нормативу
стоји информација да има
мо овде 12 медицинских
сестара вишка. Писао сам
приговор поменутом мини
старству, из разлога што је
уз једног лекара, потребно
две сестре, једна која га
прати и једна која дели
терапију. Имамо 18 села у
нашој разуђеној општини и
оно што нам је важно у том
смислу је да будемо ефи
касни, због чега се надам
да ће приговор бити барем
пажљиво размотрен –
закључује Куреш.
Александар Ћосић
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ТРИБИНА У ШИДУ: ДА ЛИ СТЕ СПРЕМНИ
ЗА НОВИ ЗАКОН О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА?

Дилеме око
управника зграда

Ромко Папуга

О

пштина Шид и Удруже
ње професион
 алних
управника стамбених
јединица, организовали су у
сали СО Шид прошлог утор
ка 20. марта трибину под
називом „Да ли сте спремни
за нови закон о одржавању
зграда“. Трибина о примени
новог закона о становању и
одржавању зграда, са преда
вањима на тему одржавања
зграда, о правним и финан
сијским аспектима, била
је намењена управницима
регистрованих
стамбених
јединица и представницима
стамбених јединица које се
још увек нису регистрова
ле. Испред Општине Шид,
начелник општинске управе
Ромко Папуга захвалио се
Удружењу професионалних
управника што су понудили
шидској општини такав вид
сарадње.
– Нама као локалној само
управи је циљ да закон који
је донет од стране репу
бличке Скупштине заживи.
Кроз цео овај период од када
смо започели регистрацију
стамбених заједница, уви
дели смо да је добро одр
жати трибину са једном ова
квом темом како би грађане
боље упознали са новином
овог закона. Надам се да
ће ова трибина разрешити

бројне дилеме и да ће сада
шњи управници који су се
тог посла прихватили, доби
ти одговоре на нека своја
питања и да ће и оне зграде
у којима још нису одржане
скупштине и где нису иза
брани управници, решити
проблеме везане за одржа
вање стамбених јединица –
истакао је Папуга.
Како наводе из Удружења
професионалних управника,
нови закон налаже да стам
бене заједнице формира
ју апсолутно све стамбене
зграде које имају више од
три посебна дела.
У Удружењу истичу да ће
примена новог закона омо
гућити да стамбене зграде
буду лепше и квалитетније
за живот.
– Поред тога примена
новог закона допринеће да
ће вредности наших некрет
нина, наших станова, наше
највредније
материјалне
имовине, остати и одржати
своју вредност и расти на
тржишту, у зависности коли
ко будемо улагали у њих,
истакао је пи-ар менаџер
Удружења Радован Трифу
нов.
Учесници трибине има
ли су прилику погледати и
путујућу изложбу „Лице мог
дома“.
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СРЕМСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА

Састанак управника зграда
Свака локална
самоуправа
је дефинисала
износе текућег и
инвестиционог
одржавања за
територију Срема,
од 550 динара
за текуће и
250 динара
за инвестиционо
одржавање, што је
јако важно за
квалитет живота
у стамбеним
зградама

У

уторак, 20. марта, у
просторијама Срем
ске привредне коморе
у Сремској Митровици одр
жан је састанак везан за
примену Закона о станова
њу и одржавању зграда. На
састанку су, поред директо
ра РПК у Сремској Митрови
ци, Предрага Мујкића, при
суствовали ПР менаџер
удружења професион
 алних
управника „Професионални
управници Србије“ Радован
Трифунов, као и управници
зграда на територији Срем
ског округа.
Основна тема састанк а
била је примена Закона о
становању и одржавању
зграда, а присутни су, раз
мењујући своја искуства,
покушали да сагледају све
оне проблеме који се тичу
примене закона у пракси.
О самом закону, као и о
циљевима овог састанка, за
М новине говорила је Весна
Вученовић, професион
 ална
управница на подручју
Шида и Земуна:
– Што се тиче саме про
фес ије
проф ес ио н алн ог
управника она је нова и тре
бало би да доведе до фор
мирања неког реда у обла
сти у којој то није било нај
боље решено. По закону о
становању и одржавању
зграда обавеза сваке зграде
је да формира стамбену
заједницу, а оно што је јако
важно је да ће свака стам
бена заједница морати да

Управници на састанку

буде регистрована као
предузеће. Свака локална
самоуп
 рава је дефинисала
износе текућег и инвестици
оног одржавања за терито
рију Срема, од 550 динара
за текуће и 250 динара за
инвестиционо одржавање,
што је јако важно за квали
тет живота у стамбеним
зградама. Поред тога, овај
закон је добар због тога што
је наша држава потписница
уговора који се тичу енер
гетске ефик асности, а на
овај начин биће могуће одр
жавање фасада и повећање
енергетс ке ефик ас нос ти
зграда – каже Весна Вуче
новић.
Радован Трифунов, ПР
менаџер удружења профе
сионалних управника „Про
фес ио н алн и
управн иц и
Србије“, такође је дао изјаву
за наше новине. Он је иста

Весна Вученовић

као важност овог састанка
за будући рад професио
налних управника, јер на тај
начин управници могу међу
собно да размене искуства
у вођењу стамбених зајед
ница и предложе адекватна
решења за проблеме са
којима се суочавају.
– Данашњи састанак који
је организовала Сремска
привредна комора је поку
шај да се професион
 ални
управници додатно зближе
и међусобно повежу, као и
да се види на који начин
могу боље да се организују
како би делатност професи
оналног управљања напре
довала и боље се предста
вила у јавности. Циљ наше
делатности је спровођење
закона и остваривање јав
ног интереса одрживог раз
воја становања што подра
зумева очување и развија

Радован Трифунов

ње стамбеног фонда, као и
побољшање квалитета ста
новања у објектима колек
тивног становања. Основна
идеја овог закона је та да се
управљање зградама пре
бацује са општинских струк
тура на сам у стамбену
заједницу која постаје прав
но лице. У том смислу нај
боље је ангажовати профе
сион
 алног управника јер је
на најбољи могући начин
обучен да се ухвати у
коштац са свим проблеми
ма и за њих нађе адекватно
решење – рекао је Трифу
нов.
Према искуствима изне
тим на састанку, јавности је
данас тешко представити
знач ај
проф ес ио н алн ог
управљања, што за саму
примену закона предста
вља велики проблем. Поред
тога, поједини управници
истакли су проблеме неиз
мирења обавеза од стране
станара, па и целих стамбе
них заједница. Ово за њих
представља посебан про
блем, јер систем принудне
наплате није адекватно
регулисан, а, са друге стра
не, с обзиром на то да овај
закон тек почиње да се при
мењује, почетна улагања за
грађане су најболнија, јер је
зграде потребно адекватно
опремити, а животни стан
дард, као и куповна моћ
нашег становништва баш и
нису на завидном нивоу.
Н. Милошевић
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ШИРОМ СРБИЈЕ ОБЕЛЕЖЕН 24. МАРТ

Дан када је почело бомбардовање

Ш

иром Србије 24.
марта обележена
је 19. годишњица
почетка НАТО бомбардо
вања тадашње Савезне
републике Југославије. Тим
поводом у Сремској Митро
вици положени су венци на
спомен плочу у Масарико
вој улици у знак сећања на
страдале. Венце и цвеће
положили су представници
локалне самоуправе, Рат
них војних инвалида Срби
је, СУБНОР-а, Војске Срби
је, као и грађани. Током
НАТО бомбардовања живот
су изгубили Митровчани
Миленко Божић, Милоје
Јаковљевић, Жељко Варга,
Зоран Веселић и Љиљана
Велики.
У Руми је поменом који
су одржали свештеници
румске православне цркве
и венцима које су положи
ли представници локал
не самоуправе и борачких
удружења, као и СПС и
ПУПС-а обележен дан када
је почело бомбардовање.
Венци су положени на спо
меник борцима погинулим
у последњим ратовима од
1990 -1999. године на Град
ском гробљу у Руми.
На тај дан пре 19 година
започели су, у 19 часова и
45 минута, ваздушни напа
ди на СР Југославију који
су окончани 78 дана касни
је, 10. јуна.

Полагање венаца на Градском гробљу у Руми

– Током овог бомбардо
вања, бомбе су бачене и
на Руму - односно касар
ну ЈНА у Железничкој ули
ци која је гађана са шест
пројектила, али жртава,
срећом, није било. Своје
животе су, као припадни
ци оружаних снага дали
Жељко Раужан из Хртко
ваца и Бранко Чутурило из
Кленка. Милена Малинић
је била цивилна жртва бом
бардовања, док је Миша
Убоја погинуо годину дана
раније, као редова војник
у сукобу са шиптарским

терористима – рекао је на
Градском гробљу Томислав
Милић, председник ОО
СУБНОР-а Рума.
У нападима на војне
циљеве, а после и на при
вредне и цивилне објекте
оштећена је инфраструк
тура, школе, здравствене
установе, медијске куће,
споменици културе, цркве и
манастири. Погинуло је око
2.500, а рањено око 6.000
људи, док се штете про
цењују на 100 милијарди
долара. Ваздушни напади
у оквиру акције „Милоср

БУЂАНОВЦИ

ди анђео“ су суспендовани
10. јуна потписивањем Вој
но-техничког споразума у
Куманову о повлачењу југо
словенске војске и полици
је са Косова и Метохије.
Тада је усвојена и Резо
луција 1244 у Савету
безбедности УН по којој
СР Југославија задржа
ва суверенитет над КиМ,
али оно остаје протекто
рат под управом УНМИК-а
и КФОР-а. Са војском је
у централну Србију тада
дошло око 200.000 косов
ских Срба.

Годишњица обарања „невидљивог“ авиона
Само четири дана касније,
27. марта за село Буђановце у
румској општини чуо је цео
свет јер је у атару овог села
оборен Ф – 117 А, кога су звали
„невидљиви“, и то је било први
пут да је овакав авион, са стелт
технологијом оборен. Оборио
га је Трећи ракетни дивизион
250. ракетне бригаде ПВО у 20
часова и 42 минута.
Погођен авион пао у њиве
надомак Буђановаца, а прет
ходно је био гађан са две раке
те типа „нева“. Јединицом која
га је оборила командовао је
пуковник Золтан Дани. Америч
ке снаге су успеле да евакуишу
Дејла Зелка, пилота обореног
авиона Ф – 117 А.
Овај авион је представљао
симбол моћи због најсавреме

није технологије којом је опре
мљен, а захваљујући томе био
је „невидљив “ за радарске
системе.
Америчке власти су у неко
лико наврата захтевале да се у
САД врате сви делови и остаци
ловца бомбардера F-117А.
Највећи део остатака оборе
ног авиона налази се у Музеју
ваздухопловства, неких 75
одсто остатака летелице. Тако
ђе, један део крила налази се у
оквиру сталне поставке мемо
ријалне собе, посвећене херо
јима 250. ракетне бригаде, у
команди те јединице, у Београ
ду на Бањици.
Ситнији делови свакако се,
као сувенири, налазе и у мно
гим домовима Буђановчана.

С. Џ.

Обарање невидљивог
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ИЗГРАДЊА БРЗЕ ПРУГЕ КРОЗ ЧОРТАНОВЦЕ ОТКРИЛА НОВЕ ДЕТАЉЕ ЖИВОТА
РИМЉАНА НА ПОДРУЧЈУ СРЕМА

Пронађено римско насеље

П

ројекат
изградње
брзе пруге Београд
- Будимпешта донео
је лепе вести из Чортано
ваца, где су тренутно акту
елни радови на изградњи
тунела. Управо током изво
ђења тих радова на архе
олошком локалитету Про
сјанице, на месту где се
гради брза пруга ископани
су остаци римског гробља,
водовода, домаћинстава и
предмета на основу којих ће
се вршити даља истражи
вања. Покрајински завод за
заштиту споменика културе
на челу са тимом стручња
ка – археолога ископавања
на поменутом археолошком
налазишту започео је кра
јем јануара ове године. Како
тврде мештани Чортанова
ца, локалитет Просјанице
одавно је познат јер се ту
налази римско утврђење
које је 1962. године прогла
шено за археолошко нала
зиште од великог значаја.
Тик поред места на којем се
гради брза пруга пронађена
су два римска гроба и стам
бени део насеља. Ради се о
периоду између III и IV века
нове ере када је и постојало
римско утврђење у којем је
војска бранила границу од
напада који су у то време
били учестали.
Радове на истраживању
локалитета у Чортановци
ма обишли су представни
ци Туристичке организације
општине Инђија, а како је
истакла директорица Маја
Бошњак, инђијска општина
има велики број археоло
шких налазишта која чекају
да буду откривена. Она је
потврдила да су археоло
зи из Покрајинског завода
за заштиту споменика про
нашли и делове водовода
такозваног аквадукта, који је
са неког извора спроводио
воду до утврђења. У питању
је одбрамбени ров дубине
3,5 метара.
– Правац водовода уда
ра на улазну капију утврђе
ња, а поред њега се нала
зи систем ровова који су
га окруживали. То је пред
стављало додатни систем
одбране, истиче Бошњак и
додаје да су археолози про
нашли и стамбене објекте

Римска гробница са косим покривањем

Утврђење
Кастра
Херкулис
Чортановци су подручје
богато археолошким нала
зиштима из доба Римског
царства. На самој обали
Дунава у чортановачкој
шуми налазе се и остаци
римског војног утврђења
Кастра Херкулис. Њега је
саградио војсковођа Хер
кул у III веку нове ере ради
одбране од Авара и оста
лих племена. Почетком
девед есетих на овом
месту вршена су истражи
вања током којих је иско
пан и један део зида, а у
позадини утврђења нађе
ни су и остаци римског гро
бља.

Археолози пронашли римске гробнице

у непосредној близини са
остацима зидова и огњи
штима. С друге стране,
мештани Чортановаца воде
се идејом да пронађу изво
риште аквадукта које би
било конзервирано и прика
зано туристима јер је, како
кажу, то шанса да се развије

туризам у том делу инђијске
општине.
Из Покрајинског завода за
заштиту споменика наводе
да су током истраживања
на локалитету Просјанице
пронађени и многобројни
предмети који су припада
ли Римљанима попут кера

мичког посуђа за храну,
гвоздених предмета, алат
ки, стаклених предмета и
новчића. Истраживања ће
бити настављена јер, према
речима надлежних, радо
ви на изградњи пруге тра
јаће наредне три године,
те постоји могућност да се
дође до нових сазнања о
животу и боравку Римљана
на овом подручју. Иначе, од
прошле године сва римска
гранична утврђења на Дуна
ву налазе се на УНЕСКО
прелиминарној листи свет
ске културне баштине, међу
њима и оно које се налази у
близини Чортановаца. М.Ђ.
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РУСКИ БАЈКЕРИ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Српско - руско
братство

Сара Ерић на радном месту

СЕРВИС ЗА ПРАЊЕ И ПЕГЛАЊЕ У СРЕМКОЈ МИТРОВИЦИ

Луксуз или помоћ
запосленим женама

С

обзиром на то да се данас брзо живи
изузетно је тешко свима, а поготово
женама да изађу на крај са обавеза
ма након напорног дана на послу. Чиње
ница је да је тешко бити домаћица, мама,
супруга и пословна жена у исто време.
Прање, пеглање, сушење веша, спремање
доручка, ручка, вечере – све ово захтева
доста труда и времена.
У митровачком Шећер сокаку налази се
један такав сервис за прање, пеглање и
сушење веша који је свима онима који су
заузети добродошао. Сара Ерић власни
ца сервиса каже да доста њих и не приме
ти тај мали објекат под називом „Талас“.
Међутим када једном уђете тамо, не може
те остати имуни на ведрину и позитивну
енергију која се на самом уласку осети.
Власница овог локала срдачно дочеку
је сваког ко је посети. Оно што нас је на
почетку занимало је то како је добила идеју
да започне овај посао?
– Пре 11 година сам отворила овај локал.
Сестра и ћерка су ми дале идеју да покре
нем овај посао. Пошто је у то време ово
занимање заживело у Новом Саду учи
нило нам се да је добра идеја да отвори
мо овакав сервис у Сремској Митровици.
На почетку је било тешко, није било пуно
муштерија. Доста њих се појављивало,
долазили су код мене по два, три месеца и
онда одлазили у велике градове Нови Сад,
Београд – каже Сара.
Она говори да је овај посао поприлично

тежак и да носи са собом велику одговор
ност али да се она труди да сваку муште
рију која јој дође испоштује.
– Почињем од десет ујутру и радим до
шест увече. Дођем раније, одем касни
је, све то зависи од обима посла. Обично
када ујутру дођем знам шта ми је хитно
и то одрадим. Трудим се да будем тачна,
када нешто обећам да то завршим у одре
ђено време – каже Сара
Чињеница је прање веша у перион
 ици и
дан данас још увек луксуз, и сходно томе
доста нас се одлучи да прање и пеглање
ипак обави код куће. Власница локала
каже да је свесна животног стандарда и
да је спрам тога кориговала цене како би
задовољство било обострано.
– Када сам одредила цене услуга води
ла сам се тиме да одговарају муштерија
ма. Ставила сам се у њихову позицију и
одлучила да цене буду такве да одговарају
и њима и нама. Дешава се и да се људи
пожале да им је скупо, међутим за сталне
муштерије буде и попуста – каже Сара
Поред сушења, прања и пеглања веша у
овом сервису Сара обавља и преправке на
одећи.
– Поред тога што радим прање, сушење
и пеглање такође одрадим и ситне пре
правке са машином за шивење. Ту спа
да порубљивање, скраћивање, сужавање
одеће – закључује Сара Ерић.
Андреа Димић

Мото клуб „Ноћни вукови“ из
Москве, на свом пропутовању,
прошли су и кроз Србију. Као
део туре „Путеви правосла
вља“, а у оквиру своје мисије
„Руски Балкан“, у уторак 20.
марта, руски мотористи су
обишли фрушкогорске мана
стире Велика Ремета и Гргетег.
Истог дана су посетили
Сремску Митровицу где је пре
две године засађена липа при
јатељства као симбол повеза
ности словенских народа и
српско-руског братства и при
јатељства. Посету „Ноћних
вукова“ Срему, односно фру
шкогорским манастирима и
древном Сирмијуму, организо
вао је Свебор „Свети Димитри
је“ у сарадњи са мото клубом
„Екскалибур“ Сремска Митро
вица.
А. Ћ.

МИТРОВАЧКА
БИБЛИОТЕКА

Светски дан
поезије

У среду 21. марта у библио
теци „Глигорије Возаровић“
почела је акција „Књига неде
ље“. Ова акција створена је у
сарадњи са издавачком кућом
„Клио“, а сваке недеље један
заинтер ес ов ан и
корис ник
добиће бесплатну књигу, под
условом да након читања
библиотеци достави личне
импресије, приказ, или кратки
утисак о њој.
Акција је почела на Светски
дан поезије, и поводом тога
одржан је пригодан програм.
Вече је почело звуцима гитаре
и песмом Хајрудина Дурмано
вића, а поред гостију, на све
чаности су присуствовали
бројни митровачки песници,
који су својим стиховима упот
пунили манифестацију.
Н. М.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Обележен Светски дан вода

Присутни на конференцији

У

среду,
21.
марта,
у Заводу за јавно
здравље у Сремској
Митровици, организована
је конференција за новина
ре поводом обележавања
Светског дана вода. Кон
ференцију су организовали
ЈКП Водовод и Завод за јав
но здравље у Сремској Ми
тровици, а медијима су се
обратили др Бранка Малба
шић, помоћница директора
за медицинска питања, др
Зинаида Сретеновић, на
челница Центра за хигијену
и хуману екологију, Бори
слав Бабић, в. д. директора
ЈКП Водовод, Аница Или
башић, шефица лабора
торије ЈКП Водовод, као и
начелник Градске управе за
опште послове Мирослав
Јокић.
Циљ конференције био је
упознавање јавности са ва
жношћу експлоатације хи
гијенски исправне и здрав
ствено безбедне воде, као
и њеног рацион
 алног кори
шћења. Упркос томе што
све више насељених места,
како у свету, тако и у Срби
ји, има проблем са здрав
ственом исправношћу воде,
Сремска Митровица је по
том питању безбедна, јер је
један од ретких градова који
има врло квалитетну сирову
воду испод своје површине.
За водоснабдевање и при
прему воде за пиће, као и
интерну контролу, задуже
но је ЈКП Водовод, док је за
екстерну контролу пијаће
воде задужен Завод за јав

Аница Илибашић

Др Зинаида Сретеновић

Митровчани пију здравствено ис
правну воду, с обзиром да се пра
ве и месечни и годишњи извештаје.
Може се рећи да је вода из Водово
да изузетно квалитетна
но здравље. Нешто више о
томе, за медије је рекла др
Зинаид
 а Сретеновић, на
челница Центра за хигијену
и хуману екологију:
– Контрола се врши тако
што наши узоркивачи, овла
шћени за ту врсту посла,
одлазе по позиву и уговор
ној обавези са ЈКП Водо
вод, узоркују воду за пиће,
доносе у завод, и онда се у
нашим лабораторијама ис
питује та вода. Резултате
добијених анализа оцењују
лекари специјалисти хиги

јене и доносе стручно ми
шљење у односу на ускла
ђеност са референтним
правилником о хигијенској
исправности воде за пиће,
као и другим стручним по
казатељима о безбедно
сти воде. Митровчани пију
здравствено исправну воду,
с обзиром да се праве и ме
сечни и годишњи извештаји.
Може се рећи да је вода из
Водовода изуз етно квали
тетна. У Митровици такође
постоји фабрика воде, што
је такође од великог знача

ја – рекла је др Сретеновић.
О пословима које обавља
ЈКП Водовод говорила је
Аница Илибашић, шефица
лабораторије у овом пред
узећу.
– Контрола квалитета
је, поред снабдевања ста
новништва, наш приори
тет. Протекле године ми
смо у цевовод потиснули
6.870.000 кубика воде. Ду
жина наше мреже је 370
километара, што говори о
количинама и важности во
доснабдевања. Ми сара
ђујемо са акредитованим
здравственим институција
ма за екстерну контролу во
де за пиће и то је Завод за
јавно здравље Сремска Ми
тровица и Институт за јавно
здравље Војводине у Но
вом Саду, који су урадили
око 800 анализа претходне
године, док је око 2600 ура
дила интерна лабораторија.
Наш је приор
 итет контрола
технолошког процеса пре
раде воде, од црпљења
преко других канала прера
де па све до корисника – ка
же Аница Илибашић.
Дакле, Сремска Митрови
ца је и ове године дочекала
Светски дан вода као један
од ретких градова са пија
ћом водом изуз етног квали
тета. У систем снабдевања
и прераде, како је речено
на конференцији, редовно
се улажу средства, а кон
трола исправности показује
искључиво позитивне ре
зултате.
Немања Милошевић
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ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ РУМА

Предавања о безбедности
у саобраћају

У

градској ОШ „Душан Јер
ковић“ 19. марта је одржа
но предавање у оквиру
пројекта „Основи безбедности
деце у саобраћају“ које је наме
њено ученицима четвртих и
шестих разреда.
Наиме, припадници Полициј
ске управе у Сремској Митрови
ци непрекидно од 2010. године
спроводе превентивне пројекте
којима се обухвата област без
бедности у саобраћају, али и
остале безбедносне теме, као
оне везане за интернет, прила
гођене узрасту ученика у основ
ним школама.
Жељка Аврић, портпаролка
ПУ Сремска Митровица истиче
са задовољством да ови конти
нуирани пројекти дају резултате.
– Морам да укажем да, захва
љујући овом превентивном
деловању, у току целе прошле и
прва два месеца ове године у
зонама школа у Срему није
настрадало ниједно дете –
рекла је Жељка Аврић.
Директорка ОШ „Душан Јер
ковић“ Обренка Красић такође је
задовољна добром сарадњом
са МУПом.
– Имали смо предавања о
безбедности деце на интернету,
било је предавање и на тему
вршњачког насиља, а ево данас
говоримо о безбедности деце у
саобраћају. Наравно да су ове
едукције јако значајне, деца

добро реагују на њих јер су еду
катори одлични, имају јасну пре
зентацију а и предавања су при
мерена узрасту. Деца зато воле
поменута предавања, јер науче
пуно практичних ствари. Можда
би само требало да буде више
школских полицајаца, али видим
да се труде да добро раде –
закључује директорка Обренка
Красић.
Предавач на тему безбедно
сти у саобраћају је био Ђура
Радуловић, саобраћајни поли
цијски службеник ПС у Руми.
С. Џ.

Жељка Аврић

Обренка Красић

ОШ „СВЕТИ САВА“

Дечји програм о води

П

рошлог четвртка 22. марта, у
Основној школи „Свети Сава“ у
Сремској Митровици обележен
је Светски дан вода. Ученици су
тим поводом, заједно са својим
наставницима, приредили пригодан
уметнички програм. О значају воде као
ресурса који живот значи, основцима су
говорили предавачи из Завода за јавно

здравље Сремска Митровица.
Директорица Драгана Сретеновић
рекла је да у току ове школске године,
ОШ „Свети Сава“ учествује у пројекту „За
чистије и зеленије школе у Војводини“.
Тако је и оформљени еко тим, како каже
Сретеновићева, дошао на идеју да се,
поводом Светског дана вода, направи
културна и едукативна презентација у

школи везана за овај датум.
Предавање службеника Завода за
јавно здравље Сремска Митровица,
тематски
литерарни
и
ликовни
радови ученика, видео презентација,
као и школски хор, обележили су у
просторијама школе овај важан датум
за оне којима је екологија важна.
А. Ћосић
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ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

Између жеља и могућности

Маријана Грабић

У

колико смо завршили са својим
образовањем, и уколико смо у
потрази за запослењем, сигурно
ћемо претражујући огласе и конкурсе
видети клаузуле о захтеваном радном
искуству. Ако је неко високообразован,
тај услов се налази готово на сваком
огласу за посао који ће га заинтересо
вати. Људи се због тога врло често
питају како то да им послодавци траже
радно искуство када су тек завршили
школовање. Једноставно никада нису
ни имали прилику да га стекну.
Управо из тог разлога, већ дуги низ
година постоји програм стручне прак
се, који након завршеног образовања
служи за стицање радног искуства.
Укратко, у зависности од нивоа образо
вања, особа почиње да ради код
послодавца максимално до годину
дана (за неке струке предвиђено је две
године), пуно радно време, и уз менто
ра, бар би тако требало, стиче радно
искуство. Национална служба за запо
шљавање, обично у фебруару, отвара
конкурс за обављање стручне праксе и
полазницима уплаћује накнаду од
14.000 до 18.000 динара месечно.
Међутим, иако све ово звучи врло
једноставно, показало се да су фине
се око конкурисања на програм струч
не праксе, проналаска ментора и
послодавца, као и неких других ства
ри, непознаница многима.
Разлог за ово лежи пре свега у томе
што бројна занимања за које постоји
формално образовање у нашој земљи
још увек нису пронашла своје место у
систематизацији радних места код
бројних државних и приватних посло
даваца. Поред тога, млади дипломци
често нису довољно информисани о
обавезама везаним за запослење, као
што је поседовање радног искуства, из

Јована Ступар

Образовни систем
је такав да млади
у току студија
углавном не стичу
практична знања која
би им значила
приликом запослења

бројних разлога. Људи док студирају
неретко бивају убеђени да их запосле
ње чек а одмах након завршетк а
факултета, али образовни систем је
так ав да особе приликом студија
углавном не стичу практична знања
која би им значила приликом запосле
ња. У том уверењу, млади углавном не
прате конкурсе и своје радне биогра
фије шаљу скоро и не читајући услове
из огласа.
Са друге стране, постоји и одређен
број оних који су свесни тога да им је
радно искуство неопходно за рад у
струци, те прате конкурсе и труде се
да пронађу адекватног послодавца и
ментора како би стекли то искуство.
Управо у овим ситуацијама приликом
потраге за ментором особе које су се
школовале за одређене струке, најче
шће у области друштвено-хуманистич
ких наука, често имају проблем. Про
блеми се јављају пре свега приликом
проналаска адекватног послодавца,
јер бројна занимања једноставно нису

Стеван Стокић

дефинисана у њиховим систематиза
цијама. Са друге стране, ако особа
нађе послодавца, најчешће у јавном
сектору, могуће је да се деси да мен
тор једноставно не жели себи на врат
да натовари још једну неплаћену оба
везу, па се тако труди да избегне мен
торство.
Због доласка до ближих информаци
ја о програму стручне праксе разгова
рали смо са директорицом митровачке
филијале НСЗ, Маријаном Грабић.
Према њеним речима конкурс за про
грам стручне праксе отворен је пре
две недеље и интересовање постоји.
- Јавни позиви су изашли пре
средином фебруара. Између осталих
је изашао и јавни позив за програм
стручне праксе. Послодавци могу да
конкуришу уколико желе да ангажују
лице које ће код њих обавити стручну
праксу у циљу стицања одређеног зна
ња, обављања приправничког стажа и
стицања услова за полагање стручног
испита, било да је он прописан зако
ном или да је то посебан услов код
послодавца у приватном сектору.
Услове учешћа на конкурсу имају сви
послодавци из приватног сектора и из
јавног сектора уколико се односи на
послове везане за образовање, соци
јалну заштиту, здравство и правосуђе.
Што се тиче правосуђа, што могу да
буду само ангажована лица седмог
степена стручне спреме на које се
односи закон о правосудном испиту.
Ми за сада имамо огромно интересо
вање. До сада смо донели одлуку за
преко 70 лица - каже Маријана Гра
бић.
Она такође наводи да се у јавном
позиву постављају услови за конкури
сање и да послодавац, да би примио
лице на програм стручне праксе, мора
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да има запосленог одговарајућег мен
тора. Ментор не мора нужно да буде
истог образовања као лице које оба
вља стручну праксу, али мора да има
минимум исти степен образовања и
релевантно радно искуство у обавља
њу посла за који се конкурише. Про
блеми се најчешће јављају уколико
послодавац не испуњава услове кон
курса, а данас такође постоји велики
број занимања која по систематизаци
ји нису предвиђена у неким установа
ма и привредним друштвима.
- Послодавац прави свој правилник
о организацији и систематизацији. Да
би лице било на пракси мора постоја
ти радно место на којем би могао да
ради са својим образовним профилом
– додаје Грабићева.
Тако, на пример, уколико је неко
завршио студије социологије, тешко
да ће успети да нађе адекватног мен
тора и послодавца, јер у бројним уста
новама и фирмама, конкретно у Срем
ској Митровици, то радно место није
предвиђено систематизацијом. О томе
како ствари стоје у Руми, разговарали
смо са Јованом Ступар, која је завр
шила мастер студије социологије и
тренутно је конкурисала на програм
стручне праксе у румском Центру за
социјални рад. Овај центар за социјал
ни рад, за разлику од митровачког, по
својој систематизацији може да конку
рише за програм стручне праксе за
место социолога.
- За програм стручне праксе сам нај
пре чула од других свршених студена
та који су је вршили по установама
различитог типа, као и у приватним
фирмама у Руми. Пошто сам као неза
послено лице пријављена на НСЗ, за
више информација сам питала тамо
запослене. Очекивала сам да ће сами
представити овај програм, међутим,
на лично инсистирање успела сам да
дођем до информација везаних за кон
курс. Објаснили су ми како се конкури
сање врши, а на мени је било да пре
дузмем даље кораке. Обишла сам
установе у којима бих могла вршити
стручно усавршавање и чекала отва
рање конкурса. У Руми су установе
биле отворене за сарадњу, као и
општинска управа – истиче Јована.
Она такође наводи како је примети
ла да су људи слабо информисани о
стручној пракси и сличним програми
ма:
- Често је проблем и сама њихова
незаинтересованост. Углавном нису
свесни могућности, за које свакако
треба мало да се потруде. Људи дами
себе убеде да се ретко шта може
постићи у оквирима институција, али
важно је бити упоран. Многи очекују да
им се посао сервира на тацни, а да не
уложе ни најмањи труд да се распитају
и информишу о стварима које су им
потребне – додаје Јована Ступар.
Пошто је као новина у оквиру кон
курса за програм стручне праксе уве
дено да се плаћена стручна пракса
може обављати и у оквиру радних
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ИСКУСТВО М НОВИНА:

Ментор је морао бити истог
образовног профила
Упркос томе што у Националној
служби за запошљавање тврде да
ментор не мора нужно да буде истог
образовног профила, искуство М
новина говори другачије. У редакцију
М новина је 2015. године дошла
девојка која је завршила Филозофски
факултет у Новом Саду, одсек српска
књижевност и језик са молбом да јој
омогућимо да, као новинар, обави
стручну праксу. И тада су постојали
програми које је финансирала НСЗ.
Међутим М новине, као послодавац,
нису испуњавале критеријуме који су
тражени, баш по питању ментора.
Како у редакцији није било никог ко је
завршио српску књижевност и језик,
ми смо као ментора предложили
новинарку која је такође дипломира

ла на Филозофском факултету у
Новом Саду, али на одсеку за журна
листику. У НСЗ су нам рекли да нови
нар, дипломирани журналиста не
може бити ментор неком ко је завр
шио српску књижевност и језик, упр
кос чињеници да имају исти степен
стручне спреме, и да послове новина
ра може обављати неко ко је завршио
књижевност и језик. На примедбу да
нама у новинама не треба професор
књижевности, него новинар, у НСЗ
нису имали коментар. Захтев за
стручну праксу је одбијен. М новине
су од НСЗ тражиле да им са евиден
ције пошаљу новинара који би обавио
стручну праксу, али њих тада на еви
денцији није било.
С. Ц.

Проблеми се јављају
пре свега приликом
проналаска
адекватног
послодавца, јер
бројна занимања
једноставно нису
дефинисана
у њиховим
систематизацијама.
Са друге
стране, ако особа
нађе послодавца,
најчешће у јавном
сектору, могуће је да
се деси да ментор
једноставно не жели
себи на врат да
натовари још једну
неплаћену обавезу,
па се тако труди да
избегне менторство

места везаних за правосуђе, за М
новине је изјаву дао Стеван Стокић,
студент завршне године права. Он ове
године завршава студије и почео је да
се распитује о овом програму.
- Мислим да је ово велика олакшица
за будуће правнике, јер су правници
до сада морали да одрађују двогоди
шњи приправнички стаж без икакве
накнаде. Ни ова сума која се добија
није велики износ, али макар могу да
се покрију основни трошкови пута и
исхране. Што се тиче проналаска
места за одрађивање стручне праксе,
за правнике је то мало лакше јер
постоји доста адвокатских канцелари
ја, али у разговору са пријатељима
који су завршили неке друге факулте
те схватио сам да многи од њих имају
проблем са проналаском ментора па
су наишли на затворена врата – каже
Стеван.
Било како било, из свега се може
извући закључак да могућност оба
вљања стручне праксе зависи од више
фактора. Да би особа успела да доби
је више информација и евентуално
пронађе оно што јој је потребно, про
дорност и упорност су неопх одни. С
обзиром на то да у јавним институци
јама у различитим општинама још увек
нису усаглашене систематизације и да
бројна радна места која би требала да
постоје још увек нису дефинисана,
многи једноставно нису у могућности
да стекну адекватно радно искуство. У
неким општинама ствари стоје боље, у
неким лошије, али, промене одређе
них регулатива везаних за системати
зације радних места и положај одређе
них професија у друштву су свакако
неопх одне. Решење никако не лежи у
укидању образовних профила чија
радна места нису дефинисана, како се
то данас ради, већ у њиховом увођењу
у оне области у којима су неопх одна.
Немања Милошевић
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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ У ОСНОВНОМ СУДУ

Симулација судског процеса

П

рошле недеље 24.
марта у згради Суда у
Сремској Митровици
одржало се Републичко так
мичење стручних школа у
Симулацији судског проце
са под покровитељством
Минис тарс тва
прос вете.
Такмичење је покренуто пре
14 година на иницијативу
Административно биротех
ничке школе из Крушевца у
сарадњи са Центром за
људска права из Ниша.
Домаћин овогодишњег так
мичења је била Економска
школа „9 мај“ из Сремске
Митровице као прошлогоди
шњи победник. Победници
овогодишњег такмичења су
ученици Правно пословне
школе из Ниша док је друго
и треће место припало Еко
номској школи из Крагујевца
и Економској школи „9 мај“
из Сремске Митровице. У
такмичењу је учестовало
осам школа: Правно послов
на школа из Ниша, Средња
стучна школа „Бранко Ради
чевић“ из Руме, Правно
пословна школа из Београ
да, Економска школа из
Крагујевца, Средња школа

Симулација судског процеса на такмичењу

„Младост“ из Петровца на
Млави, Правно биротехнич
ка школа „Димитрије Дави
довић“ из Земуна, Економ
ска школа „Стана Милова
новић“ из Шапца, и Економ
ска школа „9 мај“ из Срем
ске Митровице. Такмичаре
је оцењивао стручни жири

МИТРОВАЧКА БОЛНИЦА

Превентивни
прегледи

У

недељу, 25. марта, у
просторијама
Дома
здравља и Опште бол
нице у Сремској Митровици
одржана је акција бесплат
них превентивних прегледа
за грађане. Овај пут, у оквиру
акције, вршени су дерматоло
шки и гинеколошки прегледи,
као и ултразвук абдомена.
Тим поводом, медијима
се обратио директор Опште
болнице Сремска Митровица
др Живко Врцељ.
– Ово је седми пут да Ми
нистарство здравља органи
зује акцију бесплатних пре
вентивних прегледа, на које
могу доћи и сви они који су
неосигурани. Данас се ради
ултразвук стомака, превен
тивни гинеколошки прегледи
и прегледи дерматолога у ци

љу раног откривања карци
нома коже којих је нажалост
све више због повећаног УВ
зрачења – рекао је др Вр
цељ.
Он је још додао да сви они
који због гужве нису стигли
да обаве прегледе то могу да
ураде следећи пут или ће им
термин бити заказан наред
них дана, да би се прегледи
што квалитетније обавили.
Према његовим речима, ове
акције су од изузетног знача
ја за грађане, пре свега због
брже дијагностике одређених
болести и скраћивања листа
чекања.
Поред др Живка Врцеља,
медијима се обратила и ди
ректорица Дома здравља
Сремска Митровица др Ми
рослава Шево.

састављен од стручњака из
области права, професор
Високе школе за пословну
економију и предузетни
штво др Момчило Секулић,
председник Основног Суда
у Сремској Митровици Бра
нислав Трнинић, заменик
Основног јавног тужиоца

Гордана Ерак, адвокат мр
Зоран Левајац и представ
ник Министарства просвете
госпођа Весна Јовицки.
– Мислим да је битно да
деца дођу у суд, да виде
судницу и сматрам да је ово
такмичење једно лепо иску
ство за све оне који желе да
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одаберу ову професију –
рекао је председник Основ
ног Суда у Сремској Митро
вици Бранислав Трнинић.
Један од прошлогоди
шњих победника на овом
такмичењу Јован Ћетковић
који је прошле године завр
шио Економску школу „9
мај“ у Сремској Митровици
је истакао да је конкуренци
ја ове године као и прошле
доста јака као и то да је ова
кав вид праксе изузетно
важан за ученике.
– Практична настава је
веома битна и мислим да се
не спроводи довољно у
школама. Из мог личног
искуства могу да кажем да
сам више научио када сам
долазио на праксу у Суд
него на редовним часовима
– рекао је Јован Ћетковић.
Победници овог такмиче
ња су освојили 70 000 хиља
да динара, и ваучер за бес
платну школарину на Висо
кој школи за пословну еко
номију и предузетништво у
Београду. Другопласирани
такмичари су освојили 50
000 динара и 50 посто попу
ста на школарину на том
факултету док су трећепла
сирани освојили 35 000
динара и 30 посто попуста
на истом факултету.
Андреа Димић
Фото: Владимир Цуцанић
– Овонедељном акцијом
Министарства здравља пред
виђени су и бесплатни гине
колошки прегледи. На тај на
чин и пацијенти који немају
здравствену књижицу могу
да обаве преглед и на тај на
чин на време открију болести
и лече их. Иначе, Дом здра
вља Сремска Митровица је у
националном скрининг про
граму за карцином грлића
материце. У оквиру ове акци
је врши се целокупан гинеко
лошки преглед и на тај начин
ми се трудимо да дамо свој
допринос борби против ма
лигних обољења – рекла је
др Шево.
Акција превентивних пре
гледа у Србији се одржава
већ седми, а у Сремској Ми
тровици шести пут. У окви
ру ове акције у митровачким
здравственим
установама
било је ангажовано осам ле
кара специјалиста, шест ме
дицинских сестара/техничара
и два административна рад
ника, а прегледи су органи
зовани у периоду од 8 до 16
часова.
Н. Милошевић
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Покрајинске мере подршке
пољопривредницима

П

окрајински
секрета
ријат за пољопри
вреду, водопривреду
и шумарство расписао је
прве овогодишње конкур
се за доделу средстава за
подршку пољопривреди и
руралном развоју. Најпре су
расписани конкурси за доде
лу средстава за изградњу и
санацију објеката фекалне
канализације, за уклањање
дивљих депонија с пољо
привредног земљишта, и
уређења атарских путе
ва и отресишта. Конкурси
су намењени јединицама
локалних самоуправа на
територији АП Војводине у
2018. години.
Расписана су и прва два
конкурса намењена носи
оцима
пољопривредних
газдинстава, са одређеним
новинама у односу на прет
ходне године.
Први је Конкурс за доделу

средстава за суфинансира
ње набавке опреме и систе
ма за наводњавање. Пред
мет конкурса јесте додела
бесповратних средстава за
суфинансирање изградње
цевовода и набавке опреме
и система за наводњавање:
опремање бунара, набавка
пумпи и агрегата за навод
њавање, набавка система за
наводњавање вештачк ом
кишом, субиригација, мате
ријала за покривање повр
тарских и воћарско - вино
градарских култура и цвећа,
у циљу заштите од мраза агротекстил, малч фолије и
друго. Новина у оквиру Кон
курса је што су ове године
прихватљиве инвестиције и
малч фолије и цистерне за
наводњавање. Минимална
вредност инвестиције је
35.000 динара, а подржани
су сектори воћарства, повр
тарства и осталих усева.

Расписан је и Конкурс за
доделу средстава за суфи
нансирање инвестиција у
набавку опреме за заштиту
од временских непогода и
елемената потребних за
подизање производних заса
да воћака, винове лозе и
хмеља. Предмет Конкурса је
набавк а
прот ивг радн их
система, система против
смрзавања анти-фрост, сту
бова за подизање засада,
жица и стубова за ограђива
ње воћњака и винограда.
Минимална вредност инве
стиције је 128.000 динара.
Информације се добијају у
Покрајинском секретаријату
за пољопривреду путем
телефона 021/487-4379, од
10 до 14 часова.
Конкурси су отворени до
утрош ка
средс тава,
а
закључно са 15. мајем 2018.
године.
Овогодишње новине за
оба конкурса су и ограниче
ња у погледу површине пар
цела на којима се реализује
инвестиција.
Текст конкурса, образац
пријаве и правилник могу се
преуз ети са званичног сајта
Секретаријата www.psp.voj
vodina.gov.rs.
Пољоп рив редн иц и
са
територије Града Сремска
Митровица, додатне инфор
мације могу добити у просто
ријама Агенције за рурални
развој
Град а
Сремс ка
Митровица или путем теле
фона 022/610-573 (од 8 до
14 часова).
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УСКРШЊА ИЗЛОЖБА У СУРЧИНУ

Радост Ускрса

У

скрс је највећи хри
шћански празник којим
се прославља Исусов
повратак у живот – Васкрсе
ње. Јаје као симбол Ускрса
и симбол живота, датира
још из времена када је
Марија Магдалена поклони
ла цару Тиберију јаје, гово
рећи му да је Исус васкрсао.
Јаје истовремено предста
вља и нови живот, изворну
снагу живљења. Припреме
за Ускрс представљају вели
ку радост за сваку породицу.
Као пролећни празник,
доноси ведре боје разнобој
ног цвећа, а разнобојним
детаљима везаним за ускр
шњи празник, оплемењује
мо и наш простор, како би
овај верски празник, учини
ли још радоснијим и леп
шим.
Ускршњи празници били
су инспирација и Креативне
секције Хрватске читаон
 ице
Фишер из Сурчина, која
делује у оквиру овог Дру
штва годину дана. На Цвет
ницу 25. марта, недељу дан
пре Ускрса, у просторијама
свог Друштва организовали
су Ускршњу изложбу, на
којој су изложили своје руко
творине са ускршњим моти
вима. Основна идеја им је
била да појачају радост
ишчекивања Ускрса кроз
разноврсне радове.
– Свака изложба је бога

тија од претходне. Радује
нас чињеница да код наших
чланова постоји тај ентузи
јазам и стваралачка енерги
ја, која је све већа. Сваки
празник је на посебан начин
инспиративан, а посебно
Ускрс, што су показале и
наше чланице на изложе
ним радовима, каже водите
љица Креативне секције
Вероника Живановић.
На изложби су били изло
жени разноврсни радови
који симбол иш у Ускрс.
Попут свећа које симболи
шу вечну светлост, зечића,
пилића израђених од разних
материјала, шарених јаја
као симбола новог живота и
рукот вор ин а
израђ ен их
разним техникама.
– Окупљањем на нашим
радионицама и изложбама,
ми мало пркосимо бригама
и скупљамо позитивну енер
гију и лепа осећања. Жене
амбициозно и вредно раде
и драго ми је да нису посу
стале у свом раду, што су
показале на овој изложби,
својом креативношћу и
маштовитошћу - каже Веро
ника.
Посетиоци ће изложбу у
Сурчину имати прилик у
погледати све до 8. априла,
када ће чланице секције
посетити Земун где ће у
просторијама жупе изложи
ти своје радове. Изложба

Изложба рукотворина

радова је продајног каракте
ра и како наводе чланице,
ово је један од лепих начина
да се прикупе финансијска
средства за њихов даљи
рад.
А како се прославља
Ускрс у Сурчину, испричао
нам је Стјепан Воларић,
иначе афористичар из овог
места.
– Све припреме за Ускрс
желимо да урадимо на вре
ме и како треба. Јаја се у
Сурчину шарају на Велики
петак, а шунку која нам је
неизоставна на трпези за

ускршњи доручак, баримо у
суботу. Најсветији догађај за
нас у Сурчину је благослов
ускршњег доручка када га у
нашу цркву доносе наше
супруге, снаје и кћери. То су
лепи обичаји који се код нас
на посебан начин негују. Код
нас овде у Сурчину специ
фично је то да иако смо
градска средина, настојимо
да задржимо тај „сељачки
ниво“. Желимо да очувамо
све оно лепо што су наши
стари радили и да то никад
не заборавимо - каже Вола
рић.
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На јесен и нова књига

Ово је други пут да сам члан
жирија, а остало сам био, као уче
сник са својим представама. Нај
дирљивије памтим „Медведа“ А. П.
Чехова који сам извео са џез квар
тетом из Љубљане. То је нека моја
веза са Сремом

З

ијах Соколовић је више
пута био гост Руме и
учесник
Арт Трема
феста, а ове године је члан
стручног жирија.
– Ово је други пут да сам
члан жирија, а остало сам
био, као учесник са својим
представама. Најдирљивије
памтим „Медведа“ А. П.
Чехова који сам извео са
џез квартетом из Љубљане.
Остало је онако професио
нални живот и то је нека
моја веза са Сремом. Оно
што је лепо за овај фести
вал је да има тај назив „Тре
ма“ – као један необичан
осећај који се појављује код
људи који иду да гледају
представе и оних који изво
де те представе. Да ли ће се
ови разумети са публиком и
гледалаца да ли ће им се
свидети то због чега ови
имају трему кад играју, каже
у разговору за М новине
Зијах Соколовић.

: С обзиром
MМNOVINE
НОВИНЕ:
да сте били више пута на
Трема фесту, како Вам се
чини, да ли се развија и у
ком правцу би требало да
се развија?
ЗИЈАХ
СОКОЛ ОВ ИЋ:
Трема овиси о свакоднев
ним, тренутним материјал
ним условима који је на неки
начин одређују, у смислу да
ли ће је или је неће бити и
које су материјалне могућ
ности да би се та идеја коју
Трема носи реализовала.
Мислим да би ово требало
да буде искључиво фести
вал младих људи, значи не
могу рећи академских позо
ришта, али врло близу томе,
и позоришта академија, с
тим да је то сада питање да
не
постан е
акад емс ки
фестивал, јер таквих већ
има, али да се ниво академ
ских удружења подигне на

ниво који је пристојан за
позориште.
Како Вам се чини ового
дишњи Арт Трема Фест?
– Овогодишња Трема се
кретала између тих матери
јалних предуслова и на
основу тога се одлучивало о
репертоару. Оно што је
интересантно, увек постоје
тренуци када се неке пред
ставе не могу довести или
се закажу, а не дођу – то су
врло опасне ствари и за
фестивал и за људе који
гледају, јер добијају и у вре
мену које живе и од фести
вала једну врло несигурну
димензију, па се може деси
ти да губе интерес, тако да
би требало да буде једна
ригорознија селекција.
Шта тренутно радите,
поред активности везаних
за Српско народно позо
риште у Новом Саду, где
радите као саветник?
– Ово у Новом Саду је
врло интересантно – бити
уметнички саветник, то као
функција коју неко има не
постоји у читавом региону –
а колико ће потрајати не
знам, али је интересантно.
Раније су постојали умет
нички савети који су гледали
генералне пробе или про
цес настанка представе да
би оценили да ли те пред
ставе задовољавају неки
професионални ниво или
одговарају репертоару позо

Зијах Соколовић

ришта. Има доста младих
људи, редитеља, који дола
зе из неких средина где
постоје уметничке академи
је, које не носе епитет неке
добре школе, нису профе
сионалци до краја, а добија
ју професионалне глумце и
ту је велики раскорак изме
ђу те организације редите
ља и професион
 алног живо
та. Моја функција некако
крпи тај однос, да те пред
ставе не могу да излазе без
одређене цензуре, не у сми
слу да то неко забрањује,
већ квалитета.

Оно што је лепо је да овај фести
вал има назив „Трема“ – као један
необичан осећај који се појављује
код људи који иду да гледају пред
ставе и оних који изводе те пред
ставе

Ви сте не само глумац,
него и пишете, радите сво
је представе и пројекте,
утисак је да сте као глумац
– предузетник.
– То је апсолутно нормал
но у свету, када се измакне
те изван ових граница.
Људи имају велики анга
жман, јер живе од тих пред
става и труде се да буду на
што вишем нивоу. Овде се
некако више ради о емотив
ном нивоу, а не професио
налном. Што се тиче плано
ва, слично књизи „Глумац је,
глумац је глумац“ требало
би на јесен да ми изађе
књига „Кабарес, Кабареи“,
интегрални текст и видеће
мо још какву ће форму има
ти, очекује ме и нека режија.
Што се тиче серија или фил
мова, ништа за сада, јер
овим што ми се тренутно
нуди нисам нешто задово
љан.
С.Б. и С.Џ.

36

M NOVINE

КУЛТУРА

28. MART 2018.

РУМА: ЗАВРШЕН 21. АРТ ТРЕМА ФЕСТ

Тријумф скопске представе

Добитници награда 21. Треме

О

вогодишњи, 21. Арт
Трема фест започео
је 22. марта отвара
њем изложбе „Позоришни
светлописи од портрета до
сценског покрета“ Позори
шног музеја Војводине и
Српског народног позори
шта у Завичајном музеју.
Ауторка изложбе Ива
на Кочи је на једном месту
објединила богату збирку
старе позоришне фотогра
фије којима се документује
развој позоришне фотогра
фије кроз историју, од неких
70-их година 19. века, па
до 20-их и 30-их година 20.
века, када фотографисање
представе постаје уобича
јено. Отварању изложбе
је присуствовао и кустос театролог др Зоран Макси
мовић из Позоришног музе
ја Војводине који је један од
редовних гостију на Трема
фесту.
Из
Завичајног
музеја
дешавања су пресељена
у Културни центар где је
бројна публика прво могла
да види представу „Рума
– Рума“ , Комјунити арт и
Градског позоришта Рума.
Ово је представа ван кон
куренције, која кроз музику,
плес, песму и видео пројек
ције приказује историјски
развој Руме. Поред глумаца

Градског позоришта, у овој
представи – пројекту равно
правно учествују и Српско
певачко друштво, Гимназиј
ска вокална група, АНИП
„Бранко Радичевић“ и Там
бурашки оркестар „Бранко
Радичевић“.
Првог фестивалског дана
публика је имала прилику

да одгледа и прву такмичар
ску представу „Наше место“
Културног центра Нови Сад
и Театра 34. Ваља рећи да
је за овогодишњи фестивал
стигло око 120 пријава, а да
је за такмичарски део иза
брано шест представа, али
је румска публика одгледа
ла пет – јер бугарска пред

Сцена из награђене представе

става није стигла у Руму.
Другог фестивалског дана
на програму су била пред
става „Галеб“ Академије
уметности у Београду, док је
из техничких разлога, како
рекосмо, отказана пред
става „Д најт бифор“ Драма
театра Ловеч из Бугарске.
Трећег дана 21. Арт Тре
ма феста је, у преподнев
ним сатима, одржана позо
ришна радионица „Тело као
инструмент“ Ане Врбашки
и Марка Дињашког , док су
у вечерњем делу изведе
не представе „Кисик“ ХНK
Мостар и представа „Сеј
хај енд блоу ми“ Артопие из
Скопља.
Последњег дана фести
вала, 25. марта на програму
је била представа Академи
је примењених умјетности
из Ријеке „Кабарес Вале
ска“, а у 21 час су прогла
шени најбољи и прочитана
је посланица поводом Свет
ског дана позоришта.
Стручни жири фестивала
су ове године чинили Зијах
Соколовић, драмски умет
ник, Горан Цветковић, позо
ришни критичар и мр Миро
слав Радоњић, театролог.
Мр Мирослав Радоњић је
истакао да су све одлуке
жирија биле једногласне, а
једногласни су били у оце
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ВРДНИК: ОШ „МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ
СРПКИЊА“

Обележен
Дан школе

Промоција у Градској библиотеци

У оквиру Арт Трема
Феста у петак 23. марта
промовисана је књига о
представи „Глумац је, глу
мац је глумац“ Зијаха Соко
ловића. Ова промоција оку
пила је бројну публику, а
била je и својеврсна пред
става, јер је Соколовић
говорио о томе како он пои
ма позориште и да свака
интеракција са гледаоцима
увлачи у представу, илузи
ју, и гледаоце као део
представе. Глумац је наје
лементарнији део предста
ве, а позориште је савр
шенство цивилизације у
коме се бришу границе
између илузије и стварно
сти. Сокол овић је са
Румљанима поделио и
бројне анегдоте које су му

се дешавале током играња
представе.
Ваља рећи да се пред
става коју је Зијах Соколо
вић написао у војсци, игра
већ 40 година, oдиграна je
чак 1.656 пута, а 27 глума
ца, на различитим језици
ма, играло је ову предста
ву. На крају овог занимљи
вог и духовитог предста
вљања своје књиге Зијах је
истакао да се сваки глумац
мора усавршавати у свом
послу.
– Мораш да глумиш,
плешеш, знаш језике, да
сам смислиш шта ћеш да
радиш – то сваки глумац
мора да зна – рекао је
Зијах Соколовић који ради
и као саветник у новосад
ском Народном позоришту.

ни да су на 21. Арт Трема
фесту, у свим категорија
ма, најбољи били чланови
групе Артопиа из Скопља.
Златне
Трема маске
за најбоље мушке улоге
додељене су Бојану Кир
ковском и Ненаду Митев
ском за улоге у представи
„Да го поздравиш и да ми
го бациш“ групе Артопиа
из Скопља, Златне Трема
маске за најбоље женске
улоге додељене су Ната
ши Петковској и Симони
Спировској за улоге у истој
представи, Златна маска
за најбољи ауторски проје
кат припала је такође пред
стави из Скопља, а Злат
на маска Треме за режију
отишла је у руке Биљане
Радиноске за режију ове
вишеструко
награђене
представе.
Специјална плакета Тре
ме додељена је представи
„Да и Ре“ Позоришне радио
нице „Тело као инструмент“
из Новог Сада за истражи

вање звука као позоришног
израза.
Свакако да је пажњу
привукла и представа у
част награђених „Хор беч
ких дечака“ са глумцима
Бодом Нинковићем, Ирфа
ном Менсуром и Предрагом
Ејдусом којом је и завршен
део пројекта Арт Трема
феста – „Трема у марту“.
Арт Трема Фест Рума је
међународни
фестивал
академских
позоришта,
представа студената ака
демија уметности и камер
них професионалних про
јекта насталих у сарадњи
са институцијама културе.
У овогодишњи фестивал су
биле укључене све румске
установе културе, органи
затор је Градско позориште
Рума. Покровитељи рум
ског позоришног фестива
ла су локална самоуправа,
Покрајински секретаријат
за културу и Министарство
културе и информисања
Републике Србије.
С. Џ.

Обележавање Дана школе у Врднику

В

рдничка ОШ Милица
Стојадиновић Српки
ња“ је 23. марта свеча
ном академијом која је одр
жана у реновираној згради
„Касине“ обележила свој
Дан школе.
Госте, ђаке и запослене је
поздравио директор Горан
Жугић, а то је била и прили
ка да се уруче награде

победницима на литерар
ном и ликовном конкурсу,
али и похвале ученици који
су постигли солидне резул
тате на општинским и окру
жним такмичењима из раз
личитих предмета.
За обележавање Дана
школе ученици и наставни
ци су припремили и приго
дан програм.

БИБЛИОТЕКА „ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“

Промоција романа
„Лузитанија“

У

петак, 23. марта, у би
блиотеци „Глигорије
Возаровић“ у Сремској
Митровици одржана је про
моција романа „Лузитанија“
аутора Дејана Атанацкови
ћа. Овај сликар и профе
сор на Академији ликовних
уметности у Фиренци ового
дишњи је добитник НИН-ове
награде за најбољи роман

године, а „Лузитанија“ је ње
гов први роман.
На промоцији је, поред
аутора, присуствовала и
књижевна критичарка Ана
Стишовић Миловановић, ко
ја је представила роман пу
блици, а присутни су били у
прилици да чују и неке њего
ве одломке.
Н.М.
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MУЗИЧКА ШКОЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Успех хора „Кранчевић“

К

амерни мешовити хор „Кранчевић“
освојио је високу другу награду на
републичком такмичењу музичких
и балетских школа Србије.
Ученици средње музичке школе
„Петар Кранчевић“ у Сремској Митро
вици, су у суботу 24. марта, под дири

гентском палицом професорице Јован
ке Иванић, учествовали на такмичењу у
Београду и постигли одличан резултат
освојивши 92, 33 од максималних 100
бодова. После више од 10 година, хор
се поново представио у мешовитом
саставу и такмичио се у дисциплини у

ГАЛЕРИЈА „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“

којој су наступали још и хорови из Бео
града, Зрењанина, Суботице, Новог
Сада, Ваљева, Сомбора и Ниша. Све
хорове је оцењивао међународни жири.
На програму митровачког хора била
су дела Биничког, Мокрањца, Чесноко
ва, Кастаљског и других аутора.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ МИЛОМИРА
ФИЛИПОВИЋА ФИЋЕ

Изложба
Новинари о себи
Анђелке Карајовић

Анђелка Карајовић

У

митровачкој
Галери
ји „Лазар Возаревић“
прошле недеље 23.
марта одржана је девета
самостална изложба Анђел
ке Карајовић под називом
„Дубоки наклон лепшој стра
ни живота“. Анђелка Кара
јовић је рођена у Кузмину.
Основну школу је завршила
у родном месту а Вишу гим
назију „Бранко Радичевић“
у Сремским Карловцима.
Дипломирала је на „Фило
лошком факултету“ у Бео
граду на катедри за енглески
језик и књижевност. Радила
је у као професор енглеског

језика у Митровачкој гимна
зији, а сликању се посветила
2002 године. Прве сликарске
потезе је савладала у сли
карској школи Ивице Кова
чића Штифле у Сремској
Митровици. Њен рад је био
запажен на разним смотра
ма сликара аматера са којих
је односила награде и похва
ле. Њене слике су инспири
сане лепотом живе и неживе
природе као и призорима из
сопственог окружења које
ова уметница на јединствен
начин кроз уље на платну
приказује на свакој слици
коју наслика.
А. Димић

У среду 28. марта у
12 часова у митровачкој
Градској кући биће одр
жана промоција књиге
Новинари о себи, ауто
ра Миломира Филипо
вића Фиће. У књизи је
дата сажета историја
новинарства и предста
вљено је 70 новинара
са кратким биографија
ма који стварају у седам
општина Сремског окру
гу, као и оних који ства
рају o Срему, а живе ван
њега. Гост на промоцији
ће бити Александар
Гајовић, државни секре
тар у Министарству кул
туре и информисања
Републике Србије, заду
жен за информисање.
Поред промоције књиге
биће уприличен разго
вор о положају медија.

ПОЗОРИШТЕ „ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ“
Пројекције филмова за децу и одрасле
„Зец Петар“
Среда 4. априла од 16:00
сати,
Четвртак 5. априла, од 16:00
сати.

„Лед“
Среда 4. априла од 18:00 и
20:00 сати
Четвртак 5. априла, од
18:00, и 20:00 сати.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: УДРУЖЕЊЕ „ДАУН“

Светски дан особа
са Дауновим синдромом

П

рошле недеље 21.
марта у просторијама
митровачког Удруже
ња „Даун“ обележен је Свет
ски дан особа са Дауновим
синдромом. Догађају су при
суствовали секретар митро
вачког Општинског Удру
жења за помоћ особама са
Дауновим синдромом Радо
ван Кекић, начелник Град
ске управе за здравствену и
социјалну заштиту Војислав
Мирнић као и чланови Удру
жења.
– Удружење особа са
Дауновим синдромом пред
ставља невладину органи
зацију иза које стоји врло
квалитетан рад са децом и
родитељима те деце. Удру
жење је прошле године од
стране града добило сред
ства у износу од 420 000
динара. Град ће настојати да
и даље подржи све њихове

Чланови Удружења „Даун“

активности које су имали у
раду са овом децом – рекао
је Војсилав Мирнић
Како је секретар Удружења
„Даун“ Радован Кекић рекао
овај дан ће бити обележен

кроз песму, игру и дружење
са члановима Удружења, у
жељи да се пошаље пору
ка да су особе са Дауновим
синдромом пуне љубави за
све око себе.

ТРИБИНА: ЛОГОРИ ЗА СРБЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Диктирани заборав

Са трибине

У

митровачкој Библиотеци
22.
марта организована је триби
на под називом Логори за Србе
у Првом светском рату. Организатори
овог догађаја су били Градски одбор
СУБНОР-а и Библиотека „Глигори
је Возаровић“. На трибини је говорио
историчар Павле Станојевић, док су
у музичком делу програма учествова
ле мецосопран Светлана Митровић и
професорка виолине Јована Божић.
Павле Станојевић је подсетио на
чињеницу да наша држава, кроз раз
не облике постојања, под разним име
нима, и друштвеним уређењима, није
нашла за потребно да за сто година од
завршетка Првог светског рата обави

научна и архивска истраживања ради
потпуније израде спискова интернира
них и убијених сународника у том рату.
Он је објаснио да је диктирани забо
рав од стране државе довео до тога да
се забораве сви они који су били наши
сународници и рођаци који су дали
животе за остварење сна Јужних Сло
вена и стварање њихове прве зајед
ничке државе.
Потпредседник Градског одбора
СУБНОР-а Сремске Митровице Бран
ко Гајин који је такође присуствовао
трибини је изјавио да је ово прво пре
давање у низу које ће ово Удружење
организовати до краја године.
А. Димић

Ово Удружење посто
ји више од десет година и
броји 24 особе са Дауновим
синдромом на територији
општине Сремска Митрови
ца. 
А. Д.

ПОЗОРИШТЕ „ДОБРИЦА
МИЛУТИНОВИЋ“

Бонтон за кловнове
На Великој сцени Позоришта “Добрица
Милутиновић” у суботу 31. марта са почет
ком у 12 часова биће изведена представа
за децу “Бонтон за кловнове”.
Да је фин бити лако, фин би био свако.
Зато кловн Мика има тежак задатак да нау
чи свог пријатеља, кловна Раку, лепом
понашању и пристојности. Да ли ће прија
тељство два кловна утицати на Раку и нау
чити га преко потребну лекцију о лепом
понашању? Сазнаћемо ове суботе у пред
стави за децу “Бонтон за кловнове”.
Аутор и редитељ представе је Стефан
Тајбл, а улоге кловнова Мике и Раке тума
че Владимир Балашћак и Стефан Тајбл.
Цена улазнице за ову представу за децу
износи 200 динара. Све информације и
резервације улазница могу се добити на
број телефона: 022-615-115.
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ДИНАР ДРУГА НАЈБОЉА ВАЛУТА У СВЕТУ

Колико (не)вреди
Ђорђе Вајферт

Н

едавно је у медијима широм
Србије осванула једна врло за
нимљива и неочекивана вест.
Наиме, агенција Блумберг прогласи
ла је српски динар за другу најбољу
валуту у свету. Како кажу, то значи да
је имао скоро најбоље перформансе
у протеклих 12 месеци. Тим поводом,
како се наводи у Новостима, наша
гувернерка је изјавила да поверење
у динар расте, што раније није био
случај.

Како год било, народу економски
показатељи сигурно ништа не значе.
Проценти, бројке, као и статистички
подаци обичном човеку не говоре ни
шта. Њега не интересује поверење
инвеститора у динар, нити га интере
сују абнормалне суме везане за по
већање или смањење јавног дуга. За
њега је основни показатељ куповна
моћ валуте коју користи. Све и да је
динар проглашен за најбољи на све
ту, просечан становник са нешто ви

ше од 20 хиљада динара цени га оно
лико колико од њега може пристојно
да живи и издржава своју породицу.
С обзиром на то да је чувени Ђорђе
Вајферт, односно легендарна црвена
новчаница, у задње две деценије би
ла основна мерна јединица за купо
вину и у очима грађана је углавном
значила нешто, питали смо наше су
грађане шта у овом тренутку могу да
ураде са чувеном хиљадарком.
Н. Милошевић

Шта се може са 1.000 динара?

Миодраг Радановић, Борис Бачвански, Стеван Павловић, Смиљка Крстић, Ђорђе Лукић, Александар Голић и Борка Остојић

Миодраг Радановић, Сремска
Митровица: Ништа, ево могу да их
бацим у Саву. За оно што сте прошле
године могли да купите за хиљаду,
сада вам треба две.
Бор ис
Бач ванс ки,
Сремс ка
Митровица: Па можеш да живиш
један дан.

Стеван
Павлов ић,
Сремс ка
Митровица: Можеш да купиш један
ручак.
Смиљка Крстић, Сремска Митро
вица: Можеш купити нешто да пре
живиш. Шта да купим за хиљаду?
Имам пензију 14.000.
Ђорђе Лукић, Босут: Па може да

се превуче овај дан, и то ко не пуши.
Алекс андар Голић, Сремска
Митровица: Не можеш буквално
ништа.
Борка Остојић, Сремска Митро
вица: Ништа, али морам све јер
имам малу пензију. Пола ми оде на
режије.

M NOVINE

28. MART 2018.

САОПШТЕЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Приведени
разбојници
Ефикасним радом припадника Мини
старства унутрашњих послова у Руми и
Пећинцима расветљено је разбојништво
и ухапшени Ђ. С. (25) и А. Џ. (24) који се
терете за ово кривично дело.
Сумња се да су маскирани и уз претњу
пиштољем, од раднице продавнице на
подручју Руме противправно присвојили
дневни пазар. Потом су побегли а поли
ција их је убрзо идентификовала и про
нашла.
По налогу надлежног тужиоца, осум
њиченима је одређено задржавање до
48 часова, након чега ће, уз кривичну
пријаву бити доведени на саслушање у
Основно јавно тужилаштво у Руми.

Тукао пса
Припадници Министарства унутра
шњих послова у Пећинцима ухапсили су
И. Р. (42), због постојања основа сумње
да је извршио кривична дела угрожава
ње сигурности и убијање и злостављање
животиња. Сумња се да је он претио
рођацима са којима дели двориште и
тукао пса.
По налогу надлежног тужиоца, осум
њиченом је одређено задржавање до 48
часова и уз кривичну пријаву доведен је
на саслушање у Основно јавно тужила
штво у Руми.

Ухапшен провалник
Припадници Министарства унутра
шњих послова у Старој Пазови ухапсили
су В. З. (35) због постојања основа сум
ње да је извршио кривична дела тешка
крађа, крађа, неовлашћено држање опој
них дрога и спречавање и ометање дока
зивања. Осумњичени је ухапшен непо
средно након што је, како се сумња, из
путничког аутомобила у Старој Пазови
украо торбице са новцем, мобилним
телефонима и личним документима.
Приликом хапшења, осумњичени је
прогутао пакетић са материјом за коју се
сумња да је опојна дрога. Код њега су
пронађени и лекови који се налазе на
листи психоактивних супстанци. Такође,
В. З. је, како се сумња, провалио у про
давницу у Сурдуку из које је украо днев
ни пазар и цигарете.
По налогу надлежног тужиоца, В. З. је
одређено задржавање до 48 часова,
након чега ће, уз кривичну пријаву, бити
доведен на саслушање у Основно јавно
тужилаштво у Старој Пазови.

Акција „Аурора“
Припадници Министарства унутра
шњих послова, у сарадњи са надлежним
тужилаштвима, у претходнa два дана у
акцији „Аурора“ којa је спроведена на
територији више полицијских управа у

Србији у циљу сузбијања општег крими
нала ухапсили су 270 особа, запленили
око 30 килограма нарокотика и већу
количину оружја.
Полиција је запленила око 25 килогра
ма марихуане, 254 грама хероина, 720
грама кокаина, 4,1 килограм амфетами
на, 580 таблете екстазија, 578 комада
разних таблета и око 70 килограма кофе
ин-хидрида који се користи за увећавање
масе опојних дрога.
Полиција је у Бору открила и лабора
торију за узгој марихуане у вештачким
условима.
Одузето је и 13,5 килограма експлози
ва у патронама, килограм барута, 68
пушака од чега су три аутоматске, 46
пиштоља, пет револвера, самострел,
ручна бомба, детонирајући штапин, као и
5.694 комада муниције различитог кали
бра.
Осумњичени се терете да су починили
кривична дела неовлашћена производ
ња и стављање у промет опојних дрога,
недозвољена производња, држање,
ношење и промет оружја и експлозивних
материја, за кривична дела из области
имовинских деликата, превара, уцена,
отмица, угрожавање сигурности, изнуда,
насилничко понашање, насиље у поро
дици, тешка телесна повреда, прикази
вање, прибављање и поседовање порно
графског материјала и искоришћавање
малолетног лица за порнографију, фал
сификовање исправе, зеленаштво...
Полиција је, по налогу надлежних
тужилаштва, кривичне пријаве у редов
ном поступку поднела против 277 особa.
У току акције одузето je 234.120 дина
ра и 13.875 евра, а пронађено је и 20
украдених возила.

Приведен дилер
Припадници Министарства унутра
шњих послова у Старој Пазови ухапсили
су Н. Ф. (1991), због постојања основа
сумње да је извршио кривично дело нео
влашћена производња и стављање у
промет опојних дрога. Приликом претре
са стана и других просторија осумњиче
ног пронађени су око 13 грама марихуа
не, дигитална вагица за прецизно мере
ње и три мобилна телефона. По налогу
надлежног тужилаштва, осумњиченом је
одређено задржавање до 48 сати и уз
кривичну пријаву приведен је тужиоцу.

Гајио марихуану
Припадници Министарства унутра
шњих послова у Сремској Митровици, по
налогу надлежног тужилаштва, поднели
су кривичну пријаву у редовном поступку
против четрдесетогодишњег мушкарца,
због постојања основа сумње да је извр
шио кривично дело неовлашћена произ
водња и стављање у промет опојних
дрога. Приликом претреса стана осум
њиченог пронађено је 541,59 грама
марихуане, 10 саксија са сабиљкама
марихуане и 68 семенки марихуане.
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IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
ДОБИЛИ СИНА: Владимир и
Радмила Растовац - Сремска
Митровица, Мирослав и Стана
Богданов - Сремска Митровица,
Мића и Јелена Ждерић - Мачван
ска Митровица, Иса и Наташа
Андрић - Гргуревци, Жарко и
Далиборк а Лукић - Моровић,
Небојша и Снежана Чикарић Шид, Горан и Вера Крнетић - Сте
јановци, Милан и Александра
Стојнић - Беркасово, Предраг и
Љубица Поповић - Сремска
Митровица, Жељко и Дуња Васић
- Инђија, Славиша и Сања Стојко
вић - Сремска Митровица, Милош
и Јована Дивнић - Шашинци, Вла
димир Поповић и Марина Тинтор
Поповић - Сремска Митровица.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Бранислав и
Катарина Јовић - Калуђерица,
Мирослав и Бојана Стокрп - Стара
Пазова, Александар и Николина
Јовановић - Путинци, Стевица и
Маја Јанк овски - Мачванска
Митровица, Јован и Драгица Јова
новић - Рума, Бранислав и Татјана
Миловановић - Рума, Александар
и Марија Стојановић - Краљевци,
Драгомир и Катарина Радовић Рума.
УМРЛИ: Рудић Драгорад рођ.
1958, Лукић Драгица рођ. 1944,
Добрић Љубомир рођ. 1937,
Чивић - Бајуновић Петра рођ.
1940, Вулиновић - Златан Немања
рођ. 1955, Мићић Југослав рођ.
1937, Јанковић Душан рођ. 1953,
Бавански Драгутин рођ. 1950,
Тривковић Анђелко рођ. 1953,
Павловић Ратко рођ. 1938, Ђорђе
вић Ковинка рођ. 1944, Миленко
вић Иванка рођ. 1938, Ђорђевић
Елка рођ. 1949, Анђелић Илија
рођ. 1933, Цвејановић Илија рођ.
1934, Бобић Радивој рођ. 1951,
Ђурић Зорка рођ. 1948, Ћетојевић
Зоран рођ. 1954, Божић Даница
рођ. 1942, Плавшић Влада рођ.
1952, Вуколић Драгомир рођ.
1933, Пепелчевић Љубица рођ.
1936, Кривић Милош рођ. 1963,
Малешевић Маринко рођ. 1969,
Трбојевић Раде рођ. 1935, Вуке
лић Драгица рођ. 1973, Кулић
Борислав рођ. 1930, Старчевић
Винка рођ. 1951, Васиљчин Душко
рођ. 1955.

RUMA
УМРЛИ: Милош Тришић, рођ.
1931, Евица Вујаклија, рођ. 1939,
Живан Јовановић, рођ. 1946,
Ђорђе Плавшић, рођ. 1935, Сте
ван Петровић, рођ. 1937, Душан
ка Благојевић, рођ. 1941, Љиља
на Жугић, рођ. 1935.

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дворана 19.00 и 21.00 час
28.3. Легенда о конкубини
29.3 – 4.4. Ниоткуда
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СА СВИХ СТРАНА

ЖРК „СЛОВЕН“ РУМА

Шампионке
Војводине

Рукометашице Словена

У

Панчеву је одржан завршни турнир којим је окончано
овогодишње такмичење у Супер лиги Војводине за
девојчице рођене 2001. године и млађе.
Турнир је одржан 18. марта , а Женски рукометни клуб
„Словен“ је без пораза кроз цело такмичење заслужено
освојио наслов шампиона Војводине.
Такмичење су на другом месту завршиле девојке из клуб
ЖРК „Срем“ из Сремске Митровице, док је трећепласирана
екипа била ЖРК „Пролетер“ из Зрењанина.
Поред ова три клуба, учешће на првенству Србије које ће
се одржати 9. и 10. јуна су обезбедиле и играчице ЖРК
„Панчево“.

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

28. MART 2018.

ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Пролеће

Пише:
Драгана Попов

И

ми у провинцији волимо пролеће. Оно нам куца на вра
та, прозоре, душу, мисли. Желимо да се ослободимо
тешких капута, троме обуће, шалова, капа.
Да јутра буду сунчана, ведра и испуњена цвркутом птица.
Ах, како то све лепо звучи, али увек има нешто што нам то и
квари. Ко? Па, ми сами. Није то зато што то свесно желимо,
једноставно, то су неки природни закони. Као и животиње, и
ми се слично будимо из тог зимског сна. Ненаспавани, мрзо
вољни и без покретачке енергије. То нам се дешава некако с
пролећа? Зима, ма каква она била, блага или изузетно хлад
на, просто нас натера да се зачауримо. И тако уљуљкани у
стање „ни тамо ни ‘амо“, звекне нас пролеће, а ми као после
дугог латентног пијанства не можемо брзо да се истрезнимо.
И полако улазимо у годишње доба које неки називају и нај
лепшим, само не знам зашто. Дуги зимски период, и поред
надпросечних температура, оставио је траг у кући, дворишту,
на нама.
Сунце које ће да обасја сваку трунку прашине, замуљан
прозор, зелене површине које се боре да буду поново лепе,
тера нас да размишљамо о бројним акцијама које нас чекају у
наредном периоду. А ми? Ми смо уморни, безвољни и поста
вљамо себи дијагнозу. Да, то је пролећни умор. Шта учинити

Сунце које ће да обасја сваку трун
ку прашине, замуљан прозор, зелене
површине које се боре да буду поново
лепе, тера нас да размишљамо о број
ним акцијама које нас чекају у наредном
периоду. А ми? Ми смо уморни, безвољ
ни и постављамо себи дијагнозу. Да, то
је пролећни умор. Шта учинити да се
тргнемо из те летаргије?
да се тргнемо из те летаргије? Бодрити сами себе. Знате већ
те бројне позитивне афирмације којима нас затрпавају разни
животни учитељи. Мада, последње студије говоре да не тре
ба бити ни претерано позитиван. Дакле, наћи избалансирану
средину. Енергије новог животног циклуса плешу свуда око
нас, придружимо им се, постанимо пробуђена енергија живо
та, енергија стварања, енергија радости. Прво кренемо од
себе, што је и најтеже. Избацимо из исхране све оно што
називамо ђубретом, знам да је тешко, али хајде да ипак поку
шамо да одбацимо шећер, масти, избацимо из главе отрове
као што су љутња, мржња, љубомора, почнемо са физичким
активностима. Када се тело очисти, енергија покрене, црни
облаци се рашчисте, ум мало разбистри, мисли крену у дру
гом правцу - отварају се нови видици. И то би било лично
пролећно чишћење. Е, кад смо то све лепо урадили, може
мо да кренемо и другим врстама чишћења. Како вам воља.
Важно је почети. После вишемесечне учмалости ред је и да
засијамо. Свако на свој начин. Неко пред огледалом, а неко
пред људима који га окружују. Наравно, не мислим само на
физички изглед, већ на све оне компоненте које утичу на то
да једноставно бљеснете. Све паметне главе (они који то
мисле за себе) утркују се саветима како повратити енергију
током пролећа. И сви ми то углавном знамо, али и свесно
кршимо сва та правила. Како избацити маст из исхране кад
управо осушена сланина мами. О кобасицама и кулену да и
не говорим. Сремци то одлично знају и дају сами себи реч да
ће наредне године смањити количине прерађевина, јер баш
и није здраво. Слажем се. А чишћење тела, душе и свега
осталог, почећу у понедељак. Сад одох да правим погачице
са чварцима. Док још није стигло право пролеће. Исто и вама
желим. Од понедељка окрећем лист.

28. MART 2018.
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СКУПШТИНА ПЛИВАЧКОГ ВАТЕРПОЛО КЛУБ „СРЕМ“

Клуб будућих и садашњих
шампиона

П

рошле суботе 24. марта у Градској
кући у Сремској Митровици, одржа
на је седница Скупштине пливач
ког ватерполо клуба „Срем“, којој су при
суствовале некадашње спортске звезде
из света ватерпола, пливања и рукомета.
Овом скупу је присуствовао председник
Ватерполо савеза Србије Милорад Кри
вокапић, некадашњи легендарни голман
ВК „Партизан“ и репрезентације Југо
славије, као и Александар Ковачевић,
вишеструки пливачки шампион и добит
ник Новембарске плакете Града Сремска
Митровица.
Председник Пливачког ватерполо клу
ба „Срем“ Драган Чудић се похвалио
сарадњом са пливачким ватерполо саве
зима. Напоменуо је да би ПВК „Срем“
требало да добије мало више пажње,
као клуб у којем тренира немали број
младих, односно, да добије више време
на за тренирање на градском базену.
– Остварили смо изванредну сарад
њу са спортским савезима републике и
покрајине. Наш клуб броји њих 170 који
тренирају, од њих 140 ватерполиста
и само три и по сата тренинга на град
ском базену. Базен је сјајан, заиста нам
помаже, али надам се да ћемо добити и
мало дуже термине за тренинге – рекао
је Чудић.
Председник Ватерполо савеза Срби
је Милорад Кривокапић похвалио је рад

Драган Чудић

митровачког клуба и најавио подршку
како републичког, тако и покрајинског
ватерполо савеза.
– Очекујемо да клуб из Сремске
Митровице у будућности функционише
као сви остали чланови Ватерполо саве
за Србије, да има добре услове рада,
добре услове за напредак и ми ћемо им
максимално помоћи. Помоћ ће доћи и од
Ватерполо савеза Војводине. Оно што
је важно за ПВК „Срем“ је да добије што
више времена за тренинге на градском
базену који је заиста добар – каже Кри
вокапић.
Александар Ћосић

ШАМПИОН АЛЕКСАНДАР КОВАЧЕВИЋ:

Воља пре свега
В
еома културан, љубазан, тих
момак, стално насмејан Алексан
дар Ковачевић је спортска звезда
у успону која има више медаља него
година. Александар је дугогодишњи члан
ПВК „Срем“ Сремска Митровица, 11 пута
шампион Србије у пливању. Он је 17.
марта постао двоструки победник Спе
цијалне олимпијаде Републике Србије,
освојивши две златне медаље на том
такмичењу за пливање слободним сти
лом на 50 и 100 метара. Александар је
обележио мали јубилеј што се тиче бро
ја златних медаља. Редовно тренира и
такмичи се, а иначе ради у Дому ученика
Сремска Митровица.
– Освојио сам златне медаље на 50
и 100 метара у Крушевцу, победник сам
једанаести пут. Пливам од своје четврте
године, редован сам на тренингу и такми
чењима. Освојио сам 25. медаљу у живо
ту и наставићу још више да се трудим и
радим. Запослен сам у Дому ученика као
помоћник и припремач намирница – при
ча млада звезда.

Не само да вредно ради, тренира и
дружи се, већ своје другове и другарице
из Дома ученика наводи да се баве спор
том, пливањем или неким другим. Алек
сандар је прави пример спортског духа,
наводи друге да се баве не само спортом
него, још битније, здрављем.
– Имам много другара и другарица
и поздравио бих Мирјану, Јацу, шефа,
директора и све оне који су ми до сад
били подршка и који ће бити од сад.
Неколико њих је због мене почело да
тренира, заволели су пливање, иду
на базен. Пливање је добро, а спорт је
важан у животу. Иначе, навијам за Парти
зан – каже Александар Ковачевић.
Драган Чудић је изразио наду да ће
млади талентовани Александар Коваче
вић постати познат и у светским оквири
ма кад за то дође време.
– Надамо се да ће Александра Коваче
вића позвати и на светска такмичења као
врхунског спортисту. Веома је вредан,
напорно ради, међу најредовнијима је на
тренингу и постиже врхунске резултате.

Реч је о озбиљном такмичару којем треба
посветити више пажње – рекао је Чудић.
Млади Ковачевић је доказ да је воља
јача од бројних препрека, које људе пла
ше или не. Неустрашив у изазовима, овај
младић се већ радује будућим успеси
ма и спортским лекцијама, а такви људи
заслужују да им се макар тренирање
олакша на све могуће начине, а они зла
то доносе, па доносе.
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Руска емиграција на путу ка Краљевини СХС

РУСКА ЕМИГРАЦИЈА И ЊИХОВИ ПОТОМЦИ У СРЕМУ И СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ (1)

Долазак у Краљевину СХС
С

лом Руске империје у Великом рату,
који је у годинама 1917-1918, довео
до две Револуције, неповољног
Брест Литовског мира 3. марта 1918. и
потом грађанског рата изменио је позицију
ове велике силе у дужем временском тра
јању. Ратни вихор је под притиском немач
ке армије, али и разарајућег грађанског
рата на територији некада моћне руске
империје, довео судбински покрет великог
броја руских емиграната на територију
новостворене Краљевине СХС. После
Октобарске социјалистичке револуције
1917, велики број избеглица напустио је
Русију. Значајан број њих није желео да
живи под влашћу бољшевика па је стога
кренуо да тражи нову домовину. Додајмо
да је велики број емиграната-избеглица
већ био ван територија Русије у саставима
руске царске војске или у аустроугарском
заробљеништву. Све до јесени 1920, вар
љива нада у пад комунистичког система је
давала вољу делу емиграције да се не
сели предалеко од своје отаџбине па се
стога већи број људи населио у Турској,
Бугарској, Југославији, Финској. После
пораза снага генерала Врангела октобра и
новембра 1920, постаје јасно да су поли
тичке промене немогуће. Генерали, пле
мићи, аристократе, професори, лекари,
владике, свештеници, монаси, политичари
и уметници, студенти и војници, сви су се
нашли у заједничком таласу миграције у
заграничну –зарубежну Русију. Многи од
њих били су жртве политичког прогона
бољшевика, или су неретко одлазили из
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економских разлога, али сви заједно са
једном јединственом идејом о Русији коју
су сами волели и поштовали, о којој су
маштали или имали политичке идеје да се
у њу врате после (како су мислили) слома
бољшевичког режима. Читав један свет,
покољење, генерације које ће ван Русије
створити свој сопствени свет, војску, Цркву
и живети за идеју о повратку назад у своју
отаџбину.
Сматра се да је у овим судбоносним
миграцијама Русију напустил о прек о
2.000.000 људи, што је била највећа поли
тичка миграција у 20. веку без преседана.
Краљевина СХС примила је на своју тери
торију о између 41.000 и 44.000 цивилних
и војних избеглица (емиграната). Највећи
број ових емиграната око ¾били су цивил
на лица, док је ¼припадала војном ешало
ну. Цивили су били организовани у око 300
колонија широм Краљевине, али је најве
ћи део (око 70 %) стационирано на терито
рији данашње Србије. Унутрашње мигра
ције руског становништва нису биле ретка
појава, пошто се емигранти нису добро
сналазили нити су пријатељски били при
хваћени у срединама где су већину ста
новника сачињавали Хрвати и муслимани.
Што се тиче војних јединица, оне су у
почетку биле затворене формације које су
служиле у граничним подручјима или на
изградњи путева. Министарски савет Кра
љевине СХС је чинио све што је било
могуће да избеглице што пре прихвати,
обезбеди, пронађе смештај и посао. Са
аспекта емиграната, често је деловало

споро, али искрена жеља да се помогне
братском руском народу у невољи била је
неоспорна. Регент Александар Карађор
ђевић је несумњиво имао заслуга у доно
шењу одлука да се помогне избеглицама.
Његово русофилско расположење, поте
кло је из блиских политичких веза са
Романовима, а његово школовање у Руси
ји, у кадетском корпусу,давало је посебну,
симболичку везу са царистичком Русијом.
Додајмо да су и породичне везе регента са
руском царском породицом биле јаке. Две
Александрове тетке биле су удате за чла
нове царског дома. Велики кнез Николај
Николајевич Млађи био је ожењен Ста
ном, а велики кнез Петар Николајевич
Милицом Петровић. Рођена сестра реген
та Александра, Јелена, била је удата за
брата од стрица руског цара Николаја,
великог кнеза Ивана Константиновича који
је убијен у Октобарској револуцији. Нагла
шавамо да је Краљевина Србија је пред
краја рата прекинула све дипломатске
везе са бољшевичком Русијом, а Краље
вина СХС је успоставила дипломатске
односе тек 1940, у освит Другог светског
рата у Југославији.
атом опустошена и разорена Србија
је прихватила највећи број избегли
ца, а посебно главни град Београд
(Центар југосовенских Руса). Од марта
1919. почело се са интензивнијим досе
љавањем руских породица. Од маја 1919.
је већ функционисао тим поводом Рускојугословенски одбор на челу са др Дра
жом Павловићем, а истакнути појединци
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Руски војници са генералом Врангелом у Сремским Карловцима

Одбора су били Лука Ћеловић, Бранислав
Нушић, Људмила Хартвиг, Никола Вулић и
други. Највећи број стигао је из јужних кра
јева Русије из Одесе, Новоросијска, Фео
досије, Севастопоља и Керча. Ипак први
емигранти стигли су још крајем јесени
1918, а у тој групи која је сведочила о
страхотама бољшевичког режима били су
и председник московске општине Михаил
Челноков и сенатор Смољанинов. Од маја
1919. до јануара 1920. (први талас) дошао
је, после евакуац
 ије Одесе, око 1.600
избеглица, да би од маја 1920. до јануара
1921. (други талас), после пораза једини
ца генерала Деникина, дошло до повлаче
ња из Новорсијска и пуне евакуације Оде
се и њене околине. У овом таласу је пре
сељено и два девојачка института (Хар
ковски и Маријински донски девојачки
институт) и три кадетска корпуса (Одески,
Кијевски и Полоцки). Влада Краљевине
СХС је почетком јануара 1920. донела
одлуку о пријему 8.000 избеглица, али је
ускоро број премашен, па је новембра и
децембра 1920. у Краљевини већ било
преко 20.000 људи. Октобра 1920, Влада
је пристала да прихвати и део избеглица
са Лемноса из Кипра и Египта (трећи
талас). Око 2.000 избеглица је стигло
паробродом Тамбов до Солуна, а после
тога железницом до Краљевине СХС.
Слом војске генерала Врангела на Кримуу
јесен 1920, доводи до тога је под францу
ском заставом (Врангеловим бродовима)
до марта 1921. у Котор стигло још 20.000
људи (четврти талас). Сачувани су и
детаљни подаци о броју избеглица и нази
ва бродова EasternWictor, Szeged,Siam,
Brisgavia, Austria, Cherson и Владимир.
Управо је београдско руско становништво
највише појачано кримском евакуацијом.
Велики број чиновника и војника из јужне
Русије стигло је у овом таласу избглица.
На инсистирање франсцуског посланика и
обећање да ће се најхитније финансијски
помоћи емигранти, Влада је обезбедила

део средстава, прихвативши 9.000 Вран
гелових војника (махом под ингеренцију
министарства саобраћаја), а 3.500 је
послато у граничне јединице. Пети и
последњи имиграциони талас је трајао од
јуна 1921. до маја 1923. (у више махова),
али није био организован као прва чети
ри, када је стигло још око 12.000 махом
Врангелових војника. Од септембра 1921.
у пограничној служби Краљевине СХС је
било 4.500 руских војника, а од септембра
1923. још 4.472. Септембра 1921, на
изградњи путева и железница било је
ангажовано 7.000 војника.
Највећи број емиграната који су дошли
из Русије живео је у својој отаџбини у вели
ким градовима, па је стога њихова жеља
била да се махом населе у Београд. Они
су сматрали да ће на тај начин лакше про
наћи посао, станове, и уклопити се у ново
окружење. Такође, многи су желели да
пронађу своје место у вишим слојевима
београдског друштва (професори универ
зитета, лекари, глумци). Због мањка стам
беног простора у Београду део емиграната
је насељен у другим већим местима –
Новом Саду, Земуну и Панчеву.У Краље
вини СХС услед тешког материјалног ста
ња, земље која је опустошена ратом, про
нађени су последњи атоми снаге да се
помогне руским избеглицама. Јула 1920
основана је Државна комисија за помоћ
Русима (Српско-руска државна комисија),
чији је председник био знаменити Љуба
Јовановић, тадашњи председник Народне
скупштине. На његово место је 1925.
дошао познати српски академик Алексан
дар Белић који је на том месту остао до
1941, што само сведочи о бризи коју је
држава показивала према руским емигран
тима. Потпредседник ове комисије увек је
долазио из редова руске емиграције
(активни су били и некадашњег чланови
руског посланства у Београду и руског
комесаријата за избеглице). Свота коју је
имала комисија на располагању (коју је

углавном донирала Влада ) била је од три
до шест милиона динара. Руским војним
инвалидима додељена је идентична помоћ
као и српским војним страдалницима.
Важно је напоменути да је бивши руски
посланик у Краљевини Србији,Василиј
Николајевич Штрандман и даље живео у
згради некадашег посланства и често
координирао послове комисије, помагао у
решавању проблема емиграната, са стату
сом званичног делагата за руске избегли
це. Штрандман се налазио на челу Делега
ције за заштиту интереса руске емиграције
у Југославији. Знаменити генерал Петар
Николајевич Врангел је од јесени 1922.
живео у Сремским Карловцима и бавио се
војницима задуженим за рад на железни
цама и путевима, као и војним ветерани
ма.
у наредном периоду стизао је одре
ђени број емиграната. Почетком
1923, прихваћена је група од 800
инвалида, а следеће 1924. мање од 400
кадета – ученика Хабаровског кадетског
корпуса. Чак је 1928. стигла једна група
избеглица из Турске, њих око 450. Према
вредним извештајима британског послан
ства у Београду у Краљевини СХС живело
је око 29.300 регистрованих руских избе
глица, а њих око 3.000 нису регистровани.
Процена је била да је 64% од наведних
радно способно становништво, које углав
ном запошљава држава у грађевинским и
инжењерским пословима. У следећем
извештају 1926, Делегације задужене за
интересе руске емиграције, процена је
била да у Краљевини СХС живи 33.000
руских избеглица. Највећи број емиграната
био је по процени комисије 1921. године,
око 42.000, да би број полако опадао до
27.000 према процени из 1937. године.
Према постојећим подацима највећи број
придошлих је било мушко становништво
од 20 до 45 година старости (70%).
У следећем броју: Интеграција
у југословенско друштво

И

46

M NOVINE

VREMEPLOV
28. март
1797. Натанијел Бригс из Њу
Хемпшира патентирао је веш
машину.
1939. Окончан је шпански гра
ђански рат.
29. март
1848. Нијагарини водопади нису
протицали читавих 30 сати заледили су се.
1886. Хемичар и фармацеут
Џон Пембертон почиње да
рекламира кока-колу (са кокаи
ном).
30. март
1746. Рођен је Франциско Гоја,
шпански сликар и гравер.
1853. Рођен је Винсент ван Гог,
холандски и француски сликар,
један од најоригиналнијих и нај
темпераментнијих модерних
европских сликара.
31. март
1889. 320 метара висока Ајфе
лова кула, челичне конструкци
је, званично је отворена за свет
ску изложбу, у знак сећања на
Француску револуцију.
1921. Алберт Ајнштајн одржао
је предавања у Њујорку пред
ставивши при том своју нову
теорију - теорију релативитета.
1. април
1889. У Чикагу је продата прва
машина за прање судова.
1946. У првој великој радној
акцији омладине Југославије
после ослобођења земље од
нацистичке окупације у Другом
светском рату, почела је изград
ња пруге Брчко-Бановићи. Пру
гу дугу 90 километара изгради
ло је 60.000 младих из свих
крајева земље 7. новембра
1946.
2. април
1902. У Лос Анђелесу отворен је
први биоскоп.
1917. У Солуну је Српски војни
суд покренуо процес против гру
пе официра, укључујући гене
ралштабног пуковника Драгути
на Димитријевића Аписа. Опту
жбе за припремање побуне у
војсци, за преврат и убиство
регента и српског премијера
Николе Пашића нису доказане,
али је Суд девет оптужених осу
дио на смрт и двојицу на 15
година робије.
3. април
1807. У Вогњу почела је Тицано
ва буна, названа тако према
њеном вођи Теодору Аврамови
ћу Тицану. Подстакнути победа
ма српских устаника над Турци
ма и незадовољни тешким
наметима, сељаци с властелин
ства грофа Карла Пејачевића
подигли су буну и јавили срп
ском војводи Луки Лазаревићу
да се Срем дигао на устанак и
да жели уједињење са Србијом.
Аустријска војска за десет дана
је угушила буну у којој је уче
ствовало око 15.000 сељака из
45 села румског и илочког вла
стелинства. Тицан је ухваћен и
погубљен крајем 1807.

28. MART 2018.

HOROSKOP
ОВАН: Закључујете
да вам недостаје
шира подршка и поу
здане информације о
основним догађајима на послов
ној сцени. Немојте дозволити да
се то негативно одрази на ниво
пословне сарадње или на резул
тате које очекујете. Важно је да
се правилно заштитите од нега
тивних утицаја.

ВАГА: Нема разлога
да очек ујете нове
уступке од особе која
не подржава ваше
пословне ставове и циљеве које
заговарате. Губите драгоцено
време, непотребно инсистирате
на истини о којој други не желе
јавно да се изјашњавају у вашу
корист. Потребна вам је емотив
на дискреција, будите пажљиви
и избегавајте авантуристичке
идеје.

БИК: Колебате се
између две пословне
понуд е.
Међут им
показаће се да ни јед
на од њих није одговарајуће
решење које задовољава ваша
очекивања. Потребно је да про
мените нека основна правила у
договору са сарадницима зарад
већег успеха. Нема разлога да
претерано истичете своје захте
ве у друштву вољене особе.
Обратите пажњу на здравији
начин исхране.

ШКОРПИЈА: Договор
са једном особом ука
зује на могуће спора
зуме и потенцијални
успех. Недостаје вам добар увид
у различите токове пословних
догађаја. Делујете сувише резер
висано и неповерљиво али парт
нер нема намеру да вас претера
но разуверава у вашим емотив
ним сумњама. Важно је да пра
вилно усмеравате енергију.

БЛИЗАНЦИ: Делује
те незаинтересовано
за одређене теме
које захтевају додат
ни пословни ризик. Ипак хладан
тон и стил одбијања наилазе на
лош одјек у пословним кругови
ма. Нажалост несвесно подсти
чете пословни ривалитет. Осећа
те емотивну тензију у нечијем
присуству. Стало вам је да одго
нетнете партнерову изненадну
ћудљивост у понашању.

СТРЕЛАЦ: Уколико се
већин а
сарадн ик а
противи вашим идеја
ма и вољи, нема
потребе да упорно инсистирате
на својим првобитним намерама.
Неко вам отворено даје до знања
да неће имати превише разуме
вања за ваше захтеве. Делујете
узнемирено, лакше вам је да
неког оптужите за своје емотивно
стање. Потребно је да се боље
прилагодите блиској особи.

РАК: Постоје разли
чити неспоразуми у
пословним прегово
рима, што вам даје за
право да инсистирате на својим
циљевима и доказивању истине.
Уколико вам је стало да оствари
те пословни успех, потребно је
да преузмете одговорност за
своје поступке. У сусрету са
вољеном особом делујете напе
то јер многе ствари изненада
измичу вашој вољи.

ЈАРАЦ: Не можете да
промените основне
услове или располо
жење које влада у
пословним круговима, планови
које имате зависе од нечијег ути
цаја и воље. Немојте дозволити
да у вама превлада сујета или
жеља за победничким тријум
фом. Морате имати довољно
стрпљења за своју породицу.
Избегавајте психо – физичк а
оптерећења или такмичарску
атмосферу.

ЛАВ: Очекујете пози
тиван одговор или
одређено признање
за свој рад. Али, до
вас допиру неодређени комента
ри и нечије негодовање. Немојте
дозволити да вас неко испрово
цира на импулсивно понашање и
погрешну одлуку. Вољена особа
очекује да доследно испуните
своја обећања. Тешко вам је да
ускладите све заједничке потре
бе и интересовања.
ДЕВИЦА:
Уколико
вас иритира нечије
н е п р о ф е с и о н а л н о
понашање, потрудите
се да контролишете своје нега
тивне импулсе и избегавајте
потенцијално ривалство. Потен
цирање пословног суочељавања
ствара и низ додатних проблема.
Искреност пред вољеном осо
бом утиче на боље разумевање.
Потребна вам је емотивна бли
скост како бисте превазишли
сумње.

ВОДОЛИЈА: Изне
надн а
пословн а
непријатн ост
или
сукоб са једном осо
бом натераће вас да ствари
посматрате другим очима. Избе
гавајте осетљиве теме које пред
стављају потенцијални ризик за
ваш пословни углед. Будите
довољно промишљени. Важно је
да правилно процените нечију
улогу и емотивне намере. Парт
нер не жели да вас додатно
оптерећује својим захтевима.
РИБЕ: Неко вам јасно
даје до знања, да се
налазите у доброј
позицији и да подржа
ва ваше ставове. Потребно је да
процените добар тренутак за
акцију и да надмудрите своје
ривале. Важно је да ваше идеје
или емотивна интерес овања
наилазе на позитиван одговор.
Уколико сте слободни планирај
те нови љубавни сусрет.

Crkveni
kalendar
Среда, 28. (15) март
Свети мученици Агапије, Пли
сије и други
Четвртак, 29. (16) март
Свети апостол Аристовул; Све
ти мученик Савин
Петак, 30. (17) март
Свети Алексије, Човек Божји
Субота, 31. (18) март
Свети Кирил Јерусалимски –
Лазарева субота – Врбица
Недеља, 1. април (19. март)
Улазак Господа Исуса Христа у
Јерусалим – Цвети – Преп.
Симеон Дајбапси
Понедељак, 2. април (20. март)
Преподобни оци поубијани у
манастиру Светог Саве Освеће
ног
Уторак, 3. април (21. март)
Преподобни Јаков Исповедник

Тестенина
са четири
врсте сира
Састојци: 1 кеса макарона,
100 г путера, 1 павлака за кува
ње, 50 г горгонзоле, 50 г гауде, 50
г ементалера, 50 г моцареле, со и
бибер.

Припрема: Скувајте макароне
и додајте мало путера. У једној
шерпици отопите путер, додати
павлаку за кување и све сиреве
које сте претходно исецкали на
ситне комаде. Мешајте док се
сиреви скроз не отопе и не сједи
не. Додајте со и бибер. Кад спре
мите сос помешајте са макарона
ма. По жељи запећи 10 до 13
минута у рерни.

• Лако ћете у породили
шту препознати вашу
бебу. Она се укакила док
су се туђе усрале.
• Храните децу белим
луком. Лакше ћете их
наћи у мраку.
• Не чачкај мечу, активи
раћеш аларм.
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МАНАСТИР КУВЕЖДИН ПРЕД ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ: 800 ГОДИНА АУТОКЕФАЛНОСТИ СПЦ

Подигнут из пепела

М

анастир Кувеждин на
југозападним пади
нама Фрушке горе
код Дивоша, после 10 годи
на, подигао се из пепела и
данас плени својом лепо
том. Обнову манастирске
цркве која је посвећена Све
том Сави, помогло је Мини
старство културе, а уређе
ње конака финансирала је
Сремска епархија. Поводом
свечаности које ће обеле
жити 800 година од незави
сности Српске православне
цркве, коју је добила 1219.
године, и у манастиру Куве
ждин одржаће се један део
манифестације. Припреме
за овај велики догађај су већ
увелико почеле.
– Од 1942. године када су
манастир Кувеждин усташе
запалиле и протерале 60
монахиња, па све до 2008.
године овде су биле руше
вине. Црква је реконструи
сана, обновљена, стављена
нова фасада, урађене су
зидне иконе и унутрашња
декорација на иконостасу,
која је сва у позлати. Север
на страна остала је у руше
винама и ми смо дали пред
лог да се и тај део уради као
и источно крило. Тако би
се манастир оградио, одно
сно затворио зидовима, па
у манастирско двориште не
би улазиле лисице, што се
често дешава – каже дирек
тор Завода за заштиту спо
меника културе у Сремској
Митровици Љубиша Шула
ја.

Данашња црква налази
се на темељима спаљене
цркве и она је истоветна
оној која је била грађена
1816. године. А урађена је
помоћу старих фотографија
које су остале сачуване.
– У пролеће 1944. годи
не усташе су минирале
цркву и конаке, заједно са
економским зградама. Под
рушевинама цркве остао
је иконостас, рад академ
ског сликара Павла Сими
ћа. Једна од монахиња овог

Источно крило још у рушевинама

Обнова конака
Обнов а
Манас тир а
Кувеждин започела је
1997. године, када је
Сремска епархија власти
тим средствима почела
обнову три крила мана
стирских конака, који су
подигнути крајем XVIII и

почетком XIX века. Радило
се фазно, јер није било
довољно средстава. Кона
ци и економске зграде су
одавно завршени па су се
тада и створили услови за
живот манастирског брат
ства.

манастира која се звала
Јелена, вратила се у мана
стир и почела да спашава
око 20 икона које је сакри
ла у манастирској капели,

али је нажалост то платила
својим животом. Усташе су
је ухватиле како тражи ико
не испод изгорелих делова
цркве, стрељале и на њу
набацале иконе. У Кувежди
ну је страдала архива, већи
део библиотеке, свете књиге
и предмети – прича Шулаја.
Српска
православна
црква је пре 800 година
добила своју независност.
Њен први поглавар био
је Сава Немањић. Према
записима,
фрушкогорски
манастир Кувеждин подигао
је последњи српски деспот
Стефан Штиљановић 1520.
године, а први пут се споми
ње у турским документима
1566. године као манастир
Свети Сава. Историјски тра
гови наводе, да је у овом
манастиру настала свето
савска химна, коју је напи
сао непознати кувеждински
калуђер.
С. Костић

