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Кре ће и испла та 4.000 дина ра по хек та ру, не тра жи мо 
фискал не рачу не или било каква прав да ња и то ће 
пољо при вред на газдин ства уско ро има ти на сво јим 
рачу ни ма, рекао је мини стар Неди мо вић
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Свим вер ни ци ма и гра ђа ни ма
Општи не Рума који Ускр шње пра зни ке  
обе ле жа ва ју по гре го ри јан ском
кален да ру упу ћу је мо нај ср дач ни је 
честит ке  и жели мо сви ма
више наде и вере у бољу будућ ност. 
У име  локал не само у пра ве и у сво је
лич но име чести та мо вам Ускрс и нека 
пра знич ни дани доне су духов ни мир
и радост поро дич ног оку пља ња.

Пред сед ник Општи не Рума
Сла ђан Ман чић

Пред сед ник СО Рума
Сте ван Кова че вић
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УВОДНИК

ПРАВ УГАО

Концепт васкрсења

Васкрсење 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. 

Како 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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Кре ће и испла та 
4.000 дина ра

по хек та ру,
не тра жи мо 

фискал не
рачу не или
било каква
прав да ња

и то ће
пољо при вред на 

газдин ства
уско ро има ти

на сво јим
рачу ни ма, рекао 

је мини стар 
Неди мо вић

Оби ла зак радо ва на изград њи наси па 
Хрт ков ци – Јарак, нови на ри су иско
ри сти ли да мини стру пољо при вре ду 

Бра ни сла ва Неди мо ви ћу поста ве и нека 
пита ња из њего вог ресо ра, пре све га веза
но за про лећ ну сетву и недав но доне ту 
нову Уред бу. 

Мини стар Неди мо вић је иста као да је у 
овој годи ни обез бе ђе но пет мили јар ди 
више у буџе ту. Када је реч о про лећ ној 
сетви он је додао да од 19. мар та кре ће 
лини ја суб вен ци о ни са них кре ди та где 
држа ва спу шта камат ну сто пу са осам – 
девет про це на та на један про це нат за 
лица до 40 годи на ста ро сти, а за оста ле 
кате го ри је до три про цен та. 

– То је јако важно, а кре ће и испла та 
4.000 дина ра по хек та ру, не тра жи мо 
фискал не рачу не или било каква прав да
ња и то ће пољо при вред на газдин ства 
уско ро има ти на сво јим рачу ни ма. Оста ло 
оста је исто, али сада има мо и ИПАРД фон
до ве, про шла су већ два кру га пози ва и 
има мо 476 апли ка ци ја. Неко ће рећи да је 
то мало, видео сам такве кон ста та ци је у 

неким сред стви ма инфор ми са ња, али 
држа ве у нашем окру же њу има ле су по 70 
 80 апли ка ци ја, доду ше оне су и мање, 
али опет ми има мо око 500 при ја ва. Има 
дакле све ово сми сла и на нама је да рас
пи ше мо позив у наред них неко ли ко дана и 
за пре ра ђи вач ке капа ци те те – укуп но ће 
бити седам пози ва до кра ја ове годи не – 
рекао је нови на ри ма мини стар Неди мо вић.

Када је реч о суб вен ци о ни са њу или сма
ње њу цене дизе ла, Неди мо вић каже да се 
на томе ради у сарад њи са Мини стар ством 
финан си ја, као и свим асо ци ја ци ја ма 
пољо при вред ни ка, јер је реч о ком плек
сном пита њу, као и да се мора ју раз дво ји ти 
пољо при вред ни ке  оне који се ствар но 
тиме баве од оних који су упи са ни у реги
стар пољо при вред них газдин ста ва и који 
се, суштин ски, не баве тим послом. 

– Не сме се дозво ли ти било какве зло у
по тре бе и ако се напра ви систем, да он 
буде пот пу но поу здан. Ради мо на томе и то 
није лак посао – закљу чио је мини стар 
пољо при вре де Бра ни слав Неди мо вић.

С. Џ.

БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ, МИНИСТАР ПОЉОПРИВРЕДЕ

Кренули кредити са 
субвенционисаним каматама

Министар Бранислав Недимовић
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Зна чај при ку пља ња
пести цид ног отпа да
Аген ци ја за рурал ни 

раз вој Гра да је про
шлог четврт ка 22. 

мар та у Град ској кући оку пи
ла пољо при вред ни ке како 
би им пре зен то ва ла рас по
ред при ку пља ња пести цид
ног отпа да за ову годи ну. 
Састан ку су при су ство ва ли 
начел ник Град ске упра ве 
за пољо при вре ду Вла ди
мир Насто вић, коор ди на тор 
акци је за Срем и Мачву 
из Удру же ња про из во ђа ча 
сред ста ва за зашти ту биља 
у Срби ји Сава Попо вић, 
дирек тор Аген ци је за рурал
ни раз вој гра да Срем ска 
Митро ви ца Петар Самар
џић.

– У сарад њи са Удру же
њем про из во ђа ча сред ста
ва за зашти ту биља овде 
смо оку пи ли пред став ни ке 
11 села митро вач ке општи

не у који ма ће се у мају 
месе цу ове годи не врши ти 
орга ни зо ва но при ку пља ње 
пести цид ног отпа да. Ради 
се о врло опа сном отпа ду 
који тре ба да буде аде кват
но збри нут да не би завр

шио на њива ма и дивљим 
депо ни ја ма затр пан или 
спа љен. Пољо при вред ни
ци неће мора ти да држе тај 
отпад у сво јим помоћ ним 
објек ти ма већ ће то моћи 
да у мају месе цу отпре ме – 

рекао је Петар Самар џић. 
С обзи ром на то да је 

Ман ђе лос про шле годи не 
био нај ак тив ни ји у овој акци
ји начел ник Град ске упра ве 
за пољо при вре ду и ста нов
ник Ман ђе ло са Вла ди мир 
Насто вић је изја вио да овим 
путем апе лу је на све пољо
при вред не про из во ђа че да 
се ода зо ву овој акци ји у што 
већем бро ју.

Ове годи не се по четвр
ти пут орга ни зу је акци ја 
саку пља ња амба ла жа на 
тери то ри ји пољо при вред не 
ста ни це Срем ска Митро ви
ца. Про шле годи не је при
ку пље но пре ко осам тона 
амба ла жног отпа да на тери
то ри ји Сре ма. Акци ја при ку
пља ња отпа да на тери то ри
ји Сре ма спро ве шће се од 
21. до 31. маја. 

 Андреа Димић

Вла ди мир Насто вић Петар Самар џић

ПОСЕ ТА ИТА ЛИ ЈИ

Пред ста вље ни привредни 
потен ци ја ли Митро ви це
Од 21. до 24. мар

та деле га ци ја коју 
је пред во дио Огњен 

Бје лић, покра јин ски секре
тар за реги о нал ни раз вој, 
међу ре ги о нал ну сарад њу и 
локал ну само у пра ву у којој је 
био и пред став ник Срем ске 
Митро ви це Бран ко Јако вље
вић, посе ти ли су град Трен то 
у Ита ли ји.  Трен то је нај ве
ћи град и управ но седи ште 
покра ји не Трен ти но – Јужни 
Тирол и управ но седи ште 
исто и ме ног окру га Трен то. 

Деле га ци ја је прво оби шла 
локал не инсти ту ци је, где су 
саста ли са пред сед ни ком 
Реги о нал ног већа покра ји не 
Трен ти но Бру ном Дори га
ти јем и секре та ром заду же
ним за еко но ми ју, трго ви ну и 
занат ство Але сан дро Оли ви 
са који ма су раз го ва ра ли о 
уна пре ђе њу сарад ње АП 
Вој во ди не са при вред ни ци
ма из ита ли јан ске реги је. 
Састан ку је при су ство ва ли 

пред став ни ци ком па ни је, 
Геци која је нај ве ћи при вред
ни субје кат у реги ји и шест 
фир ми из раз ли чи тих обла
сти посло ва ња. 

За крај посе те одр жан 
је Инве сти ци о ни форум, 
на које су Огњен Бје лић и 
помоћ ник гра до на чел ни ка 

Срем ске Митро ви це Бран ко 
Јако вље вић пре зен то ва ли 
инве сти ци о ни потен ци јал 
АП Вој во ди не и Гра да Срем
ска Митро ви ца пред око 20 
при сут них ком па ни ја из гра
да Трен то. 

– Вео ма смо задо вољ
ни посе том ита ли јан ском 

гра ду Трен то. Сигур ни смо 
да посто ји могућ ност уна
пре ђе ња сарад ње и да смо 
на добар начин пред ста ви
ли како инве сти ци о не тако 
и тури стич ке потен ци ја ле 
Гра да Срем ска Митро ви ца 
– рекао је Бран ко Јако вље
вић. 
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА РУМА

Усво јен изве штај о раду 
Општин ског пра во бра ни ла штва
На сед ни ци Општин ског 

већа која је одр жа на 
19. мар та,  доне та је 

одлу ка да се, за потре бе 
набав ке про тив град них 
раке та за про тив град не ста
ни це обез бе ди 900.000 
дина ра. 

Оче ку је се да ће овим 
сред стви ма моћи да се купи 
пре ко 20 раке та за 12 про
тив град них ста ни ца које 
посто је у рум ској општи ни у 
циљу зашти те пољо при
вред них усе ва од гра да. 

На овој сед ни ци је усво јен 
и изве штај  о раду Општин
ског пра во бра ни ла штва 
Општи не Рума за про шлу 
годи ну који је под не ла Мир
ја на Црље ни ца Дули кра вић, 
општин ски пра во бра ни лац. 

Она је под се ти ла да је 
Општин ско пра во бра ни ла
штво анга жо ва но на посло
ви ма прав не зашти те имо
вин ских пра ва и инте ре са 
Општи не, њених орга на, 
орга ни за ци ја и слу жби, као 
и дру гих прав них лица који 
се  финан си ра ју  из општин
ског буџе та. 

– У про шлој годи ни беле
жи мо раст нових, заве де них 
пред ме та којих је било 413 
у одно су на 2016. годи ну 
када је тај број изно сио 378 

пред ме та. Исто вре ме но, 
сма њу је мо број ста рих 
пред ме та којих је заи ста 
било мно го, а међу њима 
има пуно оних који су веза
ни за накна ду ште те од ује
да паса лута ли ца. Ту у про
те кле три годи не има мо 
ско ро 80 пред ме та више – 
иста кла је Мир ја на Црље
ни ца Дули кра вић. 

Чла но ви Општин ског 
већа су на овој сед ни ци 
дали и сагла сност Општин
ском пра во бра ни ла штву да 
закљу чу је  ван суд ска порав

на ња, па су тако одо бре на 
ван суд ска порав на ња ради 
накна де нема те ри јал не 
ште те наста ле услед ује да 
паса лута ли ца, буду ћи да 
се на овај начин сма њу ју 
тро шко ви и испла ћу ју ниже 
одштет не суме. Тако су , на 
име одште те, одо бре не и 
две испла те у виси ни од 
25.000 и 30.000 дина ра.

Тако ђе, јед ној Румљан ки 
ће на име помо ћи за лече
ње боле сног дете та, бити 
одо бре но 50.000 дина ра.

С. Џ.

Mирјана Црље ни ца
Дули кра вић

Сед ни ца Општин ског већа

ОДЕ ЉЕ њЕ ЗА УРБА НИ ЗАМ И ГРА ђЕ њЕ

Реги стра ци ја стам бе них зајед ни ца
У скла ду са одред ба

ма Зако на о ста но
ва њу, до 20. мар та, 

Оде ље њу за урба ни зам и 
гра ђе ње Општин ске упра
ве је под не то 86 зах те ва 
за реги стра ци ју стам бе них 
зајед ни ца на тери то ри ји 
рум ске општи не.

 – Добар део тих зах те ва 
је и обра ђен и реги стро ва
не су стам бе не зајед ни це, 
оста ли зах те ви су у поступ
ку обра де, јер цео посту пак 
изи ску је неке подат ке које 
при ку пља мо од ката стра и 
елек трон ску реги стра ци ју 
тих стам бе них зајед ни ца – 
каже Тања Дро бац, шефи

ца Оде ље ња за урба ни зам 
и гра ђе ње. Она дода је да 
овај број зах те ва не зна чи 
да је толи ко и ула за покри
ве но, јер посто је ситу а ци
је где стам бе на зајед ни ца 
обу хва та више ула за, тако 
да је до сада пре ко 90 ула
за покри ве но ново фор ми
ра ним стам бе ним зајед ни
ца ма. На нивоу гра да има 
око 150 ула за, узи ма ју ћи 
у обзир и нове стам бе не 
згра де.

 – Сма тра мо да смо две 
тре ћи не ула за већ покри
ли стам бе ним зајед ни ца
ма, што је одли чан резул
тат, јер је рани је посто ја ло 

све га два де се так скуп шти
на ста на ра. Гра ђа ни су се 
углав ном, опре де љи ва ли 
да управ ни ци згра да буду 
неки од ста на ра, а око јед
не тре ћи не ула за су анга
жо ва ли про фе си о нал не 
управ ни ке. И даље неће
мо пред у зи ма ти рад ње 
да име ну је мо при нуд не 
управ ни ке, гле да ће мо да 
оста ви мо до кра ја мар та 
или нешто дуже, да ста на
ри то сами реше. Где то  не 
буде могло ми ћемо поста
ви ти при нуд ног управ ни ка 
у скла ду са зако ном – исти
че Тања Дро бац.

 С. Џ.Тања Дро бац
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ПОВЕ ЋА ВА СЕ КАПА ЦИ ТЕТ ВРТИ ЋА У ГРА ДУ 

Гра ди се вртић у Путин ци ма
Иако је пре пар годи на изгра ђен 

нови обје кат „Коц ки ца“, а и неки 
дру ги про сто ри при ла го ђе ни 

потре ба ма да би оја ча ли  капа ци те
те „Поле тар ца“, у рум ској општи ни 
се ипак деве де се так мали ша на нала
зи „испод црте“ одно сно за њих нема 
места у врти ћу.

 Тако ђе, посто ји и потре ба изград ње 
нових врти ћа у неким сели ма рум ске 
општи не, тако да локал на само у пра
ва по овом пита њу није седе ла скр
ште них руку. 

Како је наја вио пред сед ник Општи
не Сла ђан Ман чић уско ро се оче ку
је рас пи си ва ње тен де ра  за изград
њу врти ћа у Путин ци ма, а у току је и  
изра да про јек та за про ши ре ње врти
ћа „Коц ки ца“ у гра ду.

 – Наше обе ћа ње о изград њи врти ћа 
у Путин ци ма ћемо испу ни ти и оче ку
јем да ће Путин ча ни доби ти вртић до 
кра ја ове годи не. Када је реч о објек
ту у гра ду, нару чен је про је кат дру
ге фазе „Коц ки це“. Обез бе ди ли смо 
сред ства за про јект ну доку мен та ци ју, 
а део у виси ни од 240.000 дина ра смо 
доби ли од Покра ји не. По завр шет ку 
про јек та ћемо рас пи са ти тен дер за 
изград њу. Мислим да овај део може
мо да финан си ра мо из буџе та,  с 
обзи ром да смо гото во 400 мили о на 

дина ра за дру ге вели ке радо ве доби
ли са виших нивоа вла сти, тако да 
веру јем да има мо про сто ра у нашем 
буџе ту за ове радо ве на врти ћу – сма
тра Ман чић.

Са поме ну тим про ши ре њем и радо
ви ма у Путин ци ма тре ба ло би да  се 
за све мали ша не обез бе ди место у 
врти ћи ма.

 – На листи чека ња је сада 87 деце, 
мада је могу ће да ће тај број и расти, 
јер се пове ћа ва број запо сле них људи 

у нашој општи ни.  Самим  тим се испу
ња ва ју и усло ви да деца иду у вртић. 
Ми смо ове годи не доне ли и одлу ку о 
бес плат ном  врти ћу  за сву децу. Сма
тра мо  да износ од око 40 мили о на 
дина ра, коли ко нам је тре ба ло за ову 
одлу ку, није вели ки износ за пла ни ра
ни  буџет од две мили јар де и зато смо 
одлу чи ли да свој деци обез бе ди мо 
бес пла тан бора вак у врти ћу – иста као  
је Сла ђан Ман чић.

С. Џ.

Обје кат Коц ки ца чека дру гу фазу

РУМА

Нудле и у чаша ма

Ком па ни ја ЦГ 
Фудс Јуроп, 
која од про

шлог окто бра 
ради на „Рум ској 
петљи“, покре ну
ла је про из вод њу 
сво јих нудли  које 
се сада паку ју и  
у чаше. Реч је  о 
два, већ посто је
ћа уку са  – пиле
ти на и повр ће.

 – Ту смо про
из вод њу запо
че ли  пре месец 
дана. Кре ну ли смо и про из вод њу тзв белих 
нудли са уку сом папри ке и пара дај за.  То је 
тако ђе ново и ови про из во ди тре нут но  иду 
за Руму ни ју, на дома ће тржи ште,  а има
ће мо уско ро и испо ру ку за Аме ри ку – каже 
заме ник гене рал ног дирек то ра ове непал
ске фабри ке у Руми Алек сан дар Про тић.

Под се ти мо, по бизнис пла ну до кра ја ове 
годи не тре ба ло би да у пого ни ма ЦГ Фудс 
Јуроп ради 407 запо сле них. 

– Днев ни кап ци тет нам је сада 150.000 
пако ва ња у јед ној  сме ни,  а пре ко 80 одсто 
про из вод ње изво зи мо  у Евро пу, Аме ри ку 
и Бли ски исток – исти че  Алек сан дар Про
тић.

С. Џ.

Алек сан дар Про тићПово дом 76. годи шњи це стре
ља ња рат них заро бље ни ка у 
ата ру срем ског села Kленак, 

17. мар та је одр жа на коме мо ра ци ја и 
пола га ње вена ца на спо мен обе леж је 
стре ља ним родо љу би ма и народ ном 
херо ју  Вери Бла го је вић.

Вен це су поло жи ле деле га ци је  
СУБ НОРа  Руме, Бога ти ћа и Шап ца, 
као и пред став ни ци Kленка и поли
тич ких пар ти ја СПС Руме, СПС Шап
ца, Kомунисти Шап ца и мно ге дру ге 
орга ни за ци је.

Уче шће у коме мо ра ци ји су узе ли и  
број ни гра ђа ни из Kленка и Мачве, 
као и уче ни ци ОШ „23. окто бар“ из 
Kленка.

На ску пу су гово ри ли  пред сед ник 
МО СПС Kленак Радо слав  Вито ми

ро вић , пред сед ни ци СУБ НОРа Шап
ца и Бога ти ћа као и пред сед ник СУБ
НОРа Рума  Томи слав  Милић.

 На овом месту, зва ном Шица ра, 
у ата ру села Kленак уби је но је 1.200 
људи из Мачве и Поце ри не, који се 
у првим дани ма рата нису мири ли 
са оку па ци јом земље или јед но став
но нису хте ли да слу же оку па то ру. 
Овде је 18. мар та 1942. годи не уби је
на је и Вера Бла го је вић, секре тар ОK 
СKОЈа и члан ОK  KПЈ за шабач ки 
округ. Сви напо ри да од ове девој ке 
изну де при зна ње о пар тиј ским веза ма 
оста ли су без у спе шни. Она је потом 
пре да та  Геста поу, који ју  је,  након 
тор ту ре у шабач ком лого ру,  са гру пом 
пар ти за на стре љао 18. мар та 1942. 
годи не – рекао је Томи слав Милић.

КЛЕ НАК

Помен жртва ма
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ОПШТИ НИ ИНђИ ЈА ДОДЕ ЉЕ НА ПРИ ЗНА њА „БРЕНД ЛИДЕР“

Лидер у при вла че њу инве сти то ра
У окви ру Пете Бизнис кон фе рен

ци је „Тран спорт и логи сти ка 
Југо и сточ не Евро пе и Дунав

ског реги о на ТИЛ 2018“ одр жа ној у 
четвр так, 22. мар та у бео град ском 
Сава Цен тру, Општи на Инђи ја доби ла 
је вред но при зна ње, „Бренд лидер“. 
Тој локал ној само у пра ви, ком па ни ја 
Мас Медиа Интер не ше нел доде ли ла 
је награ ду за систе мат ско опре де ље
ње ка одр жи вом раз во ју тран спор та и 
логи сти ке, зашти ти живот не сре ди не 
и кре и ра њу пози тив ног и под сти цај ног 
амби јен та. Награ ду у име пред сед ни
ка Општи не Вла ди ми ра Гака при мио 
је шеф Каби не та пред сед ни ка општи
не Инђи ја Нема ња Мило је вић који је 
том при ли ком иста као да се та срем
ска општи на раз ли ку је од оста лих по 
томе што локал но руко вод ство цени 
уло жен при ват ни капи тал ства ра ју ћи, 
ујед но, добре усло ве за сва ког инве
сти то ра.

– При зна ње које је Општи на Инђи ја 
доби ла само је потвр да да је локал но 
руко вод ство напра ви ло пра ви потез 
одлу чив ши да у првој поло ви ни свог 
ман да та сред ства уло жи у опре ма ње 
инду стриј ске зоне. Самим тим смо 
поста ли кон ку рент ни на тржи шту, у 
сми слу атрак тив но сти инду стриј ских 
зона и при вла че њу нових инве сти ци ја 
– иста као је Мило је вић и додао:

– Осим награ де, која је потвр да 
посла који смо добро ура ди ли послед
њих  месе ци, доказ да добро ради мо 
је и вели ки број инве сти то ра који отва
ра ју пого не у нашој општи ни, као и они 
који се инте ре су ју и који ће уско ро пот
пи са ти уго во ре са нама. Ми наста вља
мо да ради мо у истом прав цу како би 
дола ском нових инве сти то ра опо
ра ви ли локал ни буџет и омо гу ћи
ли да се наша општи на раз ви ја и 
на дру гим пољи ма – рекао је шеф 
Каби не та пред сед ни ка општи не 
Инђи ја.

Он је потвр дио и да су током 
Пете Бизнис кон фе рен ци је у Сава 
Цен тру оства ри ли неко ли ко кон
та ка та са инве сти то ри ма који су 
при су ство ва ли овом дога ђа ју и 
са њима раз го ва ра ли, упра во, о 
усло ви ма које та локал на само у
пра ва нуди потен ци јал ним ула га
чи ма.

– Ми смо иза шли са пода ци ма 
и чиње ни ца ма које нас ста вља ју 
на боље место у одно су на неке 
дру ге општи не које нема ју такву 
опре мље ност инду стриј ске зоне 
и надам се да ћемо у наред ном 
пери о ду оства ре не кон так те мате
ри ја ли зо ва ти у виду пот пи си ва ња 
уго во ра, купо ви ну пар це ла и отва
ра ње неких нових рад них места  – 
каже Мило је вић.

Поред Општи не Инђи ја при зна

ња „Бренд лидер“ доде ље на су, изме
ђу оста лих,  и  Мир ку Алви ро ви ћу, 
дирек то ру САТ про дук ци је, Аеро дро му 
„Нико ла Тесла“, Луки Бар, Луки Драч и 
Аутомото саве зу Срби је. 

Награ да „Бренд лидер“ се доде љу
је на осно ву низа стан дар ди зо ва них 
кри те ри ју ма који под ра зу ме ва ју про

фе си о нал ност, ино ва тив ност и висок 
сте пен тржи шне пре по зна тљи во сти. 
Награ да се доде љу је десет годи на 
у циљу афир ма ци је нај и стак ну ти јих 
ком па ни ја, инсти ту ци ја, поје ди на ца и 
меди ја који кон ти ни у ра ним пози тив
ним раз во јем и ино ва тив ним стра те
ги ја ма поста вља ју више стан дар де 

и уна пре ђу ју тржи ште, те дају 
изван ре дан допри нос у попу ла ри
за ци ји при вред ног потен ци ја ла и 
кре и ра ња кон ку рент ног тржи шног 
ими џа Реги о на.

Пета Бизнис кон фе рен ци ја 
„Тран спорт и логи сти ка Југо и сточ
не Евро пе и Дунав ског реги о на” 
уоби ча је но је оку пи ла пре ко 500 
уче сни ка, од којих нај ве ћи број су 
чини ли доно си о ци одлу ка воде ћих 
ком па ни ја из обла сти шпе ди ци је, 
логи сти ке и  друм ског, желе знич
ког, авио и вод ног сао бра ћа ја и 
доно си о ци одлу ка воде ћих ком
па ни ја које су кори сни ци услу га у 
овој обла сти, затим висо ки пред
став ни ци реле вант них држав них 
инсти ту ци ја и стру ков них удру же
ња из Југо и сточ не Евро пе и Дунав
ског реги о на, ЕУ, Тур ске, Руси је и 
Кине, међу на род ни струч ња ци за 
област одр жи вог раз во ја, пред
став ни ци финан сиј ских инсти ту
ци ја и удру же ња и оси гу ра ва ју ћих 
дру шта ва и пред став ни ци меди ја.

М. ђ.

Нема њи Мило је ви ћу, шефу Каби не та пред сед ни ка
општи не Инђи ја уру че на награ да „Бренд лидер 2018“

Општи на Инђи ја на 5. Бизнис
кон фе рен ци ји у Бео гра ду
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Вршњач ка
еду ка ци ја 

У основ ним и сред њим шко ла ма на 
тери то ри ји општи не Инђи ја у прет ход
них неко ли ко дана одр жа на је вршњач
ка еду ка ци ја са темом здра вља и здра
вих сти ло ва живо та за уче ни ке V и VI 
раз ре да и I годи не сред ње шко ле. 
Поме ну та еду ка ци ја је и сво је вр сна 
при пре ма уче ни ка за пред сто је ћа школ
ска так ми че ња. Побед ни ци так ми че ња 
биће уче сни ци еду ка ци је у Црве ном 
крсту Инђи ја којом ће бити обе ле жен 7. 
април  Свет ски дан здра вља, а потом и 
општин ског так ми че ња. Нај бо љи на 
општин ском так ми че њу биће уче сни ци 
Покра јин ске смо тре зна ња коју орга ни
зу је Црве ни крст Вој во ди не у Новом 
Саду.

Из Црве ног крста под се ћа ју да им је 
пре ма зако ну о Црве ном крсту Срби је, 

доде ље на уло га да у сарад њи са 
здрав стве ним уста но ва ма, уче ству ју у 
про мо ци ји здра вља, уна пре ђе њу здра
вља поје ди них гру па ци ја ста нов ни штва 
и пре вен ци ји боле сти од већег социо  
меди цин ског зна ча ја.

Про мо ци ја здра вих сти ло ва живо та и 
пре вен ци ја боле сти зави сно сти на 
тери то ри ји општи не Инђи ја тре ба да 
допри не су сма ње њу бро ја мла дих у 
погле ду ризич ног пона ша ња у сва ком 
обли ку и пора сту зна ња из обла сти пре
вен ци је и здра вих сти ло ва живо та, 
пору чу ју из инђиј ског Црве ног крста.

Поче ла сезо на
лет њих башти

Са почет ком сезо не поста вља ња лет
њих башти у скло пу зау зе ћа јав них 
повр ши на, из Оде ље ња за урба ни зам 
општи не Инђи ја ука зу ју на одре ђе не 
нови не. Пре ма речи ма начел ни це Тија
не Дошен, зах тев за поста вља ње лет
ње баште се под но си нај ма ње 15 дана 
пре дана одре ђе ног зах те вом за поче
так поста вља ња лет ње баште. Ина че, 
пери од у окви ру којег може да се зау
зме јав на повр ши на за те наме не је од 
01. мар та до 30. новем бра теку ће годи
не. 

– На осно ву Одлу ке о кому нал ном 
реду уве де на је нови на којом се омо гу
ћа ва поста вља ње дечи јег моби ли ја ра у 
башти која има повр ши ну мини мал но 
50 ква драт них мета ра обја шња ва она и 
каже да дечи ји моби ли јар може да зау
зи ма 30 посто повр ши не баште каже 
начел ни ца Оде ље ња за урба ни зам 
општи не Инђи ја.

Пре ма њеним речи ма, од ове сезо не 
је и про ме ње на цена по ква дра ту, али 
само за прву зону, те локал на так са на 
днев ном нивоу изно си 25 дина ра уме
сто 20 дина ра коли ко је изно си ла рани
је. Када је реч о дру гој зони так са изно
си 17 дина ра, док за тре ћу зону так са 
кошта 13 дина ра као и пре.

– Рок за лет њу башту може се про ду
жи ти мини мал но још 30 дана, с тим што 
се тада про ду же так пла ћа 10 посто 
више од утвр ђе не цене за зау зе ће 
каже Дошен.

М. ђ.

Са првим лепим дани ма поче ће уре
ђе ње пар ка Ваша ри ште у Инђи ји 
где ће рад ни ци ЈКП „Кому на лац“ 

поса ди ти сад ни це и поста ви ти нов моби
ли јар. То је недав но потвр дио и врши лац 
дужно сти дирек то ра кому нал ног пред у
зе ћа Душан Лемај ић. 

– Ове годи не смо из буџе та пред ви де
ли зна чај на сред ства за набав ку моби ли
ја ра а већ почет ком апри ла ћемо спро
ве сти радо ве. То под ра зу ме ва коше ње 
тра ве, сад њу цве ћа, оре зи ва ње дрве ћа и 
уре ђе ње зеле них и пар ков ских повр ши
на иста као је Лемај ић и додао да тре
нут но има ју 300 сад ни ца бре ста, као и да 
је у току посту пак набав ке 200 сад ни ца 
кесте на. 

– Позна то је да на поте зу од Кул тур
ног цен тра ка желе знич кој ста ни ци има
мо дрво ред кесте но ва који је вео ма стар 
и угро жа ва без бед ност про ла зни ка, те 
има мо иде ју да на том месту поса ди мо 
мла де сад ни це, каже в.д. дирек то ра ЈКП 
„Кому на лац“.

Лемај ић се освр нуо и на тему која 
је увек акту ел на а тиче се чишће ња 
дивљих депо ни ја. Пре ма њего вим речи
ма, у пита њу је оби ман и скуп посао, а 
са сред стви ма која се издва ја ју могли би 
бити финан си ра ни зна чај ни ји про јек ти.

– Како се које насе ље раз ви ја тако се и 
пове ћа ва ју сме тли шта. Ми смо пове ћа ли 
број кон теј не ра у гра ду, а на пар лока
ци ја смо ста ви ли пот пу но нове. Међу
тим, то није трај но реше ње, јер поје ди ни 
неса ве сни поје дин ци, упр кос томе што 
има ју где да одла жу отпад, одно се га на 
дивље депо ни је  каже Лема јић и дода је 
да је њихов план да се кон стант но пове
ћа ва купо ви на сад ни ца како би се пошу
мља ва ле очи шће не депо ни је. 

– Овај пилот про је кат се пока зао као 
ефи ка сан у Новом Слан ка ме ну, где смо 
на јед ној очи шће ној депо ни ји у сарад
њи са месном зајед ни цом и мешта ни ма 
поса ди ли сад ни це, тако да ћемо овај 
при мер добре прак се при ме њи ва ти и 
убу ду ће. М. ђ.

АКТУ ЕЛ НО ИЗ ЈКП „КОМУ НА ЛАЦ“ ИНђИ ЈА

Уре ђе ње пар ков ских 
повр ши на

НОВИ КАР ЛОВ ЦИ

Изград ња пар кин га
код месног гро бља
При во ди се кра ју уре ђе

ње пар кинг про сто ра 
испред месног гро бља 

у Новим Кар лов ци ма, чиме 
ће про блем неу слов ног 
пар ки ра ња бити у пот пу но
сти решен. Сред ства за ову 
наме ну издво ји ла је локал на 
само у пра ва пре ко ЈП „Инђи
ја пут“, а у скло пу редов ног 
одр жа ва ња сао бра ћај ни
ца и пут не инфра струк ту ре 
у општи ни Инђи ја. Како су 
иста кли пред став ни ци над
ле жног јав ног пред у зе ћа, 
током недав ног оби ла ска 
радо ва у Новим Кар лов ци
ма, испред гро бља биће изгра ђе но 15 
пар кинг места. Тако ђе, на зах тев месне 
зајед ни це на гро бљу је поче ла и изград
ња мокрог чво ра. Радо ви се изво де у две 
фазе, исти чу у ЈП „Инђи ја пут“.

– Ово су суштин ске ства ри за нор мал но 
функ ци о ни са ње села и заи ста је несхва
тљи во да неко 16 годи на није радио ова

кве ства ри које нису ни ску пе ни вели ке 
а да је радио све оно што Инђи ји није 
потреб но, на првом месту спорт ска хала, 
навео је Гак додав ши да желе да села 
изгле да ју као у нај ра зви је ни јим држа ва
ма и да ће то пости ћи озбиљ ним и пре
да ним радом.

М.ђ.

Уре ђе ње пар кин га у Новим Кар лов ци ма
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Наста вља ју се
инфра струк тур ни радо ви

Лоше вре мен ске при ли ке су на крат
ко пре ки ну ле радо ве на одр жа ва њу 
и изград њи сао бра ћај не инфра

струк ту ре у општи ни Инђи ја. То је меди
ји ма потвр ђе но после редов ног састан
ка Систе ма 48 у Инђи ји који је одр жан у 
петак, 23. мар та. Пре ма речи ма пред сед
ни ка Општи не Вла ди ми ра Гака уско ро 
почи њу радо ви на изград њи пар кин га у 
самом цен тру Мара ди ка, а после тога и 
оста ли радо ви које су рани је наја ви ли.

– Нисмо завр ши ли при лаз ка цркви у 
Ста ром Слан ка ме ну и ули цу у дужи ни од 
200 мета ра, јер вре ме није дозво ли ло. У 
Љуко ву је завр ше но асфал ти ра ње ули це 
пре ма гро бљу, исцр тан је пут и обе ле же
на су пар кинг места. Има мо про блем и са 
атмос фер ском кана ли за ци јом али то је 

нешто што нас деце ни ја ма уна зад пра ти 
и што ћемо уско ро поче ти да реша ва мо 
– каже Гак. 

При кра ју је и про је кат рекон струк ци је 
првог дела Голу би нач ке ули це у Инђи
ји после чега тре ба да се рас пи ше јав на 
набав ка а затим и кре не са радо ви ма.

– Реч је о пот пу ној рекон струк ци ји 
првог дела Голу би нач ке ули це која под
ра зу ме ва асфал ти ра ње али и уре ђе ње 
тро то а ра. Пара лел но се завр ша ва про
је кат асфал ти ра ња ули ца 01. новем бра 
у Љуко ву и Кра ља Петра у Бешки, с тим 
што ћемо саче ка ти са радо ви ма у Бешки 
због про ла ска ками о на који су анга жо ва
ни за потре бе изград ње брзе пру ге Бео
град  Будим пе шта, а који сва ко днев но 
про ла зе кроз поме ну ту сао бра ћај ни цу на 

путу до Чор та но ва ца – каже пред сед ник 
Општи не Инђи ја.

Ових дана тре ба да буде реше но и на 
који начин ће се финан си ра ти про је кат 
асфал ти ра ња свих неас фал ти ра них ули
ца на тери то ри ји општи не Инђи ја, а којих 
има око 60. Гак наво ди да раз ми шља ју о 
још јед ном моде лу, који искљу чу је прет
ход но наја вље но јав но  при ват но парт
нер ство.

– Буквал но смо ових дана на клац ка
ли ци, да ли ода бра ти тај модел финан си
ра ња или јав но  при ват но парт нер ство. 
У сва ком слу ча ју, одлу чи ће мо се за оно 
што је за нас испла ти ви је. Одлу ку ћемо 
доне ти у наред них неко ли ко дана, јер са 
њом тре ба да иза ђе мо пред одбор ни ке 
СО Инђи ја – каже Гак.  М.ђ.

Саста нак Систе ма 48

НАКОН НЕСРЕЋ НОГ ДОГА ђА ЈА У ИНђИЈ СКОЈ ПЕШАЧ КОЈ ЗОНИ

Уско ро нова рам па на шета ли шту
Пред сед ник Општи не Инђи ја након 

послед њег састан ка Систе ма 48 
у Инђи ји освр нуо се и на недав ну 

несре ћу у пешач кој зони у којој је поги
нуо 57 годи шњи М. Г. из Инђи је. Он је 
том при ли ком рекао да осе ћа ју одре ђе
ну врсту одго вор но сти и ујед но наја вио 
да ће учи ни ти све да се реши про блем 
про ла ска вози ла кроз зону пред ви ђе ну 
за пеша ке.

– Када се дого ди таква несре ћа не 
може мо да не осе ћа мо сви зајед но одго
вор ност. Дали смо све од себе да убр за
мо про це ду ру како бисмо реши ли пита
ње про ла ска ауто мо би ла кроз пешач ку 
зону у Инђи ји. Када је реч о дру гом делу 
посла, а који се одно си на санк ци о ни са
ње воза ча, то тре ба да раде они који су 
над ле жни за то – рекао је Гак под се тив
ши да први део пешач ке зоне у Инђи ји 
на сада шњи начин функ ци о ни ше још од 

1994. годи не. Одлу ком која је тада доне
се на дозво љен је про ла зак ауто мо би ла, 
док је у дру гом делу пешач ке зоне регу
ли сан про ла зак тако зва ним пота па ју ћим 
сту би ћи ма, али они већ дуже вре ме не 
функ ци о ни шу.

– Када гово ри мо о меха ни зму који је 
поста вљен на почет ку шета ли шта код 
Кул тур ног цен тра, он не може да функ
ци о ни ше тако да се кон стант но кори
сти. Тај систем зашти те је пред ви ђен на 
мести ма где је мала фре квент ност сао
бра ћа ја, а у нашем слу ча ју у овој ули ци 
има мо неко ли ко инсти ту ци ја, вла сни ка 
лока ла и кућа и овде не може мо у пот
пу но сти спре чи ти да вози ла про ла зе 
– каже пред сед ник Општи не Инђи ја и 
дода је да се са реша ва њем про бле ма 
у том делу пешач ке зоне локал но руко
вод ство интен зив но бави.

– Тра жи мо начин за хит но реша ва ње 

овог про бле ма. Дао сам одо бре ње да 
се поста ви још јед на рам па којом ћемо 
спре чи ти ула зак вози ла у овај део ули
це Вој во де Сте пе и самим тим извр ши ти 
селек ци ју вози ла који ма ће бити омо гу
ћен улаз и излаз из зоне у којој бора ве 
пеша ци, каже Гак уз кон ста та ци ју да 
посто ји ста лан при ти сак људи који у овој 
ули ци има ју лока ле и стам бе не објек те.

– У ситу а ци ји смо у којој се од нас зах
те ва да, са јед не стра не отво ри мо ули цу 
за сао бра ћај а са дру ге да је затво ри мо 
у пот пу но сти. Опет мора мо да реша ва
мо про блем и испра вља мо одлу ке које 
су доне те пре десет годи на. Надам се 
само да се несрећ ни слу ча је ви више 
ника да неће поно ви ти, попут овог када 
је наш 57годи шњи сугра ђа нин настра
дао у првом делу пешач ке зоне – закљу
чу је Гак.

М. ђ.
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Поче ла поде ла
пен зи о нер ских кар ти ца
Зва нич ним уру че њем 

првих десет пен зи
о нер ских кар ти ца, у 

згра ди Општи не и у при су
ству функ ци о не ра и нови на
ра, запо че ла је поде ла ових 
кар ти ца и у ири шкој општи
ни, а доби ће их сук це сив но 
свих сада 2.029 пен зи о не ра. 

Зоран Бере жни, дирек
тор фили ја ле Фон да ПИО у 
Срем ској Митро ви ци каже 
да су ове кар ти це нови на у 
РФ ПИО, а нај ва жни је је да 
се овим кар ти ца ма дока зу је 
ста тус пен зи о не ра. 

– Они ће од сада тај ста
тус дока зи ва ти кар ти ца ма, 
као лич ним доку мен том, 
који ће кори сти ти уз лич ну 
кар ту. Свих 1.750.000 пен
зи о не ра у Срби је ће доби ти 
ову кар ти цу, а на тери то
ри ји наше фили ја ле Срем
ска Митро ви ца је реч о око 
60.000 кар ти ца, а у Ири гу 
се ради о 2.029 пен зи о
не ра. Ова кар ти ца ће им 
олак ша ти и купо ви ну тамо 
где се дају одре ђе ни попу
сти пен зи о не ри ма, јер неће 
мора ти да доно се чек од 
пен зи је или реше ње о пен
зи о ни са њу који су садр жа
ва ли и неке дру ге подат ке 
којих на овим кар ти ца ма, 

сем име на и пре зи ме на 
нема, јер ти пода ци не би ни 
тре ба ло да буду доступ ни 
тре ћим лици ма. Ми смо још 
у про мо тив ној фази тих кар
ти ца, а ово су први ири шки 
пен зи о не ри који је доби ја ју, 
мето дом слу чај ног узор ка –  
иста као је Зоран Бере жни. 

Сте ван Кази ми ро вић, 
пред сед ник ири шке општи
не је иста као да је ово било 
про мо тив но уру че ње првих 
десет кар ти ца. 

– Оче ку је мо да ћемо у 
наред них месецдва има ти 
поде лу за све оста ле пен зи

о не ре. Ми ћемо, као општи
на бити укљу че ни и у ту 
поде лу, помо ћи ћемо како у 
про сто ру, тако и људи ма, да 
та поде ла про ђе без про бле
ма. Има мо у нашој општи ни 
пре ко 2.000 пен зи о не ра – 
рекао је Сте ван Кази ми ро
вић.

–  Зна чи ће ми ова кар ти
ца, ако уз њу могу да доби
јем неки попуст у про дав ни
ца ма, мада је добро и то што 
неће мо мора ти више да, као 
потвр ду да смо пен зи о не ри, 
пока зу је мо послед ње чеко
ве од пен зи је – рекла нам је 

Вера Јан ко вић.
Реци мо још, ове кар ти це 

доби ја ју сви пен зи о не ри, 
без обзи ра да ли су ста ро
сни, инва лид ски, поро дич ни 
пен зи о не ри, као и кори сни
ци при вре ме не накна де, 
инва лид на деца, као и инва
лид ски пен зи о не ри дру ге и 
тре ће кате го ри је инва лид
но сти.

Поде ла кар ти ца је тра јан 
посао, јер поред тре нут них 
пен зи о не ра и сви буду ћи ће, 
уз реше ње, доби ја ти и ову 
кар ти цу.

 С. Џ.

ОШ „ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ” ИРИГ У ПИЛОТ  ПРО ЈЕК ТУ  

Елек трон ски днев ник
Ири шка ОШ „Доси теј 

Обра до вић“ нала зи 
се у пилот про јек ту 

који се од сеп тем бра про
шле годи не реа ли зу је у 
200 шко ла у Срби ји, а тиче 
се уво ђе ња елек трон ских 
школ ски днев ни ка. У циљу 
успе шне при ме не ових 
днев ни ка,  на Факул те ту 
тех но ло шких нау ка у Новом 
Саду је одр жа на еду ка ци ја 
за коор ди на то ре елек трон
ског  днев ни ка, а шко лу су 
пред ста вља ле про фе сор ка  
Маја Вук са но вић и педа го
шки ња  Јеле на Лон чар.

Оне су после успе шно  
завр ше не обу ке, при ме ни
ле сте че на зна ња и  обу
чи ле сво је коле ге који већ 
уно се подат ке о часо ви ма, 

оце на ма и свим пода ци ма 
који су потреб ни за пра ће
ње уче ни ка и рада шко ле. 

За сада се води еви ден
ци ја и у кла сич ним и у елек
трон ским днев ни ци ма, али 
се од нове школ ске годи
не, у сеп тем бру,  пла ни ра 
вође ње еви ден ци је искљу

чи во у Ес Днев ни ку.
Као посеб ну пред ност Ес 

Днев ни ка, коор ди на то ри и 
настав ни ци исти чу лако ћу 
рада, кон ти ну и ра но пра
ће ње рада и напрет ка уче
ни ка, а посеб на пред ност 
је ауто мат ско гене ри са ње 
пода та ка које омо гу ћа ва 

брзу и тач ну ста ти стич ку 
обра ду пода та ка. 

– Коор ди на тор ке  Јеле на 
Лон чар и Маја Вук са но вић 
посеб но ука зу ју на изу зет ну 
подр шку Тима Мини стар
ства про све те заду же ног за 
овај про је кат – каже дирек
тор ка  Сања Нико лић  која 
је и при ја ви ла шко лу за 
овај про је кат.

Роди те љи ма још увек 
није омо гу ћен при ступ 
пода ци ма због ускла ђи
ва ња закон ских ака та. У 
Мини стар ству про све те 
интен зив но раде у сарад
њи са  дру гим над ле жним 
Мини стар стви ма како би и 
ова пред ност што пре била 
доступ на.

С. Џ.

Зоран Бере жни и Сте ван Кази ми ро вић Вера Јан ко вић

Маја Вук са но вић и Јеле на Лон чар
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У ОПШТИНИ СТАРА ПАЗОВА БЕЛЕЖИ СЕ ПОРАСТ БРОЈА СКЛОПЉЕНИХ БРАКОВА

Судбоносно „да“ изговара 
све више младих
Општи на Ста ра Пазо ва 

свр ста ва се у лока ли
те те у који ма се ста

нов ни штво нала зи  у ста ди
ју му дубо ке демо граф ске 
ста ро сти, ако узме мо у 
обзир да је пре ко 14.500 
људи ста ри је од 60 годи на 
што је више од 22 посто од 
укуп ног бро ја ста нов ни ка. 
Ову срем ску општи ну карак
те ри ше нега ти ван при род ни 
при ра штај, а сто па при род
ног при ра шта ја посма тра на 
у десе то го ди шњим вре мен
ским интер ва ли ма је у кон
стант ном опа да њу. 

Ако узме мо у обзир да у 
Општи ни Ста ра Пазо ва 
живи 65.792 ста нов ни ка, 
онда може мо рећи да ста
нов ни штво ове општи не 
карак те ри ше гото во под јед
нак удео мушка ра ца и жена, 
па тако 51 посто ста нов ни
штва чине жене, а 49 посто 
мушкар ци. Пре ма ста ро сној 
струк ту ри ста нов ни ка доми
ни ра ју лица ста ро сти од 40 
до 59 годи на и лица ста ро
сти од 20 до 39 годи на. 
Нешто мање је лица до 19 
годи на ста ро сти и лица од 
60 до 79 годи на ста ро сти. 
Све га 3 посто ста нов ни шта 
чине лица ста ри ја од 80 
годи на. Што се тиче бро ја 
пен зи о не ра, на тери то и ји 

ове срем ске општи не их 
има бли зу 12.000 што је 18 
посто од укуп ног бро ја ста
нов ни ка. 

У општи ни Ста ра Пазо ва 
има бли зу 21.000 дома ћин
ста ва од којих су нај ви ше 
дво чла них, затим сле де 
четво ро чла не поро ди це, а 
иза њих су тро чла не, док је 
нај ма ње јед но чла них и 
пето чла них поро ди ца, као и 
поро ди ца са шест или више 
чла но ва. У општи ни је 
наста ње но пре ко 14.000 
поро ди ца,  а пре ма бро ју 
деце доми ни ра ју поро ди це 
са јед ним или два дете та, 
док је знат но мање поро ди
ца са тро је или више деце. 
Пре ма типу поро ди це, нај

ви ше је брач них паро ва са 
децом, а знат но је мање 
поро ди ца у који ма живи 
само мај ка или само отац са 
децом, док је нај ма њи број 
ван брач них паро ва са 
децом. 

Тре ба напо ме ну ти да 
општи на Ста ра Пазо ва 
беле жи пораст скло пље них 
бра ко ва за чак 21 посто. 
Наи ме, током про те кле 
годи не на тери то ри ји општи
не закљу че но је укуп но 455 
бра ко ва што је за 84 бра ка 
више у одно су на 2016. 
годи ну. Да брак више није 
оно што је некад био и да се 
мла ди на селу све ређе 
одлу чу ју за брач ни живот 
пока зу је ста ти сти ка на 

нивоу наше земље, а није 
рет кост ни да суд бо но сно 
„да“ све чешће поста је „не 
могу више“. 

У општи ни Ста ра Пазо ва 
сли ка је сасвим дру га чи ја. У 
послед њих неко ли ко годи на 
Ста ра Пазо ва са сво јих 
девет насе ља беле жи нај ве
ћи број скло пље них бра ко ва 
у 2017. годи ни. 

 Тер ми ни за зака зи ва ње 
вен ча ња били су попу ње ни 
и у прва три месе ца ове 
годи не када је у брач не воде 
ушло 45оро мла де на ца, 
иста као је начел ник Оде ље
ња за општу упра ву ове 
срем ске општи не Алек сан
дар Мијић и додао да зака
зи ва ње вен ча ња пред мати
ча рем кошта 2.000 дина ра, 
а уко ли ко се ради о соци јал
но угро же ним кате го ри ја ма 
вен ча ње се може оба ви ти 
пот пу но бес плат но. Уко ли ко 
пак брач ни пар желе да их 
мати чар вен ча у ресто ра ну 
у којем сла ве, онда мора ју 
издво ји ти нешто више нов
ца, а у пита њу је сума од 
8.000 дина ра, исти че Мијић. 

У сели ма овог дела Сре
ма, на луди камен ста не у 
про се ку од пет до 15 мла де
на ца, док је нај ве ћи број 
бра ко ва, сва ка ко у Ста рој и 
Новој Пазо ви.

Александар Мијић

ВИДЕО НАД ЗОР

Мон та жа систе ма

Набав ку и уград њу опре ме за систем видео 
над зо ра за ауто мат ско пре по зна ва ње 
реги ста р ских табли ца мотор них вози ла и 

детек ци ју сао бра ћај них пре кр ша ја на тери то ри
ји Општи не Ста ра Пазо ва извр ши ће фир ма за 
одр жа ва ње сиг на ли за ци о не опре ме и изра ду 
све тло сне сао бра ћај не сиг на ли за ци је „Сел ма“ 
из Субо ти це са којом је поло ви ном мар та општи
на закљу чи ла уго вор. У пита њу је видео над зор 
на рас кр сни ци у самом цен тру Ста ре Пазо ве. 
Вред ност прве фазе поме ну тих радо ва је бли зу 
8,5 мили о на дина ра без ПДВа. С. С.

ЈКП ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА 

О зашти ти вода
Свет ски дан вода 

обе ле жа ва се 
од 1992. годи не 

одлу ком Ује ди ње них 
Наци ја, са жељом да 
се под се ти на важност 
зашти те вода, али и 
недо ста так пија ће 
воде у мно гим земља
ма све та. Упра во 
зашти ти воде посве
ће на је била и пре зен
та ци ја ЈКП Водо вод и 
кана ли за ци ја Ста ра 
Пазо ва одр жа на данас у ОШ 
„Бошко Пал ко вље вић Пин ки“. 
Сва ки пут када отво ри те сла ви ну, 
поми сли те, коли ко сте при ви ле го
ва ни, јер нажа лост пре ма про це
на ма, ско ро мили јар ду људи на 
све ту нема при ступ чистој пија ћој 

води, чуло се на пре зен та ци ји као 
и то, да из отво ре не сла ви не 
исцу ри 10 до 17 лита ра воде у јед
ној мину ти и зато је вео ма бит но 
да овај ресурс ште ди мо сва ко
днев но и да не зага ђу је мо воде.
 З. К.
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ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА

Пре да ва ње
о сао бра ћа ју

За уче ни ке прве гене ра ци је 
са сме ра тех ни чар друм ског 
сао бра ћа ја у Тех нич кој шко ли 
одр жа но је пре да ва ње на тему 
„Соци јал но пато ло шке поја ве у 
дру штву и ути цај сао бра ћај на 
дру штво“. Уче ни ци тре ће годи
не током пре да ва ња упо зна ли 
су се, изме ђу оста лог, са пози
тив ним и нега тив ним после ди
ца ма које има сао бра ћај, као и 
са уло гом разних чини ла ца у 
истом. Поред тога, буду ћи тех
ни ча ри друм ског сао бра ћа ја уз 
помоћ про фе со ра сао бра ћај не 
гру пе пред ме та осми сли су кам
па ње које за циљ има ју да 
подиг ну свест уче сни ка у сао
бра ћа ју.

 С. С.

БЕЛЕ ГИШ

Изра да
про јек та
нове шко ле

У току је јав на набав ка која се 
тиче изра де про јек та за рекон
струк ци ју и изград њу Основ не 
шко ле „Вера Мишче вић“ у 
Беле ги шу. Про це ње на вред
ност ове јав на набав ке је чети
ри мили о на 900 хиља да дина ра 
без ПДВа. Про је кат под ра зу ме
ва изград њу саме шко ле и 
рекон струк ци ју спорт ске сале 
са свла чи о ни ца ма и сани тар
ним чво ром. Узи ма ју ћи у обзир 
посто је ће потре бе кори сни ка и 
ста ње на тере ну, нео п ход но је 
сру ши ти посто је ћи обје кат шко
ле и изгра ди ти нови. Обје кат 
нове шко ле биће укуп не повр
ши не 2.000 мета ра ква драт них 
са рекон стру и са ном спо рт ском 
халом повр ши не око 700 мета
ра ква драт них.  

С. С.

СТА РА ПАЗО ВА

Обе ле жен
почет ак
бом бар до ва ња

У знак сећа ња на поче так 
НАТО бом бар до ва ња пре 19 
годи на, при пад ни ци род би не 
шест поги ну лих мома ка из ста
ро па зо вач ке општи не, пред

став ни ци СУБ НОРа, месних 
орга ни за ци ја бора ца, Општи не, 
Месне зајед ни це, поли тич ких 
стра на ка и 204. Вазду хо плов не 
бри га де из Батај ни це поло жи ли 
су 24. мар та вен це и цве ће на 
спо мен обе леж је у цен тру 
места. Мину том ћута ња поги ну
лим јуна ци ма Душа ну, Зден ку, 
Крсту, Бра ни ми ру, Вла ди ми ру, 
Дра га ну испред спо мен обе
леж ја на коме пише Уга ше на 
мла дост да се не забо ра ви, 
мину том ћута ња је ода на 
почаст. Том при ли ком Стан ко 
Царић, пред сед ник ОО СУБ
НОРа је иста као да име на ових 
јуна ка који су ста ли на бра ник 
отаџ би не и дали сво је живо те 
за сво ју земљу тре ба да буде 
под сет ник сви ма нама како тре
ба да се пона ша мо у тре ну ци ма 
када тре ба бра ни ти сво ју 
земљу. Мајор Дра ган Три вун из 

204. Вазду хо плов не бри га де из 
Батај ни це се под се тио исто риј
ских чиње ни ца нагла ша ва ју ћи 
да је у акци ји “Мило срд ни 
анђео” поги ну ло 2500 циви ла и 
1023 при пад ни ка Вој ске Срби је, 
а Сла вик Чме лик, пред став ник 
ОО СПС рекао да у нови јој срп
ској исто ри ји посто је два дату
ма запи са на црним сло ви ма а 
то су 6. април 1941. и 24. март 
1999. годи не. Пре тога у згра ди 
Скуп шти не општи не поме ну те 
деле га ци је су при ми ли Борис 
Бабик и Дра го слав Бон ђи, пред
сед ник Саве та и пред сед ник 
ИО Саве та МЗ Ста ра Пазо ва.

З. К.

НОВИ БАНОВ ЦИ

Коло, коло, 
нао ко ло 

Са циљем да љуби те љи ма 
народ них песа ма и ига ра, тра
ди ци је и фол кло ра пону ди 
нешто више, у КУД „Бран ко 
Ради че вић“ у Новим Банов ци ма 
роди ла се иде ја за фести вал 
фол кло ра. Назван је по сти хо
ви ма из песме вели ког срп ског 
песни ка, чије има са поно сом 
носи. Фести вал „Коло коло нао
ко ло“ има међу на род ни карак
тер, одно сно зами сао је, да сва
ке годи не уго сте у Новим 
Банов ци ма Србе из дија спо ре. 
На овом првом фести ва лу 
госто ва ло је Кул тур но про свет
но хума ни тар но спорт ско дру
штво Вук Кара џић из Радо вљи
це, из Сло ве ни је. Насту пи ли су 
и фол клор ни ансам бли из 
Обре нов ца и Чач ка.

 Ј. К.

У пе так, 23. мар та, у 
Град ској ку ћи у Срем
ској Ми тро ви ци одр

жан је са ста нак Шта ба за 
ван ред не си ту а ци је. Те ма 
са стан ка би ло је тре нут но и 
оче ки ва но ста ње во до ста ја 
Са ве. Тим по во дом, ме ди
ји ма се обра тио гра до на
чел ник Вла ди мир Са на дер. 
Пре ма ње го вим ре чи ма си
ту а ци ја у гра ду је за са да 
ста бил на.

 Што се ти че хи дро ме те
о ро ло шке си ту а ци је на ре ци 
Са ви си ту а ци ја је ста бил на. 
Са ва је још увек у ре дов ној 
од бра ни од по пла ва на те
ри то ри ји Срем ске Ми тро ви
це, а је ди но је код Клен ка 
и Ја ме не још увек на сна зи 
ван ред на од бра на од по пла
ва. Оно што је у на ја ви је да 
ће во до стај да стаг ни ра у на
ред них не ко ли ко да на, али 
оче ку је се да ће на кон то га 

до ћи до опа да ња ни воа во
де с об зи ром да је во до стај 
ре ка у Хр ват ској у знат ном 
опа да њу – ре као је Са на дер 
и до дао да не ће би ти ни ка
квих про бле ма на те ри то
ри ји гра да. Оба ло у твр да је, 
пре ма ње го вим ре чи ма, под 
стал ним над зо ром и кон тро
лом и ни су уоче на кри тич на 
ме ста на њој. Н.М.

Вла ди мир Са на дер

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Си ту а ци ја на 
Са ви ста бил на

Во до стај ре ке Са ве је у 
не де љу 25. мар та у Срем
ској Ми тро ви ци до сти гао 
свој мак си мум за ову го ди
ну и из но сио је 687 цен ти
ме та ра. Пре ма по да ци ма 
Ре пу блич ког хи дро ме те о
ро ло шког за во да, на ред
них да на во до стај ће би ти 
у стаг на ци ји и са тен ден
ци јом стаг на ци је и ма њег 
опа да ња. 

Ина че, на сна зи су ме ре 

ре дов не од бра не од по пла
ва, а гра ни ца за пред у зи
ма ње ван ред них ме ра је 
во до стај од 750 цен ти ме та
ра. Да под се ти мо, во до стај 
ре ке Са ве је 2014. го ди не 
до сти гао свој нај ви ши ни во 
ика да, са исто риј ска 863 
цен ти ме тра, а гра ду је пре
ти ла не по сред на опа сност 
од из ли ва ња ре ке у град
ско је згро. 

Н. М.

Са ва до сти гла мак си мум



14 28. MART 2018.  M NOVINE ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

КАР ЛОВ ЧИЋ

Нове чеке за бољу зашти ту ата ра
У ата ру села Кар лов чић дивље 

сви ње сва ке годи не при чи не 
вели ку ште ту на пољо при вред

ним усе ви ма, а кључ на лини ја одбра
не од ове поша сти су лов ци из Ловач
ког дру штва „Кар лов чић“, који се ових 
дана интен зив но при пре ма ју за сезо ну 
про лећ не сетве која је оки дач за наје
зду дивљих сви ња.

Како нам је рекао пред сед ник Ловач
ког дру штва „Кар лов чић“ Милан Сте
па но вић, чла но ви дру штва су, зајед но 
са мешта ни ма и коле га ма лов ци ма 
из Бре ста ча и Пећи на ца, прет ход ног 
викен да поста ви ли 18 нових чека у 
ата ру Кар лов чи ћа, које ће им омо гу ћи
ти бољу зашти ту ата ра.

– Сами смо напра ви ли осам нових 
чека, док смо 10 доби ли на поклон од 
наших при ја те ља из Ловач ког дру штва 
„Доњи Товар ник“. Током про шле годи
не смо поста ви ли 27 нових чека, тако 
да је сада по ата ру рас по ре ђе но укуп
но 70 чека које ће нам у зна чај ној мери 
олак ша ти одбра ну ата ра од дивљих 
сви ња. Нове чеке смо поста ви ли у 
оним дело ви ма ата ра где је про шле 
годи не при чи ње на нај ве ћа ште та, како 
бисмо упра во на тим мести ма поја ча ли 
зашти ту. Од 15 апри ла лов ци ће сва
ко днев но дежу ра ти и врши ти одстрел 
дивљих сви ња које зала зе у атар, а 
како су чеке пре но си ве, уко ли ко при
ме ти мо већу ште ту у неким дело ви ма 
ата ра, на тим дело ви ма ћемо пре ме
шта њем чека поја ча ва ти зашти ту – 
каже Сте па но вић.

Вели ку подр шку лов ци ма пру жа ју 
и сами вла сни ци пар це ла, који тако
ђе сва ко днев но оби ла зе атар и тера ју 
дивље сви ње од усе ва, а у акци ју се 
укљу чи ла и Месна зајед ни ца Кар лов
чић.

– Сви ње су тре нут но у шуми, а у 
атар ће поче ти да дола зе када кре не 
про лећ на сетва. При дола ску у атар 
ове ште то чи не кори сте као заклон 
зара сле дело ве канал ске мре же, 
посеб но канал Јар чи ну. Због тога је 
Савет месне зајед ни це Кар лов чић упу
тио допис ЈП Воде Вој во ди не, као над
ле жном пред у зе ћу, са мол бом да се 
очи сте зара сли дело ви Јар чи не како 
би се пове ћа ла пре глед ност у ата ру. 
Сутра оче ку је мо пред став ни ке Водо

при вред ног пред у зе ћа Гало ви ца, које 
је изво ђач радо ва на тере ну, са који ма 
ћемо одре ди ти нај кри тич ни је дело ве 
кана ла Јар чи на који ће бити при о ри тет 
за чишће ње од расти ња. Чини мо све 
што је у нашој моћи да што спрем ни
ји доче ка мо про лећ ну сетву и да ште
ту на усе ви ма сма њи мо на мини мум 
– рекао нам је Сте па но вић и додао да 
и ове годи не оче ку је помоћ лова ца из 
насе ља пећи нач ке општи не чије ата ре 
дивље сви ње не угро жа ва ју.

Само током про те кле годи не лов ци 
су у ата ру Кар лов чи ћа и окол ним ата
ри ма одстре ли ли укуп но 102 дивље 
сви ње и на тај начин ума њи ли ште ту 
коју ове живо ти ње нано се пољо при
вред ни ци ма. 

ОГАР

Уско ро ново деч је игра ли ште
Ових дана у дво ри шту Аксен ти је вог кућер ка у Ога ру, 

нај ста ри је сачу ва не куће у овом делу Сре ма, ниче 
нови садр жај који ће обо га ти ти тури стич ку пону ду 

наше општи не, али и обра до ва ти мали ша не из Ога ра. 
Наи ме, у току је поста вља ње новог деч јег игра ли шта, за 
које је Тури стич ка орга ни за ци ја општи не Пећин ци доби
ла сред ства пре ко про јек та Цикло ту ри змом ка рурал ном 
и реги о нал ном раз во ју Сре ма, на којем је воде ћи парт нер 
Реги о нал на раз вој на аген ци ја Срем, а један од парт не ра 
на про јек ту је и Општи на Пећин ци. Про је кат је део про
гра ма Подр шка реги о нал ном и рурал ном раз во ју у Срби
ји (2015 – 2019.) који финан си ра Швај цар ска аген ци ја за 
сарад њу (СДЦ).

По речи ма Љуби це Бошко вић, дирек тор ке пећи нач ке 
Тури стич ке орга ни за ци је, ново деч је игра ли ште, које ће 
бити завр ше но до кра ја мар та, пред ста вља добар додат
ни тури стич ки садр жај у дво ри шту Аксен ти је вог кућер ка, 
који из годи не у годи ну при вла чи све више посе ти ла ца.

– Нарав но да ће се овом игра ли шту можда и нај ви ше 
обра до ва ти мали ша ни из Ога ра, који већ има ју нави ку да 
редов но дола зе у дво ри ште Аксен ти је вог кућер ка, у којем 
је пре две годи не изгра ђе на сени ца коју пред школ ци и 
основ ци из овог насе ља кори сте као учи о ни цу на отво ре
ном. Њима су вра та Аксен ти је вог кућер ка увек отво ре на 
– рекла је Љуби ца Бошко вић.
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ИСПРАВ КА
М нови не, 14. март, број 847, репор та жа Приви
наглава:Једаноднајстаријихсрпскихмана
стираНовистарешина,новаера

Током тех нич ке при пре
ме репор та же из При ви не 
гла ве, у под тек сту Отац 
Гаври ло: Све тац или Рас
пу ћин, начи ње на је нена
мер на гре шка. Уме сто 
фото гра фи је покој ног оца 

Гаври ла из При ви не гла ве, 
обја вље на је фото гра фи ја 
покој ног Оца Гаври ла из 
Лепа ви не.

Овом при ли ком изви ња
ва мо се чита о ци ма М 
нови на.

СПОРТ СКЕ ИГРЕ МЛА ДИХ

Захвалница Граду

У пе так, 23. мар та, у 
Град ској ку ћи одр жа но 
је уру че ње за хвал ни

це од стра не ор га ни за ци је 
Спорт ске игре мла дих (СИМ)  
Гра ду Срем ска Ми тро ви ца 
као знак па жње због ви ше
го ди шње успе шне са рад ње. 
На кон фе рен ци ји за ме ди је 
ко ја је одр жа на тим по во дом 
при су ство ва ли су  на чел ник 
Град ске упра ве за кул ту
ру, спорт и омла ди ну Или ја 
Не дић, се кре тар Спорт ског 
са ве за Гра да Срем ска Ми
тро ви ца Не ма ња Цр нић, 
за ме ни ца гра до на чел ни ка 
Све тла на Ми ло ва но вић, као 
и пред сед ни ца Спорт ских 
ига ра мла дих Ср би је Ива на 
Јо ва но вић.

Пре ма ње ним ре чи ма, 
Срем ска Ми тро ви ца је овој 
ор га ни за ци ји по ста ла зна ча
јан и це њен парт нер. 

– Спорт ске игре мла дих су 
нај ве ћи про је кат ама тер ског 
спор та у Евро пи. До са да је 
у на шим игра ма уче ство ва ло 
пре ко 1.200.000 ма ли ша на и 
ми смо по но сни на сва ко де
те ко је се прет ход них го ди на 
дру жи ло са на ма. И ове го
ди не, тра ди ци о нал но, СИМ 
ће свој ка ра ван ра до сти одр
жа ти у Срем ској Ми тро ви ци. 
Ми смо по но сни на са рад њу 

са гра дом ко ји је са да већ 
наш град – парт нер – ис та
кла је Ива на Јо ва но вић и до
да ла да у овим игра ма мо же 
да уче ству је сва ко де те и да 
је до вољ но са мо при ја ви ти 
се. 

Ме ди ји ма се та ко ђе обра
тио и се кре тар Спорт ског 
са ве за Гра да Срем ска Ми
тро ви ца Не ма ња Цр нић и ис
та као да ће Спорт ски са вез и 
Град ска упра ва за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну и ове го ди
не уче ство ва ти у ор га ни за
ци ји овог так ми че ња. У окви
ру ове ма ни фе ста ци је по ред 
спорт ског так ми че ња биће 
ор га ни зо ва ни и ли ков ни и 
ли те рар ни кон курс на те му 
спор та, а по ред на гра да ко
је ће се де ли ти по бед ни ци ма 
так ми че ња би ће уру че не и 
на гра де свој де ци ко ја по ка
жу ис кре ну љу бав и во љу да 
се ба ве спор том. 

По ред за хвал ни ца ко је су 
уру че не Гра ду Срем ска Ми
тро ви ца и Спорт ском са ве
зу, пред сед ни ца Спорт ских 
ига ра мла дих уру чи ла је за
хвал ни це и  Или ји Не ди ћу и 
Не ма њи Цр ни ћу за оства ре
не лич не на по ре и за ла га ње 
при ли ком ор га ни за ци је овог 
так ми че ња и ду го го ди шњу 
са рад њу.  Н. Ми ло ше вић

Уручење захвалница у Сремској Митровици

ПЕЋИН ЦИ

Наста вље но
пошу мља ва ње

Ових дана наста вље
на је акци ја уре ђе ња 
Пећи на ца, коју спро

во ди Савет месне зајед ни
це овог насе ља, у скло пу 
које је поса ђе но још 700 
сад ни ца топо ле на при ла
зи ма и око насе ља. Како 
нам је рекао Злат ко Јови
чић пред сед ник Саве та, 
недав но је сад ни ца ма топо
ле пошу мље но ваша ри ште, 
а са новим сад ни ца ма 
поред пута на при ла зи ма 
насе љу ства ра се ква ли те
тан ветро за штит ни појас, 
али се ујед но допри но си 
очу ва њу живот не сре ди не и 
чисти јем вазду ху у самом 
насе љу.

Чла но ви пећи нач ког 
Саве та рас по ре ди ли су 700 

сад ни ца на при ла зу Пећин
ци ма из прав ца Попи на ца у 
дужи ни од јед ног кило ме
тра, затим из прав ца Сиба
ча у дужи ни од око 600 
мета ра, као и дуж чита ве 
оби ла зни це од рум ског над
во жња ка до кру жног тока и 
даље пре ма Прхо ву у дужи
ни од 2,7 кило ме та ра. Тако
ђе, пошу мље на је и део ни
ца дуж пута од кру жног тока 
пре ма Субо ти шту у дужи ни 
од два кило ме тра.

Јови чић је ујед но упу тио 
апел мешта ни ма Пећи на
ца, на обо ди ма чијих пар це
ла су поса ђе не сад ни це, да 
обра те пажњу и да при ли
ком обра де њива и башта 
не ломе сад ни це пољо при
вред ном меха ни за ци јом. 

КУПИ НО ВО

Сава у стаг на ци ји
Водо стај реке Саве код 

Купи но ва у поне де љак 26. 
мар та је изно сио 446 цен ти
ме та ра, што је још увек 
испод нивоа про гла ше ња 
ван ред не одбра не од попла
ва, која се про гла ша ва на 
450 цен ти ме та ра. Сава је 
код Купи но ва у бла гој стаг
на ци ји, а у послед ња 24 
часа водо стај је порас тао за 
само три цен ти ме тра. Прог

но сти ча ри Репу блич ког 
хидро ме те о ро ло шког заво
да пред ви ђа ју да ће водо
стај реке Саве стаг ни ра ти 
или бити у бла гом опа да њу 
и у наред них неко ли ко 
дана, а водо ста ју Саве код 
Купи но ва пого ду ју и наја ве 
да ће у наред них неко ли ко 
дана и водо стај Дуна ва 
бити у стаг на ци ји или у 
мањем опа да њу. 
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СРђАН МАЛЕ ШЕ ВИЋ, ДИРЕК ТОР КУЛ ТУР НО ОБРА ЗОВ НОГ ЦЕН ТРА ШИД:

Две годи не зна чај них
инве сти ци ја

За ове две годи не доста тога смо ура
ди ли. Спре чи ли смо згра ду да тоне, што 
није било лако ако има мо у виду да је 
под њом тру сно тло, и попра ви ли смо 
напр сле зидо ве. Има ли смо лошу бину, 
тако да орга ни за ци ја озбиљ ни јих пред
ста ва није била могу ћа. Због радо ва који 
су тра ја ли нисмо одр жа ва ли насту пе у 
сали, а сад поку ша ва мо да је мак си мал
но иско ри сти мо. Сва ки дру ги дан је нека 
про јек ци ја и сала је увек пуна, каже 
Мале ше вић

Од кад је Срђан Мале
ше вић дирек тор, 30 
мили о на дина ра је 

сти гло путем про је ка та за 
потре бе Кул тур но обра зов
ног цен тра Шид.

Први про блем са којим се 
Мале ше вић сусрео јесте 
екс те ри јер згра де, након 
чије сана ци је је одмах пре
шао на реша ва ње пита ња 
бине, тј. позор ни це која је 
толи ко била ста ра да је већ 
поста ла ризич на за изво ђа
че.

– За ове две годи не, рекао 
бих да смо доста тога ура
ди ли. Спре чи ли смо згра ду 
да тоне, што није било лако, 
ако има мо у виду да је под 
њом тру сно тло и попра ви
ли смо напр сле зидо ве. 
Има ли смо лошу бину, тако 
да орга ни за ци ја озбиљ ни јих 
пред ста ва није била могу ћа. 
Про шли су нам про јек ти на 
кон кур си ма, захва љу ју ћи 
чему смо доби ли одре ђе на 
сред ства. Од Упра ве за 
капи тал на ула га ња АП Вој
во ди не доби ли смо сред
ства од којих смо 3,9 мили о
на потро ши ли за позор ни цу 
– каже Мале ше вић.

Чак ни вели ки про јек ти 
често нису довољ ни да се 
ура ди оно што је зами шље
но. Срђан Мале ше вић 
нарав но, није одмах успео 
да оства ри све зами сли, 
али кре нуо је редом од нај
ва жни јих. Тре ба ло је мно го 
више сред ста ва да би се 
сре ди ло све што је дирек
тор зами слио. 

– Доби ли смо сред ства од 

Мини стар ства за кул ту ру и 
инфор ми са ње, које већ 
деце ни ју, сва ке годи не одре
ди 67 гра до ва за озбиљ ни је 
инве сти ци је, у окви ру кон
кур са „Гра до ви у фоку су“. 
Захва љу ју ћи кул тур ном зна
ча ју Саве Шума но ви ћа и 
Фили па Вишњи ћа, про шао 
нам је битан про је кат. Цео 
про је кат је вре део 29 мили
о на дина ра, од чега смо 
доби ли дозво лу да потро
ши мо 19 мили о на за дру гу 
фазу радо ва уре ђе ња сале 
и додат ну опре му. Нарав но, 
мора ли смо да се одрек не
мо неких зами сли попут 
био ско па, реша ва ња вен ти
ла ци је, сана ци је и адап та
ци је тава на, депоа за сли ке 
и озву че ња. Успе ли смо да 
сре ди мо енте ри јер, сто ли
це, поста ви ли смо про фе си
о нал ну расве ту и сала је 
сада полу а у то ма ти зо ва на. 
Има мо про блем са сала ма 
за мање про јек ци је, па смо 
успе ли да про сто ри ју адап
ти ра мо тако да има 240 
места за вели ке про јек ци је, 

а за мале 120 места када се 
пре гра ди један део. Чак и 
гор њи део сале могао би да 
буде пого дан за мање про
јек ци је – рекао је Срђан 
Мале ше вић.

Што се тиче про сто ри ја 
потреб них за сме штај позо
ри шта, одно сно глу ма ца и 
позо ри шних рекви зи та, као 
и чла но ва СКУД „Вук Кара
џић“, Срђан Мале ше вић ове 
годи не суо чи ће се са новим 
поте шко ћа ма.

– Ове годи не ћемо има ти 
вели ки про блем. Наи ме, 
бри не мо се и о згра ди ста ре 
штам па ри је где смо сме сти
ли позо ри ште и где вежба ју 
наши глум ци, док згра да 
поред, где је била нека ква 
про дав ни ца, слу жи деци из 
СКУД „Све ти Сава“. Завр
шен је суд ски про цес и биће 

извр ше на рести ту ци ја, ста
рим вла сни ци ма ће те две 
згра де бити вра ће не. Мора
ће мо са Општи ном да реши
мо то пита ње, одно сно где 
сме сти ти и глум це и децу из 
СКУД „Вук Кара џић“, као и 
пра те ће рекви зи те. Зато, 
ове годи не кре ну ће мо са 
про јек том, како би то резул
ти ра ло тако да буде иско ри
шћен сав могу ћи про стор 
око згра де КОЦа, да се 
огра ди, напра ви неко ли ко 
свла чи о ни ца, депо за сли ке 
и већ шта буде потреб но уз 
то. Што се тиче СКУД „Све
ти Сава“, мора ће мало да 
при че ка неко кон крет ни је 
реше ње, али до тада ћемо  
им про на ћи сме штај евен ту
ал но у некој шко ли у Шиду 
– каже дирек тор Кул тур но 
обра зов ног цен тра Шид.

Срђан Мале ше вић ради на томе да Шид 
доби је спо ме ник Сави Шума но ви ћу. Ста туа 
сли ка ра свет ске сла ве, непре су шни извор 
инспи ра ци је не само Шиђа ни ма, већ и 
нема лом бро ју ликов них умет ни ка широм 
наше земље, веро ват но ће зау век про ме
ни ти изглед неке од лока ци ја у Шиду и на 
неки начин уокви ри ти при чу о шид ској 
општи ни као умет нич кој коло ни ји Сре ма.

– Из Мини стар ства кул ту ре пред ло же но 

ми је да у Шиду буде подиг нут спо ме ник 
Сави Шума но ви ћу, што би мини стар ство 
под ста кло са пет мили о на дина ра, када 
покре не мо ини ци ја ти ву. Ето, сва је при ли
ка да ће Шид конач но доби ти спо ме ник 
свом нај ве ћем сину чија мај сто ри ја до 
данас инспи ри ше број не умет ни ке, не 
само ликов не, већ кре а то ре кул ту ре којих 
је нема ли број у шид ској општи ни – нада 
се Мале ше вић. 

Спо ме ник Сави Шума но ви ћу

Срђан Мале ше вић
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Кул тур но лето, по којем је 
Шид нај пре по зна тљи ви ји 
кад су у пита њу кул тур не 
мани фе ста ци је, и ове годи
не ће задр жа ти исти ниво. 
Више од месец дана, коли ко 
буде тра ја ла мани фе ста ци
ја, Шиђа ни и посе ти о ци из 
окол них места, као и из 
Срем ске Митро ви це и дру
гих гра до ва, има ће при ли ку 
да ужи ва ју у нај ра зно вр сни
јем музич ком и кул тур ном 
про гра му.

– Што се Кул тур ног лета 
тиче, и ове годи не ће та 
мани фе ста ци ја задо во љи ти 
садр жа јем Шиђа не и посе
ти о це из дру гих места. За 
ову тра ди ци о нал ну кул тур
ну мани фе ста ци ју која тра је 
36 дана, ми ћемо, као и до 
сада, опре де ли ти чети ри 
мили о на дина ра за вели ки 
број бен до ва. Нема лом бро
ју бен до ва усту па мо про сто
ри је за вежба ње, а они нам 
се оду же насту пи ма. И ове 
годи не ће Кул тур но лето 
оста ти на нивоу захва љу ју
ћи којем је и толи ко пре по
зна тљив. Жалим због тога 
што нисмо  нашли зајед нич
ки језик са уго сти те љи ма 
који би могли да подр же ову 
при чу. Њима је тих дана 
пазар више стру ко већи и за 

нас би била вели ка олак ши
ца када би они при ста ли да 
финан си ра ју макар два 
глав на кон цер та. Пре почет
ка Кул тур ног лета одштам
па ће мо чети ри књи ге, а за 
ову годи ну испла ни ра ли смо 
и штам па ње два бро ја 

„Шиди не“ – при ча Мале ше
вић.

Што се тиче пла но ва, 
Срђан Мале ше вић је усме
рио пажњу на мју зикл који 
ће сасвим сигур но при ву ћи 
вели ку пажњу, и том при ли
ком би КОЦ Шид уго стио 

умет ни ке из пре сто ни це. 
– Због радо ва који су тра

ја ли нисмо одр жа ва ли 
насту пе у сали, а сад поку
ша ва мо да је мак си мал но 
иско ри сти мо. Сва ки дру ги 
дан је нека про јек ци ја и 
сала је увек пуна. У фоку су 
нам је да уго сти мо позо ри
ште на Тера зи ја ма из Бео
гра да, са мју зи клом „Цига ни 
лете у небо“. То би заи ста 
био спек такл, јер уз позна те 
глум це, уче ство ва ло би 30 
чла но ва орке стра и 20 чла
но ва бале та – каже Срђан 
Мале ше вић о акту ел ним 
пла но ви ма.

Нека да нару ше ни изглед 
енте ри је ра згра де КОЦа 
данас кра се сли ке, па изгле
да на тре ну так као да та 
згра да ника да није ни била 
у кри тич ном ста њу. Шид ске 
сли ке кра се чак и зидо ве 
срем ско ми тро вач ке бол ни
це. 

– За две годи не ску пи ли 
смо пре ко 400 сли ка раз ли
чи тих ауто ра и одлу чио сам 
да делим те сли ке на реверс 
јав ним инсти ту ци ја ма, тако 
да се у митро вач кој бол ни ци 
нала зи 36 нај леп ших сли ка 
које има мо. Шид је сте ци
ште родо љу би вих умет ни ка 
и част ми је да могу да се 
похва лим да сли ке које 
посе ду је мо, сво јом умет нич
ком вред но шћу ани ми ра ју 
запо сле не у јав ним пред у
зе ћи ма, као и њихо ву кли
јен те лу  – поно си се Мале
ше вић.

Алек сан дар Ћосић

Упра ва за капи тал на ула га ња АП Вој во
ди не, обез бе ди ла је сред ства у виси ни од 
5.694.362 дина ра за сана ци ју позор ни це у 
Кул тур но обра зов ном цен тру у Шиду. Кра
јем про шле годи не завр ше ни су ком плет
ни радо ви, што је био повод посе те пред
сед ни ка Општи не Шид Пре дра га Вуко ви
ћа овој кул тур ној уста но ви.

Пону де за дру гу фазу радо ва, отво ре не 
су 18. окто бра про шле годи не. За дру гу 
фазу радо ва, уре ђе ње сале, сред ства је 
обез бе ди ло Мини стар ство за кул ту ру и 
инфор ми са ње у окви ру кон кур са „Гра до
ви у фоку су“ у изно су од 19 мили о на 
дина ра.

– Дра го ми је да је пред сед ник Општи не 
Шид Пре драг Вуко вић задо во љан овим 
што је ура ђе но у Кул тур но обра зов ном 
цен тру. Ми смо до сада дали све од себе 
да ство ри мо усло ве за рад за све изво ђа
че који се баве кул ту ром на под руч ју шид
ске општи не. Ту пре све га мислим на 
наше глум це и оне који уче ству ју на кул
тур ним ака де ми ја ма. Завр ше ни су радо
ви на уре ђе њу сале, којом ће се веру јем 
сви Шиђа ни поно си ти. На нама је било да 
оправ да мо пове ре ње људи из Мини стар
ства и Вла де Репу бли ке Срби је – исти че 
дирек тор Кул тур но обра зов ног цен тра 
Срђан Мале ше вић.

Нова сце на на понос Шида

Згра да КОЦа

Обно вље на сала
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КРСТО КУРЕШ, ДИРЕК ТОР ДОМА ЗДРА ВЉА ШИД:

Потреб но више
меди цин ских сеста ра

По акту ел ном нор ма ти ву Мини стар ства 
здра вља, Дом здра вља Шид има 43 лека
ра коли ко је и потреб но, али у истом нор
ма ти ву сто ји инфор ма ци ја да има мо овде 
12 меди цин ских сеста ра вишка. Писао 
сам при го вор поме ну том мини стар ству, 
из раз ло га што је уз јед ног лека ра, потреб
но две сестре, јед на која га пра ти и јед на 
која дели тера пи ју, твр ди Куреш

Крсто Куреш, рође ни 
Сарај ли ја, који у Шиду 
живи већ дуже од две 

деце ни је, од новем бра 
2012. годи не, дирек тор је 
Дома здра вља Шид. Спе
ци ја ли ста за боле сти уха, 
грла и носа (ОРЛ) нала зи 
се пред не тако малим иза
зо ви ма када је у пита њу 
уна пре ђи ва ње ефи ка сно
сти пру жа ња меди цин ских 
услу га, као и дово ђе ње у 
ред инфра струк ту ре објек
та. 

Згра да Дома здра вља је 
сагра ђе на пре више од 
чети ри деце ни је, испо ста

ви ло се на тру сном тлу, и 
као таква зре ла је за ула га
ња за која није лако обез
бе ди ти сред ства. Кана ли
за ци ја и ста ре, тру ле водо
вод не цеви пред ста вља ју 
нај ве ћи про блем, а затим и 
инста ла ци је цен трал ног 
гре ја ња. Ком плет но су 
заме ње ни про зо ри, како би 
се коли ко толи ко за сада 
одр жа ва ла енер гент ска 
ефи ка сност згра де.

– Дом здра вља је сагра
ђен 1976. годи не, како се 
испо ста ви ло, на тру сном 
тлу. На два места се сле же 
згра да, пото ну ла је 20 и 25 

цен ти ме та ра, а за ту инве
сти ци ју је потреб но опре де
ли ти зна чај на сред ства. 
При ма ран про блем нам 
пред ста вља кана ли за ци ја. 
Кон ку ри са ли смо за сред
ства пре ко тур ске амба са
де и ако про ђе про је кат, 

биће мо у могућ но сти да 
ком плет но про ме ни мо 
кана ли за ци о не и водо вод
не инста ла ци је, што нам је 
гору ћи про блем. Сле де ћи 
зна ча јан про блем пред ста
вља ју ради ја то ри који су 
ста ри и лако пуца ју, па 

Крсто Куреш
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поло ви на тре ба да се про
ме ни. Што се тиче тоа ле та, 
од 35, функ ци о нал но их је 
само пет. Оно што смо до 
сада пости гли, јесте да смо 
ком плет но про ме ни ли про
зо ре, уз помоћ немач ке 
хума ни тар не орга ни за ци је 
„Хелп“ – рекао је Крсто 
Куреш.

Крста Куре ша је Мини
стар ство здра вља одре ди
ло за глав ног коор ди на то ра 
на тери то ри ји шид ске 
општи не, што се тиче 
мигра на та и њихо вог рада. 
Дом здра вља Шид, веро
ват но је нај о пре мље ни ји 
сани тет ским вози ли ма у 
одно су на оста ле здрав
стве не цен тре у Сре му. 

– Тако ре ћи, захва љу ју ћи 
мигрант ској кри зи, сада 
добро сто ји мо са сани тет
ским вози ли ма. Има мо 
нова вози ла за боле сни ке 
који ма је потреб на сва ко
днев на дија ли за, а јед но од 
њих је дона ци ја из Европ
ске уни је од Свет ске здрав
стве не орга ни за ци је. Како 
се нај ви ше осла ња мо на 
дона ци је, јапан ска и јужно
ко реј ска вла да иза шла нам 
је у сусрет са по јед ним 
сани тет ским вози лом. 
Нарав но, од Мини стар ства 
здра вља, из Попу ла ци о ног 
фон да Ује ди ње них наци ја, 
доби ли смо дона ци ју у виду 
вози ла за гине ко ло шко
аку шер ску прак су – каже 
Куреш.

Што се тиче меди цин ске 
опре ме, Дом здра вља Шид 

осве жен је новим апа ра том 
за био хе миј ску ана ли зу 
који је сме штен у лабо ра то
ри ју. 

– Од нор ве шке вла де, 
пре ко „Гру пе 484“ сти гао 
нам је нови био хе миј ски 
ана ли за тор, што пред ста
вља дона ци ју вред ну 
11.000 евра. Уз то пла ни ра
мо да уско ро про ме ни мо и 
гине ко ло шке сто ло ве који 
су већ при лич но ста ри – 
при ча др Куреш.

Шид ска општи на је раз у
ђе на, а Дом здра вља 
опслу жу је 18 села шид ске 
општи не од којих сва ко има 
амбу лан ту. Међу тим, Крсто 
Куреш има спе ци фи чан 
про блем што се тиче бро ја 
струч ног кадра сред њег 
меди цин ског осо бља.

– По акту ел ном нор ма ти
ву Мини стар ства здра вља, 
Дом здра вља Шид има 43 
лека ра коли ко је и потреб
но, али у истом нор ма ти ву 
сто ји инфор ма ци ја да има
мо овде 12 меди цин ских 
сеста ра вишка. Писао сам 
при го вор поме ну том мини
стар ству, из раз ло га што је 
уз јед ног лека ра, потреб но 
две сестре, јед на која га 
пра ти и јед на која дели 
тера пи ју. Има мо 18 села у 
нашој раз у ђе ној општи ни и 
оно што нам је важно у том 
сми слу је да буде мо ефи
ка сни, због чега се надам 
да ће при го вор бити барем 
пажљи во раз мо трен – 
закљу чу је Куреш.

Алек сан дар Ћосић

Дирек тор Дома здра вља 
Шид Крсто Куреш, рођен у 
Сара је ву, у Шид је дошао 
сре ди ном деве де се тих 
годи на про шлог века и који 
се, како каже, никад није 
надао да ће поста ти човек 
на ова квој функ ци ји. Како 
твр ди, у свет поли ти ке је 
ушао из чисте иде о ло ги је, 
које, како и сам каже, нема 
више ни у тра го ви ма дома
ће поли тич ке сце не.

– Дирек тор шид ског 
Дома здра вља постао сам 
2012. годи не, иако се томе 
ника да нисам надао. У 
поли ти ку сам ушао због 
при ја те ља, али иде о ло ги ја 
више не посто ји у нашој 
дома ћој поли ти ци. Чети ри 
пуне годи не радио сам на 
Меди ци ни рада пре него 
што сам постао дирек тор 

овде. Моја супру га је 1992. 
годи не у Шид дошла са 
нашим сином, а ја сам све 
до 1996. годи не радио у 
бол ни ци на Пала ма, да 
бих конач но исте годи не и 
ја дошао у Шид. Могу рећи 
да сам се већ нави као на 
ову срем ску рав ни цу. Зна
те, човек не оче ку је да се 
неке ства ри дого де, али 
живот пише рома не и 
дово љан је био тај несрећ
ни рат да про ме ни ток 
живо та мене и моје поро
ди це. Сад сам овде и 
докле год будем дирек тор 
Дома здра вља Шид, ради
ћу све што је у мојој моћи 
да се поја ча ква ли тет и 
ефи ка сност меди цин ских 
услу га које пру жа мо нашим 
кори сни ци ма – при ча 
Крсто Куреш.

Живот пише рома не ТРИ БИ НА У ШИДУ: ДА ЛИ СТЕ СПРЕМ НИ 
ЗА НОВИ ЗАКОН О ОДР ЖА ВА њУ ЗГРА ДА?

Диле ме око 
управ ни ка згра да

Општи на Шид и Удру же
ње про фе си о нал них 
управ ни ка стам бе них 

једи ни ца, орга ни зо ва ли су у 
сали СО Шид про шлог утор
ка 20. мар та три би ну под 
нази вом „Да ли сте спрем ни 
за нови закон о одр жа ва њу 
згра да“. Три би на о при ме ни 
новог зако на о ста но ва њу и 
одр жа ва њу згра да, са пре да
ва њи ма на тему одр жа ва ња 
згра да, о прав ним и финан
сиј ским аспек ти ма, била 
је наме ње на управ ни ци ма 
реги стро ва них стам бе них 
једи ни ца и пред став ни ци ма 
стам бе них једи ни ца које се 
још увек нису реги стро ва
ле. Испред Општи не Шид, 
начел ник општин ске упра ве 
Ром ко Папу га захва лио се 
Удру же њу про фе си о нал них 
управ ни ка што су пону ди ли 
шид ској општи ни такав вид 
сарад ње.

– Нама као локал ној само
у пра ви је циљ да закон који 
је донет од стра не репу
блич ке Скуп шти не зажи ви. 
Кроз цео овај пери од од када 
смо запо че ли реги стра ци ју 
стам бе них зајед ни ца, уви
де ли смо да је добро одр
жа ти три би ну са јед ном ова
квом темом како би гра ђа не 
боље упо зна ли са нови ном 
овог зако на. Надам се да 
ће ова три би на раз ре ши ти 

број не диле ме и да ће сада
шњи управ ни ци који су се 
тог посла при хва ти ли, доби
ти одго во ре на нека сво ја 
пита ња и да ће и оне згра де 
у који ма још нису одр жа не 
скуп шти не и где нису иза
бра ни управ ни ци, реши ти 
про бле ме веза не за одр жа
ва ње стам бе них једи ни ца – 
иста као је Папу га.

Како наво де из Удру же ња 
про фе си о нал них управ ни ка, 
нови закон нала же да стам
бе не зајед ни це фор ми ра
ју апсо лут но све стам бе не 
згра де које има ју више од 
три посеб на дела.

У Удру же њу исти чу да ће 
при ме на новог зако на омо
гу ћи ти  да стам бе не згра де 
буду леп ше и ква ли тет ни је 
за живот.

– Поред тога при ме на 
новог зако на допри не ће да 
ће вред но сти наших некрет
ни на, наших ста но ва, наше 
нај вред ни је мате ри јал не 
имо ви не, оста ти и одр жа ти 
сво ју вред ност и расти на 
тржи шту, у зави сно сти коли
ко буде мо ула га ли у њих, 
иста као је пиар мена џер 
Удру же ња Радо ван Три фу
нов.

Уче сни ци три би не има
ли су при ли ку погле да ти и 
путу ју ћу изло жбу „Лице мог 
дома“.

Ромко Папуга
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СРЕМ СКА ПРИ ВРЕД НА КО МО РА

Са ста нак управ ни ка згра да
Сва ка ло кал на 

са мо у пра ва
је де фи ни са ла 

из но се те ку ћег и 
ин ве сти ци о ног 
одр жа ва ња за 

те ри то ри ју Сре ма, 
од 550 ди на ра

за те ку ће и
250 ди на ра

за ин ве сти ци о но 
одр жа ва ње, што је 

ја ко ва жно за
ква ли тет жи во та

у стам бе ним
згра да ма

У уто рак, 20. мар та, у 
про сто ри ја ма Срем
ске при вред не ко мо ре 

у Срем ској Ми тро ви ци одр
жан је са ста нак ве зан за 
при ме ну За ко на о ста но ва
њу и одр жа ва њу згра да. На 
са стан ку су, по ред ди рек то
ра РПК у Срем ској Ми тро ви
ци, Пре дра га Муј ки ћа, при
су ство ва ли ПР ме на џер 
удру же ња про фе си о нал них 
управ ни ка „Про фе си о нал ни 
управ ни ци Ср би је“ Ра до ван 
Три фу нов, као и управ ни ци 
згра да на те ри то ри ји Срем
ског окру га.

Основ на те ма са стан ка 
би ла је при ме на За ко на о 
ста но ва њу и одр жа ва њу 
згра да, а при сут ни су, раз
ме њу ју ћи сво ја ис ку ства, 
по ку ша ли да са гле да ју све 
оне про бле ме ко ји се ти чу 
при ме не за ко на у прак си. 

О са мом за ко ну, као и о 
ци ље ви ма овог са стан ка, за 
М но ви не го во ри ла је Ве сна 
Ву че но вић, про фе си о нал на 
управ ни ца на под руч ју 
Ши да и Зе му на:

– Што се ти че са ме про
фе си је про фе си о нал ног  
управ ни ка она је но ва и тре
ба ло би да до ве де до фор
ми ра ња не ког ре да у обла
сти у ко јој то ни је би ло нај
бо ље ре ше но. По за ко ну о 
ста но ва њу и одр жа ва њу 
згра да оба ве за сва ке згра де 
је да фор ми ра стам бе ну 
за јед ни цу, а оно што је ја ко 
ва жно је да ће сва ка стам
бе на за јед ни ца мо ра ти да 

бу де ре ги стро ва на као 
пред у зе ће. Сва ка ло кал на 
са мо у пра ва је де фи ни са ла 
из но се те ку ћег и ин ве сти ци
о ног одр жа ва ња за те ри то
ри ју Сре ма, од 550 ди на ра 
за те ку ће и 250 ди на ра за 
ин ве сти ци о но одр жа ва ње, 
што је ја ко ва жно за ква ли
тет жи во та у стам бе ним 
згра да ма. По ред то га, овај 
за кон је до бар због то га што 
је на ша др жа ва пот пи сни ца 
уго во ра ко ји се ти чу енер
гет ске ефи ка сно сти, а на 
овај на чин би ће мо гу ће одр
жа ва ње фа са да и по ве ћа ње 
енер гет ске ефи ка сно сти 
згра да – ка же Ве сна Ву че
но вић.

Ра до ван Три фу нов, ПР 
ме на џер удру же ња про фе
си о нал них управ ни ка „Про
фе си о нал ни управ ни ци 
Ср би је“, та ко ђе је дао из ја ву 
за на ше но ви не. Он је ис та

као ва жност овог са стан ка 
за бу ду ћи рад про фе си о
нал них управ ни ка, јер на тај 
на чин управ ни ци мо гу ме ђу
соб но да раз ме не ис ку ства 
у во ђе њу стам бе них за јед
ни ца и пред ло же аде кват на 
ре ше ња за про бле ме са 
ко ји ма се су о ча ва ју.

– Да на шњи са ста нак ко ји 
је ор га ни зо ва ла Срем ска 
при вред на ко мо ра је по ку
шај да се про фе си о нал ни 
управ ни ци до дат но збли же 
и ме ђу соб но по ве жу, као и 
да се ви ди на ко ји на чин 
мо гу бо ље да се ор га ни зу ју 
ка ко би де лат ност про фе си
о нал ног упра вља ња на пре
до ва ла и бо ље се пред ста
ви ла у јав но сти. Циљ на ше 
де лат но сти је спро во ђе ње 
за ко на и оства ри ва ње јав
ног ин те ре са одр жи вог раз
во ја ста но ва ња што под ра
зу ме ва очу ва ње и раз ви ја

ње стам бе ног фон да, као и 
по бољ ша ње ква ли те та ста
но ва ња у објек ти ма ко лек
тив ног ста но ва ња. Основ на 
идеја овог за ко на је та да се 
упра вља ње згра да ма пре
ба цу је са оп штин ских струк
ту ра на са му стам бе ну 
за јед ни цу ко ја по ста је прав
но ли це. У том сми слу нај
бо ље је ан га жо ва ти про фе
си о нал ног управ ни ка јер је 
на нај бо љи мо гу ћи на чин 
об у чен да се ухва ти у 
ко штац са свим про бле ми
ма и за њих на ђе аде кват но 
ре ше ње – ре као је Три фу
нов.

Пре ма ис ку стви ма из не
тим на са стан ку, јав но сти је 
да нас те шко пред ста ви ти 
зна чај про фе си о нал ног 
упра вља ња, што за са му 
при ме ну за ко на пред ста
вља ве ли ки про блем. По ред 
то га, по је ди ни управ ни ци 
ис та кли су про бле ме не из
ми ре ња оба ве за од стра не 
ста на ра, па и це лих стам бе
них за јед ни ца. Ово за њих 
пред ста вља по се бан про
блем, јер си стем при нуд не 
на пла те ни је аде кват но 
ре гу ли сан, а, са дру ге стра
не, с об зи ром на то да овај 
за кон тек по чи ње да се при
ме њу је, по чет на ула га ња за 
гра ђа не су нај бол ни ја, јер је 
згра де по треб но аде кват но 
опре ми ти, а жи вот ни стан
дард, као и ку пов на моћ 
на шег ста нов ни штва баш и 
ни су на за вид ном ни воу.

Н. Ми ло ше вић

Управ ни ци на са стан ку

Ве сна Ву че но вић Ра до ван Три фу нов



2128. MART 2018.  M NOVINE

ШИРОМ СРБИ ЈЕ ОБЕ ЛЕ ЖЕН 24. МАРТ

Дан када је поче ло бом бар до ва ње
Широм Срби је 24. 

мар та обе ле же на 
је 19. годи шњи ца 

почет ка НАТО бом бар до
ва ња тада шње Саве зне 
репу бли ке Југо сла ви је. Тим 
пово дом у Срем ској Митро
ви ци поло же ни су вен ци на 
спо мен пло чу у Маса ри ко
вој ули ци у знак сећа ња на 
стра да ле. Вен це и цве ће 
поло жи ли су пред став ни ци 
локал не само у пра ве, Рат
них вој них инва ли да Срби
је, СУБ НОРа, Вој ске Срби
је, као и гра ђа ни. Током 
НАТО бом бар до ва ња живот 
су изгу би ли Митров ча ни 
Милен ко Божић, Мило је 
Јако вље вић, Жељ ко Вар га, 
Зоран Весе лић и Љиља на 
Вели ки.

У Руми је поме ном који 
су одр жа ли све ште ни ци 
рум ске пра во слав не цркве 
и вен ци ма које су поло жи
ли пред став ни ци локал
не само у пра ве и борач ких 
удру же ња, као и СПС и 
ПУПСа  обе ле жен дан када 
је поче ло бом бар до ва ње. 
Вен ци су поло же ни на спо
ме ник бор ци ма поги ну лим 
у послед њим рато ви ма од 
1990 1999. годи не на Град
ском гро бљу у Руми.

На тај дан пре 19 годи на 
запо че ли су, у 19 часо ва и 
45 мину та, вазду шни напа
ди на СР Југо сла ви ју који 
су окон ча ни 78 дана касни
је, 10. јуна.

– Током овог бом бар до
ва ња, бом бе су баче не и 
на Руму  одно сно касар
ну ЈНА у Желе знич кој ули
ци која је гађа на  са шест 
про јек ти ла, али жрта ва, 
сре ћом, није било. Сво је 
живо те су, као при пад ни
ци ору жа них сна га дали 
Жељ ко Рау жан из Хрт ко
ва ца и Бран ко Чуту ри ло из 
Клен ка. Миле на Мали нић 
је била цивил на жртва бом
бар до ва ња, док је Миша 
Убо ја поги нуо годи ну дана 
рани је, као редо ва вој ник 
у суко бу са шип тар ским 

теро ри сти ма – рекао је на 
Град ском гро бљу Томи слав 
Милић, пред сед ник ОО 
СУБ НОРа Рума.

У напа ди ма на вој не 
циље ве, а после и на при
вред не и цивил не објек те 
оште ће на је инфра струк
ту ра, шко ле, здрав стве не 
уста но ве, медиј ске куће, 
спо ме ни ци кул ту ре, цркве и 
мана сти ри. Поги ну ло је око 
2.500, а рање но око 6.000 
људи, док се ште те про
це њу ју на 100 мили јар ди 
дола ра. Вазду шни напа ди 
у окви ру акци је „Мило ср

ди анђео“ су суспен до ва ни 
10. јуна пот пи си ва њем Вој
нотех нич ког спо ра зу ма у 
Кума но ву о повла че њу југо
сло вен ске вој ске и поли ци
је са Косо ва и Мето хи је. 

Тада је усво је на и Резо
лу ци ја 1244 у Саве ту 
без бед но сти УН по којој 
СР Југо сла ви ја задр жа
ва суве ре ни тет над КиМ, 
али оно оста је про тек то
рат под упра вом УНМИКа 
и КФОРа. Са вој ском је 
у цен трал ну Срби ју тада 
дошло око 200.000 косов
ских Срба.

Само чети ри дана касни је, 
27. мар та за село Буђа нов це у 
рум ској општи ни чуо је цео 
свет  јер је у ата ру овог села 
обо рен Ф – 117 А, кога су зва ли 
„неви дљи ви“, и то је било први 
пут да је ова кав ави он, са стелт 
тех но ло ги јом обо рен. Обо рио 
га је Тре ћи ракет ни диви зи он 
250.  ракет не бри га де ПВО у 20 
часо ва и 42 мину та.

Пого ђен ави он пао у њиве 
надо мак Буђа но ва ца, а прет
ход но је био гађан са две раке
те типа „нева“. Једи ни цом која 
га је обо ри ла коман до вао је 
пуков ник Зол тан Дани. Аме рич
ке сна ге су успе ле да ева ку и шу 
Деј ла Зел ка, пило та обо ре ног 
ави о на Ф – 117 А.

Овај ави он је пред ста вљао 
сим бол моћи због нај са вре ме

ни је тех но ло ги је којом је опре
мљен, а захва љу ју ћи томе био 
је „неви дљив “ за радар ске 
систе ме.

Аме рич ке вла сти су у неко
ли ко навра та зах те ва ле да се у 
САД вра те сви дело ви и оста ци 
лов ца бом бар де ра F117А. 

Нај ве ћи део оста та ка обо ре
ног ави о на нала зи се у Музе ју 
вазду хо плов ства, неких 75 
одсто оста та ка лете ли це. Тако
ђе, један део кри ла нала зи се у 
окви ру стал не постав ке мемо
ри јал не собе, посве ће не херо
ји ма 250. ракет не бри га де, у 
коман ди те једи ни це, у Бео гра
ду на Бањи ци. 

Сит ни ји дело ви сва ка ко се, 
као суве ни ри, нала зе и у мно
гим домо ви ма Буђа нов ча на.

 С. Џ.

БУђА НОВ ЦИ

Годи шњи ца оба ра ња „неви дљи вог“ ави о на

Пола га ње вена ца на Град ском гро бљу у Руми

Оба ра ње неви дљи вог
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ИЗГРАД њА БРЗЕ ПРУ ГЕ КРОЗ ЧОР ТА НО ВЦЕ ОТКРИ ЛА НОВЕ ДЕТА ЉЕ ЖИВО ТА 
РИМЉА НА НА ПОД РУЧ ЈУ СРЕ МА

Про на ђе но рим ско насе ље 
Про је кат изград ње 

брзе пру ге Бео град 
 Будим пе шта донео 

је лепе вести из Чор та но
ва ца, где су тре нут но акту
ел ни радо ви на изград њи 
туне ла. Упра во током изво
ђе ња тих радо ва на архе
о ло шком лока ли те ту Про
сја ни це, на месту где се 
гра ди брза пру га иско па ни 
су оста ци рим ског гро бља, 
водо во да, дома ћин ста ва и 
пред ме та на осно ву којих ће 
се врши ти даља истра жи
ва ња. Покра јин ски завод за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре 
на челу са тимом струч ња
ка – архе о ло га иско па ва ња 
на поме ну том архе о ло шком 
нала зи шту запо чео је кра
јем јану а ра ове годи не. Како 
твр де мешта ни Чор та но ва
ца, лока ли тет Про сја ни це 
одав но је познат јер се ту 
нала зи рим ско утвр ђе ње 
које је 1962. годи не про гла
ше но за архе о ло шко нала
зи ште од вели ког зна ча ја. 
Тик поред места на којем се 
гра ди брза пру га про на ђе на 
су два рим ска гро ба и стам
бе ни део насе ља. Ради се о 
пери о ду изме ђу III и IV века 
нове ере када је и посто ја ло 
рим ско утвр ђе ње у којем је 
вој ска бра ни ла гра ни цу од 
напа да који су у то вре ме 
били уче ста ли.

Радо ве на истра жи ва њу 
лока ли те та у Чор та нов ци
ма оби шли су пред став ни
ци Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Инђи ја, а како је 
иста кла дирек то ри ца Маја 
Бошњак, инђиј ска општи на 
има вели ки број архе о ло
шких нала зи шта која чека ју 
да буду откри ве на. Она је 
потвр ди ла да су архе о ло
зи из Покра јин ског заво да 
за зашти ту спо ме ни ка про
на шли и дело ве водо во да 
тако зва ног аква дук та, који је 
са неког изво ра спро во дио 
воду до утвр ђе ња. У пита њу 
је одбрам бе ни ров дуби не 
3,5 мета ра. 

– Пра вац водо во да уда
ра на ула зну капи ју утвр ђе
ња, а поред њега се нала
зи систем рово ва који су 
га окру жи ва ли. То је пред
ста вља ло додат ни систем 
одбра не, исти че Бошњак и 
дода је да су архе о ло зи про
на шли и стам бе не објек те 

у непо сред ној бли зи ни са 
оста ци ма зидо ва и огњи
шти ма. С дру ге стра не, 
мешта ни Чор та но ва ца воде 
се иде јом да про на ђу изво
ри ште аква дук та које би 
било кон зер ви ра но и при ка
за но тури сти ма јер је, како 
кажу, то шан са да се раз ви је 

тури зам у том делу инђиј ске 
општи не.

Из Покра јин ског заво да за 
зашти ту спо ме ни ка наво де 
да су током истра жи ва ња 
на лока ли те ту Про сја ни це 
про на ђе ни и мно го број ни 
пред ме ти који су при па да
ли Римља ни ма попут кера

мич ког посу ђа за хра ну, 
гво зде них пред ме та, алат
ки, ста кле них пред ме та и 
нов чи ћа. Истра жи ва ња ће 
бити наста вље на јер, пре ма 
речи ма над ле жних, радо
ви на изград њи пру ге тра
ја ће наред не три годи не, 
те посто ји могућ ност да се 
дође до нових сазна ња о 
живо ту и борав ку Римља на 
на овом под руч ју. Ина че, од 
про шле годи не сва рим ска 
гра нич на утвр ђе ња на Дуна
ву нала зе се на УНЕ СКО 
пре ли ми нар ној листи свет
ске кул тур не башти не, међу 
њима и оно које се нала зи у 
бли зи ни Чор та но ва ца. М.ђ.

Чор та нов ци су под руч је 
бога то архе о ло шким нала
зи шти ма из доба Рим ског 
цар ства. На самој оба ли 
Дуна ва у чор та но вач кој 
шуми нала зе се и оста ци 
рим ског вој ног утвр ђе ња 
Кастра Хер ку лис. Њега је 
сагра дио вој ско во ђа Хер
кул у III веку нове ере ради 
одбра не од Ава ра и оста
лих пле ме на. Почет ком 
деве де се тих на овом 
месту врше на су истра жи
ва ња током којих је иско
пан и један део зида, а у 
поза ди ни утвр ђе ња нађе
ни су и оста ци рим ског гро
бља. 

Утвр ђе ње 
Кастра
Хер ку лис

Рим ска гроб ни ца са косим покри ва њем

Архе о ло зи про на шли рим ске гроб ни це
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СЕР ВИС ЗА ПРА њЕ И ПЕГЛА њЕ У СРЕМ КОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Лук суз или помоћ
запо сле ним жена ма
С обзи ром на то да се данас брзо живи 

изу зет но је тешко сви ма, а пого то во 
жена ма да иза ђу на крај са оба ве за

ма након напор ног дана на послу. Чиње
ни ца је да је тешко бити дома ћи ца, мама, 
супру га и послов на жена у исто вре ме. 
Пра ње, пегла ње, суше ње веша, спре ма ње 
доруч ка, руч ка, вече ре – све ово зах те ва 
доста тру да и вре ме на.

У митро вач ком Шећер сока ку нала зи се 
један такав сер вис за пра ње, пегла ње и 
суше ње веша који је сви ма они ма који су 
зау зе ти добро до шао. Сара Ерић вла сни
ца сер ви са каже да доста њих и не при ме
ти тај мали обје кат под нази вом „Талас“. 
Међу тим када јед ном уђе те тамо, не може
те оста ти иму ни на ведри ну и пози тив ну 
енер ги ју која се на самом ула ску осе ти. 
Вла сни ца овог лока ла срдач но доче ку
је сва ког ко је посе ти. Оно што нас је на 
почет ку зани ма ло је то како је доби ла иде ју 
да започ не овај посао?

– Пре 11 годи на сам отво ри ла овај локал. 
Сестра и ћер ка су ми дале иде ју да покре
нем овај посао. Пошто је у то вре ме ово 
зани ма ње зажи ве ло у Новом Саду учи
ни ло нам се да је добра иде ја да отво ри
мо ова кав сер вис у Срем ској Митро ви ци. 
На почет ку је било тешко, није било пуно 
муште ри ја. Доста њих се поја вљи ва ло, 
дола зи ли су код мене по два, три месе ца и 
онда одла зи ли у вели ке гра до ве Нови Сад, 
Бео град – каже Сара.

Она гово ри да је овај посао попри лич но 

тежак и да носи са собом вели ку одго вор
ност али да се она тру ди да сва ку муште
ри ју која јој дође испо шту је.

– Почи њем од десет ују тру и радим до 
шест уве че. Дођем рани је, одем касни
је, све то зави си од оби ма посла. Обич но 
када ују тру дођем знам шта ми је хит но 
и то одра дим. Тру дим се да будем тач на, 
када нешто обе ћам да то завр шим у одре
ђе но вре ме – каже Сара 

Чиње ни ца је пра ње веша у пери о ни ци и 
дан данас још увек лук суз, и сход но томе 
доста нас се одлу чи да пра ње и пегла ње 
ипак оба ви код куће. Вла сни ца лока ла 
каже да је све сна живот ног стан дар да и 
да је спрам тога кори го ва ла цене како би 
задо вољ ство било обо стра но.

– Када сам одре ди ла цене услу га води
ла сам се тиме да одго ва ра ју муште ри ја
ма. Ста ви ла сам се у њихо ву пози ци ју и 
одлу чи ла да цене буду такве да одго ва ра ју 
и њима и нама. Деша ва се и да се људи 
пожа ле да им је ску по, међу тим за стал не 
муште ри је буде и попу ста – каже Сара 

Поред суше ња, пра ња и пегла ња веша у 
овом сер ви су Сара оба вља и пре прав ке на 
оде ћи.

– Поред тога што радим пра ње, суше ње 
и пегла ње тако ђе одра дим и сит не пре
прав ке са маши ном за шиве ње. Ту спа
да пору бљи ва ње, скра ћи ва ње, сужа ва ње 
оде ће – закљу чу је Сара Ерић.

Андреа Димић

Сара Ерић на рад ном месту

РУСКИ БАЈ КЕ РИ У 
СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Срп ско  руско 
брат ство

Мото клуб „Ноћ ни вуко ви“ из 
Москве, на свом про пу то ва њу, 
про шли су и кроз Срби ју. Као 
део туре „Путе ви пра во сла
вља“, а у окви ру сво је миси је 
„Руски Бал кан“, у уто рак 20. 
мар та, руски мото ри сти су 
оби шли фру шко гор ске мана
сти ре Вели ка Реме та и Грге тег. 

Истог дана су посе ти ли 
Срем ску Митро ви цу где је пре 
две годи не заса ђе на липа при
ја тељ ства као сим бол пове за
но сти сло вен ских наро да и 
срп скоруског брат ства и при
ја тељ ства. Посе ту „Ноћ них 
вуко ва“ Сре му, одно сно фру
шко гор ским мана сти ри ма и 
древ ном Сир ми ју му, орга ни зо
вао је Све бор „Све ти Дими три
је“ у сарад њи са мото клу бом 
„Екс ка ли бур“ Срем ска Митро
ви ца. А. Ћ.  

МИТРОВАЧКА 
БИБЛИОТЕКА
Свет ски дан 
пое зи је

У сре ду 21. мар та у библи о
те ци „Гли го ри је Воза ро вић“ 
поче ла је акци ја „Књи га неде
ље“. Ова акци ја ство ре на је у 
сарад њи са изда вач ком кућом 
„Клио“, а сва ке неде ље један 
заин те ре со ва ни кори сник 
доби ће бес плат ну књи гу, под 
усло вом да након чита ња 
библи о те ци доста ви лич не 
импре си је, при каз, или крат ки 
ути сак о њој. 

Акци ја је поче ла на Свет ски 
дан пое зи је, и пово дом тога 
одр жан је при го дан про грам. 
Вече је поче ло зву ци ма гита ре 
и песмом Хај ру ди на Дур ма но
ви ћа, а поред гости ју, на све
ча но сти су при су ство ва ли  
број ни митро вач ки песни ци, 
који су сво јим сти хо ви ма упот
пу ни ли мани фе ста ци ју. 

Н. М.



28 28. MART 2018.  M NOVINE ДРУШТВО

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Обележен Светски да н во да

У сре ду, 21. мар та, 
у За во ду за јав но 
здра вље у Сремској 

Митровици, ор га ни зо ва на 
је кон фе рен ци ја за но ви на
ре  по во дом обе ле жа ва ња 
Свет ског да на во да. Кон
фе рен ци ју су ор га ни зо ва ли 
ЈКП Во до вод и За вод за јав
но здра вље у Срем ској Ми
тро ви ци, а ме ди ји ма су се 
обра ти ли др Бран ка Мал ба
шић, по моћ ни ца ди рек то ра 
за ме ди цин ска пи та ња, др 
Зи на и да Сре те но вић, на
чел ни ца Цен тра за хи ги је ну 
и ху ма ну еко ло ги ју, Бо ри
слав Ба бић, в. д. ди рек то ра 
ЈКП Во до вод, Ани ца Или
ба шић, ше фи ца ла бо ра
то ри је ЈКП Во до вод, као и 
на чел ник Град ске упра ве за 
оп ште по сло ве Ми ро слав 
Јо кић.

Циљ кон фе рен ци је био је 
упо зна ва ње јав но сти са ва
жно шћу екс пло а та ци је хи
ги јен ски ис прав не и здрав
стве но без бед не во де, као 
и ње ног ра ци о нал ног ко ри
шће ња. Упр кос то ме што 
све ви ше на се ље них ме ста, 
ка ко у све ту, та ко и у Ср би
ји, има про блем са здрав
стве ном ис прав но шћу во де, 
Срем ска Ми тро ви ца је по 
том пи та њу без бед на, јер је 
је дан од рет ких гра до ва ко ји 
има вр ло ква ли тет ну си ро ву 
во ду ис под сво је по вр ши не. 
За во до снаб де ва ње и при
пре му во де за пи ће, као и 
ин тер ну кон тро лу,  за ду же
но је ЈКП Во до вод, док је за 
екс тер ну кон тро лу пи ја ће 
во де за ду жен За вод за јав

но здра вље. Не што ви ше о 
то ме, за ме ди је је ре кла др 
Зи на и да Сре те но вић, на
чел ни ца Цен тра за хи ги је ну 
и ху ма ну еко ло ги ју:

– Кон тро ла се вр ши та ко 
што на ши узор ки ва чи, овла
шће ни за ту вр сту по сла, 
од ла зе по по зи ву и уго вор
ној оба ве зи са ЈКП Во до
вод, узор ку ју во ду за пи ће, 
до но се у за вод, и он да се у 
на шим ла бо ра то ри ја ма ис
пи ту је та во да. Ре зул та те 
до би је них ана ли за оце њу ју 
ле ка ри спе ци ја ли сти хи ги

је не и до но се струч но ми
шље ње у од но су на ускла
ђе ност са ре фе рент ним 
пра вил ни ком о хи ги јен ској 
ис прав но сти во де за пи ће, 
као и дру гим струч ним по
ка за те љи ма о без бед но
сти во де. Ми тров ча ни пи ју 
здрав стве но ис прав ну во ду, 
с об зи ром да се пра ве и ме
сеч ни и го ди шњи из ве шта ји. 
Мо же се ре ћи да је во да из 
Во до во да из у зет но ква ли
тет на. У Ми тро ви ци та ко ђе 
по сто ји фа бри ка во де, што 
је та ко ђе од ве ли ког зна ча

ја – ре кла је др Сре те но вић. 
О по сло ви ма ко је оба вља 

ЈКП Во до вод го во ри ла је 
Ани ца Или ба шић, ше фи ца 
ла бо ра то ри је у овом пред
у зе ћу.

– Кон тро ла ква ли те та 
је, по ред снаб де ва ња ста
нов ни штва, наш при о ри
тет. Про те кле го ди не ми 
смо у це во вод по ти сну ли 
6.870.000 ку би ка во де. Ду
жи на на ше мре же је 370 
ки ло ме та ра, што го во ри о 
ко ли чи на ма и ва жно сти во
до снаб де ва ња. Ми са ра
ђу је мо са акре ди то ва ним 
здрав стве ним ин сти ту ци ја
ма за екс тер ну кон тро лу во
де за пи ће и то је За вод за 
јав но здра вље Срем ска Ми
тро ви ца и Ин сти тут за јав но 
здра вље Вој во ди не у Но
вом Са ду, ко ји су ура ди ли 
око 800 ана ли за прет ход не 
го ди не, док је око 2600 ура
ди ла ин тер на ла бо ра то ри ја. 
Наш је при о ри тет кон тро ла 
тех но ло шког про це са пре
ра де во де, од цр пље ња 
пре ко дру гих ка на ла пре ра
де па све до ко ри сни ка – ка
же Ани ца Или ба шић.

Да кле, Срем ска Ми тро ви
ца је и ове го ди не до че ка ла 
Свет ски дан во да као је дан 
од рет ких гра до ва са пи ја
ћом во дом из у зет ног ква ли
те та. У си стем снаб де ва ња 
и пре ра де, ка ко је ре че но 
на кон фе рен ци ји, ре дов но 
се ула жу сред ства, а кон
тро ла ис прав но сти по ка зу је 
ис кљу чи во по зи тив не ре
зул та те.

Не ма ња Ми ло ше вић

Ми тров ча ни пи ју здрав стве но ис
прав ну во ду, с об зи ром да се пра
ве и ме сеч ни и го ди шњи из ве шта је. 
Мо же се ре ћи да је во да из Во до во
да из у зет но ква ли тет на

При сут ни на кон фе рен ци ји

Др Зи на и да Сре те но вићАни ца Или ба шић
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ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ РУМА

Предавања о безбедности
у саобраћају
У град ској ОШ „Душан Јер

ко вић“ 19. мар та је одр жа
но пре да ва ње у окви ру 

про јек та „Осно ви без бед но сти 
деце у сао бра ћа ју“ које је наме
ње но уче ни ци ма четвр тих и 
шестих раз ре да.

Наи ме, при пад ни ци Поли циј
ске упра ве у Срем ској Митро ви
ци непре кид но од 2010. годи не 
спро во де пре вен тив не про јек те 
који ма се обу хва та област без
бед но сти у сао бра ћа ју, али и 
оста ле без бед но сне теме, као 
оне веза не за интер нет, при ла
го ђе не узра сту уче ни ка у основ
ним шко ла ма. 

Жељ ка Аврић, порт па рол ка 
ПУ Срем ска Митро ви ца исти че 
са задо вољ ством да ови кон ти
ну и ра ни про јек ти дају резул та те. 

 – Морам да ука жем да, захва
љу ју ћи овом пре вен тив ном 
дело ва њу, у току целе про шле и 
прва два месе ца ове годи не у 
зона ма шко ла у Сре му није 
настра да ло нијед но дете – 
рекла је Жељ ка Аврић.

Дирек тор ка ОШ „Душан Јер
ко вић“ Обрен ка Кра сић тако ђе је 
задо вољ на добром сарад њом 
са МУПом. 

– Има ли смо пре да ва ња о 
без бед но сти деце на интер не ту, 
било је пре да ва ње и на тему 
вршњач ког наси ља, а ево данас 
гово ри мо о без бед но сти деце у 
сао бра ћа ју. Нарав но да су ове 
едук ци је јако зна чај не, деца 

добро реа гу ју на њих јер су еду
ка то ри одлич ни, има ју јасну пре
зен та ци ју а и пре да ва ња су при
ме ре на узра сту. Деца зато воле 
поме ну та пре да ва ња, јер нау че 
пуно прак тич них ства ри. Можда 
би само тре ба ло да буде више 
школ ских поли ца ја ца, али видим 
да се тру де да добро раде – 
закљу чу је дирек тор ка Обрен ка 
Кра сић.

Пре да вач на тему без бед но
сти у сао бра ћа ју је био Ђура 
Раду ло вић, сао бра ћај ни поли
циј ски слу жбе ник ПС у Руми.

С. Џ.
Жељка Аврић Обренка Красић

Прошлог 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

ОШ „СВЕТИ САВА“ 

Дечји програм о води
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ПРО ГРАМ СТРУЧ НЕ ПРАК СЕ

Изме ђу жеља и могућ но сти

Уко ли ко смо за вр ши ли са сво јим 
обра зо ва њем, и уко ли ко смо у 
по тра зи за за по сле њем, си гур но 

ће мо пре тра жу ју ћи огла се и кон кур се 
ви де ти кла у зу ле о зах те ва ном рад ном 
ис ку ству. Ако је не ко ви со ко о бра зо ван, 
тај услов се на ла зи го то во на сва ком 
огла су за по сао ко ји ће га за ин те ре со
ва ти. Љу ди се због то га вр ло че сто 
пи та ју ка ко то да им по сло дав ци тра же 
рад но ис ку ство ка да су тек за вр ши ли 
шко ло ва ње. Јед но став но ни ка да ни су 
ни има ли при ли ку да га стек ну.

Упра во из тог раз ло га, већ ду ги низ 
го ди на по сто ји про грам струч не прак
се, ко ји на кон за вр ше ног обра зо ва ња 
слу жи за сти ца ње рад ног ис ку ства. 
Украт ко, у за ви сно сти од ни воа обра зо
ва ња, осо ба по чи ње да ра ди код 
по сло дав ца мак си мал но до го ди ну 
да на (за не ке стру ке пред ви ђе но је две 
го ди не), пу но рад но вре ме, и уз мен то
ра, бар би та ко тре ба ло, сти че рад но 
ис ку ство. На ци о нал на слу жба за за по
шља ва ње, обич но у фе бру а ру, отва ра 
кон курс за оба вља ње струч не прак се и 
по ла зни ци ма упла ћу је на кна ду од 
14.000 до 18.000 ди на ра ме сеч но.

Ме ђу тим, иако све ово зву чи вр ло 
јед но став но, по ка за ло се да су фи не
се око кон ку ри са ња на про грам струч
не прак се, про на ла ска мен то ра и 
по сло дав ца, као и не ких дру гих ства
ри, не по зна ни ца мно ги ма.

Раз лог за ово ле жи пре све га у то ме 
што број на за ни ма ња за ко је по сто ји 
фор мал но обра зо ва ње у на шој зе мљи 
још увек ни су про на шла сво је ме сто у 
си сте ма ти за ци ји рад них ме ста код 
број них др жав них и при ват них по сло
да ва ца. По ред то га, мла ди ди плом ци 
че сто ни су до вољ но ин фор ми са ни о 
оба ве за ма ве за ним за за по сле ње, као 
што је по се до ва ње рад ног ис ку ства, из 

број них раз ло га.  Љу ди док сту ди ра ју 
не рет ко би ва ју убе ђе ни да их за по сле
ње че ка од мах на кон за вр шет ка 
фа кул те та, али обра зов ни си стем је 
та кав да осо бе при ли ком сту ди ја 
углав ном не сти чу прак тич на зна ња 
ко ја би им зна чи ла при ли ком за по сле
ња. У том уве ре њу, мла ди углав ном не 
пра те кон кур се и сво је рад не би о гра
фи је ша љу ско ро и не чи та ју ћи усло ве 
из огла са.

Са дру ге стра не, по сто ји и од ре ђен 
број оних ко ји су све сни то га да им је 
рад но ис ку ство нео п ход но за рад у 
стру ци, те пра те кон кур се и тру де се 
да про на ђу аде кват ног по сло дав ца и 
мен то ра ка ко би сте кли то ис ку ство. 
Упра во у овим си ту а ци ја ма при ли ком 
по тра ге за мен то ром осо бе ко је су се 
шко ло ва ле за од ре ђе не стру ке, нај че
шће у обла сти дру штве ноху ма ни стич
ких на у ка, че сто има ју про блем. Про
бле ми се ја вља ју пре све га при ли ком 
про на ла ска аде кват ног по сло дав ца, 
јер број на за ни ма ња јед но став но ни су 

де фи ни са на у њи хо вим си сте ма ти за
ци ја ма. Са друге стране, ако осо ба 
на ђе по сло дав ца, нај че шће у јав ном 
сек то ру, мо гу ће је да се де си да мен
тор јед но став но не же ли се би на врат 
да на то ва ри још јед ну не пла ће ну оба
ве зу, па се та ко тру ди да из бег не мен
тор ство.

Због до ла ска до бли жих ин фор ма ци
ја о про гра му струч не прак се раз го ва
ра ли смо са ди рек то ри цом ми тро вач ке 
фи ли ја ле НСЗ, Ма ри ја ном Гра бић. 
Пре ма ње ним ре чи ма кон курс за про
грам струч не прак се отво рен је пре 
две не де ље и ин те ре со ва ње по сто ји.

 Јав ни по зи ви су иза шли пре 
средином фебруара. Из ме ђу оста лих 
је иза шао и јав ни по зив за про грам 
струч не прак се. По сло дав ци мо гу да 
кон ку ри шу уко ли ко же ле да ан га жу ју 
ли це ко је ће код њих оба ви ти струч ну 
прак су у ци љу сти ца ња од ре ђе ног зна
ња, оба вља ња при прав нич ког ста жа и 
сти ца ња усло ва за по ла га ње струч ног 
ис пи та, би ло да је он про пи сан за ко
ном или да је то по се бан услов код 
по сло дав ца у при ват ном сек то ру. 
Усло ве уче шћа на кон кур су има ју сви 
по сло дав ци из при ват ног сек то ра и из 
јав ног сек то ра уко ли ко се од но си на 
по сло ве ве за не за обра зо ва ње, со ци
јал ну за шти ту, здрав ство и пра во су ђе. 
Што се ти че пра во су ђа, што мо гу да 
бу ду са мо ан га жо ва на ли ца сед мог 
сте пе на струч не спре ме на ко је се 
од но си за кон о пра во суд ном ис пи ту. 
Ми за са да има мо огром но ин те ре со
ва ње. До сада смо до не ли од лу ку за 
пре ко 70 ли ца   ка же Ма ри ја на Гра
бић.

Она та ко ђе на во ди да се у јав ном 
по зи ву по ста вља ју усло ви за кон ку ри
са ње и да по сло да вац, да би при мио 
ли це на про грам струч не прак се, мо ра 

Обра зов ни си стем
је та кав да млади

у току сту ди ја
углав ном не сти чу 

прак тич на зна ња ко ја 
би им зна чи ла

при ли ком за по сле ња

Ма ри ја на Гра бић Сте ван Сто кићЈо ва на Сту пар
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да има за по сле ног од го ва ра ју ћег мен
то ра. Мен тор не мо ра ну жно да бу де 
истог обра зо ва ња као ли це ко је оба
вља струч ну прак су, али мо ра да има 
ми ни мум исти сте пен обра зо ва ња и 
ре ле вант но рад но ис ку ство у оба вља
њу по сла за ко ји се кон ку ри ше. Про
бле ми се нај че шће ја вља ју уко ли ко 
по сло да вац не ис пу ња ва усло ве кон
кур са, а да нас та ко ђе по сто ји ве ли ки 
број за ни ма ња ко ја по си сте ма ти за ци
ји ни су пред ви ђе на у не ким уста но ва
ма и при вред ним дру штви ма.

 По сло да вац пра ви свој пра вил ник 
о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји. Да 
би ли це би ло на прак си мо ра по сто ја
ти рад но ме сто на ко јем би мо гао да 
ра ди са сво јим обра зов ним про фи лом 
– до да је Грабићева.

Та ко, на при мер, уко ли ко је не ко 
за вр шио сту ди је со ци о ло ги је, те шко 
да ће ус пе ти да на ђе аде кват ног мен
то ра и по сло дав ца, јер у број ним уста
но ва ма и фир ма ма, кон крет но у Срем
ској Ми тро ви ци, то рад но ме сто ни је 
пред ви ђе но си сте ма ти за ци јом. О то ме 
ка ко ства ри сто је у Ру ми, раз го ва ра ли 
смо са Јо ва ном Сту пар, ко ја је за вр
ши ла ма стер сту ди је со ци о ло ги је и 
тре нут но је кон ку ри са ла на про грам 
струч не прак се у рум ском Цен тру за 
со ци јал ни рад. Овај цен тар за со ци јал
ни рад, за раз ли ку од ми тро вач ког, по 
сво јој си сте ма ти за ци ји мо же да кон ку
ри ше за про грам струч не прак се за 
ме сто со ци о ло га.

 За про грам струч не прак се сам нај
пре чу ла од дру гих свр ше них сту де на
та ко ји су је вр ши ли по уста но ва ма 
раз ли чи тог ти па, као и у при ват ним 
фир ма ма у Ру ми. По што сам као не за
по сле но ли це при ја вље на на НСЗ, за 
ви ше ин фор ма ци ја сам пи та ла та мо 
за по сле не. Оче ки ва ла сам да ће са ми 
пред ста ви ти овај про грам, ме ђу тим, 
на лич но ин си сти ра ње ус пе ла сам да 
до ђем до ин фор ма ци ја ве за них за кон
курс. Об ја сни ли су ми ка ко се кон ку ри
са ње вр ши, а на ме ни је би ло да пре
ду змем да ље ко ра ке. Об и шла сам 
уста но ве у ко ји ма бих мо гла вр ши ти 
струч но уса вр ша ва ње и че ка ла отва
ра ње кон кур са. У Ру ми су уста но ве 
би ле отво ре не за са рад њу, као и 
оп штин ска упра ва – ис ти че Јо ва на.

Она та ко ђе на во ди ка ко је при ме ти
ла да су љу ди сла бо ин фор ми са ни о 
струч ној прак си и слич ним про гра ми
ма:

 Че сто је про блем и са ма њи хо ва 
не за ин те ре со ва ност. Углав ном ни су 
све сни мо гућ но сти, за ко је сва ка ко 
тре ба ма ло да се по тру де. Љу ди да ми 
се бе убе де да се рет ко шта мо же 
по сти ћи у окви ри ма ин сти ту ци ја, али 
ва жно је би ти упо ран. Мно ги оче ку ју да 
им се по сао сер ви ра на тац ни, а да не 
уло же ни нај ма њи труд да се рас пи та ју 
и ин фор ми шу о ства ри ма ко је су им 
по треб не – до да је Јо ва на Сту пар.

По што је као но ви на у окви ру кон
кур са за про грам струч не прак се уве
де но да се пла ће на струч на прак са 
мо же оба вља ти и у окви ру рад них 

ме ста ве за них за пра во су ђе, за М 
но ви не је из ја ву дао Сте ван Сто кић, 
сту дент за вр шне го ди не пра ва. Он ове 
го ди не за вр ша ва сту ди је и по чео је да 
се рас пи ту је о овом про гра му.

 Ми слим да је ово ве ли ка олак ши ца 
за бу ду ће прав ни ке, јер су прав ни ци 
до са да мо ра ли да од ра ђу ју дво го ди
шњи при прав нич ки стаж без ика кве 
на кна де. Ни ова су ма ко ја се до би ја 
ни је ве ли ки из нос, али ма кар мо гу да 
се по кри ју основ ни тро шко ви пу та и 
ис хра не. Што се ти че про на ла ска 
ме ста за од ра ђи ва ње струч не прак се, 
за прав ни ке је то ма ло лак ше јер 
по сто ји до ста адво кат ских кан це ла ри
ја, али у раз го во ру са при ја те љи ма 
ко ји су за вр ши ли не ке дру ге фа кул те
те схва тио сам да мно ги од њих има ју 
про блем са про на ла ском мен то ра па 
су на и шли на за тво ре на вра та – ка же 
Сте ван.

Би ло ка ко би ло, из све га се мо же 
из ву ћи за кљу чак да мо гућ ност оба
вља ња струч не прак се за ви си од ви ше 
фак то ра. Да би осо ба ус пе ла да до би
је ви ше ин фор ма ци ја и евен ту ал но 
про на ђе оно што јој је по треб но, про
дор ност и упор ност су нео п ход ни. С 
об зи ром на то да у јав ним ин сти ту ци
ја ма у раз ли чи тим општи на ма још увек 
ни су уса гла ше не си сте ма ти за ци је и да 
број на рад на ме ста ко ја би тре ба ла да 
по сто је још увек ни су де фи ни са на, 
мно ги јед но став но ни су у мо гућ но сти 
да стек ну аде кват но рад но ис ку ство. У 
не ким оп шти на ма ства ри сто је бо ље, у 
не ким ло ши је, али, про ме не од ре ђе
них ре гу ла ти ва ве за них за си сте ма ти
за ци је рад них ме ста и по ло жај од ре ђе
них про фе си ја у дру штву су сва ка ко 
нео п ход не. Ре ше ње ника ко не ле жи у 
уки да њу обра зов них про фи ла чи ја 
рад на ме ста ни су де фи ни са на, ка ко се 
то да нас ра ди, већ у њи хо вом уво ђе њу 
у оне обла сти у ко ји ма су нео п ход на.

Не ма ња Ми ло ше вић

Упр кос томе што у Наци о нал ној 
слу жби за запо шља ва ње твр де да 
мен тор не мора нужно да буде истог 
обра зов ног про фи ла, иску ство М 
нови на гово ри дру га чи је. У редак ци ју 
М нови на је 2015. годи не дошла 
девој ка која је завр ши ла Фило зоф ски 
факул тет у Новом Саду, одсек срп ска 
књи жев ност и језик са мол бом да јој 
омо гу ћи мо да, као нови нар, оба ви 
струч ну прак су. И тада су посто ја ли 
про гра ми које је финан си ра ла НСЗ. 
Међу тим М нови не, као посло да вац, 
нису испу ња ва ле кри те ри ју ме који су 
тра же ни, баш по пита њу мен то ра. 
Како у редак ци ји није било никог ко је 
завр шио срп ску књи жев ност и језик, 
ми смо као мен то ра пред ло жи ли 
нови нар ку која је тако ђе дипло ми ра

ла на Фило зоф ском факул те ту у 
Новом Саду, али на одсе ку за жур на
ли сти ку. У НСЗ су нам рекли да нови
нар, дипло ми ра ни жур на ли ста не 
може бити мен тор неком ко је завр
шио срп ску књи жев ност и језик, упр
кос чиње ни ци да има ју исти сте пен 
струч не спре ме, и да посло ве нови на
ра може оба вља ти неко ко је завр шио 
књи жев ност и језик. На при мед бу да 
нама у нови на ма не тре ба про фе сор 
књи жев но сти, него нови нар, у НСЗ 
нису има ли комен тар. Зах тев за 
струч ну прак су је одби јен. М нови не 
су од НСЗ тра жи ле да им са еви ден
ци је поша љу нови на ра који би оба вио 
струч ну прак су, али њих тада на еви
ден ци ји није било.

С. Ц.

ИСКУ СТВО М НОВИ НА:

Мен тор је морао бити истог 
обра зов ног про фи ла

Про бле ми се јавља ју 
пре све га при ли ком 

про на ла ска
аде кват ног

посло дав ца, јер
број на зани ма ња
јед но став но нису 

дефи ни са на
у њихо вим

систе ма ти за ци ја ма.
Са дру ге

стра не, ако осо ба
на ђе по сло дав ца,
нај че шће у јав ном

сек то ру, мо гу ће је да 
се де си да мен тор

јед но став но не же ли 
се би на врат да

на то ва ри још јед ну 
не пла ће ну оба ве зу,
па се та ко тру ди да 
из бег не мен тор ство
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РЕПУ БЛИЧ КО ТАК МИ ЧЕ њЕ У ОСНОВ НОМ СУДУ 

Симу ла ци ја суд ског про це са
Про шле неде ље 24. 

мар та у згра ди Суда у 
Срем ској Митро ви ци 

одр жа ло се Репу блич ко так
ми че ње струч них шко ла у 
Симу ла ци ји суд ског про це
са под покро ви тељ ством 
Мини стар ства про све те. 
Так ми че ње је покре ну то пре 
14 годи на на ини ци ја ти ву 
Адми ни стра тив но биро тех
нич ке шко ле  из Кру шев ца у 
сарад њи са Цен тром за 
људ ска пра ва из Ниша. 
Дома ћин ово го ди шњег так
ми че ња је била Еко ном ска 
шко ла „9 мај“ из Срем ске 
Митро ви це као про шло го ди
шњи побед ник. Побед ни ци 
ово го ди шњег так ми че ња су 
уче ни ци Прав но послов не 
шко ле из Ниша док је дру го 
и тре ће место при па ло Еко
ном ској шко ли из Кра гу јев ца 
и Еко ном ској шко ли „9 мај“ 
из Срем ске Митро ви це. У 
так ми че њу је уче сто ва ло 
осам шко ла: Прав но послов
на шко ла из Ниша, Сред ња 
стуч на шко ла „Бран ко Ради
че вић“ из Руме, Прав но 
послов на шко ла из Бео гра
да, Еко ном ска шко ла из 
Кра гу јев ца, Сред ња шко ла 

„Мла дост“ из Петров ца на 
Мла ви, Прав но биро тех нич
ка шко ла „Дими три је Дави
до вић“ из Зему на, Еко ном
ска шко ла „Ста на Мило ва
но вић“ из Шап ца, и Еко ном
ска шко ла „9 мај“ из Срем
ске Митро ви це. Так ми ча ре 
је оце њи вао струч ни жири 

саста вљен од струч ња ка из 
обла сти пра ва, про фе сор 
Висо ке шко ле за послов ну 
еко но ми ју и пред у зет ни
штво др Мом чи ло Секу лић, 
пред сед ник Основ ног Суда 
у Срем ској Митро ви ци Бра
ни слав Трни нић, заме ник 
Основ ног јав ног тужи о ца 

Гор да на Ерак, адво кат мр 
Зоран Лева јац и пред став
ник Мини стар ства про све те 
госпо ђа Весна Јовиц ки.

– Мислим да је бит но да 
деца дођу у суд, да виде 
суд ни цу и сма трам да је ово 
так ми че ње јед но лепо иску
ство за све оне који желе да 

Симу ла ци ја суд ског про це са на так ми че њу

МИТРОВАЧКА БОЛНИЦА

Пре вен тив ни 
пре гле ди
У не де љу, 25. мар та, у 

про сто ри ја ма До ма 
здра вља и Оп ште бол

ни це у Срем ској Ми тро ви ци 
одр жа на је ак ци ја бес плат
них пре вен тив них пре гле да 
за гра ђа не. Овај пут, у окви ру 
ак ци је, вр ше ни су дер ма то ло
шки и ги не ко ло шки пре гле ди, 
као и ул тра звук аб до ме на. 

Тим по во дом, ме ди ји ма 
се обра тио ди рек тор Оп ште 
бол ни це Срем ска Ми тро ви ца 
др Жив ко Вр цељ.

– Ово је сед ми пут да Ми
ни стар ство здра вља ор га ни
зу је ак ци ју бес плат них пре
вен тив них пре гле да, на које 
мо гу до ћи и сви они ко ји су 
нео си гу ра ни. Да нас се ра ди 
ул тра звук сто ма ка, пре вен
тив ни ги не ко ло шки пре гле ди 
и пре гле ди дер ма то ло га у ци

љу ра ног от кри ва ња кар ци
но ма ко же ко јих је на жа лост 
све ви ше због по ве ћа ног УВ 
зра че ња  – ре као је др Вр
цељ. 

Он је још до дао да сви они 
ко ји због гу жве ни су сти гли 
да оба ве пре гле де то мо гу да 
ура де сле де ћи  пут или ће им 
тер мин би ти за ка зан на ред
них да на, да би се пре гле ди 
што ква ли тет ни је оба ви ли. 
Пре ма ње го вим ре чи ма, ове 
ак ци је су од из у зет ног зна ча
ја за гра ђа не, пре све га због 
бр же ди јаг но сти ке од ре ђе них 
бо ле сти и скра ћи ва ња ли ста 
че ка ња. 

По ред  др Жив ка Вр це ља, 
ме ди ји ма се обра ти ла и ди
рек то ри ца До ма здра вља 
Срем ска Ми тро ви ца др Ми
ро сла ва Ше во. 
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ода бе ру ову про фе си ју – 
рекао је пред сед ник Основ
ног Суда у Срем ској Митро
ви ци Бра ни слав Трни нић.

Један од про шло го ди
шњих побед ни ка на овом 
так ми че њу Јован Ћет ко вић 
који је про шле годи не завр
шио Еко ном ску шко лу „9 
мај“ у Срем ској Митро ви ци 
је иста као да је кон ку рен ци
ја ове годи не као и про шле 
доста јака као и то да је ова
кав вид прак се изу зет но 
важан за уче ни ке.

– Прак тич на наста ва је 
вео ма бит на и мислим да се 
не спро во ди довољ но у 
шко ла ма. Из мог лич ног 
иску ства могу да кажем да 
сам више нау чио када сам 
дола зио на прак су у Суд 
него на редов ним часо ви ма 
– рекао је Јован Ћет ко вић.

Побед ни ци овог так ми че
ња су осво ји ли 70 000 хиља
да дина ра, и вау чер за бес
плат ну шко ла ри ну  на Висо
кој шко ли за послов ну еко
но ми ју и пред у зет ни штво у 
Бео гра ду. Дру го пла си ра ни 
так ми ча ри су осво ји ли 50 
000 дина ра и 50 посто попу
ста на шко ла ри ну на том 
факул те ту док су тре ће пла
си ра ни осво ји ли 35 000 
дина ра и 30 посто попу ста 
на истом факул те ту.

Андреа Димић
Фото: Вла ди мир Цуца нић

– Ово не дељ ном ак ци јом 
Ми ни стар ства здра вља пред
ви ђе ни су и бес плат ни ги не
ко ло шки пре гле ди. На тај на
чин и па ци јен ти ко ји не ма ју 
здрав стве ну књи жи цу мо гу 
да оба ве пре глед и на тај на
чин на вре ме от кри ју бо ле сти 
и ле че их. Ина че, Дом здра
вља Срем ска Ми тро ви ца је у 
на ци о нал ном скри нинг про
гра му за кар ци ном гр ли ћа 
ма те ри це. У окви ру ове ак ци
је вр ши се це ло ку пан ги не ко
ло шки пре глед и на тај на чин 
ми се тру ди мо да да мо свој 
до при нос бор би про тив ма
лиг них обо ље ња – ре кла је 
др Ше во.

Ак ци ја пре вен тив них пре
гле да у Ср би ји се одр жа ва 
већ сед ми, а у Срем ској Ми
тро ви ци ше сти пут. У окви
ру ове ак ци је у ми тро вач ким 
здрав стве ним уста но ва ма 
би ло је ан га жо ва но осам ле
ка ра спе ци ја ли ста, шест ме
ди цин ских се ста ра/тех ни ча ра 
и два ад ми ни стра тив на рад
ни ка, а пре гле ди су ор га ни
зо ва ни у пе ри о ду од 8 до 16 
ча со ва.

Н. Ми ло ше вић

АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Покра јин ске мере подр шке
пољо при вред ни ци ма

Покра јин ски секре та
ри јат за пољо при
вре ду, водо при вре ду 

и шумар ство рас пи сао је 
прве ово го ди шње кон кур
се за доде лу сред ста ва за 
подр шку пољо при вре ди и 
рурал ном раз во ју. Нај пре су 
рас пи са ни кон кур си за доде
лу сред ста ва за изград њу и 
сана ци ју обје ка та фекал не 
кана ли за ци је, за укла ња ње 
дивљих депо ни ја с пољо
при вред ног земљи шта, и 
уре ђе ња атар ских путе
ва и отре си шта. Кон кур си 
су наме ње ни једи ни ца ма 
локал них само у пра ва на 
тери то ри ји АП Вој во ди не у 
2018. годи ни. 

Рас пи са на су и прва два 
кон кур са наме ње на носи
о ци ма пољо при вред них 
газдин ста ва, са одре ђе ним 
нови на ма у одно су на прет
ход не годи не. 

Први је Кон курс за доде лу 

сред ста ва за суфи нан си ра
ње набав ке опре ме и систе
ма за навод ња ва ње. Пред
мет кон кур са јесте доде ла 
бес по врат них сред ста ва за 
суфи нан си ра ње изград ње 
цево во да и набав ке опре ме 
и систе ма за навод ња ва ње: 
опре ма ње буна ра, набав ка 
пум пи и агре га та за навод
ња ва ње, набав ка систе ма за 
навод ња ва ње вештач ком 
кишом, суби ри га ци ја, мате
ри ја ла за покри ва ње повр
тар ских и воћар ско  вино
гра дар ских кул ту ра и цве ћа, 
у циљу зашти те од мра за  
агро тек стил, малч фоли је и 
дру го. Нови на у окви ру Кон
кур са је што су ове годи не 
при хва тљи ве инве сти ци је и 
малч фоли је и цистер не за 
навод ња ва ње. Мини мал на 
вред ност инве сти ци је је 
35.000 дина ра, а подр жа ни 
су сек то ри воћар ства, повр
тар ства и оста лих усе ва.

Рас пи сан је и Кон курс за 
доде лу сред ста ва за суфи
нан си ра ње инве сти ци ја у 
набав ку опре ме за зашти ту 
од вре мен ских непо го да и 
еле ме на та потреб них за 
поди за ње про из вод них заса
да воћа ка, вино ве лозе и 
хме ља. Пред мет Кон кур са је 
набав ка про тив град них 
систе ма, систе ма про тив 
смр за ва ња антифрост, сту
бо ва за поди за ње заса да, 
жица и сту бо ва за огра ђи ва
ње воћ ња ка и вино гра да. 

Мини мал на вред ност инве
сти ци је је 128.000 дина ра.

Инфор ма ци је се доби ја ју у 
Покра јин ском секре та ри ја ту 
за пољо при вре ду путем 
теле фо на 021/4874379, од 
10 до 14 часо ва.

Кон кур си су отво ре ни до 
утро шка сред ста ва, а 
закључ но са 15. мајем 2018. 
годи не.

Ово го ди шње нови не за 
оба кон кур са су и огра ни че
ња у погле ду повр ши не пар
це ла на који ма се реа ли зу је 
инве сти ци ја.

Текст кон кур са, обра зац 
при ја ве и пра вил ник могу се 
пре у зе ти са зва нич ног сај та 
Секре та ри ја та www.psp.voj-
vo di na.gov .rs. 

Пољо при вред ни ци са 
тери то ри је Гра да Срем ска 
Митро ви ца, додат не инфор
ма ци је могу доби ти у про сто
ри ја ма Аген ци је за рурал ни 
раз вој Гра да Срем ска 
Митро ви ца или путем теле
фо на 022/610573 (од 8 до 
14 часо ва).  
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УСКР ШњА ИЗЛО ЖБА У СУР ЧИ НУ

Радост Ускр са
Ускрс је нај ве ћи хри

шћан ски пра зник којим 
се про сла вља Ису сов 

повра так у живот – Вас кр се
ње. Јаје као сим бол Ускр са 
и сим бол живо та, дати ра 
још из вре ме на када је 
Мари ја Маг да ле на покло ни
ла цару Тибе ри ју јаје, гово
ре ћи му да је Исус вас кр сао. 
Јаје исто вре ме но пред ста
вља и нови живот, извор ну 
сна гу живље ња. При пре ме 
за Ускрс пред ста вља ју вели
ку радост за сва ку поро ди цу. 
Као про лећ ни пра зник, 
доно си ведре боје разно бој
ног цве ћа, а разно бој ним 
дета љи ма веза ним за ускр
шњи пра зник, опле ме њу је
мо и наш про стор, како би 
овај вер ски пра зник, учи ни
ли још радо сни јим и леп
шим.

Ускр шњи пра зни ци били 
су инспи ра ци ја и Кре а тив не 
сек ци је Хрват ске чита о ни це 
Фишер из Сур чи на, која 
делу је у окви ру овог Дру
штва годи ну дана. На Цвет
ни цу 25. мар та, неде љу дан 
пре Ускр са, у про сто ри ја ма 
свог Дру штва орга ни зо ва ли 
су Ускр шњу изло жбу, на 
којој су изло жи ли сво је руко
тво ри не са ускр шњим моти
ви ма. Основ на иде ја им је 
била да поја ча ју радост 
ишче ки ва ња Ускр са кроз 
разно вр сне радо ве.

– Сва ка изло жба је бога

ти ја од прет ход не. Раду је 
нас чиње ни ца да  код наших 
чла но ва посто ји тај енту зи
ја зам и ства ра лач ка енер ги
ја, која је све већа. Сва ки 
пра зник је на посе бан начин 
инспи ра ти ван, а посеб но 
Ускрс, што су пока за ле и 
наше чла ни це на изло же
ним радо ви ма, каже води те
љи ца Кре а тив не сек ци је 
Веро ни ка Жива но вић.

На изло жби су били изло
же ни разно вр сни радо ви 
који сим бо ли шу Ускрс. 
Попут све ћа које сим бо ли
шу веч ну све тлост, зечи ћа, 
пили ћа изра ђе них од разних 
мате ри ја ла, шаре них јаја 
као сим бо ла новог живо та и 
руко тво ри на изра ђе них 
разним тех ни ка ма.

– Оку пља њем на нашим 
ради о ни ца ма и изло жба ма, 
ми мало прко си мо бри га ма 
и ску пља мо пози тив ну енер
ги ју и лепа осе ћа ња. Жене 
амби ци о зно и вред но раде 
и дра го ми је да нису посу
ста ле у свом раду, што су 
пока за ле на овој изло жби, 
сво јом кре а тив но шћу и 
машто ви то шћу  каже Веро
ни ка.

Посе ти о ци ће изло жбу у 
Сур чи ну има ти при ли ку 
погле да ти све до 8. апри ла, 
када ће чла ни це сек ци је 
посе ти ти Земун где ће у 
про сто ри ја ма жупе изло жи
ти сво је радо ве. Изло жба 

радо ва је про дај ног карак те
ра и како наво де чла ни це, 
ово је један од лепих начи на 
да се при ку пе финан сиј ска 
сред ства за њихов даљи 
рад.

А како се про сла вља 
Ускрс у Сур чи ну, испри чао 
нам је Стје пан Вола рић, 
ина че афо ри сти чар из овог 
места.

– Све при пре ме за Ускрс 
жели мо да ура ди мо на вре
ме и како тре ба. Јаја се у 
Сур чи ну шара ју на Вели ки 
петак, а шун ку која нам је 
неиз о став на на трпе зи за 

ускр шњи дору чак, бари мо у 
субо ту. Нај све ти ји дога ђај за 
нас у Сур чи ну је бла го слов 
ускр шњег доруч ка када га у 
нашу цркву доно се наше 
супру ге, сна је и кће ри. То су 
лепи оби ча ји који се код нас 
на посе бан начин негу ју. Код 
нас овде у Сур чи ну спе ци
фич но је то да иако смо 
град ска сре ди на, насто ји мо 
да задр жи мо тај „сељач ки 
ниво“. Жели мо да очу ва мо 
све оно лепо што су наши 
ста ри ради ли и да то никад 
не забо ра ви мо  каже Вола
рић.

Изло жба руко тво ри на
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ЗИЈАХ СОКОЛОВИЋ, ГЛУМАЦ

На јесен и нова књига

Зијах Соко ло вић је више 
пута био гост Руме и 
уче сник  Арт Тре ма 

феста, а ове годи не је члан 
струч ног жири ја.

– Ово је дру ги пут да сам 
члан жири ја, а оста ло сам 
био, као уче сник са сво јим 
пред ста ва ма. Нај дир љи ви је 
пам тим „Медве да“ А. П. 
Чехо ва који сам извео са 
џез квар те том из Љубља не. 
Оста ло је она ко про фе си о
нал ни живот и то је нека 
моја веза са Сре мом. Оно 
што је лепо за овај фести
вал је да има тај назив  „Тре
ма“ – као један нео би чан 
осе ћај који се поја вљу је код 
људи који иду да гле да ју 
пред ста ве и оних који изво
де те пред ста ве. Да ли ће се 
ови раз у ме ти са публи ком и 
гле да ла ца да ли ће им се 
сви де ти то због чега ови 
има ју тре му кад игра ју, каже 
у раз го во ру за М нови не 
Зијах Соко ло вић.

М НОВИ НЕ: С обзи ром 
да сте били више пута на 
Тре ма фесту, како Вам се 
чини, да ли се раз ви ја и у 
ком прав цу би тре ба ло да 
се раз ви ја?

ЗИЈАХ СОКО ЛО ВИЋ: 
Тре ма ови си о сва ко днев
ним, тре нут ним мате ри јал
ним усло ви ма који је на неки 
начин одре ђу ју, у сми слу да 
ли ће је или је неће бити и 
које су мате ри јал не могућ
но сти да би се та иде ја коју 
Тре ма носи реа ли зо ва ла. 
Мислим да би ово тре ба ло 
да буде искљу чи во фести
вал мла дих људи, зна чи не 
могу рећи ака дем ских позо
ри шта, али врло бли зу томе, 
и позо ри шта ака де ми ја, с 
тим да је то сада пита ње да 
не поста не ака дем ски 
фести вал, јер таквих већ 
има, али да се ниво ака дем
ских удру же ња  подиг не на 

ниво који је при сто јан за 
позо ри ште.

Како Вам се чини ово го
ди шњи Арт Тре ма Фест?

– Ово го ди шња Тре ма се 
кре та ла изме ђу тих мате ри
јал них пред у сло ва и на 
осно ву тога се одлу чи ва ло о 
репер то а ру. Оно што је 
инте ре сант но, увек посто је 
тре ну ци када се неке пред
ста ве не могу дове сти или 
се зака жу, а не дођу – то су 
врло опа сне ства ри и за 
фести вал и за људе који 
гле да ју, јер доби ја ју и у вре
ме ну које живе и од фести
ва ла јед ну врло неси гур ну 
димен зи ју, па се може деси
ти да губе инте рес, тако да 
би тре ба ло да буде јед на 
риго ро зни ја селек ци ја.

Шта тре нут но ради те, 
поред актив но сти веза них 
за Срп ско народ но позо
ри ште у Новом Саду, где 
ради те као савет ник?

– Ово у Новом Саду је 
врло инте ре сант но – бити 
умет нич ки савет ник, то као 
функ ци ја коју неко  има не 
посто ји у чита вом реги о ну – 
а коли ко ће потра ја ти не 
знам, али је инте ре сант но. 
Рани је су посто ја ли умет
нич ки саве ти који су гле да ли 
гене рал не про бе или про
цес настан ка пред ста ве да 
би оце ни ли да ли те пред
ста ве задо во ља ва ју неки 
про фе си о нал ни ниво или 
одго ва ра ју репе р то а ру позо

ри шта. Има доста мла дих 
људи, реди те ља, који дола
зе из неких сре ди на где 
посто је умет нич ке ака де ми
је, које не носе епи тет неке 
добре шко ле, нису про фе
си о нал ци до кра ја, а доби ја
ју про фе си о нал не глум це и 
ту је вели ки рас ко рак изме
ђу те орга ни за ци је реди те
ља и про фе си о нал ног живо
та. Моја функ ци ја нека ко 
крпи тај однос,  да те пред
ста ве не могу да изла зе без 
одре ђе не цен зу ре, не у сми
слу да то неко забра њу је, 
већ ква ли те та.

Ви сте не само глу мац, 
него и пише те, ради те сво
је пред ста ве и про јек те, 
ути сак је да сте као глу мац 
– пред у зет ник.

– То је апсо лут но нор мал
но у све ту, када се измак не
те изван ових гра ни ца. 
Људи има ју вели ки анга
жман, јер живе од тих пред
ста ва и тру де се да буду на 
што вишем нивоу. Овде се 
нека ко више ради о емо тив
ном нивоу, а не про фе си о
нал ном. Што се тиче пла но
ва, слич но књи зи „Глу мац је, 
глу мац је глу мац“ тре ба ло 
би на јесен да ми иза ђе 
књи га „Каба рес, Каба реи“, 
инте грал ни текст и виде ће
мо још какву ће фор му има
ти, оче ку је ме и нека режи ја. 
Што се тиче сери ја или фил
мо ва, ништа за сада, јер 
овим што ми се тре нут но 
нуди нисам нешто задо во
љан.

С.Б. и С.Џ.

M NOVINE :

 Ово је дру ги пут да сам члан 
жири ја, а оста ло сам био, као уче
сник са сво јим пред ста ва ма. Нај
дир љи ви је пам тим „Медве да“ А. П. 
Чехо ва који сам извео са џез квар
те том из Љубља не. То је нека моја 
веза са Сре мом

Оно што је лепо је да овај фести
вал има назив  „Тре ма“ – као један 
нео би чан осе ћај који се поја вљу је 
код људи који иду да гле да ју пред
ста ве и оних који изво де те пред
ста ве

Зијах Соколовић
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РУМА: ЗАВР ШЕН 21. АРТ ТРЕ МА ФЕСТ

Три јумф скоп ске пред ста ве

Ово го ди шњи, 21. Арт 
Тре ма фест запо чео 
је 22. мар та отва ра

њем изло жбе „Позо ри шни 
све тло пи си од пор тре та до 
сцен ског покре та“ Позо ри
шног музе ја Вој во ди не и 
Срп ског народ ног позо ри
шта у Зави чај ном музе ју. 

Аутор ка изло жбе Ива
на Кочи је на јед ном месту 
обје ди ни ла бога ту збир ку 
ста ре позо ри шне фото гра
фи је који ма се доку мен ту је 
раз вој  позо ри шне фото гра
фи је кроз исто ри ју, од неких 
70их годи на 19. века, па 
до 20их и 30их годи на 20. 
века, када фото гра фи са ње 
пред ста ве поста је уоби ча
је но. Отва ра њу изло жбе 
је при су ство вао и кустос   
теа тро лог др Зоран Мак си
мо вић из Позо ри шног музе
ја Вој во ди не који је један од 
редов них гости ју на Тре ма 
фесту.

Из Зави чај ног музе ја 
деша ва ња су пре се ље на 
у Кул тур ни цен тар где је 
број на публи ка прво могла 
да види пред ста ву  „Рума 
– Рума“ , Комју ни ти арт  и 
Град ског позо ри шта Рума. 
Ово је пред ста ва ван кон
ку рен ци је, која кроз музи ку, 
плес, песму и видео про јек
ци је при ка зу је исто риј ски 
раз вој Руме. Поред глу ма ца 

Град ског позо ри шта, у овој 
пред ста ви – про јек ту рав но
прав но уче ству ју и Срп ско 
певач ко дру штво, Гим на зиј
ска вокал на гру па, АНИП 
„Бран ко Ради че вић“ и Там
бу ра шки орке стар „Бран ко 
Ради че вић“. 

Првог фести вал ског дана 
публи ка је има ла при ли ку 

да одгле да  и прву так ми чар
ску пред ста ву „Наше место“ 
Кул тур ног цен тра Нови Сад 
и Теа тра 34. Ваља рећи да 
је за ово го ди шњи фести вал 
сти гло око 120 при ја ва, а да 
је за так ми чар ски део иза
бра но шест пред ста ва, али 
је рум ска публи ка одгле да
ла пет – јер бугар ска пред

ста ва није сти гла у Руму.
Дру гог фести вал ског дана 

на про гра му су била пред
ста ва „Галеб“ Ака де ми је 
умет но сти у Бео гра ду, док је 
из тех нич ких раз ло га, како 
реко смо,  отка за на  пред
ста ва „Д најт бифор“ Дра ма 
теа тра Ловеч из Бугар ске.

Тре ћег дана 21. Арт Тре
ма феста је, у пре по днев
ним сати ма, одр жа на позо
ри шна ради о ни ца „Тело као 
инстру мент“ Ане  Врба шки 
и Мар ка Диња шког , док су 
у вечер њем делу изве де
не пред ста ве „Кисик“ ХНK 
Мостар и пред ста ва „Сеј 
хај енд блоу ми“ Арто пие из 
Ско пља.

Послед њег дана фести
ва ла, 25. мар та на про гра му 
је била пред ста ва Ака де ми
је при ме ње них умјет но сти 
из Рије ке „Каба рес Вале
ска“, а у 21 час су про гла
ше ни нај бо љи и про чи та на 
је посла ни ца пово дом Свет
ског дана позо ри шта.

Струч ни жири фести ва ла 
су ове годи не чини ли Зијах 
Соко ло вић, драм ски умет
ник, Горан Цвет ко вић, позо
ри шни кри ти чар и мр Миро
слав Радо њић, теа тро лог. 
Мр Миро слав Радо њић је 
иста као да су све одлу ке 
жири ја биле јед но гла сне, а 
јед но гла сни су били у оце

Добит ни ци награ да 21. Тре ме

Сце на из награ ђе не пред ста ве
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ни да су  на 21. Арт Тре ма 
фесту,  у свим кате го ри ја
ма,  нај бо љи били чла но ви 
гру пе Арто пиа из Ско пља.

Злат не  Тре ма маске  
за нај бо ље мушке уло ге 
доде ље не су Боја ну Кир
ков ском и Нена ду Митев
ском за уло ге у пред ста ви 
„Да го поздра виш и да ми 
го бациш“ гру пе Арто пиа 
из Ско пља, Злат не Тре ма 
маске  за нај бо ље жен ске 
уло ге доде ље не су  Ната
ши Пет ков ској и Симо ни 
Спи ров ској за уло ге у истој 
пред ста ви, Злат на маска 
за нај бо љи аутор ски про је
кат при па ла је тако ђе пред
ста ви из Ско пља, а Злат
на маска Тре ме за режи ју 
оти шла је у руке  Биља не 
Ради но ске за режи ју ове 
више стру ко награ ђе не 
пред ста ве.

Спе ци јал на пла ке та Тре
ме доде ље на је пред ста ви 
„Да и Ре“ Позо ри шне ради о
ни це „Тело као инстру мент“ 
из Новог Сада за истра жи

ва ње зву ка као позо ри шног 
изра за.

Сва ка ко да је пажњу 
при ву кла и пред ста ва у 
част награ ђе них „Хор беч
ких деча ка“ са глум ци ма 
Бодом Нин ко ви ћем, Ирфа
ном Мен су ром и Пре дра гом 
Ејду сом којом је и завр шен 
део про јек та Арт Тре ма 
феста – „Тре ма у мар ту“.

Арт Тре ма Фест Рума  је 
међу на род ни фести вал 
ака дем ских позо ри шта, 
пред ста ва сту де на та ака
де ми ја умет но сти и камер
них про фе си о нал них про
јек та наста лих у сарад њи 
са инсти ту ци ја ма кул ту ре. 
У ово го ди шњи фести вал су 
биле укљу че не све рум ске 
уста но ве кул ту ре,  орга ни
за тор је Град ско позо ри ште 
Рума. Покро ви те љи рум
ског позо ри шног фести ва
ла су локал на само у пра ва, 
Покра јин ски секре та ри јат 
за кул ту ру и Мини стар ство 
кул ту ре и инфор ми са ња 
Репу бли ке Срби је. С. Џ.

У окви ру Арт Тре ма 
Феста у петак 23. мар та 
про мо ви са на је књи га о 
пред ста ви „Глу мац је,  глу
мац је глу мац“ Зија ха Соко
ло ви ћа. Ова про мо ци ја оку
пи ла је број ну публи ку, а 
била je и сво је вр сна пред
ста ва, јер је Соко ло вић 
гово рио о томе како он пои
ма позо ри ште и да сва ка 
интер ак ци ја са гле да о ци ма 
увла чи у пред ста ву, илу зи
ју,  и гле да о це као део 
пред ста ве. Глу мац је  нај е
ле мен тар ни ји део пред ста
ве, а  позо ри ште је савр
шен ство циви ли за ци је у 
коме се бри шу гра ни це 
изме ђу илу зи је и ствар но
сти. Соко ло вић је са 
Румља ни ма поде лио и 
број не анег до те које су му 

се деша ва ле током игра ња 
пред ста ве.

Ваља рећи да се пред
ста ва коју је Зијах Соко ло
вић напи сао у вој сци, игра 
већ 40 годи на, oдиграна je 
чак 1.656 пута, а 27 глу ма
ца, на раз ли чи тим јези ци
ма, игра ло је ову пред ста
ву. На кра ју овог зани мљи
вог и духо ви тог пред ста
вља ња сво је књи ге Зијах је 
иста као да се сва ки глу мац 
мора уса вр ша ва ти у свом 
послу.

 – Мораш да глу миш, 
пле шеш, знаш јези ке, да 
сам сми слиш шта ћеш да 
радиш – то сва ки глу мац 
мора да зна – рекао је 
Зијах Соко ло вић који ради 
и као савет ник у ново сад
ском Народ ном позо ри шту.

Глу мац је глу мац је глу мац

Про мо ци ја у Град ској библи о те ци

ВРД НИК: ОШ „МИЛИ ЦА СТО ЈА ДИ НО ВИЋ 
СРП КИ њА“ 

Обе ле жен
Дан шко ле

Врд нич ка ОШ  Мили ца 
Сто ја ди но вић Срп ки
ња“ је 23. мар та све ча

ном ака де ми јом која је одр
жа на у рено ви ра ној згра ди 
„Каси не“ обе ле жи ла свој 
Дан шко ле.

Госте, ђаке и запо сле не је 
поздра вио дирек тор Горан 
Жугић, а то је била и при ли
ка да се уру че награ де 

побед ни ци ма на лите рар
ном и ликов ном кон кур су, 
али и похва ле уче ни ци који 
су пости гли солид не резул
та те на општин ским и окру
жним так ми че њи ма из раз
ли чи тих пред ме та.

За обе ле жа ва ње Дана 
шко ле уче ни ци и настав ни
ци су при пре ми ли и при го
дан про грам.

Обе ле жа ва ње Дана шко ле у Врд ни ку

БИ БЛИ О ТЕ КА „ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВО ЗА РО ВИЋ“

Про мо ци ја ро ма на 
„Лу зи та ни ја“
У пе так, 23. мар та, у би

бли о те ци „Гли го ри је 
Во за ро вић“ у Срем ској 

Ми тро ви ци одр жа на је про
мо ци ја ро ма на „Лу зи та ни ја“ 
ауто ра Де ја на Ата нац ко ви
ћа. Овај сли кар и про фе
сор на Ака де ми ји ли ков них 
умет но сти у Фи рен ци ово го
ди шњи је до бит ник НИНове 
на гра де за нај бо љи ро ман 

го ди не, а „Лу зи та ни ја“ је ње
гов пр ви ро ман. 

На про мо ци ји је, по ред 
ауто ра, при су ство ва ла и 
књи жев на кри ти чар ка  Ана 
Сти шо вић Ми ло ва но вић, ко
ја је пред ста ви ла ро ман пу
бли ци, а при сут ни су би ли у 
при ли ци да чу ју и не ке ње го
ве од лом ке.

Н.М.
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ГАЛЕ РИ ЈА „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“

Изло жба
Анђел ке Кара јо вић

У митро вач кој Гале ри
ји „Лазар Воза ре вић“ 
про шле неде ље 23. 

мар та одр жа на је деве та 
само стал на изло жба Анђел
ке Кара јо вић под нази вом 
„Дубо ки наклон леп шој стра
ни живо та“. Анђел ка Кара
јо вић је рође на у Кузми ну. 
Основ ну шко лу је завр ши ла 
у род ном месту а Вишу гим
на зи ју „Бран ко Ради че вић“ 
у Срем ским Кар лов ци ма. 
Дипло ми ра ла је на „Фило
ло шком факул те ту“ у Бео
гра ду на кате дри за енгле ски 
језик и књи жев ност. Ради ла 
је у као про фе сор енгле ског 

јези ка у Митро вач кој гим на
зи ји, а сли ка њу се посве ти ла 
2002 годи не. Прве сли кар ске 
поте зе је савла да ла у сли
кар ској шко ли Иви це Кова
чи ћа Шти фле у Срем ској 
Митро ви ци. Њен рад је био 
запа жен на разним смо тра
ма сли ка ра ама те ра са којих 
је одно си ла награ де и похва
ле. Њене сли ке су инспи ри
са не лепо том живе и нежи ве 
при ро де као и при зо ри ма из 
соп стве ног окру же ња које 
ова умет ни ца на једин ствен 
начин кроз уље на плат ну 
при ка зу је на сва кој сли ци 
коју насли ка. А. Димић

MУЗИЧКА ШКО ЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Успех хора „Кран че вић“

Камер ни мешо ви ти хор „Кран че вић“ 
осво јио је висо ку другу награ ду на 
репу блич ком так ми че њу музич ких 

и балет ских шко ла Срби је.  
Уче ни ци сред ње музич ке шко ле 

„Петар Кран че вић“ у Срем ској Митро
ви ци, су у субо ту 24. мар та, под дири

гент ском пали цом про фе со ри це Јован
ке Ива нић, уче ство ва ли на так ми че њу у 
Бео гра ду и пости гли одли чан резул тат 
осво јив ши 92, 33 од мак си мал них 100 
бодо ва. После више од 10 годи на, хор 
се поно во пред ста вио у мешо ви том 
саста ву и так ми чио се у дисци пли ни у 

којој су насту па ли још и хоро ви из Бео
гра да, Зре ња ни на, Субо ти це, Новог 
Сада, Ваље ва, Сом бо ра и Ниша. Све 
хоро ве је оце њи вао међу на род ни жири.

На про гра му митро вач ког хора била 
су дела Бинич ког, Мокрањ ца, Чесно ко
ва, Кастаљ ског и дру гих ауто ра. 

Анђел ка Кара јо вић

У  сре ду 28. мар та у 
12 часо ва у митро вач кој 
Град ској кући биће одр
жа на  про мо ци ја књи ге 
Нови на ри о себи, ауто
ра Мило ми ра Фили по
ви ћа Фиће. У књи зи је 
дата саже та исто ри ја 
нови нар ства и пред ста
вље но је 70 нови на ра 
са крат ким био гра фи ја
ма који ства ра ју у седам 
општи на Срем ског окру
гу, као и оних који ства
ра ју o Сре му, а живе ван 
њега. Гост на про мо ци ји 
ће бити Алек сан дар 
Гајо вић, држав ни секре
тар у Мини стар ству кул
ту ре и инфор ми са ња 
Репу бли ке Срби је, заду
жен за инфор ми са ње. 
Поред про мо ци је књи ге 
биће упри ли чен раз го
вор о поло жа ју меди ја. 

ПРО МО ЦИ ЈА КњИ ГЕ МИЛО МИ РА
ФИЛИ ПО ВИ ЋА ФИЋЕ

Нови на ри о себи

„Зец Петар“
Сре да 4. апри ла од 16:00 
сати, 
Четвр так 5. апри ла, од 16:00 
сати.

„Лед“
Сре да 4. апри ла од 18:00 и 
20:00 сати
Четвр так 5. апри ла, од 
18:00, и 20:00 сати.

ПОЗО РИ ШТЕ „ДОБРИ ЦА МИЛУ ТИ НО ВИЋ“
Про јек ци је фил мо ва за децу и одра сле
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: УДРУ ЖЕ њЕ „ДАУН“

Свет ски дан осо ба
са Дау но вим син дро мом
Про шле неде ље 21. 

мар та у про сто ри ја ма 
митро вач ког Удру же

ња „Даун“ обе ле жен је Свет
ски дан осо ба са Дау но вим 
син дро мом. Дога ђа ју су при
су ство ва ли секре тар митро
вач ког Општин ског Удру
же ња за помоћ осо ба ма са 
Дау но вим син дро мом Радо
ван Кекић, начел ник Град
ске упра ве за здрав стве ну и 
соци јал ну зашти ту Воји слав 
Мир нић као и чла но ви Удру
же ња.

– Удру же ње осо ба са 
Дау но вим син дро мом пред
ста вља невла ди ну орга ни
за ци ју иза које сто ји врло 
ква ли те тан рад са децом и 
роди те љи ма те деце. Удру
же ње је про шле годи не од 
стра не гра да доби ло сред
ства у изно су од 420 000 
дина ра. Град ће насто ја ти да 
и даље подр жи све њихо ве 

актив но сти које су има ли у 
раду са овом децом – рекао 
је Вој си лав Мир нић

Како је секре тар Удру же ња 
„Даун“  Радо ван Кекић рекао 
овај дан ће бити обе ле жен 

кроз песму, игру и дру же ње 
са чла но ви ма Удру же ња, у 
жељи да се поша ље пору
ка да су осо бе са Дау но вим 
син дро мом пуне љуба ви за 
све око себе.

Ово Удру же ње посто
ји више од десет годи на и 
бро ји 24 осо бе са Дау но вим 
син дро мом на тери то ри ји 
општи не Срем ска Митро ви
ца.  А. Д.

Чла но ви Удру же ња „Даун“

ТРИ БИ НА: ЛОГО РИ ЗА СРБЕ У ПРВОМ СВЕТ СКОМ РАТУ

Дик ти ра ни забо рав

У митро вач кој Библи о те ци  22. 
мар та орга ни зо ва на је три би
на под нази вом Лого ри за Србе 

у Првом свет ском рату. Орга ни за то ри 
овог дога ђа ја су били Град ски одбор 
СУБ НОРа  и Библи о те ка „Гли го ри
је Воза ро вић“. На три би ни је гово рио 
исто ри чар Павле Ста но је вић, док су 
у музич ком делу про гра ма уче ство ва
ле мецо со пран Све тла на Митро вић и 
про фе сор ка вио ли не Јова на Божић. 

Павле Ста но је вић је под се тио на 
чиње ни цу да наша држа ва, кроз раз
не обли ке посто ја ња, под разним име
ни ма, и дру штве ним уре ђе њи ма, није 
нашла за потреб но да за сто годи на од 
завр шет ка Првог свет ског рата оба ви 

науч на и архив ска истра жи ва ња ради 
пот пу ни је изра де спи ско ва интер ни ра
них и уби је них суна род ни ка у том рату. 
Он је обја снио да је дик ти ра ни забо
рав од стра не држа ве довео до тога да 
се забо ра ве сви они који су били наши 
суна род ни ци и рођа ци који су дали 
живо те за оства ре ње сна Јужних Сло
ве на и ства ра ње њихо ве прве зајед
нич ке држа ве. 

Пот пред сед ник Град ског одбо ра 
СУБ НОРа Срем ске Митро ви це Бран
ко Гајин који је тако ђе при су ство вао 
три би ни је изја вио да је ово прво пре
да ва ње у низу које ће ово Удру же ње 
орга ни зо ва ти до кра ја годи не.

А. Димић

Са три би не

ПОЗО РИ ШТЕ „ДОБРИ ЦА
МИЛУ ТИ НО ВИЋ“

Бон тон за клов но ве
На Вели кој сце ни Позо ри шта “Добри ца 

Милу ти но вић” у субо ту 31. мар та са почет
ком у 12 часо ва биће изве де на пред ста ва 
за децу “Бон тон за клов но ве”.

Да је фин бити лако, фин би био сва ко. 
Зато кловн Мика има тежак зада так да нау
чи свог при ја те ља, клов на Раку, лепом 
пона ша њу и при стој но сти. Да ли ће при ја
тељ ство два клов на ути ца ти на Раку и нау
чи ти га пре ко потреб ну лек ци ју о лепом 
пона ша њу? Сазна ће мо ове субо те у пред
ста ви за децу “Бон тон за клов но ве”.

Аутор и реди тељ пред ста ве је Сте фан 
Тајбл, а уло ге клов но ва Мике и Раке тума
че Вла ди мир Бала шћак и Сте фан Тајбл.

Цена ула зни це за ову пред ста ву за децу 
изно си 200 дина ра. Све инфор ма ци је и 
резер ва ци је ула зни ца могу се доби ти на 
број теле фо на: 022615115.
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ДИ НАР ДРУ ГА НАЈ БО ЉА ВА ЛУ ТА У СВЕ ТУ

Ко ли ко (не)вре ди
ђор ђе Вај ферт

Не дав но је у ме ди ји ма ши ром 
Ср би је осва ну ла јед на вр ло за
ни мљи ва и нео че ки ва на вест. 

На и ме, аген ци ја Блум берг про гла си
ла је срп ски ди нар за дру гу нај бо љу 
ва лу ту у све ту. Ка ко ка жу, то зна чи да 
је имао ско ро нај бо ље пер фор ман се 
у про те клих 12 ме се ци. Тим по во дом, 
ка ко се на во ди у Но во сти ма, на ша 
гу вер нер ка је из ја ви ла да по ве ре ње 
у ди нар ра сте, што ра ни је ни је био 
слу чај. 

Ка ко год би ло, на ро ду еко ном ски 
по ка за те љи си гур но ни шта не зна че. 
Про цен ти, број ке, као и ста ти стич ки 
по да ци обич ном чо ве ку не го во ре ни
шта. Ње га не ин те ре су је по ве ре ње 
ин ве сти то ра у ди нар, ни ти га ин те ре
су ју аб нор мал не су ме ве за не за по
ве ћа ње или сма ње ње јав ног ду га. За 
ње га је основ ни по ка за тељ ку пов на 
моћ ва лу те ко ју ко ри сти. Све и да је 
ди нар про гла шен за нај бо љи на све
ту, про се чан ста нов ник са не што ви

ше од 20 хи ља да ди на ра це ни га оно
ли ко ко ли ко од ње га мо же при стој но 
да жи ви и из др жа ва сво ју по ро ди цу. 

С об зи ром на то да је чу ве ни Ђор ђе 
Вај ферт, од но сно легендарна цр ве на 
нов ча ни ца, у зад ње две де це ни је би
ла основ на мер на је ди ни ца за ку по
ви ну и у очи ма гра ђа на је углав ном 
зна чи ла не што, пи та ли смо на ше су
гра ђа не шта у овом тре нут ку мо гу да 
ура де са чу ве ном хи ља дар ком.

Н. Ми ло ше вић

Шта се може са 1.000 динара?

Ми о драг Ра да но вић, Бо рис Ба чван ски, Сте ван Па вло вић, Смиљ ка Кр стић, ђор ђе Лу кић, Алек сан дар Го лић и Бор ка Осто јић

Ми о драг Ра да но вић, Срем ска 
Ми тро ви ца: Ни шта, ево мо гу да их 
ба цим у Са ву. За оно што сте про шле 
го ди не мо гли да ку пи те за хи ља ду, 
са да вам тре ба две. 

Бо рис Ба чван ски, Срем ска 
Ми тро ви ца: Па мо жеш да жи виш 
је дан дан.

Сте ван Па вло вић, Срем ска 
Ми тро ви ца: Мо жеш да ку пиш је дан 
ру чак.

Смиљ ка Кр стић, Срем ска Ми тро
ви ца: Мо жеш ку пи ти не што да пре
жи виш. Шта да ку пим за хи ља ду? 
Имам пен зи ју 14.000.

ђор ђе Лу кић, Бо сут: Па мо же да 

се пре ву че овај дан, и то ко не пу ши.
Алек сан дар Го лић, Срем ска 

Ми тро ви ца: Не мо жеш бу квал но 
ни шта.

Бор ка Осто јић, Срем ска Ми тро
ви ца: Ни шта, али мо рам све јер 
имам ма лу пен зи ју. По ла ми оде на 
ре жи је.
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При ве де ни
раз бој ни ци 

Ефи ка сним радом при пад ни ка Мини
стар ства уну тра шњих посло ва у Руми и 
Пећин ци ма расве тље но је раз бој ни штво 
и ухап ше ни Ђ. С. (25) и А. Џ. (24) који се 
тере те за ово кри вич но дело. 

Сум ња се да су маски ра ни и уз прет њу 
пишто љем, од рад ни це про дав ни це на 
под руч ју Руме про тив прав но при сво ји ли 
днев ни пазар. Потом су побе гли а поли
ци ја их је убр зо иден ти фи ко ва ла и про
на шла. 

По нало гу над ле жног тужи о ца, осум
њи че ни ма је одре ђе но задр жа ва ње до 
48 часо ва, након чега ће, уз кри вич ну 
при ја ву бити дове де ни на саслу ша ње у 
Основ но јав но тужи ла штво у Руми.

Тукао пса
При пад ни ци Мини стар ства уну тра

шњих посло ва у Пећин ци ма ухап си ли су 
И. Р. (42), због посто ја ња осно ва сум ње 
да је извр шио кри вич на дела угро жа ва
ње сигур но сти и уби ја ње и зло ста вља ње 
живо ти ња. Сум ња се да је он пре тио 
рођа ци ма са који ма дели дво ри ште и 
тукао пса. 

По нало гу над ле жног тужи о ца, осум
њи че ном је одре ђе но задр жа ва ње до 48 
часо ва и уз кри вич ну при ја ву дове ден је 
на саслу ша ње у Основ но јав но тужи ла
штво у Руми. 

Ухап шен про вал ник
При пад ни ци Мини стар ства уну тра

шњих посло ва у Ста рој Пазо ви ухап си ли 
су В. З. (35) због посто ја ња осно ва сум
ње да је извр шио кри вич на дела тешка 
кра ђа, кра ђа, нео вла шће но држа ње опој
них дро га и спре ча ва ње и оме та ње дока
зи ва ња. Осум њи че ни је ухап шен непо
сред но након што је, како се сум ња, из 
пут нич ког ауто мо би ла у Ста рој Пазо ви 
украо тор би це са нов цем, мобил ним 
теле фо ни ма и лич ним доку мен ти ма.

При ли ком хап ше ња, осум њи че ни је 
про гу тао паке тић са мате ри јом за коју се 
сум ња да је опој на дро га. Код њега су 
про на ђе ни и леко ви који се нала зе на 
листи пси хо ак тив них суп стан ци. Тако ђе, 
В. З. је, како се сум ња, про ва лио у про
дав ни цу у Сур ду ку из које је украо днев
ни пазар и цига ре те. 

По нало гу над ле жног тужи о ца, В. З. је 
одре ђе но задр жа ва ње до 48 часо ва, 
након чега ће, уз кри вич ну при ја ву, бити 
дове ден на саслу ша ње у Основ но јав но 
тужи ла штво у Ста рој Пазо ви.

Акци ја „Ауро ра“
При пад ни ци Мини стар ства уну тра

шњих посло ва, у сарад њи са над ле жним 
тужи ла штви ма, у претходнa два дана у 
акци ји  „Ауро ра“ којa је спро ве де на на 
тери то ри ји више поли циј ских упра ва у 

Срби ји у циљу сузби ја ња општег кри ми
на ла ухап си ли су 270 осо ба, запле ни ли 
око 30 кило гра ма наро ко ти ка и већу 
коли чи ну оруж ја.   

Поли ци ја је запле ни ла око 25 кило гра
ма мари ху а не, 254 гра ма херо и на, 720  
гра ма кока и на, 4,1 кило грам амфе та ми
на, 580 табле те екста зи ја, 578 кома да 
разних табле та и око 70 кило гра ма кофе
инхидри да који се кори сти за уве ћа ва ње 
масе опој них дро га.  

Поли ци ја је у Бору откри ла и лабо ра
то ри ју за узгој мари ху а не у вештач ким 
усло ви ма.

Оду зе то је и 13,5 кило гра ма екс пло зи
ва у патро на ма, кило грам бару та, 68 
пуша ка од чега су три ауто мат ске, 46 
пишто ља, пет револ ве ра, само стрел, 
руч на бом ба, дето ни ра ју ћи шта пин, као и 
5.694 кома да муни ци је раз ли чи тог кали
бра. 

Осум њи че ни се тере те да су почи ни ли 
кри вич на дела нео вла шће на про из вод
ња и ста вља ње у про мет опој них дро га, 
недо зво ље на про из вод ња, држа ње, 
ноше ње и про мет оруж ја и екс пло зив них 
мате ри ја, за кри вич на дела из обла сти 
имо вин ских дели ка та, пре ва ра, уце на, 
отми ца, угро жа ва ње сигур но сти, изну да, 
насил нич ко пона ша ње, наси ље у поро
ди ци, тешка теле сна повре да, при ка зи
ва ње, при ба вља ње и посе до ва ње пор но
граф ског мате ри ја ла и иско ри шћа ва ње 
мало лет ног лица за пор но гра фи ју, фал
си фи ко ва ње испра ве, зеле на штво... 

Поли ци ја је, по нало гу над ле жних 
тужи ла штва, кри вич не при ја ве у редов
ном поступ ку под не ла про тив 277 особa. 

У току акци је оду зе то je 234.120 дина
ра и 13.875 евра, а про на ђе но је и 20 
укра де них вози ла. 

При ве ден дилер
При пад ни ци Мини стар ства уну тра

шњих посло ва у Ста рој Пазо ви ухап си ли 
су Н. Ф. (1991), због посто ја ња осно ва 
сум ње да је извр шио кри вич но дело нео
вла шће на про из вод ња и ста вља ње у 
про мет опој них дро га. При ли ком пре тре
са ста на и дру гих про сто ри ја осум њи че
ног про на ђе ни су око 13 гра ма мари ху а
не, диги тал на ваги ца за пре ци зно мере
ње и три мобил на теле фо на. По нало гу 
над ле жног тужи ла штва, осум њи че ном је 
одре ђе но задр жа ва ње до 48 сати и уз 
кри вич ну при ја ву при ве ден је тужи о цу.

Гајио мари ху а ну
При пад ни ци Мини стар ства уну тра

шњих посло ва у Срем ској Митро ви ци, по 
нало гу над ле жног тужи ла штва, под не ли 
су кри вич ну при ја ву у редов ном поступ ку 
про тив четр де се то го ди шњег мушкар ца, 
због посто ја ња осно ва сум ње да је извр
шио кри вич но дело нео вла шће на про из
вод ња и ста вља ње у про мет опој них 
дро га. При ли ком пре тре са ста на осум
њи че ног про на ђе но је 541,59 гра ма 
мари ху а не, 10 сак си ја са сабиљ ка ма 
мари ху а не и 68 семен ки мари ху а не.

СА ОП ШТЕ њА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

ДОБИ ЛИ СИНА: Вла ди мир и 
Рад ми ла Рас то вац  Срем ска 
Митро ви ца, Миро слав и Ста на 
Бог да нов  Срем ска Митро ви ца, 
Мића и Јеле на Жде рић  Мачван
ска Митро ви ца, Иса и Ната ша 
Андрић  Гргу рев ци, Жар ко и 
Дали бор ка Лукић  Моро вић, 
Небој ша и Сне жа на Чика рић  
Шид, Горан и Вера Крне тић  Сте
ја нов ци, Милан и Алек сан дра 
Стој нић  Бер ка со во, Пре драг и 
Љуби ца Попо вић  Срем ска 
Митро ви ца, Жељ ко и Дуња Васић 
 Инђи ја, Сла ви ша и Сања Стој ко
вић  Срем ска Митро ви ца, Милош 
и Јова на Див нић  Шашин ци, Вла
ди мир Попо вић и Мари на Тин тор 
Попо вић  Срем ска Митро ви ца.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Бра ни слав и 
Ката ри на Јовић  Калу ђе ри ца, 
Миро слав и Боја на Сто крп  Ста ра 
Пазо ва, Алек сан дар и Нико ли на 
Јова но вић  Путин ци, Сте ви ца и 
Маја Јан ков ски  Мачван ска 
Митро ви ца, Јован и Дра ги ца Јова
но вић  Рума, Бра ни слав и Татја на 
Мило ва но вић  Рума, Алек сан дар 
и Мари ја Сто ја но вић  Кра љев ци, 
Дра го мир и Ката ри на Радо вић  
Рума.

УМР ЛИ: Рудић Дра го рад рођ. 
1958, Лукић Дра ги ца рођ. 1944, 
Добрић Љубо мир рођ. 1937, 
Чивић  Бају но вић Петра рођ. 
1940, Вули но вић  Зла тан Нема ња 
рођ. 1955, Мићић Југо слав рођ. 
1937, Јан ко вић Душан рођ. 1953, 
Баван ски Дра гу тин рођ. 1950, 
Трив ко вић Анђел ко рођ. 1953, 
Павло вић Рат ко рођ. 1938, Ђор ђе
вић Ковин ка рођ. 1944, Милен ко
вић Иван ка рођ. 1938, Ђор ђе вић 
Елка рођ. 1949, Анђе лић Или ја 
рођ. 1933, Цве ја но вић Или ја рођ. 
1934, Бобић Ради вој рођ. 1951, 
Ђурић Зор ка рођ. 1948, Ћето је вић 
Зоран рођ. 1954, Божић Дани ца 
рођ. 1942, Плав шић Вла да рођ. 
1952, Вуко лић Дра го мир рођ. 
1933, Пепел че вић Љуби ца рођ. 
1936, Кри вић Милош рођ. 1963, 
Мале ше вић Марин ко рођ. 1969, 
Трбо је вић Раде рођ. 1935, Вуке
лић Дра ги ца рођ. 1973, Кулић 
Бори слав рођ. 1930, Стар че вић 
Вин ка рођ. 1951, Васиљ чин Душко 
рођ. 1955.

RUMA

УМР ЛИ: Милош Три шић, рођ. 
1931, Еви ца Вуја кли ја, рођ. 1939, 
Живан Јова но вић, рођ. 1946, 
Ђор ђе Плав шић, рођ. 1935, Сте
ван Петро вић, рођ. 1937, Душан
ка Бла го је вић, 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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Kom pa ni ja Modi ne Manu fac tu ring je viso ko struč na u obla sti pro iz
vod nje ter mal nih siste ma I kom po ne na ta  sa akcen tom na opre mu 
i kom po nen te za gre ja nje i hla đe nje koji pred sta vlja ju naj no vi ja 
inže njer ska dostig nu ća u ovoj obla sti.
Modi ne je glo bal na kom pa ni ja sa sediš tem u Rasi nu, drža va Vin
skon sin (SAD), sa fabri ka ma širom sve ta.
Modi ne u Srbi ji širi svo je pro iz vod ne kapa ci te te i tra ži rad ni ke zain
te re so va ne za izgrad nju svo je kari je re u mul ti na ci o nal noj kom pa
ni ji.
Uslo vi za zapo sle nje:
• Mini mal no osnov no obra zo va nje; poželj no III i IV ste pen struč ne 
ško le
• Rad no isku stvo nije potreb no, ali je poželj no
• Tač nost i odgo vor nost na radu
• Dostup nost za rad u tri sme ne 

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

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

ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Про ле ће Пише:
Дра га на Попов

И ми у про вин ци ји воли мо про ле ће. Оно нам куца на вра
та, про зо ре, душу, мисли. Жели мо да се осло бо ди мо 
тешких капу та, тро ме обу ће, шало ва, капа.

Да јутра буду сун ча на, ведра и испу ње на цвр ку том пти ца. 
Ах, како то све лепо зву чи, али увек има нешто што нам то и 
ква ри. Ко? Па, ми сами. Није то зато што то све сно жели мо, 
јед но став но, то су неки при род ни зако ни. Као и живо ти ње, и 
ми се слич но буди мо из тог зим ског сна. Нена спа ва ни, мрзо
вољ ни и без покре тач ке енер ги је. То нам се деша ва нека ко с 
про ле ћа? Зима, ма каква она била, бла га или изу зет но хлад
на, про сто нас нате ра да се зача у ри мо. И тако уљуљ ка ни у 
ста ње „ни тамо ни ‘амо“, звек не нас про ле ће, а ми као после 
дугог латент ног пијан ства не може мо брзо да се истре зни мо. 
И пола ко ула зи мо у годи шње доба које неки нази ва ју и нај
леп шим, само не знам зашто. Дуги зим ски пери од, и поред 
над про сеч них тем пе ра ту ра, оста вио је траг у кући, дво ри шту, 
на нама.

Сун це које ће да оба сја сва ку трун ку пра ши не, заму љан 
про зор, зеле не повр ши не које се боре да буду поно во лепе, 
тера нас да раз ми шља мо о број ним акци ја ма које нас чека ју у 
наред ном пери о ду. А ми? Ми смо умор ни, без вољ ни и поста
вља мо себи дијаг но зу. Да, то је про лећ ни умор. Шта учи ни ти 

да се трг не мо из те летар ги је? Бодри ти сами себе. Зна те већ 
те број не пози тив не афир ма ци је који ма нас затр па ва ју разни 
живот ни учи те љи. Мада, послед ње сту ди је гово ре да не тре
ба бити ни пре те ра но пози ти ван. Дакле, наћи изба лан си ра ну 
сре ди ну. Енер ги је новог живот ног циклу са пле шу сву да око 
нас, при дру жи мо им се, поста ни мо про бу ђе на енер ги ја живо
та, енер ги ја ства ра ња, енер ги ја радо сти. Прво кре не мо од 
себе, што је и нај те же. Изба ци мо из исхра не све оно што 
нази ва мо ђубре том, знам да је тешко, али хај де да ипак поку
ша мо да одба ци мо шећер, масти, изба ци мо из гла ве отро ве 
као што су љут ња, мржња, љубо мо ра, поч не мо са физич ким 
актив но сти ма. Када се тело очи сти, енер ги ја покре не, црни 
обла ци се раш чи сте, ум мало раз би стри, мисли кре ну у дру
гом прав цу  отва ра ју се нови види ци. И то би било лич но 
про лећ но чишће ње. Е, кад смо то све лепо ура ди ли, може
мо да кре не мо и дру гим врста ма чишће ња. Како вам воља. 
Важно је поче ти. После више ме сеч не учма ло сти ред је и да 
заси ја мо. Сва ко на свој начин. Неко пред огле да лом, а неко 
пред људи ма који га окру жу ју. Нарав но, не мислим само на 
физич ки изглед, већ на све оне ком по нен те које ути чу на то 
да јед но став но бље сне те. Све памет не гла ве (они који то 
мисле за себе) утр ку ју се саве ти ма како повра ти ти енер ги ју 
током про ле ћа. И сви ми то углав ном зна мо, али и све сно 
крши мо сва та пра ви ла. Како изба ци ти маст из исхра не кад 
упра во осу ше на сла ни на мами. О коба си ца ма и куле ну да и 
не гово рим. Срем ци то одлич но зна ју и дају сами себи реч да 
ће наред не годи не сма њи ти коли чи не пре ра ђе ви на, јер баш 
и није здра во. Сла жем се. А чишће ње тела, душе и све га 
оста лог, поче ћу у поне де љак. Сад одох да пра вим пога чи це 
са чвар ци ма. Док још није сти гло пра во про ле ће. Исто и вама 
желим. Од поне дељ ка окре ћем лист.

Сун це које ће да оба сја сва ку трун
ку пра ши не, заму љан про зор, зеле не 
повр ши не које се боре да буду поно во 
лепе, тера нас да раз ми шља мо о број
ним акци ја ма које нас чека ју у наред ном 
пери о ду. А ми? Ми смо умор ни, без вољ
ни и поста вља мо себи дијаг но зу. Да, то 
је про лећ ни умор. Шта учи ни ти да се 
трг не мо из те летар ги је?

ЖРК „СЛОВЕН“ РУМА

Шампионке 
Војводине

У Пан че ву је одр жан завр шни тур нир којим је окон ча но 
ово го ди шње так ми че ње у Супер лиги Вој во ди не за 
девој чи це рође не 2001. годи не и мла ђе.

Тур нир је одр жан 18. мар та , а Жен ски руко мет ни клуб 
„Сло вен“ је без пора за кроз цело так ми че ње заслу же но 
осво јио наслов шам пи о на Вој во ди не. 

Так ми че ње су на дру гом месту завр ши ле девој ке из клуб 
ЖРК „Срем“ из Срем ске Митро ви це, док је тре ће пла си ра на 
еки па била ЖРК „Про ле тер“ из Зре ња ни на. 

Поред ова три клу ба, уче шће на првен ству Срби је које ће 
се одр жа ти 9. и 10. јуна су обез бе ди ле и игра чи це ЖРК 
„Пан че во“.

Рукометашице Словена
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Про шле субо те 24. мар та у Град ској 
кући у Срем ској Митро ви ци, одр жа
на је сед ни ца Скуп шти не пли вач

ког ватер по ло клу ба „Срем“, којој су при
су ство ва ле нека да шње спорт ске зве зде 
из све та ватер по ла, пли ва ња и руко ме та. 
Овом скупу је присуствовао пред сед ник 
Ватер по ло саве за Срби је Мило рад Кри
во ка пић, нека да шњи леген дар ни гол ман 
ВК „Пар ти зан“ и репре зен та ци је Југо
сла ви је, као и Алек сан дар Кова че вић, 
више стру ки пли вач ки шам пи он и добит
ник Новем бар ске пла ке те Гра да Срем ска 
Митро ви ца. 

Пред сед ник Пли вач ког ватер по ло клу
ба „Срем“ Дра ган Чудић се похва лио 
сарад њом са пли вач ким ватер по ло саве
зи ма. Напо ме нуо је да би ПВК „Срем“ 
тре ба ло да доби је мало више пажње, 
као клуб у којем тре ни ра нема ли број 
мла дих, одно сно, да доби је више вре ме
на за тре ни ра ње на град ском базе ну. 

– Оства ри ли смо изван ред ну сарад
њу са спорт ским саве зи ма репу бли ке и 
покра ји не. Наш клуб бро ји њих 170 који 
тре ни ра ју, од њих 140 ватер по ли ста 
и само три и по сата тре нин га на град
ском базе ну. Базен је сја јан, заи ста нам 
пома же, али надам се да ћемо доби ти и 
мало дуже тер ми не за тре нин ге – рекао 
је Чудић.

Пред сед ник Ватер по ло саве за Срби
је Мило рад Кри во ка пић похва лио је рад 

митро вач ког клу ба и наја вио подр шку 
како репу блич ког, тако и покра јин ског 
ватер по ло саве за.

– Оче ку је мо да клуб из Срем ске 
Митро ви це у будућ но сти функ ци о ни ше 
као сви оста ли чла но ви Ватер по ло саве
за Срби је, да има добре усло ве рада, 
добре усло ве за напре дак и ми ћемо им 
мак си мал но помо ћи. Помоћ ће доћи и од 
Ватер по ло саве за Вој во ди не. Оно што 
је важно за ПВК „Срем“ је да доби је што 
више вре ме на за тре нин ге на град ском 
базе ну који је заи ста добар – каже Кри
во ка пић.

Алек сан дар Ћосић

ШАМ ПИ ОН АЛЕК САН ДАР КОВА ЧЕ ВИЋ: 

Воља пре све га
Вео ма кул ту ран, љуба зан, тих 

момак, стал но насме јан Алек сан
дар Кова че вић је спорт ска зве зда 

у успо ну која има више меда ља него 
годи на. Алек сан дар је дуго го ди шњи члан 
ПВК „Срем“ Срем ска Митро ви ца, 11 пута 
шам пи он Срби је у пли ва њу. Он је 17. 
мар та постао дво стру ки побед ник Спе
ци јал не олим пи ја де Репу бли ке Срби је, 
осво јив ши две злат не меда ље на том 
так ми че њу за пли ва ње сло бод ним сти
лом на 50 и 100 мета ра. Алек сан дар је 
обе ле жио мали јуби леј што се тиче бро
ја злат них меда ља. Редов но тре ни ра и 
так ми чи се, а ина че ради у Дому уче ни ка 
Срем ска Митро ви ца. 

– Осво јио сам злат не меда ље на 50 
и 100 мета ра у Кру шев цу, побед ник сам 
једа на е сти пут. Пли вам од сво је четвр те 
годи не, редо ван сам на тре нин гу и так ми
че њи ма. Осво јио сам 25. меда љу у живо
ту и наста ви ћу још више да се тру дим и 
радим. Запо слен сам у Дому уче ни ка као 
помоћ ник и при пре мач намир ни ца – при
ча мла да зве зда.

Не само да вред но ради, тре ни ра и 
дру жи се, већ сво је дру го ве и дру га ри це 
из Дома уче ни ка наво ди да се баве спор
том, пли ва њем или неким дру гим. Алек
сан дар је пра ви при мер спорт ског духа, 
наво ди дру ге да се баве не само спор том 
него, још бит ни је, здра вљем.

– Имам мно го дру га ра и дру га ри ца 
и поздра вио бих Мир ја ну, Јацу, шефа, 
дирек то ра и све оне који су ми до сад 
били подр шка и који ће бити од сад. 
Неко ли ко њих је због мене поче ло да 
тре ни ра, заво ле ли су пли ва ње, иду 
на базен. Пли ва ње је добро, а спорт је 
важан у живо ту. Ина че, нави јам за Пар ти
зан – каже Алек сан дар Кова че вић. 

Дра ган Чудић је изра зио наду да ће 
мла ди тален то ва ни Алек сан дар Кова че
вић поста ти познат и у свет ским окви ри
ма кад за то дође вре ме. 

– Нада мо се да ће Алек сан дра Кова че
ви ћа позва ти и на свет ска так ми че ња као 
врхун ског спор ти сту. Вео ма је вре дан, 
напор но ради, међу нај ре дов ни ји ма је на 
тре нин гу и пости же врхун ске резул та те. 

Реч је о озбиљ ном так ми ча ру којем тре ба 
посве ти ти више пажње – рекао је Чудић.

Мла ди Кова че вић је доказ да је воља 
јача од број них пре пре ка, које људе пла
ше или не. Неу стра шив у иза зо ви ма, овај 
мла дић се већ раду је буду ћим успе си
ма и спорт ским лек ци ја ма, а такви људи 
заслу жу ју да им се макар тре ни ра ње 
олак ша на све могу ће начи не, а они зла
то доно се, па доно се.

СКУПШТИНА ПЛИ ВАЧ КОГ ВАТЕР ПО ЛО КЛУБ „СРЕМ“

Клуб будућих и садашњих 
шампиона

Драган Чудић
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РУСКА ЕМИГРАЦИЈА И њИХОВИ ПОТОМЦИ У СРЕМУ И СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ (1)

Аутори: доц. др Ненад Нинковић и проф. др Горан Васин

Долазак у Краљевину СХС
Слом Руске импе ри је у Вели ком рату, 

који је у годи на ма 19171918, довео 
до две Рево лу ци је, непо вољ ног 

Брест Литов ског мира 3. мар та 1918. и 
потом гра ђан ског рата изме нио је пози ци ју 
ове вели ке силе у дужем вре мен ском тра
ја њу. Рат ни вихор је под при ти ском немач
ке арми је, али и раза ра ју ћег гра ђан ског 
рата на тери то ри ји нека да моћ не руске 
импе ри је, довео суд бин ски покрет вели ког 
бро ја руских еми гра на та на тери то ри ју 
ново ство ре не Кра ље ви не СХС. После 
Окто бар ске соци ја ли стич ке рево лу ци је 
1917, вели ки број избе гли ца напу стио је 
Руси ју. Зна ча јан број њих није желео да 
живи под вла шћу бољ ше ви ка па је сто га 
кре нуо да тра жи нову домо ви ну. Додај мо 
да је вели ки број еми гра на таизбе гли ца 
већ био ван тери то ри ја Руси је у саста ви ма 
руске цар ске вој ске или у аустро у гар ском 
заро бље ни штву. Све до јесе ни 1920, вар
љи ва нада у пад кому ни стич ког систе ма је 
дава ла вољу делу еми гра ци је да се не 
сели пре да ле ко од сво је отаџ би не па се 
сто га већи број људи насе лио у Тур ској, 
Бугар ској, Југо сла ви ји, Фин ској. После 
пора за сна га гене ра ла Вран ге ла окто бра и 
новем бра 1920, поста је јасно да су поли
тич ке про ме не немо гу ће. Гене ра ли, пле
ми ћи, ари сто кра те, про фе со ри, лека ри, 
вла ди ке, све ште ни ци, мона си, поли ти ча ри 
и умет ни ци, сту ден ти и вој ни ци, сви су се 
нашли у зајед нич ком тала су мигра ци је у 
загра нич ну –зару бе жну Руси ју. Мно ги од 
њих били су жртве поли тич ког про го на 
бољ ше ви ка, или су нерет ко одла зи ли из 

еко ном ских раз ло га, али сви зајед но са 
јед ном једин стве ном иде јом о Руси ји коју 
су сами воле ли и пошто ва ли, о којој су 
машта ли или има ли поли тич ке иде је да се 
у њу вра те после (како су мисли ли) сло ма 
бољ ше вич ког режи ма. Читав један свет, 
поко ље ње, гене ра ци је које ће ван Руси је 
ство ри ти свој соп стве ни свет, вој ску, Цркву 
и живе ти за иде ју о поврат ку назад у сво ју 
отаџ би ну.

Сма тра се да је у овим суд бо но сним 
мигра ци ја ма Руси ју напу сти ло пре ко 
2.000.000 људи, што је била нај ве ћа поли
тич ка мигра ци ја у 20.  веку без пре се да на. 
Кра ље ви на СХС при ми ла је на сво ју тери
то ри ју о изме ђу 41.000 и 44.000 цивил них 
и вој них избе гли ца (еми гра на та). Нај ве ћи 
број ових еми гра на та око ¾били су цивил
на лица, док је ¼при па да ла вој ном еша ло
ну. Циви ли су били орга ни зо ва ни у око 300 
коло ни ја широм Кра ље ви не, али је нај ве
ћи део (око 70 %) ста ци о ни ра но на тери то
ри ји дана шње Срби је. Уну тра шње мигра
ци је руског ста нов ни штва нису биле рет ка 
поја ва, пошто се еми гран ти нису добро 
сна ла зи ли нити су при ја тељ ски били при
хва ће ни у сре ди на ма где су већи ну ста
нов ни ка сачи ња ва ли Хрва ти и мусли ма ни. 
Што се тиче вој них једи ни ца, оне су у 
почет ку биле затво ре не фор ма ци је које су 
слу жи ле у гра нич ним под руч ји ма или на 
изград њи путе ва. Мини стар ски савет Кра
ље ви не СХС је чинио све што је било 
могу ће да избе гли це што пре при хва ти, 
обез бе ди, про на ђе сме штај и посао. Са 
аспек та еми гра на та, често је дело ва ло 

спо ро, али искре на жеља да се помог не 
брат ском руском наро ду у нево љи била је 
нео спор на. Регент Алек сан дар Кара ђор
ђе вић је несум њи во имао заслу га у доно
ше њу одлу ка да се помог не избе гли ца ма. 
Њего во русо фил ско рас по ло же ње, поте
кло је из бли ских поли тич ких веза са 
Рома но ви ма, а њего во шко ло ва ње у Руси
ји, у кадет ском кор пу су,дава ло је посеб ну, 
сим бо лич ку везу са цари стич ком Руси јом. 
Додај мо да су и поро дич не везе реген та са 
руском цар ском поро ди цом биле јаке. Две 
Алек сан дро ве тет ке биле су уда те за чла
но ве цар ског дома. Вели ки кнез Нико лај 
Нико ла је вич Мла ђи био је оже њен Ста
ном, а вели ки кнез Петар Нико ла је вич 
Мили цом Петро вић. Рође на сестра реген
та Алек сан дра, Јеле на, била је уда та за 
бра та од стри ца руског цара Нико ла ја, 
вели ког кне за Ива на Кон стан ти но ви ча који 
је уби јен у Окто бар ској рево лу ци ји. Нагла
ша ва мо да је Кра ље ви на Срби ја је пред 
кра ја рата пре ки ну ла све дипло мат ске 
везе са бољ ше вич ком Руси јом, а Кра ље
ви на СХС је успо ста ви ла дипло мат ске 
одно се тек 1940, у освит Дру гог свет ског 
рата у Југо сла ви ји. 

Ратом опу сто ше на и разо ре на Срби ја 
је при хва ти ла нај ве ћи број избе гли
ца, а посеб но глав ни град Бео град 

(Цен тар југо со вен ских Руса). Од мар та 
1919. поче ло се са интен зив ни јим досе
ља ва њем руских поро ди ца. Од маја 1919. 
је већ функ ци о ни сао тим пово дом Руско
југо сло вен ски одбор на челу са др Дра
жом Павло ви ћем, а истак ну ти поје дин ци 

Руска еми гра ци ја на путу ка Кра ље ви ни СХС

ФЕЉТОН
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Одбо ра су били Лука Ћело вић, Бра ни слав 
Нушић, Људ ми ла Хар твиг, Нико ла Вулић и 
дру ги. Нај ве ћи број сти гао је из јужних кра
је ва Руси је из Оде се, Ново ро сиј ска, Фео
до си је, Сева сто по ља и Кер ча. Ипак први 
еми гран ти сти гли су још кра јем јесе ни 
1918, а у тој гру пи која је све до чи ла о 
стра хо та ма бољ ше вич ког режи ма били су 
и пред сед ник москов ске општи не Миха ил 
Чел но ков и сена тор Смо ља ни нов. Од маја 
1919. до јану а ра 1920. (први талас) дошао 
је, после ева ку а ци је Оде се, око 1.600 
избе гли ца, да би од маја 1920. до јану а ра 
1921. (дру ги талас), после пора за једи ни
ца гене ра ла Дени ки на, дошло до повла че
ња из Новор сиј ска и пуне ева ку а ци је Оде
се и њене око ли не. У овом тала су је пре
се ље но и два дево јач ка инсти ту та (Хар
ков ски и Мари јин ски дон ски дево јач ки 
инсти тут) и три кадет ска кор пу са (Оде ски, 
Кијев ски и Полоц ки). Вла да Кра ље ви не 
СХС је почет ком јану а ра 1920. доне ла 
одлу ку о при је му 8.000 избе гли ца, али је 
уско ро број пре ма шен, па је новем бра и 
децем бра 1920. у Кра ље ви ни већ било 
пре ко 20.000 људи. Окто бра 1920, Вла да 
је при ста ла да при хва ти и део избе гли ца 
са Лем но са из Кипра и Егип та (тре ћи 
талас). Око 2.000 избе гли ца је сти гло 
паро бро дом Там бов до Солу на, а после 
тога желе зни цом до Кра ље ви не СХС. 
Слом вој ске гене ра ла Вран ге ла на Кри муу 
јесен 1920, дово ди до тога је под фран цу
ском заста вом (Вран ге ло вим бро до ви ма) 
до мар та 1921. у Котор сти гло још 20.000 
људи (четвр ти талас). Сачу ва ни су и 
детаљ ни пода ци о бро ју избе гли ца и нази
ва бро до ва Eastern Wic tor, Sze ged,Siam, 
Bris ga via, Austria, Cher son и Вла ди мир. 
Упра во је бео град ско руско ста нов ни штво 
нај ви ше поја ча но крим ском ева ку а ци јом. 
Вели ки број чинов ни ка и вој ни ка из јужне 
Руси је сти гло је у овом тала су изб гли ца. 
На инси сти ра ње фран сцу ског посла ни ка и 
обе ћа ње да ће се нај хит ни је финан сиј ски 
помо ћи еми гран ти, Вла да је обез бе ди ла 

део сред ста ва, при хва тив ши 9.000 Вран
ге ло вих вој ни ка (махом под инге рен ци ју 
мини стар ства сао бра ћа ја), а 3.500 је 
посла то у гра нич не једи ни це. Пети и 
послед њи ими гра ци о ни талас је тра јао од 
јуна 1921. до маја 1923. (у више махо ва), 
али није био орга ни зо ван као прва  чети
ри, када је сти гло још око 12.000 махом 
Вран ге ло вих вој ни ка.  Од сеп тем бра 1921. 
у погра нич ној слу жби Кра ље ви не СХС је 
било 4.500 руских вој ни ка, а од сеп тем бра 
1923. још 4.472. Сеп тем бра 1921, на 
изград њи путе ва и желе зни ца било је 
анга жо ва но 7.000 вој ни ка.

Нај ве ћи број еми гра на та који су дошли 
из Руси је живео је у сво јој отаџ би ни у вели
ким гра до ви ма, па је сто га њихо ва жеља 
била да се махом насе ле у Бео град. Они 
су сма тра ли да ће на тај начин лак ше про
на ћи посао, ста но ве, и укло пи ти се у ново 
окру же ње. Тако ђе, мно ги су желе ли да 
про на ђу сво је место у вишим сло је ви ма 
бео град ског дру штва (про фе со ри уни вер
зи те та, лека ри, глум ци). Због мањ ка стам
бе ног про сто ра у Бео гра ду део еми гра на та 
је насе љен у дру гим већим мести ма – 
Новом Саду, Зему ну и Пан че ву.У Кра ље
ви ни СХС услед тешког мате ри јал ног ста
ња, земље која је опу сто ше на ратом, про
на ђе ни су послед њи ато ми сна ге да се 
помог не руским избе гли ца ма. Јула 1920 
осно ва на је Држав на коми си ја за помоћ 
Руси ма (Срп скоруска држав на коми си ја), 
чији је пред сед ник био зна ме ни ти Љуба 
Јова но вић, тада шњи пред сед ник Народ не 
скуп шти не. На њего во место је 1925. 
дошао позна ти срп ски ака де мик Алек сан
дар Белић који је на том месту остао до 
1941, што само све до чи о бри зи коју је 
држа ва пока зи ва ла пре ма руским еми гран
ти ма. Пот пред сед ник ове коми си је увек је 
дола зио из редо ва руске еми гра ци је 
(актив ни су били и нека да шњег чла но ви 
руског послан ства у Бео гра ду и руског 
коме са ри ја та за избе гли це). Сво та коју је 
има ла коми си ја на рас по ла га њу (коју је 

углав ном дони ра ла Вла да ) била је од три 
до шест мили о на дина ра. Руским вој ним 
инва ли ди ма доде ље на је иден тич на помоћ 
као и срп ским вој ним стра дал ни ци ма.
Важно је напо ме ну ти да је бив ши руски 
посла ник у Кра ље ви ни Срби ји,Васи лиј 
Нико ла је вич Штранд ман и даље живео у 
згра ди нека да шег послан ства и често 
коор ди ни рао посло ве коми си је, пома гао у 
реша ва њу про бле ма еми гра на та, са ста ту
сом зва нич ног дела га та за руске избе гли
це. Штранд ман се нала зио на челу Деле га
ци је за зашти ту инте ре са руске еми гра ци је 
у Југо сла ви ји. Зна ме ни ти гене рал Петар 
Нико ла је вич Вран гел је од јесе ни 1922. 
живео у Срем ским Кар лов ци ма и бавио се 
вој ни ци ма заду же ним за рад на желе зни
ца ма и путе ви ма, као и вој ним вете ра ни
ма. 

И у наред ном пери о ду сти зао је одре
ђе ни број еми гра на та. Почет ком 
1923, при хва ће на је гру па од 800 

инва ли да, а сле де ће 1924. мање од 400 
каде та – уче ни ка Хаба ров ског кадет ског 
кор пу са. Чак је 1928. сти гла јед на гру па 
избе гли ца из Тур ске, њих око 450. Пре ма 
вред ним изве шта ји ма бри тан ског послан
ства у Бео гра ду у Кра ље ви ни СХС живе ло 
је око 29.300 реги стро ва них руских избе
гли ца, а њих око 3.000 нису реги стро ва ни. 
Про це на је била да је 64% од навед них 
рад но спо соб но ста нов ни штво, које углав
ном запо шља ва држа ва у гра ђе вин ским и 
инже њер ским посло ви ма. У сле де ћем 
изве шта ју 1926, Деле га ци је заду же не за 
инте ре се руске еми гра ци је, про це на је 
била да у Кра ље ви ни СХС живи 33.000 
руских избе гли ца. Нај ве ћи број еми гра на та 
био је по про це ни коми си је 1921. годи не, 
око 42.000, да би број пола ко опа дао до 
27.000 пре ма про це ни из 1937. годи не. 
Пре ма посто је ћим пода ци ма нај ве ћи број 
при до шлих је било мушко ста нов ни штво 
од 20 до 45 годи на ста ро сти (70%). 

У сле де ћем бро ју: Инте гра ци ја
у југо сло вен ско дру штво

Руски вој ни ци са гене ра лом Вран ге лом у Срем ским Кар лов ци ма
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ОВАН: Закљу чу је те 
да вам недо ста је 
шира подр шка и поу
зда не инфор ма ци је о 

основ ним дога ђа ји ма на послов
ној сце ни. Немој те дозво ли ти да 
се то нега тив но одра зи на ниво 
послов не сарад ње или на резул
та те које оче ку је те. Важно је да 
се пра вил но зашти ти те од нега
тив них ути ца ја. 

БИК: Коле ба те се 
изме ђу две послов не 
пону де. Међу тим 
пока за ће се да ни јед

на од њих није одго ва ра ју ће 
реше ње које задо во ља ва ваша 
оче ки ва ња. Потреб но је да про
ме ни те нека основ на пра ви ла у 
дого во ру са сарад ни ци ма зарад 
већег успе ха. Нема раз ло га да 
пре те ра но исти че те сво је зах те
ве у дру штву воље не осо бе. 
Обра ти те пажњу на здра ви ји 
начин исхра не. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Делу је
те неза ин те ре со ва но 
за одре ђе не теме 
које зах те ва ју додат

ни послов ни ризик. Ипак хла дан 
тон и стил одби ја ња наи ла зе на 
лош одјек у послов ним кру го ви
ма. Нажа лост несве сно под сти
че те послов ни рива ли тет. Осе ћа
те емо тив ну тен зи ју у нечи јем 
при су ству. Ста ло вам је да одго
нет не те парт не ро ву изне над ну 
ћудљи вост у пона ша њу.

РАК: Посто је раз ли
чи ти неспо ра зу ми у 
послов ним пре го во
ри ма, што вам даје за 

пра во да инси сти ра те на сво јим 
циље ви ма и дока зи ва њу исти не. 
Уко ли ко вам је ста ло да оства ри
те послов ни успех, потреб но је 
да пре у зме те одго вор ност за 
сво је поступ ке. У сусре ту са 
воље ном осо бом делу је те напе
то јер мно ге ства ри изне на да 
изми чу вашој вољи.  

ЛАВ: Оче ку је те пози
ти ван одго вор или 
одре ђе но при зна ње 
за свој рад. Али, до 

вас допи ру нео д ре ђе ни комен та
ри и нечи је него до ва ње. Немој те 
дозво ли ти да вас неко испро во
ци ра на импул сив но пона ша ње и 
погре шну одлу ку. Воље на осо ба 
оче ку је да дослед но испу ни те 
сво ја обе ћа ња. Тешко вам је да 
ускла ди те све зајед нич ке потре
бе и инте ре со ва ња. 

ДЕВИ ЦА:  Уко ли ко 
вас ири ти ра нечи је 
непро фе си о  нал но 
пона ша ње, потру ди те 

се да кон тро ли ше те сво је нега
тив не импул се и избе га вај те 
потен ци јал но ривал ство. Потен
ци ра ње послов ног суо че ља ва ња 
ства ра и низ додат них про бле ма. 
Искре ност пред воље ном осо
бом ути че на боље раз у ме ва ње. 
Потреб на вам је емо тив на бли
скост како бисте пре ва зи шли 
сум ње. 

ВАГА: Нема раз ло га 
да оче ку је те нове 
уступ ке од осо бе која 
не подр жа ва ваше 

послов не ста во ве и циље ве које 
заго ва ра те. Губи те дра го це но 
вре ме, непо треб но инси сти ра те 
на исти ни о којој дру ги не желе 
јав но да се изја шња ва ју у вашу 
корист. Потреб на вам је емо тив
на дис кре ци ја, буди те пажљи ви 
и избе га вај те аван ту ри стич ке 
иде је.  

ШКОР ПИ ЈА: Дого вор 
са јед ном осо бом ука
зу је на могу ће спо ра
зу ме и потен ци јал ни 

успех. Недо ста је вам добар увид 
у раз ли чи те токо ве послов них 
дога ђа ја. Делу је те суви ше резер
ви са но и непо вер љи во али парт
нер нема наме ру да вас пре те ра
но раз у ве ра ва у вашим емо тив
ним сум ња ма. Важно је да пра
вил но усме ра ва те енер ги ју. 

СТРЕ ЛАЦ: Уко ли ко се 
већи на сарад ни ка 
про ти ви вашим иде ја
ма и вољи, нема 

потре бе да упор но инси сти ра те 
на сво јим прво бит ним наме ра ма. 
Неко вам отво ре но даје до зна ња 
да неће има ти пре ви ше раз у ме
ва ња за ваше зах те ве. Делу је те 
узне ми ре но, лак ше вам је да 
неког опту жи те за сво је емо тив но 
ста ње. Потреб но је да се боље 
при ла го ди те бли ској осо би. 

ЈАРАЦ: Не може те да 
про ме ни те основ не 
усло ве или рас по ло
же ње које вла да у 

послов ним кру го ви ма, пла но ви 
које има те зави се од нечи јег ути
ца ја и воље. Немој те дозво ли ти 
да у вама пре вла да сује та или 
жеља за побед нич ким три јум
фом. Мора те има ти довољ но 
стр пље ња за сво ју поро ди цу. 
Избе га вај те пси хо – физич ка 
опте ре ће ња или так ми чар ску 
атмос фе ру. 

ВОДО ЛИ ЈА: Изне
над на послов на 
непри јат ност или 
сукоб са јед ном осо

бом нате ра ће вас да ства ри 
посма тра те дру гим очи ма. Избе
га вај те осе тљи ве теме које пред
ста вља ју потен ци јал ни ризик за 
ваш послов ни углед. Буди те 
довољ но про ми шље ни. Важно је 
да пра вил но про це ни те нечи ју 
уло гу и емо тив не наме ре. Парт
нер не жели да вас додат но 
опте ре ћу је сво јим зах те ви ма. 

РИБЕ: Неко вам јасно 
даје до зна ња, да се 
нала зи те у доброј 
пози ци ји и да подр жа

ва ваше ста во ве. Потреб но је да 
про це ни те добар тре ну так за 
акци ју и да над му дри те сво је 
рива ле. Важно је да ваше иде је 
или емо тив на инте ре со ва ња 
наи ла зе на пози ти ван одго вор. 
Уко ли ко сте сло бод ни пла ни рај
те нови љубав ни сусрет. 

VREMEPLOV
28. март

1797. На та ни јел Бригс из Њу 
Хемп ши ра па тен ти рао је веш 
ма ши ну. 
1939. Окон чан је шпан ски гра
ђан ски рат. 

29. март
1848. Ни ја га ри ни во до па ди ни су 
про ти ца ли чи та вих 30 са ти  
за ле ди ли су се. 
1886. Хе ми чар и фар ма це ут 
Џон Пем бер тон по чи ње да 
ре кла ми ра ко како лу (са ко ка и
ном). 
 

30. март
1746. Ро ђен је Фран ци ско Го ја, 
шпан ски сли кар и гра вер. 
1853. Ро ђен је Вин сент ван Гог, 
хо ланд ски и фран цу ски сли кар, 
је дан од нај о ри ги нал ни јих и нај
тем пе ра мент ни јих мо дер них 
европ ских сли ка ра. 

31. март
1889. 320 ме та ра ви со ка Ај фе
ло ва ку ла, че лич не кон струк ци
је, зва нич но је отво ре на за свет
ску из ло жбу, у знак се ћа ња на 
Фран цу ску ре во лу ци ју. 
1921. Ал берт Ајн штајн одр жао 
је пре да ва ња у Њу јор ку пред
ста вив ши при том сво ју но ву 
те о ри ју  те о ри ју ре ла ти ви те та. 

1. април
1889. У Чи ка гу је про да та пр ва 
ма ши на за пра ње су до ва. 
1946. У пр вој ве ли кој рад ној 
ак ци ји омла ди не Ју го сла ви је 
по сле осло бо ђе ња зе мље од 
на ци стич ке оку па ци је у Дру гом 
свет ском ра ту, по че ла је из град
ња пру ге Брч коБа но ви ћи. Пру
гу ду гу 90 ки ло ме та ра из гра ди
ло је 60.000 мла дих из свих 
кра је ва зе мље 7. но вем бра 
1946.

2. април
1902. У Лос Ан ђе ле су отво рен је 
пр ви би о скоп. 
1917. У Со лу ну је Срп ски вој ни 
суд по кре нуо про цес про тив гру
пе офи ци ра, укљу чу ју ћи ге не
рал штаб ног пу ков ни ка Дра гу ти
на Ди ми три је ви ћа Апи са. Оп ту
жбе за при пре ма ње по бу не у 
вој сци, за пре врат и уби ство 
ре ген та и срп ског пре ми је ра 
Ни ко ле Па ши ћа ни су до ка за не, 
али је Суд де вет оп ту же них осу
дио на смрт и дво ји цу на 15 
го ди на ро би је. 

3. април
1807. У Вог њу по че ла је Ти ца но
ва бу на, на зва на та ко пре ма 
ње ном во ђи Те о до ру Авра мо ви
ћу Ти ца ну. Под стак ну ти по бе да
ма срп ских уста ни ка над Тур ци
ма и не за до вољ ни те шким 
на ме ти ма, се ља ци с вла сте лин
ства гро фа Кар ла Пе ја че ви ћа 
по ди гли су бу ну и ја ви ли срп
ском вој во ди Лу ки Ла за ре ви ћу 
да се Срем ди гао на уста нак и 
да же ли ује ди ње ње са Ср би јом. 
Аустриј ска вој ска за де сет да на 
је угу ши ла бу ну у ко јој је уче
ство ва ло око 15.000 се ља ка из 
45 се ла рум ског и илоч ког вла
сте лин ства. Ти цан је ухва ћен и 
по гу бљен кра јем 1807. 

HOROSKOP

Сре да, 28. (15) март 
Све ти муче ни ци Ага пи је, Пли
си је и дру ги

Четвр так, 29. (16) март 
Све ти апо стол Ари сто вул; Све
ти муче ник Савин

Петак, 30. (17) март 
Све ти Алек си је, Човек Бож ји

Субо та, 31. (18) март 
Све ти Кирил Јеру са лим ски – 
Лаза ре ва субо та – Врби ца

Неде ља, 1. април (19. март) 
Ула зак Госпо да Ису са Хри ста у 
Јеру са лим – Цве ти – Преп. 
Симе он Дај бап си

Поне де љак, 2. април (20. март) 
Пре по доб ни оци поу би ја ни у 
мана сти ру Све тог Саве Осве ће
ног

Уто рак, 3. април (21. март) 
Пре по доб ни Јаков Испо вед ник

Crkveni
kalendar

• Лако ћете у поро ди ли
шту пре по зна ти вашу 
бебу. Она се ука ки ла док 
су се туђе усра ле.
• Хра ни те децу белим 
луком. Лак ше ћете их 
наћи у мра ку. 
• Не чач кај мечу, акти ви
ра ћеш аларм.

Тестенина
са четири 
врсте сира

Састој ци: 1 кеса мака ро на, 
100 г путе ра, 1 павла ка за кува
ње, 50 г гор гон зо ле, 50 г гау де,  50 
г емен та ле ра, 50 г моца ре ле, со и 
бибер.

При пре ма: Ску вај те мака ро не 
и додај те мало путе ра. У јед ној 
шер пи ци ото пи те путер, дода ти 
павла ку за кува ње и све сире ве 
које сте прет ход но исец ка ли на 
сит не кома де. Мешај те док се 
сире ви скроз не ото пе и не сје ди
не. Додај те со и бибер. Кад спре
ми те сос поме шај те са мака ро на
ма. По жељи запе ћи 10 до 13 
мину та у рер ни. 
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МАНА СТИР КУВЕ ЖДИН ПРЕД ВЕЛИ КИ ЈУБИ ЛЕЈ: 800 ГОДИ НА АУТО КЕ ФАЛ НО СТИ СПЦ

Подиг нут из пепе ла
Мана стир Куве ждин на 

југо за пад ним пади
на ма Фру шке горе 

код Диво ша, после 10 годи
на, поди гао се из пепе ла и 
данас пле ни сво јом лепо
том. Обно ву мана стир ске 
цркве која је посве ће на Све
том Сави, помо гло је Мини
стар ство кул ту ре, а уре ђе
ње кона ка финан си ра ла је 
Срем ска епар хи ја. Пово дом 
све ча но сти које ће обе ле
жи ти 800 годи на од неза ви
сно сти Срп ске пра во слав не 
цркве, коју је доби ла 1219. 
годи не, и у мана сти ру Куве
ждин одр жа ће се један део 
мани фе ста ци је. При пре ме 
за овај вели ки дога ђај су већ 
уве ли ко поче ле.

– Од 1942. годи не када су 
мана стир Куве ждин уста ше 
запа ли ле и про те ра ле 60 
мона хи ња, па све до 2008. 
годи не овде су биле руше
ви не. Црква је рекон стру и
са на, обно вље на, ста вље на 
нова фаса да, ура ђе не су 
зид не ико не и уну тра шња 
деко ра ци ја на ико но ста су, 
која је сва у позла ти. Север
на стра на оста ла је у руше
ви на ма и ми смо дали пред
лог да се и тај део ура ди као 
и источ но кри ло. Тако би 
се мана стир огра дио, одно
сно затво рио зидо ви ма, па 
у мана стир ско дво ри ште не 
би ула зи ле лиси це, што се 
често деша ва – каже дирек
тор Заво да за зашти ту спо
ме ни ка кул ту ре у Срем ској 
Митро ви ци Љуби ша Шула
ја.

Дана шња црква нала зи 
се на теме љи ма спа ље не 
цркве и она је исто вет на 
оној која је била гра ђе на 
1816. годи не. А ура ђе на је 
помо ћу ста рих фото гра фи ја 
које су оста ле сачу ва не. 

– У про ле ће 1944. годи
не уста ше су мини ра ле 
цркву и кона ке, зајед но са 
еко ном ским згра да ма. Под 
руше ви на ма цркве остао 
је ико но стас, рад ака дем
ског сли ка ра Павла Сими
ћа. Јед на од мона хи ња овог 

мана сти ра која се зва ла 
Јеле на, вра ти ла се у мана
стир и поче ла да спа ша ва 
око 20 ико на које је сакри
ла у мана стир ској капе ли, 

али је нажа лост то пла ти ла 
сво јим живо том. Уста ше су 
је ухва ти ле како тра жи ико
не испод изго ре лих дело ва 
цркве, стре ља ле и на њу 
наба ца ле ико не. У Куве жди
ну је стра да ла архи ва, већи 
део библи о те ке, све те књи ге 
и пред ме ти – при ча Шула ја.

Срп ска пра во слав на 
црква је пре 800 годи на 
доби ла сво ју неза ви сност. 
Њен први погла вар био 
је Сава Нема њић. Пре ма 
запи си ма, фру шко гор ски 
мана стир Куве ждин поди гао 
је послед њи срп ски деспот 
Сте фан Шти ља но вић 1520. 
годи не, а први пут се спо ми
ње у тур ским доку мен ти ма 
1566. годи не као мана стир 
Све ти Сава. Исто риј ски тра
го ви наво де, да је у овом 
мана сти ру наста ла све то
сав ска хим на, коју је напи
сао непо зна ти куве ждин ски 
калу ђер.

С. Костић

Обно ва Мана сти ра 
Куве ждин запо че ла је 
1997. годи не, када је 
Срем ска епар хи ја вла сти
тим сред стви ма поче ла 
обно ву три кри ла мана
стир ских кона ка, који су 
подиг ну ти кра јем XVI II и 

почет ком XIX века. Ради ло 
се фазно, јер није било 
довољ но сред ста ва. Кона
ци и еко ном ске згра де су 
одав но завр ше ни па су се 
тада и ство ри ли усло ви за 
живот мана стир ског брат
ства. 

Обно ва кона ка

Источно крило још у рушевинама

РЕПОРТАЖА


