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

Томислав Јанковић, Јелена Поповић и Милош Мишковић

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ускоро проширење радних зона
У
четвртак, 29. марта, у Градској
кући је одржана седница Скуп
штине Града Сремска Митрови
ца. Седница је обух
 ватала више тача
ка дневног реда, а на њој су усвојени
извештаји о раду свих градских управа
за 2017. годину, као и извештаји о ра
ду установа из области културе, спорта
и туризма за исту годину. Поред тога,
усвојен је предлог о изради плана гене
ралне регулације централног дела гра
да Сремска Митровица, као и планови
детаљне регулације радних зона Језе
ро и Север три у Сремској Митровици
и Шљункара у Салашу Ноћајском.
– Што се тиче планске документа
ције ми смо сигурно једна од водећих
локалних самоуправа која заиста мно
го ради на плановима који су основ

даљег пројектовања, што комуналне
инфраструктуре, што других грађевин
ских објеката. На Скупштини је усвоје
на и одлука о централној зони града.
То ће бити план којим желимо да де
финишемо пре свега саобраћајну ин
фраструктуру, недостајућу комуналну
инфраструктуру, правила градње у
централној зони и друге ствари које
су битне за даљи развој града. Неке
тачке у тој зони ће се даље развијати
у плановима детаљне регулације. На
тај начин град испуњава обавезу која
је већ усвојена у генералном урбани
стичком плану, а то је израда седам
планова генералне регулације на те
риторији Сремске Митровице. Такође,
усвајамо планове о проширењу рад
не зоне Север и радне зоне Језеро,

Смањење броја градских управа
Између осталих, на седници Скуп
штине града усвојен је предлог одлуке
о Градским управама града Сремска
Митровица, чиме долази до смањења
броја градских управа са постојећих
девет на будућих седам. Према речима
градоначелника Владимира Санаде
ра, доћи ће до спајања неких градских
управа због ефикаснијег управљања,
контроле и смањења трошкова.
– Одлучили смо се на корак да сма
њимо број градских управа, тако да
ћемо их у наредном периоду имати
седам уместо претходних девет, пре
свега из разлога рационалности, ефи
каснијег рада, лакшег управљања и
контроле послова у овим управама.
Надам се да ћемо спајањем Управе за
опште и заједничке послове и Управе
за инфраструктуру и имовину добити
пре свега на квалитету и бољој органи
зацији рада. Исто тако је и са Управом
за образовање која се спаја са Упра
вом за културу спорт и омладину. На
тај начин желимо да побољшамо рад у
наредном периоду – рекао је Санадер
и додао да се број запослених неће
смањити, те да ће само доћи до пре
расподеле функција у оквиру будуће
организације, као и до смањења броја
начелника.

Владимир Санадер

Поред тога, два члана Градског ве
ћа разрешена су функције, и то Бра
нислав Крњајић без образложења и
Бошко Николић због смрти. На њихова
места сада, након одржаног гласања,
долазе Мирко Драгојловић и Миросла
ва Илић.

с обзиром да смо тамо већ дошли до
преко 90 посто продатих парцела и
појављује се потреба да у наредном
периоду имамо већи број хектара које
ћемо понудити инвеститорима – рекао
је градоначелник Владимир Санадер.
На седници су такође усвојени и
предлог одлуке о постављању и укла
њању мањих монтажних, огласних
и других објеката, предлог одлуке о
условима и мерилима за уклањање
објеката, предлог одлуке о одређива
њу пешачких зона у Сремској Митрови
ци, предлог стратешког плана развоја
културе Града Сремска Митровица за
период 2017-2022. година, предлог из
мена статута Апотеке Сремска Митро
вица, измене програма пословања ЈКП
„Комуналије“ за 2018. годину, годишњи
извештај о раду ЈП за послове урбани
зма „Урбанизам“, одлука надзорног од
бора ЈП „Урбанизам“ о расподели до
бити за 2017. годину, извештај о раду
и финансијском пословању за 2017. го
дину ЈКП „Топлификација“, одлука над
зорног одбора ЈКП „Топлификација“ о
расподели добити за 2017. годину, из
вештај о раду Агенције за рурални раз
вој Града Сремска Митровица за 2017.
годину, као и извештај о раду Центра
за социјални рад „Сава“ Сремска Ми
тровица за 2017. годину.
Поред ових усвојених тачака, утвр
ђен је престанак функције два члана
Градског већа и избор нових чланова,
а усвојен је и предлог одлуке о град
ским управама града Сремска Ми
тровица и одлуке о изменама одлуке
о максималном броју запослених на
неодређено време у организационим
облицима који чине систем јавног сек
тора града Сремска Митровица за
2017. годину.
Одборници су донели одлуку о
више именовања и разрешења чла
нова школских одбора основних и
средњих школа на територији Града.
Такође, Саша Бугаџија, дипломирани
инжењер пољопривреде из Сремске
Митровице и досадашњи начелник
Градске управе за инфраструктуру
и имовину је именован за вршиоца
дужности директора Музеја Срема на
период од годину дана.
Немања Милошевић

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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Бог је умро узалуд?

ој 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.
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.

У
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ПРЕМИЈЕРКА АНА БРНАБИЋ ОТВОРИЛА ЛОГИСТИЧКИ

Домаћи инвеститори су
Ако погледате овај логистички центар онда можете
да видите да Агромаркет може да стане раме уз раме
са највећим европским и светским фирмама и то је
оно где ми кажемо нашим младима, због којих смо
увели предузетништво у школе, да треба да отварају
своје фирме да би запослили себе и своје пријатеље,
рекла је Ана Брнабић

П

ремијерка Србије Ана Брнабић и
председник Општине Инђија
Владимир Гак отворили су у
петак, 30. марта нови логистички цен
тар једног од водећих снабдевача
тржишта пестицида, семенске робе и
гарден уређаја у региону, компаније
Агромаркет, који тренутно у том граду
запошљава преко 65 радника.
Премијерка Србије том приликом је
истакла да је ове године циљ Владе
Србије убрзање економског раста,
којег неће бити без покретања локал
ног економског развоја и додала да
локалне самоуправе морају саме да
се активирају у унапређењу климе
пословања у својој средини.

– Велика срећа је и понос када види
те један овакав објекат домаћег инве
ститора и када као председница Вла
де могу да присуствујем отварању
инвестиције из Крагујевца овде у
Инђији. Ако погледате овај логистички
центар онда можете да видите да
Агромаркет може да стане раме уз
раме са највећим европским и свет
ским фирмама и то је оно где ми каже
мо нашим младима, због којих смо
увели предузетништво у школе, да
треба да отварају своје фирме да би
запослили себе и своје пријатеље –
рекла је премијерк а Србије током
отварања логистичког центра у Инђији
и додала да ће држава помоћи локал

ним самоуправама са 320 милиона
динара, од чега ће 80 одсто ићи у
локалну инфраструктуру.
Компанија Агромаркет покренула је
изградњу логистичког центра у Инђији
почетком 2017. године, а у јануару
2018. отпочела је снабдевање купаца
на територији Војводине. Укупна вред
ност инвестиције износи 7,5 милиона
евра, од чега је вредност грађевинског
објекта шест милион
 а евра, а опреме
1,5 милион
 а евра.
Председник Општине Инђија Влади
мир Гак истакао је на отварању логи
стичког центра да је то велики дан за
Инђију и да им је увек драже, као
локалном руководству, када имају при
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ЦЕНТАР „АГРОМАРКЕТА“ У ИНЂИЈИ

увек добродошли
Циљ нам је да представимо Инђију као нову при
вредну дестинацију која треба да има шири значај
од само локалне, јер у пречнику од 50 км од Инђије
живи преко 3,5 милиона становника. То значи да
сваки инвеститор може овде наићи на озбиљне
људе који знају како се домаћински води једна
општина, рекао је Владимир Гак
лику да отворе погон неког домаћег
инвеститора и додао:
– Једном приликом сам најавио да
ће Инђија до 2020. године бити најве
ће градилиште у Срему и ако узмемо
да је наш регион привредни покретач
Србије, онда није тешко донети и тај
закључак какве су наше амбиције. Све
што смо радили у претходних годину
дана доказ је томе да је наша амбици
ја била оправдана, да смо имали
жеље и знања да то спроведемо у
дело – каже Гак и додаје да је тренут
на стопа незапослености у Инђији 4,85
одсто тј. 2.042 пунолетна лица се
налазе на евиденцији Националне
службе за запошљавање.

– Сложићемо се да би у већини гра
дова у Србији рекли да је то одлична
стопа незапослености, али ми нисмо
задовољни и трудићемо се да је спу
стимо на нижи ниво. Сигуран сам да
ћемо показати у наредном периоду да
та бројка може ићи и испод европског
нивоа – истакао је председник Општи
не Инђија и додао да је у последњих
годину и по дана локално руководство
обезбедило преко 450 радних места
кроз седам нових инвестиција.
– Циљ нам је да представимо Инђију
као нову привредну дестинацију која
треба да има шири значај од само
локалне, јер у пречнику од 50 км од
Инђије живи преко 3,5 милион
 а ста

новника. То значи да сваки инвеститор
може овде наићи на озбиљне људе
који знају како се домаћински води јед
на општина и који знају да пруже подр
шку сваком инвеститору. Наша жеља
је да не запослимо само људе из наше
општине већ и оне који живе у пречни
ку од 50 километара – каже Гак.
Председник Гак пре отварања логи
стичког центра компаније Агромаркет
у североис точној радној зони угостио
је у згради локалне самоуправе пре
мијерку Брнабић, где је одржан краћи
састанак на тему привредног развоја и
функцион
 исања те локалне самоупра
ве.
М. Ђ.
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ЗОРАН СЕМЕНОВИЋ, ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ШИД

Шид има потенцијал
за бржи економски развој
Ми ћемо се
потрудити
да израдом
стратегије
руралног развоја
омогућимо
свим људима,
посебно младим
пољопривредни
цима, да на
површинама које
имају заснивају
културе које ће им
донети највише
зараде у односу
на оно шта су до
сад радили. Код
нас је у великој
мери било
заступљено
суво ратарење,
производња
кукуруза, соје,
евентуално
пшенице или
сунцокрета

У

прошлој години у Општини Шид
израђени су бројни пројекти
који представљају први корак
ка реализацији конкретних инфра
структурних радова који ће бити
завршени у овој години. Такође, завр
шени су и већи инфраструктурни
пројекти који ће омогућити бољи
живот грађана ове сремске општине.
Развој шидске општине приор
 итетни
је циљ челних људи локалне самоу
праве. О плановима за ову годину
усмерених ка стварању квалитетни
јих услова за живот грађана, разгова
рали смо са замеником председника

Општине Шид Зораном Семенови
ћем задуженим управо за развој ове
општине.
Радови на изградњи индустријске
зоне у Адашевцима, почели су про
шле године. У овој години најављени
су и остали радови како би она има
ла све услове за долазак инвестито
ра.
– Отварањем грађевинске сезоне
почињемо изградњу трафо станице,
довољне јачине која ће задовољити
потребе првих инвеститора. Настави
ћемо са изградњом сервисне саобра
ћајнице и у том послу очекујемо

помоћ покрајине, а пре свега пред
седник а покрајинске владе Игора
Мировића који је више пута истакао
да је индустријска зона у Шиду једна
од топ дестинација Војводине. Има
мо подршку министарства привреде
и министарства пољопривреде, која
свим својим снагама покушавају да
уврсте индустријску зону у дестина
цију која ће бити најприхватљивија за
све инвеститоре како стране, тако
посебно домаће који ће, сигуран сам,
бити заинтересовани да инвестирају
у нашој општини – каже Зоран Семе
неовић.
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НОВИНЕ:
: Поред индустријске
MМNOVINE
зоне најављени су и други инфра
структурни послови. Локални путе
ви су у јако лошем стању.
ЗОРАН СЕМЕНОВИЋ: Тренутно је
стање локалних и регионалних путе
ва јако лоше. Оно што ми можемо да
урадимо, а што нам је у плану, то је
санирање ударних рупа како у самом
граду тако и у насељеним местима.
Ту пре свега мислим на пут Шид Илинци - Вашица - Батровци, затим
пут Моровић - Вишњићево - Босут, и
оно за чега се заједно боримо са јав
ним предузећем Путеви Србије то је
да се државни пут који се протеже од
граничног прелаза Товарник и према
наплатној рампи у Кузмину, рехаби
литује. Такође, урадићемо пројектну
документацију за улицу Цара Душана
која је у таквом стању да не постоји
више начин да се она рехабилитује
него мора комплетно да се уради пре
ма примеру како је урађена главна
саобраћајница у Лаћарку. Оно што
могу са поносом да кажем да смо
успели да се договоримо са ЈП Срби
ја Путеви завршетак израде пројектне
документације везане за обилазницу
око Шида. Изградња обилазнице омо
гућиће да наши, и овако лоши путеви
буду мање оптерећени, односно рас
терећени од тешког транспортног
саобраћаја. Сигуран сам да ће до
септембра почети радови на изград
њи обилазнице, као и да ће до краја
2019. године обилазница бити завр
шена.
Као један од битних пројеката
истичете и изградњу водоводне
мреже у фрушкогорским селима.
Када ће ти радови бити завршени?
– Прошле године завршена је водо
водна мрежа у Соту, а ове године
почињемо и завршавамо пројек ат
водоснабдевања у Привиној Глави и
Бикић Долу. Већ почетком маја би тре
бали почети радови на изградњи
водоводне мреже у тим местима и то
ће трајати до почетка септембра. Тако
да ће већ у октобру месецу вода поте
ћи и у та два села. Завршавамо и
измењену пројектну документацију за
Љубу где је пре више од десет година
избушен бунар и постављена водо
водна мреже која према својим капа
цитетима не одговора потребама
села. Пројекат је вредан око 40 мили
она динара, а у његовој реализацији
помоћи ће нам покрајински секретари
јат за пољопривреду, који нам и суфи
нансира пројекат у Бикић Долу и При
виној глави са 50 одсто средстава, са
којим смо се договорили да завршимо
водоснабдевање и у Љуби. У 2019.
години најављујем да ће сигурно бити
завршена водоводна мрежа и у том
селу и онда нам остаје још Моловин,
где ћемо водоводну мрежу вероватно
морати својим средствима да гради
мо.

Шта ћете предузети да Шид буде
место где ће младити видети своју
перспективу?
– Индустријска зона која се гради
биће и агро - индустријска зона и она
ће пре свега привући људе који се
баве пољопривредом. На првом месту
да ту праве своје складишне капаци
тете, хладњаче и дистрибутивне цен
тре. Млади у шидској општини окрећу
се интензивној пољопривреди, интен
зивирању повртарства, хортикултуре,
воћарства, виноградарства и на сво
јим малим парцелама покушавају да
направе приход који ће им обезбедити
егзистенцију. Имамо велики проблем
са одливом младих људи пре свега у
Словачку и друге земље западне
Европе. Међутим чињеница је и да се
они након одређеног времена враћају
овде, видевши да није ни у „белом
свету“ лако зарадити динар. Ми ћемо
се потрудити да израдом стратегије

Сматрамо
да Шид има
потенцијал
и ми ћемо
код разних фондова
конкурисати
за средства која
можемо користити
за развој
пољопривреде,
јер Срем је
пољопривредно
подручје и ми
знамо да се бавимо
пољопривредом
руралног развоја омогућимо свим
људима, посебно младим пољопри
вредницима, да на површинама које
имају заснивају културе које ће им
донети највише зараде у односу на
оно шта су до сад радили. Код нас је
у великој мери било заступљено суво
ратарење, производња кукуруза, соје,
евентуално пшенице или сунцокрета.
Ми сматрамо да Шид има потенцијал
и ми ћемо код разних фондова конку
рисати за средства која можемо кори
стити за развој пољопривреде, јер
Срем је пољопривредно подручје и ми
знамо да се бавимо пољопривредом.
За успешност једне локалне само
управе важна је сарадња и стручан
тим људи. Како оцењујете рад Оде
љења за локално економски развој,
Општина Шид?
– Да би једна општина добро функ
ционисала треба да има стручне
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људе. Срећа је да у одељењу за
локални развој, на чијем је челу Бра
нимирка Риђошић, заједно са ближим
сарадницима, јако добро знају свој
посао. То је успешан и стручан тим
који зна да препозна добар пројекат и
наш циљ је да тај тим људи прошири
мо и да га унапредимо. Такође јако је
важна веза и са републиком и покраји
ном, при том ту пре свега мислим на
политичку повезаност. Шидска општи
на је општина у којој Српска напредна
странка има већину. Ми имамо добре
контакте и добру сарадњу и са репу
бличким и са покрајинским органима,
јер су људи који се налазе у министар
ствима и секретаријатима, они који
препознају потенцијал шидске општи
не. Никада раније та сарадња није
била на тако високом нивоу јер људи
који су се бавили политиком у Шиду
желели су самовољно да развијају
Шид у односу на остатак државе, што
је било немогуће. Ми се сада везујемо
и за стратегију развоја Србије и за
стратешке акте АП Војводине. Прати
мо апсолутно сваки пројекат и препо
знајемо шта је то добро за Шид. Шид
ска општина је добила велики износ
средстава по различитим основама у
прошлој години и надам се да ће се
тако наставити и ове године, незави
сно од ситуације развоја општине и
средстава којима располажемо.
Поред стручног тима, добра
сарадња челних људи локалне
самоуправе, допринела је да се
развој шидске општине подигне на
виши ниво.
– Евидентно је да је Српска напред
на странка доласком људи који су
били раније у неким другим странка
ма, направила добре стручне тимове
спремних да развијају Шид. Својим
искуством стеченим на руководећим
местима у неком ранијем периоду
изражена је али и показана спремност
да Шид развијамо у правом смеру
како би ова средина била погодна и
пожељна за живот грађана наше
општине. При том не мислим само на
оне људе који су дошли из Демократ
ске странке Србије него и из Соција
листичке партије Србије, који су данас
чланови Српске напредне странке,
само из разлога да својим радом и
залагањем, допринесемо развоју
шидске општине.
На крају разговора, шта бисте
поручили грађанима шидске општи
не?
– Поручио бих грађанима да буду
стрпљиви и да очекују промене које
ће бити евидентне у наредних годину
дана. Потрудићемо се да живот у
Шиду буде квалитетнији и сигурно је
да ћемо радити на томе да им обезбе
димо радна места, како би својим
породицама могли да обезбеде сигур
ност и добар живот.
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АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ, В. Д. ДИРЕКТОРА ЈКП „ВОДОВОД“ ШИД

Шиђани пију воду
одличног квалитета
Оно што је
мештанима
фрушкогорских
села обећано,
биће и
испуњено.
Ускоро ће сва
села у шидској
општини имати
водовод, онако
како доликује
сваком човеку
за живот у
21. веку, каже
Јовановић

Александар Јовановић

П

ре три месеца на
место в. д. директора
ЈКП „Водовод“ Шид,
поново је од стране Скуп
штине Општине Шид имено
ван Александар Јовановић,
који је на руководећем
месту тог јавног предуз ећа
такође био у периоду од
2012. до 2016. године. У те
четири године ово јавно
предузеће је према речима
новог в. д. директора изву
чено из тешког стања. Како
за М новине истиче Јовано
вић, предузеће се у време
када је по први пут дошао
на руководеће место, нала
зило у губитку од преко 50
милиона динара. За само
годину дана забележено је
позитивно пословање пред
узећа, а позитиван биланс
праћ ен
инвес тиц ијам а,
настављен је до данас. Са
Александром Јовановићем,

разговарали смо о планира
ним инвестицијама на уна
пређењу водоснабдевања,
као и о квалитету воде у
шидској општини.
– Општина Шид је заједно
са ЈКП „Водовод“, завршила
изградњу водовода у Соту.
Почела је и уградња прикљу
чака код потрошача и могу
са задовољством да конста
тујем да има велики број

заинтересованих мештана
вољних да се прикључе на
водоводну мрежу. Мислим
да ћемо цео тај посао завр
шити до почетка маја. Након
испитивања узорака воде и
одобрења надлежних инсти
туција, очекујемо да ће цело
купна водоводна мрежа
почети са радом у мају месе
цу – наводи Јовановић.
Упоредо са тим послови

Обновљена опрема
У претходном периоду,
ово јавно предузеће доби
ло је неколико вредних
донација уз помоћ којих је
њихов рад унапређен.
– То су ствари које су нам
биле неопходне. Имали
смо ситуацију када нам је
цистерна за воду била пре
ко потребна. Када се деси

ла мигрантска криза нисмо
је имали и морали смо је
позајмљивати из Руме,
Инђије и Старе Пазове.
Сада имамо своје камионе,
цистерну за воду, своју
вому за решавање пробле
ма у канализацији и возни
парк нам је опремљен мак
симално – каже Јовановић.

ма, ускоро се очекује изград
ња водовода и у осталим
фруш когорс ким
селим а,
Привиној Глави и Бикић
Долу. Општина Шид распи
сала је јавну набавку за те
радове.
– Пројектна документаци
ја за водовод у Љуби је
завршена. Крајем ове или
почетк ом идуће године,
планирамо да конкуришемо
за добијање финансијских
средстава код државних
инстит уција, како бисмо
завршили водоводну мрежу
и у Љуби. Оно што је мешта
нима фрушкогорских села
обећано, биће и испуњено.
Ускоро ће сва села у шид
ској општини имати водо
вод, онако како доликује
сваком човеку за живот у
21. веку – каже Јовановић.
О изградњи паралелног
водовода у Шиду, који би
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Репрограм дуговања
Како истиче Јовановић,
грађани шидске општине у
наредном периоду, неће
бити погођени поскупље
њем воде. Ускоро ће у овом
предузећу бити формирано
одељ ењ е за праћ ењ е
наплате воде, а грађанима
ће бити пружена могућност
репрограмирања дуга.
- Након трећег месеца од
последње опомене, наше
одељење ће процењивати
да ли ће потрошачи бити
аутоматски искључени или
ће се прибећи наплати дуга

судским путем. Надамо се
да до тога неће доћи и зато
бих замолио све грађане,
да редовно измирују своје
обавезе и да уколико имају
проблем да плате велики
износ дуга, дођу да се дого
воримо за репрограм дуга.
Важно нам је да грађани
измирују своје обавезе на
време, како би ми могли
квал ит етн о
одрж ав ат и
водоводну мрежу и осигу
рати несметан доток воде
до потрошача – каже Алек
сандар Јовановић.

решио проблеме водоснаб
девања посебно у летњем
периоду, дуги низ година се
само причало. Сада је изве
сно да ће и његова изград
ња ускоро почети:
– Пројекат за изградњу
паралелног цевовода је био
стар. Урадили смо други
пројекат, за који смо добили
све сагласности, тако да
имамо у плану да конкури
шемо за средства код
државних институција. У
питању је велики износ
средстава. Настојаћемо на
све начине да та средства и
добијемо, јер би изградњом
паралелног цевовода реши
ли велике проблеме водо
снабдевања. Упоредо с тим,
наше предузеће је расписа
ло јавну набавку за изград
њу новог бунара како би
надоместили капацитет који
нам недостаје, посебно
током летњег периода.
Радови на изградњи бунара
ће почети крајем априла, а
целокупно његово опрема
ње биће завршено до почет
ка летње сезоне. Тако да
ћемо дочек ати лето са
нешто већим капацитетом и
уколико нам се и деси нека
хаварија, моћи ћемо брже
надокнадити тај губитак –
каже он.
Грађани Шида често пута
су посебно у летњем перио
ду, били суочени са пробле
мом несташице воде које су
се дешавале услед пуцања
цеви. Број интервенција у
прошлој години, знатно је
смањен.
– Едук ацијом наших
људи и увођењем нових
технологија, успели смо да
да врло прецизно и на вре
ме уочимо неке проблеме.
То је осцилација нивоа воде
у бунарима. Нестанак елек

тричне енергије нам често
прави велике проблеме и
због тога нам се системи
разоре. Дешава се и велика
осцилација притиска у
цевима што је често пута
био узрок новог пуцања
цеви. Ми ћемо ове године
заједн о са Телек ом ом
Србије
инвес тир ат и
у
оптичке каблове. Изгради
ћемо оптику до свих бунара
и направићемо командни
центар у техничкој служби
који ће служити за праћење
нивоа воде у бунарима, као
и јачине електричне енер
гије. Сваки бунар моћи
ћемо да регулишемо са јед
ног места и на тај начин
ћемо уштедети електричну
енергију и смањити број
пуцања цеви – наводи Јова
новић.
Управо због честих пуца
ња цеви, грађани шидске
општине сумњали су и у
квалитет воде. Из овог јав
ног предузећа поручују да
је квалитет воде на завид
ном нивоу.
– Наши критеријуми за
квалитет воде су строжи од
европског критеријума и ми
немамо проблема с тим. И
поред тога, у плану нам је
да у наредном периоду реа
лизујемо пројекат за прочи
шћавање воде или у технич
кој служби или на извори
шту. Такође планирамо да
конкуришемо за средства у
покрајинском секретаријату,
за куповину још два хлоро
ген апарата. Оно што је
сигурно јесте да ћемо ради
ти на још већем побољша
њу квалитета воде и да
нећемо дозволити да нам
било каква промена геоло
гије доводе у питање њен
квалитет воде – истиче на
крају разговора Јовановић.
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ШИД

Пријем за
малог виртуоза

Зоран Семеновић, Александар Славујевић
и Јелена Мартиновић

У

организацији Заједни
це музичких и балет
ских школа Србије, 19.
марта у Крагујевцу је одржа
но републичко такмичење. У
категорији најмлађих такми
чара, Александар Славује
вић ученик првог разреда
Музичк е школе „Филип
Вишњић“ у Шиду одсек хар
моника, освојио је прести
жну прву награду. Захваљу
јући великом труду настав
ника музичке школе у Шиду,
ученици постиж у велик е
успехе на такмичењима како
у земљи тако и у иностран
ству.
– Александар је на овом
престижном такмичењу узео
титулу лауреата, што значи
да је био најбољи такмичар
у тој категорији. Наставља
мо даље. Очекује нас још
такмичења у Београду и у
Бечеју, а лепа завршница
биће
интерн ац ио н алн и
фестив ал
акорд он ис а
Еуфонија, који се сваке
године одржава у Новом
Саду – истиче наставница
хармонике Јелена Мартино
вић, додајући да је ово други
лауреат Музичк е школе
„Филип Вишњић“, добијен на
републичком такмичењу.
Представници локалне
самоуправе Општине Шид,
организовали су прошле
недеље 27. марта пријем за
малог Александра у знак
подршке за његов велики
успех. Младог виртуоза при

мио је заменик председника
Општине Шид Зоран Семе
новић, који му је том прили
ком уручио пригодан поклон,
истичући том приликом, да
ће локална самоуправа и
убудуће подржавати како
рад музичке школе, тако и
свих осталих талентованих
и вредних ученика:
– Општина Шид подржава
рад Музичке школе „Филип
Вишњић“. Они су наши
амбасадори, не само у Вој
водини и Србији, него и ван
граница наше земље. Наша
деца јесу талентована и ми
ћемо увек подржавати сваки
наступ било где, без обзира
на успех. Али смо пресрећ
ни што је мали Александар
освојио прво место на репу
бличком такмичењу – иста
као је Семеновић.
А како нам је Александар
рекао, иако је конкуренција
на такмичењу била велика,
треме није било јер ово му
није прв наступ и учешће на
такмичењу:
– Припремао сам се два
месеца. Ово није моја прва
награда. На Фантасу сам
добио прву награду и осво
јио четврто место, на Еуфо
нији сам освојио прву награ
ду и друго место, а на Свир
цу такође прву награду и
друго место. И сада прво
место на републичком так
мичењу, што је за мене
велики успех – каже Алек
сандар.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ВЛАДИМИР ГАК ПОСЕТИО ЧЕШКУ

Могућа привредна сарадња

П

редседник Владимир Гак недав
но је посетио Чешку у оквиру
наставка мисије економског раз
воја општине Инђија где се састао са
народним послаником Чешког парла
мента Јарославом Фолдином и бив
шим министром спољних послова
Чешке Јан Каваном. За првог човека
инђијске општине уприличен је пријем
и у амбасади Србије, где је разговарао
са амбасадорком Вером Маврић.
Једна од најважнијих тема била је
могућност улагања чешких привред
ника у општину Инђија. Гак је саговор
нике упознао са досадашњим инфра
структурним радовима у индустријској
зони као и које се све могућности
пружају потенцијалним инвеститори
ма. Потпуно комунално уређена инду
стријска зона и изузетан географски
положај разлози су због којих је Инђија
једна од најпривлачнијих средина за
улагање, потврдио је Гак.
– Циљ локалне самоуправе је да
успостави контакте са политичким
и привредним субјектима из зема
ља са којима до сада није остварена
сарадња. Обзиром да Чешка спада у
ред економски развијенијих земаља
Европске уније, веома је важно да
се потенцијали Инђије представе и у

Владимир Гак са амбасадорком Србије у Чешкој Вером Маврић

тим државама – рекао је преседник
Општине Инђија.
Како је истакнуто након састанака
у Чешкој, у наредном периоду биће
оформљена група привредника који

ће посетити Инђију и на лицу места
се уверити због чега је североисточна
радна зона у том граду најатрактивни
ја у региону.

М. Ђ.

НАСТАВЉАЈУ СЕ ИНФРАСТРУКТУРНА УЛАГАЊА У ИНЂИЈИ

Почела грађевинска сезона

Ј

авно предузеће Инђи
ја пут искористило је
првих неколико лепих
дана како би реализова
ли мање инфраструктурне
радове на територији општи
не Инђија. Међу њима, били
су и они који су изведени у
Љукову, Новом Сланкаме
ну и Новим Карловцима.
Подсетимо, у питању су
асфалтирање Гробљанске
улице у Љукову и изградња
тротоара и паркинг места у
непосредној близини. Затим
је изграђено и 15 паркинг
места код сеоског гробља
у Новим Карловцима као

и улаз у гробље. У Новом
Сланкамену су урађене
банкине дуж главног пута
у дужини од пет километа
ра као и насипање удар
них рупа услед оштећења
насталих за време зимског
периода. То све потврдио је
Зоран Милићевић, директор
ЈП Инђија пут истакавши да
ће ускоро бити настављени
планирани инфраструктур
ни радови, као и радови на
крпљењу ударних рупа.
– Треба нам око месец,
два да извршимо санира
ње свих ударних рупа на
коловозима широм општи

Зоран Милићевић

Задовољни наплатом паркинга
Из Инђија пута поручују
да су задовољни наплатом
паркинга која је, на иниција
тиву председника Општине,
поош трен а
претх одн их
неколико месеци. Према
речима надлежних, паркинг
функционише на један

бољи начин и примећен је
бољи однос грађана према
услугама паркинга јер су,
како кажу, схватили да
морају да плате оно што
користе.
– Задовољни смо са
наплатом иако увек може

боље. Ово је мало лошији
период али до краја године
финансијски ефекти биће
још видљивији, јер се напла
та поправља у другом, тре
ћем и четвртом кварталу –
рекао је Зоран Милићевић,
директор ЈП Инђија пут.

не Инђија. То је процес који
се врши сваке године у ово
време и траје мало дуже
јер, углавном, имамо доста
оштећења на саобраћајни
цама – рекао је Милићевић
и додао да су у претход
ном периоду насули банки
не и ризлу на најкритичније
делове саобраћајнице Нови
Сланкамен - Сурдук.
– Ми имамо готов пројекат
који подразумева комплет
но пресвлачење асфалтом
деонице пута Нови Сланка
мен- Сурдук који се налази
на територији наше општи
не. Међутим, у питању су не
тако мала средства у висини
од 250 милиона динара која
се, у сарадњи са локалним
руководством, трудимо да
обезбедимо – каже дирек
тор ЈП Инђија пут.
Он истиче да је у питању
деоница од 5,5 километара
и ширине око шест мета
ра те да је у питању веома
озбиљан пројекат.
М. Ђ.
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РАДОВИ У СТАРОМ СЛАНКАМЕНУ

Асфалтиране две улице

Т

оком прошле недеље
настављени су наја
вљени инфраструктур
ни радови по селима инђиј
ске општине, па је тако
председник Општине Вла
димир Гак у четвртак 29.
марта боравио у Старом
Сланкамену. Он је имао
прилику да се на лицу места
увери да све иде по плану
када је у питању асфалти
рање две саобраћајнице у
том селу, Гудура и Змај
Јовина.
– Испуњавамо обећања
која смо дали нашим сугра
ђанима и тако ћемо наста
вити и убудуће. Не правимо
разлику између инвестиција
у граду и на селу јер желимо
да изједначимо услове за
живот – истакао је Гак и
додао:

– Када говоримо о нашим
селима, не постоји улица
која ће бити блатњава и
којој не можете да приђете.
То су елементарне ствари,
да имате струју, воду и аде
кватну саобраћајну инфра
структуру. Важно је да све
што смо обећали нашим
суграђанима, пре нешто
мање од две године, сада
апсолутно и испуњавамо.
Гак је још једном подсетио
да су ове године средства
за одржавање путева увећа
на дупло у односу на про
шлу годину као и да ће мно
го више улица бити пресву
чено новим слојем асфалта.
– У сваком насељеном
месту биће асфалтирана
барем једна улица у склопу
поменутих радова на одр
жавању инфраструк туре.

Бициклистички камп
Обилазећи радове на
асфалтирању две улице у
Старом Сланкамену, пред
седник Општине Инђија
Владимир Гак осврнуо се и
на развој туризма и тури
стич ке
инфра струк туре,
истакавши да је неопходно
искористити повољан гео
графски положај и тури
стички потенцијал тог инђиј
ског села.
– Наша идеја јесте да у
овом насељу сместимо
бициклистички камп који ће
бити уцртан у све европске
и светске бициклистичке
руте. Говоримо, пре свега, о

Еуро Вело 6 рути, чија тра
са пролази кроз Стари
Сланкамен – рекао је пред
седник Општине Инђија и
додао:
– Недавно смо имали
састанак у Влади Војводине
којем су присуствовали
представници Новог Сада,
Сремских Карловаца, Ста
ре Пазове и наше општине.
План је да се изгради бици
клистичка стаза која ће се
протезати од Новог Сада до
Београда и пролазиће кроз
нашу општину, тј. Чортанов
це, Бешку, Крчедин до Ста
рог Сланкамена – каже Гак.

Владимир Гак обишао радове

Мислим да ће 2018. бити
историјска година у току које
ће се у великој мери започе
ти инфраструктурни радови
и са тим трендом нећемо
престати ни у наредном
периоду – истакао је пред
седник Општине Инђија
током обиласка радова у
Старом Сланкамену.
Гак је најавио да ће се
механизација ускоро пресе
лити у Инђију, тачније у
Голубиначку улицу у којој је
пред ви ђе на
ком плет на
реконструкција.
– Уколико ускладимо ста
ру пројектну документацију,
постоји могућност да пре
Голубиначке улице кренемо
са радовима у делу Новог
Сланкамена. Тачније, од
католичке до православне
цркве у овом селу предви
ђено је пресвлачење асфал
та и реконструкција тротоа
ра – рекао је Гак и додао да
ће за који дан бити готова
пројектна документација за
Голубиначку улицу у Инђији
и да ће средства за те радо
ве обезбедити у буџету

након ребаланса најавље
ног за следеће заседање
локалног парламента.
– После усвајања реба
ланса расписаћемо јавну
набавку а затим кренути са
радовима у првом делу
Голубиначке улице. Пара
лелно са тим биће завршен
про је кат
рекон струк ци је
улица 1. новембра у Љукову
и Краља Петра у Бешки –
наја вљу је
пред сед ник
Општине Инђија.
Први човек инђиј ске
општине говорио је и о поје
диним пројектима који ће
бити реализовани у Инђији.
– Највероватније да ћемо
новим слојем асфалта пре
свући Сремску и Првомајску
улицу и видећемо да изме
нимо неке позиције у буџету
да се у улици Југ Богдана
ураде пешачке стазе, које су
у веома лошем стању. Јед
но по једно радимо и неће
проћи ни дан у години да се
у Инђији нешто не ради на
побољшању инфраструкту
ре – каже Гак.
М. Ђ.
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СЕДНИЦА СО ИРИГ

Усвојени извештаји
и планови рада установа

Седница СО Ириг

И

звештаји о раду за
прошлу и програми
рада за ову годину
Српске читаонице и Центра
за социјални рад, анекс
годишњег плана ДУ Дечија
радост, као и измене програ
ма пословања ЈП „Комуна
лац“ усвојили су одборници
СО Ириг на својој седници
која је одржана 30. марта.
Директорка Српске читао
нице Вера Новковић је иста
кла да је прошлогодишњи
план у потпуности реализо
ван, а да су финансијска
средства добијена како од
локалне самоуправе, тако и
са покрајинског и републич
ког нивоа.
– У прошлој години смо
прибавили 1.200 нових
наслова, библиотека у Врд
нику, у обновљеној „Касини“
добила је нове полице и од
1. априла би требало да
поново почне са радом.
Имамо око 700 чланова који
су од нас узимали на чита
ње 13.011 књига, од нашег
библиотечког фонда од око
50.000 књига. Имали смо, у
нашој издавачкој делатно
сти, и четири сопствена
издања. У прошлој години
смо имали 32 различите кул
турно - уметничке делатно

Томислав Станојчев и Владислав Илкић

сти а све то са и даље чети
ри запослена – истакла је
директорка Новковић.
Она је додала да се и у
овој години планира сличан
ниво активности, у октобру
следи и 14. додела награде
„Борис лав
Михајл ов ић
Михиз“ али и почетак реали
зације културних дешавања
у комплетно обновљеној
родној кући познатог писца.
Директорк а Центра за
социјални рад Силвана
Лаћарац је подсетила да у
овој установи има седам
запослених лица, а да своје
активности и услуге финан
сирају захваљујући репу
бличк им и средс твим а
локалне самоуправе. – У
нашој општини је прошле
године било 1.626 социјално
угрожених корисника, одно

сно 14,9 одсто од укупног
броја становника. Прошле
године смо имали услуге
помоћ у кући за стара лица и
перс оналне асистенте и
пратиоце за децу са смет
њама у развоју. Било је у
овој области 27 корисника а
о њима је бринуло девет
лиценцираних пружалаца
услуга. У овој години плани
рамо сличне активности,
ангажовали смо и једно
лице као физичко обезбеђе
ње, због ризика под којим
наши радници раде, а анга
жовали смо и замену за пси
холога што нам је такође,
битно. Проблем су нам усло
ви у којима радимо, ми смо
на трећем спрату и неким од
наших корисника, старих и
болесних је тешко да дођу
до нас – указала је дирек

Драган Стојић

торка Силвана Лаћарац.
Одборници СО Ириг су
прихватили и извештај о
раду Општинског штаба за
ванредне ситуације као и
годишњи план рада Општин
ског штаба који је поднео
Милорад Влаховић, стручно
техничко лице за ванредне
ситуац
 ије у Општинској
управи.
Одборници су донели и
одлук у о изради плана
детаљне регулације радне
зоне у Крушедол селу о чему
је говорила Милка Павло
вић, председница Комисије
за планове Општине Ириг.
Она је истакла да је потреб
но урадити овај план да би
фирма БМ која има у закупу
воћњаке, могла да гради
хладњачу за ускладиштење
воћа, што ће свакако бити и
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Такси
превоз
Донета је и одлука о ауто –
такси превозу путника који се
ближе регулише, како закон
ским одредбама, тако и
одредбама ове одлуке. Пре
воз путник а на територији
иришке општине може да
врши предузетник, привредно
друштво или друго правно
лице регистровано за оба
вљање ове делатности које
добије дозволу за вршење
такси превоза у складу са
условима који су регулисани
овом одлуком.

од значаја за иришку општи
ну. Реч је о површини од
5,24 хектара.
Као допуна дневног реда
на овој седници је усвојен и
програм коришћења сред
става буџетског фонда за
заштиту животне средине у
текућој години, а који је
образ лож ил а
Олив ер а
Филиповић Протић, начел
ница Општинске управе.
Овај програм ће зависити од
прилива средстава а шта ће
се из њега реализовати
зависиће од тога шта се
одреди као приоритет.
На овој седници се чула и
примедба једног одборника
да се седница одржава на
велики петак за оне вернике
који Ускрс славе по грегори
јанском календару и да је то
можда, требало избећи.
Владислав Илкић, пред
седник СО Ириг је истакао
да је скупштинска седница
одржана 30. марта зато што
се чекала сагласност Мини
старс тва
пољоп рив ред е
везана за издавање у закуп
пољопривредног земљишта
и да је било најаве да ће се
она добити до данас, али
није стигла, тако да ће убр
зо морати да се одржи још
једна седница СО Ириг, по
хитном поступку.
– Што се тиче рада ових
установа, ми смо задовољ
ни њиховим радом. Такође,
задовољни су и одборници,
јер смо све одлуке о њима
усвојили једногласно, без
примедби – додао је Илкић.
На овој седници досада
шња секретарк а СО Ириг
Јелена Илић је разрешена и
обављаће послове из своје
струке у Општинској управи,
док је за новог секретара
постављен дипломирани
правник Драган Стојић.
С. Џ.
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ВРДНИК: ПРИ КРАЈУ РАДОВИ НА ВРТИЋУ „ВИЛА“

Лепши простор
за малишане
Р
адови чији је циљ повећање енергет
ске ефикасности зграде вртића „Вила“
у Врднику започели су почетком фебру
ара. Наиме, од оснивања тог вртића 1986.
године није ништа рађено на њему и постоји
проблем са постизањем температура зими,
тако да се просторије морају догревати да
би се постигле потребне температуре. Вред
ност ових радова на енергетској санацији је
9,8 милиона динара и то су средства која су
добијена од Управе за капитална улагања Вој
водине.
– Радови у вртићу су при крају, тамо се
радила замена столарије и фасада у циљу
повећања енергетске ефикасности зграде.
Док се радила столарија деца нису била у
вртићу. Остали су спољашњи радови, који
нешто касне због таласа хладног времена у
марту, тако да радници готово недељу дана
тада нису могли да раде – каже Стеван Кази
мировић, председник иришке општине.
Како сазнајемо од директорке Установе
„Дечија радост“ Јелене Видановић, радови
би требало да се окончају почетком априла, а
сав потребан материјал за завршетак радова
је у вртићу.
– У врдничком вртићу имамо 90 малишана,
у четири узрасне групе, од јасленог до пред
школског, која имају полудневни или цело
дневни боравак.

Радови на вртићу у Врднику

Такође, предстоје нам у овом објекту и радо
ви на реконструкцији система за централно
грејање и замена котлова – каже директорка
Јелена Видановић.
За ове радове средства је одобрио Покра
јински секретаријат за енергетику у висини од
3,9 милиона динара, док је суфинансирање
иришке општине у висини од готово два мили
она динара.
С. Џ.

ДОМ ЗДРАВЉА СТАРА ПАЗОВА

Вакцина против пнеумокока
обавезна од 1. априла

Б

актерије
стрептококе земљама, те да је испитана.
пнеумоније у одређеним С друге стране, нежељени
условима могу изазвати ефекти се могу јавити као и
одређена обољења, а погото код било које друге вакцине.
ву тежак ток имају инфекције
– Већ у другом месецу живо
код новорођенчади или ста та новорођене бебе доби
ријих људи. Против пнеумоко ће прву дозу вакцине против
ка постоји вакцина која је
од првог априла постала
део обавезне имунизаци
је.
Са циљем да се смањи
број обољења од дечијих
болести попут запаљена
плућа, ува и синуса и спре
че компликације попут
менингитиса или сепсе,
новорођене бебе, као и
деца до пет година старо
сти од првог априла мора
ће да приме вакцину про
тив пнеумокока.
Епидемиолог у старопа
зовачком Дому здравља
др Душко Колџић истиче
да се ова вакцина неко
лико деценија већ увели
Епидемиолог др Душко Колџић
ко користи у развијеним

пнеумокока, након два месе
ца живота другу, а три месеца
од рођења и последњу дозу,
а шест месеци касније следи
ревакцинација. Деца од шест
месеци до године дана старо
сти добијаће по две дозе вак
цине у размаку од четири
недеље, а након послед
ње дозе следи ревакци
нација, док деца стара од
годину до две такође ће
добијати две дозе у раз
маку од осам недеља без
ревакцине – истиче Кол
џић.
Вакцина против бакте
рије стрептококе пнеумо
није обавезна је за децу
до пет година старости,
а са доласком нових доза
поменутих вакцина запо
чеће вакцинација, истичу
у старопазовачком Дому
здравља, којом ће првен
ствено бити обухваћена
деца рођена од 1. јануара
ове године.
С. С.
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ССШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Одржани „Бранкови дани“

Б

ројним радионицама и
активностима
учени
ци и професори ССШ
„Бранко Радичевић“ у Руми
обележили су рођење позна
тог српског песника – роман
тичара чије име школа носи.
Под заједничким називом
„Бранкови дани“ – који су
одржани од 26. до 29. мар
та реализоване су радиони
це на тему заштите животне
средине, презентовани су
пројекти у којима школа уче
ствује, али је било и модних
ревија, поетских приказа и
спортских активности.
Радионице су биле наме
њене ученицима 7. и 8. раз
реда основних школа, сред
њошколцима, родитељима и
пријатељима школе.
Радионице су одржаване
у поменутом периоду од 13
часова и 45 минута до 16
часова и 30 минута, уз вели
ки ангажман и самих ученика
што је „Бранковим данима“
дало изузетну живост и пуне
школске кабинете и учиони
це.
– Двадесет осам година
постојања наше школе упра
во смо и желели да обеле
жимо на овај начин. Желели
смо да покажемо шта наши
ђаци и наставници могу, да

Тамара Стојановић, Мирко Зрнић и Бранкица Табак

демонстрирамо стечена зна
ња и умећа, али и све оно
што смо научили из међуна
родне сарадње са школама
у Португалу и Швајцарској
– истакао је директор Мирко
Зрнић.
Та сарадња је реализова
на кроз пројекте „Мултипли
кација и толеранција“– Клуб
Т где је пројекат реализован
и кроз посету ученика и про

фесора Швајцарској, потом
„Усвајамо знање за школу
и живот“ - Еразмус који је
обухватио и две посете Пор
тугалији, а потом је промо
висан и успех ученика на
„ФИМЕК“-у.
– Поред ових промоци
ја пројеката, активности су
употпунили и наступи певач
ке групе, спортиста, рецита
тора, модне ревије, изложбе,

као и гастрономски произво
ди наших ученика, будућих
кувара – додаје директор
Зрнић.
Средња стручна школа
„Бранко Радичевић“ је позна
та и по својим активностима
везаним за заштиту животне
средине, па је тако реализо
вана и Еко радион
 ица и уче
шће у пројекту „За чистије и
зеленије школе у Војводини“.

Португалска искуства у образовању
ССШ „Бранко Радичевић“
из Руме конкурисала је про
шле године са пројектом
„Усвајамо знање за школу
и живот“, реализација је у
току и друга група профе
сора, Данијела Драгојевић
и Ненад Бошковић, као и
педагошкиња Оливера Ами
џић боравили су у Барсело
су, у Португалији, од 20. до
27. фебруара.
Они су имали прилику
да посматрају наставу пре
ма предвиђеном распореду
активности пројекта, непо
средно сазнавали, уочава
ли примере добре праксе у
образовном раду својих коле
га, стицали нова сазнања и
искуства које су поделили
са својим колегама. Средња
школа „Ескола секундариа
Барселос“ је велика инсти
туција са много образовних
профила, смерова и курсева.

Професори Бранкове школе у пројекту

– Присуствовао сам часу
допунске наставе и имао
сам прилику да поразго
варам и са португалском
колегиницом и ученицима.
У склопу моје стручне еду
кације обишли смо кабинет
куварства при овој школи и
био сам у прилици да упоре
дим опремљеност кабинета
са нашим. Занимљиво ми је
било да сазнам да ли и када
ученици обављају праксу у
угоститељским објектима, да
ли настављају усавршавање
на високошколским устано
вама и какву сарадњу имају
са социјалним партнери
ма – каже професор Ненад
Бошковић.
– Код
дефектолога на
часу могла сам да се уве
дем у рад са ученицима који
имају тешкоће у развоју, при
мењује се инклузивни модел
наставе који има своје спе
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Управо зато, у оквиру
„Бранкових дана“, 27. марта
школу су посетиле
подсекретарка у Покрајин
ском секретаријату за урба
низам и заштиту животне
средине Бранкица Табак и
саветница мр Тамара Стоја
новић.
У Војводини се већ деце
нију реализује и то успешно
пројекат „За чистије и зеле
није школе“ у којем учествују
и румске основне и средње
школе.
– Овај пројекат из године
у годину добија на значају.
Основни циљ који желимо
постићи је да се ученици
приближе природи, да они
постану одговорнији према
њој, да је заштите и уживају
и то је прича која је важна и
за будуће генерације. Драго
нам је да се пријављује све
већи број школа, да деца
од малих ногу спознају зна
чај правилног односа према
природи, значај рециклаже и
многе друге корисне ствари.
Све оно што школа уради у
току пројекта оцениће наш
Секретаријат и наградити
најбоље образовне установе
– истакла је подсекретарка
Бранкица Табак.
Она је уједно, захвалила и
Фондацији „Рикен“ која ове
године новчано помаже реа
лизацију овог пројекта, кроз
финансирање једнодневних
излета који ће бити награда
за најбоље учеснике. С. Џ.
цифичности у зависности од
личности и потреба детета.
Веома је добра сарадња са
породицама и организацијом
која је пандан нашој Нацио
налној служби за запошља
вање. Чак се дозвољава и
више дана да ученици про
веду у практичном раду, ако
ће им то омогућити напредак
– истиче педагошкиња Оли
вера Амиџић.
Што
се
организације
наставе тиче, часови такође
трају 45 минута, зграде
су веома модерне и нове,
грађене са специјалном
наменом – да буду школе.
– Много тога бих примени
ла код нас - да су у процесу
образовања и васпитања сви
опуштенији, да се обраћа
више пажње на креативност
ученика, применљивост нау
ченог, друштвено – користан
рад и ангажовање младих у
што већем броју пројеката –
истиче Оливера Амиџић.
С. Џ.
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ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Ускоро креће
реновирање објекта

Н

а јавном конкурсу
Канцеларије за јав
на улагања Републи
ке Србије прошао је проје
кат Геронтолошког центра
„Срем“ у Руми чија је вред
ност 97 милиона динара.
– Јавни радови иду пре
ко локалне самоуправе
са којом имамо јако добру
сарадњу и ми очекујемо да
ћемо брзо добити и грађе
винску дозволу и расписа
ти тендер. Реално би било
да се тендер оконча у мају,
како би у јуну могли да поч
ну пројектом предвиђени
грађевински радови, каже
за наше новине др Зоран
Славујевић, директор ГЦ
„Срем“ Рума.
Грађевински
радови
подразумевају
комплет
ну реконструкцију фасаде,
унутрашњости објекта, као
и купатила тако да би ова
установа за старе после
радова требало да буде јед

Др Зоран Славујевић: Биће још квалитетнија услуга

на од најбољих у Србији, где
јој је и сада место.
– Ови радови не значе да
ће се капацитет ГЦ „Срем“
повећати јер постоје тачна
правила лиценцирања, по
којима се и одређује капа
цитет установе. Ми нашим
корисницима нудимо ком

фор, гледамо како се ради
у свету, нпр у Немачкој сада
имате само једнокреветне
собе. Не можемо да идемо
на проширење капацитета
али зато идемо на још бољи
квалитет наше услуге –
рекао је директор др Зоран
Славујевић.
С. Џ.

РАЗГОВОРИ О СТАМБЕНИМ УСЛОВИМА РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ

Роми нису препуштени
сами себи

О

животним и стамбеним условима и
проблемима ромске популације у
неформалним насељима разговара
ло се на састанку који је 27. марта одржан у
Руми, којем је присуствовала Јелена Јова
новић, посланица у Скупштини АП Војво
дине, док је румску општину представљао
Душан Љубишић, начелник Општинске
управе.
Она је том приликом истакла да је про
блем решавања становања у нехигијенским
условима један од предуслова за социјал
ну инклузију и потпуну интеграцију Рома и
Ромкиња који живе у Србији.
– Подршка од Европске уније и Владе
Србије у сарадњи са цивилним сектором,
као и Покрајинске владе показује да Роми
нису препуштени сами себи и да постоје
јасни развојни планови да живот свих гра
ђанки и грађана, посебно најугроженијих,
буде примерен времену и окружењу у којем
живимо – указала је Јелена Јовановић.
Она је истакла и значај партнерства које
се ствара између представника локал
них самоуправа и партнера на пројекту са
циљем да се реше горући проблеми стано
вања ромске популације и да се добије одр
живо решење и основа за реалан допринос

Посланица Јелена Јовановић

спровођењу Стратегије за социјалну инклу
зију Рома и Ромкиња у Србији до 2025. годи
не.
Посланица Јелена Јовановић је похва
лила румску општину која доста ради на
побољшању положаја ромске заједнице.
Последња активност у том правцу је уво
ђење ромског координатора у сарадњи са
Ромским образовним фондом.
С. Џ.
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АКСЕНТИЈЕВ КУЋЕРАК БОГАТИЈИ ЗА ЈОШ ЈЕДАН САДРЖАЈ

Ново дечје игралиште
Р
аздрагани дечји смех
обогатио је у четвртак
29. марта двориште
Аксентијевог кућерка током
отварања новог дечјег игра
лишта, којем су присуствова
ли и представници пећиначке
локалне самоуп
 раве Драгана
Крстић, начелник Општинске
управе општине Пећинци и
Зоран Војкић заменик пред
седника општине.
Нови шарени мобилијар
за најмлађе, према речима
Љубице Бошковић директор
ке Туристичке организације
општине Пећинци, неће само
обрадовати малишане у Ога
ру, него ће обогатити и тури
стички садржај овог локали
тета, који из године у годину
привлачи све већи број посе
тилаца.
– С обзиром да је Аксенти
јев кућерак културно добро
од изузетног значаја и да је
један од локалитета који при
влачи све више туриста и све
више пажње како културне
тако и туристичке јавности,
а нарочито деце, желели смо
да овим мобилијаром пру
жимо деци додатни садржај,
са жељом да им продужимо

Представници пећиначке локалне самоуправе на отварању новог игралишта

боравак у нашем дворишту.
Доста смо до сада урадили
на уређењу самог дворишта,
као што је дрвена сеница коју
предшколци и основци из
овог насеља користе као учи
оницу на отвореном, и опре
мање игралишта за мали
фудбал, тако да ће овај
додатни садржај за најмлађе
не само улепшати двориште

Аксентијевог кућерка него и
обезбедити најмлађима ква
литетније проведено време
на нашем локалитету – рекла
је Бошковић.
Постављање новог дечјег
игралишта, омогућено је је
захваљујући средствима које
је Туристичка организаци
ја општине Пећинци добила
преко пројекта Циклотури

змом ка руралном и регионал
ном развоју Срема, на којем
је водећи партнер Регинал
на развојна агенција Срем, а
један од партнера на пројекту
је и Општина Пећинци. Проје
кат је део програма Подршка
регионалном и руралном раз
воју у Србији (2015 – 2019.)
који финансира Швајцарска
агенција за сарадњу (СДЦ).

СИБАЧ

Освештани темељи парохијске сале

У

четвртак 29. марта освештани су
темељи нове парохијске сале у
Сибачу, а обред освећења је, у
присуству председника општине Пећин
ци мр Жељка Трбовића, свештенства
старопазовачког намесништва и мешта
на Сибача, одслужио Његово преосве
штенство епископ сремски Василије, који
је обраћајући се окупљеним верницима
рекао да ће нова парохијска сала бити

место на којем ће се верници након бого
служења у сибачком храму с радошћу
окупљати.
– Зато благодаримо на готовости пред
седнику општине и Општини Пећинци
који ће помоћи да се ова сала подигне и
да се стави у функцију овог благочести
вог српског народа. Да наша деца после
Свете литургије имају где да се окупе и
да чују лепу реч. Нек је сретно и Богом

Владика Василије и председник општине мр Жељко Трбовић у Сибачу

благословено – поручио је владика Васи
лије.
За изградњу темеља нове парохиј
ске сале пећиначка локална самоуправа
издвојила је 1.250.000 динара, а пред
седник Трбовић је подсетио да Општина
Пећинци, поред тога што улаже у обнову
храмова, значајна средства издваја и за
унапређење услова у којима месни паро
си на њеној територији живе и раде.
– Надам се да ће ова парохијска сала
бити место на којем ће се мештани Сиба
ча окупљати и где ће делити срећне тре
нутке и пружати једни другима подршку у
тешким и тужним тренуцима – изјавио је
први човек пећиначке општине.
Пре освећења темеља парохијске сале,
епископ сремски Василије је у месном
храму посвећеном преносу моштију Све
тог Оца Николаја одслужио Литургију пре
ђеосвећених дарова, која се посебно слу
жи за време Великог ускршњег поста.
– Ова молитва је покајничког каракте
ра и припрема нас за дочек васкрсења
Господа нашега Исуса Христа. Ја сам
позвао свештенике намесништва старо
пазовачког да се данас овде заједно са
народом исповеде и причесте, пред овим
прекрасним иконостасом, драгуљем и
благом културе српскога народа – рекао
је владика Василије.

M NOVINE
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ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕЋИНЦИ

Остварен циљ
У недељу 25. марта,
прилику да обаве гинеко
лошки преглед без закази
вања имали су и пацијен
ти са територије општине
Пећинци. У оквиру акције
бесплатних прегледа које
је покренуло Министар
ство здравља, у пећинач
ком Дому здравља „Др
Драган Фундук“ пацијенти
су били у прилици да оба
ве гинеколошки преглед
са ултразвуком и колпо
скопијом.
Према речима директо
рице пећиначк ог Дома
здравља Дубравке Цвет
ковић Мићић, током јуче
рашњег дана обављени
су прегледи пацијенткиња
које годинама нису посе
ћивале гинеколога.
– Сврха оваквих превен
тивних прегледа управо је
у подизању свести о зна
чају превенције и редов
них прегледа, јер пружају
могућност да се на време
открију здравствени про
блеми. Од 10 прегледаних
пацијенткиња чак њих
седморо нису више од
десет година биле на пре
гледу што је један од
циљева ове акције, да
подстакнемо на преглед
жене које не посећују
гинек ол ога редовно. С
обзиром да у нашем Дому
здравља пацијенткиње
могу да обаве редован
гинеколошки преглед са
колпоскопијом, јучерашњи
релативно мали одзив
пацијенткиња је последи
ца великог броја редовних
прегледа, рекла је Цветко
вић Мићић.

Са презентације

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Презентација
просторних планова

У

петак, 30. марта, у Градској кући у
Сремској Митровици одржана је јав
на презентација просторних планова
од регионалног значаја за Срем. У децем
бру 2017. године , Скупштина АП Војводине
је усвојила два просторна плана од изузет
ног значаја за регионални развој Срема и то
Просторни план подручја посебне намене
регионалног система наводњавања Срема
и Просторни план подручја посебне намене
регионалног система водоснабдевања „Ис
точни Срем“.
Важност ових просторних планова је у
томе што они садрже важне информације
о принципима, концепту и циљевима про
сторног развоја Срема за наведене систе
ме, као и правила грађења са програмом
имплементације који обухвата приоритетне
пројекте, институционални оквир и пред
виђену даљу разраду ових планова. Нару
чилац израде ових планова била је Покра
јинска влада са носиоцима: Покрајински
секретаријат за урбанизам и заштиту живот
не средине и ЈП „Завод за урбанизам Војво
дине“ Нови Сад. Иницијатор израде је била
Регионална развојна агенција Срем, са из
радом Генералних пројеката и претходних
студија оправданости за наведене инфра
структурне системе.

ШИМАНОВЦИ

Линија 711 и даље саобраћа

Општина Пећинци обавештава
грађане да линија 711 Градског
саобраћајног предузећа (ГСП)
Београд, уведена у октобру про
шле године наставља да саобра
ћа и након истека пробног перио
да од шест месеци, током којих је
превоз на релацији од Шиманова
ца до Угриноваца био бесплатан.
На основу уговора Општине
Пећинци и ГСП-а, линија 711
наставља да саобраћа и од 1.
априла по досадашњем реду
вожње.

Грађани пећиначке општине који
користе ГСП превоз, од понедељ
ка 2. априла ће моћи легитимацију
и маркицу за превоз да купе у про
сторијама Савета месне заједнице
у Шимановцима, као и у седишту
ГСП-а у Београду сваког радног
дана од 7.00 до 19.00 часова. За
издавање легитимације потребно
је поднети фотокопију личне карте
и једну слику, и уплатити таксу у
износу од 250 динара. Цена месеч
не карте на релацији Шимановци
– Угриновци је 2500 динара.

Овим поводом, изјаву за медије дао је
директор Регионалне развојне агенције
Срем Милан Мирић.
– Поред поменутих представили смо и
Просторни план посебне намене зашти
те слива реке Саве изградњом комуналне
инфраструктуре пречишћавања отпадних
вода у Срему. Ради се о три капитална
просторна плана и о капиталној инфра
структури. Ми смо пре четири године за
почели израду предуслова да би се ови
планови радили и предуслови су били
претходне студије оправданости за сва три
система и генерални пројекти. На нашу
иницијативу Покрајинска влада је прихва
тила предлог да се на основу тих докуме
ната раде просторни планови, а Скупшти
на АП Војводине је донела сагласност и
подржала израду ова три просторна плана
– рекао је Мирић.
Јавна презентација одржана је у оквиру
пројекта Јачање капацитета у припреми и
спровођењу регионалних инфраструктур
них пројеката општина Сремског округа
који финансира Покрајински секретаријат
за регионални развој, међурегионалну са
радњу и локалну самоуправу, а спроводи
Регионална развојна агенција Срем.
Н. Милошевић
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АКТИВНОСТИ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

У сусрет пролећу
П
оследњи мартовски викенд верни
ци Словачке евангеличке цркве
прославили су Ускрс. Весници
пролећа у Старој Пазови за вернике и
Словаке су такозване „пањичке“ док су у
аматеризму рецитатори којих је на
општинској смотри наступило 95 и девет
који су рецитовали на словачком језику.
На зонску смотру која је недељу дана
касније организована у Сремској Митро
вици пласирало се 28 рецитатора у сва
три узраста. На зонској смотри 24. и 25.
марта је наступило 114 рецитатора а
међу њима девет који су говорили на
словачком. На покрајинску смотру реци
татора која ће се одржати крајем априла
у Сечњу пласирао се 41 рецитатор у сва
три узраста. Међу њима су и старопазо
вачки представници Основне школе
„Херој Јанко Чмелик“ и истоименог
друштва који су рецитовали на словач
ком језику: Миа Јашо, Давид Симендић
и Татјана Бабинка у млађем, Андреј
Симендић и Јелена Ардала у средњем
узрасту и Јана Руман у старијем узра
сту.
Док је Сремска Митровица била у
знаку зонске смотре рецитатора у Ста
рој Пазови је 24. марта своју годишњу
скупштину одржала Асоцијација слова
чких удружења жена, која окупља 21
удружење жена у Војводини. На седници
су усвојили прошлогодишњи извештај о
реду са констатацијом да су све плани
рано и остварили. Посебан акценат су
ставили на пројекат – радионицу за
израду за невесте као и на хуманитарни
божићни базар који организује Амбасада
СР у Београду. И ове године планирају
учешће на базару, рекла је Виера Миш
ковиц, председница Асоцијације и дода

Пањичке
ла да ће ове године пројекат одржати у
Банату и да ће бити посвећен изради
предмета у техници наивног сликарства.
Већ дан касније, управо у недељу
Цвети, Удружење жена које ради при
СКУД Јанко Чмелик и Власта Мајорски
организовали су Ускршњи базар. Како
говоре организатори, ове године је на
изложби ручних радова, ускршњих јаја,
декорација, колача и медењака учество
вало 36 излагача. Поред четири удруже
ња жена учествовали су и појединци и то
не само из Старе Пазове већ и из Нових
Бановаца, Сурдука, Нове Пазове, Нових
Карловаца и Голубинаца. На базару је и
ове године било неколико група деце
обучених у народну ношњу, такозване

„пањичке“ . Они су не само весници про
лећа већ и весници Ускршњих празника.
И на овај начин Словаци који живе у Ста
рој Пазови од заборава чувају и негују
традицију, културу и идентитет.
У марту је одржана и општинска смо
тра дечјег и позоришта за одрасле. Ста
ропазовачка Основна школа „Херој Јан
ко Чмелик и истоимено друштво уче
ствовали су са две дечје представе
и једним за одрасле. Са дечјом предста
вом „Пометња у књизи“ и комедијом
„Ђаво у рају брачном“ мали и велики
глумци су учествовали и на фестивалу
„ЂИДА“ у Пивници, где је комедија „Ђаво
у рају брачном“ проглашена за најбољу
представу.
Ана Симоновић

AKTIVÍT V STAREJ PAZOVE

V ústreti jari
P
osledný marcoví víkend veriaci Slo
venskej evanjelickej cirkvi oslávili
Veľkú noc. Vestníkmi jari v Starej
Pazove pre veriacich a Slovákov sú tak
zvané paničky, kým v ochotníctve sú to
recitátori. Tak v Starej Pazove tesne pred
príchodom jari – 16.marca prebiehala
obecná prehliadka recitátorov, ktorá zosku
pila 95 recitátorov z ktorých 9 recitovali po
slovenský. Na oblastnú súťaž, ktorá už o
týždeň, teda 24. a 25. marca prebieh
 ala v
Sriemskej Mitrovici postúpili 28 recitátori vo
všetkých troch vekových skupinách. Na
obalstnej prehliadke úhrne vystúpilo 114
recitátorov a medzi nimi iba 9 zarecitovali v
slovenčine. Na pokrajinskú prehlidku
postúpil 41 recitátor a medzi nimi sú aj
TatianaBabinková, Mia Jašová a David
Simendić v mladšej vekovej skupine, Jele
na Ardalová a Andrej Simendić v strednej a
Jana Rumanová v staršej vekovej skupine,
ktorý recitovali po slovenský.
Posledný marcový víkend v Starej Pazo
ve , presnejšie v sobotu 24. marca prebie

halo aj výročné Zhromaždenie Asociácie
slovenských spolkov žien, ktoré zoskupuje
21 spolok či združenie žien vo Vojvodine.
Na zasadnutí schválili minuloročnú správu
o činnosti s konštatáciou, že plán na rok
2017 úplne splnili s akcentom na projekt dielnu na výpracovanie vencov pre mla
duchy ako aj na humanitárny vianočný
bazár ktorý organizuje Veľvyslanectvo Slo
venskej republiky. Aj v tomto roku si
naplánovali zúčastniť sa tohto bazáru a tiež
pokračovať v prezentovaní žien spisovateli
ek a recitátoriek. Naplánovali uskutočniť aj
další projekt, tentokrát to bude v Banáte
kedy sa ženy budú učiť maľovať na pred
mety technikou insitného umenia.
Už na kvetnú nedeľu Združenie žien
ktoré pracuje pri SKUS hrdinu Janka
Čmelíka a Vlasta Majorská zoranizovalova
li Veľkonočný bazár. Ako hovoria
organizátori na bazáre sa zúčastnilo až 36
vystavovateľov z čoho 4 spolky žien a
ostatní jednotlivci, ktorý svoje kreatívne
schopnosti inšpirované týmto sviatkom pre

zentovali v rozličných predmetoch na
dekoráciu,
veľkonočných
kraslíc,
medovníčkov či koláčov. Aj v tomto roku
vystavovatelia neboli iba zo Starej Pazovy
ale aj z Golubiniec, Nových Bánoviec,
Novej Pazovy a Nových Karloviec. Na
bazár aj tohto roku zavítali paničky, čiže
deti ktoré oblečené v ľudovom kroji a
pesničkou – Kvetná nedeľa - zvestujú
príchod jari a Veľkonočných sviatkov. Aj na
tento spôsob si Slováci žijúci v Starej Pazo
ve zachovávajú tradíciu, kultúru a identitu.
V marci prebiehala aj obecná súťaž
detských a divadiel pre dospelých.
Staropazovská základná škola hrdinu Jan
ka Čmelíka a rovnomenný spolok sa
zúčastnili s dvomi detskými a jedným
predstavením pre dospelých. S detským
predstavením Zmätok v knihe a s veselo
hrou Diabol v raji manželskom sa divadelníci
zúčastnili aj na festivale DIDA v Pivnici, kde
je veselohra Diabol v rajo manželskom, v
režii Aničky Balážovej vyhlásené za najlep
šie. 
Anna Simonovićová
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новчана казна од пет до сто хиљада дина
ра.
Ј. Д.

ПОЉОПРИВРЕДА

Касни сетва
шећерне репе

Током ове школске године у Основној
школи „Милан Хаџић“ у Војки забележен је
један случај вршњачког насиља првог
нивоа што и даље представља аларм за
запослене да константно раде на едукацији
не само ученика, већ и њихових родитеља.
Ученици првог и другог разреда путем црте
жа уз помоћ едукатора одговорили су на
питање шта је насиље, док су родитељи и
запослени у школи заменили улоге и у
датим ситуацијама решавали кофликте
који су прерасле у лакше или теже облике
насиља. Ово је само једна од активности
коју спроводи Тим за заштиту деце од дис
криминације, насиља, злостављања и
занемаривања ове школе у борби против
вршњачког насиља. Поменутом интерак
тивном радион
 ицом било је обухваћено 85
ученика и око двадесетак родитеља. С. С.

ОБРАЗОВАЊЕ

Почео упис
у први разред

Прве сејалице ове године могле су се
видети у пазовачком атару данас. У Напрет
ку је почела сетва шећерне репе, за чију је
сетву оптимални рок био 15. март, док ће
индивидуални пољопривредници ући у
њиве највероватније следеће недеље.
Велик а количина падавина, неповољни
временски услови и хладно земљиште,
померили су сетву прве пролећне културе,

СМОТРА РЕЦИТАТОРА

Селена, Лора
и Јана у Сечњу

која касни 2 недеље. Стручњаци ипак
саветују да се сачека оптимална темпера
тура сетвеног слоја. У старопазовачком
Напретку ове године ће краљица поља
бити посејана на 423 ха, што је 100 ха
мање у односу на претходну годину, али
због плодосмене. Прве сејалице су ушле у
њиве, док ће индивидуални пољопривред
ни произвођачи највероватније са овим
радовима почети следеће недеље: Ово је
још једна у низу неспецифичних година у
последњој деценији, тако да је у овим усло
вима тешко предвиђати какви ће приноси
бити. Пролећна сетва касни не само код
нас, већ у ширем региону због метеороло
шких услова, који директно утичу на поче
так радова.

30 противградних
ракета
Од другог априла креће упис малишана у
први разред основне школе. За упис је
потребно да се донесе извод из матичне
књиге рођених и здравствено уверење.
Упис траје до крсја маја, а за родитеље који
не испуне дужност следи новчана казна до
100хиљада динара. Упис у основну школу
ђака првака званично почиње 1. априла. А
у школску 2018/2019. годину се уписују
малишани рођени од 1. марта 2011. до
29.02. 2012. године. С обзиром на то да је
1. априлски дан недеља, родитељи ће зах
тев за упис предавати 2. Документација се
подноси у секретаријату школе, а који доку
менти треба да се предају. Тестирањем се
утврђује колико је дете спремно за полазак
у школу. Сагледава се његова интелектуал
на, емотивна, социјална зрелост детета.
Основна школа “Бошко Палковљевић Пин
ки” деценијама уназад пролази кроз процес
уписа и тестирања будућих првака, а капа
цитет школе према проценама ће и будуће
школске године бити попуњен. Министар
ство просвете рок за упис наводи до 31.
маја текуће године. а за родитеље или
старатеље који не упишу своју децу узра
ста од шест и по и седам и по година, следи

основних и средњих школа. Победнице су
Сара Корица, ученица седмог разреда
основне школе “Бошко Палковљевић Пин
ки” и Лара Барнак, матуранткиња гимнази
је, оне ће представљати старопазовачку
општину на покрајинској смотри 12. априла
у Новом саду.
Ј. Д.

Општина Стара Пазова издвојила је 990
хиљада динара за набавку 30 противград
них ракета у циљу заштите пољопривред
ника и њихових усева, поготову у мају када
је највећа опасност од града. Набавк а
протвградних ракета поверена је Привред
ном друштву „Полиестер група“ из Прибоја
које ће ракете испоручити у Републички
хидрометеоролошки завод, тачније у мага
цин радарског центра Фрушка гора. Ракете
су домета осам километара без динамичког
удара при лансирању за потребе пет про
тивградних станица на територији ове
општине, а цена по једној проитвградној
ракети износи 39.600 динара са ПДВ-ом.
С.С.

ЦРВЕНИ КРСТ

Шта знаш
о здрављу?
Хуманитарна организација Црвени крст
Стара Пазова је данас традиционално
спровела квиз “Шта знаш о здрављу” у про
сторијама основне школе “Херој Јанко Чме
лик”. Тест је био намењен ученицима

Петнаест од двадесетосам рецитатора
из општине Старан Пазова, колико је уче
ствавало овог викенда у Сремској Митро
вици на зонској смотри рецитатора „Песни
че народа мог“ пласирало се на покрајин
ски ниво. У млађој категорији то су Анђела
Адамовић, Татјана Бабинка, Анђелија Елез,
Миа Јашо, Миа Кривошија, Нађа Михајло
вић и Давид Симендић, у старијем узраст
у Сечњу ће наступити Јелена Ардала, Ања
Бабик, Нађа Гаврановић, Љубица Огњено
вић и Андреј Симендић. Јуче су наступили
одрасли, а на покрајинској смотри крајем
априла у Сечњу, старопазовачку општину
ће представљати троје: Селена Илић, Лора
Мершак и Јана Руман. 
З. К.

ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“

Дружење бака
са унуцима

Већина родитеља због посла своју децу
остављају својим родитељима, па су деца
често у друштву својих бака и дека. Уочи
најрадоснијег хришћанског празника, запо
слени у Предшколској установи “Полете
рац” организовали су дружење деце са
њиховим бакама. Баке често мењају улоге
мајки својих унука, а већина њих управо од
својих бака уче како се пеку колачи, сређује
двориште или поправљају њихове омиље
не играчке. Баке које су се одазвале друже
њу са својим унуцима у овом старопазовач
ком вртићу још једном су потврдиле зашто
су оне важне у одгајању детета, а време
проведено са њима је, како кажу, драгоце
но. И док поједини родитељи мисле да баке
превише удовољавају њиховој деци, оне се
не осврћу на то, већ се труде да удовоље
својим најмилијима и пруже све што роди
тељи детету понекад ускраћују.
С. С.
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САВЕТОВАЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ РУМА

Јабука и јагода освајају Срем
У Пољопривредној струч
ној служби Рума одржано
је, средином марта, савето
вање на којем су воћарима
о савременим технологија
ма и новинама у производ
њи јабука и јагода говорили
стручњаци са београдског
Пољопривредног факулте
та.
Када је реч о јабукама,
то је и даље једна од нај
профитабилнијих
култура
за чију производњу Срем
има добре услове. Ту се пре
свега, мисли на квалитетно
земљиште, довољне коли
чине воде, али и смањену
опасност од пролећних мра
зева.
– Ми смо са савременом
технологијом у производњи
јабука започели пре десетак
година. Ту мислим на поста
вљање система за залива
ње и противградне мреже
која јабуку штити и од града,
али и јаког сунца. Приме
ћујемо и да су се повећале
количине плодова прве кла
се у производњи и овакву
савремену технологију сада
примењујемо на око 3.000
хектара – каже професор др

Проф. др Драган Радивојевић

Проф. др Јасминка Миливојевић

Драган Радивојевић.
Он додаје да се производ
ња на поменутим површи
нама не разликује од оне
у Словенији, Италији или
Аустрији. За узгој јабука нај
важније је добро одабрати
локалитет, потом је важно
изабрати одговарајућу сор
ту, али је важан и начин бер
бе, складиштења и пакова
ња.
– Сада имамо пет до шест
сорти јабука са којима је
успех загарантован, а у све
ту су све популарније и тзв

клупске сорте, дакле оне
које се смеју производити
само уз одобрење клубова
произвођача, под одређе
ним условима. Таква је на
приме, сорта пинк лејди за
коју одобрење за гајење у
Србији има само један про
извођач – истакао је проф.
др Драган Радивојевић.
Када је реч о временским
условима и како су утицали
на јабуке, он је рекао да ова
кви услови нису били про
блем за јабуку, али је зато
било проблема са кајсијама.

На скупу у Пољопривред
ној стручној служби у Руми
проф. др Јасминка Миливо
јевић је говорила о произ
водњи јагода. Она је указа
ла да је Срем погодан и за
узгој ове културе, али неки
делови земљишта имају
повећану пх вредност, па је
упутно пре подизања заса
да урадити квалитетне ана
лизе тла.
– Новина у садњи је јед
норедни систем гајења који
је погодан за сорте које има
ју бујнији раст. Производња
јагода није компликована,
али је потребно доста руч
ног рада и радне снаге. На
пример, за бербу једног хек
тара произвођач треба да
обезбеди око 200 дневни
ца, што је значајан трошак
– каже Јасминка Миливоје
вић.
Међутим, она додаје да
је гајење јагода и исплати
во, зато што је то високо
профитна врста где се врло
брзо, већ после године про
изводње, враћа уложено, а
добит се креће од 10.000 до
12.000 евра по хектару.
С. Џ.

Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица

Донација митровачким пчеларима

У

оквиру програма суфинансира
ња погона нових технологија у АП
Војводини, Покрајинска влада одо
брила је донације јединицама локалних
самоуправа за регистрована пчеларска
друштва у виду лекова и препарата.
Вредност донације за митровачке пчела
ре је око 200.000 динара, а њен садржај
чине лек варотом и препарат форсатом
б. Варотом је штапић импрегниран леком
за терапију варое пчела, а форсатом је
препарат који се користи за прехрањи
вање пчела код слабе продуктивности
матица, за већи број пчела, за повећање
радне способности и отпорности пче
ла, надокнаду минерала и витамина у
беспашном периоду. Активне материје
у форсатому повећавају отпорност пче
ла према болестима, утичу да матица
отхрани већи број легла, и омогућавају
успешно презимљавање.
За доделу лекова и препарата митро
вачким пчеларима задужена је Агенција
за рурални развој Града Сремска Митро
вица. Сразмерно броју кошница, дона
ција је уручена Друштву пчелара „Јован
Живановић“ из Сремске Митровице и
Удружењу пчелара „Пчелари Фрушке

горе“ из Гргуреваца, који заједно бро
је око 130 пчелара и располажу са око
3.500 кошница.
– Вароа прави велике проблеме пчела
рима и велике губитке током зиме, тако
да ће лекови из донације помоћи да се
овај паразит сузбије током године – каже
Томислав Костић, председник Друштва
пчелара „Јован Живановић“.
Миленко Весковић, председник „Пче

лара Фрушке горе“ је рекао да ће добије
не препарате поделити члановима удру
жења.
Ово нам је од изузетне важности наро
чито што је управо сада почетак пчелар
ских активности и почетак развоја пчели
њих заједница, рекао је Весковић.
Петар Самарџић, директор Агенције за
рурални развој је рекао да ће ова помоћ
свакако добро доћи митровачким пчела
рима, а очекују се и републички и покра
јински конкурси за доделу средстава за
суфинансирање набавке опреме за пче
ларство и набавке нових пчелињих дру
штава.
– Треба напоменути и да је Министар
ство пољопривреде изменило Правил
ник за подстицаје по кошници пчела, па
нови Правилник сада прописује да пче
лари могу оствари право на подстицаје
за најмање 30 (по старом Правилнику
најмање је било 20 кошница), а највише
200 кошница пчела. Висина подстицаја
је остала непромењена и остварује се у
износу од 720 динара по кошници, а зах
теви се предају Министарству пољопри
вреде од 15. априла до 31. маја текуће
године, рекао је Самарџић.
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Такмичење у предузетништву

У

уторак 27. марта у
митровачкој Градској
кући одржано је такми
чење ученика средњих шко
ла у изради бизнис плана
и предузетништва у оквиру
програма „НаПред“ нацио
налног предузетничког так
мичења
средњошколаца
Србије. Ово такмичење је
резултат потписаног Мемо
рандума о сарадњи између
Високе школе за пословну
економију и предузетништво
Београд и Града Сремска
Митровица. Идеја пројекта
је да се пробуди предузет
нички дух код деце као и то
да се деца одлуче да упи
шу овај факултет у даљем
наставку школовања.
У такмичењу је учество
вало пет екипа из Економ
ске школе „9.мај“, две екипе
из Прехрамбено шумарске
хемијске школе и једна еки
па из Медицинске школе.
Прво место на такмиче
њу заузео је тим „Сремац“
из економске школе „9 мај“
који су чиниле ученице Боја
на Марицки, Николина Кова
чевић и Јелена Јовичић.
На другом месту је био тим
Rosaceae из Медицинске
школе „Драгиња Никшић“ и
треће место заузео је тим
„Био Органик“ из Прехрам
бено шумарске хемијске
школе. Такмичењу је при
сустовала начелница Град
ске управе за образовање
Мирјана Пјевац, заменица

Отварање такмичења

градоначелника
Сремске
Митровице Светлана Мило
вановић,
представница
Високе школе за пословну
економију и предузетништво
доцент Зорана Никитовић
– Прошле године смо стар
товали са пројектом младих
предузетника, а ове године
смо тај пројекат унапреди
ли зато што нас је подржа
ла Развојна агенција Срби
је. Концепт овог пројекта су
радионице са ученицима и
радионице са менторима
као и два нивоа такмичења.
У Сремској Митровици смо
прошли две радионице. Јед
на је израда бизнис плана,
а друга вештина презенто
вања. То су компоненте које
ће жири оцењивати на дана
шњем градском такмичењу.

Победници овог такмичења
ће представљати школу и
град на финалном такмиче
њу 19. априла у Београду
– каже доцент Зорана Ники
товић
Ученицa Eкономске шко
ле „9 мај“ Бојана Марицки
каже да се за ово такмичење
заједно са другарима из раз
реда спремала од децембра
и објаљшњава да јој учешће
на овом такмичењу пуно
значи.
– Ми имамо предмет
Предузетништво у средњој
школи, а на такмичењу пред
стављамо предузеће које се
бави производњом срем
ске ракије од беле шљиве
и домаћих ликера. Драго ми
је што учествујемо у овом
такмичењу јер нам помаже

да изразимо креативност
и сигурно ће нам значити
када кренемо на факултет
– рекла је ученица четвртог
разреда школе „9 мај“ Боја
на Марицки.
Такмичаре је оцењивао
жири који су чинили градски
већник задужена за мла
де испред локалне самоу
праве Сремска Митров
 ица
Биљана Матић, представ
ник ЈП „Срем Гас“ Слободан
Остојић, представница ЈКП
„Водовод“ Светлана Ђукић,
представници
компаније
„Митрос“ Рамо Адровић и
Маја Анчић, представница
Еуро банке Даница Андри
јашевић, и представница
Комерцијалне банке Снежа
на Шупица.
А. Димић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Споразум о заштити деце од насиља

У

уторак, 27. марта, у Градској кући
у Сремској Митровици потписан
је локални Споразума о заштити
деце од насиља, злостављања и за
немаривања. Споразум су потписали
Центар за социјални рад „Сава“, По
лицијска управа Сремска Митровица,
Основно и Више јавно тужилаштво у
Сремској Митровици, Градска упра
ва за образовање, Градска управа за
здравствену и социјалну заштиту, Дом
здравља Сремска Митровица, Канце
ларија за младе, Црвени крст и Општа
болница у Сремској Митровици.
Овим споразумом дефинисана је ко
ординација партнерских организација у
свим фазама заштите деце од насиља,
злостављања и занемаривања. За ви
ше информација о самом споразуму,
медијима се обратио директор Центра

за социјални рад „Сава“ Бранислав
Вукмир.
– Споразум конкретно представља
унапређење сарадње која већ јако до
бро функционише на локалном нивоу.
Предвиђен је углавном превентивни
рад, у договору свих институција које
ће направити план и програм за годи
ну дана како би превенирали вршњачко
насиље, злостављање и занемарива
ње. Свака чланица потписница спора
зума је дужна да именује представнике
који ће присуствовати на састанцима.
Састанке ћемо имати и превентивне и
ад хок, дакле уколико се нешто деси ми
ћемо се састати, заједно донети одлуку,
као и план и програм за даљи рад на
том проблему – рекао је Вукмир.
О самом пројекту, у који је овај спора
зум укључен, нешто више рекла је Ми

лена Банић, консултанткиња Центра за
права детета и координаторка пројекта.
– Ово је пројекат унапређења интер
секторске сарадње за заштиту деце од
насиља, који Центар за права детета
реал
 изује у сарадњи са канцеларијом
Уницеф-а у Беог раду. Пројекат је за
ступљен у дванаест општина у Србији.
Циљ пројекта је да се на локалном ни
воу унапреди интерсекторска сарадња
и добије ефикасан одговор свих сек
тора у заштити деце од насиља – из
јавила је Милена Банић и додала да је
циљ самог споразума превазилажење
свих проблема који су у току трајања
пројекта препознати на територији Гра
да Сремске Митровице и да се јасно
дефинишу обавезе и поступања свих
сектора, како би реаговање било брзо
и ефикасно.
Н. Милошевић
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Школовање добрих мајстора

– Деца далеко боље
усвајају знање када виде
како се у пракси ради
нешто што су учили у тео
рији. Одласком на праксу
стич у радн е навик е.
Оспособљавају се за рад
на машинама, прво као
помоћници, а онда и као
мајстори, уче да у послу
буду педантни и тачни.
Важно је и то да они осе
те шта све могу да напра
ве својим рукама да би
добили инспирацију да
све више стварају, рекао
је професор Фрања Мол
нар

О

д како је почела прича о дуал
ном образовању у Србији,
наметнула су се бројна питања.
Да ли ће овакав систем функциониса
ти, како ће функционисати и хоће ли
ђаци уопште бити заинтересовани за
похађање наставе на овакав начин?
Свесни смо тога да је велики број
средњих школа фокусиран на теориј
ски рад са ученицима за време часова,
међутим такође знамо да такав при
ступ није довољан. Неретко се дешава
баш то да су деца незаинтересована
због градива које пролазе а да га нигде
не примењују. Основни циљ дуалног
образовања је да ђаци буду укључени

Фрања Молнар

у веома захтевне процесе рада за које
се школују, и за које ће након заврше
ног школовања на овакав начин бити
спремни. Пракса која тренутно постоји
у школама и која није везана за дуал
но образовање поприлично недовољ
на за оспособљавање стручног кадра.
У разговору за М новине профе
сор Прехрамбено шумарско хемијске
(ПХШ) школе у Сремској Митровици,
Фрања Молнар нам је објаснио како
овакав систем у овој школи функцио
нише.
– Имамо оператере за израду наме
штаја и техничаре за обликовање
намештаја и ентеријера. Први смер

Петар Боровић

је трогодишњи и они уче по новом
дуалном образовању. Имају два дана
праксе у првој години док ће у другој и
трећој имати по три дана. Што се тиче
техничара за обликовање намешта
ја и ентеријера они су са елементима
дуалног образовања и требало би да
од следеће школске године буду пот
пуно укључени у тај систем, каже про
фесор Молнар.
Он додаје да ученици на тај начин
стичу радне навике и да се боље оспо
собљавају за рад у области за коју су
се определили.
– Деца далеко боље усвајају знање
када виде како се у пракси ради нешто
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Учењем до напредовања

Андреа Ромек, Филип Бауер, Никола Митровић, Никола Бировљев и Милан Марковић

Ученици прве године средње школе
ПШХ са смера техничар за обликова
ње намештаја и ентеријера и опера
тери за израду намештаја за М нови
не су објаснили какво је њихово иску
ство на пракси коју обављају у фир
мама „Бореал“ , „Тик“ и „Екос Лине“.
– Праксу обављам у фирми „Боре
ал“. На почетку ми се чинило да ово
није за мене с обзиром на то да сам
девојчица међутим навикла сам се и
не представља ми проблем да радим
тај посао. Сви су љубазни према
нама и труде се да нам што више
објасне и да нам дају оно што је лак
ше за урадити – каже ученица Андреа
Ромек са смера техничар за облико
вање намештаја и ентеријера.
– Задовољан сам праксом, научио
сам више него у школи. Радили смо
што су учили у теорији. Одласком на
праксу стичу радне навике. Оспосо
бљавају се за рад на машинама, прво
као помоћници, а онда и као мајстори,
уче да у послу буду педантни и тачни.
Важно је и то да они осете шта све могу
да направе својим рукама да би доби
ли инспирацију да све више стварају,
рекао је професор Фрања Молнар.

на машинама на којима смо смели уз
мере опреза и заштиту на раду. За
ово кратко време сам научио доста
тога и волео бих да останем тамо.
Сматрам да је важно да сада стекне
мо радну навику коју касније можемо
да применимо. Новчана накнада би
ми значила али првенствено идем на
праксу због искуства и да нешто нау
чим, новац није пресудан – каже уче
ник Филип Бауер са смера техничар
за обликовање намештаја и ентерије
ра који практични део обавља у већ
поменутој фирми.
– Идем у фирму „Бореал“, свиђа ми
се јер је добра атмосфера у фирми,
колеге су добре према нама као и ми
према њима. У фирму некада идемо
и суботом – каже ученик Никола
Митровић са смера техничар за обли
Он додаје да ђаке чека и новчана
надокнада за обављени рад у одређе
ној фирми.
Један од послодаваца који је пре
познао значај дуалног образовања за
децу је и Петар Боровић власник фир
ме „Бореал“ која се бави производњом
намештаја и ентеријера. У овој фирми
ученици ПШХ школе обављају праксу.

Успех дуалног образовања
зависи од системског уређења
Богдан Кавазовић власник столарске
радионице „Тик“ у чијој фирми на прак
су долазе ученици из ПХШ школе исти
че да је пракса битна за даље усавр
шавање, али и то да је потребно уреди
ти систем дуалног образовања како би
такав вид учења опстао.
– Имам шесторо ђака који долазе код
мене на праксу. Пракса представља
процес који траје, и све оно што спада
у дуално образовање мора да буде
системски уређено и јасно дефиниса
но. До сада је углавном главну улогу
имала школа, међутим потребно је да
се сви укључе у тај процес и послодав
ци и родитељи да би ђаци адекватно
одабрали шта желе да упишу и да
стручну праксу пронађу пре почетка
наставе, каже Богдан Кавазовић.

Богдан Кавазовић

ковање намештаја и ентеријера.
– Идем на праксу у фирми „Тик“.
Није претерано тешко, занимљиво је
и има доста тога да се ради. Доста
тога је повезано са неким стварима
које учимо у школи и лакше ми је да
разумем градиво које учим. На послу
су сви супер, нису строги и труде се
да нам покажу како треба да радимо
одређене задатке – каже ученик
Никола Бировљев са смера оператер
за израду намештаја и ентеријера.
- На пракси сам у фирми „Екос
лине“. Радим на машинама које нису
претерано захтевне. Дођем од шест, а
враћам се кући у један, и није ми
тешко да ускладим обавезе које имам
у тој фирми и у школи – каже ученик
Милан Марковић са смера оператер
за израду ентеријера и намештаја.
Он је за М новине објаснио како овакав
систем функционише и које су предно
сти које ученици имају након одрађене
праксе у овој фирми.
– Највећу корист коју ђаци имају од
оваквог начина учења је што излазе
на тржиште спремни за рад и гаран
тујем да су та деца после праксе у
нашој фирми свршени мајстори. У
нашој фирми је тренутно петоро ђака
који долазе на праксу, рекао је Петар
Боровић
С обзиром на то да се за Дуално
образовање везује и новчана надок
нада у износу од 5.000 динара коју су
власници предузећа дужни да уплаћу
ју ученицима за обављен рад питали
смо Петра Боровића како ће та испла
та функцион
 исати и на који начин ће се
обављати као и да ли постоји могућ
ност да деца која желе додатно раде
у тој фирми раде и током летњег пери
ода.
– Наша одлука је да свако дете које
код нас ради буде плаћено у почетку
150 динара по сату. Колико буду имали
радних сати, толико ће бити плаћени.
Деци је слатко када имају неки џепа
рац и то их покреће самим тим посто
ји могућност да у току лета дођу и да
раде у овом предузећу, каже Петар
Боровић
Андреа Димић
Фото: Владимир Цуцанић
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ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

Реконструкција
пруге преко потребна
Ако путујемо пругом
Београд – Загреб од Руме
до Сремске Митровице, за
то путовање мораћемо
одвојити нешто јаче од
пола сата, иако бисмо
новим возовима ту
релацију требали
да пређемо за
цирка пет минута

В

ећ неколико година прође од
како народ у Србији ужива у
комфору нових возова. Лети
клима, зими топло, све чисто и мири
сно. Како су рекли, стизаће се све
брже, по европским стандардима.
Било како било, возови су стигли,
али какве су нам пруге то је већ дру
га прича. Како ствари стоје, ове нове
љуте машине у неким деоницама
иду много спорије чак и од легендар

ног Ћире. Ако путујемо пругом Бео
град – Загреб од Руме до Сремске
Митровице, за то путовање мораће
мо одвојити нешто јаче од пола сата,
иако бисмо новим возовима ту рела
цију требали да пређемо за цирка
пет минута. Разлог томе лежи у
вишедеценијском неодржавању пру
ге. Ако спустимо поглед, пошто воз
свакако иде невероватно споро па
можемо све да видимо, видећемо да

у просеку на десет метара пруге сто
је три шрафа. Да се шрафови краду
није непознато, али овде би се пре
рекло да је у питању нешто друго.
Ако неколико деценија оставимо
дрво напољу, на киши, сунцу, па сне
гу и онда опет у круг, оно ће време
ном почети полако да се криви и
деформише, ма колико било зашти
ћено. Тако је и са пружним прагови
ма. Без редовне замене и одржава

АНКЕТА: ДА ЛИ ВАМ ПРЕДУГО ПУТОВАЊЕ ПРЕДСТАВЉА ПРОБЛЕМ?

Возови се вуку, а обавезе трпе

Светлана Мркшић, Снежана Чортановачки, Борис Михајловић, Ненад Јовановић, Милена Смољановић и Бојана Самарџија

Да бисмо видели да ли дуго путова
ње возом представља проблеме пут
ницима који су у прилици да путују на
релацији која користи спорни колосек,
разговарали смо са некима од њих.
Светлана Мркшић, Шид: Иде вео
ма споро. Идем према Шиду и верујте
ми да некад буде и мање од 40 кило
метара на час. Углавном ускладим
своје обавезе са превозом, али тих
сат времена на овој релацији је ствар
но проблем.
Снежана Чортановачки, Војка:
Путујем на релацији Сремска Митро
вица – Стара Пазова. Идем у школу,
па ми брзина воза представља про

блем, мада мислим ја је већи проблем
ред вожње јер возови иду у просеку
на свака четири сата.
Борис Михајловић, Стара Пазова:
Путујем из Пазове у Митровицу, пошто
идем у Вишу педагошку школу. Треба
ми доста времена да стигнем, могло
би то бити много брже. На пример од
Руме до Митровице путујемо стварно
предуго. Поред тога, јуче нам је воз
каснио 90 минута, па смо морали да
чекамо други.
Ненад Јовановић, Стара Пазова:
Путујем у Митровицу из Старе Пазове
пошто овде студирам. Воз се креће
стварно јако споро, па је проблем то

што често касним на предавања. Ево
данас сам закаснио на колоквијум.
Милена Смољановић, Стара
Пазова: Пошто путујем овде на
факултет ово ми стварно представља
проблем, јер се возови вуку. Посебно
ми је проблем што често због воза
закасним на аутобус за даље.
Бојана Самарџија, Стара Пазова:
Студирам овде за васпитачицу, па
возом путујем на факултет. Понекад
касним на предавања због тога што
воз касно стигне, али професори
углавном имају разумевања за то. Ред
вожње је такође разуђен па се дуго
чека.
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ОШ „ТРИВА ВИТАСОВИЋ ЛЕБАРНИК“ ЛАЋАРАК

Обележен Дан Рома

Представа Слободни људи

У
ња, они су, деформишући се, почели
да избацују шрафове из себе. Пла
стично речено, шрафови из пропа
лих прагова испадају као зуби од
парадентозе. Овакво стање очекује
нас на целој релацији од Голубинаца
до државне границе са Хрватском,
па се свакоме ко се у том правцу упу
ти може пожелети срећан пут, и то
дословно.
Ипак, према недавним информа
цијама са сајта Железница Србије, и
ова пруга доћи ће на ред за рекон
струкцију (боље рећи поновну град
њу) у наредних неколико година.
Овај помак у развоју железнице дого
ворен је у недавној посети српског
председника Хрватској, а Меморан
дум о реконструкцији ове пруге је
потписан од стране министарке гра
ђевинарства, саобраћаја и инфра
структуре др Зоране Михајловић и
хрватског министра мора, промета и
инфраструктуре Олега Бутковића.
План је да се заједно конкурише за
средства код ЕУ, а почетак радова
очекује се оквирно 2019. године.
Ова пруга представља врло важну
саобраћајницу због економске раз
мене две земље, а од великог је зна
чаја и због повезивања земаља
источне и западне Европе. Али, када
се поглед склони са ових крупних и
недостижних ствари, ту остаје онај
мали, обични човек. Човек који сва
кога дана, на поплављеној и ветро
витој станици, чека воз до радног
места, факултета или школе. Његов
послодавац или пак професор неће
се питати зашто не стиже на време.
Кога је брига за њега. И тако већ
годинама. Оно што нам преостаје
јесте да чекамо, а време ће показати
да ли ће пруге Србије икада постати
брже.
Немања Милошевић

дружење Рома „Парно Роморо“ је
поводом обележавања Светског дана
Рома 28. марта организовало музич
ки спектакл Слободни људи у основној шко
ли „Трива Витасовић Лебарник“ у Лаћарку.
Учитељ у овој школи Златко Вулетић је
истакао да ће у данашњој представи уче
ствовати ромска и друга деца као и то да је
сврха представе да се сви они окупе зајед
но на једном месту.
– Циљ нам је да кроз креативно ангажо
вање младих Рома они постану видљиви у
друштву, да се подстакне њихово уметнич
ко залагање и да им се омогући равнопра
ван приступ јавном животу. У оквиру пред
ставе Слободни људи имаћемо луткарско
позориште, игре, песме, тамбураше, каже
Златко Вулетић

Он је додао и то да деца радо похађају
секцију коју он води као и да су препозна
тљиви јер су освојили доста награда.
Мајка двојице ромских ученика који поха
ђају ову основну школу истиче да је учитељ
Златко Вулетић велика подршка ученици
ма и родитељима, и додаје да је он јако
посвећен деци са којом ради.
Један од чланова секције тринаесто
годишњи дечак Неша Фератовић који се
публици представио песмом Ђелем ђелем
и рецитацијом каже да је талентован за
певање, играње и рецитовање. Он са оду
шевљењем додаје да воли дружење са
другарима у секцији.
Ово је пета година како удружење Парно
Роморо обележава Светски дан Рома.
А. Д.

ШОСО „РА ДИВОЈ ПОПОВИЋ“

Продајна изложба радова

У

четвртак, 29. марта, у холу Град
ске куће у Сремској Митровици
одржана је изложба радова уче
ника Школе за основно и средње обра
зовање „Радивој Поповић“ и корисника
Дневног боравка ове установе. Ова
продајна изложба била је хуманитар
ног карактера, а сва прикупљена сред
ства опредељена су за побољшање
услуга које ова установа пружа.
Том приликом разговарали смо са
Александром Голић, координаторком
Дневног боравка.
– Ово је ускршња продајна изложба
ученика школе „Радивој Поповић“ и ко
рисника дневног боравка. Циљ изло

жбе је упознавање шире јавности и ло
калне заједнице са радовима, животом
и потребама корисника Дневног борав
ка и ученика наше школе. Изложени су
предмети настали у оквиру креативних
радионица и у оквиру практичне наста
ве. Средства која се прикупе троше се
на њихове потребе, дружење, шетње
и организовање екскурзија – рекла је
Голићева и додала да је циљ оваквих
активности једно велико дружење, као
и адаптација и укључивање корисника
Дневног боравка и ученика ове школе
у ширу друштвену заједницу – истакла
је Голићева.
Н. М.
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Детаљ из представе: Душанка Анојчић и Јелена Јанковић

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.

УСТАНОВА ЗА НЕГОВАЊЕ
КУЛТУРЕ „СРЕМ“

Драмска
смотра
У

четвртак и петак 29. и 30. марта у
митровачком позоришту „Добрица
Милутиновић“ одржана је Смотра
драмског стваралаштва аматера за децу
и одрасле Града Сремска Митровица.
Смотре је организовала Установа за
неговање културе „Срем“. Селектор ово
годишње смотре био је Золтан Фридман.
Он је истакао да су општинске смотре
важне и да их треба подржати јер пред
стављају први ниво који драмске групе и
драмске секције из школе треба да прођу
да би остварили добру интеракцију са
публиком и са осталим ансамблима.
– Митровачк а општина показује да
упорним радом и континуираним одржа
вањем смотри негује ту ватру театра.
Драго ми је да се из године у годину
сусрећем са сјајним позоришним прегао
цима који раде са тим младим људима –

Представа „Откачена бајка“

рекао је селектор смотре Золтан Фрид
ман
За Смотру је пријављено 10 представа
у две категорије. Селектор Золтан Фрид
ман, на Зонску смотру у Пећинце, која ће
се одржати 19. и 20. априла, упутио је
четири представе из категорије Дечје
драмско стваралаштво: „Откачена Бајка“,
Креативног студија и театра „Гартел“, „Све
што сам хтела да знам“, ОШ „Слободан
Бајић Паја“, „Кажи тети - добар дан“, ОШ
„Јован Поповић“ и Дечјег центра „Чисто
срце“ и „Снежана и седам – осам патуља
ка“, Креативног студија и театра „Гартел“.

Из категорије Драмско стваралаштво
за одрасле, на 56. сусрет позоришних
друштава Војводине, који ће се одржати
од 18. до 26. маја, у Старој Пазови,
Сремску Митровицу ће представљати
Центар за културу младих и Позориште
„Добрица Милутиновић“ са представом
„Низ пругу“, док су представе: „Барбело о псима и деци“, Креативног студија и
театра „Гартел“ и „Избирачица“, Митро
вачке гимназије, упућене на „Војвођански
омладински позоришни фестивал“, који
ће се одржати од 4. до 6. маја у Кули.
А. Д.
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УСКРС: ДАН ПОБЕДЕ БОЖЈЕГ СИНА

Повратак љубави и мира
Ускршњи обичаји у свету

И

з теолошке перспективе, Ускрс представља
најважнији хришћански празник. А њиме се
означава и прославља победа Божјег сина
над силама Сатане, смрти, болести и лажи.
Након Великог петка, Велика субота представља
други дан жалости и проводи се у молитви и тиши
ни, као дан Исусовог силаска у Хад. Поноћном вас
кршњом литургијом завршавају се дани жалости и
почиње празник ускрснућа.
Сматра се да је Ускрс као верски хришћански пра
зник, први пут повезан са Исусом и обележен у II
веку. Литургија траје два миленијума, односно при
чест и идеја о васкрсењу. Како би спрао сво зло са
овог света и растеретио људе, Исус, као богочовек,
у своју крв пушта лаж, болест и смрт. На тај начин
човек постаје бесмртан, јер смрт је лаж коју је донео
пали анђео.
За Ускрс се фарбају црвена јаја, што симболизује
извор живота натопљен Исусовом крвљу у којој
нема лажи и смрти. Исус води благостању, као
извор љубави, доброте и истине, облачeћи наше
душе у светлост.
Сваки народ има своје обичаје везане за Ускрс,
неки су нам познати, неки чудни, а неки чак и непри
јатни.
Финци децу облаче у вештичје костиме, фарбају
им лица и стављају мараме на главу. Деца иду ули
цом носећи метле, металне чајнике и брезове гра
не. Ударајући у чајнике, Финци прекидају тишину
која је трајала за време поста, а та бука би требало
да отера зле духове. А затим се укључују и одрасли
и „шибају“ се брезовим гранама, што би требало да
донесе срећу, здравље и благостање.

Уколико би се за време Ускрса нашли у јужној
Француској, требала би вам виљушка. У једном
малом градићу на југу ове земље, традицион
 ално
мештани праве гигантски омлет, који може да
нахрани преко 1.000 људи, а утроши се најмање
4.500 јаја. Ова традиција потиче од времена Напо
леона, којем се толико допао тај омлет да је од
мештана затражио да скупе сва јаја и направе
џиновски омлет за целу његову војску.
На Крфу се негује такође чудна традиција. Тамо
Грци празничну недељу започињу разбијањем
тањира, посуђа, бацањем кроз прозор ћупова. Неки
верују да тај обичај долази из старе Венеције, где су
се за Нову годину избацивале ствари из куће.
Норвежани верују да је Ускрс веома погодан за
решавање мистерија, тачније, убистава. Током
Ускрса, телевизијски садржаји су пуни крими серија
и филмова, објављују се детективске приче и слич
но. Обичај датира од 1923. године.
У САД, као најрадоснији ускршњи обичај предста
вља дечја игра лова на јаја. Дакле, сви укућани
сакрију јаја (права, дрвена, фарбана, чоколадна) по
целој кући и имању и онда креће потрага. У ускр
шње јутро, деца са корпицама крећу у потрагу и
победник је оно дете које донесе, односно пронађе
највише јаја. Обично их поред јаја чекају ускршњи
поклони за које се верује да их је донео Ускршњи
зец.
Како год се славило, од културе до културе, васкр
сење свима значи исто – поновни живот узвишене
идеје о безусловној љубави, излазак људске душе
на светло, мир, радост и благостање.
Припремио: А. Ћосић
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ВАСКРСЕЊЕ: ФИЗИЧКИ ИЛИ ДУХОВНИ КОНЦЕПТ

Да ли је Исус Христ
стварно ускрснуо?
Питање доласка
Марије Магдалене
на југ Француске
у I веку, блиско је
повезано са још
једним историјским
питањем – шта се
заиста догодило са
телом Исуса Христа?
Марија, када је дошла
у Галију, са собом је
донела тело свог
преминулог
спиритуалног учитеља
и сакрила га дубоко
у некаквој пећини.
Не постоје званични
докази за то, па се за
сада само нагађа где
би могло да буде то
место у Француској

Црква посвећена Марији Магдалени

В

еровање у васкрсење датира од
времена чији садржаји нису
могли да буду историог рафски
забележени, а кроз своју културу
првобитно су га изражавали много
божци, међу првима Сумери. Васкр
сење подразумева поновно рађање
или обнављање одређеног циклуса
(нпр. плодних година, сунчаних дана
итд.).
Према хришћанској митол огији,
након што је разапет на крст, а затим
и погубљен, по наређењу Понтија
Пилата, након три дана и три ноћи,
Исус Христ се појавио међу живима.

У овој догми која говори о васкрсну
ћу хришћанског месије, фигурира
извесна Марија Магдалена Митроно
сица. Митроносица је она која је све
време, са Пресветом Богородицом,
била уз Исуса Христа на путу његове
голготе. Магдалени се Исус јавио
првој, према јеванђељима по Јовану
и Марку, али ни у једном се не наводи
да је тај сусрет био физичке природе.
Према православном предању,
након што је Исус разапет и погу
бљен, Марија је отпутовала у Рим да
се жали на Понтија Пилата Цезару
Тиберију Клаудију Нерону због

неправде нанете њеном духовном
учитељу. Нерон је прихватио тужбу и
Пилата послао из Јерусалима у Гали
ју, где је, како легенда даље говори,
овај умро у тешкој болести и царској
немилости. Из Рима, Марија је оти
шла у Ефес код Јована Богослова, а
касније је ширила Христову пропо
вед, као његов апостол.
Васкрсењу претходи смрт, дакле,
махом они који не верују у тако нешто
у буквалном, такорећи, физичком
смислу, полазе од тога да Исус или
није постојао или није убијен. Узмимо
да је ово друго, јер засигурно је посто
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Исус разапет
или не?
Пре неколико година, турски медији
лансирали су вест да је у поседу тур
ске владе оригинални спис Јеванђе
ља по Варнави. Ова религијска књига,
која је исписана на животињској кожи,
на арамејском језику, тврди да Исус
није разапет и да није васкрсао. Ова
књига је аргумент подкусуривања
између исламске и хришћанске зајед
нице које траје вековима. Исламска
заједница тврди да би, уколико се
испостави да је садржај јеванђеља
тачан, то могло озбиљно да уздрма
темеље хришћанства. Варнава је твр
дио да је био једини савремени све
док живота Исуса Христа. Наводно,
Исус је у својој проповеди именовао
Мухамеда као будућег месију, који ће
бити Арапин и да ће он коначно спа
сити свет од греха. Уз много нелогич
ности и контрадикторности, ова се
књига одбацује као аргумент у хри
шћанском научном свету. Варнава је
наводно рођен на Кипру као Јосиф, а
име које је добио – Варнава, значи
Син утехе. Умро је тако што су га
Јевреји каменовали до смрти у Кипру,
након што је проповедао јеванђеља
по Антиохији.
Друге тврдње пак говоре о томе да
у I веку нове ере није постојао ника
кав крст као симбол вере, те да рим
ски императори нису пружали никакву
симболику разапињањем или спаљи
вањем на крсту. Такве школе мишље
ња имплицирају да је Исус мучен и
прободен на усправном стубу.
јао неко ко је проповедао толику
љубав. Постоје инсинуације да га је
судија Понтије Пилат ипак поштедео,
наочиглед великог броја Христових
следбеника разапео на крст (неки
научни извори тврде да је био успра
ван стуб, не крст), али да ипак није
дозволио да га смртно ране. Понтије
Пилат није имао мотив да убије Ису
са, па је помирио своју обавезу и сво
ју етику. Исус се, према таквим тврд
њама, вратио међу своје следбенике
и пријатеље рањен и исцрпљен, али
жив, те је васкрсла идеја и нада, а не
један човек.
Историчари који се баве овом тема
тиком, покушавају дуги низ година да
утврде шта се заиста догодило. Уста
јање из мртвих је са емпиријског ста
новишта немогућа мисија, па су пону
ђена два објашњења – хипотезе визи
је и украденог тела, а сматра се и да
су приче о ускрснућу настале тек
деценијама након Христове смрти.
Једна од најзанимљивијих теза,
која настоји да оповргне догму о вас
крсењу долази од Луиса Мартина који
је у XIX веку истраживао друштвени
живот Исуса. Он повезује Марију Маг
далену и њега као веома блиске при
јатеље. Мартин је тврдио да је Марија

Гробница Исуса Христа

након Исусове смрти, живот провела
у Француској.
Питање доласка Марије Магдалене
на југ Француске у I веку, блиско је
повезано са још једним историјским
питањем – шта се заиста догодило са
телом Исуса Христа? Марија, када је
дошла у Галију, са собом је донела
тело свог преминулог спиритуалног
учитеља и сакрила га дубоко у нека
квој пећини. Не постоје званични
докази о томе, па се за сада само
нагађа где би могло да буде то место
у Француској, можда у Прованси.
Међутим, познато је да се у селу
Рен ла Шате у јужној Француској,
налази црква Еспераца посвећена
Марији Магдалени. Наводно, у тој
цркви се налази гробница у коју је
положено тело Исуса Христа.
Било како било, очигледно се појам
васкрсења тумачи како је коме драго,
па нека тако и буде. Најважније у све
му томе је доживљај нове шансе,
новог живота можда, нове прилике да
се нешто промени и учини бољим.
Ускрс не представља само једног
човека мученог или/и убијеног у име
љубави и благостања духа. Предста
вља идеју о уважавању и разумевању
многих жртава које су положене за
неко боље сутра које још не долази,
па ко зна колико ће жртава тек бити
понуђено. Ускрсење би требало да
представља све што је уложено у
нови живот и у нову еру, у облику
чисте љубави која мења свет, коју је
проносио Исус Христ.
A. Ћосић

Ускрснућа
богова
У многобожачкој епохи, све древне
светске религије описале су ускснуће.
Силазак неког од божанстава у подзе
мље, свет мртвих, симболички је пред
стављао почетак гладних година, зим
ског доба или суше. Како би се који бог
вратио из подземног света, поново би
наступили климатски услови повољни
за живот и време изобиља. Овим укр
снућима претходе бројни митови, као
што су Силазак богиње Иштар у подзе
мље, Нестанак бога Баала, Изида и
Хорус (ускрснуће Озириса), Орфеј и
Еуридика и остали.
И код Старих Словена постојала је
идеја о ускрснућу, много пре Христа.
Када би наступила зима и сунце осла
било, доживљавало се то као тренутни
нестанак или смрт Дајбога, бога сунца
и ватре, након чега би се опет враћао,
завладало би пролеће и молитве су
упућиване томе да Дајбог што пре вас
крсне. Таква веровања била су раши
рена на свим просторима где су живе
ли Словени. Негде око 25. децембра,
славили би се Дани Сунца у славу и
част поново рођеног Дајбога, првог
сина Сварога који је створио све.
Божић је са Христом, међутим, повезан
тек у IV веку, а догматика о васкрсењу
учврстила је своје корене два века
раније.
У данашње време, према хришћан
ској митологији, Дајбог, Баал, Иштар
(Инана), Ану, као и још нека велика
древна божанства, представљају се
као моћници у хијерархији демона, крв
ника.
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ПРОТА МИЛОРАД ГОЛИЈАН: ДУХОВНОСТ ПОТРЕБНИЈА ВИШЕ НЕГО ИКАДА

Литургијско васкрсење
још увек траје
Трагична
околност је та
што се деца
овде од малих
ногу уче да
своју срећу
траже у новцу
а тај новац у
иностранству.
Уколико деца
најпре не буду
учена да у себи
изграђују
љубав, ми смо
као народ
изгубљени и
нико нас неће
спасити. Бог
је љубав
Прота Милорад Голијан

К

ада говоримо о васкрсењу,
мислимо на симбол љубави
распете на крсту која спашава
човечанство и цео свет у којем живи
мо. Исус Христ је страдао да би нас
начинио бољим људима. Два миле
нијума, колико траје литургија, Исус
настоји да зло из људске крви преба
ци у своју и ослободи нас, подари нам
светлост и нову идеју и шансу.
Поводом верског празника Ускрса,
који су католици прославили 1. апри
ла, а православци ће 8. априла, разго
варали смо са протом Милорадом
Голијаном, који живи у Ноћају. Послед
њих осам година прота Голијан је
слеп. Он каже да је духовност од нај
већег значаја и да до ње није лако
доћи, о чему сведочи и окружење у
којем живимо.
– У данашње време духовност је
изузетно потребна, а мало је продухо
вљених људи. Да би човек изразио
духовност потребна је огромна снага,

Ако смо прављени
према лику бога који
долази као Свето
тројство, требало би и
човек да буде тројчан.
Ми ипак имамо само
двоструку природу.
Трећи део је умро у
Адаму, нестао, а тај
део је давао
снагу души

што није ни једноставно ни лако.
Људи који су дали себи за право да се
баве духовношћу, нису спремни за све
то што би требало да знају и у шта би
требало да верују, да би могли да
помогну, пре свега себи, па тек онда и
другима. Ја сам изгубио очињи вид и
да нисам прожет вером и духовношћу,
много би ми теже то пало. Страшан је
губитак било којег дела тела, али нај
страшнији је губитак очију. Људима
који морају без вида да наставе да
живе у овом свету, вера је та која
може да учврсти снагу, како би из ње
човек изашао продуховљен и непора
жен – прича прота Голијан.

: На који начин би
MМNOVINE
НОВИНЕ:
могли да перципирамо Исуса Хри
ста у контексту васкрсења и евен
туално приближимо читаоцима тај
концепт као духовни?
МИЛОРАД ГОЛИЈАН: У овим годи
нама и вековима који су испред нас,
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требало би да се определимо какав
однос имамо према личности богочо
века Исуса Христа, а тај однос је
литургијског карактера. Литургија је
оно што нам је оставио Исус како
бисмо имали везу, комуникацију са
њим за сва времена. Иако траје већ
два миленијума, оно што тврдим је да
обичан свет, па чак и интелектуални,
није још схватио о чему се ради кад је
у питању литургија чији је значај огро
ман када је у питању васкрсење. По
мом и тумачењу светих отаца, Исус
Христ је богочовек. Када је требало
да пострада, на Велики четвртак, он
је себе дао човечанству у виду хлеба
и вина – тела и крви. Сви који се при
чешћују, они унутар себе, у хлебу и
вину примају семе за духовног човека
који је нестао у Адаму. Говорити о
васкрсењу Исусовом, двоструки је
посао. У историјском времену он
јесте васкрсао, а у литургијском још
траје процес нашег прочишћења.
Људи су пале природе. Шта је то
у човеку што га окреће од мира,
благостања и среће и тера га у
немирне воде и на који начин би
могао да буде спасен? Да ли је
могуће искупљење људске врсте
која се налази пред бројним изво
риштима зла, нарочито у времени
ма која следе?
– Нисам од оних који верују да је
човек еволуирао из ниже развијених
бића у ово што је сад, верујем да је
обратно. Човек је деволуирао од вре
мена када је био високо развијено
биће. Бројне светске филозофије
описују златни век, Еден и рај и људе
који су из тог раја испали окренувши
леђа свом богу. Окренувши леђа
Творцу, окренули су се од изворишта
љубави, радости, благостања и све
тла. Пошли су за палим анђелом, који
је први крвник, човекоубица, који се
одметнуо од свог оца. Сатана пред
ставља лаж и смрт, он је отац свих
лажи. То је отровало човечанство.
Оно што је пали анђео успео, то је да
у сву крв на земљи убаци смрт и лаж.

Христос кроз хлеб
и вино поново даје
човеку проширење
свести, ојачава његову
душу, облачи га у
светлост и у нови
живот. У том новом
животу човек види
један виши свет.
У том вишем свету,
централна фигура је
Исус на крсту. Његова
крв је без зла, у њој
живи истина и живот

Несаломива вера
Прота Милорад Голијан, рођен је у
Хан Пијеску, а у Босни је био и за вре
ме рата у СФРЈ. У сред ратног вихо
ра, Голијан је, верујући у Бога, држећи
у глави слику Исуса Христа на крсту,
спасао живот двојици имама.
– Рат је страшан, јер кад букне,
ослободи се сва људска патологија и
сви нагони су пуштени, незаустављи
ви. Ето, док сам био у Босни тих рат
них година, обратила су ми се двојица
који ме никада ничим нису увредили,
тражећи помоћ од мене. Помогао сам
им, тај човек је спашен, али нисам
имао представу да ће тако нешто да
завреди бројне оптужбе на мој рачун.

То ми је било криво. Као човек, све
штеник и хришћанин не могу себи да
дозволим то да у једном рату не оста
нем то што јесам. Без обзира на дате
околности, оно што је Женевска кон
венција давно утврдила, да ненаору
жан човек није непријатељ, игнориса
но је од стране домаћих национ
 али
ста који нису могли да ми опросте то
што сам урадио, иако сам био и на
ратишту. Мени је важно да моја деца
и даље потомство неће имати чега да
се стиде кад сам ја у питању. Као
једини појединац у Србији, добио сам
награду за честитост – рекао је прота
Милорад Голијан.
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Кад се Исус Христ оваплотио од крви
Пресвете Богородице, он је примао
сву људску природу, али није дозво
лио да у његову крв уђе смрт. Исус је
био први бесмртан човек после Ада
ма, пре пада. Ако смо прављени пре
ма лику бога који долази као Свето
тројство, требало би и човек да буде
тројчан. Ми ипак имамо само дво
струку природу, душу и тело, имамо
психу и телесни живот. Тај трећи део
је умро у Адаму, нестао. А тај део је
давао снагу души и облачио Адама у
светлост. Христос кроз хлеб и вино
поново даје човеку проширење све
сти, ојачава његову душу, облачи га у
светлост и у нови живот. У том новом
животу човек види један виши свет. У
том вишем свету, централна фигура
је Исус на крсту. Његова крв је без
зла, у њој живи истина и живот. У
вишем духовном животу, зло, у виду
лажи, болести и смрти, нестаје из нас
и одлази у Христову крв. Ако је у Ису
совој крви бог у својој пуноћи, са
човечанства прелази зло у њу и напу
шта нас. Исусова крв је искупитељ
ска. Ако та крв у којој је зло ипак оста
је санама, онда Исус Христ нема шта
да тражи на крсту. Литургијско васкр
сење се још није догодило, Исус је
још на крсту и још увек покушава да у
своју крв прими зло у своју крв да би
нама дао давно изгубљену истину,
љубав и радост.
Наш народ за себе воли да верује
да је народ од вере, хришћанског
духа који зна за опрост, који воли и
који не чини другима оно што не
жели да чине њему. Истина, кроз
историју, овај народ је често стра
дао, али та историја се понавља.
Шта нам је све потребно да као
народ схватимо и доживимо, не би
ли некако постали бољи људи и
изградили боље друштво?
– Ако у нашем народу ерос буде
јачи од танатоса бићемо спашени.
Међутим, уколико би било обратно,
ако би нагон за новцем и моћи био
јачи од потребе за чистом љубављу,
не би нам се добро писало. Трагична
околност је та што се деца овде од
малих ногу уче да своју срећу траже у
новцу а тај новац у иностранству. Уко
лико деца најпре не буду учена да у
себи изграђују љубав, ми смо као
народ изгубљени и нико нас неће спа
сити. Бог је љубав. И човек је љубав.
Уколико човек не познаје љубав и
нема је у себи, он је – ништа. Сваком
народу, нарочито нашем, тешко је,
односно неизводљиво да опстане ако
не научи да воли, да квалитетно пру
жа љубав и шири је око себе, да воли
своје потомство и своје часне претке.
Наш народ мора да буде јединствен,
овде мора да се рађа много деце из
љубави и љубав је та која може да
нас спасе, а љубав је Исус.
Александар Ћосић
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ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Мода

Пише:
Драгана Попов

Д

Геронтолошки
центар
„Срем“ наставља са лепом
традицијом да обележава
рођендане својих корисни
ка, па је тако направљено и
рођенданско славље за све
оне који су рођени у марту.
Занимљивост везана за ову
прославу је у томе што су, по
први пут, у програму активно
учествовали корисници зави
сне категорије као рецита
тори, а говорили су стихове
Десанке Максимовић, Мило
вана Данојлића, Момичила
Тешића и Мире Алечковић.
Своје рођендане је просла

вило 19 корисника за које су
поклоне припремили како
њихови најближи, тако и запо
слени у Геронтолошком цен
тру, а најстарије међу њима
су Славица Ђуричић која је
напунила је 96 година и Неда
Врањеш са 90 година.
За слављеничку атмосферу
су се побринули чланови хора
Геронтолошког центра који
су наступили са обновљеним
репертоаром, под руковод
ством Дарка Ђокића. Нарав
но, уз организацију и помоћ
радних терапеута установе.
С. Џ.

БИБЛИОТЕКА „ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“

Проклетство
видовданског храма
Прошлог петка, 30. марта у
библиотеци „Глигорије Воза
ровић“ одржана је промоција
књиге Проклетство видов
данског храма аутора Уроша
Тутулића. Поред аутора на
промоцији су о књизи говори
ли Драган Миленковић, Ранко
Р. Спалевић и Јасна Арбанас.
Проклетство
видовданског
храма – Загонетка Мештро
вић је први роман овог младог
аутора. Он нас уводи у свет
брижљиво писаних редова у
којима се преплићу подаци из
историје, уметности, културне

и политичке историје. Главни
актер овог романа је уметник
Иван Мештровић око кога се
кроз откривање мање позна
тих података о њему окреће
највећи део радње романа.
Ово дело на сасвим другачи
ји начин говори о Видовдану и
упознаје нас са стварним лич
ностима уметницима, полити
чарима, дипломатама, који су
део времена у којем живе и
који остављају траг у том вре
мену, али су у исто време све
сни будућности којој су окре
нути.
А. Д.

ИНЂИЈА

Обнова уписа
У току је обнова уписа деце
за боравак у Предшколској
установи „Бошко Буха“ у
Инђији и трајаће до петка, 6.
априла. Родитељи чија деца
имају целодневни боравак у
предш колс кој
устан ов и
„Бошко Буха“ морају поднети
захтев за обнову уписа, а
обнова уписа врши се код вас

питача уз достављање попу
њеног обрасца – Захтев за
обнову уписа и потврде о
измирењу обавеза за боравак
детета у установи.
Из ПУ „Бошко Буха“ у Инђији
подсећају да пријаве за упис
нове деце за радну 2018/2019.
годину почињу 16. априла и
трајаће до 30. априла.

оласком календарског пролећа намеће се и питање
облачења. Лепи сунчани дани измамиће и оне из најтвр
ђе љуштуре да прошетају. И онда проблеми следе. Шта
обући? Многи ово питање везују за женску популацију. А да
ли се само жене баве модом? Историја моде је дуга и многи
су се бавили овим питањем на нешто вишем нивоу. Шта нама
преос таје? Да анализирамо модне трендове у провинцији. Е,
па мода је и овде присутна. На овај или онај начин. Као и све
остало и модни трендови су код нас стизали касније у односу
на тзв. центре моде. Сви се сећамо мини сукње која је иза
звала многе револуције, а није проливена ни једна кап крви.
Свашта смо носили. Куповали неке назови модне часописе
и покушавали да копирамо моделе. У младости сам имала јед
ну мрачну фазу. Као ја волим само тамне боје типа најтамнија
браон, црна. Светле боје сам игнорисала јер ме оне визуелно
ме чине дебљом. Родитељи су покушали да ме убеде како ми
то баш и не пристаје, али у том периоду они су за мене били
конзервативни и из неких прошлих времена, а ја сам следила
савете стручних лица из неких шарених новина. Све у свему
била сам тужна тинејџерка са тужним тамним одевним ком
бинацијама. Били су модерни сви џемпери ручно штрикани,
специјализованих часописа о плетењу колико хоћеш. Једне
зиме приморала сам моју маму да ми за пет дана наштрика
хаљину, да бих ја у суботу већ могла да је обучем и нарав
но покажем. Лета нису била тако екстремно топла (није било
глобалног отопљавања), па су се штрикале и некакве блузе,
што био пандам данашњој била мајица. И то се носило. Како
нам у томе није било врућина? Немам објашњење. Тетка из

У неким разговорима баш на ову тему
сам чула многе приче шта се све носило
у неким периодима. Тако ми је један ста
рији познаник испричао да кад је он био
момак врхунац модног детаља било је
да су уз сандале обавезно ишле и беле
чарапе. Да ли верујете? Човек се куне да
је и он тако излазио у вечерњи провод
Холандије ми је поклонила неке широке у фалте панталоне и
те 1976. сам их поносно прошетала корзоом. Имам и фотогра
фију! Са ове дистанце то је модни пропуст деценије. Ал тада
ја сам баш мислила како сам модерно обучена.
Онда смо све више напредовали, одлазили у Београд или
Нови Сад и куповали оно што су, бар тако смо мислили носили
људи који су били обучени по последњој моди. И наравно ита
лијанска мода са Понте Роса. Ко тамо није ишао по крпице тај
не зна шта значи жртвовати се за моду. Возови пуни, не може
да се уђе нормално, али ми упорни јер тамо негде на некој
пијаци у Трсту чека нас италијанска мода. На једној нози сто
ји се у ходнику воза, загушљиво, неиспавани, али са великом
жељом да крочимо у то царство моде на Понте Росу. Наравно
чекала се и права прилика да се све то и покаже.
У неким разговорима баш на ову тему сам чула многе приче
шта се све носило у неким периодима. Тако ми је један ста
рији познаник испричао да кад је он био момак врхунац мод
ног детаља било је да су уз сандале обавезно ишле и беле
чарапе. Да ли верујете? Човек се куне да је и он тако излазио
у вечерњи провод.
Верујем да свако од нас може испричати неку своју причу
о модним стиловима кроз које су током живота пролазили. И
врло популарни израз модни крик је превазиђен одавно. Толи
ко нас гуше са колекцијама типа овог пролећа се носе жути
мантили, црвене ташне и натапиране фризуре. Носите уме
сто тога са собом добро расположење, свој идентитет, добре
намере. То су најбољи модни детаљи.
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САВА ШУМАНОВИЋ И РАСТКО ПЕТРОВИЋ У УМЕТНИЧКОМ ДИЈАЛОГУ (1)

Заједничка путања
испреплетаних
стваралаштава

Пише:
Милијана Симоновић

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.

Н

а 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 транс-стилска
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 деструктивноконструктивне 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
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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 сличности 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 чињенице 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

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.

1

2

С. Фројд је 1895. г. објавио Расправе о хистерији (заједно са Бројером), а 1899. Тумачење снова. Его и Ид је написао 1923.

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.

3
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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” стварања, као тачки из које ваља кренути
ка самоспознаји веома много подсећа
на Петровићево истицање телесног
као инструмента спознаје. Никако не
треба прескочити ни учење генијалног, 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

КУЛТУРА

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 специфичним, метафизичким и ванвременим законима основна су начела естетике 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 објективне 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
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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

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).

4

Детаљније о томе у књизи Бојана Јовића, Поетика Растка Петровића, у којој се исцрпно разматра присутност учења Ота Вајнингера у поетици Растка
Петровића.

5

О животним околностима које су делимично успоравале, али не и прекидале Шумановићево стваралаштво говорили смо у поглављу о биографији
сликара.

6
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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 сензибилност сликареве личности, изузетно 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 предуслов за ваљано трагање и проналажења 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.

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).

7

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 језика. 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“.

8

61

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Програм Покрени
се за посао
У понедељак, 2. априла, у Град
ској кући у Сремској Митровици одр
жана је презентација програма
Покрени се за посао у организацији
НВО ENECA, а уз подршку компани
је Филип Морис. Конкурс за овај,
девети циклус националног дона
торског програма отворен је од 7.
децембра 2017. године, а пријаве се
могу слати до 15. априла ове године.
Домаћин ове презентације била је
Агенција за рурални развој Града
Сремска Митровица, и тим поводом
изјаву за медије дао је директор ове
агенције Петар Самарџић.

Петар Самарџић

– Ради се о програму подршке
малим предузетничким радњама и
породичним фирмама за унапређе
ње постојећег и започињање новог
посла. Подршка се огледа у одобра
вању средстава за набавку опреме
ради стандардизације и сертифика
ције производње, као и обезбеђено
менторство и стручне обуке у виси
ни од 10.000 долара уз обавезно
финансијско учешће од 20 посто –
рекао је Самарџић.
Медијима се такође обратио и Аца
Илић испред програма Покрени се
за посао и истакао како су средства
добијена путем овог програма зна
чајна за унапређење и покретање
сопственог бизниса. Према његовим
речима, да би се конкурисало на
програм неопходно је попунити
бизнис план чији образац се налази
на званичном веб-сајту програма
Покрени се за посао, а сви они који
нису били у могућности да прису
ствују презентацији, организацију
могу контактирати и путем телефо
на.
Кроз програм је до сада подржано
711 предузетника из 114 општина.
Такође је реализовано преко 900
пословних и стручних обука и обез
беђени су услови за запослење пре
ко 2000 људи са територије целе
Србије. Овај програм посебан акце
нат ставља на предузетничке идеје
које су засноване на неким од прин
ципа одрживог развоја.
Н.М.
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АЛЕКСАНДАР ГАЈОВИЋ, ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР У МИНИСТАРСТВУ КУЛТУРЕ
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Медијска стратегија
на јавној расправи

Промоција књиге „Новинари о себи“ Миомира Филиповића Фиће уз присуство
великог броја новинара, била је прилика да се са државним секретаром Алексан
дром Гајовићем поразговара о тешком економском положају новинара и медија и
медијској стратегији до 2023. године

У

среду 28. марта у митровачкој
Градској кући одржана је промо
ција књиге Новинари о себи,
аутора Миломира Филиповића Фиће. У
књизи је дата сажета историја нови
нарства и представљено је 70 новина
ра са кратким биографијама који ства
рају у седам општина Сремског округа,
као и оних који пишу o Срему, а живе
ван њега. Присуствовао је велики број
новинара из многобројних редакција,
како из Срема, тако и из Бијељине,
Шапца, Новог Сада, Београда.
Гост на промоцији био је Александар
Гајовић, државни секретар у Министар
ству културе и информисања, задужен
за информисање. У разговору са нови
нарима који је уприличен након пред
стављања књиге било је речи о поло
жају медија и новинара у Србији. При
сутни новинари и власници медија су
државном секретару говорили углав
ном, о проблемима са којима се срећу,
а који су првенствено финансијске при
роде. Било да се ради о штампаним
или електронским медијима тежак еко
номки положај је заједнички за све.
Александар Гајовић је истакао 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

Александар Гајовић и Миомир Филиповић

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

БИБЛИОТЕКА „ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“

активно укључе у овај процес, рекао је
Гајовић.
Он је истакао да је на овогодишњем
конкурс за суфинансирање производ
ње медијских садржаја до сада стигао
највећи број пројеката.
С. Ц.

Васкршња изложба ручних радова

П

рошле недеље 26. марта у читаоници митровачке
Библиотеке отворена је традицион
 ална Васкршња
изложба ручних радова. Изложбу је организовала
митровачка Библиотека, у сарадњи са Удружењем „Руко
творине“, Удружењем слепих и слабовидих, Удруже
њем особа са оштећеним слухом и Удружењем МНРО.
У музичком делу програма учествовала је Ивана Велбл,
ученица Музичке школе „Петар Кранчевић“ која је сви
рала тамбуру у пратњи професорице Зорице Опачић и
флаутистикња Исидора Стојаковић ученица исте школе.
Како се могло чути циљ ове изложбе је да се суграђани
ма скрене пажња на лепоту платна тканих од природних
материјала на ручном разбоју, украса од сувог лишћа и
цвећа, старог веза, хекланих и штиканих предмета, деко
рисаних сувих тикава, маштовито осликаних ускршњих
јаја и још доста тога. Изложба је трајала до петка 30. мар
та, а сви они који су били у прилици да оду на изложбу
могли су и да купе изложене предмете.
А. Д.
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ШИДСКЕ УСПОМЕНЕ: МЕСНА ИНДУСТРИЈА „СРЕМ“

Прво акционарско предузеће

Некадашња управна зграда кланице сада је прихватни центар за мигранте

Међу онима који су уписали акције били су и угледни Шиђани др Драгутин Грчић,
породица Станивуковић, Јован Шумановић, Емил Козјак и многи други. Ускоро се
подиже мала кланица, хладњача и друге просторије потребне за рад

Ш

ид, а то се може рећи и за
цео Срем је подручје где су се
људи одавнина бавили узгојем
стоке. Природни услови су то омогућа
вали , а то је наравно утицало у про
шлости и на појаву бројних трговца
стоком. Трговци су се утркивали на
овом простору ко ће брже и боље да
заврши пазар, а онда стоку продава
ли по европским градовима. Познати
произвођачи између осталих биле су
породице Станивуковић, Трумић, Тио
сављевић, Цвејић, Косанић и други.
Све те околности утицале су на неке
људе да се позабаве питањем отвара
ња погона за прераду месних произво
да. Пред Први светски рат потражња
за месом је расла, јер било је потреб
но снабдевати аустро-угарску војску
месом, а која се увелико припремала
за рат са Србијом. Да треба искори
стити прилику за зараду схватио је и
Паја Војновић, кројач из Винковаца и
1916. године почиње са откупом стоке
у Шиду и околним селима. Углавном је
снабдевао војску и бавио се откупом
како свиња тако и друге стоке. Пред
крај рата Војновић купује простор пре
ко пута железничке станице и подиже
неколико барака и просторија за кла
ње стоке и сушење меса.
По завршетку рата Војновић доно
си одлуку да у Шиду подигне погон за
производњу сухомеснатих производа.
Наравно, финансијска средства су и
тада била проблем, па у недостатку
новца, одлучује да оснује акционар
ско индустријско предузеће. Међу
онима који су уписали акције били су

и угледни Шиђани др Драгутин Грчић,
породица Станивуковић, Јован Шума
новић, Емил Козјак и многи други.
Ускоро се подиже мала кланица, хлад
њача и друге просторије потребне за
рад. Известан број радника дошао је

Радници су били
слабо плаћени, што је
изазвало и негодовање
синдикалних организација
који су током 1938. и 1939.
године ступали у штрајк.
Други светски рат је
био пред вратима
и радници су често
говорили да освајачку
хорду неће хранити
месом и сланином
из Чехословачке, а Паја Војновић и
акционари су у кратком року добро
зарадили и решили да предуз еће про
дају. Ступају у контакт са трговцима из
Кремоне (Италија). Они је и купују и
фирма наставља рад. „Сухомесната и
млинска индустрија у Шиду“, први пут
је регистрована 16. децембра 1920.
године. Како се предузеће финанси
рало кредитом комерцијалне банке из

Кремоне, ускоро стиже неколико десе
тина месара из Италије. Власници су
настојали да повећају производњу те
су подигли већи број зграда, изграђена
је нова кланица за свиње, електрична
централа, котларница. У том периоду
годишње се клало 10.000 свиња. Сва
производња одлазила је пут Итали
је, Француске, Аустрије. Током 1925.
године долази до извесних привред
них поремећаја, извоз је смањен, а
посла је било све мање. Предузеће је
ликвидирано 15. априла 1925. године.
Почетком 1936. године власник
постаје Димитрије Марковић из Бео
града један од највећих извозника
стоке у тадашњој Југославији. Већа
производња остварена је идуће годи
не. Отварају се продавнице у већим
градовима. Радници су били слабо
плаћени, што је изазвало и негодова
ње синдикалних организација који су
током 1938. и 1939. године ступали у
штрајк. Други светски рат је био пред
вратима и радници су често говори
ли да освајачку хорду неће хранити
месом и сланином. Током рата фабри
ка је радила са прекидима, а преко
100 радника придружило се партизан
ским одредима. Када је Шид ослобо
ђен децембра 1944. године одмах се
приступило обнови предузећа. Оспо
собљена ја кланица, електрична цен
трала и одмах је почела производња.
После потпуне реконструкције 15.
априла 1945. године почиње произ
водња меса и осталих производа за
тржиште.
Драган Попов
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РУСКА ЕМИГРАЦИЈА И ЊИХОВИ ПОТОМЦИ У СРЕМУ И СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ (2)

Интеграција у
југословенско друштво
Аутори: доц. др Ненад Нинковић и проф. др Горан Васин

Соба у Маријанском донском девојачком институту

М

атеријално стање руских избе
глица било је тешко. Комисија
је сваки месец давала додат
них 400 динара сваком појединцу као
вид помоћи, а за најугроженије је отво
рен прихватни центар у Александровој
улици бр. 130. у Београду. Већ 1923.
због недовољно добрих услова тај
центар је затворен, па је у улици
Лозничкој бр. 5 отворен нови прихват
ни центар у коме се уз симболично
мало надокнаду могао обезбедити
основни смештај. На истом месту
касније је отворен Дом за руске старце
и старице. Иако је еконмски разорена
и материјално у лошем стању Краље
вина је налазила начина да финанси
ра избеглице, а народ је пријатељски и
русофилски дочекивао и помагао
руским емигрантима коју су се нашли
у новом државном и правно-политич
ком систему. У том смислу српски
народ није штедео начина да помогне
својим новим суграђанима у невољи.
Образовни профил руских емигра
ната био је врло значајан чинилац у
сналажењу у новим околностима. Нај
већи број избеглица је био средњо
школски образован, али ни број висо
ко образованих није био занемарљив.
У погледу науке и уметности југосло
венска држава добила је много. Сли

кари, музичари, глумци, глумица,
балерине и балетани брзо су обогати
ли културни миље и проширили свој
еманципаторски дух у новој средини.
Име архитекте Николаја Краснова
посебно је оставило трага у српској и
југословенској држави. Његова преле
па здања у Београду, од којих неколи
ко десетина и данас репрезентативно
красе српску престоницу до монумен
талних здања на Цетињу, Скопљу, Зеј
тилнику, Ловћену, маузолеју Карађор
ђевића на Опленцу, непролазно су
дело и вечити спомен на великог
руског архитекту који је радио и ства
рао у српској/југословенској држави.
Универзтети су посебно били место
где се шири утицај руских емиграната.
Степан Куљбакин, Евгениј Спекторски,
Теодор и Кирил Тарановски, Влади
мир Фармаковски, Александар Соло
вјев, Троицки оставили су посебног
трага на Београдском универзитету.
Стјепан Колесников био је уметник
светског ранга. Сматрало се да је око
80% емиграната који су живели у Бео
раду било факултетски образовано,
што је доприносило и јачању интелек
туалних кругова престонице. Често се
дешавало да се у мањим срединама
посебно у селима руска емиграција
слабије сналазила пошто је била окру

жена махом сиромашним и често сла
бије писменим становништвом. Ипак,
једна појава је била карактеристична.
Опадање друштевног положаја дела
руског становништва у односу на
њихов положај у царистичкој Русији.
Део њих се слабије снашао у новој
средини па су радили мање значајна и
слабије плаћена занимања.
тисци о срдачном и широком
прихватању руских избеглица у,
наглашавамо, српској средини,
био је од изузетног значаја, посебно
када се има на уму да је Србија иза
шла из Првог светског рата потпуно
демографски и политички истрошена,
исцрпљена ратним напорима 19121918, окупацијом и тешким југословен
ским уједињењем које је створило
многобројне политичке нестабилности
од самог почетка нове државе. Вођа
најутицајније политичк е хрватске
странке, Стјепан Радић, посебно није
био благонаклон према руским еми
грантима и супротстављао се њихо
вом запошљавању у државну админи
страцију. Без обзира на примедбе
Радића и хрватских елита Влада Кра
љевине СХС и становништво Србије
прихватало је своје нове суграђане
без компликација, подозрења и са нај
бољим могућим намерама, о чему
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Руске монахиње са децом без родитеља у манастиру Кувеждин

сведоче и руски писани извори кроз
перо Владимира Албиновича Мајев
ског, а утисак додатно појачавају А.
Филипов и В. Орехов са речима хвале
за Србе, њихово гостопримство, за
народ који је волео Русе и Русију исто
колико и споствену државу, и са комен
таром да нигде у Европи, нити Амери
ци, Руси нису били прихваћени и доче
кани као у Србији.
ада се погледа Голгота коју су
пролазиле избеглице горе запи
сане тврдње постају још јасније.
Често се још на бродовима дешавало
да се рашири епидемија тифуса, или
да се путовало у ужасним и нехигијен
ским условима, да су приликом дола
ска у Краљеин
 у СХС многи били у
изразито тешкој материјалној ситуаци
ји без новца на располагању. Живот
руских избеглица посебно је био спе
цифичан у првим годинама по доласку
у Краљевину. Многи су сматрали да ће
се брзо вратити назад у Русију, па су
од Божића до Божића ишчекивали
повратак, тако да је интеграција у дру
штво ушла релативно споро посебно
код старијег света или имућнијих људи
који су изгубили имање или куће. Оби
чај сахрањивања покојника са шаком
руске земље на гробу посебно је био
распросрањен у првим годинама. Тек
када је постало јасно да неће бити
брзог повратка у Русију почело је брже
интегрисање у друштво, интензивније
запошљавање, потом стварање орга
низација, окупљања, приредбе, триби
не које су временом употпуњавале
живот у новој средини. Како би се пре
вазишла баријера непознавања јези
ка, која је постојала приликом запо
шљавања, штампана је већ 1920. у
издању Геце Кона Кратка српска гра
матика за Русеу Србији и Руси у
Србији (са примерима свакодневног
говора у Србији). Већ средином 1920.

К

организују се масовнији курсеви срп
ског језика за Русе. Средином дваде
сетих година почело се и са решава
њем питања држављанстава које ће
решити и имовинско-правне односе и
законски решити питање становања и
запошљавања руског становништва.
Додатно јачање положаја емиграната
било је симболисано и кроз присуство
архијереја Руске заграничне цркве
чије је средиште било у Сремским
Карловцима и која ће имати истакнуто
место у живту руске заједнице у Кра
љевини СХС, односно Југославији.
У привредном смислу долазак еми
граната појачао је потенцијале за раз
вој, пошто је међу њима било 1.200
инжењера који су у року од годину
дана у великој мери запослени на
инфраструктурним пројектима. Исти је
случај био и са агрономима, ветерина
рима, фармацеутима, лекарима, сто
матолозима, наставницима, учитељи
ма, медицинским особљем, геометри
ма и техничким особљем свих струка.
Што се тиче чиновника, официра и
подофицира и посебно особа са завр
шеном средњом школом, али без про
фесионалног усмерења, које ни вој
ска, ни цивилне службе, нису могли да
запосле, проблем је решен тако што
су организовани вишемесечни курсеви
после којих се лако стицао посао и
обезбеђивала егзистенција. Иако мно
ги руски емигранти нису имали југо
словенско држављанство, ригорозне
мере о запошљавању странаца су
ретко примењивани када су они у
питању. Ипак, избеглички живот, само
по себи тежак, није био лак свим еми
грантима па се део њих иселио из
Југославије у потрази за већом зара
дом или бољим условима живота. То
се посебно односило на козаке и при
паднике војних формација, пошто је
њих 10.000 напустило Краљевину и

махом се преселило у Француску
(посебно током 1925). Део ове мале
сеобе трајао је до светске економске
кризе 1929, када је са исељавањем из
Југославије углавном завршено. Реле
вантни подаци уочи Априлског рата
1941. говоре од 26.000 руских избегли
ца у Југославији.
то се тиче начина финансира
ња нагласили смо да је држав
на комисија издвајала значајна
средства у том питању. Ипак, како је
највећи део емиграната временом про
нашао посао, средства су била усме
рена на школовање руске деце. Десе
так руских основних школа је финанси
рано кроз тај вид помоћи, а потпуно су
финансирана три кадетска корпуса,
три девојачка института, и неколико
руских гиманзија на територији Краље
вине Југославије. Кадетски корпуси и
девојачке школе, као специфичност
која је остала из времена царизма,
били у симбол старог времена и из тог
разлога су заузимали посебно место
међу руским школама будући да су
били интернатског типа. Држава је за
ђаке обезбедила беспалтне униформе,
књиге, смештај и храну. Тек од школске
1924/1925, родитељи ђака преузимају
део финансирања ових институција.
Временом је опадао и број ученика у
поменутим школама. Исти је био слу
чај и са другим руским основни и сред
њим школама. Од 1932/1933, постојао
је само један Руски девојачки институт
и један Руски кадетски корпус у Белој
Цркви. Што се тиче броја ђака у Руској
мушкој и Руској женској гимназији у
Београду, њихов број расте 20-их годи
на, али од почетка 30-их година стагни
ра или благо опада. Исти је био случај
и са руским гимназијама широм Југо
славије.
У следећем броју: Допринос
развоју грађанског друштва
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VREMEPLOV
4. април
1860. Рођен је српски писац Воји
слав Илић.
1932. К. К. Кинг изоловао је вита
мин Ц на универзитету у Пит
сбургу.
1968. Извршен је атентат на Мар
тина Лутера Кинга у Мемфису.
5. април
1896. Отворене су прве савре
мене Олимпијске игре у Атини на
којима је учествовало 484 такми
чара.
1999. У ваздушним ударима
НАТО-а на СР Југославију пого
ђен је центар Алексинца. Погину
ло је 17 цивила.
6. април
1909. Роберт Пири и Метју Хен
сон први стигли до Северног
пола.
1941. Нацистичка Немачка је у
Другом светском рату без објаве
рата напала Југославију. У бом
бардовању које је настављено и
у наредна два дана погинуло је
око 2.500 људи. Уништено је
више стотина згр -ада, међу који
ма је било и здање Народне
библиотеке Србије.
7. април
1929. Радио Београд је први пут
преносио спортску утакмицу у
Југославији. Репортер Раде Сто
иловић преносио је друго полу
време сусрета београдских фуд
балских екипа БСК-Југославија.
1933. Окончана је прохибиција у
САД-у.
8. април
1513. Шпански истраживач Хуан
Понсе де Леон, трагајући за мит
ским “извором младости”, открио
је Флориду и прогласио је посе
дом Шпаније.
1973. Умро је Пабло Пикасо.
9. април
1667. У Паризу је одржана прва
јавна уметничка изложба.
1770. Капетан Џејмс Кук открива
Ботани Беј (Аустралија).
1957. Пролаз Суецким каналом
проглашен слободним и отворе
ним без дискриминације за све
земље.

нар Славко Ћурувија, власник
листова “Дневни телеграф” и
“Европљанин”.
12. април
1961. Јуриј Алексејевич Гагарин,
совјетски космонаут, постаје
први човек који је Земљу обле
тео у космичком броду - сателиту
Восток 1. Лет је трајао 108 мину
та. Гагарин је полетео са космо
дрома “Бајконур”, а спустио се
надомак села Смелкова јужно од
Саратова.
1985. Олимпијски комитет САД-а
прогласио је бојкот Олимпијских
игара у Москви.
13. април
1598. Донет Нантски едикт којим
су гарантована политичка права
хугенотима у Француској.
1959. Донет је Ватикански едикт
који је забрањивао католицима
да гласају за комунисте.
1997. После дужег одлагања,
Папа Јован Павле II посетио
Сарајево. Дуж пута којим је тре
бало да прође његова моторизо
вана колона нађене мине, поста
вљене нешто раније.
14. април
1865. Џон Вилкс Бутс извршио је
атентат на америчког председни
ка Џорџа Вашингтона
1930. Руски песник Владимир
Владимирович Мајаковски извр
шио самоубиство у Москви.
1961. Емитован први директни
телевизијски пренос из Совјет
ског Савеза.
15. април
1923. Инсулин, који је канадски
научник, нобеловац Фредерик
Бантинг, открио 1921, ушао у упо
требу при лечењу дијабетеса.
1979. У земљотресу на Црногор
ском приморју погинуло више од
100 особа, око 600 повређено, а
више од 80.000 остало без кућа.
1998. Бивши камбоџански дикта
тор Пол Пот умро од срчаног
удара.

10. април
1849. Валтер Хунт из Њујорка је
патентирао свој проналазак зихернадлу (прибадачу).
1912. Титаник отпочиње своје
прво и последње путовање.
После судара са леденим брегом
у северном Атлантику, Титаник је
потонуо, а од 2224 путника уто
пило се 1517.
1916. Одржан је први професио
нални турнир у голфу.

16. април
1346. У Скопљу српски краљ
Душан Стефан Немањић круни
сан за цара. Истовремено про
глашена српска патријаршија с
првим српским патријархом Јоа
никијем.
1964. Деветоро људи у Британи
ји осуђено на казне затвора од
25 до 30 година због учешћа у
великој пљачки воза 1963. Један
од главних актера “пљачке сто
лећа” Роналд Бигз успео да
побегне из затвора и стигне у
Бразил, где је живео до маја
2001, када се предао Скотланд
Јарду.

11. април
1945. Ослобођени су сви заточе
ници немачког концентрационог
логора Бухенвалд. За седам и по
година, колико је логор постојао,
у њему је убијено више од 56.000
људи из 18 европских земаља,
укључујући 4.000 Југословена,
претежно Срба.
1999. У Београду је убијен нови

17. април
1492. Кристофер Колумбо добио
је сагласност и новац од шпан
ског краља Фердинанда V и кра
љице Изабеле, да истражи
“западни океан”. На том путова
њу Колумбо је открио амерички
континент.
1983. Индија је лансирала први
вештачки сателит.

HOROSKOP
ОВАН: Сумњате у
нечије намере и има
те лош предосећај са
одређеним сарадни
цима. Нама потребе да закључу
јете на основу првог утиска,
сачекајте на пригодан тренутак.
Имате довољно искуства да се
заштитите од лоших утицаја.
Постоји особа која у вама покре
ће снажне емоције, усмерите
своје мисли ка заједничким тема
ма.

ВАГА: Налазите се у
креативној фази али
неко нема довољно
слуха да вам се при
дружи. Због различитих интере
совања и пословних правила
која намећу одређени сарадни
ци, морате да прихватите ком
промис или утешну варијанту.
Избегавајте нову љубавну рас
праву, уздржите се од гласних
коментара пред вољеном осо
бом.

БИК: Неко нема
довољно разумева
ња за ваше пословне
идеје, откривате нове
неспоразуме у сусрету са сарад
ницима, недостаје вам узајамна
подршка и разумевање. Сачекај
те да вам неко званично саопшти
своју одлуку о пословној сарад
њи. Потребно је време да искри
сталишете своја осећања. Немој
те доносити исхитрене одлуке.

ШКОРП ИЈ А: Неко
оспорава ваш успех,
тако да вас непотреб
но оптерећује новим
тест ситуацијама или додатним
условима. Немојте дозволити да
нови пословни неспоразуми ути
чу на вашу концепцију и на креа
тивно расположење. Планирајте
сусрет са особом која у вама
покреће емотивне таласе, потре
бан вам је позитиван импулс.

БЛИЗАНЦИ: Неко у
вама подстиче креа
тивну радозналост и
жељу
за
новим
сазнањем. Прихватите корисну
идеју о пословној сарадњи и
докажите своје способности на
делу. Нема потребе да одлажете
неку заједничку акцију. Емотивно
задовољство произилази из
сусрета са драгом особом. Делу
јете заносно и успевате да при
вучете нечију пажњу.

СТРЕЛАЦ: Интересу
ју вас конк ретн и
резултати и могућ
ност за убрзаним
напредовањем на пословној
лествици. Ваш став делује
разумно, али потребна вам је и
нечија озбиљна подршка. Обра
тите пажњу на свој стил изража
вања. Без нечијег присуства осе
ћате емотивну празнину, тешко
вам је да изразите своја осећа
ња и намере пред блиском осо
бом.

РАК: На вама је да
оправд ат е
свој
пословни углед у
ситуа ц ијам а
које
могу различито да се протума
че. Осмислите добар план, уз
одређену дозу мудрости и уме
шности све може да се подведе
под пословни успех. Задовољ
ство које осећате у нечијој бли
зини представља добар пред
знак. Срећа је достижна када
вас са неким повезују топла осе
ћања.

ЈАРАЦ: Имате пози
тиван утицај на своју
околину, идеја коју
пропагирате потврђу
је вашу професионалну свест о
заједничким интересима. Поку
шавате да осмислите добру
стратегију и не дозволите да вас
неко затекне. Радују вас нови
догађаји и нечија искрена наме
ра да вам угоди. Партнер уме да
вам пренесе добро расположе
ње и емотивну инспирацију.

ЛАВ: Нема потребе
да оптужујете друге
за лошу процену или
свој
пословно –
финансијски неуспех. Потрудите
се да правилно коригујете своје
понашање у складу са заједнич
ким интересима. Партнер вешто
прикрива део истине, што додат
но утиче на ваше расположење.
Понек ад није лако доказати
истину, чак и када су све предно
сти на вашој страни.

ВОДОЛИЈА: Послов
ни договор креће у
позитивном смеру,
када постоји подршка
и сагласност око уважавања раз
личитих интереса. Важно је да
нове догађаје прихватите у опти
мистичном стилу, нема разлога
да сумњате у нечије пословне
намере. Потрудите се да обра
дујете вољену особу на оригина
лан начин, добра воља чуда
чини.

ДЕВИЦА: Стало вам
је да ускладите своје
пословне и приватне
обавезе. Довољн о
сте вешти да остварите своје
интересе на различитим страна
ма. Немојте дозволити да вас
неко непотребно успорава или
да ремети вашу концентрацију.
Имате позитиван утицај на нечи
је расположење. Покажите да се
заједничка срећа крије у искреној
размени осећања.

РИБА: Неко вас наво
ди на погрешан избор
и покушава да огра
ничи ваш пословни
утицај. Нема потребе да улазите
у расправу са особом која кори
сти другачија мерила вредности.
Достојанствено прихватите тре
нутну позицију. Покажите добру
вољу, не можете очекивати да
срећан епилог долази сам по
себи. Потребна вам је емотивна
подршка.
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Crkveni kalendar
Среда, 4. април (22. март)
Свети свештеномученик Васили
је Анкирски
Четвртак, 5. април (23. март)
Велики четвртак (Велико бдени
је)
Петак, 6. април (24. март)
Велики петак
Субота, 7. април (25. март)
Велика субота – Благовести
Недеља, 8. април (26. март)
Васкрсење Господа Исуса Хри
ста – Васкрс

Среда, 11. април (29. март)
Преподобни Марко Аретуски
Четвртак, 12. април (30. март)
Преподобни Јован Лествичник
Петак, 13. април (31. март)
Св. свештеномученик Ипатије
Гангријски (Источни петак)
Субота, 14. (1) април
Преподобна Марија Египћанка
Недеља, 15. (2) април
Преподобни Тит Чудотворац

Понедељак, 9. април (27. март)
Васкрсни понедељак

Понедељак, 16. (3) април
Преподобни Никита Исповедник
(Побусани понедељак)

Уторак, 10. април (28. март)
Васкрсни уторак

Уторак, 17. (4) април
Преподобни Јосиф Химнограф

• Државни функционер
не треба да се прави
паметан. Луде које су га
поставиле могу га и опо
звати.
• Док договор није пао,
нисмо могли да га пога
зимо.
• Волећу те до смрти
твоје.
• Изгубљена лична кар
та. Моли се поштени
налазач да не диже кре
дит.
• Волели смо се, волели
а онда смо се венчали.

ке, нарендати качкаваљ и украсити по жељи. Чувати
на хладном пре служења.

Слана торта са
шунком и качкаваљем

Састојци за кору: 100 г маргарина, 100 г брашна,
0,5 дл млека, 6 јаја, равна кашичица соли. За надев:
300 г прашке шунке, 300 г качкаваља ( трапист, гауда
и сл) 2 дл киселе павлаке, 200 г мајонеза, мало сец
каних краставчића, першуново лишће.
Припрема: На отопљеном маргарину пропржити
брашно, па сипати мало млека и стално мешати
током кувања док се смеса не згусне. У охлађену
смесу додати једно по једно жуманце и на крају
чврст шам од беланаца. Сипати у велику тепсију
прекривену масним папиром и пећи на 200 степени
око 30 минута. За надев ситно исецкати шунку, кра
ставчиће, качкаваљ нарендати и све измешати са
киселом павлаком и мајонезом. Охлађену кору пре
сећи на два дела. Једну кору премазати филом,
прекрити је другом кором и мало притиснути. Одозго
премазати са још 200 г крем сира или киселе павла

Филе у лиснатом тесту

Састојци: 1 већи свињски филе, 300 г младог спа
наћа, 2 чена белог лука, 1 кашика сенфа, 120 г пра
шке шунке исечене на листове, 1 јаје, 250 г лиснатог
теста, 2 дл јунеће супе од коцке, 0,5 дл уља, меша
вина зачина. Бибер.
Припрема: Свињски филе очистити од жилица и
масноће, па га премазати сенфом. Пропржити филе
на врелом уљу како би поруменео. Наставити са
динстањем уз повремено доливање јунеће супе.
Динстано месо извадити из сафта и оставити да се
охлади. Спанаћ кратко бланширати у сланој води, а
потом га оцедити од сувишне течности. Бели лук
очистити и изгњечити. Лиснато тесто истањити окла
гијом у правоуганоник дебљине 0,5 цм. Преко теста
распоредити лситове прашке шунке,нанети бланши
рани спанаћ па посути белим луком и зачинима по
укусу. Дуж једног краја положити динстани филе и
све заједно увити у лиснато тесто. На крају тесто
премазати умућеним јајетом а од рестлова теста
направити декорације по жељи. Пећи у загрејаној
рерни на 200 степени док тесто не порумени.

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.vicevi-dana.com/
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IZ MATI^ARSKOG
ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
ДОБИЛИ СИНА: Зоран и
Слав иц а Деспотов ић Сремска Митровица, Саша
и Наташа Јерковић - Рума,
Зоран и Александра Вуко
лић - Лаћарак, Зоран и Боја
на Кузмановић - Вогањ,
Слободан и Ружица Пери
шић - Глушци, Јован и Лиди
ја Крстић - Врдник, Гојко и
Марина Владисављевић Лаћарак.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Влада
и Виолета Шпановић Сремска Митровица, Дими
трије и Мирјана Сотоница Сремска Митровица, Нема
ња и Биљана Милосавље
вић - Рума, Владимир и Ана
Остојић - Сремска Митрови
ца, Алберт и Милана Пап Никинци, Гашпар и Јармил
ка Ференц - Стари Сланка
мен, Сава и Јована Никшић
- Мартинци, Душан и Драга
на Божић - Велики Радинци.
УМРЛИ: Бјељац Ранко
рођ. 1951, Момчил овић
Бранко рођ. 1935, Ралић
Боро рођ. 1955, Живановић
Јелка рођ. 1934, Мисаил
 о
вић Јован рођ. 1956, Ђурић
Десанка рођ. 1944, Крсма
новић Наталија рођ. 1936,
Николић Радован рођ. 1937,
Кечић Милица рођ. 1922,
Михајл овић Иванк а рођ.
1929, Петровић Павле рођ.
1941, Вучетић Миланка рођ.
1949, Башић Марија рођ.
1942, Поповић Јован рођ.
1931, Кречковић Пера рођ.
1958, Бркић Ката рођ. 1932,
Свирчевић Драган рођ.
1975, Стојковић Љубица
рођ. 1934, Савић Весна рођ.
1959, Џаја Маринко рођ.
1985, Мићић Перо рођ.
1940, Димитријевић Мирја
на рођ. 1942, Зорка Шуф
рођ. 1943, Милентијевић
Милена рођ. 1934, Косјер
Десанка рођ. 1943, Богда
нов Асен рођ. 1924, Илин
чић Радмила рођ. 1935,
Лазић Вукосава рођ. 1935.

RUMA
Умрли: Бранко Дакић,
рођ. 1961. год, Марија Марић,
рођ. 1937. год, Павле Лукић,
рођ. 1959. год, Стево Стојић,
рођ. 1961. год, Драган Грабо
вић, рођ. 1943. год, Ковинка
Лутхар, рођ. 1935. год.

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дворана
19.00 и 21.00 час
4.4. Ниоткуда
5, 10. и 11. 4. О бубицама и
херојима
12 – 18. 4. Заиста никада
ниси био овде
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СУПЕР ЛИГА

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

СРЕМСКА ЛИГА

ВФЛ ЈУГ

Чачак: Борац – Мачва 2:0;
Бачка Паланка: ОФК Бачка –
Партизан 1:2; Сурдулица: Рад
ник – Јавор-Матис 1:0; Бео
град: Чукарички – Спартак ЖК
4:1; Београд: Рад – Вождовац
0:1; Ниш: Раднички – Војводина
1:1; Земун: Земун – Напредак
1:1; Лучани: Младост – Црвена
Звезда 2:5.

Нови Сад: Пролетер – ТСЦ
2:2; Пирот: Раднички (П) –
Бежанија 0:2; Параћин: Темнић
– Динамо 2:1; Ужице: Слобода
– Будућност 0:2; Инђија: Инђија
– Металац 1:0; Земун: Телеоп
тик – ЧСК Пивара 0:0; Крагује
вац: Раднички (К) – Јагодина
5:0; Нови Пазар: Нови Пазар –
Синђелић 1:0.

Витој евц и: Парт из ан –
Борац (М) 5:0; Љуково: Љуково
– Словен 2:1; Љуково: Желе
зничар – Подриње 1:0; Хртков
ци: Хртковци – Будућност 2:5;
Адашевци: Граничар 1923 –
Јадран 1:2; Кленак: Борац (К)
– Рудар 2:0; Попинци: Напре
дак – ПСК 1:0; Рума: Први Мај
– Слобода 2:0.

Дивош: Хајдук (Д) – Подуна
вац 0:1; Нови Сад: Славија –
Хајдук (Ч) 2:1; Нови Сад: Кабел
– Југовић 2:0; Бешка: Хајдук (Б)
– ЛСК 1:0; Стара Пазова:
Јединство – Борац (Ш) 0:0;
Купиново: Купиново – Индекс
1:0; Темерин: Слога (Т) – Слога
(Е) 0:0; Војка: Сремац – Борац
(НС) 2:0.

01. Ц. Звезда
02. Партизан
03. Чукарички
04. Раднички
05. Спартак ЖК
06. Вождовац
07. Напредак
08. Војводина
09. Радник
10. Земун
11. Младост
12. ОФК Бачка
13. Мачва
14. Борац
15. Јавор
16. Рад

01. Динамо
02. Пролетер
03. Металац
04. Синђелић
05. Н. Пазар
06. ТСЦ
07. Инђија
08. Будућност
09. Раднички (К)
10. Бежанија
11. Телеоптик
12. ЧСК Пивара
13. Слобода
14. Темнић
15. Раднич. (П)
16. Јагодина

01. Подриње
02. Први Мај
03. Слобода
04. Железн.
05. Граничар
06. Борац (К)
07. ПСК
08. Рудар
09. Будућност
10. Партизан
11. Напредак
12. Словен
13. Јадран
14. Борац (М)
15. Љуково
16. Хртковци

01. Јединство
02. Слога (Е)
03. Борац (Ш)
04. Кабел
05. Слога (Т)
06. Хајдук (Д)
07. Хајдук (Ч)
08. Борац (НС)
09. Подунавац
10. Југовић
11. Сремац
12. ЛСК
13. Хајдук (Б)
14. Славија
15. Индекс
16. Купиново

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

24
19
14
14
13
13
12
11
10
9
9
8
8
6
6
6

4
7
8
8
7
7
7
8
6
8
8
6
4
5
4
3

1
3
7
7
9
9
10
10
13
12
12
15
17
18
19
20

72:14
54:23
43:26
45:37
52:38
41:29
46:41
31:28
32:49
29:35
35:42
29:51
29:46
25:52
23:47
28:56

76
64
50
50
46
46
43
41
36
35
35
30
28
23
22
21

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

13
12
11
9
7
7
8
7
7
5
5
4
5
4
4
2

2
3
3
6
9
8
4
6
5
7
6
7
4
6
4
4

4
4
5
4
3
4
7
6
7
7
8
8
10
9
11
13

28:13
32:18
25:11
20:15
19:15
24:16
19:18
23:17
19:16
20:23
22:21
20:26
11:23
13:23
15:28
8:35

41
39
36
33
30
29
28
27
26
22
21
19
19
18
16
10

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГА СРЕМ

Пригревица: Братство 1946
– Раднички (З) 3:0; Суботица:
Бачка 1901 – Омладинац 1:0;
Сремска Митровица: Раднич
ки (СМ) – Цемент 2:1; Панчево:
Железничар – Оџаци 1:1; Ста
ри Бановци: Дунав – Бечеј
1918 0:4; Шид: Раднички (Ш) –
Динамо 1945 0:4; Нова Пазова:
Раднички (НП) – Црвена Звезда
1:0; Сакуле: Борац – Младост
(БЈ) 1:1.

Пећинци: Доњи Срем 2015 –
Фрушкогорац 5:0; Равње: Зека
Буљубаша – Фрушка Гора 2:0;
Вишњићево: Хајдук – Слобода
3:0; Сремска Митровиц а:
Митрос – Младост 2:1; Кузмин:
Граничар (К) – Брестач 2:2;
Чалма: Слога – Полет 1:9; Жар
ковац: Напредак – Бикић Дол
0:0; Доњи Петровци: Доњи
Петровци – Граничар (О) 1:0.

01. Бечеј
02. Динамо
03. Братство
04. Оџаци
05. Борац
06. Цемент
07. Омладинац
08. Радни. (З)
09. Железнич.
10. Младо. (БЈ)
11. Радни. (НП)
12. Ц. Звезда
13. Бачка 1901
14. Дунав
15. Радни. (СМ)
16. Радни. (Ш)

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

17
13
11
10
9
10
9
9
8
6
7
4
3
3
3
2

0
1
3
2
4
1
3
1
3
5
1
4
5
4
2
1

1
4
4
6
5
7
6
8
7
7
10
10
10
11
13
15

57:10
32:8
33:13
31:23
27:20
27:21
27:21
30:29
21:16
24:29
19:24
19:32
16:31
19:39
16:32
12:62

51
40
36
32
31
31
30
28
27
23
22
16
14
13
11
7

ОФЛ ИНЂИЈА
- СТАРА ПАЗОВА

01. Крушедол
02. ЧСК

10 7 2 1 31:10 23
10 7 1 2 24:11 22

03. Дунав
04. Слога (К)
05. Раднички
06. Слога (М)
07. Планинац
08. Фрушкого.
09. Цар Урош
10. Борац

10
10
10
10
10
10
10
10

3
3
5
1
2
5
3
1

2
2
1
5
5
4
6
9

24:10
18:15
21:12
17:18
19:23
11:20
11:28
8:37

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

13
11
11
11
10
9
9
8
8
7
6
6
6
5
2
2

3
5
3
3
2
4
4
3
3
5
5
4
3
4
4
1

3
3
5
5
7
6
6
8
8
7
8
9
10
10
13
16

57:18
46:11
50:19
38:23
25:28
37:24
31:27
30:32
30:34
34:26
24:43
23:23
28:37
23:36
14:53
21:77

16
12
13
10
11
9
7
8
8
8
6
5
5
4
5
4

0
5
1
4
1
3
6
2
1
2
2
4
2
4
1
4

3
2
5
5
7
7
6
9
10
9
11
10
12
11
13
11

47:13
46:15
28:14
35:16
35:33
30:23
23:17
23:33
40:36
31:27
20:32
24:33
12:37
21:35
14:39
26:52

48
41
40
34
34
30
27
26
25
23
20
19
17
16
16
16

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

12
12
11
10
9
8
8
8
6
5
5
5
5
4
3
3

6
4
6
5
4
4
3
3
4
3
3
2
1
4
5
3

0
2
1
3
5
6
7
7
8
10
10
11
12
10
10
12

42:10
32:9
42:22
32:22
23:21
25:23
29:23
21:18
26:26
24:36
20:32
30:41
16:28
18:40
14:22
13:34

42
40
39
35
31
28
27
27
22
18
18
17
16
16
14
12

ОФЛ ШИД

42
38
36
36
32
31
31
27
27
25
23
21
21
19
9
7

01. Напредак
02. Обилић
03. Ердевик
04. ОФК Бачин.
05. Јединство
06. Сремац
07. Синђелић
08. Једнота
09. Омладинац
10. ОФК Бингу.
11. Граничар
12. Јединс. (Љ)

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
9
9
6
6
4
4
4
4
2
2
0

2
1
1
4
2
3
3
2
0
3
2
1

0
2
2
2
4
5
5
6
8
7
8
11

36:7
40:12
23:12
29:17
20:17
26:20
24:27
20:23
21:33
14:23
11:39
12:46

32
28
28
22
20
15
15
14
12
9
8
1

Вашица: Напредак – ОФК
Бачинци 2:0; Бингула: ОФК
Бингула – Граничар 0:1;
Батровци: Омладинац – Син
ђелић 2:7; Љуба: Јединство
(Љ) – Ердевик 2017 1:2; Куку
јевци: Обилић 1993 – Једнота
4:0; Беркасово: Сремац –
Јединство 1:1.

ОФЛ РУМА - ИРИГ
01. Једин. (Ру)
02. Слога
03. Једин. (К)
04. Једин. (П)
05. Сремац
06. Полет
07. Фрушк.
08. Граничар
09. Војводина
10. Борац
11. 27.Октобар
12. Младост

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8
8
8
7
7
6
5
4
3
3
2
1

2
1
1
2
2
3
4
0
1
1
1
2

2
3
3
3
3
3
3
8
8
8
9
9

19:11
44:11
32:14
31:12
32:17
24:15
21:20
24:35
17:30
18:43
12:33
9:42

26
25
25
23
23
21
19
12
10
10
7
5

Шатринци: 27.Октобар –
Слога 2:1; Краљевци: Једин
ство (К) – Младост 5:1; Стеја
новци: Борац – Јединство (П)
1:5; Нерадин: Војводина – Фру
шкогорац 2:2; Грабовци: Грани
чар – Полет 4:2; Добринци:
Сремац – Јединство (Ру) 3:3.

ИНЂИЈА

Јазак: Цар Урош – Фрушкого
рац 2:2; Ривица: Планинац –
Слога (К) 1:3; Јарковци: Борац
– Дунав 0:7; Марадик: Слога
(М) – Раднички 2:2; Чортанов
ци: ЧСК – Крушедол 0:2.

5
5
4
4
3
1
1
0

01. Полет
02. Напредак
03. Д. Петровци
04. Младост
05. Гранич. (О)
06. Доњи Срем
07. Митрос
08. Фрушкого.
09. Ф. Гора
10. Хајдук
11. Брестач
12. Бикић Дол
13. Слога
14. З. Буљу.
15. Гранич. (К)
16. Слобода

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

18
18
17
13
11
8
6
1

Почела са радом школа пецања

У

друж ењ е
спортс ких
рибол овац а
„Бариц а“
организовал о је прву
школу пецања за најмлађе, а
први час одржан је у недељу,
25. марта у просторијама
Пословно-образовног центра
у Инђији. Ову едукативно-еко
лош ку
акцију
подрж ал а
Општина Инђија. С обзиром
на значајну еколошку димен
зију ентузијасти у овом удру
жењу спремају и нове пројекте
за које очекују пуну подршку
од покрајинских и републичких
институција, али и блиску

сарадњу са основним школа
ма, како би најмлађима при
ближили све чари спортског
риболова. Урош Трифуновић
из Удружења спортских рибо
ловаца “Барица“ рекао је да
ће 30 малишана проћи обуку
која за циљ има да едукује нај
млађе о томе како треба да се
понашају на води.
-Велика је разлика између
несавесних рибол оваца и
оних који прођу овакву врсту
едукације. Желимо да им пре
дочимо шта је у ствари рибо
лов јер постоје јасна правила

и понашања на води- каже
Трифуновић и додаје:
-Потребно је да деца науче
како се долази на воду, како се
оставља место иза себе и како
се поступа са уловљеном
рибом. Ми ћемо овде свакако
потенцирати режим „ухвати и
пусти“, саветоваћемо децу да
је неопходно вратити у воду
упецану рибу, учићемо их нор
мативима која је риба дозво
љена а која није за пецање.
Свакако покушаћемо да нау
чимо децу да буду савесни и
исправни пецароши.
М. Ђ.

M NOVINE

4. APRIL 2018.

Трећа победа Радничког
ФК Раднички (СМ) – ФК Цемент 2:1 (1:1)

С

тадион у Хесни, гледалaца 200.
Судија: Јањуш Предраг из Панче
ва.
Стрелци: Скорупан у 38. минуту и
Качар у 75. минуту за Раднички, Ивано
вић (аутогол) у 9. минуту за Цемент.
Жути картони: Ћурко, Ивановић, Качар
и Ковачић (Раднички), Пековић, Којчић и
Соковић (Цемент)
Раднички: Вујасиновић 8, Ристић 8,
Јевић 8, Качар 9, Ивановић 7, Кремено
вић 8, Вукмир 8, Ћурко 8 (Ковачић 8),
Херцег 8, Стоисављевић 8, (Скорупан 9),
Симић 8 (Јанковић 8).
Цемент: Ромић 8, Пековић 8, Којчић 7,
Зоговић 8, Илић 7 (Павловић 7), Милетић
7 (Вемић 7), Поповић 7 (Вучић 7), Тепић
8, Соковић 8, Велимир 7, Стојаковић 7.
Играч утакмице: Немања Качар 9.
У борбеној и пожртвованој утакмици,
Хеснерци су забележили и трећу уза
стопну победу, са којом су последње
место препустили комшијама , Раднич
ком из Шида.
Драматична и узбудљива утакмица,
обрадовала је све навијаче Радничког
који су уживали гледајући ову фудбалску
представу, која враћа веру и наду да ће
се у Хесни и следеће године играти срп
сколигашки фудбал.
Све на стадиону посебно је импресио

нирала борбеност и пожртвовање играча
Радничког који су изгарали за сваку лоп
ту и сваки педаљ терена и јуначки се
борили до крајњих граница снаге, иако су
гости повели већ у 9. минуту, аутоголом
халфа Ивановића.
Ветеран Дамир Скорупан подигао је
трибине на ноге, када је мајсторски на
петерцу избацио тројицу одбрамбених
играча Цемента из игре и лопту послао у
мрежу немоћног Ромића.
Друго полувреме протекло је у потпу
ној офанзиви домаћих играча који су
јуришали на гол Цемента. Када је у 70.
минуту у игру ушао Александар Ковачић
Сакс, који је у неколико напада проме
шао и раздрмао одбрану Цемента, гол је
висио у ваздуху.
Играо се 75. минут када је Ковачић
извео слободан ударац и лопту убацио у
шеснаестерац Цемента. Немања Качар,
затим, главом шаље лопту у мрежу про
тивника.
Немиле сцене после утакмице, када су
разочарани играчи и тренер Цемента
Милошевић Драган желели физички да
се обрачунају са судијском тројком, пред
седником Радничког Лончаревићем и
осталим члановима управе домаћих, су
врло брзо смирене.
Ј. Стевић

ОДРЖАН 38. ОТВОРЕНИ КРОС СРЕМА У ИНЂИЈИ

Злато и сребро за сестре Терзић

А

тлетичари Новог Па
зара Амела Терзић
и Елзан Бибић по
бедници су 38. Отвореног
кроса Срема у Инђији ко
ји је одржан у суботу, 31.
марта у Спортском центру
„Леје“. Терзићева је сла
вила на деоници од 3.000,
а Бибић на 5.000 мета
ра, док је Амелина сестра
Амра освојила другу пози
Амела Тетзић победница у трци сениора
цију у категорији сениорки.
Поред познатих српских
атлетичара и чланова атлетских клубова навео да то министарство помаже овакве и
из целе наше земље и држава у окружењу, сличне манифестације, на којима сваке
учешће на Кросу Срема узело је преко хи године учествује велики број атлетичара.
љаду ученика основних и средњих школа
– Инђија може да се подичи Кросом,
са територије општине Инђија.
поготово јер се ради о такмичењу које има
На свечаном отварању Кроса Срема који међународни карактер – рекао је Стевић.
је раније одлуком Скупштине општине
Организацију 38. Отвореног Кроса Сре
Инђија проглашен за манифестацију од ма подржали су Немања Свјетличић, савет
значаја, обратили су се Бојан Стевић, ник у Савезу спортова Србије и Младен
државни секретар у Министарству државне Стојшин, генерални секретар Савеза спор
управе и локалне самоуправе и Владимир това Војводине, као и многобројни спонзо
Гак, председник Општине Инђија, који се ри и донатори.
захвалио техничком организатору, Савезу
Отворени крос Срема први пут је одржан
спортова општине Инђија и уједно најавио 1981. године и на њему је до сада учешће
изградњу Академије спорта у том сремском узело преко 20 хиљада такмичара и преко
граду.
25 хиљада гледалаца. На овом атлетском
– За неколико месеци на овом месту, у надметању учествују такмичари од 9 до 80
Лејама, крећемо са изградњом објекта у година из целе Србије и региона. Победни
којем ће бити смештена Академија спорта. ци сениорских трка ранијих година били су
Академија ће бити дом свих атлетичара најпознатији српски атлетичари, као што су
али и других спортиста који ће добити мно Драган Здравковић, Рифат Зиљкић, Драго
го изградњом овог објекта – истакао је Гак. слав Прпа, Мирко Петровић, Оливера Јеф
Бојан Стевић, државни секретар у Мини тић, Сузана Ћирић, Соња Столић и Амела
старству државне управе и локалне самоу Терзић.
праве поздравио је присутне такмичаре и 
М.Ђ.
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КАРАТЕ

Пријем за
Марка Михајловића
Председник Општине Стара Пазова,
Ђорђе Радиновић и председник Савеза
Срба из региона, Миодраг Линта, угостили
су у уторак, 27. марта, шеснаестогодишњег
каратисту “Фронта” Марка Михајловића у
просторијама Општине и честитали му на
изузетним резултатима које постиже не
само у земљи већ и у иностранству. Од
2009. године, када је почео да тренира
карате, древну борилачку вештину са дале
ког истока, за непуних десет година марљи
вих тренинга, Марко Михајловић је освојио
14 пехара и преко 100 златних, 100 сребр
них и бронзаних медаља.
Ј. Д.

ФУБАЛ

Сребро за
Доњи Товарник
У среду 28. марта су се у финалу Купа
Подручног Фудбалског Савеза Срема саста
ли домаћи ФК „Слобода“ и гости из Мачван
ске Митровице ФК „Подриње“. Већ самим
пласманом у финале Купа, доњотоварнички
фудбалери су остварили највећи успех од
оснивања овог, а освојен сребрни пехар
сада ће красити просторије клуба и бити
подстрек фудбалерима и управи за даље
победе.
У веома занимљивој утакмици, фудбале
ри оба тима показали су велику борбеност
и жељу за освајањем Купа. Међутим, срећа
је овај пут била на страни гостију из Мачван
ске Митровице, који већ у 9. минуту долазе
у вођство. Домаћи играчи се „буде“ и у 30.
минуту пропуштају сјајну прилику за порав
нање резултата, када Кордолуп погађа
пречку. Ипак, Слобода долази до изједначе
ња у 40. минуту. У казненом простору Под
риња, Кнежевић главом прослеђује лопту
до Мркајића, који је шаље иза леђа Релића.
У другом полувремену фудбалери Слобо
де појачавају темпо. Међутим, иако боља у
другом полувремену, Слобода не успева да
резултатски реализује своју надмоћ на
терену и утакмица се завршава нерешеним
резултатом 1:1, када се приступа извођењу
пенала. За разлику од утакмице против
Омладинца из Нових Бановаца, када су
били „добитници на пенал лутрији“, против
Подриња Слобода није имала среће. У
извођењу пенала успешнији су били фудба
лери Подриња - Н. Радовановић, Мијаило
вић, Арсенијевић и Петковић, док су голове
за Слободу постигли - Марковић, В. Нинић
и Кнежевић.
Коначан резултат Слобода – Подриње
1:1 (пенали 3:4).
Финалну утакмицу Купа ПФС Срема,
пред препуним стадион
 ом, судио је Бојан
Граовац из Руме, који је поделио укупно
осам жутих картона.
СЛОБОДА: Радосављевић, Марковић, М.
Митровић, В. Нинић, Ракић, Кордолуп, Кне
жевић, Ашћерић (од 57. Радошевић), Мрка
јић, (од 77. Мајсторовић), Мијатовић, (од 46.
Трбовић ), Перишић .
ПОДРИЊЕ: Релић, Н. Радовановић, А.
Радовановић, Пршић, Рого, (од 65. Прелић),
Ђурђевић, (од 88. Петковић), Живковић,
Павловић (од 80. Иванковић), Мијаиловић,
Арсенијевић, Томић.
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„КУЋА ДУХОВА“ ЧУВА ЛЕГЕНДУ

Шпицеров дворац у Беочину
и даље чека обнову
Дворац спада у један од најлепших сецесионистичких замкова у овом делу Европе,
а дуги низ деценија прати га прича о чудном градитељу, који је несрећно скончао
живот у дворцу

Н

а лаганом поветарцу зашушти
лишће око Шпицеровог дворца у
Беочину, које на кратко разбије
тишину. Из старе полусрушене зграде,
зарасле у коров, ноћу се оглашавају
сове. Оне су једини стални становници
овог некада чувеног прелепог здања,
које и данас, иако у веома лошем стању,
сведочи о једном времену. Грађен на
прелазу између два века, на коме су вид
ни готово сви градитељски правци, од
романтике, преко ренесансе, готике,
барока, до југенд стила, некад је био
понос Беочин села, а данас га називају
„Кућом духова“, која одбројава последње
дане, ако не што пре не нађе неимаре.
Овај споменик културе саградио је
један од сувласника цементаре Беочин
Еде Шпицер, давне 1898. године. Дворац
спада у један од најлепших сецесиони
стичких замкова у овом делу Европе, а
дуги низ деценија прати га прича о чуд
ном градитељу, који је несрећно скончао
живот у дворцу оног дана када је треба
ло да отпутује.
Име градитеља дуго је било тајна. Тек
при једној од рестаурација, које су изве
дене у прошлом веку, у охлађеном пепе
лу у камину, пронађен је пергамент који
је оставио непознати аутор, а у коме је
описан градитељ дворца који је, како га
он описује , са Далеког истока. Аутор
пергамента затим наставља:
„Зове се Надор. Откад је стигао, није
проговорио ни једну једину реч. Само
ћути и гњечи гипс за фасаду и украсе на
замку. Оно што ме је запрепастило, то је
да на свакој руци има по седам прстију.
Шаке су му толико велике да прекривају
хладом читаву фонтану када их ујутру

диже увис да се помоли излазећем сун
цу. Његовом доласку се изгледа радују
само птице. Вероватно мисле да ће у те
велике шаке стати пуно више мрвица
када их буде хранио...“ А онда следи део
пергамента који је нечитак, па наставак:
„Надор још ни једном није нахранио
птице. Још увек само гњечи гипс, прави
украсе на замку и ћути. Ти његови украси
су чудни. Чини ми се да су гипсане главе
тих животиња изашле из главе неког
злог човека који у животу никада никога
није волео. Из Надорове изобличене
маште излазе гипсане поруке мржње и
црнила. Кришом посматрам његове
огромне руке које у тишини гњече гипс и
морам да признам да се мало дивим том
седмопрстом мрачњаку који са послом
прекида једино када се моли.“ Поново
следи нечитак део и у наставку који сле
ди изгледа да се аутор записа смртно
заплашио:
„Јуче се догодило нешто ужасно. Био
је последњи дан Надоровог рада. Негде
око подне завршио је лик источњачког
змаја на гипсаној пећи. Пре но што је
почео да се пакује, стао је пред фасаду
да види своје дело и, задовољан, отво
рио је десну шаку. Била је пуна мрвица

Коришћен
Објекат је 1997. Године проглашен за
споменик културе, а коришћен је као
сценографија у филмовима „Ратници“ ,и
„Црна мачка бели мачор“ које су радили
Клинт Иствуд, односно Емир Кустурица.
Неки музички извођачи, користили су
кадрове из њега за спотове.

хлеба. Тог тренутка сам помислио да
сам се можда огрешио о чудног неимара.
Прво му је у шаку слетела нежна бела
голубица, али Надор је није нахранио,
већ је шаку стиснуо и грудву крвавог пер
ја бацио ка највишем димњаку. Уморив
ши се од преваре и зла, сео је на свој
диван у горњој соби да се одмори пред
пут. У сумрак га је стигла освета. Док је
спавао, голубови су га покрили својим
изметом, тако да су га потпуно залепили
за диван. Пре ноћи се и сам претворио у
голубљи измет... Нисам само престра
шен, већ и тужан...“
У потпису стоји „Андрија“, а онда сле
ди пост скриптум, у коме пише:
„П.С. Сутра одлазим и ја. Спахија не
може да схвати да могу да оставим
топли кревет и замак зато што се не осе
ћам добро кад гледам украсе на фасади
замка. Овај запис остављам у устима
змаја на гипсаној пећи. Ако је истина оно
што говорим, пергамент неће изгорети.“
Ову легенду, отргао је од заборава
Милан Белегишанин, који је има у свој
књизи под називом „Снови затрављених
кула“.
Док се пролази око старог дворца,
обраслог у коров, са полупаним стакли
ма, извађеним вратима, урушеним кро
вом и пропалим таваницама, као да се
из његове унутрашњости чује звук вио
лине и смех младих дама, као некада,
када је на балове код Шпицерових дола
зила господа. Да ли ће се поново зачути
дирке са клавира, хоће ли здање забли
стати старим сјајем, и променити назив,
тако што се неће звати „Кућа духова“, то
још нико не зна.
С. Костић

