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У че твр так, 29. мар та, у Град ској 
ку ћи је одр жа на сед ни ца Скуп
шти не Гра да Срем ска Ми тро ви

ца. Сед ни ца је об у хва та ла ви ше та ча
ка днев ног ре да, а на њој су усво је ни 
из ве шта ји о ра ду свих град ских упра ва 
за 2017. го ди ну, као и из ве шта ји о ра
ду уста но ва из обла сти кул ту ре, спор та 
и ту ри зма за исту го ди ну. По ред то га, 
усво јен је пред лог о из ра ди пла на ге не
рал не ре гу ла ци је цен трал ног де ла гра
да Срем ска Ми тро ви ца, као и пла но ви 
де таљ не ре гу ла ци је рад них зо на Је зе
ро и Се вер три у Срем ској Ми тро ви ци 
и  Шљун ка ра у Са ла шу Но ћај ском.

– Што се ти че план ске до ку мен та
ци је ми смо си гур но јед на од во де ћих 
ло кал них са мо у пра ва ко ја за и ста мно
го ра ди на пла но ви ма ко ји су основ 

да љег про јек то ва ња, што ко му нал не 
ин фра струк ту ре, што дру гих гра ђе вин
ских обје ка та. На Скуп шти ни је усво је
на и од лу ка о цен трал ној зо ни гра да. 
То ће би ти план ко јим же ли мо да де
фи ни ше мо пре све га са о бра ћај ну ин
фра струк ту ру, не до ста ју ћу ко му нал ну 
ин фра струк ту ру, пра ви ла град ње у 
цен трал ној зо ни и дру ге ства ри ко је 
су бит не за да љи раз вој гра да. Не ке 
тач ке у тој зо ни ће се да ље раз ви ја ти 
у пла но ви ма де таљ не ре гу ла ци је. На 
тај на чин град ис пу ња ва оба ве зу ко ја 
је већ усво је на у ге не рал ном ур ба ни
стич ком пла ну, а то је из ра да се дам 
пла но ва ге не рал не ре гу ла ци је на те
ри то ри ји Срем ске Ми тро ви це. Та ко ђе, 
усва ја мо пла но ве о про ши ре њу рад
не зо не Се вер и рад не зо не Је зе ро, 

с об зи ром да смо та мо већ до шли до 
пре ко 90 по сто про да тих пар це ла и 
по ја вљу је се по тре ба да у на ред ном 
пе ри о ду има мо ве ћи број хек та ра ко је 
ће мо по ну ди ти ин ве сти то ри ма – ре као 
је гра до на чел ник Вла ди мир Са на дер.

На сед ни ци су та ко ђе усво је ни и 
пред лог од лу ке о по ста вља њу и укла
ња њу ма њих мон та жних, огла сних 
и дру гих обје ка та, пред лог од лу ке о 
усло ви ма и ме ри ли ма за укла ња ње 
обје ка та, пред лог од лу ке о од ре ђи ва
њу пе шач ких зо на у Срем ској Ми тро ви
ци, пред лог стра те шког пла на раз во ја 
кул ту ре Гра да Срем ска Ми тро ви ца за 
период 20172022. година, пред лог из
ме на ста ту та Апо те ке Срем ска Ми тро
ви ца, из ме не про гра ма по сло ва ња ЈКП 
„Ко му на ли је“ за 2018. го ди ну, го ди шњи 
из ве штај о ра ду ЈП за по сло ве ур ба ни
зма „Ур ба ни зам“, од лу ка над зор ног од
бо ра ЈП „Ур ба ни зам“ о рас по де ли до
би ти за 2017. го ди ну, из ве штај о ра ду 
и фи нан сиј ском по сло ва њу за 2017. го
ди ну ЈКП „То пли фи ка ци ја“, од лу ка над
зор ног од бо ра ЈКП „То пли фи ка ци ја“ о 
рас по де ли до би ти за 2017. го ди ну, из
ве штај о ра ду Аген ци је за ру рал ни раз
вој Гра да Срем ска Ми тро ви ца за 2017. 
го ди ну, као и из ве штај о ра ду Цен тра 
за со ци јал ни рад „Са ва“ Срем ска Ми
тро ви ца за 2017. го ди ну. 

По ред ових усво је них та ча ка, утвр
ђен је пре ста нак функ ци је два чла на 
Град ског ве ћа и из бор но вих чла но ва, 
а усво јен је и пред лог од лу ке о град
ским упра ва ма гра да Срем ска Ми
тро ви ца и од лу ке о из ме на ма од лу ке 
о мак си мал ном бро ју за по сле них на 
нео д ре ђе но вре ме у ор га ни за ци о ним 
об ли ци ма ко ји чи не си стем јав ног сек
то ра гра да Срем ска Ми тро ви ца за 
2017. го ди ну. 

Одбор ни ци су доне ли одлу ку о 
више име но ва ња и раз ре ше ња чла
но ва школ ских одбора основ них и 
сред њих шко ла на тери то ри ји Гра да. 
Тако ђе, Саша Буга џи ја, дипло ми ра ни 
инже њер пољо при вре де из Срем ске 
Митро ви це и доса да шњи начел ник 
Град ске упра ве за инфра струк ту ру 
и имо ви ну је име но ван за врши о ца 
дужно сти дирек то ра Музе ја Сре ма на 
пери од од годи ну дана. 

НемањаМилошевић

Из ме ђу оста лих, на сед ни ци Скуп
шти не гра да усво јен је пред лог од лу ке 
о Град ским упра ва ма гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, чи ме до ла зи до сма ње ња 
бро ја град ских упра ва са по сто је ћих 
де вет на бу ду ћих се дам. Пре ма ре чи ма 
гра до на чел ни ка Вла ди ми ра Са на де
ра, до ћи ће до спа ја ња не ких град ских 
упра ва због ефи ка сни јег упра вља ња, 
кон тро ле и сма ње ња тро шко ва.

– Од лу чи ли смо се на ко рак да сма
њи мо број град ских упра ва, та ко да 
ће мо их у на ред ном пе ри о ду има ти 
се дам уме сто прет ход них де вет, пре 
све га из раз ло га ра ци о нал но сти, ефи
ка сни јег ра да, лак шег упра вља ња и 
кон тро ле по сло ва у овим упра ва ма. 
На дам се да ће мо спа ја њем Упра ве за 
оп ште и за јед нич ке по сло ве и Упра ве 
за ин фра струк ту ру и имо ви ну до би ти 
пре све га на ква ли те ту и бо љој ор га ни
за ци ји ра да. Исто та ко је и са Упра вом 
за обра зо ва ње ко ја се спа ја са Упра
вом за кул ту ру спорт и омла ди ну. На 
тај на чин же ли мо да по бољ ша мо рад у 
на ред ном пе ри о ду – ре као је Са на дер 
и до дао да се број за по сле них не ће 
сма њи ти, те да ће са мо до ћи до пре
ра спо де ле функ ци ја у окви ру бу ду ће 
ор га ни за ци је, као и до сма ње ња бро ја 
на чел ни ка.  

По ред то га, два чла на Град ског ве
ћа раз ре ше на су функ ци је, и то Бра
ни слав Кр ња јић без обра зло же ња и 
Бо шко Ни ко лић због смр ти. На њи хо ва 
ме ста са да, на кон одр жа ног гла са ња, 
до ла зе Мир ко Дра гој ло вић и Ми ро сла
ва Илић. 

Смањењебројаградскихуправа

ВладимирСанадер

ТомиславЈанковић,ЈеленаПоповићиМилошМишковић

СЕДНИЦАСКУПШТИНЕГРАДАСРЕМСКАМИТРОВИЦА

Ускоропроширењераднихзона
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УВОДНИК

Бог је умро узалуд? Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Ово издање М НОВИНА је штампано као двоброј. Следећи број излази у среду, 18. априла 2018. године

Мој први доживљај Ускрса, као највећег 
хришћанског празника, није испао баш 
најсрећнији. Са пуним џеповима фарбаних јаја, 

која сам добијао од тетака, разних стрина и у 
комшилуку, нисам смео кући, оцу на очи. У то време, 
био сам још прилично мали, комесари су прогласили 
да Бог не постоји и мој покојни отац, бивши официр 
ЈНА, тога се слепо држао. Да је комунизам зависио од 
таквих као што је био он, никад се не би распао, али је 
на срећу, међу „комуњарама“ био велики број оних 
који су, чекајући да прође Титово време, у тајности 
фарбали јаја и славили крсну славу, а јавно јахали 
попове и бријали им браду.

Али, нису комунисти то измислили.
Они су само прилагодили свом времену оно што 

међу хришћанским црквама дешава већ вековима. Зар 
се није хришћанска цркве поделила у 11. веку, на 
православну и католичку. Чији је Бог након те поделе 
проглашен за правог? Католички? Православни? Због 
чега је дошло до поделе, то је најважније од свих 
питања. Уосталом, због чега су се, неколико векова 
касније, убијали међусобно католици и протестанти? 
Мислим да је одговор на ово питање најпрецизније 
дефинисала извесна тетка Радинка, бог да јој душу 
прости. Због бога’штине, гласи њен кратак и 
једноставан одговор. То је, наравно, суштина, а језик 
црквене догме је толико богат да се све то може 

правдати и описивати до судњега дана.
Узгред, недавно сам гледао једну добру телевизијску 

серију о Хенрију Тјудору и његових шест жена. 
Захваљујући покојној тетка Радинки, нисам се примио 
на мирјамовско тумачење приче да је Хенри Осми био 
толики швалер да се са самим папом посвађао само 
због тога што је свако мало мењао жену. Било је ту 
већег улога, очигледно. Хенри је папи окренуо леђа 
јер је хтео да сам буде поглавар цркве, између осталог 
и због тог јер је енглеска црква имала доста прихода, 
које је краљ присвојио као најмоћнији човек. Дакле, 
све се дешавало због бога’штине. Комунисти су само 
преписали од цркве оно што су видели. С тим што су 
били мало практичнији. Нису вернике преводили 
жедне преко воде. Пустили су их да и даље верују, 
само су променили бога и цркву. Уместо ускршњих 
јаја, измислили су штафету и Дан младости, остало су 
нијансе. Тако се то са Богом дешава већ две хиљаде 
година. Зато је тешко одговорити на питање да ли је 
Бог умро узалуд.

У овогодишњој Ускршњој посланици, папа је 
осудио све већи људски егоизам. Нешто слично 
је у ускршњем броју М новина рекао и прота 

Милорад Голијан. А све што се дешава данас, дешава 
се већ вековима. Због бога’штине. И зато никад неће 
престати потреба за Богом и Жртвом која нас једина 
може спасити од зала овог света.
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Ако погле да те овај логи стич ки цен тар онда може те 
да види те да Агро мар кет може да ста не раме уз раме 
са нај ве ћим европ ским и свет ским фир ма ма и то је 
оно где ми каже мо нашим мла ди ма, због којих смо 
уве ли пред у зет ни штво у шко ле, да тре ба да отва ра ју 
сво је фир ме да би запо сли ли себе и сво је при ја те ље, 
рекла је Ана Брна бић

Пре ми јер ка Срби је Ана Брна бић и 
пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак отво ри ли су у 

петак, 30. мар та нови логи стич ки цен
тар јед ног од воде ћих снаб де ва ча 
тржи шта пести ци да, семен ске робе и 
гар ден уре ђа ја у реги о ну, ком па ни је 
Агро мар кет, који тре нут но у том гра ду 
запо шља ва пре ко 65 рад ни ка.

Пре ми јер ка Срби је том при ли ком је 
иста кла да је ове годи не циљ Вла де 
Срби је убр за ње еко ном ског раста, 
којег неће бити без покре та ња локал
ног еко ном ског раз во ја и дода ла да 
локал не само у пра ве мора ју саме да 
се акти ви ра ју у уна пре ђе њу кли ме 
посло ва ња у сво јој сре ди ни.

– Вели ка сре ћа је и понос када види
те један ова кав обје кат дома ћег инве
сти то ра и када као пред сед ни ца Вла
де могу да при су ству јем отва ра њу 
инве сти ци је из Кра гу јев ца овде у 
Инђи ји. Ако погле да те овај логи стич ки 
цен тар онда може те да види те да 
Агро мар кет може да ста не раме уз 
раме са нај ве ћим европ ским и свет
ским фир ма ма и то је оно где ми каже
мо нашим мла ди ма, због којих смо 
уве ли пред у зет ни штво у шко ле, да 
тре ба да отва ра ју сво је фир ме да би 
запо сли ли себе и сво је при ја те ље – 
рекла је пре ми јер ка Срби је током 
отва ра ња логи стич ког цен тра у Инђи ји 
и дода ла да ће држа ва помо ћи локал

ним само у пра ва ма са 320 мили о на 
дина ра, од чега ће 80 одсто ићи у 
локал ну инфра струк ту ру.

Ком па ни ја Агро мар кет покре ну ла је 
изград њу логи стич ког цен тра у Инђи ји 
почет ком  2017. годи не, а у јану а ру 
2018. отпо че ла је снаб де ва ње купа ца 
на тери то ри ји Вој во ди не. Укуп на вред
ност инве сти ци је изно си 7,5 мили о на 
евра, од чега је вред ност гра ђе вин ског 
објек та шест мили о на евра, а опре ме 
1,5 мили о на евра. 

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди
мир Гак иста као је на отва ра њу логи
стич ког цен тра да је то вели ки дан за 
Инђи ју и да им је увек дра же, као 
локал ном руко вод ству, када има ју при

ПРЕ МИ ЈЕ Р КА АНА БРНА БИЋ ОТВО РИ ЛА ЛОГИ СТИЧ КИ

Дома ћи инве сти то ри су
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ли ку да отво ре погон неког дома ћег 
инве сти то ра и додао:

– Јед ном при ли ком сам наја вио да 
ће Инђи ја до 2020. годи не бити нај ве
ће гра ди ли ште у Сре му и ако узме мо 
да је наш реги он при вред ни покре тач 
Срби је, онда није тешко доне ти и тај 
закљу чак какве су наше амби ци је. Све 
што смо ради ли у прет ход них годи ну 
дана доказ је томе да је наша амби ци
ја била оправ да на, да смо има ли 
жеље и зна ња да то спро ве де мо у 
дело – каже Гак и дода је да је тре нут
на сто па неза по сле но сти у Инђи ји 4,85 
одсто тј. 2.042 пуно лет на лица се 
нала зе на еви ден ци ји Наци о нал не 
слу жбе за запо шља ва ње.

– Сло жи ће мо се да би у већи ни гра
до ва у Срби ји рекли да је то одлич на 
сто па неза по сле но сти, али ми нисмо 
задо вољ ни и тру ди ће мо се да је спу
сти мо на нижи ниво. Сигу ран сам да 
ћемо пока за ти у наред ном пери о ду да 
та број ка може ићи и испод европ ског 
нивоа – иста као је пред сед ник Општи
не Инђи ја и додао да је у послед њих 
годи ну и по дана локал но руко вод ство 
обез бе ди ло пре ко 450 рад них места 
кроз седам нових инве сти ци ја.

– Циљ нам је да пред ста ви мо Инђи ју 
као нову при вред ну дести на ци ју која 
тре ба да има шири зна чај од само 
локал не, јер у преч ни ку од 50 км од 
Инђи је живи пре ко 3,5 мили о на ста

нов ни ка. То зна чи да сва ки инве сти тор 
може овде наи ћи на озбиљ не људе 
који зна ју како се дома ћин ски води јед
на општи на и који зна ју да пру же подр
шку сва ком инве сти то ру. Наша жеља 
је да не запо сли мо само људе из наше 
општи не већ и оне који живе у преч ни
ку од 50 кило ме та ра – каже Гак.

Пред сед ник Гак пре отва ра ња логи
стич ког цен тра ком па ни је Агро мар кет 
у севе ро и сточ ној рад ној зони уго стио 
је у згра ди локал не само у пра ве пре
ми јер ку Брна бић, где је одр жан кра ћи 
саста нак на тему при вред ног раз во ја и 
функ ци о ни са ња те локал не само у пра
ве.

М. Ђ.

ЦЕН ТАР „АГРО МАР КЕ ТА“ У ИНЂИ ЈИ

увек добр о до шли
Циљ нам је да пред ста ви мо Инђи ју као нову при

вред ну дести на ци ју која тре ба да има шири зна чај 
од само локал не, јер у преч ни ку од 50 км од Инђи је 
живи пре ко 3,5 мили о на ста нов ни ка. То зна чи да 
сва ки инве сти тор може овде наи ћи на озбиљ не 
људе који зна ју како се дома ћин ски води јед на 
општи на, рекао је Вла ди мир Гак
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ЗОРАН СЕМЕ НО ВИЋ, ЗАМЕ НИК ПРЕД СЕД НИ КА ОПШТИ НЕ ШИД

Шид има потен ци јал
за бржи еко ном ски раз вој

Ми ћемо се
потру ди ти

да изра дом
стра те ги је

рурал ног раз во ја 
омо гу ћи мо

свим људи ма, 
посеб но мла дим
пољо при вред ни

ци ма, да на
повр ши на ма које 

има ју засни ва ју 
кул ту ре које ће им 

доне ти нај ви ше
зара де у одно су 

на оно шта су до 
сад ради ли. Код 
нас је у вели кој 

мери било
засту пље но

суво рата ре ње,
про из вод ња

куку ру за, соје,
евен ту ал но

пше ни це или
сун цо кре та

У про шлој годи ни у Општи ни Шид 
изра ђе ни су број ни про јек ти 
који пред ста вља ју први корак 

ка реа ли за ци ји кон крет них инфра
струк тур них радо ва који ће бити 
завр ше ни у овој годи ни. Тако ђе, завр
ше ни су и већи инфра струк тур ни 
про јек ти који ће омо гу ћи ти бољи 
живот гра ђа на ове срем ске општи не. 
Раз вој шид ске општи не при о ри тет ни 
је циљ чел них људи локал не само у
пра ве. О пла но ви ма за ову годи ну 
усме ре них ка ства ра њу ква ли тет ни
јих усло ва за живот гра ђа на, раз го ва
ра ли смо са заме ни ком пред сед ни ка 

Општи не Шид Зора ном Семе но ви
ћем заду же ним упра во за раз вој ове 
општи не. 

Радо ви на изград њи инду стриј ске 
зоне у Ада шев ци ма, поче ли су про
шле годи не. У овој годи ни наја вље ни 
су и оста ли радо ви како би она има
ла све усло ве за дола зак инве сти то
ра.

– Отва ра њем гра ђе вин ске сезо не 
почи ње мо изград њу тра фо ста ни це, 
довољ не јачи не која ће задо во љи ти 
потре бе првих инве сти то ра. Наста ви
ће мо са изград њом сер ви сне сао бра
ћај ни це и у том послу оче ку је мо 

помоћ покра ји не, а пре све га пред
сед ни ка покра јин ске вла де Иго ра 
Миро ви ћа који је више пута иста као 
да је инду стриј ска зона у Шиду јед на 
од топ дести на ци ја Вој во ди не. Има
мо подр шку мини стар ства при вре де 
и мини стар ства пољо при вре де, која 
свим сво јим сна га ма поку ша ва ју да 
увр сте инду стриј ску зону у дести на
ци ју која ће бити нај при хва тљи ви ја за 
све инве сти то ре како стра не, тако 
посеб но дома ће који ће, сигу ран сам, 
бити заин те ре со ва ни да инве сти ра ју 
у нашој општи ни – каже Зоран Семе
не о вић.
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М НОВИ НЕ: Поред инду стриј ске 
зоне наја вље ни су и дру ги инфра
струк тур ни посло ви. Локал ни путе
ви су у јако лошем ста њу.

ЗОРАН СЕМЕ НО ВИЋ: Тре нут но је 
ста ње локал них и реги о нал них путе
ва јако лоше. Оно што ми може мо да 
ура ди мо, а што нам је у пла ну, то је 
сани ра ње удар них рупа како у самом 
гра ду тако и у насе ље ним мести ма. 
Ту пре све га мислим на пут Шид  
Илин ци  Ваши ца  Батров ци, затим 
пут Моро вић  Вишњи ће во  Босут, и 
оно за чега се зајед но бори мо са јав
ним пред у зе ћем Путе ви Срби је то је 
да се држав ни пут који се про те же од 
гра нич ног пре ла за Товар ник и пре ма 
наплат ној рам пи у Кузми ну, реха би
ли ту је. Тако ђе, ура ди ће мо про јект ну 
доку мен та ци ју за ули цу Цара Душа на 
која је у таквом ста њу да не посто ји 
више начин да се она реха би ли ту је 
него мора ком плет но да се ура ди пре
ма при ме ру како је ура ђе на глав на 
сао бра ћај ни ца у Лаћар ку. Оно што 
могу са поно сом да кажем да смо 
успе ли да се дого во ри мо са ЈП Срби
ја Путе ви завр ше так изра де про јект не 
доку мен та ци је веза не за оби ла зни цу 
око Шида. Изград ња оби ла зни це омо
гу ћи ће да наши, и ова ко лоши путе ви 
буду мање опте ре ће ни, одно сно рас
те ре ће ни од тешког тран спорт ног 
сао бра ћа ја. Сигу ран сам да ће до 
сеп тем бра поче ти радо ви на изград
њи оби ла зни це, као и да ће до кра ја 
2019. годи не оби ла зница бити завр
ше на. 

Као један од бит них про је ка та 
исти че те и изград њу водо вод не 
мре же у фру шко гор ским сели ма. 
Када ће ти радо ви бити завр ше ни?

– Про шле годи не завр ше на је водо
вод на мре жа у Соту, а ове годи не 
почи ње мо и завр ша ва мо про је кат 
водо снаб де ва ња у При ви ној Гла ви и 
Бикић Долу. Већ почет ком маја би тре
ба ли поче ти радо ви на изград њи 
водо вод не мре же у тим мести ма и то 
ће тра ја ти до почет ка сеп тем бра. Тако 
да ће већ у окто бру месе цу вода поте
ћи и у та два села. Завр ша ва мо и 
изме ње ну про јект ну доку мен та ци ју за 
Љубу где је пре више од десет годи на 
избу шен бунар и поста вље на водо
вод на мре же која пре ма сво јим капа
ци те ти ма не одго во ра потре ба ма 
села. Про је кат је вре дан око 40 мили
о на дина ра, а у њего вој реа ли за ци ји 
помо ћи ће нам покра јин ски секре та ри
јат за пољо при вре ду, који нам и суфи
нан си ра про је кат у Бикић Долу и При
ви ној гла ви са 50 одсто сред ста ва, са 
којим смо се дого во ри ли да завр ши мо 
водо снаб де ва ње и у Љуби. У 2019. 
годи ни наја вљу јем да ће сигур но бити 
завр ше на водо вод на мре жа и у том 
селу и онда нам оста је још Моло вин, 
где ћемо водо вод ну мре жу веро ват но 
мора ти сво јим сред стви ма да гра ди
мо. 

Шта ћете пред у зе ти да Шид буде 
место где ће мла ди ти виде ти сво ју 
пер спек ти ву?

– Инду стриј ска зона која се гра ди 
биће и агро  инду стриј ска зона и она 
ће пре све га при ву ћи људе који се 
баве пољо при вре дом. На првом месту 
да ту пра ве сво је скла ди шне капа ци
те те, хлад ња че и дистри бу тив не цен
тре. Мла ди у шид ској општи ни окре ћу 
се интен зив ној пољо при вре ди, интен
зи ви ра њу повр тар ства, хор ти кул ту ре, 
воћар ства, вино гра дар ства и на сво
јим малим пар це ла ма поку ша ва ју да 
напра ве при ход који ће им обез бе ди ти 
егзи стен ци ју. Има мо вели ки про блем 
са одли вом мла дих људи пре све га у 
Сло вач ку и дру ге земље запад не 
Евро пе. Међу тим чиње ни ца је и да се 
они након одре ђе ног вре ме на вра ћа ју 
овде, видев ши да није ни у „белом 
све ту“ лако зара ди ти динар. Ми ћемо 
се потру ди ти да изра дом стра те ги је 

рурал ног раз во ја омо гу ћи мо свим 
људи ма, посеб но мла дим пољо при
вред ни ци ма, да на повр ши на ма које 
има ју засни ва ју кул ту ре које ће им 
доне ти нај ви ше зара де у одно су на 
оно шта су до сад ради ли. Код нас је 
у вели кој мери било засту пље но суво 
рата ре ње, про из вод ња куку ру за, соје, 
евен ту ал но пше ни це или сун цо кре та. 
Ми сма тра мо да Шид има потен ци јал 
и ми ћемо код разних фон до ва кон ку
ри са ти за сред ства која може мо кори
сти ти за раз вој пољо при вре де, јер 
Срем је пољо при вред но под руч је и ми 
зна мо да се бави мо пољо при вре дом.

За успе шност јед не локал не само
у пра ве важна је сарад ња и стру чан 
тим људи. Како оце њу је те рад Оде
ље ња за локал но еко ном ски раз вој, 
Општи на Шид? 

– Да би јед на општи на добро функ
ци о ни са ла тре ба да има струч не 

људе. Сре ћа је да у оде ље њу за 
локал ни раз вој, на чијем је челу Бра
ни мир ка Риђо шић, зајед но са бли жим 
сарад ни ци ма, јако добро зна ју свој 
посао. То је успе шан и стру чан тим 
који зна да пре по зна добар про је кат и 
наш циљ је да тај тим људи про ши ри
мо и да га уна пре ди мо. Тако ђе јако је 
важна веза и са репу бли ком и покра ји
ном, при том ту пре све га мислим на 
поли тич ку пове за ност. Шид ска општи
на је општи на у којој Срп ска напред на 
стран ка има већи ну. Ми има мо добре 
кон так те и добру сарад њу и са репу
блич ким и са покра јин ским орга ни ма, 
јер су људи који се нала зе у мини стар
стви ма и секре та ри ја ти ма, они који 
пре по зна ју потен ци јал шид ске општи
не. Ника да рани је та сарад ња није 
била на тако висо ком нивоу јер људи 
који су се бави ли поли ти ком у Шиду 
желе ли су само вољ но да раз ви ја ју 
Шид у одно су на оста так држа ве, што 
је било немо гу ће. Ми се сада везу је мо 
и за стра те ги ју раз во ја Срби је и за 
стра те шке акте АП Вој во ди не. Пра ти
мо апсо лут но сва ки про је кат и пре по
зна је мо шта је то добро за Шид. Шид
ска општи на је доби ла вели ки износ 
сред ста ва по раз ли чи тим осно ва ма у 
про шлој годи ни и надам се да ће се 
тако наста ви ти и ове годи не, неза ви
сно од ситу а ци је раз во ја општи не и 
сред ста ва који ма рас по ла же мо.

Поред струч ног тима, добра 
сарад ња чел них људи локал не 
само у пра ве, допри не ла је да се 
раз вој шид ске општи не подиг не на 
виши ниво. 

– Еви дент но је да је Срп ска напред
на стран ка дола ском људи који су 
били рани је у неким дру гим стран ка
ма, напра ви ла добре струч не тимо ве 
спрем них да раз ви ја ју Шид. Сво јим 
иску ством сте че ним на руко во де ћим 
мести ма у неком рани јем пери о ду 
изра же на је али и пока за на спрем ност 
да Шид раз ви ја мо у пра вом сме ру 
како би ова сре ди на била погод на и 
пожељ на за живот гра ђа на наше 
општи не. При том не мислим само на 
оне људе који су дошли из Демо крат
ске стран ке Срби је него и из Соци ја
ли стич ке пар ти је Срби је, који су данас 
чла но ви Срп ске напред не стран ке, 
само из раз ло га да сво јим радом и 
зала га њем, допри не се мо раз во ју 
шид ске општи не.

На кра ју раз го во ра, шта бисте 
пору чи ли гра ђа ни ма шид ске општи
не?

– Пору чио бих гра ђа ни ма да буду 
стр пљи ви и да оче ку ју про ме не које 
ће бити еви дент не у наред них годи ну 
дана. Потру ди ће мо се да живот у 
Шиду буде ква ли тет ни ји и сигур но је 
да ћемо ради ти на томе да им обез бе
ди мо рад на места, како би сво ји м 
поро ди ца ма могли да обез бе де сигур
ност и добар живот.

Сма тра мо
да Шид има
потен ци јал
и ми ћемо

код разних фон до ва 
кон ку ри са ти

за сред ства која 
може мо кори сти ти

за раз вој
пољо при вре де,

јер Срем је
пољо при вред но

под руч је и ми
зна мо да се бави мо 

пољо при вре дом

M NOVINE :
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АЛЕК САН ДАР ЈОВА НО ВИЋ, В. Д. ДИРЕК ТО РА ЈКП „ВОДО ВОД“ ШИД

Шиђа ни пију воду
одлич ног ква ли те та

Оно што је 
мешта ни ма

фру шко гор ских 
села обе ћа но, 

биће и
испу ње но.

Уско ро ће сва 
села у шид ској 
општи ни има ти 
водо вод, она ко 

како доли ку је 
сва ком чове ку 

за живот у
21. веку, каже 

Јова но вић

Пре три месе ца на 
место в. д. дирек то ра 
ЈКП „Водо вод“ Шид, 

поно во је од стра не Скуп
шти не Општи не Шид име но
ван Алек сан дар Јова но вић, 
који је на руко во де ћем 
месту тог јав ног пред у зе ћа  
тако ђе био у пери о ду од 
2012. до 2016. годи не. У  те 
чети ри годи не ово јав но 
пред у зе ће је пре ма речи ма 
новог в. д. дирек то ра изву
че но из тешког ста ња. Како 
за М нови не исти че Јова но
вић, пред у зе ће се у вре ме 
када је по први пут дошао 
на руко во де ће место, нала
зи ло у губит ку од пре ко 50 
мили о на дина ра. За само 
годи ну дана забе ле же но је 
пози тив но посло ва ње пред
у зе ћа, а пози ти ван биланс 
пра ћен инве сти ци ја ма, 
наста вљен је до данас. Са 
Алек сан дром Јова но ви ћем, 

раз го ва ра ли смо о пла ни ра
ним инве сти ци ја ма на уна
пре ђе њу водо снаб де ва ња, 
као и о ква ли те ту воде у 
шид ској општи ни.

– Општи на Шид је зајед но 
са ЈКП „Водо вод“, завр ши ла 
изград њу водо во да у Соту. 
Поче ла је и уград ња при кљу
ча ка код потро ша ча и могу 
са задо вољ ством да кон ста
ту јем да има вели ки број 

заин те ре со ва них мешта на 
вољ них да се при кљу че на 
водо вод ну мре жу. Мислим 
да ћемо цео тај посао завр
ши ти до почет ка маја. Након 
испи ти ва ња узо ра ка воде и 
одо бре ња над ле жних инсти
ту ци ја, оче ку је мо да ће цело
куп на водо вод на мре жа 
поче ти са радом у мају месе
цу – наво ди Јова но вић.

Упо ре до са тим посло ви

ма, уско ро се оче ку је изград
ња водо во да и у оста лим 
фру шко гор ским сели ма, 
При ви ној Гла ви и Бикић 
Долу. Општи на Шид рас пи
са ла је јав ну набав ку за те 
радо ве.

– Про јект на доку мен та ци
ја за водо вод у Љуби је 
завр ше на. Кра јем ове или 
почет ком иду ће годи не, 
пла ни ра мо да кон ку ри ше мо 
за доби ја ње финан сиј ских 
сред ста ва код држав них 
инсти ту ци ја, како бисмо 
завр ши ли водо вод ну мре жу 
и у Љуби. Оно што је мешта
ни ма фру шко гор ских села 
обе ћа но, биће и испу ње но. 
Уско ро ће сва села у шид
ској општи ни има ти водо
вод, она ко како доли ку је 
сва ком чове ку за живот у 
21. веку – каже Јова но вић.

О изград њи пара лел ног 
водо во да у Шиду, који би 

У прет ход ном пери о ду, 
ово јав но пред у зе ће доби
ло је неко ли ко вред них 
дона ци ја уз помоћ којих је 
њихов рад уна пре ђен.

– То су ства ри које су нам 
биле нео п ход не. Има ли 
смо ситу а ци ју када нам је 
цистер на за воду била пре
ко потреб на. Када се деси

ла мигрант ска кри за нисмо 
је има ли и мора ли смо је 
позајм љи ва ти из Руме, 
Инђи је и Ста ре Пазо ве. 
Сада има мо сво је ками о не, 
цистер ну за воду, сво ју 
вому за реша ва ње про бле
ма у кана ли за ци ји и  возни 
парк нам је опре мљен мак
си мал но – каже Јова но вић.

Обно вље на опре ма

Алек сан дар Јова но вић
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Пријем за 
малог виртуоза

У орга ни за ци ји Зајед ни
це музич ких и балет
ских шко ла Срби је, 19. 

мар та у Кра гу јев цу је одр жа
но репу блич ко так ми че ње. У 
кате го ри ји нај мла ђих так ми
ча ра, Алек сан дар Сла ву је
вић уче ник првог раз ре да 
Музич ке шко ле „Филип 
Вишњић“ у Шиду одсек хар
мо ни ка, осво јио је пре сти
жну прву награ ду. Захва љу
ју ћи вели ком тру ду настав
ни ка музич ке шко ле у Шиду, 
уче ни ци пости жу вели ке 
успе хе на так ми че њи ма како 
у земљи тако и у ино стран
ству.

– Алек сан дар је на овом 
пре сти жном так ми че њу узео 
титу лу лау ре а та, што зна чи 
да је био нај бо љи так ми чар 
у тој кате го ри ји. Наста вља
мо даље. Оче ку је нас још 
так ми че ња у Бео гра ду и у 
Бече ју, а лепа завр шни ца 
биће интер на ци о нал ни 
фести вал акор до ни са  
Еуфо ни ја, који се сва ке 
годи не одр жа ва у Новом 
Саду – исти че настав ни ца 
хар мо ни ке Јеле на Мар ти но
вић, дода ју ћи да је ово дру ги 
лау ре ат Музич ке шко ле 
„Филип Вишњић“, доби јен на 
репу блич ком так ми че њу.

Пред став ни ци локал не 
само у пра ве Општи не Шид, 
орга ни зо ва ли су про шле 
неде ље 27. мар та при јем за 
малог Алек сан дра у знак 
подр шке за његов вели ки 
успех. Мла дог вир ту о за при

мио је заме ник пред сед ни ка 
Општи не Шид Зоран Семе
но вић, који му је том при ли
ком уру чио при го дан поклон, 
исти чу ћи том при ли ком, да 
ће локал на само у пра ва и 
убу ду ће подр жа ва ти како 
рад музич ке шко ле, тако и 
свих оста лих тален то ва них 
и вред них уче ни ка:

– Општи на Шид подр жа ва 
рад Музич ке шко ле „Филип 
Вишњић“. Они су наши 
амба са до ри, не само у Вој
во ди ни и Срби ји, него и ван 
гра ни ца наше земље. Наша 
деца јесу тален то ва на и ми 
ћемо увек подр жа ва ти сва ки 
наступ било где, без обзи ра 
на успех.  Али смо пре срећ
ни што је мали Алек сан дар 
осво јио прво место на репу
блич ком так ми че њу – иста
као је Семе но вић.

А како нам је Алек сан дар 
рекао, иако је кон ку рен ци ја 
на так ми че њу била вели ка, 
тре ме није било јер ово му 
није прв наступ и уче шће на 
так ми че њу:

– При пре мао сам се два 
месе ца. Ово није моја прва 
награ да. На Фан та су сам 
добио прву награ ду и осво
јио четвр то место, на Еуфо
ни ји сам осво јио прву награ
ду и дру го место, а на Сви р
цу тако ђе прву награ ду и 
дру го место. И сада прво 
место на репу блич ком так
ми че њу, што је за мене 
вели ки успех –  каже Алек
сан дар.

Зоран Семеновић, Александар Славујевић
и Јелена Мартиновић

решио про бле ме водо снаб
де ва ња посеб но у лет њем 
пери о ду, дуги низ годи на се 
само при ча ло. Сада је изве
сно да ће и њего ва изград
ња уско ро поче ти:

– Про је кат за изград њу 
пара лел ног цево во да је био 
стар. Ура ди ли смо дру ги 
про је кат, за који смо доби ли 
све сагла сно сти, тако да 
има мо у пла ну да  кон ку ри
ше мо за сред ства код 
држав них инсти ту ци ја. У 
пита њу је вели ки износ 
сред ста ва. Насто ја ће мо на 
све начи не да та сред ства и 
доби је мо, јер би изград њом 
пара лел ног цево во да реши
ли вели ке про бле ме водо
снаб де ва ња. Упо ре до с тим, 
наше пред у зе ће је рас пи са
ло јав ну набав ку за изград
њу новог буна ра како би 
надо ме сти ли капа ци тет који 
нам недо ста је, посеб но  
током лет њег пери о да. 
Радо ви на изград њи буна ра 
ће поче ти кра јем апри ла, а 
цело куп но њего во опре ма
ње биће завр ше но до почет
ка лет ње сезо не. Тако да 
ћемо доче ка ти лето са 
нешто већим капа ци те том и 
уко ли ко нам се и деси нека 
хава ри ја, моћи ћемо брже  
надок на ди ти тај губи так –  
каже он.

Гра ђа ни Шида често пута 
су посеб но у лет њем пери о
ду, били суо че ни са про бле
мом неста ши це воде које су 
се деша ва ле услед пуца ња 
цеви. Број интер вен ци ја у 
про шлој годи ни, знат но је 
сма њен.

– Еду ка ци јом наших 
људи и уво ђе њем нових 
тех но ло ги ја, успе ли смо да 
да врло пре ци зно и на вре
ме уочи мо неке про бле ме. 
То је осци ла ци ја нивоа воде 
у буна ри ма. Неста нак елек

трич не енер ги је нам често 
пра ви вели ке про бле ме и 
због тога нам се систе ми 
раз о ре. Деша ва се и вели ка 
осци ла ци ја при ти ска у 
цеви ма што је често пута 
био узрок новог пуца ња 
цеви. Ми ћемо ове годи не 
зајед но са Теле ко мом 
Срби је инве сти ра ти у 
оптич ке кабло ве. Изгра ди
ће мо опти ку до свих буна ра 
и напра ви ће мо команд ни 
цен тар у тех нич кој слу жби 
који ће слу жи ти за пра ће ње 
нивоа воде у буна ри ма, као 
и јачи не елек трич не енер
ги је. Сва ки  бунар моћи 
ћемо да регу ли ше мо са јед
ног места и на тај начин 
ћемо уште де ти  елек трич ну 
енер ги ју и сма њи ти број 
пуца ња цеви – наво ди Јова
но вић.

Упра во због честих пуца
ња цеви, гра ђа ни шид ске 
општи не сум ња ли су и у 
ква ли тет воде. Из овог јав
ног пред у зе ћа пору чу ју  да 
је ква ли тет воде на завид
ном нивоу.

– Наши кри те ри ју ми за 
ква ли тет воде су стро жи од 
европ ског кри те ри ју ма и ми 
нема мо про бле ма с тим. И 
поред тога, у пла ну нам је 
да у наред ном пери о ду реа
ли зу је мо про је кат за про чи
шћа ва ње воде или у тех нич
кој слу жби или на изво ри
шту. Тако ђе пла ни ра мо да 
кон ку ри ше мо за сред ства у 
покра јин ском секре та ри јату,  
за купо ви ну још два хло ро
ген апа ра та. Оно што је 
сигур но јесте да ћемо ради
ти на још већем побољ ша
њу ква ли те та воде и  да 
неће мо дозво ли ти да нам 
било каква про ме на гео ло
ги је дово де у пита ње њен 
ква ли тет воде – исти че на 
кра ју раз го во ра Јова но вић. 

Како исти че Јова но вић, 
гра ђа ни шид ске општи не у 
наред ном пери о ду, неће 
бити пого ђе ни поску пље
њем воде. Уско ро ће у овом 
пред у зе ћу бити фор ми ра но 
оде ље ње за пра ће ње 
напла те воде, а гра ђа ни ма 
ће бити пру же на могућ ност 
репро гра ми ра ња дуга.

  Након тре ћег месе ца од 
послед ње опо ме не, наше 
оде ље ње ће про це њи ва ти 
да ли ће потро ша чи бити 
ауто мат ски искљу че ни или 
ће се при бе ћи напла ти дуга 

суд ским путем. Нада мо се 
да до тога неће доћи и зато 
бих замо лио све гра ђа не, 
да редов но изми ру ју сво је 
оба ве зе и да уко ли ко има ју 
про блем да пла те вели ки 
износ дуга, дођу да се дого
во ри мо за репро грам дуга. 
Важно нам је да гра ђа ни 
изми ру ју сво је оба ве зе на 
вре ме, како би ми могли 
ква ли тет но одр жа ва ти 
водо вод ну мре жу и оси гу
ра ти несме тан доток воде 
до потро ша ча – каже Алек
сан дар Јова но вић. 

Репро грам дуго ва ња
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ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА ВЛА ДИ МИР ГАК ПОСЕ ТИО ЧЕШКУ

Могу ћа при вред на сарад ња
Пред сед ник Вла ди мир Гак недав

но је посе тио Чешку у окви ру 
настав ка миси је еко ном ског раз

во ја општи не Инђи ја где се састао са 
народ ним посла ни ком Чешког пар ла
мен та Јаро сла вом Фол ди ном и бив
шим мини стром спољ них посло ва 
Чешке Јан Кава ном. За првог чове ка 
инђиј ске општи не упри ли чен је при јем 
и у амба са ди Срби је, где је раз го ва рао 
са амба са дор ком Вером Маврић.

Јед на од нај ва жни јих тема била је 
могућ ност ула га ња чешких при вред
ни ка у општи ну Инђи ја. Гак је саго вор
ни ке упо знао са доса да шњим инфра
струк тур ним радо ви ма у инду стриј ској 
зони као и које се све могућ но сти 
пру жа ју потен ци јал ним инве сти то ри
ма. Пот пу но кому нал но уре ђе на инду
стриј ска зона и изу зе тан гео граф ски 
поло жај раз ло зи су због којих је Инђи ја 
јед на од нај при влач ни јих сре ди на за 
ула га ње, потвр дио је Гак.

– Циљ локал не само у пра ве је да 
успо ста ви кон так те са поли тич ким 
и при вред ним субјек ти ма из зема
ља са који ма до сада није оства ре на 
сарад ња. Обзи ром да Чешка спа да у 
ред еко ном ски раз ви је ни јих зема ља 
Европ ске уни је, вео ма је важно да 
се потен ци ја ли Инђи је пред ста ве и у 

тим држа ва ма – рекао је пре сед ник 
Општи не Инђи ја.

Како је истак ну то након саста на ка 
у Чешкој, у наред ном пери о ду биће 
оформ ље на гру па при вред ни ка који 

ће посе ти ти Инђи ју и на лицу места 
се уве ри ти због чега је севе ро и сточ на 
рад на зона у том гра ду нај а трак тив ни
ја у реги о ну.

 М. Ђ.

Вла ди мир Гак са амба са дор ком Србије у Чешкој Вером Маврић

НАСТА ВЉА ЈУ СЕ ИНФРА СТРУК ТУР НА УЛА ГА ЊА У ИНЂИ ЈИ

Поче ла гра ђе вин ска сезо на
Јав но пред у зе ће Инђи

ја пут иско ри сти ло је 
првих неко ли ко лепих 

дана како би реа ли зо ва
ли мање инфра струк тур не 
радо ве на тери то ри ји општи
не Инђи ја. Међу њима, били 
су и они који су изве де ни у 
Љуко ву, Новом Слан ка ме
ну и Новим Кар лов ци ма. 
Под се ти мо, у пита њу су 
асфал ти ра ње Гро бљан ске 
ули це у Љуко ву и изград ња 
тро то а ра и пар кинг места у 
непо сред ној бли зи ни. Затим 
је изгра ђе но и 15 пар кинг 
места код сео ског гро бља 
у Новим Кар лов ци ма као 

и улаз у гро бље. У Новом 
Слан ка ме ну су ура ђе не 
бан ки не дуж глав ног пута 
у дужи ни од пет кило ме та
ра као и наси па ње удар
них рупа услед оште ће ња 
наста лих за вре ме зим ског 
пери о да. То све потвр дио је 
Зоран Мили ће вић, дирек тор 
ЈП Инђи ја пут иста кав ши да 
ће уско ро бити наста вље ни 
пла ни ра ни инфра струк тур
ни радо ви, као и радо ви на 
крпље њу уда р них рупа.

– Тре ба нам око месец, 
два да извр ши мо сани ра
ње свих удар них рупа на 
коло во зи ма широм општи

не Инђи ја. То је про цес који 
се врши сва ке годи не у ово 
вре ме и тра је мало дуже 
јер, углав ном, има мо доста 
оште ће ња на сао бра ћај ни
ца ма – рекао је Мили ће вић 
и додао да су у прет ход
ном пери о ду насу ли бан ки
не и ризлу на нај кри тич ни је 
дело ве сао бра ћај ни це Нови 
Слан ка мен  Сур дук. 

– Ми има мо готов про је кат 
који под ра зу ме ва ком плет
но пре свла че ње асфал том 
део ни це пута Нови Слан ка
мен Сур дук који се нала зи 
на тери то ри ји наше општи
не. Међу тим, у пита њу су не 
тако мала сред ства у виси ни 
од 250 мили о на дина ра која 
се, у сарад њи са локал ним 
руко вод ством, тру ди мо да 
обез бе ди мо – каже дирек
тор ЈП Инђи ја пут.

Он исти че да је у пита њу 
део ни ца од 5,5 кило ме тара 
и шири не око шест мета
ра те да је у пита њу вео ма 
озби љан про је кат.

М. Ђ.

Из Инђи ја пута пору чу ју 
да су задо вољ ни напла том 
пар кин га која је, на ини ци ја
ти ву пред сед ни ка Општи не, 
поо штре на прет ход них 
неко ли ко месе ци. Пре ма 
речи ма над ле жних, пар кинг 
функ ци о ни ше на један 

бољи начин и при ме ћен је 
бољи однос гра ђа на пре ма 
услу га ма пар кин га јер су, 
како кажу, схва ти ли да 
мора ју да пла те оно што 
кори сте. 

– Задо вољ ни смо са 
напла том иако увек може 

боље. Ово је мало лоши ји 
пери од али до кра ја годи не 
финан сиј ски ефек ти биће 
још видљи ви ји, јер се напла
та попра вља у дру гом, тре
ћем и четвр том квар та лу – 
рекао је Зоран Мили ће вић, 
дирек тор ЈП Инђи ја пут.

Задо вољ ни напла том пар кин га

Зоран Мили ће вић
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Током про шле неде ље 
наста вље ни су наја
вље ни инфра струк тур

ни радо ви по сели ма инђиј
ске општи не, па је тако 
пред сед ник Општи не Вла
ди мир Гак у четвр так 29. 
мар та бора вио у Ста ром 
Слан ка ме ну. Он је имао 
при ли ку да се на лицу места 
уве ри да све иде по пла ну 
када је у пита њу асфал ти
ра ње две сао бра ћај ни це у 
том селу, Гуду ра и Змај 
Јови на.

– Испу ња ва мо обе ћа ња 
која смо дали нашим сугра
ђа ни ма и тако ћемо наста
ви ти и убу ду ће. Не пра ви мо 
раз ли ку изме ђу инве сти ци ја 
у гра ду и на селу јер жели мо 
да изјед на чи мо усло ве за 
живот – иста као је Гак и 
додао:

– Када гово ри мо о нашим 
сели ма, не посто ји ули ца 
која ће бити блат ња ва и 
којој не може те да при ђе те. 
То су еле мен тар не ства ри, 
да има те стру ју, воду и аде
кват ну сао бра ћај ну инфра
струк ту ру. Важно је да све 
што смо обе ћа ли нашим 
сугра ђа ни ма, пре нешто 
мање од две годи не, сада 
апсо лут но и испу ња ва мо.

Гак је још јед ном под се тио 
да су ове годи не сред ства 
за одр жа ва ње путе ва уве ћа
на дупло у одно су на про
шлу годи ну као и да ће мно
го више ули ца бити пре сву
че но новим сло јем асфал та.

– У сва ком насе ље ном 
месту биће асфал ти ра на 
барем јед на ули ца у скло пу 
поме ну тих радо ва на одр
жа ва њу инфра струк ту ре. 

Мислим да ће 2018. бити 
исто риј ска годи на у току које 
ће се у вели кој мери запо че
ти инфра струк тур ни радо ви 
и са тим трен дом неће мо 
пре ста ти ни у наред ном 
пери о ду – иста као је пред
сед ник Општи не Инђи ја 
током оби ла ска радо ва у 
Ста ром Слан ка ме ну.

Гак је наја вио да ће се 
меха ни за ци ја уско ро пре се
ли ти у Инђи ју, тач ни је у 
Голу би нач ку ули цу у којој је 
пред ви ђе на ком плет на 
рекон струк ци ја.

– Уко ли ко ускла ди мо ста
ру про јект ну доку мен та ци ју, 
посто ји могућ ност да пре 
Голу би нач ке ули це кре не мо 
са радо ви ма у делу Новог 
Слан ка ме на. Тач ни је, од 
като лич ке до пра во слав не 
цркве у овом селу пред ви
ђе но је пре свла че ње асфал
та и рекон струк ци ја тро то а
ра – рекао је Гак и додао да 
ће за који дан бити гото ва 
про јект на доку мен та ци ја за 
Голу би нач ку ули цу у Инђи ји 
и да ће сред ства за те радо
ве обез бе ди ти у буџе ту 

након реба лан са наја вље
ног за сле де ће засе да ње 
локал ног пар ла мен та.

– После усва ја ња реба
лан са рас пи са ће мо јав ну 
набав ку а затим кре ну ти са 
радо ви ма у првом делу 
Голу би нач ке ули це. Пара
лел но са тим биће завр шен 
про је кат рекон струк ци је 
ули ца 1. новем бра у Љуко ву 
и Кра ља Петра у Бешки – 
наја вљу је пред сед ник 
Општи не Инђи ја.

Први човек инђиј ске 
општи не гово рио је и о поје
ди ним про јек ти ма који ће 
бити реа ли зо ва ни у Инђи ји.

– Нај ве ро ват ни је да ћемо 
новим сло јем асфал та пре
сву ћи Срем ску и Прво мај ску 
ули цу и виде ће мо да изме
ни мо неке пози ци је у буџе ту 
да се у ули ци Југ Бог да на 
ура де пешач ке ста зе, које су 
у вео ма лошем ста њу. Јед
но по јед но ради мо и неће 
про ћи ни дан у годи ни да се 
у Инђи ји нешто не ради на 
побољ ша њу инфра струк ту
ре –  каже Гак.

М. Ђ.

Оби ла зе ћи радо ве на 
асфал ти ра њу две ули це у 
Ста ром Слан ка ме ну, пред
сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак освр нуо се и 
на раз вој тури зма и тури
стич ке инфра струк ту ре, 
иста кав ши да је нео п ход но 
иско ри сти ти пово љан гео
граф ски поло жај и тури
стич ки потен ци јал тог инђиј
ског села.

– Наша иде ја јесте да у 
овом насе љу сме сти мо 
бици кли стич ки камп који ће 
бити уцр тан у све европ ске 
и свет ске бици кли стич ке 
руте. Гово ри мо, пре све га, о 

Еуро Вело 6 рути, чија тра
са про ла зи кроз Ста ри 
Слан ка мен – рекао је пред
сед ник Општи не Инђи ја и 
додао: 

– Недав но смо има ли 
саста нак у Вла ди Вој во ди не 
којем су при су ство ва ли 
пред став ни ци Новог Сада, 
Срем ских Кар ло ва ца, Ста
ре Пазо ве и наше општи не. 
План је да се изгра ди бици
кли стич ка ста за која ће се 
про те за ти од Новог Сада до 
Бео гра да и про ла зи ће кроз 
нашу општи ну, тј. Чор та нов
це, Бешку, Крче дин до Ста
рог Слан ка ме на – каже Гак. 

Бициклистички камп

РАДО ВИ У СТА РОМ СЛАН КА МЕ НУ

Асфал ти ра не две ули це

Владимир Гак оби шао радо ве
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СЕД НИ ЦА СО ИРИГ

Усво је ни изве шта ји
и пла но ви рада уста но ва

Изве шта ји о раду за 
про шлу и про гра ми 
рада за ову годи ну 

Срп ске чита о ни це и Цен тра 
за соци јал ни рад, анекс 
годи шњег пла на ДУ Дечи ја 
радост, као и изме не про гра
ма посло ва ња ЈП „Кому на
лац“ усво ји ли су одбор ни ци 
СО Ириг на сво јој сед ни ци 
која је одр жа на 30. мар та.

Дирек тор ка Срп ске чита о
ни це Вера Нов ко вић је иста
кла да је про шло го ди шњи 
план у пот пу но сти реа ли зо
ван, а да су финан сиј ска 
сред ства доби је на како од 
локал не само у пра ве, тако и 
са покра јин ског и репу блич
ког нивоа.

 – У про шлој годи ни смо 
при ба ви ли 1.200 нових 
насло ва, библи о те ка у Врд
ни ку, у обно вље ној „Каси ни“ 
доби ла је нове поли це и од 
1. апри ла би тре ба ло да 
поно во поч не са радом. 
Има мо око 700 чла но ва који 
су од нас узи ма ли на чита
ње 13.011 књи га, од нашег 
библи о теч ког фон да од око 
50.000 књи га. Има ли смо, у 
нашој изда вач кој делат но
сти, и чети ри соп стве на 
изда ња. У про шлој годи ни 
смо има ли 32 раз ли чи те кул
тур но  умет нич ке делат но

сти а све то са и даље чети
ри запо сле на – иста кла је 
дирек тор ка Нов ко вић. 

Она је дода ла да се и у 
овој годи ни пла ни ра сли чан 
ниво актив но сти, у окто бру 
сле ди и 14. доде ла награ де 
„Бори слав Михај ло вић 
Михиз“ али и поче так реа ли
за ци је кул тур них деша ва ња 
у ком плет но обно вље ној 
род ној кући позна тог писца.

Дирек тор ка Цен тра за 
соци јал ни рад Сил ва на 
Лаћа рац је под се ти ла да у 
овој уста но ви има седам 
запо сле них лица, а да сво је 
актив но сти и услу ге финан
си ра ју захва љу ју ћи репу
блич ким и сред стви ма  
локал не само у пра ве. – У 
нашој општи ни је про шле 
годи не било 1.626 соци јал но 
угро же них кори сни ка, одно

сно 14,9 одсто од укуп ног 
бро ја ста нов ни ка. Про шле 
годи не смо има ли услу ге 
помоћ у кући за ста ра лица и 
пер со нал не аси стен те и 
пра ти о це  за децу са смет
ња ма у раз во ју. Било је у 
овој обла сти 27 кори сни ка а 
о њима је бри ну ло девет 
лицен ци ра них пру жа ла ца 
услу га. У овој годи ни пла ни
ра мо слич не актив но сти, 
анга жо ва ли смо и јед но 
лице као физич ко обез бе ђе
ње, због ризи ка под којим 
наши рад ни ци раде, а анга
жо ва ли смо и заме ну за пси
хо ло га што нам је тако ђе, 
бит но. Про блем су нам усло
ви у који ма ради мо, ми смо 
на тре ћем спра ту и неким од 
наших кори сни ка, ста рих и 
боле сних је  тешко да дођу 
до нас – ука за ла је дирек

тор ка Сил ва на Лаћа рац.
Одбор ни ци СО Ириг су 

при хва ти ли и изве штај о 
раду Општин ског шта ба за 
ван ред не ситу а ци је као и 
годи шњи план рада Општин
ског шта ба који је под нео 
Мило рад Вла хо вић, струч но 
тех нич ко лице за ван ред не 
ситу а ци је у Општин ској 
упра ви.

Одбор ни ци су доне ли и 
одлу ку о изра ди пла на 
детаљ не регу ла ци је рад не 
зоне у Кру ше дол селу о чему 
је гово ри ла  Мил ка Павло
вић, пред сед ни ца Коми си је 
за пла но ве Општи не Ириг. 
Она је иста кла да је потреб
но ура ди ти овај план да би 
фир ма БМ која има у заку пу 
воћ ња ке, могла да гра ди 
хлад ња чу за ускла ди ште ње 
воћа, што ће сва ка ко бити и 

Томи слав Ста ној чев и Вла ди слав Илкић

Сед ни ца СО Ириг

Дра ган Сто јић
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од зна ча ја за ири шку општи
ну. Реч је о повр ши ни од 
5,24 хек та ра.

Као допу на днев ног реда 
на овој сед ни ци је усво јен и 
про грам кори шће ња сред
ста ва буџет ског фон да за 
зашти ту живот не сре ди не у 
теку ћој годи ни, а који је 
обра зло жи ла Оли ве ра 
Фили по вић Про тић, начел
ни ца Општин ске упра ве. 
Овај про грам ће зави си ти од 
при ли ва сред ста ва а шта ће 
се из њега реа ли зо ва ти 
зави си ће од тога шта се 
одре ди као при о ри тет.

На овој сед ни ци се чула и 
при мед ба јед ног одбор ни ка 
да се сед ни ца одр жа ва на 
вели ки петак за оне вер ни ке 
који Ускрс сла ве по гре го ри
јан ском кален да ру и да је то 
можда, тре ба ло избе ћи.

Вла ди слав Илкић, пред
сед ник СО Ириг је иста као 
да је скуп штин ска сед ни ца 
одр жа на 30. мар та зато што 
се чека ла сагла сност Мини
стар ства пољо при вре де  
веза на  за изда ва ње у закуп 
пољо при вред ног земљи шта 
и да је било наја ве да ће се 
она доби ти до данас, али 
није сти гла,  тако да ће убр
зо мора ти да се одр жи  још 
јед на сед ни ца СО Ириг, по 
хит ном поступ ку. 

– Што се тиче рада ових 
уста но ва, ми смо задо вољ
ни њихо вим радом. Тако ђе, 
задо вољ ни су и одбор ни ци,  
јер смо све одлу ке о њима 
усво ји ли јед но гла сно, без 
при мед би – додао је Илкић.

На овој сед ни ци доса да
шња секре тар ка СО Ириг 
Јеле на Илић је раз ре ше на и 
оба вља ће посло ве из сво је 
стру ке у Општин ској упра ви, 
док је за новог секре та ра 
поста вљен дипло ми ра ни 
прав ник Дра ган Сто јић. 

С. Џ.

Доне та је и одлу ка о ауто – 
так си пре во зу пут ни ка који се 
бли же регу ли ше, како закон
ским одред ба ма, тако и 
одред ба ма ове одлу ке. Пре
воз пут ни ка на тери то ри ји 
ири шке општи не може да 
врши пред у зет ник, при вред но 
дру штво или дру го прав но 
лице реги стро ва но за оба
вља ње ове делат но сти које 
доби је дозво лу за врше ње 
так си пре во за у скла ду са 
усло ви ма који су регу ли са ни 
овом одлу ком.

Так си
пре воз

ВРД НИК: ПРИ КРА ЈУ РАДО ВИ НА ВРТИ ЋУ „ВИЛА“

Леп ши про стор
за мали ша не
Радо ви чији је циљ пове ћа ње енер гет

ске ефи ка сно сти згра де врти ћа „Вила“ 
у Врд ни ку запо че ли су почет ком фебру

а ра. Наи ме, од осни ва ња тог врти ћа 1986. 
годи не није ништа рађе но на њему и посто ји 
про блем са пости за њем тем пе ра ту ра зими, 
тако да се про сто ри је мора ју  догре ва ти  да 
би се пости гле потреб не тем пе ра ту ре.  Вред
ност ових радо ва на енер гет ској сана ци ји је 
9,8 мили о на дина ра и то су сред ства која су 
доби је на од Упра ве за капи тал на ула га ња Вој
во ди не. 

– Радо ви у врти ћу су при кра ју,  тамо се 
ради ла заме на сто ла ри је и фаса да у циљу 
пове ћа ња енер гет ске ефи ка сно сти згра де. 
Док се ради ла сто ла ри ја деца нису била у 
врти ћу. Оста ли су спо ља шњи  радо ви, који 
нешто касне због тала са хлад ног вре ме на у 
мар ту,  тако да  рад ни ци гото во неде љу дана 
тада нису могли да раде – каже Сте ван Кази
ми ро вић, пред сед ник ири шке општи не.

Како сазна је мо од дирек тор ке Уста но ве 
„Дечи ја радост“ Јеле не Вида но вић, радо ви 
би тре ба ло да се окон ча ју почет ком апри ла, а 
сав потре бан мате ри јал за завр ше так радо ва 
је у врти ћу. 

– У врд нич ком врти ћу има мо 90 мали ша на, 
у чети ри узра сне гру пе, од јасле ног до пред
школ ског, која има ју полу днев ни или цело
днев ни бора вак.

Тако ђе, пред сто је нам у овом објек ту и радо
ви на рекон струк ци ји систе ма за цен трал но 
гре ја ње и заме на котло ва – каже дирек тор ка 
Јеле на Вида но вић.

За ове радо ве сред ства је одо брио Покра
јин ски секре та ри јат за енер ге ти ку у виси ни од 
3,9 мили о на дина ра, док је суфи нан си ра ње 
ири шке општи не у виси ни од гото во два мили
о на дина ра. С. Џ.

Радо ви на врти ћу у Врд ни ку

ДОМ ЗДРА ВЉА СТА РА ПАЗО ВА

Вак ци на про тив пне у мо ко ка 
оба ве зна од 1. апри ла
Бак те ри је стреп то ко ке 

пне у мо ни је у одре ђе ним 
усло ви ма могу иза зва ти 

одре ђе на обо ље ња, а пого то
ву тежак ток има ју инфек ци је 
код ново ро ђен ча ди или ста
ри јих људи. Про тив пне у мо ко
ка посто ји вак ци на која је 
од првог апри ла поста ла 
део оба ве зне иму ни за ци
је.

Са циљем да се сма њи 
број обо ље ња од дечи јих 
боле сти попут запа ље на 
плу ћа, ува и сину са и спре
че ком пли ка ци је попут 
менин ги ти са или сеп се, 
ново ро ђе не бебе, као и 
деца до пет годи на ста ро
сти од првог апри ла мора
ће да при ме вак ци ну про
тив пне у мо ко ка.

Епи де ми о лог у ста ро па
зо вач ком Дому здра вља 
др Душко Кол џић исти че 
да се ова вак ци на неко
ли ко деце ни ја већ уве ли
ко кори сти у раз ви је ним 

земља ма, те да је испи та на. 
С дру ге стра не, неже ље ни 
ефек ти се могу јави ти као и 
код било које дру ге вак ци не.

– Већ у дру гом месе цу живо
та ново ро ђе не бебе доби
ће прву дозу вак ци не про тив 

пне у мо ко ка, након два месе
ца живо та дру гу, а три месе ца 
од рође ња и послед њу дозу, 
а шест месе ци касни је сле ди 
ревак ци на ци ја. Деца од шест 
месе ци до годи не дана ста ро
сти доби ја ће по две дозе вак

ци не у раз ма ку од чети ри 
неде ље, а након послед
ње дозе сле ди ревак ци
на ци ја, док деца ста ра од 
годи ну до две тако ђе ће 
доби ја ти две дозе у раз
ма ку од осам неде ља без 
ревак ци не – исти че Кол
џић.

Вак ци на про тив бак те
ри је стреп то ко ке пне у мо
ни је оба ве зна је за децу 
до пет годи на ста ро сти, 
а са дола ском нових доза 
поме ну тих вак ци на запо
че ће вак ци на ци ја, исти чу 
у ста ро па зо вач ком Дому 
здра вља, којом ће првен
стве но бити обу хва ће на 
деца рође на од 1. јану а ра 
ове годи не. С. С.

Епи де ми о лог др Душко Кол џић
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ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ 

Одр жа ни „Бран ко ви дани“
Број ним ради о ни ца ма и 

актив но сти ма уче ни
ци и про фе со ри ССШ 

„Бран ко Ради че вић“ у Руми 
обе ле жи ли су рође ње позна
тог срп ског песни ка – роман
ти ча ра чије име шко ла носи. 
Под зајед нич ким нази вом 
„Бран ко ви дани“ – који су 
одр жа ни од 26. до 29. мар
та реа ли зо ва не су ради о ни
це на тему зашти те живот не 
сре ди не, пре зен то ва ни су 
про јек ти у који ма шко ла уче
ству је, али је било и мод них 
реви ја, поет ских при ка за и 
спорт ских актив но сти.

Ради о ни це су биле наме
ње не уче ни ци ма 7. и 8.  раз
ре да основ них шко ла, сред
њо школ ци ма, роди те љи ма и 
при ја те љи ма шко ле.

Ради о ни це су одр жа ва не 
у поме ну том пери о ду од 13 
часо ва и 45 мину та до 16 
часо ва и 30 мину та, уз вели
ки анга жман и самих уче ни ка 
што је „Бран ко вим дани ма“ 
дало изу зет ну живост и пуне 
школ ске каби не те и учи о ни
це. 

– Двадесет осам годи на 
посто ја ња наше шко ле упра
во смо и желе ли да обе ле
жи мо на овај начин. Желе ли 
смо да пока же мо шта наши 
ђаци и настав ни ци могу, да 

демон стри ра мо сте че на зна
ња и уме ћа, али и све оно 
што смо нау чи ли из међу на
род не  сарад ње са шко ла ма 
у Пор ту га лу и Швај цар ској 
–  иста као је дирек тор Мир ко 
Зрнић. 

Та сарад ња је реа ли зо ва
на кроз про јек те „Мул ти пли
ка ци ја и толе ран ци ја“– Клуб 
Т где је про је кат реа ли зо ван 
и кроз посе ту уче ни ка и про

фе со ра Швај цар ској, потом 
„Усва ја мо зна ње за шко лу 
и живот“  Ера змус који је 
обу хва тио и две посе те Пор
ту га ли ји, а потом је  про мо
ви сан  и успех уче ни ка на 
„ФИМЕК“у.

 – Поред ових про мо ци
ја про је ка та, актив но сти су  
упот пу ни ли  и насту пи певач
ке гру пе, спор ти ста, реци та
то ра, мод не реви је, изло жбе, 

као и гастро ном ски про из во
ди наших уче ни ка, буду ћих 
кува ра – дода је дирек тор 
Зрнић.

Сред ња струч на шко ла 
„Бран ко Ради че вић“ је позна
та и по сво јим актив но сти ма 
веза ним за зашти ту живот не 
сре ди не, па је тако реа ли зо
ва на и  Еко ради о ни ца и уче
шће у про јек ту „За чисти је и 
зеле ни је шко ле у Вој во ди ни“. 

Тама ра Сто ја но вић, Мир ко Зрнић и Бран ки ца Табак

ССШ „Бран ко Ради че вић“ 
из Руме кон ку ри са ла је про
шле годи не са про јек том 
„Усва ја мо зна ње за шко лу 
и живот“, реа ли за ци ја је у 
току и дру га гру па про фе
со ра, Дани је ла Дра го је вић 
и Ненад Бошко вић, као и 
педа го шки ња Оли ве ра Ами
џић бора ви ли су у Бар се ло
су, у Пор ту га ли ји, од 20. до 
27. фебру а ра. 

Они су има ли при ли ку 
да посма тра ју наста ву пре
ма пред ви ђе ном рас по ре ду 
актив но сти про јек та, непо
сред но сазна ва ли, уоча ва
ли при ме ре добре прак се у 
обра зов ном раду сво јих коле
га, сти ца ли нова сазна ња и 
иску ства које су поде ли ли 
са сво јим коле га ма. Сред ња 
шко ла „Еско ла секун да риа 
Бар се лос“ је вели ка инсти
ту ци ја са мно го обра зов них 
про фи ла, сме ро ва и кур се ва.

– При су ство вао сам часу 
допун ске наста ве и имао 
сам при ли ку да пораз го
ва рам и са пор ту гал ском 
коле ги ни цом и уче ни ци ма. 
У скло пу моје струч не еду
ка ци је оби шли смо каби нет 
кувар ства при овој шко ли и 
био сам у при ли ци да упо ре
дим опре мље ност каби не та 
са нашим. Зани мљи во ми је 
било да сазнам да ли и када 
уче ни ци оба вља ју прак су у 
уго сти тељ ским објек ти ма, да 
ли наста вља ју уса вр ша ва ње 
на висо ко школ ским уста но
ва ма и какву сарад њу има ју 
са соци јал ним парт не ри
ма – каже про фе сор Ненад 
Бошко вић.

– Код  дефек то ло га на 
часу могла сам да се уве
дем у рад са уче ни ци ма који 
има ју тешко ће у раз во ју, при
ме њу је се инклу зив ни модел 
наста ве који има сво је спе

Пор ту гал ска иску ства у обра зо ва њу

Про фе со ри Бран ко ве шко ле у про јек ту
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Упра во зато, у окви ру 
„Бран ко вих дана“, 27. мар та 
шко лу су посе ти ле

под се кре тар ка у Покра јин
ском секре та ри ја ту за урба
ни зам и зашти ту живот не 
сре ди не Бран ки ца Табак и 
савет ни ца мр Тама ра Сто ја
но вић.

У Вој во ди ни се већ деце
ни ју реа ли зу је и то успе шно 
про је кат „За чисти је и зеле
ни је шко ле“ у којем уче ству ју 
и рум ске основ не и сред ње 
шко ле.

 – Овај про је кат из годи не 
у годи ну доби ја на зна ча ју. 
Основ ни циљ који жели мо 
пости ћи је да се уче ни ци 
при бли же при ро ди, да они 
поста ну одго вор ни ји пре ма 
њој, да је зашти те и ужи ва ју 
и то је при ча која је важна и 
за буду ће гене ра ци је. Дра го 
нам је да се при ја вљу је све 
већи број шко ла, да деца 
од малих ногу спо зна ју зна
чај пра вил ног одно са пре ма 
при ро ди, зна чај реци кла же и 
мно ге дру ге кори сне ства ри. 
Све оно што шко ла ура ди у 
току про јек та оце ни ће наш 
Секре та ри јат и награ ди ти 
нај бо ље обра зов не уста но ве 
– иста кла је под се кре тар ка 
Бран ки ца Табак.  

Она је ујед но, захва ли ла и  
Фон да ци ји „Рикен“ која ове 
годи не нов ча но пома же реа
ли за ци ју овог про јек та, кроз 
финан си ра ње јед но днев них 
изле та који ће бити награ да 
за нај бо ље уче сни ке. С. Џ.

ци фич но сти у зави сно сти од 
лич но сти и потре ба дете та. 
Вео ма је добра сарад ња са 
поро ди ца ма и орга ни за ци јом 
која је пан дан нашој Наци о
нал ној слу жби за запо шља
ва ње. Чак се дозво ља ва и 
више дана да уче ни ци про
ве ду у прак тич ном раду, ако 
ће им то омо гу ћи ти напре дак 
– исти че педа го шки ња Оли
ве ра Ами џић. 

Што се орга ни за ци је 
наста ве тиче, часо ви тако ђе 
тра ју 45 мину та, згра де

су вео ма модер не и нове, 
гра ђе не са спе ци јал ном 
наме ном – да буду шко ле. 

– Мно го тога бих при ме ни
ла код нас  да су у про це су 
обра зо ва ња и вас пи та ња сви 
опу ште ни ји, да се обра ћа 
више пажње на кре а тив ност 
уче ни ка, при мен љи вост нау
че ног, дру штве но – кори стан 
рад и анга жо ва ње мла дих у 
што већем бро ју про је ка та – 
исти че Оли ве ра Ами џић.

С. Џ.

ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Уско ро кре ће
рено ви ра ње објек та
На јав ном кон кур су 

Кан це ла ри је за јав
на ула га ња Репу бли

ке Срби је про шао је про је
кат Герон то ло шког цен тра 
„Срем“ у Руми чија је вред
ност 97 мили о на дина ра.

– Јав ни радо ви иду пре
ко локал не само у пра ве 
са којом има мо јако добру 
сарад њу и ми оче ку је мо да 
ћемо брзо доби ти и гра ђе
вин ску дозво лу и рас пи са
ти тен дер. Реал но би било 
да се тен дер окон ча у мају, 
како би у јуну могли да поч
ну про јек том пред ви ђе ни 
гра ђе вин ски радо ви, каже 
за наше нови не др Зоран 
Сла ву је вић, дирек тор ГЦ 
„Срем“ Рума. 

Гра ђе вин ски радо ви 
под ра зу ме ва ју ком плет
ну рекон струк ци ју фаса де, 
уну тра шњо сти објек та, као 
и купа ти ла тако да би ова 
уста но ва за ста ре после 
радо ва тре ба ло да буде јед

на од нај бо љих у Срби ји, где 
јој је и сада место.

– Ови радо ви не зна че да 
ће се капа ци тет ГЦ „Срем“ 
пове ћа ти јер посто је тач на 
пра ви ла лицен ци ра ња, по 
који ма се и одре ђу је капа
ци тет уста но ве. Ми нашим 
кори сни ци ма нуди мо ком

фор, гле да мо како се ради 
у све ту, нпр у Немач кој сада 
има те само јед но кре вет не 
собе. Не може мо да иде мо 
на про ши ре ње капа ци те та 
али зато иде мо на још бољи 
ква ли тет наше услу ге – 
рекао је дирек тор др Зоран 
Сла ву је вић. С. Џ.

Др Зоран Сла ву је вић: Биће још ква ли тет ни ја услу га

РАЗ ГО ВО РИ О СТАМ БЕ НИМ УСЛО ВИ МА РОМ СКЕ ПОПУ ЛА ЦИ ЈЕ

Роми нису пре пу ште ни 
сами себи
О живот ним и стам бе ним усло ви ма и 

про бле ми ма ром ске попу ла ци је у 
нефор мал ним насе љи ма раз го ва ра

ло се на састан ку који је 27. мар та одр жан у 
Руми, којем је при су ство ва ла Јеле на Јова
но вић, посла ни ца у Скуп шти ни АП Вој во
ди не, док је рум ску општи ну пред ста вљао 
Душан Љуби шић, начел ник Општин ске 
упра ве. 

 Она је том при ли ком иста кла да је про
блем реша ва ња ста но ва ња у нехи ги јен ским 
усло ви ма један од пред у сло ва за соци јал
ну инклу зи ју и пот пу ну инте гра ци ју Рома и 
Ром ки ња који живе у Срби ји.

– Подр шка од Европ ске уни је и Вла де 
Срби је у сарад њи са цивил ним сек то ром, 
као и Покра јин ске вла де пока зу је да Роми 
нису пре пу ште ни сами себи и да посто је 
јасни раз вој ни пла но ви да живот свих гра
ђан ки и гра ђа на, посеб но нај у гро же ни јих, 
буде при ме рен вре ме ну и окру же њу у којем 
живи мо – ука за ла је Јеле на Јова но вић.

Она је иста кла и зна чај парт нер ства које 
се ства ра изме ђу пред став ни ка локал
них само у пра ва и парт не ра на про јек ту са 
циљем да се реше гору ћи про бле ми ста но
ва ња ром ске попу ла ци је и да се доби је одр
жи во реше ње и осно ва за реа лан допри нос 

спро во ђе њу Стра те ги је за соци јал ну инклу
зи ју Рома и Ром ки ња у Срби ји до 2025. годи
не.

Посла ни ца Јеле на Јова но вић је похва
ли ла рум ску општи ну која доста ради на 
побољ ша њу поло жа ја ром ске зајед ни це. 
Послед ња актив ност у том прав цу је уво
ђе ње ром ског коор ди на то ра у сарад њи са 
Ром ским обра зов ним фон дом. 

С. Џ.

Посла ни ца Јеле на Јова но вић
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АКСЕН ТИ ЈЕВ КУЋЕ РАК БОГА ТИ ЈИ ЗА ЈОШ ЈЕДАН САДР ЖАЈ

Ново деч је игра ли ште
Раз дра га ни деч ји смех 

обо га тио је у четвр так 
29. мар та дво ри ште 

Аксен ти је вог кућер ка током 
отва ра ња новог деч јег игра
ли шта, којем су при су ство ва
ли и пред став ни ци пећи нач ке 
локал не само у пра ве Дра га на 
Крстић, начел ник Општин ске 
упра ве општи не Пећин ци и 
Зоран Вој кић заме ник пред
сед ни ка општи не.

Нови шаре ни моби ли јар 
за нај мла ђе, пре ма речи ма 
Љуби це Бошко вић дирек тор
ке Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Пећин ци, неће само 
обра до ва ти мали ша не у Ога
ру, него ће обо га ти ти и тури
стич ки садр жај овог лока ли
те та, који из годи не у годи ну 
при вла чи све већи број посе
ти ла ца. 

– С обзи ром да је Аксен ти
јев куће рак кул тур но добро 
од изу зет ног зна ча ја и да је 
један од лока ли те та који при
вла чи све више тури ста и све 
више пажње како кул тур не 
тако и тури стич ке јав но сти, 
а наро чи то деце, желе ли смо 
да овим моби ли ја ром пру
жи мо деци додат ни садр жај, 
са жељом да им про ду жи мо 

бора вак у нашем дво ри шту. 
Доста смо до сада ура ди ли 
на уре ђе њу самог дво ри шта, 
као што је дрве 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, и опре
ма ње игра ли шта за мали 
фуд бал, тако да ће овај 
додат ни садр жај за нај мла ђе 
не само улеп ша ти дво ри ште 

Аксен ти је вог кућер ка него и 
обез бе ди ти нај мла ђи ма ква
ли тет ни је про ве де но вре ме 
на нашем лока ли те ту – рекла 
је Бошко вић.

Поста вља ње новог деч јег 
игра ли шта, омо гу ће но је је 
захва љу ју ћи сред стви ма које 
је Тури стич ка орга ни за ци
ја општи не Пећин ци доби ла 
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 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).

Пред став ни ци пећи нач ке локал не само у пра ве на отварању новог игралишта

СИБАЧ

Осве шта ни теме љи паро хиј ске сале
У четвр так 29. мар та осве шта ни су 

теме љи нове паро хиј ске сале у 
Сиба чу, а обред осве ће ња је, у 

при су ству пред сед ни ка општи не Пећин
ци мр Жељ ка Трбо ви ћа, све штен ства 
ста ро па зо вач ког наме сни штва и мешта
на Сиба ча, одслу жио Њего во пре о све
штен ство епи скоп срем ски Васи ли је, који 
је обра ћа ју ћи се оку пље ним вер ни ци ма 
рекао да ће нова паро хиј ска сала бити 

место на којем ће се вер ни ци након бого
слу же ња у сибач ком хра му с радо шћу 
оку пља ти.

– Зато бла го да ри мо на гото во сти пред
сед ни ку општи не и Општи ни Пећин ци 
који ће помо ћи да се ова сала подиг не и 
да се ста ви у функ ци ју овог бла го че сти
вог срп ског наро да. Да наша деца после 
Све те литур ги је има ју где да се оку пе и 
да чују лепу реч. Нек је срет но и Богом 

бла го сло ве но – пору чио је вла ди ка Васи
ли је. 

За изград њу теме ља нове паро хиј
ске сале пећи нач ка локал на само у пра ва 
издво ји ла је 1.250.000 дина ра, а пред
сед ник Трбо вић је под се тио да Општи на 
Пећин ци, поред тога што ула же у обно ву 
хра мо ва, зна чај на сред ства издва ја и за 
уна пре ђе ње усло ва у који ма месни паро
си на њеној тери то ри ји живе и раде.

– Надам се да ће ова паро хиј ска сала 
бити место на којем ће се мешта ни Сиба
ча оку пља ти и где ће дели ти срећ не тре
нут ке и пру жа ти јед ни дру ги ма подр шку у 
тешким и тужним тре ну ци ма – изја вио је 
први човек пећи нач ке општи не.

Пре осве ће ња теме ља паро хиј ске сале, 
епи скоп срем ски Васи ли је је у месном 
хра му посве ће ном пре но су мошти ју Све
тог Оца Нико ла ја одслу жио Литур ги ју пре
ђе о све ће них даро ва, која се посеб но слу
жи за вре ме Вели ког ускр шњег поста.

– Ова моли тва је покај нич ког карак те
ра и при пре ма нас за дочек вас кр се ња 
Госпо да наше га Ису са Хри ста. Ја сам 
позвао све ште ни ке наме сни штва ста ро
па зо вач ког да се данас овде зајед но са 
наро дом испо ве де и при че сте, пред овим 
пре кра сним ико но ста сом, дра гу љем и 
бла гом кул ту ре срп ско га наро да – рекао 
је вла ди ка Васи ли је.

Вла ди ка Васи ли је и пред сед ник општи не мр Жељ ко Трбо вић у Сиба чу
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ДОМ ЗДРА ВЉА
ПЕЋИНЦИ

Оства рен циљ
У неде љу 25. мар та, 

при ли ку да оба ве гине ко
ло шки пре глед без зака зи
ва ња има ли су и паци јен
ти са тери то ри је општи не 
Пећин ци. У окви ру акци је 
бес плат них пре гле да које 
је покре ну ло Мини стар
ство здра вља, у пећи нач
ком Дому здра вља „Др 
Дра ган Фун дук“ паци јен ти 
су били у при ли ци да оба
ве гине ко ло шки пре глед 
са ултра зву ком и кол по
ско пи јом.

Пре ма речи ма дирек то
ри це пећи нач ког Дома 
здра вља Дубрав ке Цвет
ко вић Мићић, током јуче
ра шњег дана оба вље ни 
су пре гле ди паци јент ки ња 
које годи на ма нису посе
ћи ва ле гине ко ло га.

– Свр ха ова квих пре вен
тив них пре гле да упра во је 
у поди за њу све сти о зна
ча ју пре вен ци је и редов
них пре гле да, јер пру жа ју 
могућ ност да се на вре ме 
откри ју здрав стве ни про
бле ми. Од 10 пре гле да них 
паци јент ки ња чак њих 
сед мо ро нису више од 
десет годи на биле на пре
гле ду што је један од 
циље ва ове акци је, да 
под стак не мо на пре глед 
жене које не посе ћу ју 
гине ко ло га редов но. С 
обзи ром да у нашем Дому 
здра вља паци јент ки ње 
могу да оба ве редо ван 
гине ко ло шки пре глед са 
кол по ско пи јом, јуче ра шњи 
рела тив но мали одзив 
паци јент ки ња је после ди
ца вели ког бро ја редов них 
пре гле да, рекла је Цвет ко
вић Мићић.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Пре зен та ци ја
про стор них пла но ва
У пе так, 30. мар та, у Град ској ку ћи у 

Срем ској Ми тро ви ци одр жа на је јав
на пре зен та ци ја про стор них пла но ва 

од ре ги о нал ног зна ча ја за Срем. У де цем
бру 2017. го ди не , Скуп шти на АП Вој во ди не 
је усво ји ла два про стор на пла на од из у зет
ног зна ча ја за ре ги о нал ни раз вој Сре ма и то 
Про стор ни план под руч ја по себ не на ме не 
ре ги о нал ног си сте ма на вод ња ва ња Сре ма 
и Про стор ни план под руч ја по себ не на ме не 
ре ги о нал ног си сте ма во до снаб де ва ња „Ис
точ ни Срем“. 

Ва жност ових про стор них пла но ва је у 
то ме што они са др же ва жне ин фор ма ци је 
о прин ци пи ма, кон цеп ту и ци ље ви ма про
стор ног раз во ја Сре ма за на ве де не си сте
ме, као и пра ви ла гра ђе ња са про гра мом 
им пле мен та ци је ко ји об у хва та при о ри тет не 
про јек те, ин сти ту ци о нал ни оквир и пред
ви ђе ну да љу раз ра ду ових пла но ва. На ру
чи лац из ра де ових пла но ва би ла је По кра
јин ска вла да са но си о ци ма: По кра јин ски 
се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту жи вот
не сре ди не и ЈП „За вод за ур ба ни зам Вој во
ди не“ Но ви Сад. Ини ци ја тор из ра де је би ла 
Ре ги о нал на раз вој на аген ци ја Срем, са из
ра дом Ге не рал них про је ка та и прет ход них 
сту ди ја оправ да но сти за на ве де не ин фра
струк тур не си сте ме. 

Овим по во дом, из ја ву за ме ди је дао је 
ди рек тор Ре ги о нал не раз вој не аген ци је 
Срем Ми лан Ми рић.

– Поред поменутих представили смо и 
Про стор ни пла н по себ не на ме не за шти
те сли ва ре ке Са ве из град њом ко му нал не 
ин фра струк ту ре пре чи шћа ва ња от пад них 
во да у Сре му. Ра ди се о три ка пи тал на 
про стор на пла на и о ка пи тал ној ин фра
струк ту ри. Ми смо пре че ти ри го ди не за
по че ли из ра ду пред у сло ва да би се ови 
пла но ви ра ди ли и пред у сло ви су би ли 
прет ход не сту ди је оправ да но сти за сва три 
си сте ма и ге не рал ни про јек ти. На на шу 
ини ци ја ти ву По кра јин ска вла да је при хва
ти ла пред лог да се на осно ву тих до ку ме
на та ра де про стор ни пла но ви, а Скуп шти
на АП Вој во ди не је до не ла са гла сност и 
по др жа ла из ра ду ова три про стор на пла на 
– ре као је Ми рић.

Јав на пре зен та ци ја одр жа на је у окви ру 
про јек та Ја ча ње ка па ци те та у при пре ми и 
спро во ђе њу ре ги о нал них ин фра струк тур
них про је ка та оп шти на Срем ског окру га 
ко ји фи нан си ра По кра јин ски се кре та ри јат 
за ре ги о нал ни раз вој, ме ђу ре ги о нал ну са
рад њу и ло кал ну са мо у пра ву, а спро во ди 
Ре ги о нал на раз вој на аген ци ја Срем.

Н. Ми ло ше вић

Са презентације

Општи на Пећин ци оба ве шта ва 
гра ђа не да лини ја 711 Град ског 
сао бра ћај ног пред у зе ћа (ГСП) 
Бео град, уве де на у окто бру про
шле годи не наста вља да сао бра
ћа и након исте ка проб ног пери о
да од шест месе ци, током којих је 
пре воз на рела ци ји од Шима но ва
ца до Угри но ва ца био бес пла тан. 
На осно ву уго во ра Општи не 
Пећин ци и ГСПа, лини ја 711 
наста вља да сао бра ћа и од 1. 
апри ла по доса да шњем реду 
вожње. 

Гра ђа ни пећи нач ке општи не који 
кори сте ГСП пре воз, од поне дељ
ка 2. апри ла ће моћи леги ти ма ци ју 
и мар ки цу за пре воз да купе у про
сто ри ја ма Саве та месне зајед ни це 
у Шима нов ци ма, као и у седи шту 
ГСПа у Бео гра ду сва ког рад ног 
дана од 7.00 до 19.00 часо ва. За 
изда ва ње леги ти ма ци је потреб но 
је под не ти фото ко пи ју лич не кар те 
и јед ну сли ку, и упла ти ти так су у 
изно су од 250 дина ра. Цена месеч
не кар те на рела ци ји Шима нов ци 
– Угри нов ци је 2500 дина ра.

ШИМАНОВЦИ

Лини ја 711 и даље сао бра ћа
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АКТИВ НО СТИ У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

У сусрет про ле ћу
Послед њи мар тов ски викенд вер ни

ци Сло вач ке еван ге лич ке цркве 
про сла ви ли су Ускрс. Весни ци  

про ле ћа у Ста рој Пазо ви за вер ни ке и 
Сло ва ке су тако зва не „пањич ке“ док су у 
ама те ри зму реци та то ри којих је на 
општин ској смо три насту пи ло 95 и девет 
који су реци то ва ли на сло вач ком  јези ку. 
На зон ску смо тру која је неде љу дана 
касни је орга ни зо ва на у Срем ској Митро
ви ци пла си ра ло се 28 реци та то ра у сва 
три узра ста. На зон ској смо три 24. и 25. 
мар та је насту пи ло 114 реци та то ра а 
међу њи ма девет који су гово ри ли на 
сло вач ком. На покра јин ску смо тру реци
та то ра која ће се одр жа ти кра јем апри ла 
у Сеч њу пла си рао се 41 реци та тор у сва 
три узра ста. Међу њи ма су и ста ро па зо
вач ки пред став ни ци Основ не шко ле 
„Херој Јан ко Чме лик“  и исто и ме ног 
друш тва који су реци то ва ли на сло вач
ком јез и ку: Миа Јашо, Давид Симен дић 
и Татја на Бабин ка у мла ђем,  Андреј 
Симен дић и Јеле на Арда ла у сред њем 
узра сту и Јана Руман у ста ри јем узра
сту. 

Док је Срем ска Митро ви ца била  у 
зна ку зон ске смо тре реци та то ра у Ста
рој Пазо ви је 24. мар та сво ју годиш њу 
скупшти ну одр жа ла Асо ци ја ци ја сло ва
чких удру же ња жена, која оку пља 21 
удру же ње жена у Вој во ди ни. На сед ни ци 
су усво ји ли прош ло го диш њи извеш тај о 
реду са кон ста та ци јом да су све пла ни
ра но и оства ри ли. Посе бан акце нат су 
ста ви ли на про је кат – ради о ни цу за 
изра ду за неве сте као и на хума ни та р ни 
божић ни базар који орга ни зу је Амба са да 
СР у Бео гра ду. И ове годи не пла ни ра ју 
учеш ће на база ру, рекла је Вие ра Миш
ко виц, пред сед ни ца Асо ци ја ци је и дода

ла да ће ове годи не про је кат одр жа ти у 
Бана ту и да ће бити посве ћен изра ди 
пред ме та у тех ни ци наив ног сли кар ства.

Већ дан касни је, упра во у  неде љу 
Цве ти,  Удру же ње жена које ради при 
СКУД Јан ко Чме лик и Вла ста Мајор ски  
орга ни зо ва ли су Ускрш њи базар. Како 
гово ре орга ни за то ри, ове годи не је на 
изло жби руч них радо ва, ускрш њих јаја, 
деко ра ци ја, кола ча и меде ња ка  уче ство
ва ло 36 изла га ча. Поред чети ри удру же
ња жена уче ство ва ли су и поје дин ци и то 
не само из Ста ре Пазо ве већ и из Нових 
Бано ва ца, Сур ду ка, Нове Пазо ве, Нових 
Кар ло ва ца и Голу би на ца. На база ру је и 
ове годи не било неко ли ко гру па деце 
обу че них у народ ну нош њу, тако зва не 

„пањич ке“ . Они су не само весни ци про
ле ћа већ и весни ци Ускрш њих пра зни ка.  
И на овај начин Сло ва ци који живе у Ста
рој Пазо ви од забо ра ва чува ју и негу ју 
тра ди ци ју, кул ту ру и иден ти тет.

У мар ту је одр жа на и општин ска смо
тра деч јег и позо риш та за одра сле. Ста
ро па зо вач ка Основ на шко ла „Херој Јан
ко Ч ме лик и исто и ме но друш тво уче
ство ва ли су са две деч је пред ста ве 
и јед ним за одра сле. Са деч јом пред ста
вом „Помет ња у књи зи“  и коме ди јом 
„Ђаво у рају брач ном“ мали и вели ки 
глум ци су уче ство ва ли и на фести ва лу 
„ЂИДА“ у Пив ни ци, где је коме ди ја „Ђаво 
у рају брач ном“ про гла ше на за нај бо љу 
пред ста ву. Ана Симо но вић

AKTIVÍT V STA REJ PAZO VE

V ústre ti jari
Posledný marcoví víkend veri a ci Slo-

ven skej eva nje lic kej cir kvi oslávili 
Veľkú noc. Vestníkmi jari v Sta rej 

Pazo ve pre veri a cich a Slovákov sú tak
zvané paničky, kým v ochotníctve sú to 
recitátori. Tak v Sta rej Pazo ve tesne pred 
príchodom jari – 16.mar ca pre bi e ha la 
obecná pre hli ad ka recitátorov, ktorá zosku
pi la 95 recitátorov z ktorých 9 reci to va li po 
slo venský. Na oblastnú súťaž, ktorá už o 
týždeň, teda 24. a 25. mar ca pre bi e ha la v 
Sri em skej Mitro vi ci postúpili 28 recitátori vo 
všetkých troch vekových skupinách. Na 
obalst nej pre hli ad ke úhrne vystúpilo 114 
recitátorov a med zi nimi iba 9 zare ci to va li v 
slo ven či ne. Na pokra jinskú pre hlid ku 
postúpil 41 recitátor a med zi nimi sú aj 
TatianaBabinková, Mia Jašová a David 
Simen dić v mlad šej veko vej sku pi ne, Jele
na Ardalová a Andrej Simen dić v stred nej a 
Jana Rumanová v star šej veko vej sku pi ne, 
ktorý reci to va li po slo venský.

Posledný mar cový víkend v Sta rej Pazo
ve , pre snej šie v sobo tu 24. mar ca pre bi e

ha lo aj výročné Zhro ma žde nie Asociácie 
slo venských spol kov žien, ktoré zosku pu je 
21 spo lok či zdru že nie žien vo Voj vo di ne. 
Na zasadnutí schválili minu lo ročnú správu 
o čin no sti s konštatáciou, že plán na rok 
2017 úplne splni li s akcen tom na pro jekt  
diel nu na výpra co va nie ven cov pre mla
duchy ako aj na humanitárny via nočný 
bazár ktorý orga ni zu je Veľvysla nec tvo Slo
ven skej repu bliky. Aj v tom to roku si 
naplánovali zúčast niť sa toh to bazáru a tiež 
pokra čo vať v prezentovaní žien spi so va te li
ek a recitátoriek. Naplánovali usku toč niť aj 
další pro jekt, tentokrát to bude v Banáte 
kedy sa ženy budú učiť maľovať na pred
mety tec hni kou insitného ume nia. 

Už na kvetnú nedeľu Zdru že nie žien 
ktoré pra cu je pri SKUS hrdi nu Jan ka 
Čmelíka a Vla sta Majorská zora ni zo va lo va
li Veľkonočný bazár. Ako hovo ria 
organizátori na bazáre sa zúčast ni lo až 36 
vysta vo va teľov z čoho 4 spolky žien a 
ostatní jed no tliv ci, ktorý svo je kreatívne 
schop no sti inšpi ro vané týmto svi at kom pre

zen to va li v rozličných pred me toch na 
dekoráciu, veľkonočných kraslíc, 
medovníčkov či koláčov. Aj v tom to roku 
vysta vo va te lia nebo li iba zo Sta rej Pazovy 
ale aj z Golu bi ni ec, Nových Bánoviec, 
Novej Pazovy a Nových Kar lo vi ec. Na 
bazár aj toh to roku zavítali paničky, čiže 
deti ktoré oble čené v ľudo vom kro ji a 
pesnič kou – Kvetná nedeľa  zve stujú 
príchod jari a Veľkonočných svi at kov. Aj na 
ten to spôsob si Slováci žijúci v Sta rej Pazo
ve zachovávajú tradíciu, kultúru a iden ti tu.

V mar ci pre bi e ha la aj obecná súťaž 
detských a diva diel pre dospelých. 
Staropazovská základná ško la hrdi nu Jan
ka Čmelíka a rov no menný spo lok sa 
zúčast ni li s dvo mi detskými a jedným 
predstavením pre dospelých. S detským 
predstavením Zmätok v kni he a s vese lo
hrou Dia bol v raji man žel skom sa divadelníci 
zúčast ni li aj na festi va le DIDA v Piv ni ci, kde 
je vese lo hra Dia bol v rajo man žel skom, v 
režii Aničky Balážovej vyhlásené za naj lep
šie.  Anna Simonovićová

Пањич ке
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ВОЈ КА

Вршњач ко наси ље 

Током ове школ ске годи не у Основ ној 
шко ли „Милан Хаџић“ у Вој ки забе ле жен је 
један слу чај вршњач ког наси ља првог 
нивоа што и даље пред ста вља аларм за 
запо сле не да кон стант но раде на еду ка ци ји 
не само уче ни ка, већ и њихо вих роди те ља. 
Уче ни ци првог и дру гог раз ре да путем црте
жа уз помоћ еду ка то ра одго во ри ли су на 
пита ње шта је наси ље, док су роди те љи и 
запо сле ни у шко ли заме ни ли уло ге и у 
датим ситу а ци ја ма реша ва ли кофлик те 
који су пре ра сле у лак ше или теже обли ке 
наси ља. Ово је само јед на од актив но сти 
коју спро во ди Тим за зашти ту деце од дис
кри ми на ци је, наси ља, зло ста вља ња и 
зане ма ри ва ња ове шко ле у бор би про тив 
вршњач ког наси ља. Поме ну том интер ак
тив ном ради о ни цом било је обу хва ће но 85 
уче ни ка и око два де се так роди те ља. С. С.

ОБРА ЗО ВА ЊЕ

Почео упис
у први раз ред 

Од дру гог апри ла кре ће упис мали ша на у 
први раз ред основ не шко ле. За упис је 
потреб но да се доне се извод из матич не 
књи ге рође них и здрав стве но уве ре ње. 
Упис тра је до крсја маја, а за роди те ље који 
не испу не дужност сле ди нов ча на казна до 
100хиља да дина ра. Упис у основ ну шко лу 
ђака прва ка зва нич но почи ње 1. апри ла. А 
у школ ску 2018/2019. годи ну се упи су ју 
мали ша ни рође ни од 1. мар та 2011. до 
29.02. 2012. годи не. С обзи ром на то да је 
1. април ски дан неде ља, роди те љи ће зах
тев за упис пре да ва ти 2. Доку мен та ци ја се 
под но си у секре та ри ја ту шко ле, а који доку
мен ти тре ба да се пре да ју. Тести ра њем се 
утвр ђу је коли ко је дете спрем но за пола зак 
у шко лу. Сагле да ва се њего ва инте лек ту ал
на, емо тив на, соци јал на зре лост дете та. 
Основ на шко ла “Бошко Пал ко вље вић Пин
ки” деце ни ја ма уна зад про ла зи кроз про цес 
упи са и тести ра ња буду ћих прва ка, а капа
ци тет шко ле пре ма про це на ма ће и буду ће 
школ ске годи не бити попу њен. Мини стар
ство про све те  рок за упис наво ди до 31. 
маја теку ће годи не. а за роди те ље или 
ста ра те ље који не упи шу сво ју децу узра
ста од шест и по и седам и по годи на, сле ди 

нов ча на казна од пет до сто хиља да дина
ра. Ј. Д.

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

Касни сетва
шећер не репе 

Прве сеја ли це ове годи не могле су се 
виде ти у пазо вач ком ата ру данас. У Напрет
ку је поче ла сетва шећер не репе, за чију је 
сетву опти мал ни рок био 15. март, док ће  
инди ви ду ал ни пољо при вред ни ци ући у 
њиве нај ве ро ват ни је сле де ће  неде ље. 
Вели ка коли чи на пада ви на, непо вољ ни 
вре мен ски усло ви и хлад но земљи ште, 
поме ри ли су сетву прве про лећ не кул ту ре, 

која касни 2 неде ље. Струч ња ци  ипак 
саве ту ју да се саче ка опти мал на тем пе ра
ту ра сетве ног сло ја. У ста ро па зо вач ком 
Напрет ку ове годи не ће кра љи ца поља 
бити посе ја на на 423 ха, што је 100 ха 
мање у одно су на прет ход ну годи ну, али 
због пло до сме не. Прве сеја ли це су ушле у 
њиве, док ће инди ви ду ал ни пољо при вред
ни про из во ђа чи нај ве ро ват ни је са овим 
радо ви ма поче ти сле де ће неде ље: Ово је 
још јед на у низу неспе ци фич них годи на у 
послед њој деце ни ји, тако да је у овим усло
ви ма тешко пред ви ђа ти какви ће при но си 
бити. Про лећ на сетва касни не само код 
нас, већ у ширем реги о ну због мете о ро ло
шких усло ва, који  директ но ути чу на  поче
так радо ва. 

30 про тив град них 
раке та

Општи на Ста ра Пазо ва издво ји ла је 990 
хиља да дина ра за набав ку 30 про тив град
них раке та у циљу зашти те пољо при вред
ни ка и њихо вих усе ва, пого то ву у мају када 
је нај ве ћа опа сност од гра да. Набав ка 
протвград них раке та пове ре на је При вред
ном дру штву „Поли е стер гру па“ из При бо ја 
које ће раке те испо ру чи ти у Репу блич ки 
хидро ме те о ро ло шки завод, тач ни је у мага
цин радар ског цен тра Фру шка гора. Раке те 
су доме та осам кило ме та ра без дина мич ког 
уда ра при лан си ра њу за потре бе пет про
тив град них ста ни ца на тери то ри ји ове 
општи не, а цена по јед ној про итвград ној 
раке ти изно си 39.600 дина ра са ПДВом.

С.С.

ЦРВЕ НИ КРСТ

Шта знаш
о здра вљу?
Хума ни тар на орга ни за ци ја Црве ни крст 
Ста ра Пазо ва је данас тра ди ци о нал но 
спро ве ла квиз “Шта знаш о здра вљу” у про
сто ри ја ма основ не шко ле “Херој Јан ко Чме
лик”. Тест је  био наме њен уче ни ци ма 

основ них и сред њих шко ла. Побед ни це су 
Сара Кори ца, уче ни ца сед мог раз ре да  
основ не шко ле “Бошко Пал ко вље вић Пин
ки” и Лара Бар нак, мату рант ки ња гим на зи
је, оне ће пред ста вља ти ста ро па зо вач ку 
општи ну на покра јин ској смо три 12. апри ла 
у Новом саду. Ј. Д.

СМО ТРА РЕЦИ ТА ТО РА

Селе на, Лора
и Јана у Сеч њу

Пет на ест од два де се то сам реци та то ра 
из општи не Ста ран Пазо ва, коли ко је уче
ства ва ло овог викен да у Срем ској Митро
ви ци на зон ској смо три реци та то ра „Песни
че наро да мог“  пла си ра ло се на покра јин
ски ниво. У мла ђој кате го ри ји то су Анђе ла 
Ада мо вић, Татја на Бабин ка, Анђе ли ја Елез, 
Миа Јашо, Миа Кри во ши ја, Нађа Михај ло
вић и Давид Симен дић, у ста ри јем  узраст 
у Сеч њу ће насту пи ти Јеле на Арда ла, Ања 
Бабик, Нађа Гавра но вић, Љуби ца Огње но
вић и  Андреј Симен дић. Јуче су насту пи ли 
одра сли, а на покра јин ској смо три кра јем 
апри ла у Сеч њу, ста ро па зо вач ку општи ну 
ће пред ста вља ти тро је: Селе на Илић, Лора 
Мер шак и Јана Руман.  З. К.

ПУ „ПОЛЕ ТА РАЦ“

Дру же ње бака
са уну ци ма 

Већи на роди те ља због посла сво ју децу 
оста вља ју сво јим роди те љи ма, па су деца 
често у дру штву сво јих бака и дека. Уочи 
нај ра до сни јег хри шћан ског пра зни ка, запо
сле ни у Пред школ ској уста но ви “Поле те
рац” орга ни зо ва ли су дру же ње деце са 
њихо вим бака ма. Баке често мења ју уло ге 
мај ки сво јих уну ка, а већи на њих упра во од 
сво јих бака уче како се пеку кола чи, сре ђу је 
дво ри ште или попра вља ју њихо ве оми ље
не играч ке. Баке које су се ода зва ле дру же
њу са сво јим уну ци ма у овом ста ро па зо вач
ком врти ћу још јед ном су потвр ди ле зашто 
су оне важне у одга ја њу дете та, а вре ме 
про ве де но са њима је, како кажу, дра го це
но. И док поје ди ни роди те љи мисле да баке 
пре ви ше удо во ља ва ју њихо вој деци, оне се 
не освр ћу на то, већ се тру де да удо во ље 
сво јим нај ми ли ји ма и пру же све што роди
те љи дете ту поне кад ускра ћу ју. С. С.
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САВЕ ТО ВА ЊЕ У ПОЉО ПРИ ВРЕД НОЈ СТРУЧ НОЈ СЛУ ЖБИ РУМА

Јабу ка и јаго да осва ја ју Срем
У Пољо при вред ној струч

ној слу жби Рума одр жа но 
је, сре ди ном мар та, саве то
ва ње на које м су воћа ри ма 
о савре ме ним тех но ло ги ја
ма и нови на ма у про из вод
њи јабу ка и јаго да гово ри ли 
струч ња ци са бео град ског 
Пољо при вред ног факул те
та.

Када је реч о јабу ка ма, 
то је и даље јед на од нај
про фи та бил ни јих кул ту ра 
за чију про из вод њу Срем 
има добре усло ве. Ту се пре 
све га, мисли на ква ли тет но 
земљи ште, довољ не коли
чи не воде, али и сма ње ну 
опа сност од про лећ них мра
зе ва.

 – Ми смо са савре ме ном 
тех но ло ги јом у про из вод њи 
јабу ка запо че ли пре десе так 
годи на. Ту мислим на поста
вља ње систе ма за зали ва
ње и про тив град не мре же 
која јабу ку шти ти и од гра да, 
али и јаког сун ца. При ме
ћу је мо и да су се пове ћа ле 
коли чи не пло до ва прве кла
се у про из вод њи и ова кву 
савре ме ну тех но ло ги ју сада 
при ме њу је мо на око 3.000 
хек та ра – каже про фе сор др 

Дра ган Ради во је вић.
Он дода је да се про из вод

ња на поме ну тим повр ши
на ма не раз ли ку је од оне 
у Сло ве ни ји, Ита ли ји или 
Аустри ји. За узгој јабу ка нај
ва жни је је добро ода бра ти 
лока ли тет, потом је важно 
иза бра ти одго ва ра ју ћу сор
ту, али је важан и начин бер
бе, скла ди ште ња и пако ва
ња. 

– Сада има мо пет до шест 
сор ти јабу ка са којима је 
успех зага ран то ван, а у све
ту су све попу лар ни је и тзв 

клуп ске сор те, дакле оне 
које се сме ју про из во ди ти 
само уз одо бре ње клу бо ва 
про из во ђа ча, под одре ђе
ним усло ви ма. Таква је на 
при ме, сор та пинк леј ди за 
коју одо бре ње за гаје ње у 
Срби ји има само један про
из во ђач – иста као је проф. 
др Дра ган Ради во је вић. 

Када је реч о вре мен ским 
усло ви ма и како су ути ца ли 
на јабу ке, он је рекао да ова
кви усло ви нису били про
блем за јабу ку, али је зато 
било про бле ма са кај си ја ма.

На ску пу у Пољо при вред
ној струч ној слу жби у Руми 
про ф. др Јасмин ка Мили во
је вић је гово ри ла о про из
вод њи јаго да. Она је ука за
ла да је Срем пого дан и за 
узгој ове кул ту ре, али неки 
дело ви земљи шта има ју 
пове ћа ну пх вред ност, па је 
упут но пре поди за ња заса
да ура ди ти ква ли тет не ана
ли зе тла. 

– Нови на у сад њи је јед
но ред ни систем гаје ња који 
је пого дан за сор те које има
ју буј ни ји раст. Про из вод ња 
јаго да није ком пли ко ва на, 
али је потреб но доста руч
ног рада и рад не сна ге. На 
при мер, за бер бу јед ног хек
та ра про из во ђач тре ба да 
обез бе ди око 200 днев ни
ца, што је зна ча јан тро шак 
– каже Јасмин ка Мили во је
вић.

Међу тим, она дода је да 
је гаје ње јаго да и испла ти
во, зато што је то висо ко
про фит на врста где се врло 
брзо, већ после годи не про
из вод ње, вра ћа уло же но, а 
добит се кре ће од 10.000 до 
12.000 евра по хек та ру.

С. Џ.

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

Дона ци ја митро вач ким пче ла ри ма
У окви ру про гра ма суфи нан си ра

ња пого на нових тех но ло ги ја у АП 
Вој во ди ни, Покра јин ска вла да одо

бри ла је дона ци је једи ни ца ма локал них 
само у пра ва за реги стро ва на пче лар ска 
дру штва у виду леко ва и пре па ра та. 
Вред ност дона ци је за митро вач ке пче ла
ре је око 200.000 дина ра, а њен садр жај 
чине лек варо том и пре па рат фор са том 
б. Варо том је шта пић импрег ни ран леком 
за тера пи ју варое пче ла, а фор са том је 
пре па рат који се кори сти за пре хра њи
ва ње пче ла код сла бе про дук тив но сти 
мати ца, за већи број пче ла, за пове ћа ње 
рад не спо соб но сти и отпор но сти пче
ла, надок на ду мине ра ла и вита ми на у 
бес па шном пери о ду. Актив не мате ри је 
у фор са то му пове ћа ва ју отпор ност пче
ла пре ма боле сти ма, ути чу да мати ца 
отхра ни већи број легла, и омо гу ћа ва ју 
успе шно пре зи мља ва ње. 

За доде лу леко ва и пре па ра та митро
вач ким пче ла ри ма заду же на је Аген ци ја 
за рурал ни раз вој Гра да Срем ска Митро
ви ца. Сра змер но бро ју кошни ца, дона
ци ја је уру че на Дру штву пче ла ра „Јован 
Жива но вић“ из Срем ске Митро ви це и 
Удру же њу пче ла ра „Пче ла ри Фру шке 

горе“ из Гргу ре ва ца, који зајед но бро
је око 130 пче ла ра и рас по ла жу са око 
3.500 кошни ца. 

– Вароа пра ви вели ке про бле ме пче ла
ри ма и вели ке губит ке током зиме, тако 
да ће леко ви из дона ци је помо ћи да се 
овај пара зит сузби је током годи не – каже 
Томи слав Костић, пред сед ник Дру штва 
пче ла ра „Јован Жива но вић“.

Милен ко Веско вић, пред сед ник „Пче

ла ра Фру шке горе“ је рекао да ће доби је
не пре па ра те поде ли ти чла но ви ма удру
же ња. 

Ово нам је од изу зет не важно сти наро
чи то што је упра во сада поче так пче лар
ских актив но сти и поче так раз во ја пче ли
њих зајед ни ца, рекао је Веско вић.

Петар Самар џић, дирек тор Аген ци је за 
рурал ни раз вој је рекао да ће ова помоћ 
сва ка ко добро доћи митро вач ким пче ла
ри ма, а оче ку ју се и репу блич ки и покра
јин ски кон кур си за доде лу сред ста ва за 
суфи нан си ра ње набав ке опре ме за пче
лар ство и набав ке нових пче ли њих дру
шта ва. 

– Тре ба напо ме ну ти и да је Мини стар
ство пољо при вре де изме ни ло Пра вил
ник за под сти ца је по кошни ци пче ла, па 
нови Пра вил ник сада про пи су је да пче
ла ри могу оства ри пра во на под сти ца је 
за нај ма ње 30 (по ста ром Пра вил ни ку 
нај ма ње је било 20 кошни ца), а нај ви ше 
200 кошни ца пче ла. Виси на под сти ца ја 
је оста ла непро ме ње на и оства ру је се у 
изно су од 720 дина ра по кошни ци, а зах
те ви се пре да ју Мини стар ству пољо при
вре де од 15. апри ла до 31. маја теку ће 
годи не, рекао је Самар џић. 

Проф. др Дра ган Ради во је вић Проф. др Јасмин ка Мили во је вић
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Так ми че ње у пред у зет ни штву
У уторак 27. мар та у 

митро вач кој Град ској 
кући одр жа но је так ми

че ње уче ни ка сред њих шко
ла у изра ди бизнис пла на 
и пред у зет ни штва у окви ру 
про гра ма „НаПред“ наци о
нал ног пред у зет нич ког так
ми че ња сред њо шко ла ца 
Срби је. Ово так ми че ње је 
резул тат пот пи са ног Мемо
ран ду ма о сарад њи изме ђу 
Висо ке шко ле за послов ну 
еко но ми ју и пред у зет ни штво 
Бео град и Гра да Срем ска 
Митро ви ца. Иде ја про јек та 
је да се про бу ди пред у зет
нич ки дух код деце као и то 
да се деца одлу че да упи
шу овај факул тет у даљем 
настав ку шко ло ва ња. 

У так ми че њу је уче ство
ва ло пет еки па из Еко ном
ске  шко ле „9.мај“, две еки пе 
из Пре храм бе но шумар ске 
хемиј ске шко ле и јед на еки
па из Меди цин ске шко ле. 

Прво место на  так ми че
њу зау зео је тим „Сре мац“ 
из еко ном ске шко ле „9 мај“ 
који су чини ле уче ни це Боја
на Мариц ки, Нико ли на Кова
че вић и Јеле на Јови чић. 
На дру гом месту је био тим 
Rosa ce ae из Меди цин ске 
шко ле „Дра ги ња Ник шић“ и 
тре ће место зау зео је тим 
„Био Орга ник“ из Пре храм
бе но шумар ске хемиј ске 
шко ле. Так ми че њу је при
су сто ва ла начел ни ца Град
ске упра ве за обра зо ва ње 
Мир ја на Пје вац, заме ни ца 

гра до на чел ни ка Срем ске 
Митро ви це Све тла на Мило
ва но вић, пред став ни ца 
Висо ке шко ле за послов ну 
еко но ми ју и пред у зет ни штво 
доцент Зора на Ники то вић

– Про шле годи не смо стар
то ва ли са про јек том мла дих 
пред у зет ни ка, а ове годи не 
смо тај про је кат уна пре ди
ли зато што нас је подр жа
ла Раз вој на аген ци ја Срби
је. Кон цепт овог про јек та су 
ради о ни це са уче ни ци ма и 
ради о ни це са мен то ри ма 
као и два нивоа так ми че ња. 
У Срем ској Митро ви ци смо 
про шли две ради о ни це. Јед
на је изра да бизнис пла на, 
а дру га вешти на пре зен то
ва ња. То су ком по нен те које 
ће жири оце њи ва ти на дана
шњем град ском так ми че њу. 

Побед ни ци овог так ми че ња 
ће пред ста вља ти шко лу и 
град на финал ном так ми че
њу 19. апри ла у Бео гра ду 
– каже доцент Зора на Ники
то вић

Ученицa Eкономске шко
ле „9 мај“ Боја на Мариц ки 
каже да се за ово так ми че ње 
зајед но са дру га ри ма из раз
ре да спре ма ла од децем бра 
и објаљш ња ва да јој уче шће 
на овом так ми че њу пуно 
зна чи.

– Ми има мо пред мет 
Пред у зет ни штво у сред њој 
шко ли, а на так ми че њу пред
ста вља мо пред у зе ће које се 
бави про из вод њом срем
ске раки је од беле шљи ве 
и дома ћих лике ра. Дра го ми 
је што уче ству је мо у овом 
так ми че њу јер нам пома же 

да изра зи мо кре а тив ност 
и сигур но ће нам зна чи ти 
када кре не мо на факул тет 
– рекла је уче ни ца четвр тог 
раз ре да шко ле „9 мај“ Боја
на Мариц ки.

Так ми ча ре је оце њи вао 
жири који су чини ли град ски 
већ ник заду же на за мла
де испред локал не само у
пра ве Срем ска Митр о ви ца 
Биља на Матић, пред став
ник ЈП „Срем Гас“ Сло бо дан 
Осто јић, пред став ни ца ЈКП 
„Водо вод“ Све тла на Ђукић, 
пред став ни ци ком па ни је 
„Митр ос“ Рамо Адро вић и 
Маја Анчић, пред став ни ца 
Еуро бан ке Дани ца Андри
ја ше вић, и пред став ни ца 
Комер ци јал не бан ке Сне жа
на Шупи ца.

А. Димић 

Отва ра ње так ми че ња

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Спо р а зум о за шти ти де це од на си ља
У уто рак, 27. мар та, у Град ској ку ћи 

у Срем ској Ми тро ви ци пот пи сан 
је ло кал ни Спо ра зу ма о за шти ти 

де це од на си ља, зло ста вља ња и за
не ма ри ва ња. Спо ра зум су пот пи са ли 
Цен тар за со ци јал ни рад „Са ва“, По
ли циј ска упра ва Срем ска Ми тро ви ца, 
Основ но и Ви ше јав но ту жи ла штво у 
Срем ској Ми тро ви ци, Град ска упра
ва за обра зо ва ње, Град ска упра ва за 
здрав стве ну и со ци јал ну за шти ту, Дом 
здра вља Срем ска Ми тро ви ца, Кан це
ла ри ја за мла де, Цр ве ни крст и Оп шта 
бол ни ца у Срем ској Ми тро ви ци.

Овим спо ра зу мом де фи ни са на је ко
ор ди на ци ја парт нер ских ор га ни за ци ја у 
свим фа за ма за шти те де це од на си ља, 
зло ста вља ња и за не ма ри ва ња. За ви
ше ин фор ма ци ја о са мом спо ра зу му, 
ме ди ји ма се обра тио ди рек тор Цен тра 

за со ци јал ни рад „Са ва“ Бра ни слав 
Вук мир.

– Спо ра зум кон крет но пред ста вља 
уна пре ђе ње са рад ње ко ја већ ја ко до
бро функ ци о ни ше на ло кал ном ни воу. 
Пред ви ђен је углав ном пре вен тив ни 
рад, у до го во ру свих ин сти ту ци ја ко је 
ће на пра ви ти план и про грам за го ди
ну да на ка ко би пре ве ни ра ли вр шњач ко 
на си ље, зло ста вља ње и за не ма ри ва
ње. Сва ка чла ни ца пот пи сни ца спо ра
зу ма је ду жна да име ну је пред став ни ке 
ко ји ће при су ство ва ти на са стан ци ма. 
Са стан ке ће мо има ти и пре вен тив не и 
ад хок, да кле уко ли ко се не што де си ми 
ће мо се са ста ти, за јед но до не ти од лу ку, 
као и план и про грам за да љи рад на 
том про бле му – ре као је Вук мир. 

О са мом про јек ту, у ко ји је овај спо ра
зум укљу чен, не што ви ше ре кла је Ми

ле на Ба нић, кон сул тант ки ња Цен тра за 
пра ва де те та и ко ор ди на тор ка про јек та.

– Ово је про је кат уна пре ђе ња ин тер
сек тор ске са рад ње за за шти ту де це од 
на си ља, ко ји Цен тар за пра ва де те та 
ре а ли зу је у са рад њи са кан це ла ри јом 
Уни цефа у Бе о гра ду. Про је кат је за
сту пљен у два на ест оп шти на у Ср би ји. 
Циљ про јек та је да се на ло кал ном ни
воу уна пре ди ин тер сек тор ска са рад ња 
и до би је ефи ка сан од го вор свих сек
то ра у за шти ти де це од на си ља – из
ја ви ла је Ми ле на Ба нић и до да ла да је 
циљ са мог спо ра зу ма пре ва зи ла же ње 
свих про бле ма ко ји су у то ку тра ја ња 
про јек та пре по зна ти на те ри то ри ји Гра
да Срем ске Ми тро ви це и да се ја сно 
де фи ни шу оба ве зе и по сту па ња свих 
сек то ра, ка ко би ре а го ва ње би ло бр зо 
и ефи ка сно. Н. Ми ло ше вић
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ТЕО РИ ЈА И ПРАК СА: ДУАЛ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ 

Шко ло ва ње добрих мај сто ра

Од како је поче ла при ча о дуал
ном обра зо ва њу у Срби ји, 
намет ну ла су се број на пита ња. 

Да ли ће ова кав систем функ ци о ни са
ти, како ће функ ци о ни са ти и хоће ли 
ђаци уоп ште бити заин те ре со ва ни за 
поха ђа ње наста ве на ова кав начин? 
Све сни смо тога да је вели ки број 
сред њих шко ла фоку си ран на тео риј
ски рад са уче ни ци ма за вре ме часо ва, 
међу тим тако ђе зна мо да такав при
ступ није дово љан. Нерет ко се деша ва 
баш то да су деца неза ин те ре со ва на 
због гра ди ва које про ла зе а да га ниг де 
не при ме њу ју. Основ ни циљ дуал ног 
обра зо ва ња је да ђаци буду укљу че ни 

у вео ма зах тев не про це се рада за које 
се шко лу ју, и за које ће након завр ше
ног шко ло ва ња на ова кав начин бити 
спрем ни. Прак са која тре нут но посто ји 
у шко ла ма и која није веза на за дуал
но обра зо ва ње попри лич но недо вољ
на за оспо со бља ва ње струч ног кадра.

У раз го во ру за М нови не про фе
сор Пре храм бе но шумар ско хемиј ске 
(ПХШ) шко ле у Срем ској Митро ви ци, 
Фра ња Мол нар нам је обја снио како 
ова кав систем у овој шко ли функ ци о
ни ше.

– Има мо опе ра те ре за изра ду наме
шта ја и тех ни ча ре за обли ко ва ње 
наме шта ја и енте ри је ра. Први смер 

је тро го ди шњи и они уче по новом 
дуал ном обра зо ва њу. Има ју два дана 
прак се у првој годи ни док ће у дру гој и 
тре ћој има ти по три дана. Што се тиче 
тех ни ча ра за обли ко ва ње наме шта
ја и енте ри је ра они су са еле мен ти ма 
дуал ног обра зо ва ња и тре ба ло би да 
од сле де ће школ ске годи не буду пот
пу но укљу че ни у тај систем, каже про
фе сор Мол нар.

Он дода је да уче ни ци на тај начин 
сти чу рад не нави ке и да се боље оспо
со бља ва ју за рад у обла сти за коју су 
се опре де ли ли. 

– Деца дале ко боље усва ја ју зна ње 
када виде како се у прак си ради нешто 

Фра ња Мол нар Петар Боро вић 

– Деца дале ко боље 
усва ја ју зна ње када виде 
како се у прак си ради 
нешто што су учи ли у тео
ри ји. Одла ском на прак су 
сти чу рад не нави ке. 
Оспо со бља ва ју се за рад 
на маши на ма, прво као 
помоћ ни ци, а онда и као 
мај сто ри, уче да у послу 
буду педант ни и тач ни. 
Важно је и то да они осе
те шта све могу да напра
ве сво јим рука ма да би 
доби ли инспи ра ци ју да 
све више ства ра ју, рекао 
је про фе сор Фра ња Мол
нар
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што су учи ли у тео ри ји. Одла ском на 
прак су сти чу рад не нави ке. Оспо со
бља ва ју се за рад на маши на ма, прво 
као помоћ ни ци, а онда и као мај сто ри, 
уче да у послу буду педант ни и тач ни. 
Важно је и то да они осе те шта све могу 
да напра ве сво јим рука ма да би доби
ли инспи ра ци ју да све више ства ра ју, 
рекао је про фе сор Фра ња Мол нар.

Он дода је да ђаке чека и нов ча на 
надок на да за оба вље ни рад у одре ђе
ној фир ми. 

Један од посло да ва ца који је пре
по знао зна чај дуал ног обра зо ва ња за 
децу је и Петар Боро вић вла сник фир
ме „Боре ал“ која се бави про из вод њом 
наме шта ја и енте ри је ра. У овој фир ми 
уче ни ци ПШХ шко ле оба вља ју прак су. 

Он је за М нови не обја снио како ова кав 
систем функ ци о ни ше и које су пред но
сти које уче ни ци има ју након одра ђе не 
прак се у овој фир ми.

– Нај ве ћу корист коју ђаци има ју од 
ова квог начи на уче ња је што изла зе 
на тржи ште спрем ни за рад и гаран
ту јем да су та деца после прак се у 
нашој фир ми свр ше ни мај сто ри. У 
нашој фир ми је тре нут но пето ро ђака 
који дола зе на прак су, рекао је Петар 
Боро вић

С обзи ром на то да се за Дуал но 
обра зо ва ње везу је и нов ча на надок
на да у изно су од 5.000 дина ра коју су 
вла сни ци пред у зе ћа дужни да упла ћу
ју уче ни ци ма за оба вљен рад пита ли 
смо Петра Боро ви ћа како ће та испла
та функ ци о ни са ти и на који начин ће се 
оба вља ти као и да ли посто ји могућ
ност да деца која желе додат но раде 
у тој фир ми раде и током лет њег пери
о да.

– Наша одлу ка је да сва ко дете које 
код нас ради буде пла ће но у почет ку 
150 дина ра по сату. Коли ко буду има ли 
рад них сати, толи ко ће бити пла ће ни. 
Деци је слат ко када има ју неки џепа
рац и то их покре ће самим тим посто
ји могућ ност да у току лета дођу и да 
раде у овом пред у зе ћу, каже Петар 
Боро вић

Андреа Димић
Фото: Вла ди мир Цуца нић

Бог дан Кава зо вић вла сник сто лар ске 
ради о ни це „Тик“ у чијој фир ми на прак
су дола зе уче ни ци из ПХШ шко ле исти
че да је прак са бит на за даље уса вр
ша ва ње, али и то да је потреб но уре ди
ти систем дуал ног обра зо ва ња како би 
такав вид уче ња опстао.

– Имам шесто ро ђака који дола зе код 
мене на прак су. Прак са пред ста вља 
про цес који тра је, и све оно што спа да 
у дуал но обра зо ва ње мора да буде 
систем ски уре ђе но и јасно дефи ни са
но. До сада је углав ном глав ну уло гу 
има ла шко ла, међу тим потреб но је да 
се сви укљу че у тај про цес и посло дав
ци и роди те љи да би ђаци аде кват но 
ода бра ли шта желе да упи шу и да 
струч ну прак су про на ђу пре почет ка 
наста ве, каже Бог дан Кава зо вић. 

Успех дуал ног обра зо ва ња 
зави си од систем ског уре ђе ња

Уче њем до напре до ва ња

Уче ни ци прве годи не сред ње шко ле 
ПШХ са сме ра тех ни чар за обли ко ва
ње наме шта ја и енте ри је ра и опе ра
те ри за изра ду наме шта ја за М нови
не су обја сни ли какво је њихо во иску
ство на прак си коју оба вља ју у фир
ма ма „Боре ал“ , „Тик“ и „Екос Лине“.

– Прак су оба вљам у фир ми „Боре
ал“. На почет ку ми се чини ло да ово 
није за мене с обзи ром на то да сам 
девој чи ца међу тим нави кла сам се и 
не пред ста вља ми про блем да радим 
тај посао. Сви су љуба зни пре ма 
нама и тру де се да нам што више 
обја сне и да нам дају оно што је лак
ше за ура ди ти – каже уче ни ца Андреа 
Ромек са сме ра тех ни чар за обли ко
ва ње наме шта ја и енте ри је ра.

– Задо во љан сам прак сом, нау чио 
сам више него у шко ли. Ради ли смо 

на маши на ма на који ма смо сме ли уз 
мере опре за и зашти ту на раду. За 
ово крат ко вре ме сам нау чио доста 
тога и волео бих да оста нем тамо. 
Сма трам да је важно да сада стек не
мо рад ну нави ку коју касни је може мо 
да при ме ни мо. Нов ча на накна да би 
ми зна чи ла али првен стве но идем на 
прак су због иску ства и да нешто нау
чим, новац није пре су дан – каже уче
ник Филип Бау ер са сме ра тех ни чар 
за обли ко ва ње наме шта ја и енте ри је
ра који прак тич ни део оба вља у већ 
поме ну тој фир ми.

– Идем у фир му „Боре ал“, сви ђа ми 
се јер је добра атмос фе ра у фир ми, 
коле ге су добре пре ма нама као и ми 
пре ма њима. У фир му нека да иде мо 
и субо том – каже уче ник Нико ла 
Митро вић са сме ра тех ни чар за обли

ко ва ње наме шта ја и енте ри је ра. 
– Идем на прак су у фир ми „Тик“. 

Није пре те ра но тешко, зани мљи во је 
и има доста тога да се ради. Доста 
тога је пове за но са неким ства ри ма 
које учи мо у шко ли и лак ше ми је да 
раз у мем гра ди во које учим. На послу 
су сви супер, нису стро ги и тру де се 
да нам пока жу како тре ба да ради мо 
одре ђе не задат ке – каже уче ник 
Нико ла Биро вљев са сме ра опе ра тер 
за изра ду наме шта ја и енте ри је ра.

 На прак си сам у фир ми „Екос 
лине“. Радим на маши на ма које нису 
пре те ра но зах тев не. Дођем од шест, а 
вра ћам се кући у један, и није ми 
тешко да ускла дим оба ве зе које имам 
у тој фир ми и у шко ли – каже уче ник 
Милан Мар ко вић са сме ра опе ра тер 
за изра ду енте ри је ра и наме шта ја.

Андреа Ромек, Филип Бау ер, Нико ла Митро вић, Нико ла Биро вљев и Милан Мар ко вић

Богдан Кавазовић
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Ако пу ту је мо пру гом
Бе о град – За греб од Ру ме 
до Срем ске Ми тро ви це, за 

то пу то ва ње мо ра ће мо 
одво ји ти не што ја че од 
по ла са та, иако би смо 

но вим во зо ви ма ту
ре ла ци ју тре ба ли

да пре ђе мо за
цир ка пет ми ну та

Већ не ко ли ко го ди на про ђе од 
ка ко на род у Ср би ји ужи ва у 
ком фо ру но вих во зо ва. Ле ти 

кли ма, зи ми то пло, све чи сто и ми ри
сно. Ка ко су ре кли, сти за ће се све 
бр же, по европ ским стан дар ди ма. 

Би ло ка ко би ло, во зо ви су сти гли, 
али ка кве су нам пру ге то је већ дру
га при ча. Ка ко ства ри сто је, ове но ве 
љу те ма ши не у не ким де о ни ца ма 
иду мно го спо ри је чак и од ле ген дар

ног Ћи ре. Ако пу ту је мо пру гом Бе о
град – За греб од Ру ме до Срем ске 
Ми тро ви це, за то пу то ва ње мо ра ће
мо одво ји ти не што ја че од по ла са та, 
иако би смо но вим во зо ви ма ту ре ла
ци ју тре ба ли да пре ђе мо за цир ка 
пет ми ну та. Раз лог то ме ле жи у 
ви ше де це ниј ском нео др жа ва њу пру
ге. Ако спу сти мо по глед, по што воз 
сва ка ко иде не ве ро ват но спо ро па 
мо же мо све да ви ди мо, ви де ће мо да 

у про се ку на де сет ме та ра пру ге сто
је три шра фа. Да се шра фо ви кра ду 
ни је не по зна то, али ов де би се пре 
ре кло да је у пи та њу не што дру го. 
Ако не ко ли ко де це ни ја оста ви мо 
др во на по љу, на ки ши, сун цу, па сне
гу и он да опет у круг, оно ће вре ме
ном по че ти по ла ко да се кри ви и 
де фор ми ше, ма ко ли ко би ло за шти
ће но. Та ко је и са пру жним пра го ви
ма. Без ре дов не за ме не и одр жа ва

Да би смо ви де ли да ли ду го пу то ва
ње во зом пред ста вља про бле ме пут
ни ци ма ко ји су у при ли ци да пу ту ју на 
ре ла ци ји ко ја ко ри сти спор ни ко ло сек, 
раз го ва ра ли смо са не ки ма од њих. 

Све тла на Мрк шић, Шид: Иде ве о
ма спо ро. Идем пре ма Ши ду и ве руј те 
ми да не кад бу де и ма ње од 40 ки ло
ме та ра на час. Углав ном ускла дим 
сво је оба ве зе са пре во зом, али тих 
сат вре ме на на овој ре ла ци ји је ствар
но про блем.

Сне жа на Чор та но вач ки, Вој ка: 
Пу ту јем на ре ла ци ји Срем ска Ми тро
ви ца – Ста ра Па зо ва. Идем у шко лу, 
па ми бр зи на во за пред ста вља про

блем, ма да ми слим ја је ве ћи про блем 
ред во жње јер во зо ви иду у про се ку 
на сва ка че ти ри са та.

Бо рис Ми хај ло вић, Ста ра Па зо ва: 
Пу ту јем из Па зо ве у Ми тро ви цу, по што 
идем у Ви шу пе да го шку шко лу. Тре ба 
ми до ста вре ме на да стиг нем, мо гло 
би то би ти мно го бр же. На при мер од 
Ру ме до Ми тро ви це пу ту је мо ствар но 
пре ду го. По ред то га, ју че нам је воз 
ка снио 90 ми ну та, па смо мо ра ли да 
че ка мо дру ги.

Не над Јо ва но вић, Ста ра Па зо ва: 
Пу ту јем у Ми тро ви цу из Ста ре Па зо ве 
по што ов де сту ди рам. Воз се кре ће 
ствар но ја ко спо ро, па је про блем то 

што че сто ка сним на пре да ва ња. Ево 
да нас сам за ка снио на ко ло кви јум. 

Ми ле на Смо ља но вић, Ста ра 
Па зо ва: По што пу ту јем ов де на 
фа кул тет ово ми ствар но пред ста вља 
про блем, јер се во зо ви ву ку. По себ но 
ми је про блем што че сто због во за 
за ка сним на ауто бус за да ље. 

Бо ја на Са мар џи ја, Ста ра Па зо ва: 
Сту ди рам ов де за вас пи та чи цу, па 
во зом пу ту јем на фа кул тет. По не кад 
ка сним на пре да ва ња због то га што 
воз ка сно стиг не, али про фе со ри 
углав ном има ју раз у ме ва ња за то. Ред 
во жње је та ко ђе раз у ђен па се ду го 
че ка. 

АН КЕ ТА: ДА ЛИ ВАМ ПРЕ ДУ ГО ПУ ТО ВА ЊЕ ПРЕД СТА ВЉА ПРО БЛЕМ?

Во зо ви се ву ку, а оба ве зе тр пе

Све тла на Мрк шић, Сне жа на Чор та но вач ки, Бо рис Ми хај ло вић, Не над Јо ва но вић, Ми ле на Смо ља но вић и Бо ја на Са мар џи ја

ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ СР БИ ЈЕ

Ре кон струк ци ја
пру ге пре ко по треб на
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ња, они су, де фор ми шу ћи се, по че ли 
да из ба цу ју шра фо ве из се бе. Пла
стич но ре че но, шра фо ви из про па
лих пра го ва ис па да ју као зу би од 
па ра ден то зе. Ова кво ста ње оче ку је 
нас на це лој ре ла ци ји од Го лу би на ца 
до др жав не гра ни це са Хр ват ском, 
па се сва ко ме ко се у том прав цу упу
ти мо же по же ле ти сре ћан пут, и то 
до слов но. 

Ипак, пре ма не дав ним ин фор ма
ци ја ма са сај та Же ле зни ца Ср би је, и 
ова пру га до ћи ће на ред за ре кон
струк ци ју (бо ље ре ћи по нов ну град
њу) у на ред них не ко ли ко го ди на. 
Овај по мак у раз во ју же ле зни це до го
во рен је у не дав ној по се ти срп ског 
пред сед ни ка Хр ват ској, а Ме мо ран
дум о ре кон струк ци ји ове пру ге је 
пот пи сан од стра не ми ни стар ке гра
ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра
струк ту ре др Зо ра не Ми хај ло вић и 
хр ват ског ми ни стра мо ра, про ме та и 
ин фра струк ту ре Оле га Бут ко ви ћа. 
План је да се за јед но кон ку ри ше за 
сред ства код ЕУ, а по че так ра до ва 
оче ку је се оквир но 2019. го ди не.

Ова пру га пред ста вља вр ло ва жну 
са о бра ћај ни цу због еко ном ске раз
ме не две зе мље, а од ве ли ког је зна
ча ја и због по ве зи ва ња зе ма ља 
ис точ не и за пад не Евро пе. Али, ка да 
се по глед скло ни са ових круп них и 
не до сти жних ства ри, ту оста је онај 
ма ли, обич ни чо век. Чо век ко ји сва
ко га да на, на по пла вље ној и ве тро
ви тој ста ни ци, че ка воз до рад ног 
ме ста, фа кул те та или шко ле. Ње гов 
по сло да вац или пак про фе сор не ће 
се пи та ти за што не сти же на вре ме. 
Ко га је бри га за ње га. И та ко већ 
го ди на ма. Оно што нам пре о ста је 
је сте да че ка мо, а вре ме ће по ка за ти 
да ли ће пру ге Ср би је ика да по ста ти 
бр же.

Не ма ња Ми ло ше вић

ОШ „ТРИ ВА ВИТА СО ВИЋ ЛЕБАР НИК“ ЛАЋА РАК

Обе ле жен Дан Рома

Удру же ње Рома „Пар но Ромо ро“ је 
пово дом обе ле жа ва ња Свет ског дана 
Рома 28. мар та орга ни зо ва ло музич

ки спек такл Сло бод ни људи у основ ној шко
ли „Три ва Вита со вић Лебар ник“ у Лаћар ку. 
Учи тељ у овој шко ли Злат ко Вуле тић је 
иста као да ће у дана шњој пред ста ви уче
ство ва ти ром ска и дру га деца као и то да је 
свр ха пред ста ве да се сви они оку пе зајед
но на јед ном месту.

– Циљ нам је да кроз кре а тив но анга жо
ва ње мла дих Рома они поста ну видљи ви у 
дру штву, да се под стак не њихо во умет нич
ко зала га ње и да им се омо гу ћи рав но пра
ван при ступ јав ном живо ту. У окви ру пред
ста ве Сло бод ни људи има ће мо лут кар ско 
позо ри ште, игре, песме, там бу ра ше, каже 
Злат ко Вуле тић 

Он је додао и то да деца радо поха ђа ју 
сек ци ју коју он води као и да су  пре по зна
тљи ви јер су осво ји ли доста награ да. 

Мај ка дво ји це ром ских уче ни ка који поха
ђа ју ову основ ну шко лу исти че да је учи тељ 
Злат ко Вуле тић вели ка подр шка  уче ни ци
ма и роди те љи ма, и дода је да је он јако 
посве ћен деци са којом ради.

Један од чла но ва сек ци је три на е сто
го ди шњи дечак Неша Фера то вић који се 
публи ци пред ста вио песмом Ђелем ђелем 
и реци та ци јом каже да је тален то ван за 
пева ње, игра ње и реци то ва ње. Он са оду
ше вље њем дода је да воли дру же ње са 
дру га ри ма у сек ци ји.

Ово је пета годи на како удру же ње Пар но 
Ромо ро обе ле жа ва Свет ски дан Рома.

А. Д.

Пред ста ва Сло бод ни људи 

ШО СО „РА ДИ ВОЈ ПО ПО ВИЋ“

Продајна изложба радова
У че твр так, 29. мар та, у хо лу Град

ске ку ће у Срем ској Ми тро ви ци 
одр жа на је из ло жба ра до ва уче

ни ка Шко ле за основ но и сред ње обра
зо ва ње „Ра ди вој По по вић“ и ко ри сни ка 
Днев ног бо рав ка ове уста но ве. Ова 
про дај на из ло жба би ла је ху ма ни тар
ног ка рак те ра, а сва при ку пље на сред
ства опре де ље на су за по бољ ша ње 
услу га ко је ова уста но ва пру жа.

Том при ли ком раз го ва ра ли смо са 
Алек сан дром Го лић, ко ор ди на тор ком 
Днев ног бо рав ка.

– Ово је ус кр шња про дај на из ло жба 
уче ни ка шко ле „Ра ди вој По по вић“ и ко
ри сни ка днев ног бо рав ка. Циљ из ло

жбе је упо зна ва ње ши ре јав но сти и ло
кал не за јед ни це са ра до ви ма, жи во том 
и по тре ба ма ко ри сни ка Днев ног бо рав
ка и уче ни ка на ше шко ле. Из ло же ни су 
пред ме ти на ста ли у окви ру кре а тив них 
ра ди о ни ца и у окви ру прак тич не на ста
ве. Сред ства ко ја се при ку пе тро ше се 
на њи хо ве по тре бе, дру же ње, шет ње 
и ор га ни зо ва ње екс кур зи ја – ре кла је 
Го ли ће ва и до да ла да је циљ ова квих 
ак тив но сти јед но ве ли ко дру же ње, као 
и адап та ци ја и укљу чи ва ње ко ри сни ка 
Днев ног бо рав ка и уче ни ка ове шко ле 
у ши ру дру штве ну за јед ни цу – ис та кла 
је Го ли ће ва.

Н. М.
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ПОЗОРИШТЕ „ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ“

Светски дан позоришта
Широм света 27. марта обележен је Светски дан позоришта. Овогодишњу поруку која је читана пре сваке 

представе, упутио је британски глумац, писац, редитељ Сајмон Мекбарни.
У митровачком позоришту „Добрица Милутиновић“ овај дан обележен је извођењем представе „Љубави 

Џорџа Вашингтона“ у којој су главне улоге одиграле Јелана Јанковић и  Душанка Анојчић.

Детаљ из представе: Душанка Анојчић и Јелена Јанковић 

УСТА НО ВА ЗА НЕГО ВА ЊЕ 
КУЛ ТУ РЕ „СРЕМ“

Драм ска 
смо тра
У четвртак и петак 29. и 30. мар та у 

митро вач ком позо ри шту „Добри ца 
Милу ти но вић“ одр жа на је Смо тра 

драм ског ства ра ла штва ама те ра за децу 
и одра сле Гра да Срем ска Митро ви ца. 
Смо тре је орга ни зо ва ла Уста но ва за 
него ва ње кул ту ре „Срем“. Селек тор ово
го ди шње смо тре био је Зол тан Фрид ман. 
Он је иста као да су општин ске смо тре 
важне и да их тре ба подр жа ти јер пред
ста вља ју први ниво који драм ске гру пе и 
драм ске сек ци је из шко ле тре ба да про ђу 
да би оства ри ли добру интер ак ци ју са 
публи ком и са оста лим ансам бли ма.

– Митро вач ка општи на пока зу је да 
упор ним радом и кон ти ну и ра ним одр жа
ва њем смо три негу је ту ватру теа тра. 
Дра го ми је да се из годи не у годи ну 
сусре ћем са сјај ним позо ри шним пре га о
ци ма који раде са тим мла дим људи ма – 

рекао је селек тор смо тре Зол тан Фрид
ман

За Смо тру је при ја вље но 10 пред ста ва 
у две кате го ри је. Селек тор Зол тан Фрид
ман, на Зон ску смо тру у Пећин це, која ће 
се одр жа ти 19. и 20. апри ла, упу тио је 
четири пред ста ве из кате го ри је Деч је 
драм ско ства ра ла штво: „Отка че на Бај ка“, 
Кре а тив ног сту ди ја и теа тра „Гар тел“, „Све 
што сам хте ла да знам“, ОШ „Сло бо дан 
Бајић Паја“, „Кажи тети  добар дан“, ОШ 
„Јован Попо вић“ и Деч јег цен тра „Чисто 
срце“ и „Сне жа на и седам – осам пату ља
ка“, Кре а тив ног сту ди ја и теа тра „Гар тел“. 

Из кате го ри је Драм ско ства ра ла штво 
за одра сле, на 56. сусрет позо ри шних 
дру шта ва Вој во ди не, који ће се одр жа ти 
од 18. до 26. маја, у Ста рој Пазо ви, 
Сремску Митровицу ће пред ста вљати 
Цен тар за кул ту ру мла дих и Позо ри ште 
„Добри ца Милу ти но вић“ са пред ста вом 
„Низ пру гу“, док су пред ста ве: „Бар бе ло  
о пси ма и деци“, Кре а тив ног сту ди ја и 
теа тра „Гар тел“ и „Изби ра чи ца“, Митро
вач ке гим на зи је, упу ће не на „Вој во ђан ски 
омла дин ски позо ри шни фести вал“, који 
ће се одр жа ти од 4. до 6. маја у Кули.

А. Д.

Пред ста ва „Отка че на бај ка“
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УСКРС: ДАН ПОБЕ ДЕ БОЖ ЈЕГ СИНА

Повра так љуба ви и мира

Из тео ло шке пер спек ти ве, Ускрс пред ста вља 
нај ва жни ји хри шћан ски пра зник. А њиме се 
озна ча ва и про сла вља побе да Бож јег сина 

над сила ма Сата не, смр ти, боле сти и лажи.
Након Вели ког пет ка, Вели ка субо та пред ста вља 

дру ги дан жало сти и про во ди се у моли тви и тиши
ни, као дан Ису со вог сила ска у Хад. Поноћ ном вас
кр шњом литур ги јом завр ша ва ју се дани жало сти и 
почи ње пра зник ускр сну ћа.

Сма тра се да је Ускрс као вер ски хри шћан ски пра
зник, први пут пове зан са Ису сом и обе ле жен у II 
веку. Литур ги ја тра је два миле ни ју ма, одно сно при
чест и иде ја о вас кр се њу. Како би спрао сво зло са 
овог све та и рас те ре тио људе, Исус, као бого чо век, 
у сво ју крв пушта лаж, болест и смрт. На тај начин 
човек поста је бесмр тан, јер смрт је лаж коју је донео 
пали анђео.

За Ускрс се фар ба ју црве на јаја, што сим бо ли зу је 
извор живо та нато пљен Ису со вом крвљу у којој 
нема лажи и смр ти. Исус води бла го ста њу, као 
извор љуба ви, добро те и исти не, облачeћи наше 
душе у све тлост.

Сва ки народ има сво је оби ча је веза не за Ускрс, 
неки су нам позна ти, неки чуд ни, а неки чак и непри
јат ни.

Фин ци децу обла че у вештич је кости ме, фар ба ју 
им лица и ста вља ју мара ме на гла ву. Деца иду ули
цом носе ћи метле, метал не чај ни ке и бре зо ве гра
не. Уда ра ју ћи у чај ни ке, Фин ци пре ки да ју тиши ну 
која је тра ја ла за вре ме поста, а та бука би тре ба ло 
да оте ра зле духо ве. А затим се укљу чу ју и одра сли 
и „шиба ју“ се бре зо вим гра на ма, што би тре ба ло да 
доне се сре ћу, здра вље и бла го ста ње.

Уко ли ко би се за вре ме Ускр са нашли у јужној 
Фран цу ској, тре ба ла би вам виљу шка. У јед ном 
малом гра ди ћу на југу ове земље, тра ди ци о нал но 
мешта ни пра ве гигант ски омлет, који може да 
нахра ни пре ко 1.000 људи, а утро ши се нај ма ње 
4.500 јаја. Ова тра ди ци ја поти че од вре ме на Напо
ле о на, којем се толи ко допао тај омлет да је од 
мешта на затра жио да ску пе сва јаја и напра ве 
џинов ски омлет за целу њего ву вој ску.

На Крфу се негу је тако ђе чуд на тра ди ци ја. Тамо 
Грци пра знич ну неде љу запо чи њу раз би ја њем 
тањи ра, посу ђа, баца њем кроз про зор ћупо ва. Неки 
веру ју да тај оби чај дола зи из ста ре Вене ци је, где су 
се за Нову годи ну изба ци ва ле ства ри из куће.

Нор ве жа ни веру ју да је Ускрс вео ма пого дан за 
реша ва ње мисте ри ја, тач ни је, уби ста ва. Током 
Ускр са, теле ви зиј ски садр жа ји су пуни кри ми сери ја 
и фил мо ва, обја вљу ју се детек тив ске при че и слич
но. Оби чај дати ра од 1923. годи не.

У САД, као нај ра до сни ји ускр шњи оби чај пред ста
вља деч ја игра лова на јаја. Дакле, сви уку ћа ни 
сакри ју јаја (пра ва, дрве на, фар ба на, чоко лад на) по 
целој кући и има њу и онда кре ће потра га. У ускр
шње јутро, деца са кор пи ца ма кре ћу у потра гу и 
побед ник је оно дете које доне се, одно сно про на ђе 
нај ви ше јаја. Обич но их поред јаја чека ју ускр шњи 
покло ни за које се веру је да их је донео Ускр шњи 
зец.

Како год се сла ви ло, од кул ту ре до кул ту ре, вас кр
се ње сви ма зна чи исто – понов ни живот узви ше не 
иде је о без у слов ној љуба ви, изла зак људ ске душе 
на све тло, мир, радост и бла го ста ње.

Припремио: А. Ћосић

Ускр шњи оби ча ји у све ту 

ДРУШТВО
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ВАС КР СЕ ЊЕ: ФИЗИЧ КИ ИЛИ ДУХОВ НИ КОН ЦЕПТ

Да ли је Исус Христ
ствар но ускр снуо?

Пита ње дола ска
Мари је Маг да ле не

на југ Фран цу ске
у I веку, бли ско је

пове за но са још
јед ним исто риј ским 

пита њем – шта се
заи ста дого ди ло са 

телом Ису са Хри ста? 
Мари ја, када је дошла 

у Гали ју, са собом је 
доне ла тело свог

пре ми ну лог
спи ри ту ал ног учи те ља 

и сакри ла га дубо ко
у нека квој пећи ни.

Не посто је зва нич ни 
дока зи за то, па се за 
сада само нага ђа где 
би могло да буде то 
место у Фран цу ској

Веро ва ње у вас кр се ње дати ра од 
вре ме на чији садр жа ји нису 
могли да буду исто ри о граф ски 

забе ле же ни, а кроз сво ју кул ту ру 
прво бит но су га изра жа ва ли мно го
бож ци, међу први ма Суме ри. Вас кр
се ње под ра зу ме ва понов но рађа ње 
или обна вља ње одре ђе ног циклу са 
(нпр. плод них годи на, сун ча них дана 
итд.). 

Пре ма хри шћан ској мито ло ги ји, 
након што је раза пет на крст, а затим 
и погу бљен, по наре ђе њу Пон ти ја 
Пила та, након три дана и три ноћи, 
Исус Христ се поја вио међу живи ма. 

У овој дог ми која гово ри о вас кр сну
ћу хри шћан ског меси је, фигу ри ра 
изве сна Мари ја Маг да ле на Митро но
си ца. Митро но си ца је она која је све 
вре ме, са Пре све том Бого ро ди цом, 
била уз Ису са Хри ста на путу њего ве 
гол го те. Маг да ле ни се Исус јавио 
првој, пре ма јеван ђе љи ма по Јова ну 
и Мар ку, али ни у јед ном се не наво ди 
да је тај сусрет био физич ке при ро де. 

Пре ма пра во слав ном пре да њу, 
након што је Исус раза пет и погу
бљен, Мари ја је отпу то ва ла у Рим да 
се жали на Пон ти ја Пила та Цеза ру 
Тибе ри ју Кла у ди ју Неро ну због 

неправ де нане те њеном духов ном 
учи те љу. Нерон је при хва тио тужбу и 
Пила та послао из Јеру са ли ма у Гали
ју, где је, како леген да даље гово ри, 
овај умро у тешкој боле сти и цар ској 
неми ло сти. Из Рима, Мари ја је оти
шла у Ефес код Јова на Бого сло ва, а 
касни је је шири ла Хри сто ву про по
вед, као његов апо стол.

Вас кр се њу прет хо ди смрт, дакле, 
махом они који не веру ју у тако нешто 
у буквал ном, тако ре ћи, физич ком 
сми слу, пола зе од тога да Исус или 
није посто јао или није уби јен. Узми мо 
да је ово дру го, јер заси гур но је посто

Црква посве ће на Мари ји Маг да ле ни
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јао неко ко је про по ве дао толи ку 
љубав. Посто је инси ну а ци је да га је 
суди ја Пон ти је Пилат ипак поште део, 
нао чи глед вели ког бро ја Хри сто вих 
след бе ни ка раза пео на крст (неки 
науч ни изво ри твр де да је био успра
ван стуб, не крст), али да ипак није 
дозво лио да га смрт но ране. Пон ти је 
Пилат није имао мотив да уби је Ису
са, па је поми рио сво ју оба ве зу и сво
ју ети ку. Исус се, пре ма таквим тврд
ња ма, вра тио међу сво је след бе ни ке 
и при ја те ље рањен и исцр пљен, али 
жив, те је вас кр сла иде ја и нада, а не 
један човек.

Исто ри ча ри који се баве овом тема
ти ком, поку ша ва ју дуги низ годи на да 
утвр де шта се заи ста дого ди ло. Уста
ја ње из мртвих је са емпи риј ског ста
но ви шта немо гу ћа миси ја, па су пону
ђе на два обја шње ња – хипо те зе визи
је и укра де ног тела, а сма тра се и да 
су при че о ускр сну ћу наста ле тек 
деце ни ја ма након Хри сто ве смр ти.

Јед на од нај за ни мљи ви јих теза, 
која насто ји да опо врг не дог му о вас
кр се њу дола зи од Луи са Мар ти на који 
је у XIX веку истра жи вао дру штве ни 
живот Ису са. Он пове зу је Мари ју Маг
да ле ну и њега као вео ма бли ске при
ја те ље. Мар тин је твр дио да је Мари ја 

након Ису со ве смр ти, живот про ве ла 
у Фран цу ској. 

Пита ње дола ска Мари је Маг да ле не 
на југ Фран цу ске у I веку, бли ско је 
пове за но са још јед ним исто риј ским 
пита њем – шта се заи ста дого ди ло са 
телом Ису са Хри ста? Мари ја, када је 
дошла у Гали ју, са собом је доне ла 
тело свог пре ми ну лог спи ри ту ал ног 
учи те ља и сакри ла га дубо ко у нека
квој пећи ни. Не посто је зва нич ни 
дока зи о томе, па се за сада само 
нага ђа где би могло да буде то место 
у Фран цу ској, можда у Про ван си. 

Међу тим, позна то је да се у селу 
Рен ла Шате у јужној Фран цу ској, 
нала зи црква Еспе ра ца посве ће на 
Мари ји Маг да ле ни. Навод но, у тој 
цркви се нала зи гроб ни ца у коју је 
поло же но тело Ису са Хри ста. 

Било како било, очи глед но се појам 
вас кр се ња тума чи како је коме дра го, 
па нека тако и буде. Нај ва жни је у све
му томе је дожи вљај нове шан се, 
новог живо та можда, нове при ли ке да 
се нешто про ме ни и учи ни бољим. 
Ускрс не пред ста вља само јед ног 
чове ка муче ног или/и уби је ног у име 
љуба ви и бла го ста ња духа. Пред ста
вља иде ју о ува жа ва њу и раз у ме ва њу 
мно гих жрта ва које су поло же не за 
неко боље сутра које још не дола зи, 
па ко зна коли ко ће жрта ва тек бити 
пону ђе но. Ускр се ње би тре ба ло да 
пред ста вља  све што је уло же но у 
нови живот и у нову еру, у обли ку 
чисте љуба ви која мења свет, коју је 
про но сио Исус Христ.

A. Ћосић

Пре неко ли ко годи на, тур ски меди ји 
лан си ра ли су вест да је у посе ду тур
ске вла де ори ги нал ни спис Јеван ђе
ља по Вар на ви. Ова рели гиј ска књи га, 
која је испи са на на живо тињ ској кожи, 
на ара меј ском јези ку, твр ди да Исус 
није раза пет и да није вас кр сао. Ова 
књи га је аргу мент под ку су ри ва ња 
изме ђу ислам ске и хри шћан ске зајед
ни це које тра је веко ви ма. Ислам ска 
зајед ни ца твр ди да би, уко ли ко се 
испо ста ви да је садр жај јеван ђе ља 
тачан, то могло озбиљ но да уздр ма 
теме ље хри шћан ства. Вар на ва је твр
дио да је био једи ни савре ме ни све
док живо та Ису са Хри ста. Навод но, 
Исус је у сво јој про по ве ди име но вао 
Муха ме да као буду ћег меси ју, који ће 
бити Ара пин и да ће он конач но спа
си ти свет од гре ха. Уз мно го нело гич
но сти и кон тра дик тор но сти, ова се 
књи га одба цу је као аргу мент у хри
шћан ском науч ном све ту. Вар на ва је 
навод но рођен на Кипру као Јосиф, а 
име које је добио – Вар на ва, зна чи 
Син уте хе. Умро је тако што су га 
Јевре ји каме но ва ли до смр ти у Кипру, 
након што је про по ве дао јеван ђе ља 
по Анти о хи ји.

Дру ге тврд ње пак гово ре о томе да 
у I веку нове ере није посто јао ника
кав крст као сим бол вере, те да рим
ски импе ра то ри нису пру жа ли ника кву 
сим бо ли ку раза пи ња њем или спа љи
ва њем на крсту. Такве шко ле мишље
ња импли ци ра ју да је Исус мучен и 
про бо ден на усправ ном сту бу.

Исус раза пет
или не?

Гроб ни ца Ису са Хри ста 

У мно го бо жач кој епо хи, све древ не 
свет ске рели ги је опи са ле су усксну ће. 
Сила зак неког од божан ста ва у под зе
мље, свет мртвих, сим бо лич ки је пред
ста вљао поче так глад них годи на, зим
ског доба или суше. Како би се који бог 
вра тио из под зем ног све та, поно во би 
насту пи ли кли мат ски усло ви повољ ни 
за живот и вре ме изо би ља. Овим укр
сну ћи ма прет хо де број ни мито ви, као 
што су Сила зак боги ње Иштар у под зе
мље, Неста нак бога Баа ла, Изи да и 
Хорус (ускр сну ће Ози ри са), Орфеј и 
Еури ди ка и оста ли. 

И код Ста рих Сло ве на посто ја ла је 
иде ја о ускр сну ћу, мно го пре Хри ста. 
Када би насту пи ла зима и сун це осла
би ло, дожи вља ва ло се то као тре нут ни 
неста нак или смрт Дај бо га, бога сун ца 
и ватре, након чега би се опет вра ћао, 
завла да ло би про ле ће и моли тве су 
упу ћи ва не томе да Дај бог што пре вас
кр сне. Таква веро ва ња била су раши
ре на на свим про сто ри ма где су живе
ли Сло ве ни. Негде око 25. децем бра, 
сла ви ли би се Дани Сун ца у сла ву и 
част поно во рође ног Дај бо га, првог 
сина Сва ро га који је ство рио све. 
Божић је са Хри стом, међу тим, пове зан 
тек у IV веку, а дог ма ти ка о вас кр се њу 
учвр сти ла је сво је коре не два века 
рани је.

У дана шње вре ме, пре ма хри шћан
ској мито ло ги ји, Дај бог, Баал, Иштар 
(Ина на), Ану, као и још нека вели ка 
древ на божан ства, пред ста вља ју се 
као моћ ни ци у хије рар хи ји демо на, крв
ни ка.

Ускр сну ћа 
бого ва
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ПРО ТА МИЛО РАД ГОЛИ ЈАН: ДУХОВ НОСТ ПОТРЕБ НИ ЈА ВИШЕ НЕГО ИКА ДА

Литур гиј ско вас кр се ње
још увек тра је

Тра гич на
окол ност је та 

што се деца 
овде од малих 

ногу уче да
сво ју сре ћу

тра же у нов цу
а тај новац у 

ино стран ству. 
Уко ли ко деца 

нај пре не буду 
уче на да у себи 

изгра ђу ју 
љубав, ми смо 

као народ
изгу бље ни и 

нико нас неће 
спа си ти. Бог

је љубав

Када гово ри мо о вас кр се њу, 
мисли мо на сим бол љуба ви 
распе те на крсту која спа ша ва 

чове чан ство и цео свет у којем живи
мо. Исус Христ је стра дао да би нас 
начи нио бољим људи ма. Два миле
ни ју ма, коли ко тра је литур ги ја, Исус 
насто ји да зло из људ ске крви пре ба
ци у сво ју и осло бо ди нас, пода ри нам 
све тлост и нову иде ју и шан су. 

Пово дом вер ског пра зни ка Ускр са, 
који су като ли ци про сла ви ли 1. апри
ла, а пра во слав ци ће 8. апри ла, раз го
ва ра ли смо са про том Мило ра дом 
Голи ја ном, који живи у Ноћа ју. Послед
њих осам годи на про та Голи јан је 
слеп. Он каже да је духов ност од нај
ве ћег зна ча ја и да до ње није лако 
доћи, о чему све до чи и окру же ње у 
којем живи мо.

– У дана шње вре ме духов ност је 
изу зет но потреб на, а мало је про ду хо
вље них људи. Да би човек изра зио 
духов ност потреб на је огром на сна га, 

што није ни јед но став но ни лако. 
Људи који су дали себи за пра во да се 
баве духов но шћу, нису спрем ни за све 
то што би тре ба ло да зна ју и у шта би 
тре ба ло да веру ју, да би могли да 
помог ну, пре све га себи, па тек онда и 
дру ги ма. Ја сам изгу био очи њи вид и 
да нисам про жет вером и духов но шћу, 
мно го би ми теже то пало. Стра шан је 
губи так било којег дела тела, али нај
стра шни ји је губи так очи ју. Људи ма 
који мора ју без вида да наста ве да 
живе у овом све ту, вера је та која 
може да учвр сти сна гу, како би из ње 
човек иза шао про ду хо вљен и непо ра
жен – при ча про та Голи јан.

М НОВИ НЕ: На који начин би 
могли да пер ци пи ра мо Ису са Хри
ста у кон тек сту вас кр се ња и евен
ту ал но при бли жи мо чита о ци ма тај 
кон цепт као духов ни?

МИЛОРАД ГОЛИ ЈАН: У овим годи
на ма и веко ви ма који су испред нас, 

Ако смо пра вље ни 
пре ма лику бога који 

дола зи као Све то
трој ство, тре ба ло би и 
човек да буде трој чан. 
Ми ипак има мо само 
дво стру ку при ро ду. 
Тре ћи део је умро у 
Ада му, нестао, а тај 

део је давао
сна гу души

Про та Мило рад Голи јан

M NOVINE :

ИНТЕРВЈУ
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тре ба ло би да се опре де ли мо какав 
однос има мо пре ма лич но сти бого чо
ве ка Ису са Хри ста, а тај однос је 
литур гиј ског карак те ра. Литур ги ја је 
оно што нам је оста вио Исус како 
бисмо има ли везу, кому ни ка ци ју са 
њим за сва вре ме на. Иако тра је већ 
два миле ни ју ма, оно што твр дим је да 
оби чан свет, па чак и инте лек ту ал ни, 
није још схва тио о чему се ради кад је 
у пита њу литур ги ја чији је зна чај огро
ман када је у пита њу вас кр се ње. По 
мом и тума че њу све тих ота ца, Исус 
Христ је бого чо век. Када је тре ба ло 
да постра да, на Вели ки четвр так, он 
је себе дао чове чан ству у виду хле ба 
и вина – тела и крви. Сви који се при
че шћу ју, они уну тар себе, у хле бу и 
вину при ма ју семе за духов ног чове ка 
који је нестао у Ада му. Гово ри ти о 
вас кр се њу Ису со вом, дво стру ки је 
посао. У исто риј ском вре ме ну он 
јесте вас кр сао, а у литу р гиј ском још 
тра је про цес нашег про чи шће ња.

Људи су пале при ро де. Шта је то 
у чове ку што га окре ће од мира, 
бла го ста ња и сре ће и тера га у 
немир не воде и на који начин би 
могао да буде спа сен? Да ли је 
могу ће иску пље ње људ ске врсте 
која се нала зи пред број ним изво
ри шти ма зла, наро чи то у вре ме ни
ма која сле де?

– Нисам од оних који веру ју да је 
човек ево лу и рао из ниже раз ви је них 
бића у ово што је сад, веру јем да је 
обрат но. Човек је дево лу и рао од вре
ме на када је био висо ко раз ви је но 
биће. Број не свет ске фило зо фи је 
опи су ју злат ни век, Еден и рај и људе 
који су из тог раја испа ли окре нув ши 
леђа свом богу. Окре нув ши леђа 
Твор цу, окре ну ли су се од изво ри шта 
љуба ви, радо сти, бла го ста ња и све
тла. Пошли су за палим анђе лом, који 
је први крв ник, чове ко у би ца,  који се 
одмет нуо од свог оца. Сата на пред
ста вља лаж и смрт, он је отац свих 
лажи. То је отро ва ло чове чан ство. 
Оно што је пали анђео успео, то је да 
у сву крв на земљи уба ци смрт и лаж. 

Кад се Исус Христ ова пло тио од крви 
Пре све те Бого ро ди це, он је при мао 
сву људ ску при ро ду, али није дозво
лио да у њего ву крв уђе смрт. Исус је 
био први бесмр тан човек после Ада
ма, пре пада. Ако смо пра вље ни пре
ма лику бога који дола зи као Све то 
трој ство, тре ба ло би и човек да буде 
трој чан. Ми ипак има мо само дво
стру ку при ро ду, душу и тело, има мо 
пси ху и теле сни живот. Тај тре ћи део 
је умро у Ада му, нестао. А тај део је 
давао сна гу души и обла чио Ада ма у 
све тлост. Хри стос кроз хлеб и вино 
поно во даје чове ку про ши ре ње све
сти, оја ча ва њего ву душу, обла чи га у 
све тлост и у нови живот. У том новом 
живо ту човек види један виши свет. У 
том вишем све ту, цен трал на фигу ра 
је Исус на крсту. Њего ва крв је без 
зла, у њој живи исти на и живот. У 
вишем духов ном живо ту, зло, у виду 
лажи, боле сти и смр ти, неста је из нас 
и одла зи у Хри сто ву крв. Ако је у Ису
со вој крви бог у сво јој пуно ћи, са 
чове чан ства пре ла зи зло у њу и напу
шта нас. Ису со ва крв је иску пи тељ
ска. Ако та крв у којој је зло ипак оста
је сана ма, онда Исус Христ нема шта 
да тра жи на крсту. Литур гиј ско вас кр
се ње се још није дого ди ло, Исус је 
још на крсту и још увек поку ша ва да у 
сво ју крв при ми зло у сво ју крв да би 
нама дао дав но изгу бље ну исти ну, 
љубав и радост.

Наш народ за себе воли да веру је 
да је народ од вере, хри шћан ског 
духа који зна за опрост, који воли и 
који не чини дру ги ма оно што не 
жели да чине њему. Исти на, кроз 
исто ри ју, овај народ је често стра
дао, али та исто ри ја се пона вља. 
Шта нам је све потреб но да као 
народ схва ти мо и дожи ви мо, не би 
ли нека ко поста ли бољи људи и 
изгра ди ли боље дру штво?

– Ако у нашем наро ду ерос буде 
јачи од танатоса биће мо спа ше ни. 
Међу тим, уко ли ко би било обрат но, 
ако би нагон за нов цем и моћи био 
јачи од потре бе за чистом љуба вљу, 
не би нам се добро писа ло. Тра гич на 
окол ност је та што се деца овде од 
малих ногу уче да сво ју сре ћу тра же у 
нов цу а тај новац у ино стран ству. Уко
ли ко деца нај пре не буду уче на да у 
себи изгра ђу ју љубав, ми смо као 
народ изгу бље ни и нико нас неће спа
си ти. Бог је љубав. И човек је љубав. 
Уко ли ко човек не позна је љубав и 
нема је у себи, он је – ништа. Сва ком 
наро ду, наро чи то нашем, тешко је, 
одно сно неиз во дљи во да опста не ако 
не нау чи да воли, да ква ли тет но пру
жа љубав и шири је око себе, да воли 
сво је потом ство и сво је часне прет ке. 
Наш народ мора да буде једин ствен, 
овде мора да се рађа мно го деце из 
љуба ви и љубав је та која може да 
нас спа се, а љубав је Исус.

Алек сан дар Ћосић

Про та Мило рад Голи јан, рођен је у 
Хан Пије ску, а у Босни је био и за вре
ме рата у СФРЈ. У сред рат ног вихо
ра, Голи јан је, веру ју ћи у Бога, држе ћи 
у гла ви сли ку Ису са Хри ста на крсту, 
спа сао живот дво ји ци има ма.

– Рат је стра шан, јер кад бук не, 
осло бо ди се сва људ ска пато ло ги ја и 
сви наго ни су пуште ни, неза у ста вљи
ви. Ето, док сам био у Босни тих рат
них годи на, обра ти ла су ми се дво ји ца 
који ме ника да ничим нису увре ди ли, 
тра же ћи помоћ од мене. Помо гао сам 
им, тај човек је спа шен, али нисам 
имао пред ста ву да ће тако нешто да 
завре ди број не опту жбе на мој рачун. 

То ми је било кри во. Као човек, све
ште ник и хри шћа нин не могу себи да 
дозво лим то да у јед ном рату не оста
нем то што јесам. Без обзи ра на дате 
окол но сти, оно што је Женев ска кон
вен ци ја дав но утвр ди ла, да нена о ру
жан човек није непри ја тељ, игно ри са
но је од стра не дома ћих наци о на ли
ста који нису могли да ми опро сте то 
што сам ура дио, иако сам био и на 
рати шту. Мени је важно да моја деца 
и даље потом ство неће има ти чега да 
се сти де кад сам ја у пита њу. Као 
једи ни поје ди нац у Срби ји, добио сам 
награ ду за чести тост – рекао је про та 
Мило рад Голи јан.

Неса ло ми ва вера

Хри стос кроз хлеб
и вино поно во даје 
чове ку про ши ре ње 

све сти, оја ча ва њего ву 
душу, обла чи га у
све тлост и у нови 

живот. У том новом 
живо ту човек види 

један виши свет.
У том вишем све ту, 

цен трал на фигу ра је 
Исус на крсту. Њего ва 
крв је без зла, у њој 
живи исти на и живот
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У току је обно ва упи са деце 
за бора вак у Пред школ ској 
уста но ви „Бошко Буха“ у 
Инђи ји и тра ја ће до пет ка, 6. 
апри ла. Роди те љи чија деца 
има ју цело днев ни бора вак у 
пред школ ској уста но ви 
„Бошко Буха“ мора ју под не ти 
зах тев за обно ву упи са, а 
обно ва упи са врши се код вас

пи та ча уз доста вља ње попу
ње ног обра сца – Зах тев за 
обно ву упи са и  потвр де о 
изми ре њу оба ве за за бора вак 
дете та у уста но ви. 

Из ПУ „Бошко Буха“ у Инђи ји 
под се ћа ју да при ја ве за упис 
нове деце за рад ну 2018/2019. 
годи ну почи њу 16. апри ла и 
тра ја ће до 30. апри ла.

ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Мода Пише:
Дра га на Попов

Дола ском кален дар ског про ле ћа наме ће се и пита ње 
обла че ња. Лепи сун ча ни дани изма ми ће и оне из нај твр
ђе љушту ре да про ше та ју. И онда про бле ми сле де. Шта 

обу ћи? Мно ги  ово пита ње везу ју за жен ску попу ла ци ју. А да 
ли се само жене баве модом? Исто ри ја моде је дуга и мно ги 
су се бави ли овим пита њем на нешто вишем нивоу. Шта нама 
пре о ста је? Да ана ли зи ра мо мод не трен до ве у про вин ци ји. Е, 
па мода је и овде при сут на. На овај или онај начин. Као и све 
оста ло и мод ни трен до ви су код нас сти за ли касни је у одно су 
на тзв. цен тре моде.  Сви се сећа мо мини сук ње која је иза
зва ла мно ге рево лу ци је, а није про ли ве на ни јед на кап крви. 

Сва шта смо носи ли. Купо ва ли неке назо ви мод не часо пи се 
и поку ша ва ли да копи ра мо моде ле. У мла до сти сам има ла јед
ну мрач ну фазу. Као ја волим само там не боје типа нај там ни ја 
бра он, црна. Све тле боје сам игно ри са ла јер ме оне визу ел но 
ме чине дебљом. Роди те љи су поку ша ли да ме убе де како ми 
то баш и не при ста је, али у том пери о ду они су за мене били 
кон зер ва тив ни и из неких про шлих вре ме на, а ја сам сле ди ла 
саве те струч них лица из неких шаре них нови на. Све у све му 
била сам тужна тинеј џер ка са тужним там ним одев ним ком
би на ци ја ма. Били су модер ни сви џем пе ри руч но штри ка ни, 
спе ци ја ли зо ва них часо пи са о пле те њу коли ко хоћеш. Јед не 
зиме при мо ра ла сам моју маму да ми за пет дана наштри ка 
хаљи ну, да бих ја у субо ту већ могла да је обу чем и нарав
но пока жем. Лета нису била тако  екс трем но топла (није било 
гло бал ног ото пља ва ња), па су се штри ка ле и нека кве блу зе, 
што био пан дам дана шњој била маји ца. И то се носи ло. Како 
нам у томе није било вру ћи на? Немам обја шње ње. Тет ка из 

Холан ди је ми је покло ни ла неке широ ке у фал те пан та ло не и 
те 1976. сам их поно сно про ше та ла кор зо ом. Имам и фото гра
фи ју! Са ове дис тан це то је мод ни про пуст деце ни је. Ал тада 
ја сам баш мисли ла како сам модер но обу че на. 

Онда смо све више напре до ва ли, одла зи ли у Бео град или 
Нови Сад и купо ва ли оно што су, бар тако смо мисли ли носи ли 
људи који су били обу че ни по послед њој моди. И нарав но ита
ли јан ска мода са Пон те Роса. Ко тамо није ишао по крпи це тај 
не зна шта зна чи жртво ва ти се за моду. Возо ви пуни, не може 
да се уђе нор мал но, али ми упор ни јер тамо негде на некој 
пија ци у Трсту чека нас ита ли јан ска мода. На јед ној нози сто
ји се у ход ни ку воза, загу шљи во, неи спа ва ни, али са вели ком 
жељом да кро чи мо у то цар ство моде на Пон те Росу. Нарав но 
чека ла се и пра ва при ли ка да се све то и пока же. 

У неким раз го во ри ма баш на ову тему сам чула мно ге при че 
шта се све носи ло у неким пери о ди ма. Тако ми је један ста
ри ји позна ник испри чао да кад је он био момак врху нац мод
ног дета ља било је да су  уз сан да ле  оба ве зно ишле и беле 
чара пе. Да ли веру је те? Човек се куне да је и он тако изла зио 
у вечер њи про вод. 

Веру јем да сва ко од нас може испри ча ти неку сво ју при чу 
о мод ним сти ло ви ма кроз које су током живо та про ла зи ли. И 
врло попу лар ни израз мод ни крик је пре ва зи ђен одав но. Толи
ко нас гуше са колек ци ја ма типа овог про ле ћа се носе жути 
ман ти ли, црве не ташне и ната пи ра не фри зу ре. Носи те уме
сто тога са собом добро рас по ло же ње, свој иден ти тет, добре 
наме ре. То су нај бо љи мод ни дета љи.

У неким раз го во ри ма баш на ову тему 
сам чула мно ге при че шта се све носи ло 
у неким пери о ди ма. Тако ми је један ста
ри ји позна ник испри чао да кад је он био 
момак врху нац мод ног дета ља било је 
да су  уз сан да ле  оба ве зно ишле и беле 
чара пе. Да ли веру је те? Човек се куне да 
је и он тако изла зио у вечер њи про вод

ИНЂИЈА

Обно ва упи са

ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Мар тов ски рођен да ни

Герон то ло шки цен тар 
„Срем“ наста вља са лепом 
тра ди ци јом да обе ле жа ва 
рођен да не сво јих кори сни
ка, па је тако напра вље но и 
рођен дан ско сла вље за све 
оне који су рође ни у мар ту. 
Зани мљи вост веза на за ову 
про сла ву је у томе што су, по 
први пут, у про гра му актив но 
уче ство ва ли кори сни ци зави
сне кате го ри је као реци та
то ри, а гово ри ли су сти хо ве 
Десан ке Мак си мо вић, Мило
ва на Даној ли ћа, Моми чи ла 
Теши ћа и Мире Алеч ко вић. 
Сво је рођен да не је про сла

ви ло 19 кори сни ка за које су 
покло не при пре ми ли како 
њихо ви нај бли жи, тако и запо
сле ни у Герон то ло шком цен
тру, а нај ста ри је међу њима 
су  Сла ви ца Ђури чић која је 
напу ни ла је 96 годи на и Неда 
Вра њеш са 90 годи на.

За сла вље нич ку атмос фе ру 
су се побри ну ли чла но ви хора 
Герон то ло шког цен тра који 
су насту пи ли са обно вље ним 
репер то а ром, под руко вод
ством Дар ка Ђоки ћа. Нарав
но, уз орга ни за ци ју и помоћ 
рад них тера пе у та уста но ве.

С. Џ.

БИБЛИ О ТЕ КА „ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВОЗА РО ВИЋ“

Про клет ство
видов дан ског хра ма

Про шлог пет ка, 30. мар та у 
библи о те ци „Гли го ри је Воза
ро вић“ одр жа на је про мо ци ја 
књи ге Про клет ство видов
дан ског хра ма ауто ра Уро ша 
Туту ли ћа. Поред ауто ра на 
про мо ци ји су о књи зи гово ри
ли Дра ган Милен ко вић, Ран ко 
Р. Спа ле вић и Јасна Арба нас. 
Про клет ство видов дан ског 
хра ма – Заго нет ка Мештро
вић је први роман овог мла дог 
ауто ра. Он нас уво ди у свет 
бри жљи во писа них редо ва у 
који ма се пре пли ћу пода ци из 
исто ри је, умет но сти, кул тур не 

и поли тич ке исто ри је. Глав ни 
актер овог рома на је умет ник 
Иван Мештро вић око кога се 
кроз откри ва ње мање позна
тих пода та ка о њему окре ће 
нај ве ћи део рад ње рома на. 
Ово дело на сасвим дру га чи
ји начин гово ри о Видов да ну и 
упо зна је нас са ствар ним лич
но сти ма умет ни ци ма, поли ти
ча ри ма, дипло ма та ма, који су 
део вре ме на у којем живе и 
који оста вља ју траг у том вре
ме ну, али су у исто вре ме све
сни будућ но сти којој су окре
ну ти. А. Д.
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САВА ШУМАНОВИЋ И РАСТКО ПЕТРОВИЋ У УМЕТНИЧКОМДИЈАЛОГУ (1)

Заједничка путања
испреплетаних
стваралаштава

На почетку двадесетог века све 
уметности постају уједињене, 
интермедијалност постаје 

доминантан принцип комуникације, 
сами уметници лако прелазе границе 
које су векови сепаратних развоја 
поставили, а многи се писци и 
песници баве ликовном критиком и 
изражавају ликовним језиком. 
„Замисао авангардног уметничког 
рада проширује се на хибридне 
уметничке методе, материјале, облике 
понашања, међужанровска 
одређивања и односе уметничких 
дисциплина. Класификацијске 
синтагме као што су књижевна 
авангарда, сликарска авангарда, 
скулпторска авангарда, музичка 
авангарда или филмска авангарда тек 

су приближне ознаке, а не коректне 
идентификације, јер је авангардна 
уметност интермедијална, 
међужанровска и 
интердисциплинарна трансстилска 
формација која повезује и руши 
границе уметничких дисциплина и 
свакако, професија“ (Шуваковић, 
2015: 27). Уметност авангарде се 
уједињује заједничким идејним 
везивним ткивом, а уметнички медији 
се интензивно додирују, преплићу и 
међусобно инспиришу. Може се рећи 
да је уметнички почетак двадесетог 
века, антиципирајући историјска и 
друштвена обележја најнехуманијих 
деценија у историји човечанства, 
имао природу једне деструктивно
конструктивне ренесансе авангардних 

прекорачења. Синестезија уметничких 
продуката је први и најшири лук који 
обгрљује свеколику уметност овог 
периода. 

Ако усвојимо дефиницију да је 
поетика  скуп разнородних  избора  
(тематских, стилских, композиционих, 
идејних, формалних итд.) које, у 
практичном и идејном смислу, чини 
писац при стварању и уобличавању 
свог дела, руковођен сопственим 
кодом једне универзалне естетике, 
онда можемо приметити да се 
свеколика поетика да раздвојити по 
јасном принципу транспарентности  
на имплицитну (ону која се открива 
тек у растумаченом слоју уметничког 
исказа, која се  препознаје и 
дефинише у самом корпусу

У књизи СУСРЕТИ, Поетичка преплитања дела Саве Шумановића и Растка Петровића, у издању Галерије 
слика „Сава Шумановић“, Шид, 2017, ауторка др Милијана Симоновић разматра феномен вишеслојног и за 
научно интермедијално истраживање увек инспиративног односа међу уметностима, сада у јединственом 
простору међууметничких релација стваралаштва Растка Петровића (1898 – 1949) и Саве Шумановића (1896 – 
1942). Различитих карактера, сензибилитета, порекла, васпитања, искуства и уметничких медија којима своју 
уметност изражавају, судбински по њихове животе, али првенствено по њихову уметност, срећу се у Паризу 
1921. године, културној и уметничкој престоници авангардне Европе. Стварајући и развијајући јединствене 
уметничке изразе и стилове, бележећи утиске, одјеке и трагове европских авангардних тенденција, сваки у 
својој уметности (књижевности и сликарству) , ова два уметника остварују интелектуални, уметнички и 
поетички дијалог који значајно утиче управо на њихове индивидуалне поетике, али исписује и сасвим 
јединствену заједничку путању њихових испреплетаних стваралаштава. Но, у овом истраживању обе 
уметности (књижевност и сликарство) задржавају свој уметнички интегритет. Упоредним поступком 
рашчлањене, а потом синтетисане у новој констелацији, две уметности се, како то показују дела Растка 
Петровића и Саве Шумановића, узајамно допуњују у трагању за одговорима којима тежи човек/уметник првих 
деценија дведесетог века.

Пише:
Милијана Симоновић
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уметничког дела)  и експлицитну (ону 
која се, попут програмског штива, 
васпоставља  у првом слоју значења,  
којом се одмах, транспарентно,  
сазнаје о начелима и обрасцима 
уметничког обликовања) . Растко 
Петровић, можда више него иједан 
његов претходник, савременик или 
настављач , отворено уобличио своју 
експлицитну поетику, али нам је, за 
узврат, оставио толико жанровски 
разноврсно и спознавалачки 
интригантно  дело да се трагање за 
имплицитном поетиком у његовом 
стваралаштву претвара у трагање за 
најдубљим слојевима једног 
комплексног универзума, створеног 
импулсом  и пројектованог кроз 
најскривеније просторе пишчеве 
личности. Трагањем за том личношћу, 
инкорпорираном у уметничке обрасце 
и антиобрасце, долазимо до низа 
когнитивних искушења, замрачивања 
и осветљавања. Ова особина  
Растковог дела га, између осталих, 
чини  “...уз Станислава Винавера, 
водећим именом српске књижевности 
периода авангадре које је у свом делу 
синтетисао утицаје, поетичке 
карактеристике и вредности европске, 
превасходно француске и домаће 
традиције” (Тешић, 2009: 2).            

Растко Петровић је био највећи 
Европљанин међу Србима свог 
времена а са друге стране највећи 
дивљак међу Европљанима. Ова 
својеврсна амбивалентност његовог 
најсушаственијег бића чини га често 
неразумљивим и конфузним у изразу 
и  истовремено га заогрће плаштом 
трагичног тајанства. Посматрано у 
целини, упркос уоченом 
диконтинуитету, Петровићево дело и 
његова поетика држе се на окупу 
изнутра тврдом кохезионом силом 
јединствене визије и значаја 
уметности.  Књижевност овог вечитог 
путника, који није путовао само 
реалним, географским ширинама, 
него је путовао и сопственим 
дубинама, хоризонтално и вертикално 
кроз простор, време, сфере и 
прстенове, платно је на којем можемо 
пратити, као какву филмску причу, 
динамично кинематографско 
смењивање слика са основном, 
фундаменталном идејом у позадини.1 

У периоду од 1916. до 1922. године 
Растко је боравио у Француској, и то 
највећим делом у Паризу, уметничком 
средишту Европе. Париз је у то време 
био расадник напредне, авангардне 
уметничке мисли, који је сам недрио 
али и скупљао многе идеје пристигле 

из других градова Европе.  Многи 
преокрети, револуционарни обрти у 
феноменологији, структури и 
тумачењима различитих делатности 
човековог ума, а не само у домену 
креативног, већ су се десили у 
европским интелектуалним центрима. 

У области психологије и 
психоанализе скоро две деценије 
раније појавио се Сигмунд Фројд са 
својим тумачењем човекове најдубље 
нутрине сексуалним тј, нагонским 
устројством. Да је Ерос и његова, у 
појединцу отелотворена снага, Ид,  
покретач,  стваралачка  енергија 
целокупног човечанства, била је 
сасвим нова, шокантна и скандалозна 
теорија која је, међутим, веома брзо 
постала прихваћена и 
распрострањена у европској науци и 
пракси. Кроз Фројдово учење и 
психоанализу обновњена је телесна 
страна личности, ревитализова је, 

сада знатно радикалније и 
убедљивије, сексуална енергија као 
основна виталистичка компонента 
сваког појединачног и колективног 
развитка2. Нигде не налазимо јасан 
исказ или податак да је Растко 
Петровић познавао учење Сигмунда 
Фројда, али је, због неоспорне слич-
ности у многим ставовима, а најпре у 
виталистичкој теорији о нагонима и 
њиховој изворности (што се очитава и 
у Растковим поетичким есејима и у 
књижевном делу), као и због чињени-
це да је био веома ажуран у праћењу 
интелектуалних  и уметничких 
достигнућа свог доба, готово 
немогуће поверовати да му је оно 
било непознато3.

Пратећи ту нит, свакако морамо 
поменуту и филозофска учења која су 
могла утицати на Расткову теоријску 
мисао и креативни курс. Филозофско 

1 У трагању за темељним основама Петровићеве експлицитне (а каснијеи имплицитне) поетике, које ће одговорити захтеву тезе коју смо преда се 
поставили – однос поетика и стваралаштва нашег песника и сликара Саве Шумановића – бавићемо се оним највише раздобљем песниковог 
стваралачког узлета који се у критичким текстовима назива његовом раном фазом. Ради се, дакле, о делу насталом до 1925. године, а које, чини се, 
најбоље поткрепљује тезу и најплоднији је у походу на паралелизам са естетиком ликовног дела Саве Шумановића, а истовремено је и носилац је 
круцијалних авангардних момената Петровићевог књижевног и теоретичарског рада.
2 С. Фројд је 1895. г. објавио Расправе о хистерији (заједно са Бројером), а 1899. Тумачење снова. Его и Ид је написао 1923.
3 Један од водећих следбеника Фројдовог учења (који даље развија теорију о значају телесног), Ото Ранк, објавиће 1924. године у Бечу књигу Траума 
рођења.Наш песник о значају тренутка рођења за човека поетички говори раније и  ставља га у центар човековог формирања пре овог научника; У 
Откровењу (1922)  постоји песма Тајна рођења, написана у једној маслиновој шуми заноса, горчина над Велалуком, на Корчули.



60 4. APRIL 2018.  M NOVINE КУЛТУРА

наслеђе претходног века утицало је, у 
широј перспективи,  на преокрет у 
уметности уопште4. Ничеово учење о 
телу и физиологији, о задовољству и 
болу, дионизијском  “пијанству” ства-
рања, као тачки из које ваља кренути 
ка самоспознаји веома много подсећа 
на Петровићево истицање телесног 
као инструмента спознаје. Никако не 
треба прескочити ни учење генијал-
ног, рано преминулог, аустријског 
филозофа Ота Вајнингера. Он у свом 
капиталном делу Пол и карактер 
(написано и објављено у Бечу 1903), 
поред многих оригиналних  идеја о 
човеку и његовој природи, говори о 
перманентној сексуалној активности 
човека, о мушко – женским полним 
односима уређеним по неким вишим 
законима, о својеврсној аналогији 
између сексуалне жеље и потребе за 
путовањима, о схватању 
комплексности појединца као 
целовитог космоса5. 

Наведене мислиоце тј. њихова 
учења могли бисмо назвати тек 
значајним подстицајима у односу на 
једно које се може маркирати као 
круцијални духовни  утицај на Растка 
Петровића. То је Гијом Аполинер и 
његова теорија нове уметности. Лазар 
Трифуновић, у свом есеју о уметничкој 
критици Растка Петровића каже:”...
склон сам да претпоставим и 
поверујем да је Аполинер био прави и 
најзначајнији Растков учитељ у   
критици и теорији сликарства. Слутим 
да је Петровић готово наизуст знао 

Аполинерову књигу Сликари кубисте, 
која је била теоријско јеванђеље 
модерне уметности и основно штиво 
на коме су генерације училе абецеду 
париске авангарде” (Трифуновић 
1989:121). Констуктивизам у стварању 
уметничког дела, његова аутономна 
реалност у универзуму, створена спе-
цифичним, метафизичким и ванвреме-
ним законима основна су начела есте-
тике кубизма која су базична и у 
Растковој поетици. Корак даље у овим 
схватању, где је свако дело једно ново 
откриће, један нови непознати свет, 
паралелан са светом опажајне објек-
тивне стварности, Расткову поетику 
приближава и ставовима Василија 
Кандинског. 

У свим  поетским стремљењима и 
пустоловинама духа исказаних језиком 
који је предлогичан и надрационалан, 
песник се непоштедно баца у мрачне и 
тајанствене ходнике заборављених 
искустава човечанства са циљем да 
допре до праисконског нуклеуса 
људског бића, путем телесне екстазе, 
лишен свих наметнутих моралних 
норми.  То ради као што дише, 
импулсивно и инстинктивно, 
истовремено архаично и модерно.

Развој сликарске поетике Саве 
Шумановића, гледано са становишта 
развојних компоненти, њихове 
узрочно–последичне логике,  текао је 
стабилно, у смисленим смењивањима 
и филтрирањима одлика како личним 
тако и оним које су ослушкиване  
духом времена и европским 

уметничким тенденцијама, а све под 
окриљем једне истинске посвећености 
која је надградила раскошан таленат. 
И поред неких животних околности6 
које су тек на тренутке успоравале 
уметничко изражавање нашег 
сликара, ток и правац овог сликарства 
је текао управо онако како је једна 
одлучна креативна путања требало да 
уписује свој неизбрисив траг у 
историји српске, али и европске, 
ликовне уметности. Ипак, њен крај, 
насилан и трагичан прекид, оставља 
простор за фиктивне наставке и 
уметничка достигнућа која никада 
нису и неће бити остварена, па тако и 
путања не бива затворена једним 
креативним смирајем, већ 
заустављена у својој пуној зрелости и 
стваралачком набоју. 

Све компоненте уметничког  развоја 
Саве Шумановића су направиле 
непоновљив оквир који је, као и за 
сваког другог српског уметника тог 
доба  (Добровић, Коњовић, 
Митриновић, Милуновић, Голубовић 
итд.), индивидуалан и јединствен, али  
и у поетичкој синтези са  уметношћу 
уопште прве половине двадесетог 
века. Овај период у нашој историји 
уметности је особен, најпре по  
историјским околностима и 
координатама, те по актуелности и 
блискости са европским уметничким 
струјањима, по учешћу наших 
уметника у релевантним и 
авангардним контекстима, али, поред 
свега тога, и по једној сасвим 
националној димензији уметничког 

4 Филозофска учења Ничеа, Шопенхауера, Спинозе, Лајбница теоријски су претходила и припремила преокрет еврпској уметности крајем 19. и почетком 
20. века (посебно су утицали на појаву експресионизма и његово поимање човека).
5 Детаљније о томе у књизи Бојана Јовића, Поетика Растка Петровића, у којој се исцрпно разматра присутност учења Ота Вајнингера у поетици Растка 
Петровића.
6 О животним околностима које су делимично успоравале, али не и прекидале Шумановићево стваралаштво говорили смо у поглављу о биографији 
сликара.
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кода.  Стваралачки и поетички пут 
Саве Шумановића је управо такав, 
својом спољном линијом уско повезан 
са француским сликарством, 
одликама париске авангарде, 
Сезаном,  Пусеном, Лотом, кубистима,  
експресионистима, а својом 
унутрашњом поетиком дубоко 
индивидуалан, свој.

У Вишој школи за умјетност и обрт 
коју је завршио у лето 1918. године 
Шумановић је научио правила 
сликарског заната. Радио је вредно 
на теорији уметности  и техници 
старих мајстора, Микеланђела, 
Дирера и Рубенса, то је био  
учењачки, академски императив 
његових професора. „ Класично 
светло за холандско сликање, за 
светло и сену спојену са бојом, за 
форму, која није ’опрана светлом’ већ 
је, кроз ту расвету, некако рапава и 
пуна шупљина. Атеље ми је 
диктовао стил а уједно ми пробудио 
сећања на школу проф. М. Кл. 
Црнчића (у оно време још жива), који 
је увек желео и тражио такову 
расвету, а помоћу завеса и 
постизавао ју је, када је нас учио 
сликати по сликама ’највећег’, како 
је он Рембранда увек са знаком 
највећег поштовања звао“ 
(Шумановић, 1939: 4). Међутим, Сава 
се интимно, изван школе, изражајно 
приближава модерним француским 
сликарима (Мане, Моне, Сезан), 
највише у тежњи да се одвоји од 
чистог приказивачког модела класика, 
за шта је показао интересовање већ 
на часовима сликања код И. Јунга у 
Земуну. „Викао је: Гоген, Сезан, Ван 
Гог и смијао се – Сава Шумановић..“ 
(Ткалчић Кошчевић, 2007:147). 
Одлазак у Париз и рад у атељеу 
Андре Лота, за Шумановића је значио 
ослобађање од академске техничке 
дисциплине и отворен пут ка 
конструктивистичком 
експериментисању са формом и 
бојом. Геометризам, који својом 
уређеношћу држи све елементе слике 
на складном окупу, постаје поетичка 
константа Савиног стваралаштва. 
Повратак реду, који је у уметности 
симболизовао потребу за таквим 
редом и у свету, био је основна 
креативна тежња тих година, а 
најбољи начин да се тај ред постигне 
је сређено геометријско компоновање.  
Али, уз ослобађање, дошло је и до 
утицаја  који су неки теоретичари и 

критичари сматрали превеликим, а 
сам Сава каже: „ Лот је упливисао на 
мене много, али не искључиво јер је 
било уплива и Пикасовог и 
Громеровог и Хербеновог...“ 
(Шумановић, 1924: 11). 

Свака фаза и развојна етапа 
Шумановићевог сликарства, 
подједнако значајна и вредна, била је 
корак ближе ка јединству и 
јединствености стила који сликар 
назива како знам  и умем7.  
Комплексност, карактерност  и сензи-
билност сликареве личности, изузет-
но опште и ликовно образовање, 
однос према књижевности и другим 
уметностима, слух за универзалне 
вредности и најтананије унутрашње 
титраје, снажан таленат надграђен 
преданим и посвећеним радом су 
слојеви (и други, још недокучени и 
непрочитани) који су створили једну 
од најмаркантијих и најзначајнијих 
сликарских појава у нашој уметности 
двадесетог века. У контексту овог 
интермедијалног истраживања, увид у 
поетику Саве Шумановића је пред-
услов за ваљано трагање и пронала-
жења спона његовог сликарстава и 
књижевног дела Растка Петровића.        

Чувени есеј Растка Петровића 
Конструктивно сликарство – Сава 
Шумановић и естетика сувише 
стварног у новој уметности написан је 
и објављен у Савременику (бр. 3) у 
Загребу 1921. године8. Овај текст 
далеко превазилази ниво једне 
ликовне критике или осврта на дело 
појединачног уметника, то је 
литерарни одливак једне компетентне  
уметничке мисли која ће у српској 
историји уметности и ликовној 
критици коперникански окренути угао 
посматрања уметничког дела и 
означити крај традиционализму у 
поимању уметничког чина и 
уметности уопште.  Конструктивно 
сликарство, под којим се у ликовној 
критици подразумева сликарска 
орјентација заснована на искуствима 
Сезана, кубизма и посткубизма, овде 
је означено као парадигма нове 
уметности. Изузетно добро упознат са 
париском ликовном сценом, о чему 
сведочи мноштво посредних и 
непосредних доказа, Петровић 
теоријски уобличава онај 
виталистички принцип који се 
практично препознаје у сликама Саве 
Шумановића, а који ће се учитати и 
као његов поетски императив. 

7 Четврти, аутобиографски и аутопоетички, текст, више пута овде цитиран, написао је Шумановић 
1939. године Место предговора Каталогу своје велике београдске изложбе. Тај текст је од изузетног 
значаја за изучавање уметниковог стваралаштва (и живота) и у њему сликар експлицитно исказује 
своју поетику, наводи узоре  и приказује развојне фазе свог сликарства. Говорећи о сликама 
изложеним на изложби, Шумановић каже: “Данас радим стил који зовем сам пред собом именом како 
знам и умем – стил, који није ни академичан а ни левичарски нег онакав, како ми га мотив и моје 
расположење диктира“ (стр.19).  
8 У том истом броју Савременика (бр. 3, 1921) излази и текст А. Б. Шимића Конструктивно 
сликарство, такође веома значајан за разумевање ове фазе развоја Шумановићевог сликарског јези-
ка. На једном месту Шимић каже: „Осим тог принципа конструкције на његовим је сликама очита 
примена још неких принципа: слика мора бити што је могуће више тродимензионална, што значи да 
се симетрија  избегава; уз хладан тон увек топли и обрнуто; пластика се  не равна по формама из 
природе већ по формама геометрије“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Про грам По кре ни 
се за по сао

У по не де љак, 2. апри ла, у Град
ској ку ћи у Срем ској Ми тро ви ци одр
жа на је пре зен та ци ја про гра ма 
По кре ни се за по сао у ор га ни за ци ји 
НВО ENE CA, а уз по др шку ком па ни
је Фи лип Мо рис. Кон курс за овај, 
де ве ти ци клус на ци о нал ног до на
тор ског про гра ма отво рен је од 7. 
де цем бра 2017. го ди не, а при ја ве се 
мо гу сла ти до 15. апри ла ове го ди не.

До ма ћин ове пре зен та ци је би ла је 
Аген ци ја за ру рал ни раз вој Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, и тим по во дом 
из ја ву за ме ди је дао је ди рек тор ове 
аген ци је Пе тар Са мар џић.

– Ра ди се о про гра му по др шке 
ма лим пред у зет нич ким рад ња ма и 
по ро дич ним фир ма ма за уна пре ђе
ње по сто је ћег и за по чи ња ње но вог 
по сла. По др шка се огле да у одо бра
ва њу сред ста ва за на бав ку опре ме 
ра ди стан дар ди за ци је и сер ти фи ка
ци је про из вод ње, као и обез бе ђе но 
мен тор ство и струч не обу ке у ви си
ни од 10.000 до ла ра уз оба ве зно 
фи нан сиј ско уче шће од 20 по сто – 
ре као је Са мар џић.

Ме ди ји ма се та ко ђе обра тио и Аца 
Илић ис пред про гра ма По кре ни се 
за по сао и ис та као ка ко су сред ства 
до би је на пу тем овог про гра ма зна
чај на за уна пре ђе ње и по кре та ње 
соп стве ног би зни са. Пре ма ње го вим 
ре чи ма, да би се кон ку ри са ло на 
про грам нео п ход но је по пу ни ти 
би знис план чи ји обра зац се на ла зи 
на зва нич ном вебсај ту про гра ма 
По кре ни се за по сао, а сви они ко ји 
ни су би ли у мо гућ но сти да при су
ству ју пре зен та ци ји, ор га ни за ци ју 
мо гу кон так ти ра ти и пу тем те ле фо
на.

Кроз про грам је до са да по др жа но 
711 пред у зет ни ка из 114 оп шти на. 
Та ко ђе је ре а ли зо ва но пре ко 900 
по слов них и струч них обу ка и обез
бе ђе ни су усло ви за за по сле ње пре
ко 2000 љу ди са те ри то ри је це ле 
Ср би је. Овај про грам по се бан ак це
нат ста вља на пред у зет нич ке иде је 
ко је су за сно ва не на не ким од прин
ци па одр жи вог раз во ја.

Н.М.

Петар Самарџић
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АЛЕК САН ДАР ГАЈО ВИЋ, ДРЖАВ НИ СЕКРЕ ТАР У МИНИ СТАР СТВУ КУЛ ТУ РЕ
У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Медиј ска стра те ги ја
на јав ној рас пра ви

Про мо ци ја књи ге „Нови на ри о себи“ Мио ми ра Фили по ви ћа Фиће уз при су ство 
вели ког бро ја нови на ра, била је при ли ка да се са држав ним секре та ром Алек сан
дром Гајо ви ћем пораз го ва ра о тешком еко ном ском поло жа ју нови на ра и меди ја и 
медиј ској стра те ги ји до 2023. годи не

У  сре ду 28. мар та у митро вач кој 
Град ској кући одр жа на је 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 га, 
као и оних који пишу o Сре му, а живе 
ван њега. При су ство вао је вели ки број 
нови на ра из мно го број них редак ци ја, 
како из Сре ма, тако и из Бије љи не, 
Шапца, Новог Сада, Бео гра да.

Гост на про мо ци ји био је Алек сан дар 
Гајо вић, држав ни секре тар у Мини стар
ству кул ту ре и инфор ми са ња, заду жен 
за инфор ми са ње. У раз го во ру са нови
на рима који је упри ли чен након пред
ста вља ња књи ге било је речи о поло
жа ју меди ја и нови на ра у Срби ји. При
сут ни нови на ри и вла сни ци меди ја су 
држав ном секре та ру гово ри ли углав
ном, о про бле ми ма са који ма се сре ћу, 
а који су првен стве но финан сиј ске при
ро де. Било да се ради о штам па ним 
или елек трон ским меди ји ма тежак еко
ном ки поло жај је зајед нич ки за све.

Алек сан дар Гајо вић је иста као да је 
текст нацрта медијске стратегије до 
2023. године је завршен и прослеђен је 
надлежним државним органима. Он је 
позвао новинаре да током јавне 
расправе која ће уследити узму активну 

улогу и доставе све своје сугестије и 
предлоге. 

– Медијска стратегија није закон, 
него визија. Волим да кажем да је ова 
стратегија медијски устав и она ће 
дефинисати медијску сцену до 2023. 
године. Позивам новинаре да се 

активно укључе у овај процес, рекао је 
Гајовић.

Он је иста као да је на ово го ди шњем 
кон курс за суфи нан си ра ње про из вод
ње медиј ских садр жа ја до сада стигао 
нај ве ћи број про је ка та.

С. Ц.

Алек сан дар Гајо вић и Мио мир Фили по вић

БИБЛИ О ТЕ КА „ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВОЗА РО ВИЋ“

Вас кр шња изло жба руч них радо ва
Про шле неде ље 26. мар та у чита о ни ци митро вач ке 

Библи о те ке отво ре на је тра ди ци о нал на Вас кр шња 
изло жба руч них радо ва. Изло жбу је орга ни зо ва ла 

митро вач ка Библи о те ка, у сарад њи са Удру же њем „Руко
тво ри не“, Удру же њем сле пих и сла бо ви дих, Удру же
њем осо ба са оште ће ним слу хом и Удру же њем МНРО. 
У музич ком делу про гра ма уче ство ва ла је Ива на Велбл, 
уче ни ца Музич ке шко ле „Петар Кран че вић“ која је сви
ра ла там бу ру у прат њи про фе со ри це Зори це Опа чић и 
фла у ти стик ња Иси до ра Сто ја ко вић уче ни ца исте шко ле. 
Како се могло чути циљ ове изло жбе је да се сугра ђа ни
ма скре не пажња на лепо ту плат на тка них од при род них 
мате ри ја ла на руч ном раз бо ју, укра са од сувог лишћа и 
цве ћа, ста рог веза, хекла них и шти ка них пред ме та, деко
ри са них сувих тика ва, машто ви то осли ка них ускр шњих 
јаја и још доста тога. Изло жба је тра ја ла до пет ка 30. мар
та, а сви они који су били у при ли ци да оду на изло жбу 
могли су и да купе изло же не пред ме те.

А. Д.
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ШИД СКЕ УСПО МЕ НЕ: МЕСНА ИНДУ СТРИ ЈА „СРЕМ“

Прво акци о нар ско пред у зе ће

Шид, а то се може рећи и за 
цео Срем је под руч је где су се 
људи одав ни на бави ли узго јем 

сто ке. При род ни усло ви су то омо гу ћа
ва ли , а то је нарав но  ути ца ло у про
шло сти  и на поја ву број них тргов ца 
сто ком.  Тргов ци су се утр ки ва ли на 
овом про сто ру ко ће брже и боље да 
завр ши пазар, а онда сто ку про да ва
ли по европ ским гра до ви ма. Позна ти 
про из во ђа чи изме ђу оста лих биле су 
поро ди це Ста ни ву ко вић, Тру мић, Тио
са вље вић, Цве јић, Коса нић и дру ги. 

Све те окол но сти ути ца ле су на неке 
људе да се поза ба ве пита њем отва ра
ња пого на за пре ра ду месних про из во
да. Пред Први свет ски  рат потра жња 
за месом је расла, јер било је потреб
но снаб де ва ти аустроугар ску вој ску 
месом, а која се уве ли ко при пре ма ла 
за рат са Срби јом. Да тре ба иско ри
сти ти при ли ку за зара ду схва тио је и 
Паја Вој но вић, кро јач из Вин ко ва ца и  
1916. годи не почи ње са отку пом сто ке 
у Шиду и окол ним сели ма. Углав ном је 
снаб де вао вој ску  и бавио се отку пом 
како сви ња тако и дру ге сто ке. Пред 
крај рата Вој но вић купу је про стор пре
ко пута желе знич ке ста ни це и поди же 
неко ли ко бара ка и про сто ри ја за кла
ње сто ке и суше ње меса. 

По завр шет ку рата Вој но вић доно
си одлу ку да у Шиду подиг не погон за 
про из вод њу сухо ме сна тих про из во да. 
Нарав но, финан сиј ска сред ства су и 
тада била про блем, па у недо стат ку 
нов ца, одлу чу је да осну је акци о нар
ско инду стриј ско пред у зе ће. Међу 
они ма који су упи са ли акци је били су 

и углед ни Шиђа ни др Дра гу тин Грчић, 
поро ди ца Ста ни ву ко вић, Јован Шума
но вић, Емил Козјак  и мно ги дру ги. 
Уско ро се поди же мала кла ни ца, хлад
ња ча и дру ге про сто ри је потреб не за 
рад. Изве стан број рад ни ка дошао је 

из Чехо сло вач ке, а Паја Вој но вић и 
акци о на ри су у крат ком року добро 
зара ди ли и реши ли да пред у зе ће про
да ју. Сту па ју у кон такт са тргов ци ма из 
Кре мо не (Ита ли ја). Они је и купу ју и 
фир ма наста вља рад. „Сухо ме сна та и 
млин ска инду стри ја у Шиду“, први пут 
је реги стро ва на 16. децем бра 1920. 
годи не. Како се пред у зе ће финан си
ра ло кре ди том комер ци јал не бан ке из 

Кре мо не, уско ро сти же неко ли ко десе
ти на меса ра из Ита ли је. Вла сни ци су 
насто ја ли да пове ћа ју про из вод њу те 
су поди гли већи број згра да, изгра ђе на 
је нова кла ни ца за сви ње, елек трич на 
цен тра ла, котлар ни ца. У том пери о ду 
годи шње се кла ло 10.000 сви ња. Сва 
про из вод ња одла зи ла је пут Ита ли
је, Фран цу ске, Аустри је.  Током 1925. 
годи не дола зи до изве сних при вред
них поре ме ћа ја, извоз је сма њен, а 
посла је било све мање. Пред у зе ће је 
ликви ди ра но 15. апри ла 1925. годи не. 

Почет ком 1936. годи не вла сник 
поста је Дими три је Мар ко вић из Бео
гра да један од нај ве ћих изво зни ка 
сто ке у тада шњој Југо сла ви ји.  Већа 
про из вод ња оства ре на је иду ће годи
не. Отва ра ју се про дав ни це у већим 
гра до ви ма. Рад ни ци су били сла бо 
пла ће ни, што је иза зва ло и него до ва
ње син ди кал них орга ни за ци ја који су 
током 1938. и 1939. годи не сту па ли у 
штрајк.  Дру ги свет ски рат је био пред 
вра ти ма и рад ни ци су често гово ри
ли да осва јач ку хор ду неће хра ни ти 
месом и сла ни ном.  Током рата фабри
ка је ради ла са пре ки ди ма, а пре ко 
100 рад ни ка при дру жи ло се пар ти зан
ским одре ди ма. Када је Шид осло бо
ђен децем бра 1944. годи не одмах се 
при сту пи ло обно ви пред у зе ћа. Оспо
со бље на ја кла ни ца, елек трич на цен
тра ла и одмах је поче ла про из вод ња. 
После пот пу не рекон струк ци је 15. 
апри ла 1945. годи не почи ње про из
вод ња меса и  оста лих про из во да за 
тржи ште. 

Дра ган Попов

Некадашња управна зграда кланице сада је прихватни центар за мигранте

Међу они ма који су упи са ли акци је били су и углед ни Шиђа ни др Дра гу тин Грчић, 
поро ди ца Ста ни ву ко вић, Јован Шума но вић, Емил Козјак  и мно ги дру ги. Уско ро се 
поди же мала кла ни ца, хлад ња ча и дру ге про сто ри је потреб не за рад

Рад ни ци су били
сла бо пла ће ни, што је

иза зва ло и него до ва ње 
син ди кал них орга ни за ци ја 
који су током 1938. и 1939. 
годи не сту па ли у штрајк.  

Дру ги свет ски рат је
био пред вра ти ма

и рад ни ци су често
гово ри ли да осва јач ку 

хор ду неће хра ни ти
месом и сла ни ном
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РУСКА ЕМИГРАЦИЈА И ЊИХОВИ ПОТОМЦИ У СРЕМУ И СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ (2)

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

Инте гра ци ја у
југо сло вен ско дру штво

Мате ри јал но ста ње руских избе
гли ца било је тешко. Коми си ја 
је сва ки месец дава ла додат

них 400 дина ра сва ком поје дин цу као 
вид помо ћи, а за нај у гро же ни је је отво
рен при хват ни цен тар у Алек сан дро вој 
ули ци бр. 130. у Бео гра ду. Већ 1923. 
због недо вољ но добрих усло ва тај 
цен тар је затво рен, па је у ули ци 
Лознич кој бр. 5 отво рен нови при хват
ни цен тар у коме се уз сим бо лич но 
мало надок на ду могао обез бе ди ти 
основ ни сме штај. На истом месту 
касни је је отво рен Дом за руске стар це 
и ста ри це. Иако је екон мски разо ре на 
и мате ри јал но у лошем ста њу Кра ље
ви на је нала зи ла начи на да финан си
ра избе гли це, а народ је при ја тељ ски и 
русо фил ски доче ки вао и пома гао 
руским еми гран ти ма коју су се нашли 
у новом држав ном и прав нополи тич
ком систе му. У том сми слу срп ски 
народ није ште део начи на да помог не 
сво јим новим сугра ђа ни ма у нево љи. 

Обра зов ни про фил руских еми гра
на та био је врло зна ча јан чини лац у 
сна ла же њу у новим окол но сти ма. Нај
ве ћи број избе гли ца је био сред њо
школ ски обра зо ван, али ни број висо
ко обра зо ва них није био зане ма рљив. 
У погле ду нау ке и умет но сти југо сло
вен ска држа ва доби ла је мно го. Сли

ка ри, музи ча ри, глум ци, глу ми ца, 
бале ри не и бале та ни брзо су обо га ти
ли кул тур ни миље и про ши ри ли свој 
еман ци па тор ски дух у новој сре ди ни. 
Име архи тек те Нико ла ја Кра сно ва 
посеб но је оста ви ло тра га у срп ској и 
југо сло вен ској држа ви. Њего ва пре ле
па зда ња у Бео гра ду, од којих неко ли
ко десе ти на и данас репре зен та тив но 
кра се срп ску пре сто ни цу до мону мен
тал них зда ња на Цети њу, Ско пљу, Зеј
тил ни ку, Лов ће ну, мау зо ле ју Кара ђор
ђе ви ћа на Оплен цу, непр о ла зно су 
дело и вечи ти спо мен на вели ког 
руског архи тек ту који је радио и ства
рао у срп ској/југо сло вен ској држа ви. 
Уни вер зте ти су посеб но били место 
где се шири ути цај руских еми гра на та. 
Сте пан Куљ ба кин, Евге ниј Спек тор ски, 
Тео дор и Кирил Тара нов ски, Вла ди
мир Фар ма ков ски, Алек сан дар Соло
вјев, Тро иц ки оста ви ли су посеб ног 
тра га на Бео град ском уни вер зи те ту. 
Стје пан Коле сни ков био је умет ник 
свет ског ран га. Сма тра ло се да је око 
80% еми гра на та који су живе ли у Бео
ра ду било факул тет ски обра зо ва но, 
што је допри но си ло и јача њу инте лек
ту ал них кру го ва пре сто ни це. Често се 
деша ва ло да се у мањим сре ди на ма 
посеб но у сели ма руска еми гра ци ја 
сла би је сна ла зи ла пошто је била окру

же на махом сиро ма шним и често сла
би је писме ним ста нов ни штвом. Ипак, 
јед на поја ва је била карак те ри стич на. 
Опа да ње дру штев ног поло жа ја дела 
руског ста нов ни штва у одно су на 
њихов поло жај у цари стич кој Руси ји. 
Део њих се сла би је сна шао у новој 
сре ди ни па су ради ли мање зна чај на и 
сла би је пла ће на зани ма ња. 

Ути сци о срдач ном и широ ком 
при хва та њу руских избе гли ца у, 
нагла ша ва мо, срп ској сре ди ни, 

био је од изу зет ног зна ча ја, посеб но 
када се има на уму да је Срби ја иза
шла из Првог свет ског рата пот пу но 
демо граф ски и поли тич ки истро ше на, 
исцр пље на рат ним напо ри ма 1912
1918, оку па ци јом и тешким југо сло вен
ским ује ди ње њем које је ство ри ло 
мно го број не поли тич ке неста бил но сти 
од самог почет ка нове држа ве. Вођа 
нај у ти цај ни је поли тич ке хрват ске 
стран ке, Стје пан Радић, посеб но није 
био бла го на клон пре ма руским еми
гран ти ма и супрот ста вљао се њихо
вом запо шља ва њу у држав ну адми ни
стра ци ју. Без обзи ра на при мед бе 
Ради ћа и хрват ских ели та Вла да Кра
ље ви не СХС и ста нов ни штво Срби је 
при хва та ло је сво је нове сугра ђа не 
без ком пли ка ци ја, подо зре ња и са нај
бо љим могу ћим наме ра ма, о чему 

Соба у Мари јан ском дон ском дево јач ком инсти ту ту
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све до че и руски писа ни изво ри кроз 
перо Вла ди ми ра Алби но ви ча Мајев
ског, а ути сак додат но поја ча ва ју А. 
Фили пов и В. Оре хов са речи ма хва ле 
за Србе, њихо во госто прим ство, за 
народ који је волео Русе и Руси ју исто 
коли ко и спо стве ну држа ву, и са комен
та ром да ниг де у Евро пи, нити Аме ри
ци, Руси нису били при хва ће ни и доче
ка ни као у Срби ји. 

Када се погле да Гол го та коју су 
про ла зи ле избе гли це горе запи
са не тврд ње поста ју још јасни је. 

Често се још на бро до ви ма деша ва ло 
да се раши ри епи де ми ја тифу са, или 
да се путо ва ло у ужа сним и нехи ги јен
ским усло ви ма, да су при ли ком дола
ска у Кра ље и ну СХС мно ги били у 
изра зи то тешкој мате ри јал ној ситу а ци
ји без нов ца на рас по ла га њу. Живот 
руских избе гли ца посеб но је био спе
ци фи чан у првим годи на ма по дола ску 
у Кра ље ви ну. Мно ги су сма тра ли да ће 
се брзо вра ти ти назад у Руси ју, па су 
од Божи ћа до Божи ћа ишче ки ва ли 
повра так, тако да је инте гра ци ја у дру
штво ушла рела тив но спо ро посеб но 
код ста ри јег све та или имућ ни јих људи 
који су изгу би ли има ње или куће. Оби
чај сахра њи ва ња покој ни ка са шаком 
руске земље на гро бу посеб но је био 
рас про сра њен у првим годи на ма. Тек 
када је поста ло јасно да неће бити 
брзог поврат ка у Руси ју поче ло је брже 
инте гри са ње у дру штво, интен зив ни је 
запо шља ва ње, потом ства ра ње орга
ни за ци ја, оку пља ња, при ред бе, три би
не које су вре ме ном упот пу ња ва ле 
живот у новој сре ди ни. Како би се пре
ва зи шла бари је ра непо зна ва ња јези
ка, која је посто ја ла при ли ком запо
шља ва ња, штам па на је већ 1920. у 
изда њу Геце Кона Крат ка срп ска гра
ма ти ка за Русеу Срби ји и Руси у 
Срби ји (са при ме ри ма сва ко днев ног 
гово ра у Срби ји). Већ сре ди ном 1920. 

орга ни зу ју се масов ни ји кур се ви срп
ског јези ка за Русе. Сре ди ном два де
се тих годи на поче ло се и са реша ва
њем пита ња држа вљан ста ва које ће 
реши ти и имо вин скоправ не одно се и 
закон ски реши ти пита ње ста но ва ња и 
запо шља ва ња руског ста нов ни штва. 
Додат но јача ње поло жа ја еми гра на та 
било је сим бо ли са но и кроз при су ство 
архи је ре ја Руске загра нич не цркве 
чије је сре ди ште било у Срем ским 
Кар лов ци ма и која ће има ти истак ну то 
место у жив ту руске зајед ни це у Кра
ље ви ни СХС, одно сно Југо сла ви ји. 

У при вред ном сми слу дола зак еми
гра на та поја чао је потен ци ја ле за раз
вој, пошто је међу њима било 1.200 
инже ње ра који су у року од годи ну 
дана у вели кој мери запо сле ни на 
инфра струк тур ним про јек ти ма. Исти је 
слу чај био и са агро но ми ма, вете ри на
ри ма, фар ма це у ти ма, лека ри ма, сто
ма то ло зи ма, настав ни ци ма, учи те љи
ма, меди цин ским осо бљем, гео ме три
ма и тех нич ким осо бљем свих стру ка. 
Што се тиче чинов ни ка, офи ци ра и 
под о фи ци ра и посеб но осо ба са завр
ше ном сред њом шко лом, али без про
фе си о нал ног усме ре ња, које ни вој
ска, ни цивил не слу жбе, нису могли да 
запо сле, про блем је решен тако што 
су орга ни зо ва ни више ме сеч ни кур се ви 
после којих се лако сти цао посао и 
обез бе ђи ва ла егзи стен ци ја. Иако мно
ги руски еми гран ти нису има ли југо
сло вен ско држа вљан ство, риго ро зне 
мере о запо шља ва њу стра на ца су 
рет ко при ме њи ва ни када су они у 
пита њу. Ипак, избе глич ки живот, само 
по себи тежак, није био лак свим еми
гран ти ма па се део њих исе лио из 
Југо сла ви је у потра зи за већом зара
дом или бољим усло ви ма живо та. То 
се посеб но одно си ло на коза ке и при
пад ни ке вој них фор ма ци ја, пошто је 
њих 10.000 напу сти ло Кра ље ви ну и 

махом се пре се ли ло у Фран цу ску 
(посеб но током 1925). Део ове мале 
сео бе тра јао је до свет ске еко ном ске 
кри зе 1929, када је са исе ља ва њем из 
Југо сла ви је углав ном завр ше но. Реле
вант ни пода ци уочи Април ског рата 
1941. гово ре од 26.000 руских избе гли
ца у Југо сла ви ји. 

Што се тиче начи на финан си ра
ња нагла си ли смо да је држав
на коми си ја издва ја ла зна чај на 

сред ства у том пита њу. Ипак, како је 
нај ве ћи део еми гра на та вре ме ном про
на шао посао, сред ства су била усме
ре на на шко ло ва ње руске деце. Десе
так руских основ них шко ла је финан си
ра но кроз тај вид помо ћи, а пот пу но су 
финан си ра на три кадет ска кор пу са, 
три дево јач ка инсти ту та, и неко ли ко 
руских гиман зи ја на тери то ри ји Кра ље
ви не Југо сла ви је. Кадет ски кор пу си и 
дево јач ке шко ле, као спе ци фич ност 
која је оста ла из вре ме на цари зма, 
били у сим бол ста рог вре ме на и из тог 
раз ло га су зау зи ма ли посеб но место 
међу руским шко ла ма буду ћи да су 
били интер нат ског типа. Држа ва је за 
ђаке обез бе ди ла бес палт не уни фор ме, 
књи ге, сме штај и хра ну. Тек од школ ске 
1924/1925, роди те љи ђака пре у зи ма ју 
део финан си ра ња ових инсти ту ци ја. 
Вре ме ном је опа дао и број уче ни ка у 
поме ну тим шко ла ма. Исти је био слу
чај и са дру гим руским основ ни и сред
њим шко ла ма. Од 1932/1933, посто јао 
је само један Руски дево јач ки инсти тут 
и један Руски кадет ски кор пус у Белој 
Цркви. Што се тиче бро ја ђака у Руској 
мушкој и Руској жен ској гим на зи ји у 
Бео гра ду, њихов број расте 20их годи
на, али од почет ка 30их годи на стаг ни
ра или бла го опа да. Исти је био слу чај 
и са руским гим на зи ја ма широм Југо
сла ви је.

У сле де ћем бро ју: Допри нос
раз во ју гра ђан ског дру штва

Руске мона хи ње са децом без роди те ља у мана сти ру Куве ждин
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ОВАН: Сум ња те у 
нечи је наме ре и има
те лош пред о се ћај са 
одре ђе ним сарад ни

ци ма. Нама потре бе да закљу чу
је те на осно ву првог ути ска, 
саче кај те на при го дан тре ну так. 
Има те довољ но иску ства да се 
зашти ти те од лоших ути ца ја. 
Посто ји осо ба која у вама покре
ће сна жне емо ци је, усме ри те 
сво је мисли ка зајед нич ким тема
ма. 

БИК: Неко нема 
довољ но раз у ме ва
ња за ваше послов не 
иде је, откри ва те нове 

неспо ра зу ме у сусре ту са сарад
ни ци ма, недо ста је вам уза јам на 
подр шка и раз у ме ва ње. Саче кај
те да вам неко зва нич но саоп шти 
сво ју одлу ку о послов ној сарад
њи. Потреб но је вре ме да искри
ста ли ше те сво ја осе ћа ња. Немој
те доно си ти исхи тре не одлу ке. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Неко у 
вама под сти че кре а
тив ну радо зна лост и 
жељу за новим 

сазна њем. При хва ти те кори сну 
иде ју о послов ној сарад њи и 
дока жи те сво је спо соб но сти на 
делу. Нема потре бе да одла же те 
неку зајед нич ку акци ју. Емо тив но 
задо вољ ство про из и ла зи из 
сусре та са дра гом осо бом. Делу
је те зано сно и успе ва те да при
ву че те нечи ју пажњу.

РАК: На вама је да 
оправ да те свој 
послов ни углед у 
ситу а ци ја ма које 

могу раз ли чи то да се про ту ма
че. Осми сли те добар план, уз 
одре ђе ну дозу мудро сти и уме
шно сти све може да се под ве де 
под послов ни успех. Задо вољ
ство које осе ћа те у нечи јој бли
зи ни пред ста вља добар пред
знак. Сре ћа је дости жна када 
вас са неким пове зу ју топла осе
ћа ња. 

ЛАВ: Нема потре бе 
да опту жу је те дру ге 
за лошу про це ну или 
свој  послов но – 

финан сиј ски неу спех. Потру ди те 
се да пра вил но кори гу је те сво је 
пона ша ње у скла ду са зајед нич
ким инте ре си ма. Парт нер вешто 
при кри ва део исти не, што додат
но ути че на ваше рас по ло же ње. 
Поне кад није лако дока за ти 
исти ну, чак и када су све пред но
сти на вашој стра ни. 

ДЕВИ ЦА: Ста ло вам 
је да ускла ди те сво је 
послов не и при ват не 
оба ве зе. Довољ но 

сте вешти да оства ри те сво је 
инте ре се на раз ли чи тим стра на
ма. Немој те дозво ли ти да вас 
неко непо треб но успо ра ва или 
да реме ти вашу кон цен тра ци ју. 
Има те пози ти ван ути цај на нечи
је рас по ло же ње. Пока жи те да се 
зајед нич ка сре ћа кри је у искре ној 
раз ме ни осе ћа ња. 

ВАГА: Нала зи те се у 
кре а тив ној фази али 
неко нема довољ но 
слу ха да вам се при

дру жи. Због раз ли чи тих инте ре
со ва ња и послов них пра ви ла 
која наме ћу одре ђе ни сарад ни
ци, мора те да при хва ти те ком
про мис или уте шну вари јан ту. 
Избе га вај те нову љубав ну рас
пра ву, уздр жи те се од гла сних 
комен та ра пред воље ном осо
бом. 

ШКОР ПИ ЈА: Неко 
оспо ра ва ваш успех, 
тако да вас непо треб
но опте ре ћу је новим 

тест ситу а ци ја ма или додат ним 
усло ви ма. Немој те дозво ли ти да 
нови послов ни неспо ра зу ми ути
чу на вашу кон цеп ци ју и на кре а
тив но рас по ло же ње. Пла ни рај те 
сусрет  са осо бом која у вама 
покре ће емо тив не тала се, потре
бан вам је пози ти ван импулс. 

СТРЕ ЛАЦ: Инте ре су
ју вас кон крет ни 
резул та ти и могућ
ност за убр за ним 

напре до ва њем на послов ној 
лестви ци. Ваш став делу је 
разум но, али потреб на вам је и 
нечи ја озбиљ на подр шка. Обра
ти те пажњу на свој стил изра жа
ва ња. Без нечи јег при су ства осе
ћа те емо тив ну пра зни ну, тешко 
вам је да изра зи те сво ја осе ћа
ња и наме ре пред бли ском осо
бом.

ЈАРАЦ: Има те пози
ти ван ути цај на сво ју 
око ли ну, иде ја коју 
про па ги ра те потвр ђу

је вашу про фе си о нал ну свест о 
зајед нич ким инте ре си ма. Поку
ша ва те да осми сли те добру 
стра те ги ју и не дозво ли те да вас 
неко затек не. Раду ју вас нови 
дога ђа ји и нечи ја искре на наме
ра да вам уго ди. Парт нер уме да 
вам пре не се добро рас по ло же
ње и емо тив ну инспи ра ци ју. 

ВОДО ЛИ ЈА: Послов
ни дого вор кре ће у 
пози тив ном сме ру, 
када посто ји подр шка 

и сагла сност око ува жа ва ња раз
ли чи тих инте ре са. Важно је да 
нове дога ђа је при хва ти те у опти
ми стич ном сти лу, нема раз ло га 
да сум ња те у нечи је  послов не 
наме ре. Потру ди те се да обра
ду је те воље ну осо бу на ори ги на
лан начин, добра воља чуда 
чини. 

РИБА: Неко вас наво
ди на погре шан избор 
и поку ша ва да огра
ни чи ваш послов ни 

ути цај. Нема потре бе да ула зи те 
у рас пра ву са осо бом која кори
сти дру га чи ја мери ла вред но сти. 
Досто јан стве но при хва ти те тре
нут ну пози ци ју. Пока жи те добру 
вољу, не може те оче ки ва ти да 
сре ћан епи лог дола зи сам по 
себи. Потреб на вам је емо тив на 
подр шка. 

VREMEPLOV
4. април

1860. Ро ђен је срп ски пи сац Во ји
слав Илић.
1932. К. К. Кинг изо ло вао је ви та
мин Ц на уни вер зи те ту у Пит
сбур гу. 
1968. Из вр шен је атен тат на Мар
ти на Лу те ра Кин га у Мем фи су. 

5. април
 1896. Отво ре не су пр ве са вре
ме не Олим пиј ске игре у Ати ни на 
ко ји ма је уче ство ва ло 484 так ми
ча ра. 
1999. У ва зду шним уда ри ма 
НА ТОа на СР Ју го сла ви ју по го
ђен је цен тар Алек син ца. По ги ну
ло је 17 ци ви ла.

6. април
1909. Ро берт Пи ри и Ме тју Хен
сон пр ви сти гли до Се вер ног 
по ла. 
1941. На ци стич ка Не мач ка је у 
Дру гом свет ском ра ту без об ја ве 
ра та на па ла Ју го сла ви ју.  У бом
бар до ва њу ко је је на ста вље но и 
у на ред на два да на по ги ну ло је 
око 2.500 љу ди. Уни ште но је 
ви ше сто ти на згр ада, ме ђу ко ји
ма је би ло и зда ње На род не 
би бли о те ке Ср би је. 

7. април
1929. Ра дио Бе о град је пр ви пут 
пре но сио спорт ску утак ми цу у 
Ју го сла ви ји. Ре пор тер Ра де Сто
и ло вић пре но сио је дру го по лу
вре ме су сре та бе о град ских фуд
бал ских еки па БСКЈу го сла ви ја. 
1933. Окон ча на је про хи би ци ја у 
САДу. 

8. април
1513. Шпан ски ис тра жи вач Ху ан 
Пон се де Ле он, тра га ју ћи за мит
ским “из во ром мла до сти”, от крио 
је Фло ри ду и про гла сио је по се
дом Шпа ни је. 
1973. Умро је Па бло Пи ка со.

9. април
1667. У Па ри зу је одр жа на пр ва 
јав на умет нич ка из ло жба. 
1770. Ка пе тан Џејмс Кук от кри ва 
Бо тани Беј (Аустра ли ја). 
1957. Про лаз Су ец ким ка на лом 
про гла шен сло бод ним и отво ре
ним без дис кри ми на ци је за све 
зе мље.

10. април
1849. Вал тер Хунт из Њу јор ка је 
па тен ти рао свој про на ла зак  
зи хер на длу (при ба да чу). 
1912. Ти та ник от по чи ње сво је 
пр во и по след ње пу то ва ње. 
По сле су да ра са ле де ним бре гом 
у се вер ном Атлан ти ку, Ти та ник је 
по то нуо, а од 2224 пут ни ка уто
пи ло се 1517. 
1916. Одр жан је пр ви про фе си о
нал ни тур нир у гол фу. 

11. април
1945. Осло бо ђе ни су сви за то че
ни ци не мач ког кон цен тра ци о ног 
ло го ра Бу хен валд. За се дам и по 
го ди на, ко ли ко је ло гор по сто јао, 
у ње му је уби је но ви ше од 56.000 
љу ди из 18 европ ских зе ма ља, 
укљу чу ју ћи 4.000 Ју го сло ве на, 
пре те жно Ср ба.  
1999. У Бе о гра ду је уби јен но ви

нар Слав ко Ћу ру ви ја, вла сник 
ли сто ва “Днев ни те ле граф” и 
“Евро пља нин”.

12. април
1961. Ју риј Алек се је вич Га га рин, 
со вјет ски ко смо на ут, по ста је 
пр ви чо век ко ји је Зе мљу об ле
тео у ко смич ком бро ду  са те ли ту 
Во сток 1. Лет је тра јао 108 ми ну
та. Га га рин је по ле тео са ко смо
дро ма “Бај ко нур”, а спу стио се 
на до мак се ла Смел ко ва ју жно од 
Са ра то ва. 
1985. Олим пиј ски ко ми тет САДа 
про гла сио је бој кот Олим пиј ских 
ига ра у Мо скви. 

13. април
1598. До нет Нант ски едикт ко јим 
су га ран то ва на по ли тич ка пра ва 
ху ге но ти ма у Фран цу ској. 
1959. До нет је Ва ти кан ски едикт 
ко ји је за бра њи вао ка то ли ци ма 
да гла са ју за ко му ни сте. 
1997. По сле ду жег од ла га ња, 
Па па Јо ван Па вле II по се тио 
Са ра је во. Дуж пу та ко јим је тре
ба ло да про ђе ње го ва мо то ри зо
ва на ко ло на на ђе не ми не, по ста
вље не не што ра ни је.

14. април
1865. Џон Вилкс Бутс из вр шио је 
атен тат на аме рич ког пред сед ни
ка Џор џа Ва шинг то на
1930. Ру ски пе сник Вла ди мир 
Вла ди ми ро вич Ма ја ков ски из вр
шио са мо у би ство у Мо скви.
1961. Еми то ван пр ви ди рект ни 
те ле ви зиј ски пре нос из Со вјет
ског Са ве за. 

15. април
1923. Ин су лин, ко ји је ка над ски 
на уч ник, но бе ло вац Фре де рик 
Бан тинг, от крио 1921, ушао у упо
тре бу при ле че њу ди ја бе те са. 
1979. У зе мљо тре су на Цр но гор
ском при мор ју по ги ну ло ви ше од 
100 осо ба, око 600 по вре ђе но, а 
ви ше од 80.000 оста ло без ку ћа.
1998. Бив ши кам бо џан ски дик та
тор Пол Пот умро од ср ча ног 
уда ра.

16. април
1346. У Ско пљу срп ски краљ 
Ду шан Сте фан Не ма њић кру ни
сан за ца ра. Исто вре ме но про
гла ше на срп ска па три јар ши ја с 
пр вим срп ским па три јар хом Јо а
ни ки јем. 
1964. Де ве то ро љу ди у Бри та ни
ји осу ђе но на ка зне за тво ра од 
25 до 30 го ди на због уче шћа у 
ве ли кој пљач ки во за 1963. Је дан 
од глав них ак те ра “пљач ке сто
ле ћа” Ро налд Бигз ус пео да 
по бег не из за тво ра и стиг не у 
Бра зил, где је жи вео до ма ја 
2001, ка да се пре дао Ско тланд 
Јар ду.

17. април
1492. Кри сто фер Ко лум бо до био 
је са гла сност и но вац од шпан
ског кра ља Фер ди нан да V и кра
љи це Иза бе ле, да ис тра жи 
“за пад ни оке ан”. На том пу то ва
њу Ко лум бо је от крио аме рич ки 
кон ти нент.
1983. Ин ди ја је лан си ра ла пр ви 
ве штач ки са те лит. 

HOROSKOP
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Сре да, 4. април (22. март) 
Све ти све ште но му че ник Васи ли
је Анкир ски

Четвр так, 5. април (23. март) 
Вели ки четвр так (Вели ко бде ни
је)

Петак, 6. април (24. март) 
Вели ки петак

Субо та, 7. април (25. март) 
Вели ка субо та – Бла го ве сти

Неде ља, 8. април (26. март)
Вас кр се ње Госпо да Ису са Хри
ста – Вас крс

Поне де љак, 9. април (27. март) 
Вас кр сни поне де љак

Уто рак, 10. април (28. март) 
Вас кр сни уто рак

Сре да, 11. април (29. март) 
Пре по доб ни Мар ко Аре ту ски

Четвр так, 12. април (30. март) 
Пре по доб ни Јован Лествич ник

Петак, 13. април (31. март) 
Св. све ште но му че ник Ипа ти је 
Ган гриј ски (Источ ни петак)

Субо та, 14. (1) април 
Пре по доб на Мари ја Егип ћан ка

Неде ља, 15. (2) април 
Пре по доб ни Тит Чудо тво рац

Поне де љак, 16. (3) април 
Пре по доб ни Ники та Испо вед ник 
(Побу са ни поне де љак)

Уто рак, 17. (4) април 
Пре по доб ни Јосиф Хим но граф

Crkveni kalendar
• Држав ни функ ци о нер 
не тре ба да се пра ви 
паме тан. Луде које су га 
поста ви ле могу га и опо
зва ти. 
• Док дого вор није пао, 
нисмо могли да га пога
зи мо.
• Воле ћу те до смр ти 
тво је.
• Изгу бље на лич на кар
та. Моли се поште ни 
нала зач да не диже кре
дит.
• Воле ли смо се, воле ли 
а онда смо се вен ча ли.

Сла на тор та са
шун ком и кач ка ва љем

Састој ци за кору: 100 г мар га ри на, 100 г бра шна, 
0,5 дл мле ка, 6 јаја, рав на каши чи ца соли. За надев:  
300 г пра шке шун ке, 300 г кач ка ва ља ( тра пист, гау да 
и сл) 2 дл кисе ле павла ке, 200 г мајо не за, мало сец
ка них кра став чи ћа, пер шу но во лишће.

При пре ма: На ото пље ном мар га ри ну про пр жи ти 
бра шно, па сипа ти мало мле ка и стал но меша ти 
током кува ња док се сме са не згу сне. У охла ђе ну 
сме су дода ти јед но по јед но жуман це и на кра ју 
чврст шам од бела на ца. Сипа ти у вели ку теп си ју 
пре кри ве ну масним папи ром и пећи на 200 сте пе ни 
око 30 мину та. За надев сит но исец ка ти шун ку, кра
став чи ће, кач ка ваљ нарен да ти и све изме ша ти са 
кисе лом павла ком и мајо не зом. Охла ђе ну кору пре
се ћи на два дела. Јед ну кору пре ма за ти филом, 
пре кри ти је дру гом кором и мало при ти сну ти. Одо зго 
пре ма за ти са још 200 г крем сира или кисе ле павла

ке, нарен да ти кач ка ваљ и укра си ти по жељи. Чува ти 
на хлад ном пре слу же ња. 

Филе у лисна том тесту

Састој ци: 1 већи свињ ски филе, 300 г мла дог спа
на ћа, 2 чена белог лука, 1 каши ка сен фа, 120 г пра
шке шун ке исе че не на листо ве, 1 јаје, 250 г лисна тог 
теста, 2 дл јуне ће супе од коц ке, 0,5 дл уља, меша
ви на зачи на. Бибер.

При пре ма: Свињ ски филе очи сти ти од жили ца и 
масно ће, па га пре ма за ти сен фом. Про пр жи ти филе 
на вре лом уљу како би пору ме нео. Наста ви ти са 
дин ста њем уз повре ме но доли ва ње јуне ће супе. 
Дин ста но месо изва ди ти из саф та и оста ви ти да се 
охла ди. Спа наћ крат ко блан ши ра ти у сла ној води, а 
потом га оце ди ти од суви шне теч но сти. Бели лук 
очи сти ти и изгње чи ти. Лисна то тесто иста њи ти окла
ги јом у пра во у га но ник дебљи не 0,5 цм. Пре ко теста 
рас по ре ди ти лси то ве пра шке шун ке,нане ти блан ши
ра ни спа наћ па посу ти белим луком и зачи ни ма по 
уку су. Дуж јед ног кра ја поло жи ти дин ста ни филе и 
све зајед но уви ти у лисна то тесто. На кра ју тесто 
пре ма за ти уму ће ним јаје том а од рестло ва теста 
напра ви ти деко ра ци је по жељи. Пећи у загре ја ној 
рер ни на 200 сте пе ни док тесто не пору ме ни.

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

ДОБИ ЛИ СИНА: Зоран и 
Сла ви ца Деспо то вић  
Срем ска Митро ви ца, Саша 
и Ната ша Јер ко вић  Рума, 
Зоран и Алек сан дра Вуко
лић  Лаћа рак, Зоран и Боја
на Кузма но вић  Вогањ, 
Сло бо дан и Ружи ца Пери
шић  Глу шци, Јован и Лиди
ја Крстић  Врд ник, Гој ко и 
Мари на Вла ди са вље вић  
Лаћа рак.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Вла да 
и Вио ле та Шпа но вић  
Срем ска Митро ви ца, Дими
три је и Мир ја на Сото ни ца  
Срем ска Митро ви ца, Нема
ња и Биља на Мило са вље
вић  Рума, Вла ди мир и Ана 
Осто јић  Срем ска Митро ви
ца, Алберт и Мила на Пап  
Никин ци, Гашпар и Јар мил
ка Ференц  Ста ри Слан ка
мен, Сава и Јова на Ник шић 
 Мар тин ци, Душан и Дра га
на Божић  Вели ки Радин ци.

УМР ЛИ: Бје љац Ран ко 
рођ. 1951, Мом чи ло вић 
Бран ко рођ. 1935, Ралић 
Боро рођ. 1955, Жива но вић 
Јел ка рођ. 1934, Миса и ло
вић Јован рођ. 1956, Ђурић 
Десан ка рођ. 1944, Крсма
но вић Ната ли ја рођ. 1936, 
Нико лић Радо ван рођ. 1937, 
Кечић Мили ца рођ. 1922, 
Михај ло вић Иван ка рођ. 
1929, Петро вић Павле рођ. 
1941, Вуче тић Милан ка рођ. 
1949, Башић Мари ја рођ. 
1942, Попо вић Јован рођ. 
1931, Креч ко вић Пера рођ. 
1958, Бркић Ката рођ. 1932, 
Свир че вић Дра ган рођ. 
1975, Стој ко вић Љуби ца 
рођ. 1934, Савић Весна рођ. 
1959, Џаја Марин ко рођ. 
1985, Мићић Перо рођ. 
1940, Дими три је вић Мир ја
на рођ. 1942, Зор ка Шуф 
рођ. 1943, Милен ти је вић 
Миле на рођ. 1934, Косјер 
Десан ка рођ. 1943, Бог да
нов Асен рођ. 1924, Илин
чић Рад ми ла рођ. 1935, 
Лазић Вуко са ва рођ. 1935.

RUMA

УМРЛИ: Бран ко Дакић, 
рођ. 1961. год, Мари ја Марић, 
рођ. 1937. год, Павле Лукић, 
рођ. 1959. год, Сте во Сто јић, 
рођ. 1961. год,  Дра ган Гра бо
вић, рођ. 1943. год, Ковин ка 
Лут хар, рођ. 1935. год. 

РУМСКИ БИОСКОПРУМСКИ БИОСКОП
Мала дво ра на

19.00 и 21.00 час

4.4. Ниот ку да  
5, 10. и 11. 4. О буби ца ма и 
херо ји ма
12  – 18. 4. Заи ста ника да 
ниси био овде

СВАДБА ИЗ ЈУЖНУ СРБИЈУ
 Замољавају се гости да си седну, девојке ‘оће 
ките...
 Моле се деца да се не играју ластиша с’ 
каблови од музику.
 Зете, немо’ да јеш’ гов*на, а ви гости извол’те.
 Моле се гости да не бацају кости по под, 
изаћиће торта на колица.
 Замољавају се гости да не бацају бомбе, 
искаче сарма из тањира.
 Моле се гости да не пипају певаљку с’ масни 
прсти.
 Моли се млада да сиђе с’ астала, труњави 
супу.
 Молимо комшије из суседно село да не изувају 
опанци испред шатру... Морете унићи и 
неизувени.
 Замољавамо гости да не седају 
неизбалансирано на клупе, повезане су са 
столом. Ће имамо летеће свињске главе ако се 
не пази!
 Замољавају се гости да се не пењу на јабуку 
код свињца, биће после дезертер пита од јабука.

 Моли се коло да не витла у лево након изласка 
из шатру, ће се завали неко у септичку јаму... Не 
ради нам поклопац од исту!
 Молимо госте да не соле салату с’ прст којим 
чачкају нос!
 Моли се певаљка да се боса не пентра по 
‘астали, жале се гости да салата није добро 
опрана! Проналазе земљу у њојзи!
 Молимо бабу из леви ћошак д’оде да с’ 
пресвуче, навлачи зунзаре на торте!
 Замољавамо гости да потраже деда Рајкову 
протезу испод астал! ‘Оће наручи песме за 100 
еври, ал’ не разумемо које!
 Молимо госте да не закачују певаљци паре на 
трегери од блузу, угрожавају поглед на сисојке!
 Молимо колегиницу из музички састав да се не 
упуцава с’ трубачи, иначе ће бидне ногирана из 
бенд’!
 Молимо деда Живорада, с’ младину страну, да 
не пуца више из стару кубуру, просипа барут по 
кромпирићи... Фала!
Преузето са стране: http://www.vicevidana.com/
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Чачак: Борац – Мачва 2:0; 
Бач ка Палан ка: ОФК Бач ка – 
Пар ти зан 1:2; Сур ду ли ца: Рад
ник – ЈаворМатис 1:0; Бео
град: Чука рич ки – Спар так ЖК 
4:1; Бео град: Рад – Вождо вац 
0:1; Ниш: Рад нич ки – Вој во ди на 
1:1; Земун: Земун – Напре дак 
1:1; Луча ни: Мла дост – Црве на 
Зве зда 2:5.

01. Ц. Зве зда 29 24 4 1 72:14 76
02. Пар ти зан 29 19 7 3 54:23 64
03. Чука рич ки 29 14 8 7 43:26 50
04. Рад нич ки 29 14 8 7 45:37 50
05. Спар так ЖК 29 13 7 9 52:38 46
06. Вождо вац 29 13 7 9 41:29 46
07. Напре дак 29 12 7 10 46:41 43
08. Вој во ди на 29 11 8 10 31:28 41
09. Рад ник 29 10 6 13 32:49 36
10. Земун 29 9 8 12 29:35 35
11. Мла дост 29 9 8 12 35:42 35
12. ОФК Бач ка 29 8 6 15 29:51 30
13. Мачва 29 8 4 17 29:46 28
14. Борац 29 6 5 18 25:52 23
15. Јавор 29 6 4 19 23:47 22
16. Рад 29 6 3 20 28:56 21

СУПЕР ЛИГА ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Нови Сад: Про ле тер – ТСЦ 
2:2; Пирот: Рад нич ки (П) – 
Бежа ни ја 0:2; Пара ћин: Тем нић 
– Дина мо 2:1; Ужи це: Сло бо да 
– Будућ ност 0:2; Инђи ја: Инђи ја 
– Мета лац 1:0; Земун: Теле оп
тик – ЧСК Пива ра 0:0; Кра гу је
вац: Рад нич ки (К) – Јаго ди на 
5:0; Нови Пазар: Нови Пазар – 
Син ђе лић 1:0.

01. Дина мо 19 13 2 4 28:13 41
02. Про ле тер 19 12 3 4 32:18 39
03. Мета лац 19 11 3 5 25:11 36
04. Син ђе лић 19 9 6 4 20:15 33
05. Н. Пазар 19 7 9 3 19:15 30
06. ТСЦ 19 7 8 4 24:16 29
07. Инђи ја 19 8 4 7 19:18 28
08. Будућ ност 19 7 6 6 23:17 27
09. Рад нич ки (К) 19 7 5 7 19:16 26
10. Бежа ни ја 19 5 7 7 20:23 22
11. Теле оп тик 19 5 6 8 22:21 21
12. ЧСК Пива ра 19 4 7 8 20:26 19
13. Сло бо да 19 5 4 10 11:23 19
14. Тем нић 19 4 6 9 13:23 18
15. Рад нич. (П) 19 4 4 11 15:28 16
16. Јаго ди на 19 2 4 13 8:35 10

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

При гре ви ца: Брат ство 1946 
– Рад нич ки (З) 3:0; Субо ти ца: 
Бач ка 1901 – Омла ди нац 1:0; 
Срем ска Митро ви ца: Рад нич
ки (СМ) – Цемент 2:1; Пан че во: 
Желе зни чар – Оџа ци 1:1; Ста
ри Банов ци: Дунав – Бечеј 
1918 0:4; Шид: Рад нич ки (Ш) – 
Дина мо 1945 0:4; Нова Пазо ва: 
Рад нич ки (НП) – Црве на Зве зда 
1:0; Саку ле: Борац – Мла дост 
(БЈ) 1:1.

01. Бечеј 18 17 0 1 57:10 51
02. Дина мо 18 13 1 4 32:8 40
03. Брат ство 18 11 3 4 33:13 36
04. Оџа ци 18 10 2 6 31:23 32
05. Борац 18 9 4 5 27:20 31
06. Цемент 18 10 1 7 27:21 31
07. Омла ди нац 18 9 3 6 27:21 30
08. Рад ни. (З) 18 9 1 8 30:29 28
09. Желе зни ч. 18 8 3 7 21:16 27
10. Мла до. (БЈ) 18 6 5 7 24:29 23
11. Рад ни. (НП) 18 7 1 10 19:24 22
12. Ц. Зве зда 18 4 4 10 19:32 16
13. Бач ка 1901 18 3 5 10 16:31 14
14. Дунав 18 3 4 11 19:39 13
15. Рад ни. (СМ) 18 3 2 13 16:32 11
16. Рад ни. (Ш) 18 2 1 15 12:62 7

ВФЛ ЈУГ

Дивош: Хај дук (Д) – Поду на
вац 0:1; Нови Сад: Сла ви ја – 
Хај дук (Ч) 2:1; Нови Сад: Кабел 
– Југо вић 2:0; Бешка: Хај дук (Б) 
– ЛСК 1:0; Ста ра Пазо ва: 
Једин ство – Борац (Ш) 0:0; 
Купи но во: Купи но во – Индекс 
1:0; Теме рин: Сло га (Т) – Сло га 
(Е) 0:0; Вој ка: Сре мац – Борац 
(НС) 2:0.

01. Једин ство 18 12 6 0 42:10 42
02. Сло га (Е) 18 12 4 2 32:9 40
03. Борац (Ш) 18 11 6 1 42:22 39
04. Кабел 18 10 5 3 32:22 35
05. Сло га (Т) 18 9 4 5 23:21 31
06. Хај дук (Д) 18 8 4 6 25:23 28
07. Хај дук (Ч) 18 8 3 7 29:23 27
08. Борац (НС) 18 8 3 7 21:18 27
09. Поду на вац 18 6 4 8 26:26 22
10. Југо вић 18 5 3 10 24:36 18
11. Сре мац 18 5 3 10 20:32 18
12. ЛСК 18 5 2 11 30:41 17
13. Хај дук (Б) 18 5 1 12 16:28 16
14. Сла ви ја 18 4 4 10 18:40 16
15. Индекс 18 3 5 10 14:22 14
16. Купи но во 18 3 3 12 13:34 12

ОФЛ ШИД

ОФЛ РУМА  ИРИГ

Ваши ца: Напре дак – ОФК 
Бачин ци 2:0; Бин гу ла: ОФК 
Бин гу ла – Гра ни чар 0:1; 
Батров ци: Омла ди нац – Син
ђе лић 2:7; Љуба: Једин ство 
(Љ) – Ерде вик 2017 1:2; Куку
јев ци: Оби лић 1993 – Јед но та 
4:0; Бер ка со во: Сре мац – 
Једин ство 1:1.

Шатрин ци: 27.Окто бар – 
Сло га 2:1; Кра љев ци: Једин
ство (К) – Мла дост 5:1; Сте ја
нов ци: Борац – Једин ство (П) 
1:5; Нера дин: Вој во ди на – Фру
шко го рац 2:2; Гра бов ци: Гра ни
чар – Полет 4:2; Добрин ци: 
Сре мац – Једин ство (Ру) 3:3.

01. Напре дак 12 10 2 0 36:7 32
02. Оби лић 12 9 1 2 40:12 28
03. Ерде вик 12 9 1 2 23:12 28
04. ОФК Бачин . 12 6 4 2 29:17 22
05. Једин ство 12 6 2 4 20:17 20
06. Сре мац 12 4 3 5 26:20 15
07. Син ђе лић 12 4 3 5 24:27 15
08. Јед но та 12 4 2 6 20:23 14
09. Омла ди нац 12 4 0 8 21:33 12
10. ОФК Бин гу . 12 2 3 7 14:23 9
11. Гра ни чар 12 2 2 8 11:39 8
12. Једин с. (Љ) 12 0 1 11 12:46 1

01. Једин . (Ру) 12 8 2 2 19:11 26
02. Сло га 12 8 1 3 44:11 25
03. Једин . (К) 12 8 1 3 32:14 25
04. Једин . (П) 12 7 2 3 31:12 23
05. Сре мац 12 7 2 3 32:17 23
06. Полет 12 6 3 3 24:15 21
07. Фру шк. 12 5 4 3 21:20 19
08. Гра ни чар 12 4 0 8 24:35 12
09. Вој во ди на 12 3 1 8 17:30 10
10. Борац 12 3 1 8 18:43 10
11. 27.Окто бар 12 2 1 9 12:33 7
12. Мла дост 12 1 2 9 9:42 5

ОФЛ ИНЂИЈА
 СТАРА ПАЗОВА

Јазак: Цар Урош – Фру шко го
рац 2:2; Риви ца: Пла ни нац – 
Сло га (К) 1:3; Јар ков ци: Борац 
– Дунав 0:7; Мара дик: Сло га 
(М) – Рад нич ки 2:2; Чор та нов
ци: ЧСК – Кру ше дол 0:2.

01. Кру ше дол 10 7 2 1 31:10 23
02. ЧСК 10 7 1 2 24:11 22
03. Дунав 10 5 3 2 24:10 18
04. Сло га (К) 10 5 3 2 18:15 18
05. Рад нич ки 10 4 5 1 21:12 17
06. Сло га (М) 10 4 1 5 17:18 13
07. Пла ни нац 10 3 2 5 19:23 11
08. Фру шко го . 10 1 5 4 11:20 8
09. Цар Урош 10 1 3 6 11:28 6
10. Борац 10 0 1 9 8:37 1

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИ ГА СРЕМ

Пећин ци: Доњи Срем 2015 – 
Фру шко го рац 5:0; Рав ње: Зека 
Буљу ба ша – Фру шка Гора 2:0; 
Вишњи ће во: Хај дук – Сло бо да 
3:0; Срем ска Митро ви ца: 
Митрос – Мла дост 2:1; Кузмин: 
Гра ни чар (К) – Бре стач 2:2; 
Чал ма: Сло га – Полет 1:9; Жар
ко вац: Напре дак – Бикић Дол 
0:0; Доњи Петров ци: Доњи 
Петров ци – Гра ни чар (О) 1:0.

01. Полет 19 13 3 3 57:18 42
02. Напре дак 19 11 5 3 46:11 38
03. Д. Петров ци 19 11 3 5 50:19 36
04. Мла дост 19 11 3 5 38:23 36
05. Гра ни ч. (О) 19 10 2 7 25:28 32
06. Доњи Срем 19 9 4 6 37:24 31
07. Митрос 19 9 4 6 31:27 31
08. Фру шко го . 19 8 3 8 30:32 27
09. Ф. Гора 19 8 3 8 30:34 27
10. Хај дук 19 7 5 7 34:26 25
11. Бре стач 19 6 5 8 24:43 23
12. Бикић Дол 19 6 4 9 23:23 21
13. Сло га 19 6 3 10 28:37 21
14. З. Буљу. 19 5 4 10 23:36 19
15. Гра ни ч. (К) 19 2 4 13 14:53 9
16. Сло бо да 19 2 1 16 21:77 7

Вито јев ци: Пар ти зан – 
Борац (М) 5:0; Љуко во: Љуко во 
– Сло вен 2:1; Љуко во: Желе
зни чар – Под ри ње 1:0; Хрт ков
ци: Хрт ков ци – Будућ ност 2:5; 
Ада шев ци: Гра ни чар 1923 – 
Јадран 1:2; Кле нак: Борац (К) 
– Рудар 2:0; Попин ци: Напре
дак – ПСК 1:0; Рума: Први Мај 
– Сло бо да 2:0.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01. Под ри ње 19 16 0 3 47:13 48
02. Први Мај 19 12 5 2 46:15 41
03. Сло бо да 19 13 1 5 28:14 40
04. Желе зн. 19 10 4 5 35:16 34
05. Гра ни чар 19 11 1 7 35:33 34
06. Борац (К) 19 9 3 7 30:23 30
07. ПСК 19 7 6 6 23:17 27
08. Рудар 19 8 2 9 23:33 26
09. Будућ ност 19 8 1 10 40:36 25
10. Пар ти зан 19 8 2 9 31:27 23
11. Напре дак 19 6 2 11 20:32 20
12. Сло вен 19 5 4 10 24:33 19
13. Јадран 19 5 2 12 12:37 17
14. Борац (М) 19 4 4 11 21:35 16
15. Љуко во 19 5 1 13 14:39 16
16. Хрт ков ци 19 4 4 11 26:52 16

Удру же ње спорт ских 
рибо ло ва ца „Бари ца“ 
орга ни зо ва ло је прву 

шко лу пеца ња за нај мла ђе, а 
први час одр жан је у неде љу, 
25. мар та у про сто ри ја ма 
Послов нообра зов ног цен тра 
у Инђи ји. Ову еду ка тив ноеко
ло шку акци ју подр жа ла 
Општи на Инђи ја. С обзи ром 
на зна чај ну еко ло шку димен
зи ју енту зи ја сти у овом удру
же њу спре ма ју и нове про јек те 
за које оче ку ју пуну подр шку 
од покра јин ских и репу блич ких 
инсти ту ци ја, али и бли ску 

сарад њу са основ ним шко ла
ма, како би нај мла ђи ма при
бли жи ли све чари спорт ског 
рибо ло ва. Урош Три фу но вић 
из Удру же ња спорт ских рибо
ло ва ца “Бари ца“ рекао је да 
ће 30 мали ша на про ћи обу ку 
која за циљ има да еду ку је нај
мла ђе о томе како тре ба да се 
пона ша ју на води. 

Вели ка је раз ли ка изме ђу 
неса ве сних рибо ло ва ца и 
оних који про ђу ова кву врсту 
еду ка ци је. Жели мо да им пре
до чи мо шта је у ства ри рибо
лов јер посто је јасна пра ви ла 

и пона ша ња на води каже 
Три фу но вић и дода је:

Потреб но је да деца нау че 
како се дола зи на воду, како се 
оста вља место иза себе и како 
се посту па са уло вље ном 
рибом. Ми ћемо овде сва ка ко 
потен ци ра ти режим „ухва ти и 
пусти“, саве то ва ће мо децу да 
је нео п ход но вра ти ти у воду 
упе ца ну рибу, учи ће мо их нор
ма ти ви ма која је риба дозво
ље на а која није за пеца ње. 
Сва ка ко поку ша ће мо да нау
чи мо децу да буду саве сни и 
исправ ни пеца ро ши. М. Ђ.

ИНЂИЈА

Поче ла са радом шко ла пеца ња
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КАРА ТЕ

При јем за
Мар ка Михај ло ви ћа

Пред сед ник Општи не Ста ра Пазо ва, 
Ђор ђе Ради но вић и пред сед ник Саве за 
Срба из реги о на, Мио драг Лин та, уго сти ли 
су у уто рак, 27. мар та, шесна е сто го ди шњег 
кара ти сту “Фрон та” Мар ка Михај ло ви ћа у 
про сто ри ја ма Општи не и чести та ли му на 
изу зет ним резул та ти ма које пости же не 
само у земљи већ и у ино стран ству. Од 
2009. годи не, када је почео да тре ни ра 
кара те, древ ну бори лач ку вешти ну са дале
ког исто ка, за непу них десет годи на мар љи
вих тре нин га, Мар ко Михај ло вић је осво јио 
14 пеха ра и пре ко 100 злат них, 100 сре бр
них и брон за них меда ља. 

Ј. Д.

ФУБАЛ

Сре бро за
Доњи Товар ник

У сре ду 28. мар та су се у фина лу Купа 
Под руч ног Фуд бал ског Саве за Сре ма саста
ли дома ћи ФК „Сло бо да“ и гости из Мачван
ске Митро ви це ФК „Под ри ње“. Већ самим 
пла сма ном у фина ле Купа, доњо то вар нич ки 
фуд ба ле ри су оства ри ли нај ве ћи успех од 
осни ва ња овог, а осво јен сре бр ни пехар 
сада ће кра си ти про сто ри је клу ба и бити 
под стрек фуд ба ле ри ма и упра ви за даље 
побе де.

У вео ма зани мљи вој утак ми ци, фуд ба ле
ри оба тима пока за ли су вели ку бор бе ност 
и жељу за осва ја њем Купа. Међу тим, сре ћа 
је овај пут била на стра ни гости ју из Мачван
ске Митро ви це, који већ у 9. мину ту дола зе 
у вођ ство. Дома ћи игра чи се „буде“ и у 30. 
мину ту про пу шта ју сјај ну при ли ку за порав
на ње резул та та, када Кор до луп пога ђа 
преч ку. Ипак, Сло бо да дола зи до изјед на че
ња у 40. мину ту. У казне ном про сто ру Под
ри ња, Кне же вић гла вом про сле ђу је лоп ту 
до Мрка ји ћа, који је шаље иза леђа Рели ћа. 

У дру гом полу вре ме ну фуд ба ле ри Сло бо
де поја ча ва ју тем по. Међу тим, иако боља у 
дру гом полу вре ме ну, Сло бо да не успе ва да 
резул тат ски реа ли зу је сво ју над моћ на 
тере ну и утак ми ца се завр ша ва нере ше ним 
резул та том 1:1, када се при сту па изво ђе њу 
пена ла. За раз ли ку од утак ми це про тив 
Омла дин ца из Нових Бано ва ца, када су 
били „добит ни ци на пенал лутри ји“, про тив 
Под ри ња Сло бо да није има ла сре ће. У 
изво ђе њу пена ла успе шни ји су били фуд ба
ле ри Под ри ња  Н. Радо ва но вић, Мија и ло
вић, Арсе ни је вић и Пет ко вић, док су голо ве 
за Сло бо ду пости гли  Мар ко вић, В. Нинић 
и Кне же вић. 

Кона чан резул тат Сло бо да – Под ри ње 
1:1 (пена ли 3:4).

Финал ну утак ми цу Купа ПФС Сре ма, 
пред пре пу ним ста ди о ном, судио је Бојан 
Гра о вац из Руме, који је поде лио укуп но 
осам жутих кар то на.

СЛО БО ДА: Радо са вље вић, Мар ко вић, М. 
Митро вић, В. Нинић, Ракић, Кор до луп, Кне
же вић, Ашће рић (од 57. Радо ше вић), Мрка
јић, (од 77. Мај сто ро вић), Мија то вић, (од 46. 
Трбо вић ), Пери шић .

ПОД РИ ЊЕ: Релић, Н. Радо ва но вић, А. 
Радо ва но вић, Пршић, Рого, (од 65. Пре лић), 
Ђур ђе вић, (од 88. Пет ко вић), Жив ко вић, 
Павло вић (од 80. Иван ко вић), Мија и ло вић, 
Арсе ни је вић, Томић.

ОДР ЖАН 38. ОТВО РЕ НИ КРОС СРЕ МА У ИН ЂИ ЈИ

Зла то и сре бро за се стре Тер зић

Тре ћа побе да Рад нич ког

Ста ди он у Хе сни, гледалaца 200. 
Су ди ја: Ја њуш Пре драг из Пан че
ва. 

Стрел ци: Ско ру пан у 38. ми ну ту и 
Ка чар у 75. ми ну ту за Рад нич ки, Ива но
вић (ауто гол) у 9. ми ну ту за Це мент. 

Жу ти кар то ни: Ћур ко, Ива но вић, Ка чар 
и Ко ва чић (Рад нич ки), Пе ко вић, Кој чић и 
Со ко вић (Це мент)

Рад нич ки: Ву ја си но вић 8, Ри стић 8, 
Је вић 8, Ка чар 9, Ива но вић 7, Кре ме но
вић 8, Вук мир 8, Ћур ко 8 (Ко ва чић 8), 
Хер цег 8, Сто и са вље вић 8, (Ско ру пан 9), 
Си мић 8 (Јан ко вић 8).

Це мент: Ро мић 8, Пе ко вић 8, Кој чић 7, 
Зо го вић 8, Илић 7 (Па вло вић 7), Ми ле тић 
7 (Ве мић 7), По по вић 7 (Ву чић 7), Те пић 
8, Со ко вић 8, Ве ли мир 7, Сто ја ко вић 7.

Играч утак ми це: Не ма ња Ка чар 9. 
У бор бе ној и по жр тво ва ној утак ми ци, 

Хе снер ци су за бе ле жи ли и тре ћу уза
стоп ну по бе ду, са ко јом су по след ње 
ме сто пре пу сти ли ком ши ја ма , Рад нич
ком из Ши да. 

Дра ма тич на и уз бу дљи ва утак ми ца, 
об ра до ва ла је све на ви ја че Рад нич ког 
ко ји су ужи ва ли гле да ју ћи ову фуд бал ску 
пред ста ву, ко ја вра ћа ве ру и на ду да ће 
се у Хе сни и сле де ће го ди не игра ти срп
ско ли га шки фуд бал.

Све на ста ди о ну по себ но је им пре си о

ни ра ла бор бе ност и по жр тво ва ње игра ча 
Рад нич ког ко ји су из га ра ли за сва ку лоп
ту и сва ки пе даљ те ре на и ју нач ки се 
бо ри ли до крај њих гра ни ца сна ге, иако су 
го сти по ве ли већ у 9. ми ну ту, ауто го лом 
хал фа Ива но ви ћа. 

Ве те ран Да мир Ско ру пан по ди гао је 
три би не на но ге, ка да је мај стор ски на 
пе тер цу из ба цио тро ји цу од брам бе них 
игра ча Це мен та из игре и лоп ту по слао у 
мре жу не моћ ног Ро ми ћа.

Дру го по лу вре ме про те кло је у пот пу
ној офан зи ви до ма ћих игра ча ко ји су 
ју ри ша ли на гол Це мен та. Ка да је у 70. 
ми ну ту у игру ушао Алек сан дар Ко ва чић 
Сакс, ко ји је у не ко ли ко на па да про ме
шао и раз др мао од бра ну Це мен та, гол је 
ви сио у ва зду ху.

Играо се 75. ми нут ка да је Ко ва чић 
из вео сло бо дан уда рац и лоп ту уба цио у 
ше сна е сте рац Це мен та. Не ма ња Ка чар, 
за тим, гла вом ша ље лоп ту у мре жу про
тив ни ка.

Не ми ле сце не по сле утак ми це, ка да су 
раз о ча ра ни игра чи и тре нер Це мен та 
Ми ло ше вић Дра ган же ле ли фи зич ки да 
се об ра чу на ју са су диј ском трој ком, пред
сед ни ком Рад нич ког Лон ча ре ви ћем и 
оста лим чла но ви ма упра ве до ма ћих, су 
вр ло бр зо сми ре не.

Ј. Сте вић

ФК Рад нич ки (СМ) – ФК Це мент 2:1 (1:1)

Атле ти ча ри Но вог Па
за ра Аме ла Тер зић 
и Ел зан Би бић по

бед ни ци су 38. Отво ре ног 
кро са Сре ма у Ин ђи ји ко
ји је одр жан у су бо ту, 31. 
мар та у Спорт ском цен тру 
„Ле је“. Тер зи ће ва је сла
ви ла на де о ни ци од 3.000, 
а Би бић на 5.000 ме та
ра, док је Аме ли на се стра 
Амра осво ји ла дру гу по зи
ци ју у ка те го ри ји се ни ор ки. 
По ред по зна тих срп ских 
атле ти ча ра и чла но ва  атлет ских клу бо ва 
из це ле на ше зе мље и др жа ва у окру же њу, 
уче шће на Кро су Сре ма узе ло је пре ко хи
ља ду уче ни ка основ них и сред њих шко ла 
са те ри то ри је оп шти не Ин ђи ја.

На све ча ном отва ра њу Кро са Сре ма ко ји 
је ра ни је од лу ком Скуп шти не оп шти не 
Ин ђи ја про гла шен за ма ни фе ста ци ју од 
зна ча ја, обра ти ли су се Бо јан Сте вић, 
др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству др жав не 
упра ве и ло кал не са мо у пра ве и Вла ди мир 
Гак, пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја, ко ји се 
за хва лио тех нич ком ор га ни за то ру, Са ве зу 
спор то ва оп шти не Ин ђи ја и ујед но на ја вио 
из град њу Ака де ми је спор та у том срем ском 
гра ду.

– За не ко ли ко ме се ци на овом ме сту, у 
Ле ја ма, кре ће мо са из град њом објек та у 
ко јем ће би ти сме ште на Ака де ми ја спор та. 
Ака де ми ја ће би ти дом свих атле ти ча ра 
али и дру гих спор ти ста ко ји ће до би ти мно
го из град њом овог објек та – ис та као је Гак.

Бо јан Сте вић, др жав ни се кре тар у Ми ни
стар ству др жав не упра ве и ло кал не са мо у
пра ве по здра вио је при сут не так ми ча ре и 

на вео да то ми ни стар ство по ма же ова кве и 
слич не ма ни фе ста ци је, на ко ји ма сва ке 
го ди не уче ству је ве ли ки број атле ти ча ра.

– Ин ђи ја мо же да се по ди чи Кро сом, 
по го то во јер се ра ди о так ми че њу ко је има 
ме ђу на род ни ка рак тер – ре као је Сте вић.  

Ор га ни за ци ју 38. Отво ре ног Кро са Сре
ма по др жа ли су Не ма ња Свје тли чић, са вет
ник у Са ве зу спор то ва Ср би је и Мла ден 
Стој шин, ге не рал ни се кре тар Са ве за спор
то ва Вој во ди не, као и мно го број ни спон зо
ри и до на то ри.

Отво ре ни крос Сре ма пр ви пут је одр жан 
1981. го ди не и на ње му је до са да уче шће 
узе ло пре ко 20 хи ља да так ми ча ра и пре ко 
25 хи ља да гле да ла ца. На овом атлет ском 
над ме та њу уче ству ју так ми ча ри од 9 до 80  
го ди на из це ле Ср би је и ре ги о на. По бед ни
ци се ни ор ских тр ка ра ни јих го ди на би ли су 
нај по зна ти ји срп ски атле ти ча ри, као што су 
Дра ган Здрав ко вић, Ри фат Зиљ кић, Дра го
слав Пр па, Мир ко Пе тро вић, Оли ве ра Јеф
тић, Су за на Ћи рић, Со ња Сто лић и Аме ла 
Тер зић.
 М.Ђ.

Аме ла Тет зић по бед ни ца у тр ци се ни о ра
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Дво рац спа да у је дан од нај леп ших се це си о ни стич ких зам ко ва у овом де лу Евро пе, 
а ду ги низ де це ни ја пра ти га при ча о чуд ном гра ди те љу, ко ји је не срећ но скон чао 
жи вот у двор цу

На ла га ном по ве тар цу за шу шти 
ли шће око Шпи це ро вог двор ца у 
Бе о чи ну, ко је на крат ко раз би је 

ти ши ну. Из ста ре по лу сру ше не згра де, 
за ра сле у ко ров, но ћу се огла ша ва ју 
со ве. Оне су је ди ни стал ни ста нов ни ци 
овог не ка да чу ве ног пре ле пог зда ња, 
ко је и да нас, иако у ве о ма ло шем ста њу, 
све до чи о јед ном вре ме ну. Гра ђен на 
пре ла зу из ме ђу два ве ка, на ко ме су вид
ни го то во сви гра ди тељ ски прав ци, од 
ро ман ти ке, пре ко ре не сан се, го ти ке, 
ба ро ка, до ју генд сти ла, не кад је био 
по нос Бе о чин се ла, а да нас га на зи ва ју 
„Ку ћом ду хо ва“, ко ја од бро ја ва по след ње 
да не, ако не што пре не на ђе не и ма ре.

Овај спо ме ник кул ту ре са гра дио је 
је дан од су вла сни ка це мен та ре Бе о чин 
Еде Шпи цер, дав не 1898. го ди не. Дво рац 
спа да у је дан од нај леп ших се це си о ни
стич ких зам ко ва у овом де лу Евро пе, а 
ду ги низ де це ни ја пра ти га при ча о чуд
ном гра ди те љу, ко ји је не срећ но скон чао 
жи вот у двор цу оног да на ка да је тре ба
ло да от пу ту је.

Име гра ди те ља ду го је би ло тај на. Тек 
при јед ној од ре ста у ра ци ја, ко је су из ве
де не у про шлом ве ку, у охла ђе ном пе пе
лу у ка ми ну, про на ђен је пер га мент ко ји 
је оста вио не по зна ти аутор, а у ко ме је 
опи сан гра ди тељ двор ца ко ји је, ка ко га 
он опи су је , са Да ле ког ис то ка. Аутор 
пер га мен та за тим на ста вља:

 „Зо ве се На дор. От кад је сти гао, ни је 
про го во рио ни јед ну је ди ну реч. Са мо 
ћу ти и гње чи гипс за фа са ду и укра се на 
зам ку. Оно што ме је за пре па сти ло, то је 
да на сва кој ру ци има по се дам пр сти ју. 
Ша ке су му то ли ко ве ли ке да пре кри ва ју 
хла дом чи та ву фон та ну ка да их ују тру 

ди же увис да се по мо ли из ла зе ћем сун
цу. Ње го вом до ла ску се из гле да ра ду ју 
са мо пти це. Ве ро ват но ми сле да ће у те 
ве ли ке ша ке ста ти пу но ви ше мр ви ца 
ка да их бу де хра нио...“ А он да сле ди део 
пер га мен та ко ји је не чи так, па на ста вак:

„На дор још ни јед ном ни је на хра нио 
пти це. Још увек са мо гње чи гипс, пра ви 
укра се на зам ку и ћу ти. Ти ње го ви укра си 
су чуд ни. Чи ни ми се да су гип са не гла ве 
тих жи во ти ња иза шле из гла ве не ког 
злог чо ве ка ко ји у жи во ту ни ка да ни ко га 
ни је во лео. Из На до ро ве из об ли че не 
ма ште из ла зе гип са не по ру ке мр жње и 
цр ни ла. Кри шом по сма трам ње го ве 
огром не ру ке ко је у ти ши ни гње че гипс и 
мо рам да при знам да се ма ло ди вим том 
сед мо пр стом мрач ња ку ко ји са по слом 
пре ки да је ди но ка да се мо ли.“ По но во 
сле ди не чи так део и у на став ку ко ји сле
ди из гле да да се аутор за пи са смрт но 
за пла шио:

„Ју че се до го ди ло не што ужа сно. Био 
је по след њи дан На до ро вог ра да. Не где 
око под не за вр шио је лик ис точ њач ког 
зма ја на гип са ној пе ћи. Пре но што је 
по чео да се па ку је, стао је пред фа са ду 
да ви ди сво је де ло и, за до во љан, отво
рио је де сну ша ку. Би ла је пу на мр ви ца 

хле ба. Тог тре нут ка сам по ми слио да 
сам се мо жда огре шио о чуд ног не и ма ра. 
Пр во му је у ша ку сле те ла не жна бе ла 
го лу би ца, али На дор је ни је на хра нио, 
већ је ша ку сти снуо и гру дву кр ва вог пер
ја ба цио ка нај ви шем дим ња ку. Умо рив
ши се од пре ва ре и зла, сео је на свој 
ди ван у гор њој со би да се од мо ри пред 
пут. У су мрак га је сти гла осве та. Док је 
спа вао, го лу бо ви су га по кри ли сво јим 
из ме том, та ко да су га пот пу но за ле пи ли 
за ди ван. Пре но ћи се и сам пре тво рио у 
го лу бљи из мет... Ни сам са мо пре стра
шен, већ и ту жан...“

У пот пи су сто ји „Ан дри ја“, а он да сле
ди пост скрип тум, у ко ме пи ше:

„П.С. Су тра од ла зим и ја. Спа хи ја не 
мо же да схва ти да мо гу да оста вим 
то пли кре вет и за мак за то што се не осе
ћам до бро кад гле дам укра се на фа са ди 
зам ка. Овај за пис оста вљам у усти ма 
зма ја на гип са ној пе ћи. Ако је исти на оно 
што го во рим, пер га мент не ће из го ре ти.“ 
Ову ле ген ду, отр гао је од за бо ра ва 
Ми лан Бе ле ги ша нин, ко ји је има у свој 
књи зи под на зи вом „Сно ви за тра вље них 
ку ла“. 

Док се про ла зи око ста рог двор ца, 
об ра слог у ко ров, са по лу па ним ста кли
ма, из ва ђе ним вра ти ма, уру ше ним кро
вом и про па лим та ва ни ца ма, као да се 
из ње го ве уну тра шњо сти чу је звук ви о
ли не и смех мла дих да ма, као не ка да, 
ка да је на ба ло ве код Шпи це ро вих до ла
зи ла го спо да. Да ли ће се по но во за чу ти 
дир ке са кла ви ра, хо ће ли зда ње за бли
ста ти ста рим сја јем, и про ме ни ти на зив, 
та ко што се не ће зва ти „Ку ћа ду хо ва“, то 
још ни ко не зна. 

С. Ко стић

Обје кат је 1997. Го ди не про гла шен за 
спо ме ник кул ту ре, а ко ри шћен је као 
сце но гра фи ја у фил мо ви ма „Рат ни ци“ ,и 
„Цр на мач ка бе ли ма чор“ ко је су ра ди ли 
Клинт Ис твуд, од но сно Емир Ку сту ри ца. 
Не ки му зич ки из во ђа чи, ко ри сти ли су 
ка дро ве из ње га за спо то ве.

Ко ри шћен

„КУ ЋА ДУ ХО ВА“ ЧУ ВА ЛЕ ГЕН ДУ

Шпи це ров дво рац у Бе о чи ну 
и да ље че ка обнову

РЕПОРТАЖА


