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ХРТКОВЦИ

Шешељ крив и слободан
О
вај парадокс у наслову указу
је на чињеницу да је у другом
степену Шешељ проглашен
кривим по неким тачкама оптужни
це, али да је осуђен на време кра
ће од оног које је провео у притвору
Хашког трибунала.
Наиме, Жалбено веће механизма
кривичних судова у Хагу укинуло је
првостепену ослобађајућу пресуду
др Војиславу Шешељу и прогласи
ло га кривим за прогон и подстица
ње на прогон Хрвата у Хртковцима.
Шешељу је изречена казна од 10
година затвора, али је, будући да
је он у притвору био преко 11 годи
на, она одслужена пошто се у казну
урачунава и то време.
Жалбено веће је осудило Воји
слава Шешеља по тачкама 1, 10 и
11 – значи за прогон, депортацију
и подстицање депортације Хрвата
из Војводине, док је одбацило жал
бе тужилаштва по осталим тачкама
првостепене пресуде Хашког трибу
нала.
Основу за овакву пресуду, како се
каже у образложењу, чини Шеше
љев говор на митингу радикала
који је у Хртковцима одржан 6. маја
1992. године на којем је прочитао 17
презимена, а то се сматрало почет
ком прогона Хрвата из Хртковаца,
где су они до тада чинили већину
становништва.
Жалбено веће је закључило да

Војислав Шешељ

је овај Шешељев говор подстакао
насиље, омаловажавање хрватског
становништва и кршење њиховог
права на безбедност.
Оваква пресуда у другом степену
је донета после ослобађајуће пре
суде и жалбе тужилаштва на њу.
Војислав Шешељ је, после изри
цања пресуде 11. априла, изјавио
да ће се жалити на њу.
Када је реч о Хртковцима, селу у

румској општини на које се пресу
да и односи, никакве јавне реакције
грађана није било, баш као ни када
је Шешељ после 11 година дошао
из Хага.
Како сазнајемо, није било оку
пљања ни реакција „ни ура, ни уа“,
људи су, како кажу, вољни да иза
себе, већ једном, оставе прошлост
и окрену се садашњости и будућно
сти.
С.Џ.
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ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ИНЂИЈА

Стигла нова механизација

И

нђијско Јавно комунално пред
узеће „Комуналац“ наставило
је са обновом механизације те
им је у петак, 13. априла председ
ник општине свечано уручио кључе
ве новог, вишенаменског возила. Уз
подршку локалне самоуправе помену
то комунално предузеће у претходних
неколико месеци успело је значајно да
обнови возни парк - механизацију, која
је свакодневно ангажована на терену,
дневно и по више од 12 сати.
– Не можемо да очекујемо да радни
ци „Комуналца“ квалитетно ураде свој
део посла уколико им не обезбедимо
адекватне услове и опрему за рад.
Тога смо свесни али је, такође, било
неопх одно сачекати пар месеци како
би нова механизација стигла. Сада
можемо рећи да смо са набавком
новог камиона кипера, уз осталу до
сада пристиглу механизацију, значајно
допринели да наше комунално преду
зеће квалитетније настави са обавља
њем својих делатности – истакао је
Владимир Гак, председник Општине
Инђија током свечаног уручења кљу
чева новог возила директору инђијског
„Комуналца“.
Камион кипер је вишенаменско вози
ло које ће користити зимска служба,
али ће бити на терену свакодневно

Нови камион кипер стигао у „Комуналац“

ангажовано и на одвожењу кабастог
смећа и чишћењу дивљих депонија
што је потврдио и Душан Лемаић, в.д.
директора ЈКП „Комуналац“.
– У претходних седам месеци уложи
ли смо око 100 хиљада евра за обно
ву механизације. Локална самоуправа
нам је велика подршка и захваљујући

њима у наш возни парк уврстили смо
још два нова возила чија је вредност
преко 30 милиона динара, а једно је
од њих камион кипер који смо данас
добили – рекао је Лемаић и најавио
даља улагања у механизацију што
уједно значи и квалитетнији рад кому
налног предузећа.
М.Ђ.

СА САСТАНКА СИСТЕМА 48

Чишћење дивљих депонија

У

току ове недеље поче
ће радови на чишће
њу дивљих депони
ја на територији општине
Инђија. То су након послед
њег састанка Система 48
одржаног у згради Општине
Инђија у петак, 13. апри
ла потврдили представни
ци Општине Инђија и ЈКП
„Комуналац“.
Председник
Oпштине
Владимир Гак рекао је да

ће у наредном периоду на
неколико
најкритичнијих
локација бити постављен
видео надзор и да ће за то
бити обезбеђена средства
ребалансом буџета.
– То ћемо урадити како би
олакшали посао комунал
ним инспекторима у прона
лажењу и кажњавању осо
ба које непрописно одлажу
смеће на места која за то
нису предвиђена – каже Гак

Уређење паркова
Из инђијског „Комуналца“
најављују и уређење парко
ва у Инђији. Очекује се потпу
на реконструкција парка код
Гимназије. Како кажу надле
жни, биће постављена фон
тана али ће се водити рачуна
о томе да се не угрози повр
шина под зеленилом. Такође,
из „Комуналца“ најављују и
радове на потпуном уређењу
парка Вашариште, на путу ка
Новом Саду где ће бити уређе
не пешачке стазе, постављена

јавна расвета, мобилијар за
најмлађе и клупе.
– У наредном периоду ћемо
инсистирати на озелењавању
нашег града што подразуме
ва садњу веће количине ден
дро материјала. Све што нам
не обезбеде „Војводина шуме“
финансираћемо из сопственог
буџета, јер нису велики износи
у питању, а град ће много леп
ше изгледати – рекао је Влади
мир Гак, председник Општине
Инђија.

и апелује на све грађане да
не праве дивље депони
је јер локална самоуправа
издваја енормна средства
за њихово чишћење у току
године.
– Морамо сами бринути
о својој околини и поједи
начно освестити колико је
значајно чувати животну
околину. Тек тада ћемо има
ти лепшу и чистију Инђију –
рекао је председник Општи
не Инђија.
Чишћење дивљих депони
ја кренуће из Нових Карло
ваца, каже Душан Лемаић,
в.д. директора ЈКП „Кому
налац“, након чега ће бити
очишћено и десетак мањих
депонија ка прилазу Инђији.
–
Очистићемо
мање
дивље депоније и ту, најве
ћу у Новим Карловцима. У
Инђији ћемо чистити дивљу
депонију у Голубиначкој
улици, код сточне пијаце и
онда настављамо даље са
радовима – каже Лемаић.
М.Ђ.

Е-рецепти
у апотекама
Пацијенти и хронични боле
сници са територије општине
Инђија убудуће ће моћи да
подижу лекове без рецепта у
државним и скоро свим приват
ним апотекама. То им је омогу
ћено захваљујући такозваним
електронским рецептима који
ће се обнављати на сваких
шест месеци. Пацијенти ће
сада лекове моћи да подигну
само уз здравствену књижицу а
хронични болесници имаће
обновљиви рецепт који може
да важи и до шест месеци у
зависности од терапије, одно
сно пацијент неће морати да
одлази код лекара сваки пут
када му затреба лек. Електрон
ски рецепт важи и за пацијенте
који немају неко хронично обо
љење, односно и они могу да
дођу у апотеку без папирног
рецепта и само уз здравствену
књижицу подигну лек. Е-рецепт
је уведен крајем октобра у бео
градским општинама, а од
децембра је почео да се уводи
и у друге здравствене устано
ве. Електронски рецепт досту
пан је само у оним апотекама
које имају налепницу Мини
старства здравља са ознаком
Е-Рецепт.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ОГЊЕН БЈЕЛИЋ У ПОСЕТИ ИНЂИЈИ

Индустријска зона за понос

И

нђија има једну од најбољих
индустријских зона, не само у
нашој земљи, већ и у Југоисточ
ној Европи. То је закључено током
недавне посете покрајинског секрета
ра за регионални развој, међурегио
налну сарадњу и локалну самоуправу
Огњена Бјелића. Он је са председ
ником Општине Инђија Владимиром
Гаком у уторак, 3. aприла, обишао
локацију 15, а затим и локалну ком
панију „Техноекспорт“. Бјелић је том
приликом истакао да је општина Инђи
ја један од најбољих примера како
се води рачуна о привредном развоју
једне средине и похвалио домаћин
ско понашање председника Општине
Инђија у досадашњем раду.
– Морам да изразим огромно задо
вољство оним што сам затекао у Инђи
ји, а локална администрација на челу
са председником Гаком је направила
огроман помак и то се види у овој рад
ној зони. Како су ми рекли надлежни
у Инђији овде се очекује шест нових
инвестиција, тако да ће Покрајинска
Влада наставити да пружа пуну подр
шку и помоћ за све даље пројекте
рекао је секретар и истакао да је Вла
да АП Војводине у последњих годину и
по дана определила близу 500 мили
она динара за инфраструктурне про
јекте у инђијској општини – истакао је
секретар Бјелић.
Председник Општине Инђија Вла
димир Гак подсетио је да су радови
на опремању локације 15 у северои
сточној радној зони завршени, те да
је у претходних месец и по дана завр

Секретар Огњен Бјелић у посети општини Инђија

шено асфалтирање и последњих 650
метара саобраћајнице у том делу раде
зоне.
– На овој траси од 650 метара пот
писан је уговор за комплетну водовод
ну мрежу и остаје само да се доврши
канализација у том кратком краку. Са
тим ми завршавамо опремање ове
зоне. Резултат је већ ту, потписали смо
шест  уговора за шест нових инвести
ција – рекао је председник Општине
Инђија и додао да су у питању, углав
ном, домаћи инвеститори попут „Зла
тибор градње“, „Приче кетеринг доо“ и

локалних инвеститора, компанија „Гас
Тех“ и „Зелић Ин“.
– Морам да истакнем да имамо
одличну сарадњу са Владом АП Вој
водине и свим секретаријатима, много
нам значи њихова подршка – истакао
је први човек општине Инђија и додао:
– Значајан део средстава је уложен
у ову индустријску зону и оно што је
најважније јесте да ми више не мора
мо да улажемо у опремање, а зона је
спремна да одговори потребама нај
захтевнијих светских инвеститора.
М.Ђ.

Општина Инђија улаже у образовање

П

осебна пажња и ове
године биће усмере
на на побољшањe
услова за школовање свих
ђака на територији општине
Инђија. Више од 52 милиона
динара локална самоуправа
определила је у овогоди
шњем буџету за реконструк
цију школа, њихово опре
мање новим намештајем,
адаптацију санитарних чво
рова и многе друге радове.
Како је истакао Милан Пре
дојевић, председник Скуп
штине општине Инђија та
локална самоуправа ће и
даље улагати максимално у
све школе на територији ове
општине, а њих је укупно
девет основних и три сред
ње.
– У свим установама су
предвиђени одређени радо

ви тако да је локална само
управа ове године повећала
средства за основна ула
гања у образовне објекте.
То се односи на адаптацију
фискултурних сала, поправ
ку кровова, ограда, подова

учионица... За те намене
издвојили смо ове школ
ске године скоро 29 мили
она динара и још 23 мили
она динара за одржавање
самих објеката, ограда и
тако даље – каже Предоје

Општина улаже у школске објекте

вић и додаје да ће највише
радова бити изведено током
летњег распуста.
– Посебна пажња локалне
самоуправе биће посвећена
опремању школе у Љуко
ву где ће се, осим основне
школе, потпуно опреми
ти просторије за вртић уз
помоћ фондације „Новак
Ђоковић” – каже председ
ник СО Инђија додајући да
ће, у просеку, у сваку школу
бити уложено око 2,3 мили
она динара на име редовног
одржавања.
– Школски објекти на
територији општине Инђија
су углавном старије градње
те је неопх одно у наредном
периоду радити и на томе,
али то је посао који ће тек
уследити – закључује Пре
дојевић.
М.Ђ.
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ШИД: Пријем за грађане код председника општине

Ефикасно решавање проблема

С

ваког понедељка од
12 часова, грађани
ма шидске општине
пружена је могућност да се
састану са председником
Општине Шид Предрагом
Вуковићем и његовим бли
ским сарадницима, како би
их  упознали са својим про
блемима и евентуално про
нашли могућност за њихово
решавање. Један од таквих
сусрета уприличен је 2.
априла у кабинету пред
седника Вуковића. Оваква
пракса сусрета грађана са
представницима
локал
не самоуправе, до сада се
показала као веома успе
шна а наставиће се и убу
дуће, а све у циљу ефика
снијег решавања проблема
грађана.
– Сада смо увели и јед
ну новину, а то је да прили
ком пријема грађана, поред
нас, буду присутни и пред
ставници Центра за соци
јални рад и представници
Црвеног крста Шид, како би
се проблеми грађана могли
решити одмах, без одлага
ња. Све што радимо, ради
мо због грађана. У циљу
нам је да све што тишти
наше грађане брзо решимо
и да им у сваком моменту
будемо на услузи – истакао

Оваква пракса сусрета грађана са представницима
локалне самоуправе, до сада се показала као веома
успешна а наставиће се и убудуће, а све у циљу ефи
каснијег решавања проблема грађана
је Вуковић.
Једна од грађанки која
је тог дана примљена код
председника Општине била
је и Мила Вученовић из
Шида. Како нам је рекла,
након разговора са њим,
задовољна је одговорима
које је добила, као и приме
ном овакве праксе.
– Била сам код пред

седника Општине како би
ми он помогао да решим
проблем поврата имови
не, односно уласка у посед
који нам је враћен, али не
можемо никако да дођемо
до њега. Председник ми је
обећао да ће ми помоћи у
решавању проблема веза
них за поврат објекта који
би требао да нам буде вра

ћен 14. априла, као и про
блема везаних за плаћање
пореза, који смо редовно
плаћали од тренутка пра
воснажности пресуде до
данас, а упоредо је порез
за исти посед плаћало и
предузеће „Центропромет“.
Надам се успешном реша
вању проблема – рекла је
Мила Вученовић.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР НЕНАД ГРБИЋ ПОСЕТИО ШИД

Сарадњом до резултата

У

среду, 4. aприла, Општину Шид
посетио је покрајински секретар
за енергетику, грађевинарство и
саобраћај Ненад Грбић. Ово је прва
радна посета покрајинског секретара
током које је разговарао са представ
ницима локалне самоуправе на челу
са председником Општине Шид Пре
драгом Вуковићем о продубљивању
сарадње између Покрајинског секре
таријата и шидске општине.
– Разговарали смо о неколико тема,
а које се односе пре свега на презен
товање   планова   Покрајинске владе  
и њеног председника Игора Мировића
који сматра да треба да се окупља
мо око већих пројеката као што је и
индустријска зона у Шиду. Покрајин
ски секретаријат за енергетику, грађе
винарство и саобраћај има одређене
програме које спроводи као и прет
ходних година. Шид је неколико пута
аплицирао и добио извесна средства.

Представљени су и планови за ову
годину. Пре свега елаборати енергет
ски ефикасности, надзори и управља
ње што се тиче саобраћаја. Било је
речи и о кружној раскрсници у Шиду,

као и о Партизанском  путу где су неке
ствари већ урађене. На потезу од  Ири
шког венца до Норцева  издвојили смо
педесет милиона динара, а техничка
документација ради се од Иришког
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ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О САРАДЊИ СА ОРГАНИЗАЦИЈОМ ХЕЛП

Смањење сиромаштва

У

оквиру
пројекта
„Смањење
сиромаштва кроз могућности
запошљавања у циљу присту
пања Србије Европској унији“, 3. апри
ла, у сали Скупштине Општине Шид
потписан је уговор о сарадњи изме
ђу Општине Шид и немачке хумани
тарне организације „Хелп“. Пројекат
ће трајати 36 месеци и требало би
да допринесе смањењу сиромаштва
кроз подршку запошљавању, односно
самозапошљавању угроженог ста
новништва, са посебним фокусом на
жене, младе и Роме. Укупна вредност
инвестиције за шидску општину изно
си око 30.184 евра, а Општина Шид ће
учествовати са средствима у укупном
износу од 5.760 евра. Пројекат финан
сирају шведска агенција за међуна
родни развој и сарадњу и градови
и општине у којима ће пројекат бити
спроведен.
– Током реализације пројекта биће
подржано макар 15 малих бизниса,
у смислу доделе бесповратних сред
става односно грантова у виду опре
ме коју користе. Све врсте делатности
су могуће. Од пољопривреде, преко
услуга   и заната. Просечна вредност
донације креће се од 1.000 до 2.400
па и до 3.500 евра, у зависности од
потреба оних који буду конкурисали. У
наредном периоду ми ћемо организо
вати јавне кампање, промоције проје
ката, током којих ће се делити форму
лари за конкурс. Након тога, сви они
који задовоље минимум критеријума
биће накнадно обилажени и посећени

венца до Змајевца и од Норцева до
Банстола. Регионална агенција Срем
води   и финансира један део, а дру
ги део иде преко Општине Шид. Оно
што је значајно за будућу индустријску
зону јесте и железничка пруга Сремска
Рача - Шид . Покушаћемо да је сачува
мо расписивањем конкурса и давањем
субвенција од 50 одсто. Имали смо
тешке и напорне разговоре са Инфра
структуром железница Србије  где смо
постигли одређене помаке и дошли до
неких параметара колико ће то кошта
ти Општину Шид што се тиче одржа
вања пруге, а та цифра је око 200.000
динара по километру. Остаје још да
се утврде начини на који ће Општи
на Шид користити ту пругу – изјавио
је покрајински секретар за енергети
ку, грађевинарство и саобраћај Ненад
Грбић.
Председник Општине Шид Предраг
Вуковић је рекао да је ово изузетно
значајна посета, иако је прва, а да је  
Покрајински секретаријат за енергети
ку, грађевинарство и саобраћај је и до
сада учествовао у финансирању про
јектно техничке документације за коју
је конкурисала Општина Шид.

од стране како представника Хелпа,
тако и представника локалне само
управе. Када будемо дефинисали
финалну листу, следи нам потписива
ње уговора и практично спровођење и
донирање опреме – истакао је пред
ставник хуманитарне организације
„Хелп“ Предраг Ердоглија.
Пројекат ће започети организова
њем радионица за заинтересоване
кориснике који се тренутно баве саку
пљањем секундарних сировина, док
ће помоћ развоју приватног сектора
бити обезбеђена у оквиру постојећих
стратегија локалног развоја.
– Користим прилику да се у име
Општине Шид захвалим немачкој

хуманитарној организацији „Хелп“.
Ово је наставак сарадње коју имамо
са њима од почетка мигрантске кри
зе. Они су између осталог донирали
и једно санитетско возило шидском
Дому здравља, два возила Црвеном
крсту Шид, а на самом објекту Дома
здравља  су током 2016. године заме
нили комплетну столарију. Драго нам
је што кроз овај пројекат можемо и
сами да помогнемо суфинансирањем
самозапошљавања. То ће много зна
чити за младе предузетнике и надам
се да ћемо након реализације пројек
та имати добар резултат – изјавио је
помоћник председника Општине Шид
Ивица Јовић.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ЈКП „ВОДОВОД“

Обнова возног парка
Санација кварова у водоводном систе
му на подручју Сремске Митровице биће
знатно ефикаснија са новим возилима
које је набавило ЈКП „Водовод“. Реч је о
три наменска возила марке Пежо парт
нер која поседују сандук за смештај ала
та и опреме неопх одних за рад на тере
ну. Намењена су водоинсталатерима и
другим радницима који се баве поправ
ком дистрибутивне мреже, у случајеви

ма хитних и планираних интервенција.
Укупна вредност сва три возила је око
четири милиона динара, а плаћена су
средствима Водовода.
Поправке старих возила премашиле
су њихову реалну вредност, па се менаџ
мент предузећа одлучио за набавку
нових.   Дотрајала возила су тако заме
њена новим и сигурнијим у циљу бржег и
безбеднијег обављања посла.
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Заједничка слика испред Градске куће

РУМА: ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ БЕРЗЕНБРИКА

Конкретна сарадња
братимљених градова
Д

елегација
немачког
града
Берзенбрика,
на челу са градона
челником др Хорстом Баје
ром, боравила је од 5. до 8.
априла у Руми, први пут од
свечане седнице 24. новем
бра прошле године, када је
потписана повеља о брати
мљењу два града.
Званични разговори гости
ју и домаћина, на челу са
председником
Општине
Слађаном Манчићем су
одржани 6. априла у Град
ској кући, а разговарало се
о реализацији заједничких
пројеката и будућим актив
ностима у оквиру Агенде
2030, пројекта УН, где су ова
два града партнери у пилот
пројекту који финансира
Министарство привреде и
Министарство
финансија
Немачке.
– Ради се о постављању
соларних панела на згра
ди основне школе у Малим

Радинцима. Члан делега
ције задужен за енергетска
питања обишао је школу и
снимио ситуацију везано за
постављање панела. Тема
је био и предстојећи саста
нак у Руми, од 2. до 7. јула,
где ће се јавно представити
Агенда 2030, а гости ће нам
бити и 25 младих из Бер
зенбрика. Треба истаћи да
и средства која добијамо за

Др Жељко Драгић

постављање панела неће
бити довољна да се покрије
цела сунчана страна згра
де, па нам је речено да ће
Берзенбрик исфинансирати
преостали део, што је леп
гест. Сугерисано нам је да
део средстава усмеримо и
на маркетинг и пропагирање
поменуте Агенде – истакао
је председник Манчић.
Он је додао да ће се тада

посадити и 25 стабала у
Парку пријатељства, а исто
ће бити урађено у августу
у Берзенбрику када тамо
путује 50 младих из Руме.
– Жеља нам је да се што
више младих упозна и дру
жи, упознају традицију и кул
туру обе земље и позивам
заинтересоване да се јаве
ако желе да путују у Берзен
брик – истиче Манчић.
Др Хорст Бајер је изразио
задовољство што је поново
у Руми и што су договарали
даље кораке у сарадњи.
– Исти пројекат, панел
плоче, радићемо у Берзен
брику, такође, ту је идеја
да се уради башта са биљ
кама из Берзенбрика и код
нас из Руме, да виде ђаци
те биљке, а трећа је идеја
Слађана Манчића о Пар
ку пријатељства – како те
биљке буду расле, тако ће
и наше пријатељство да
расте. Ми код вас долазимо
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сваких три до пет месеци и
обрнуто, увек видимо нешто
ново, нове идеје, нове тен
дере и пројекте, тако да смо
сазнали све шта ћете ради
ти ове године. Битно је да и
даље добро сарађујемо и
честитам свима Ускрс који
га данас славе – рекао је др
Хорст Бајер.
Јан Волтунг, директор
електропривреде у Берзен
брику је први пут у Руми.
– Ми ћемо пројекат код
вас реализовати у школи,
као и у једној згради у Бер
зенбрику. Био сам у школи и
пројекат панел плоча ће ове
године бити завршен. Сада
је потребно наћи извођача
који ће реализовати проје
кат – рекао је Јан Волтунг.
Представници обе стране
су традиционално размени
ли симболичне и поклоне,
а поводом   Великог петка
делегација
Берзенбрика
присуствовала је 6. апри
ла служби у Николајевској
цркви на Брегу.
Подсетимо, до сарадње,
а потом и братимљења два
града дошло је 2015. године
кроз иницијативу Удружења
„Градимо мостове“ чији је
председник  др Жељко Дра
гић из Берзенбрика, који је
члан сваке делегације која
долази у Руму, да би се
повеља о братимљењу пот
писала, како рекосмо, 24.
новембра 2017. године на
свечаној седници СО Рума.
Др Жељко Драгић је
начелник за омладину у
Берзенбрику и председник
Удружења „Градимо мосто
ве“ каже да њихова орга
низација преузима све тро
шкове везане за боравак
младих и у Руми и Берзен
брику.
– Имамо добру подршку
немачке амбасаде у Београ
ду за ову сарадњу   и могу
рећи да Србија има седам
градова
побратима
са
немачким градовима. Упра
во наша сарадња, Рума и
Берзенбрик, су пример изу
зетно добре сарадње и за
остале, јер смо за две годи
не успоставили најбољу
сарадњу и функционисање
наших веза на свим нивои
ма, општинском, културном,
сарадњу   омладине и пози
вам све младе и организа
ције из Руме који желе неки
вид сарадње са нама  да се
јаве румској општини која ће
нас о томе информисати –
поручио је др Драгић.
С. Џ.
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Очишћена дивља депонија

Очишћена дивља депонија у Кленку

У

румској општини, али
то свакако није само
њена специфичност,
и поред одређених места за
одлагање отпада, несаве
сни грађани на улазу у насе
љена места, поред потока
или надвожњака оставља
ју велике количине отпада,
формирајући тако дивље
депоније.
Сваке године локална
самоуправа издваја знатна
средства да би очистила ове
дивље депоније, али већ
неколико дана после сана
ције поново се баца смеће,
тако да се нове депоније
брзо формирају, углавном
на истим местима. Поред
ружне слике, на овај начин
се угрожава и животна сре
дина.

Последње седмице у мар
ту ЈП „Комуналац“ је очистио
једну такву дивљу депонију
у Кленку која се налазила уз
магистрални пут М-21.
Председница савета МЗ
Кленак Слађана Кулачин
истиче да је ово проблем са
којим се константно суоча
вају јер се после чишћења,
ова депонија поново фор
мира.
– Апелујем на грађане да
не бацају овде смеће, већ
на местима где је то пропи
сано. Неодговорно понаша
ње појединаца доприноси
томе да ми у врло кратком
времену морамо да чистимо
дивље депоније на буквал
но истим локацијама, а сме
ће врло лако завршава и на
ораницама уз магистрал

Слађана Кулачин

ни пут – рекла је Слађана
Кулачин, која је изразила
задовољство сарадњом на
решавању овог проблема,
како са румском општином,
тако и „Комуналцем“.
Она додаје да би требало
на законски начин санкцио
нисати све оне који својим
несавесним
понашањем
формирају ове дивље депо
није.
С. Џ.

МАЛИ РАДИНЦИ

Градиће се нова сточна јама

С

точна јама која се
налази између Малих
Радинаца и Жарков
ца,   за одлагање угинулих
животиња,   направљена је
пре десетак година, а када
је прављена капацитет је
био само за потребе Малих
Радинаца.
– Ову јаму  су, за одлагање
угинулих животиња, поче
ли  да користе и мештани из
Жарковца и Путинаца, јер су
остали без својих јама, тако
да је брзо напуњена. Ми смо
сточарско село, посебно се
пуно гаје свиње и у сваком
моменту у Малим Радинци
ма имамо око  3.000 свиња –
редовно пријављених и вак
цинисаних, што товљеника,
што крмача-прашчара, а има  
и неколико фарми. Сточна

Живко Стојковић

јама је зато препуњена, тако
да је дошло до немилих при
зора које смо недавно имали
и на које су се људи жалили.
ЈП „Комуналац“ је брзо реа
говао и уклонио све лешеве

који су се налазили око јаме.
Молимо грађане из Жарков
ца, Малих Радинаца и Пути
наца да позову „Комуналац“
и они ће, без накнаде, одне
ти угинулу стоку из њихових
домаћинстава, да не би опет
имали ружне слике   док се
нова јама не заврши – апе
лује Живко Стојковић, пред
седник Савета МЗ Мали
Радинци.
Стојковић најављује ско
ри почетак радова на  град
њи нове сточне јаме која ће
бити у близини старе, али
већег капацитета.
За то време грађани могу
звати „Комуналац“, њихову
службу за одношење уги
нулих животиња на бројеве
телефона  062 352-607 и 062
352-608.
С. Џ.
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ИНТЕРВЈУ

18. APRIL 2018.

АЛЕКСАНДАР ГАЈОВИЋ, ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
У МИНИСТАРСТВУ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Александар Гајовић

Трудићу се из све снаге
да медијима на локалу
буде боље него до сада
– У медијској стратегији нарочито инсистирамо на медијској писмено
сти, која се најбоље огледа кроз доживљавање информације на прави
начин. Боримо се за плурализам, за слободу различитих мишљења, као
и сучељавање истих, што је уосталом и тековина демократије и што би
требало је да је одраз модерног демократског друштва, рекао је Алексан
дар Гајовић

M NOVINE

18. APRIL 2018.

И

ако нам је првобитна намера
била да са Александром Гајови
ћем, државним секретаром у
Министарству културе и информисања
разговарамо о положају новинара и
медија на локалу, ипак нисмо могли да
заобиђемо медијску стратегију као
важан документ који ће бити полази
ште за измену постојећих медијских
закона. Разговор са Александром Гајо
вићем вођен је у моменту када је стра
тегија завршена, али није јавно обја
вљена, нити је почела јавна расправа.
Међутим, упркос томе што документ
још увек није на јавној расправи, медиј
ска стратегија је била нападана од
готово свих медијских удружења.
– Почео сам са обиласком Србије и
локалних медија, а у томе ће ме веро
ватно омести чињеница да ћемо у мају
започети јавну расправу о стратегији
развоја информисања Републик е
Србије. Стратегија се доноси за наред
них пет година, до 2023. године. У мају
ове године, одмах након празника, тре
бало би да почнемо са првом од шест
јавних расправа. Моја идеја је да посе
тим Ниш, као и Крагујевац који је инте
ресантан из разлога што је тамо, пре
ма мом сазнању, медијска ситуација
изузетно тешка. Апсолутно морамо
помоћи Србији, односно градовима из
унутрашњости, како би медијски стаса
ли и опоравили се. Мислим да ни сада
шња ситуација није нарочито тешка,
али верујем да може све то боље да се
организује, рекао је на почетку Гајовић.
MМNOVINE
НОВИНЕ:: Кроз неке медије, про
влаче се критике и напади када је у
питању ова стратегија. Можете ли
нам рећи нешто више о томе, о
самој стратегији и разлозима неза

Медијска стратегија, колико год да је добра и
квалитетна, биће нападана само да би била
нападана. Ниједно решење не може да задово
љи свакога, али некима једноставно није битно
да ли нападају мене, министра, премијерку,
председника, Владу или било кога, јер важан им
је само напад, постојао разлог или не
довољства које се провлачи кроз
саопштења неких медијских удруже
ња?
АЛЕКСАНДАР ГАЈОВИЋ: Могу да
кажем да се наша стратегија напада
неосновано и без чињеница које би
поткрепиле такве нападе и критике.
Веома је чудно то што се заправо
напада документ, који још није обја
вљен нити прочитан. Та стратегија,
колико год да је добра и квалитетна,
биће нападана само да би била напа
дана. Ниједно решење не може да
задовољи свакога, али некима једно
ставно није битно да ли нападају мене,
министра, премијерку, председник а,
Владу или било кога, јер важан им је
само напад, постојао разлог или не.
Што се тиче стратегије развоја инфор
мисања, не бих причао превише, да не
бих обелоданио нешто што још није
званична информација. Могу рећи да
је реч о документу који је написан вео
ма стручно и квалитетно и има потен
цијал да задовољи све људе који се
баве новинарском професијом. Не
знам да ли неком ова стратегија смета,
али она није настала зато да би се
неком улагивало, сметало или да би се

Правник и „Офковац“
– Дипломирао сам право са идејом,
пре свега мог оца, да једног дана
наследим његову адвокатску канце
ларију. Можда бих и био добар адво
кат, али као сваки умишљени Београ
ђанин који је одрастао у овом граду,
при том поносан и максимално урбан,
зацртао сам да идем сопственим
путем и уоквирио ту одлуку. Било то
погрешно или не, после правног
факултета одлучио сам да се бавим
новинарством, у чему ми је факултет
највише помогао, јер та образовна
установа, по мом мишљењу даје нај
ширу лепезу елемената са којима
сам у животу лакше пролазио. Морам
нагласити да сам највише волео два
предмета – криминологију и кримина
листику. Вероватно сам због тога
данас склон читању највише трилера
и драма, највише их волим, јер кри
минологија је нешто што вас подсти
че да размишљате унапред, предви
ђате одређене ситуације и откривате
их. Закључивањем на тај начин,
добро сам се снашао у новинарству.
Правни факултет ме је научио и да
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поштујем закон и то је образовно вас
питање на којем ја увек инсистирам.
Свестраног сам интересовања, изме
ђу осталом јако волим музику и чест
сам посетилац концерата. Иначе, од
најранијих дана навијач сам ОФК
Београд, а кад сам имао седам годи
на, отац ме је одвео на ветровиту
Карабурму и од тог дана то је мој
клуб, прирастао срцу. Без обзира што
је ОФК Београд, у чијој управи сам
био, доживео резултатски суноврат и
испао у нижи ранг такмичења, и даље
не напуштам свој клуб, за који веру
јем да ће за неколико година поново
заблистати у Супер лиги. Био спорт у
питању или не, могу рећи да не
мењам дресове. Игром околности,
нисам постао члан нити једне парти
је, али не кријем симпатије према
СНС и председнику Србије Алексан
дру Вучићу. Поштујем напоре Ане
Брнабић која ради веома енергично.
И сваки министар у свом сектору
ради добро свој посао и примети се
да смо поштованији у иностранству
него што смо били.

неко повредио и дискредитовао. Она је
осмишљена зато да би се обезбедио
добар основ како би три постојећа
медијска закона могла да се мењају и
прилагођавају, односно поправе и уна
преде. Стратегија пре свега служи про
сперитету и визији медијима, на неки
начин омогућава да се медијска сцена
среди, да се ојача положај новинара и
оснаже институције локалних самоу
права које су дужне да финансирају
медијске куће. Могао би да се унапре
ди Савет за штампу, који не би пред
стављао регулаторно тело, али било
би тело које на неки начин штити јавни
интерес грађана Републике Србије кад
су у питању штампани медији. Ових
дана поднели смо четири прекршајне
пријаве против одређених дневних
листова, због порнографије на наслов
ним странама и у садржају, из простог
разлога што се то коси са чланом 80.
Закона о јавном информисању и меди
јима, због доступности порнографије
пре свега малолетним лицима. Ова
стратегија ће представљати основ за
сређивање медијске слике у овој
земљи, а најпре треба кренути од пита
ња ко је заправо новинар и према
којим и каквим критеријумима, јер
поменута стратегија указује на недо
статак дефиниције новинара.
Када сте били у Сремској Митро
вици, поменули сте да ће се највећа
„борба“ водити са министарством
финансија, када је у питању доно
шење закона који следе након стра
тегије. На шта сте конкретно мисли
ли тада?
– Када сам рекао да ће ова страте
гија кроз најжешћи филтер проћи кад
је у питању министарство финансија,
под тим сам подразумевао да ће поме
нуто министарство морати да да пози
тивно мишљење о свему ономе што
оно чека у периоду након доношења
стратегије, односно закона. Ми нудимо
предлоге да се штампани медији мало
растерете дажбина, односно да им се
умањи пдв. Настојимо да изађемо у
сусрет медијским кућама, као и нови
нарима који заиста не треба да буду
грађани другог реда у Србији, како би
одржали интегритет који им је законом
загарантован и предвиђен, а не да
служе као инструменти поткусуривања
међу политичарима и њиховим парти
јама.

12

M NOVINE

Није иста ситуација у свакој
локалној самоуп
 рави, у некој је лак
ша, у некој тежа ситуација, али
заједничко је свима да Београду
могу да позавиде. У престоници је
центар моћи, велики капитал, па се
чини да ми из провинција можда и
не разумемо најбоље међусобне
расправе и прозивке појединих
медијских група, удружења, инсти
туција. Јасно нам је да је у питању
новац, али њега свакако има много
више у Београду него у провинцији.
– Разумем у потпуности о чему је
реч. У наредном периоду, сугерисаћу,
наравно без инсистирања и притисака
на чланове Комисије, коју смо одреди
ли за суфинансирање медијских про
јеката, да посебно обрате пажњу на
градове и општине у унутрашњости.
Чини ми се да ће београдски медији
да преживе некако добити средства
или не по основу суфинансирања, али
медији из унутрашњости, где је дале
ко тежа ситуација, неће. Помоћ држа
ве уколико не стигне где је потребна,
означиће гашење неких медија, што
није јавни интерес грађана ове земље.
Постојала је  иницијатива да се локал
на самоуправа обавеже да два посто
из буџета определи за медије. Моје
лично мишљење је да је то превише,
из разлога што би на тај начин могле
да буду гурнуте у проблем многе
локалне самоуправе. Сумњам да би и
Београд издржао такав финансијски
притисак, а камоли нека мала локал
на самоуправа чији буџет наравно да
није ни за поређење са престоничким.
У сваком случају, трудићу се из све
снаге да медијима на локалу буде
боље него што је било до сада, јер
стварно нема смисла да новинари,
како појединачно, тако и редакције,
буду тужени, изопштавани са седница
и прогањани на било који начин,
физичким нападима, претњама, само
зато што не пишу како је неко зами
слио. Постоји низ незаконских одлука
у тој сфери, на релацији између медиј
ских кућа и локалних самоуправа,
којима ћемо се, наравно, позабавити.
На нама је да сваки пут кад је потреб
но анимирамо и Тужилаштво и поли
цију да се посвете таквим појавама, а
који често, нарочито Тужилаштво, не
реагују благовремено и адекватно.
Наше тежње су окренуте новинарској
слободи и објективности, отварању
могућности и стварању плодног тла за
непристрасно извештавање, а да не
трпе последице због тога, јер како
рекох, то је новинарима законом зага
рантовано. Дакле, желимо да покаже
мо да држава ипак може и има вољу и
мотивацију да брине о новинарској
слободи, односно медијским кућама и
новинарима.
Имате ли сазнања да ли је у прет
ходном периоду било некаквих
неправилности које се односе на
медије који добијена средства нису
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оправдали? Шта се дешава са оним
медијима који на овај начин прекр
ше закон?
– То се редовно дешава, и ми који
смо у обавези да пратимо ток новца,
односно реализацију пројекта и да ли
су наменски потрошена средства. Они
који новац нису потрошили, у обавези
су да то пријаве и да иста средства
врате. За претпрошлу годину, потпи
сао сам око 40 повраћаја новца и бар
10 опомена да нису правдана сред
ства. Као државни секретар посебно
инсистирам да се о таквим стварима
брине, јер недопустиве су малверза
ције каквих је било, односно финан
сијски криминал. Када остваримо
повраћај новца, као министарство,
обавезни смо да га вратимо у буџет,
тако да је веома јасно како ћемо ради
ти и чему стремити. Обратићемо
пажњу и на то да пре него што конку
рише, једна медијска кућа, мора да
прође неко време од њеног оснивања,
јер долази до злоупотребе отварањем
нарочито онлајн портала пред сам
конкурс. То ипак није фер према оним
кућама које већ дуже време вредно и
професионално обављају своје посло
ве. Будућа медијска стратегија инси
стира на томе да, у складу са упут
ствима Европске уније и одредбама
из Поглавља 23 те стратегије, медији
када се региструју, да се потпуно раз
открије власничка структура сваког од
њих. Регистар медија мора да се оса
времени, како би информације о
медијским кућама биле тачне и свима
доступне.
Разговарала:
Светлана Цуцанић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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КОМПЛЕТНА РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Подухват вредан
27 милиона динара

П

оводом почетка наја
вљених
радова
у
улици Вука Караџи
ћа у Сремској Митровици,
прошлог петка 13. априла,
јавности се обратио в. д.
начелника Градске упра
ве за опште и заједничке
послове и имовину Миро
слав Јокић.  
Комплетна
реконструк
ција ове митровачке улице,
према Јокићевим речима,
биће завршена за два месе
ца од дана предвиђеног за
почетак радова, који ће обу
хватити и реконструкцију
инфраструктурних објеката
који се налазе под земљом.
–   Очекује нас потпуна
реконструкција ове улице,
која обухвата нови коловоз,
пешачку и бициклистичку
стазу, паркинг места, јавну
расвету, као и реконструк
цију инфраструктурних обје
ката, односно водоводне,
телекомуникационе и гасне
мреже. Вредност радова је
27 милиона динара, обез
беђених од Управе за капи
тална улагања. У сарадњи
са саобраћајном полицијом
обезбедили смо да саобра
ћај, колико је могуће, несме
тано функционише шезде
сет календарских дана, од
почетка радова предвиђе
ног за 16. април – рекао је
Мирослав Јокић.
Како он тврди, ови радо
ви неће значајно омести
ток саобраћаја, односно,
саобраћајна комуникација
одвијаће се кроз оближње
улице. Јавни градски пре

воз, такође ће добити сво
је нове маршуте, о чему ће
грађани бити обавештава
ни. Привредници који се
налазе на овом потезу, неће
бити угрожени када је у
питању њихово пословање.
– Одлучили смо да не
затварамо раскрсницу код
„Стотекса“. Улица Шећер
сокак ће остати проходна
и возачи ће моћи да скре
ну ка Житном тргу. саобра

ћај ће се одвијати и кроз
улице Илариона Руварца,
Паробродску и Пушкинову.
У зависности од интензи
тета саобраћаја, разради
ли смо и план за отварање
тзв. Савске магистрале уко
лико буде било потребно.
Обавили смо разговоре са
свим великим привредним
субјектима који се налазе на
овом простору и договорили
смо начин за снабдевање

Семафор код „Стотекса“
– Једна од новина која је
део реконструкције улице
Вука Караџића је поста
вљање семафора на рас
крсници код „Стотекса“, као
и новог, великог пешачког
прелаза. Семафор ће омо
гућавати да кад се у потпу

ности затвори саобраћај,
пешаци могу неометано да
прелазе улицу у свим сме
ровима, што је важно за
овај део улице и саобраћај
нице који је преоптерећен
пешацима – каже Миро
слав Јокић.

Мирослав Јокић

и њихово несметано функ
ционисање. Што се тиче
градског превоза, он ће ићи
Улицом Шећер сокак и скре
таће према Житном тргу, а
како радови буду одмицали,
грађани ће благовремено
бити обавештени о новим
трасама којима ће се кре
тати градски јавни превоз –
рекао је начелник Мирослав
Јокић.
А. Ћосић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Именовани начелници градских управа

Н

а 39. седници Градског већа у
Сремској Митровици, одржаној
10. априла, именовани су врши
оци дужности начелника две новофор
миране Градске управе.
За вршиоца дужности начелника
садашње Градске управе за образова
ње, културу и спорт именован је Илија
Недић, а за вршиоца дужности заме
ника начелника ове Градске управе

именован је Зоран Мишчевић.
Што се тиче Градске управе за опште
и заједничке послове и инфраструк
туру и имовину, за вршиоца дужно
сти начелника именован је Мирослав
Јокић, а за вршиоца дужности замени
ка начелника именован је Урош Весе
линовић.
Да подсетимо, на Скупштини Града
одржаној 29. марта усвојен је предлог

одлуке о градским управама, чиме је
дошло до смањења броја градских
управа са девет на садашњих седам.
Овим путем, дошло је до спајања
Градске управе за опште и заједничке
послове и Градске управе за инфра
структуру и имовину, као и до спаја
ња Градске управе за образовање са
Градском управом за културу, спорт и
омладину.
Н. М.
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ЈУБИЛЕЈИ

100 година пазовачке Гимназије
Г
имназија „Бранко Радичевић“ у Ста
рој Пазови основана је септембра
1918. године, пред сам крај Првог
светског рата, а на иницијативу еванге
листичког свештеника Владимира К. Хур
бана, земљорадника Јана Литавског и
шеширџије Јана Гомбара. Гимназија је у
вишенавратаобнављанаитонепосредно
после рата 1946. године, а затим и 1962.
годинеподназивом„25.мај“саседиштем
узградиуКарађорђевојулици,каогимна
зија друштвенојезичког и природномате
матичкогсмера,дабисе1970.годинепре
селила у нову зграду у улици ЈНА, данас
Светосавска,укојојсеиданасналази.Од
1990. године, па све до данас, носи име
нашегистакнутогпесникаБранкаРадиче
вића.
Старопазовачки гимназијалци у уло
гама великана српске књижевности као
што Дучић, Костић, Дис, Андрић, Станко
вић, али и Десанка Максимовић и Мира
Алчковић,напријемукодБранкаРадиче
вића, обележили су век трајања некада
прве приватне гимназије. Свечаности је,

поред представника општинског руковод
ства и многобројних званица, присуство
ваоипокрајинскисекретарзаобразовање
МихаљЊилаш.
Домаћин свечаног обележавања био је
БранкоРадичевићчијиликиделоједоча
раоучениктрећегразредаНиколаГашпа
рић, који истиче да је у гимназији добио
квалитетно образовање када се говори о
друштвенимнаукама,алииприликудасе
уметничкиискажеитопресвегаубесед
ништву, литерарним саставима и глуми.
УченикдругогразредаМаркоАрсенијевић
у улози Лазе Костића се сећа да је имао
предрасуде када је уписивао ову школу,
алидасувећпослепрвегодинетепред
расуде нестале, тако да је за две године
стекао,какокаже,многовећезнањенего
што је очекивао. Ученик трећег разре
да Лазар Крстић, родом из Врања, у уло
зи Боре Станковића истиче да су његова
очекивањаодпретригодинеупотпуности
испуњена.Блаженамеђувеликанимасрп
ске књижевности, матуранткиња Невена
БурсаћуулозиМиреАлечковићкажедаје

стекладобруоснову,собзиромдаћесвоје
знањенаставитинастудијамамедицине.
Овајзначајанјубилејбиојеприликада
се школских дана сете бивши ученици, а
једанодњихјеиРадомирМићуновићкоји
ове године прославља још један знача
јан јубилеј, а у питању је 60 година мату
ре. Професорка историје у пензији Ана
Шипицки,којајеисамабилаученицаове
гимназије,сећаседасу40година,колико
јепровеларадећиуовојобразовнојуста
нови,најлепшегодинерадногстажа.
Директор Мирослав Опавски, између
осталог,истакаоједаћеугодинијубиле
ја монографија о гимназији угледати све
тлостдана,анаграђенисуученициизапо
слени који бележе значајне резултате на
разнимтакмичењима.
Гимназија„БранкоРадичевић“јегимна
зијаопштегсмера,којаданасбројипреко
400ђака,16одељењаивишеод40про
фесораипрофесорки.Ученицииученице
гимназије учествују на бројним такмиче
њимагдепостижуизузетнерезултате.
С.С.

ПАзОВА ГРАД - ШТА ГРАЂАНИ ДОБИЈАЈУ А ШТА ГУБЕ

Реч грађана

У

Великој сали Беле зграде у Старој
Пазови одржана је трибина под
називом„Пазоваградштаграђани
добијајуаштагубе“посвећенаиницијати
ви да Општина Стара Пазова добије ста
тусградауорганизацијинеформалнегру
пе „Пазовачки активисти“ и сајта пазова.
орг.Предтридесетакграђанапредставни
цимахомопозиционихстранакаипокрета
су износили аргументе у којима се више
залажузаконцепттрипосебненезависне
општинекојебибилеСтараПазова,Нова
Пазова и Подунавље. Грађанима су се
обратили Слободан Илић, повереник НС
заОпштинуСтараПазова,СрђанСтанко
вић, Покрет за општину Стара Пазова,
БлажоПоповић,председникООДС,Вла
димирАнтонијевић,ООЗеленастранкаи
Бранислав Узелац испред неформалне
групе „Пазовачки активисти“ и сајта пазо
ва.орг.

Грађани коју су се јављали за реч су
истицали свакодневне проблеме на тери
торији општине Стара Пазова а неке од
њих је занимало која би насеља припала
којој општини по добијању статуса града
сатриопштине.Даподсетимо,одборници
Скупштине општине Стара Пазова су у
децембрупрошлегодинеусвојилииници
јативу да општина Стара Пазова добије
штовишинивоулокалнојсамоуправишто
значи и веће надлежности, образлагао
тадајеовајпредлог,председникопштине

СтараПазоваЂорђеРадиновић.Поњего
вимречимавишистатусдобилебиимно
ге институције, попут полиције и суда, а
бројна одељења институција би добила
статус филијале. Статус града би омогу
ћио стварање градских општина, о чему
биодлучилилокалниодборнициазагра
ђане би то значило, да не би морали за
свудокументацијудолазитиуСтаруПазо
ву,већбиадминистративнепословезавр
шавалиусвојимградскимопштинама.
з. Кожик
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разним градовима Србије. Мира Бртка је,
поред завршених студија сликарства на
АкадемијилепихуметностиуРиму,дипло
миралаинаАкадемијизафилмскуипозо
ришну уметност у Београду на одсеку за
филмскурежију.Брткиниуметничкирадови
налазесеумногимјавнимзбиркамаипри
ватним колекцијама у Београду, Сарајеву,
Риму, Истамбулу, али и у родним Новим
Бановцима.
С. С.

Игром и песмом
за Вука на Васкрс

Е-РЕЦЕПТИ

ЧлановиКултурно–уметничкогдруштва
“БранкоРадичевић”изСтареПазовепред
ставили су се пред домаћом публиком на
Ускршњем концерту 9. априлске вечери у
Позоришној сали. Поред тога што су се
члановипредставилиикореографијамаса
којима ће наступити на предстојећим так
мичењима, Ускршњи концерт је имао и
хуманитарни карактер, а сав приход од
продатих улазница у износу од 81.400
динаранамењенјезалечењеВукаЈеркића
изСтарихБановаца.
з. К.

НОВИ БАНОВЦИ:

Малолетници
уништавали расвету

Групамалолетнихделиквенатазакојесе
претпоставља да се у касним вечерњим
сатимаокупљајуудвориштуосновнешко
ле у Новим Бановцима, на један од најве
ћиххришћанскихпразникаУскрс,унедељу
око21.30каменицамасуразбијалидекора
тивну подну расвету на платоу испред
Домакултуре.Процењенавредностпричи
њене штете је око 500 евра, а уколико се
томедодазаменаподнихинсталацијеште
табимогладабудедалековећа.Подсећа
мо,радовинапостављањуподнихрефлек
тораизводесеуоквирудетаљногуређења
централне грађевинске зоне којим се
реконструиш
 еШколскаулицапремаспусту
ка Дунаву и простор око храма Светог
Василија Острошког, дома културе, основ
нешколеидомаздравља,акојесапреко
50милион
 адинаразаједничкифинансира
јуМинистарствопривредеиОпштинаСта
раПазова.
С. С.

ПОДРШКА РОМИМА

Помоћ у школовању
И у овој школској години деца ромске
национ
 алностисатериторијеопштинеСта
ра Пазова бесплатно могу боравити у јед
номоддвавртића,апритомсуослобођени
плаћањарадногматеријала, собзиромда
је општинско руководство за ове намене
издвојило 15.000 динара. За 216 ученика

од првог до осмог разреда обезбеђен је
школски прибор у укупној вредности од
150.000динара,а720.000динаранамење
но је за обезбеђивање месечних карти за
превоззасредњошколцеромскенационал
ности који не морају сваког месеца да
издвајају од три до шест хиљада динара.
НовамераподршкеРомимакојасеприме
њује од претходне школске године односи
сенаподршкунајбољимсредњошколцима
којиимајуправона12.000динара,атоком
прошлегодинетоправоостварилојеосам
ученика.
С. С.

ГАЛЕРИЈА

Столица за
размишљање
Дауметнициживеинаконсмртипример
сумногобројнисликари,вајарииписцикоји
суизасебеоставилиделакојаихсврстава
ју у доајене. Међу њима је и редитељка и
сликарка Мира Бртка која је деценијама
стваралаиуСтаројПазовиитимеостави
ла трага у сликарству овог поднебља и
шире. Управо једна од њених скулптура
инсталацијакрасићеплатоиспредГалерије
ЦзК у Старој Пазови. Доскора је „Столица
за размишљање“, скулптура Мире Бртке
била скоро невидљива и необележена у
просторугдесеналазила.Одовогпролећа
Старопазовчанима ће бити на оку чиме се
свакакоодајезахвалностдоајенукаоштоје
овасликаркапознаташиромбишеЈугосла
вијеишире,азахваљујућиМеснојзаједни
цииЦентрузакултурууСтаројПазови.
– Мира Бртка је једна од најзначајнијих
уметника и у некадашњој великој Југосла
вијикојајеживелаирадилауСтаројПазо

ви.Сматрамодаједалекоранијезаслужи
ладањенускулптуру,којујеСтаројПазови
поклонилајош2003.године,преместимои
обезбедиојојадекватнијеместонегоштоје
биладосада–кажезаРТВСтараПазова
ВладимирКеркез,директорЦентразакул
туру Стара Пазова. Знала је Мира да се
честозатекнемонастолицииразмишљамо
оживоту,љубави,радостима,алиипробле
мимакојинасмучеотудаиинспирацијаза
ово уметничко дело. Маријан Каравла,
стручни сарадник ЦзК Стара Пазова каже
дајескулптура„Столицазаразмишљање“
направљенаодразнихделовакојесусаку
пљани по отпадима и које су варени по
њеним нацртима. Дело је настало 2000.
године и припада циклусу дела која су по

Почело издавање
лекова
У свим државним и већини приватних
апотекауопштиниСтараПазова1.априла
почелојеиздавањелековаузелектронски
рецепт.Апотекеукојимаједоступанелек
тронскирецептимајуналепницуМинистар
ства здравља са ознаком ерецепт. Лекар
одлучујеколикопутапацијентможеподићи
лек у апотекама што зависи и од терапије
која му је потребна. Пацијенти ће од сада
моћи подићи лекове само уз здравствену
књижицу у 25 апотека, колико их има на
територији ове општине, док ће хронични
болесници имати обновљиви рецепт који
можедаважиидошестмесециузависно
стиодтерапије.Једнојесигурно:пацијенти
више неће морати да одлазе код лекара
свакипуткадимзатребалек.
С. С.

ФЕНИКС И ПРИЈАТЕЉИ

Поново на окупу

Након тромесечне паузе, 10. априлске
вечери одржано је Фениксово посело
Фениксипријатељи.Билојеузнакувели
ког хришћанског празника, када су се оку
пили чланови и пријатељи овог Друштва,
дазаједнопрославеидаседруже,јеркако
рече на почетку председница Јелица
Деспот,ониживезаоветренутке.Протоје
реј Никола Деспот је отворио ово вече,
рекавши,дакадачовекимаљубавиусеби,
ништа му није тешко, одајући велико
дивљење члановима Феникса, јер они је
имају. Традиционално су бирана најлепша
ускршња јаја, а у конкуренцији 21, прву
наградујеосвојиоСашаБранежатизСта
ре Пазове. Међу гостима био је и познати
глумац Миодраг Костић и музичари Јан
ЧемерскииДраганКатић,чијомјепесмом
завршенојошједнодружење.
з. К.

Пусти своју
креативност
Петеаприлскевечериухолупозоришта
уСтаројПазовиотворенајепетабијенална
изложбарадоваУЛУСПа.Посетиоцисудо
14.априламоглидавидерадовенасталиу
оквиру пројекта „Пусти своју креативност“
на дечјој и ликовној колонији за одрасле.
Представљеноје27одраслихаутораи,по
првипут,22детета.
з. К.
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Градска управа за културу, спорт и омладину

Јавни позив за спортске клубове

У

среду 4. априла у митровачкој
Градској кући организована је
конференција за медије, а повод
за то је био Јавни позив спортским
клубовима и организацијама за годи
шње конкурсе из области спорта за
2019. годину. На конференцији су при
суствовали начелник Градске управе
за културу, спорт и омладину Илија
Недић и генерални секретар Спорт
ског савеза Немања Црнић. Како се
могло чути сви спортски клубови на
територији Сремске Митровице треба
да доставе годишње програме за 2019.
годину Спортском савезу града до кра
ја априла.
– Ми од прошле године на основу
новог Закона о спорту имамо другачију
процедуру доделе средстава клубови
ма за редовно финансирање и посеб
не програме. Можда је мало необично
да се већ у априлу месецу предаје
годишњи план и програм за наредну
годину али мислимо да је то добра
страна закона јер на тај начин клубови
морају да унапред размишљају шта ће
радити у наредној години. – рекао је
начелник Илија Недић
У складу са Чланом 138. Став 54.
Закона о спорту и Чланом 21. Правил
ника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области
спорта у Граду Сремској Митровици

Немања Црнић и Илија Недић

обавештавају се чланице Спортског
савеза града Сремска Митровица да
своје годишње програме за 2019. годи
ну подносе преко Савеза. Програме
треба доставити најк асније до 30.
априла и то на обрасцима који се
добијају од Савеза. Обрасци се доста
вљају Савезу на два обавезна начина:
одштампани и оверени печатом клуба
и потписом законског заступника и у
електронској форми на мејл Савеза.
Савез ће до 1. јуна вршити обраду
поднетих програма и у случају непра
вилности вратити неправилне програ
ме на исправку, а затим 1. јуна 2018.

године поднети програме надлежној
Градској управи за спорт. Клубови који
у предвиђеним роковима не предају
своје годишње програме сматраће се
да им за редован годишњи рад нису
потребна средства из буџета Града.
Да би што више помогао и подржао
своје чланице, Савез ће у току априла
организовати предавање за председ
нике и секретаре чланица са темом
Годишњи програм спортског клуба –
организације. У граду Сремска Митро
вица регистровано је 166 клубова, од
којих је 120 у Спортском савезу града.

А. Димић

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“

Завршена грејна сезона

П

оводом завршетка грејне сезоне,
у просторијама ЈКП „Топлифика
ције“ у Сремској Митровици, про
шлог понедељка 16. априла, директор
Славко Сладојевић се обратио јавно
сти.
Он је рекао да је грејна сезона завр
шена успешно, али да је ЈКП „Топли
фикација“ у приправности да изађе у
сусрет корисницима уколико до 1. маја
то буду диктирали временски услови.
– Након 195 дана колико је трајала,
званично је завршена грејна сезона
2017/2018. До даљњег ипак остајемо
приправни, односно до 1. маја, уколи
ко затреба, што зависи од времена.
Надамо се да до тога неће доћи, али
спремни смо. Грејна сезона је про
шла у најбољем реду, без проблема,
осим две ситније интервенције током
ноћи, што корисници нису ни осетили
– рекао је Славко Сладојевић.
За непуне две недеље, односно
када наступи месец мај, према Сла
дојевићевим речима, почиње прва
фаза ремонта топловодне мреже. ЈКП
„Топлификација“ је већ спремно за то,
али најпре би требало да прође пери

од који је ово предузеће одредило као
рок за стање приправности.
– После 1. маја улазимо у прву фазу
ремонта у којој ћемо да покушамо да
отклонимо уочене кварове, након што
смо обишли све подстанице, шахто
ве и проверили каква је ситуација са
топловодном мрежом. У питању су
ситније интервенције које се односе на
неколико шахтова и инсталације. Прва
фаза ремонта подразумева сређива
ње комплетног стања у нашим локал
ним котларницама, као и чишћење
котлова – тврди Сладојевић.
ЈКП „Топлификација“ обезбеђује гре
јање за 3.500 станова, на 250 хиљада
квадратних метара.
ЈКП „Топлификација“ у високом про
центу спроводи успешну наплату услу
га. Иако у појединим случајевима мора
да дође до принудне наплате, ово
предузеће стоји на услузи корисници
ма и спремно је за договор.
– Наплата је стандардна, све је под
контролом, што значи да реализујемо
успешну наплату у 90 посто случајева.
Уколико наши корисници имају про
блем са измиривањем обавеза, ми им

Славко Сладојевић

стојимо на располагању, како би могли
да плате на одложено. У случајевима
када не постоји успешан договор изме
ђу ЈКП „Топлификације“ и корисника
услуга, приступамо принудној напла
ти. То се ретко дешава, јер чак и у тим
тренуцима, ми им стојимо на распола
гању, уз сваки договор као могуће
решење – каже Славко Сладојевић.  
А. Ћ.
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Седница Општинског већа

СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМA

Бесплатни вртићи за сву децу
И
звештаји установа чији је оснивач
румска општина – Центра за соци
јални рад, Туристичке организаци
је, УПВО „Полетарац“, Градске библиоте
ке „Атанасије Стојковић“ и Културног
центра „Брана Црнчевић“ усвојени су на
седници Општинског већа која је одржа
на 4. априла.
Сви су усвојени без примедби, сем
када је реч о „Полетарцу“ будући да је
председник Општине Слађан Манчић
указао на одређене проблеме везане за
рад ове установе.
– Ми смо донели одлуку да је вртић за
сву румску децу бесплатан, али и обаве
зу установе да нам месечно подноси
извештај о раду. Сазнали смо да у нашим
вртићима имамо 11 деце из других
општина, као и да 50 деце више од пола
месеца не долази у вртић, док ми исто
времено имамо листу чекања на којој се
налази 86 румске деце, што је недопу
стиво. Уз дужно поштовање према свој
деци, још увек немамо услове да упису
јемо у наше вртиће и децу из околних
општина, ако би се стекли услови онда
не би било   проблема, али тренутно то
није случај. Дакле, нама су приоритет  
деца из наше општине, да нема листе
чекања, па тек онда можемо  да размо
тримо има ли простора за упис деце из
суседних општина – рекао је председник
Манчић.
Најбројнији корисници Центра за соци
јални рад су материјално угрожене осо
бе и лане је било 2.093 породице које су
користиле право на новчано социјалну
помоћ, а са члановима породица реч је о
преко 5.330 лица.
– Издали смо 2.621 решење о призна
вању права на једнократну новчану
помоћ, имамо 493 лица са различитим
степеном инвалидитета, 140 младих са
проблемима у понашању, 242 су кори
сника помоћи у кући за стара лица о
којима брину 22 радника, 14 је личних

пратилаца и осам педагошко-персонал
них асистената. Када је реч о насиљу у
породици, до ступања на снагу новог
Закона у јуну прошле године евиденти
рано је 36, а од тада до краја године 56
жртава насиља – истакао је директор
Центра за социјални рад Слободан Кра
сић. Он је додао да је за четири лица која
су вршила насиље у породици одређена
законска казна од 60 дана затвора.
Када је реч о раду Туристичке органи
зације Рума, вд директорк а Мирјана
Вујасиновић је истакла да је њихова
област деловања развој туризма, али и
заштита животне средине будући да се
они старају о заштићеном станишту
„Бара Трсковача“, а посебно је важан
податак да расте број туриста, поготово
страних, у Руми.
Директор Градске библиотеке „Атана
сије Стојковић“ Жељко Стојановић је,
говорећи о раду установе у протеклој
години, истакао организацију манифе
стације Дани словенске писмености и
културе која је одржана по седми пут, те
да је лане по први пут, и то јединствено
у Србији, организована Књижевна коло
нија. Издавачка делатност је изнедрила
шест наслова, а ова библиотека је једин
ствена у Србији и по томе што сви учени
ци основних школа имају бесплатне
чланске карте, те да осипања читалаца
нема.
И директорка Културног центра Тања
Слепчевић је истакла да је рад ове уста
нове културе био добар, као и да су
њихови позоришни, музички, биоскопски
и ликовни програми привукли близу
50.000 посетилаца.
Доста пажње чланова Општинског
већа изазвало је и давање сагласности
Општинском правобранилаштву за ван
судско поравнање, јер је повољније, у
случају  Милета Којића. Он  је добио пра
воснажну пресуду којом је потврђено да
је 2008. године од Привременог органа

Општине Рума добио отказ на незаконит
начин. Председник Манчић је рекао да је
у претходном периоду по основу радних
спорова локална самоуправа  исплатила
скоро 30 милиона динара.
– То нам је „мираз“ из претходног пери
ода, све оно што је некада лоше и баха
то рађено сада је дошло на наплату. То
наравно не кошта оне који су отказе
делили, већ грађане и нас који водимо
локалну самоуправу, па уместо у неке
корисне ствари ми беспотребно издваја
мо милионе за судска поравнања. Миле
Којић је потраживао већи новац али смо
успели да ту суму умањимо. То је и даље
велики износ, од око 9,9 милиона дина
ра, без доприноса, које смо такође у оба
вези да уплатимо – појаснио  је Слађан
Манчић и додао   да су још у судском
поступку и неки предмети из 2003. и
2004. године у којима је у првостепеном
поступку донета штетна пресуда по
Општину.
а питање новинара, после седнице
први човек румске општине је гово
рио и о великим радовима који
предстоје на комплетној реконструкцији
Главне улице, за шта је од Управе за
капитална улагања добијено 130,4 мили
она динара.
– Све смо спремили за расписивање
тендера за избор најповољнијег понуђа
ча. По процедури потребно је да прође
30 дана да би се понуђачи јавили и сва
како ћемо потписати уговор са најповољ
нијим извођачем. Оно што интересује
све грађане, нарочито оне који имају
локале и баве се одређеним делатности
ма у Главној улици, морам да кажем да
ће се  радови изводити фазно, по етапа
ма. Трудићемо се да грађани што мање
буду угрожени у обављању својих посло
ва, али  ћемо у неким фазама вероватно
морати да затварамо комплетне делове
улице – рекао је Слађан  Манчић.
С. Џ.

Н
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МАНАСТИР ВЕЛИКА РЕМЕТА

Фрушкогорски
бисер
Д

алеко од путева, скри
вен у фрушкогорској
тишини,
манастир
Велика Ремета спрема се
за предстојеће Ускршње
празнике. Етно-село поред
манастира, реплика Витле
јемске пећине са црквом
изнад, све више маме тури
сте да походе у рајски врт
игумана Стефана, старе
шине овог манастира. Село
које, као и већина по Србији
полако изумире, једино још
манастирско братство успе
ва да сачува од заборава и
задржи на туристичкој мапи.
Иако је загазио у дубоке
седамдесете године живота,
Игуман не престаје да изне
нађује ходочаснике.
Дуге седе браде, ведрог
погледа и веселог духа,
у конаку манастира посе
тиоце нуди манастирском
ракијом јабуковачом, ораси
ма, медом из манастирског
пчелињака, објашњавајући
колико је то здрав производ,
настао у нетакнутој природи.
– Грех би био да људи овде
не долазе. Село се празни
али ми смо решили да ожи

Игуман Стефан

вимо овај крај. Поред мана
стира верници могу да потра
же одмор у тишини наших
објеката које смо саградили,
да виде и наш рајски врт на
земљи. На самом улазу у
манастирски посед са леве
стране налази се етно-село
са пет брвнара, где се може
приредити роштиљ, одмори
ти и уживати. Одмах преко
пута тог комплекса је фонта
на за освежење, ту су и три
испоснице како су некада
изгледале. Тај део врта иде
лан је за молитву и одмара
ње душе – појашњава Сте
фан, додајући да је све ово

Фонтана освежава посетиоце

ИРИГ

Сећање на пилоте из Априлског рата

П

редставници иришке општине – Вла
дислав Илкић, председник СО Ириг и
Миодраг Бебић, заменик председника
Општине, Команде РВ и ПВО и 204. вазду
хопловне бригаде, као и чланови Удружења
пензионисаних војних летача и падобранаца
Србије положили су 5. априла венце испред
спомен -  плоче пилотима Шестог ловачког
пука.
Ови пилоти су  у Априлском рату 1941. годи
не са ратног аеродрома Крушедол бранили  
Београд од немачких ваздушних напада.
Спомен плоча, која се налази испред Срп
ске читаонице, је постављена пре две године,
приликом обележавања 75 година од Април
ског рата.
После полагањa венаца, у Српској читао
ници у Иригу је   представљена монографи
ја „Ваздухопловни школски центар Краљево
1947-2017“ аутора Фрање Фабијанеца, пуков
ника у пензији.
Промоција је одржана, по трећи пут, у окви
ру Шестоаприлске смотре ваздухопловног
књижевног стваралаштва.

Пошта пилотима

M NOVINE
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Страдао
два пута
Ову манастирску светињу
основао је краљ Драгутин кра
јем 13. и почетком 14. века и
скоро читав век о њему нема
писаних трагова. Први писа
ни документ о манастиру је из
1509. Године, а прва значајна
композиција живописних фре
сака са примесама барокне
уметности јавља се 1568.годи
не. Манастир је прво велико
страдање доживео 1716. годи
не у рату између Аустроугар
ске и Турске, а онда у Другом
светском рату.

урађено уз помоћ добрих
људи, који су донирали гра
ђевински материјал.
Каже да на ових 300 мета
ра надморске висине, у срцу
свете Фрушке горе човек
оздрави. У околини Велике
Ремете је око 2.000 викенди
ца, ту је и извор Убавац, са
кога многи људи из ближе
и даље околине носе воду,
јер по старим веровањима
поправља вид.
– Много је лепоте коју тре
ба људима показати. Овде
кад човек   дође викендом
може лепо да се одмори, или
да време проведе у богоу
годним разговорима. Тешка
су времена   а људима је до
лепих речи. Са нашим посе
тиоцима заједно оживимо
бар на трен ово прелепо
место, можда неко од њих и
одлучи да овде купи кућу, да
се досели, а са сваким новим
лицем овде стиже и радост –
каже игуман.
Пролеће полако почиње
да се буди, а у селу сем два
десет душа, међу којима је
највише старих, нема нико
га, не чују се машине, нема
трактора да крећу на сетву.
Једино игуман и његових 15
монаха разбијају суморну
тишину, звуком тестере, уда
рањем чекића и секире.
– Велика Ремета је бисер
фрушкогорски, па је ред
да тај бисер и даље сија и
да му се људи диве. И ми
монаси из овог манастира
живимо брже и срећније са
људима када нам долазе.
Манастир и јесте место где
људи треба да се окупља
ју, а ја мислим да је наша
улога и данас иста – да смо
верски, културни и народни
центри саборовања, проми
шљања и дијалога – поручу
је Стефан.
С. Костић
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ИРИГ: ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

Временски услови
мало успорили радове

Радови на школи Доситеј Обрадовић

П

оловином
јануара
започели су обимни
капитални радови на
адаптацији и реконструкцији
зграде ОШ „Доситеј Обрадо
вић“ чија је вредност око 145
милиона динара.
За пројекат санације намен
ска средства је обезбедила
Канцеларија за управља
ње јавним улагањима Владе
Србије.
– Наша   школа се налази
у објекту који је под зашти
том државе. У њу није улага
но годинама, тачније од 1989.
године када је уведена тро
фазна струја и када су про
мењени подови. Канцеларија
за управљање јавним улага
њима кренула је да адаптира
многе школе у мањим сре
динама, између осталих и
нашу – говори за наше нови
не директорка школе др Сања
Николић.
Реч је о великим радовима
на санацији крова,   фасаде,
али и   унутрашњег просто
ра попут паркета, дрвенарије
и пвц столарије, потом цен
трално грејање, као и ревита
лизација санитарних чворова.
У току су   молерско -  фар
барски радови, електро - 
инсталациони радови,   кера
мички и радови на грејању.
– По окончању радова уче
ници наше школе и наставно
особље коначно ће моћи да
раде у адекватним услови
ма, безбедној и подстицајној
средини. Опште је познато
да лепоту уочава свако око,
а на тај начин буди оптими
зам, жељу за рад, развија се
естетско перципирање света

и стварности. Као што рече
велики Достојевски „Лепота
ће спасити свет“ – мало поет
ски о значају радова чији је
рок за завршетак шест месе
ци,   говори директорка Сања
Николић.
Стеван Казимировић, пред
седник иришке општине каже
да је првобитно рок за завр
шетак радова био 15. јун , али
због временских услова ће се
можда продужити.
– Због временских услова
прво  смо кренули са унутра
шњим радовима, али се зато
морало чекати са почетком
радова на фасади. Видеће
мо како буду текли радови,
али и ако буду продужени, у
сваком случају биће окончани
током летњег распуста и од
1. септембра би све требало
да буде готово. Нама су сада
и основна и средња школа
које користе зграду измеште
не. Иду у две смене, пошто се
сада ради стари део зграде,
у оне новије просторије које
је   користила средња школа
сада су пребачени основци.
Када се стари део заврши
они ће бити враћени, а потом
радити новији део школе.
Средња школа је измештена
у Дом културе, неколико раз
реда, у стари део Туристичке
организације на Рибарском
тргу, а два разреда су била
и у просторијама МЗ у Иригу.
Сама зграда је под заштитом
државе и зато ће се пуно вре
мена утрошити и када се буде
радила фасада – рекао је за
наше новине Стеван Казими
ровић.
Када је реч о историјату ОШ

Сања Николић

„Доситеј Обрадовић“ у Иригу,  
тешко је тачно утврдити када
је она добила своје садашње
име, будући да је целокупна
архива уништена током Дру
гог светског рата.
Једини датирани преоста
ли докуменат је књига при
поведака Иве Андрића из
1936. године на којој се нала
зи печат са текстом „Држав
на основна школа Доситеја
Обрадовића“. Према распо
ложивим подацима школа је
носила Доситејево име пре
Првог светског рата, а можда
и раније.
– Кроз наше школско зда
ње прошло је мноштво гене
рација, које се и дан данас
радо сећају свог школова
ња   и носе одавде топлину и
сигурност, наравно и стечено
утемељено знање. На жалост,
број ученика нам је све мањи,
тако да сад у 25 одељења
матичне школе и подручних
јединица има 444 ученика –
закључује Сања Николић.
С. Џ.
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ПЕЋИНЦИ

Одељење цивилне заштите
у сваком насељу

Н

а седници Штаба за ванредне
ситуације општине Пећинци,
одржаној 30. марта, усвојени
су Извештај о раду Штаба за 2017.
годину и План рада за период од
марта 2018. до фебруара 2019. годи
не. У саставу Штаба су представници
Општинске управе Општине Пећинци,
јавних комуналних предузећа „Сава“ и
„Водовод и канализација“, Полицијске
станице, Професионалне ватрогасно
спасилачке јединице, Дома здравља

„Др Драган Фундук“, Центра за соци
јални рад, Шумске управе Купиново и
Црвеног крста, а на састанку су ажу
рирани и састави стручно оператив
них тимова.
– На састанку смо донели одлу
ку да се ЈКП „Сава“ доделе средства
за куповину цистерне за воду, која
ће бити коришћена за снабдевање
становништва водом уколико вода у
месним водоводима постане неис
правна за пиће. Донели смо и одлуку

да се пећиначкој ватрогасној једини
ци додели 350.000 динара за набавку
техничких средстава која ће повећати
њихову ефикасност. Интензивно кре
ћемо у формирање Јединице цивил
не заштите опште намене на нивоу
општине, при чему ће у сваком насе
љу бити формирано по једно одеље
ње ове јединице – рекао је председник
општине Пећинци мр Жељко Трбовић,
који је уједно и командант Штаба за
ванредне ситуације.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПЕЋИНЦИ

Две представе
иду на Зонску смотру

У

Културном
центру
Пећинци одржана је
12. апеила четврта
Општинска смотра дечјег
сценског стваралаштва, под
покровитељством пећинач
ке локалне самоуправе.
Смотра је окупила најбоље
две представе из пећинач
ке општине – Капетан Џон
Пиплфокс по тексту Душка
Радовића коју су извели чла
нови драмске секције Основ
не школе „Душан Вукасовић
Диоген“ из Купинова и Вре
меплов коју су извели чла
нови Драмске секције КЦ
Пећинци.
Отварајући
четврту
Општинску смотру, директор
КЦ Пећинци Јован Деврња

осврнуо се на сам почетак
пре четири године и идеје да
се развија глумачки таленат
код деце.
– Идеја је била да аними
рамо ученике нижих разре
да наших школа, да пред
ставе које они припремају
са учитељима и наставни
цима за школске приредбе
не оду у заборав. Зато ми
је посебно драго да четврту
годину за редом организује
мо Општинску смотру, и да
негујемо младе таленте и у
области позоришне уметно
сти. Сигуран сам да ће обе
представе на прави начин
презентовати нашу општину
на Зонској смотри наредне
недеље, рекао је Деврња.

Селектор Општинске смо
тре ове године је Алексан
дер Бако редитељ и глумац
из Старе Пазове, који је
2005. године награђен Злат
ном значком КПЗ Србије и
добитник је великог броја
најзначајнијих аматерских
признања. Према њего
вим речима обе представе
заслужиле су да предста
вљају Општину Пећинци
на Зонској смотри, али је
потребно још мало рада.
– Драго ми је да сам опет
у Пећинцима, а посебно ми
је задовољство јер смо пре
неке четири године директор
Јован Деврња и ја покренули
Општинску смотру. Предста
ве су солидне, ја сам напра
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СЕЗОНА РИБОЛОВА У СРЕМСКОЈ ОАЗИ КОД СУБОТИШТА

Највећи улов
10,5 килограма

О

д почетка риболовне сезоне
риболовци користе сваку прилику
за одлазак у природу, па су тако
током празника све позиције за пеца
ње на језеру Сремска оаза у Суботишту
биле попуњене.
Саша Лазић из Брестача, кога смо
затекли баш у тренутку кад је вадио
улов, каже да сваки слободан тренутак
користи да дође на језеро и да се опу
сти.
– Овде сам бар једном недељно.
Пецамо, такмичимо се, али се и сјајно
дружимо. Јуче је падала киша и дувао
ветар па је риба слабије гризла, али
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Добровољно
давање крви

данас је одлично. Вадили смо примерке
од три до осам килограма, рекао нам је
Лазић.
Члан Риболовачког удружења „Доњи
Товарник“ и домаћин на језеру Милован
Алексић рекао нам је да му је Сремска
оаза друга кућа.
– Сезона је одлично почела. Иако је
време било променљиво риба је одлич
но радила, а највећи упецан примерак
шарана био је тежак 10,5 килограма.
Поред локалних риболоваца посетио
ци долазе са свих страна, а највише из
Београда и Шапца. Од почетка сезоне
све позиције за пецање су попуњене, а
језеро је мало да прими све
који би хтели да пецају овде.
Преко зиме смо уредили језе
ро, насули смо све позиције
ситним каменом чиме смо
риболовцима олакшали при
лаз језеру, а на сваку позици
ју за пецање поставили смо
сунцобран који смо опремили
сијалицом и прикључком за
струју. Ово је само почетак,
јер настављамо са уређењем
језера и сваког дана радимо
нешто ново. Што је најбитни
је риболовци су задовољни
и долазе у све већем броју,
каже Алексић.

У Доњем Товарнику је у петак,
13. априла, одржана акција
добровољног давања крви у
организацији Института за тран
сфузију крви Србије и пећинач
ког Црвеног крста. Током акције
крв је понудило осам, а успешно
дало седам добровољних дава
лаца, док је једно лице одбијено
из медицинских разлога.

Акцију су подржали и ученици
Основне школе „Слободан Бајић
Паја“ из Доњег Товарника који су
у ловачком дому, где је и одржа
на акција добровољног давања
крви, изложили своје ликовне
радове за конкурс „Крв живот
значи“. Црвени крст је све учени
ке наградио пакетима школског
прибора, а најбољи радови ће
учествовати на покрајинском
конкурсу „Крв живот значи“ у
Црвеном крсту Војводине.

вио неке консултације са
наставницима -  редитељи
ма и на неки начин сам им
дао смернице шта би било
још добро да ураде до поја
вљивања на Зонској смотри.
Било би добро да пораде на
динамици саме представе и
да мало буде приступачни
ја пре свега дечјој – казао је
Бако.
На сцени Културног цен
тра прво су се публици пред
ставили чланови Драмске
секције КЦ са занимљивом
и необичном представом
„Времеплов“, аутора и реди
теља Драгане Кнежевић.
Овом представом чланови
секције показали су зна
ње стечено у радионицама
Тело као инструмент, Ане
Врбашки и Марка Дињашког,
који су им помогли да науче
нову технику глуме -  боди
перкушн технике (body per
cussion -  умеће коришће
ње свога тела као музичког
инструмента).
Млади глумци из Купинске
школе представили су се

са представом Капетан Џон
Пиплфокс коју је по тексту
Душка Радовића, припреми
ла наставница српског јези
ка Сандра Исаков Дворниц
ки, која већ 15 година ради
са децом и у оквиру драмске
секције.
– Веома сам задовољна
данашњом изведбом с обзи
ром да смо имали јако мало
времена да се припремимо.
Наравно увек може боље
и треба порадити на још
неким детаљима, поготово
на које нам је указао селек
тор. Свакако желим и да се
захвалим родитељима који
су нам помогли око сцено
графије и који су нам пружи
ли велику подршку – рекла
је Исаков Дворницки.
Уз консултације и саве
те селектора смотре Алек
сандера Бакоа, на Зон
ску смотру дечјег сценског
стваралаштва, која ће бити
одржана 19. и 20. априла у
пећиначком Културном цен
тру пласирале су се обе
представе.

22

ОПШТИНА РУМА

M NOVINE

18. APRIL 2018.

Радови код Гомолаве

ГОМОЛАВА – ХРТКОВЦИ

Санација обале Саве
Р
адови на санацији
леве обале реке Саве,
у зони познатог архео
лошког налазишта Гомола
ве код Хртковаца, у оквиру
прве фазе и у дужини од 250
метара, се приводе крају.
Подсетимо, управо због
померања тока реке Саве
у овом делу, као и високог
водостаја у кишном пери
оду, долази до еродирања
обале и приближавања реке

насељу, али и знатног угро
жавања чувеног локалите
та, једног од најзначајнијих
археолошких налазишта на
подручју Србије које је под
заштитом државе као архео
лошко налазиште од изузет
ног значаја.
Да би се овај тренд угро
жавања зауставио у септем
бру прошле године су запо
чели радови на санацији
обале.

Циљ санације је стабили
зација обале и заштита, како
археолошког
налазишта,
тако и самог насеља Хртков
ци од повишених вода реке
Саве.
Ово је прва фаза, а ком
плетан пројекат, како је то и
најавио директор „Вода Вој
водине“ приликом посете у
марту покрајинског преми
јера Игора Мировића овом
терену, обухвата санацију

обале у овој зони у укуп
ној дужини од 930 метара и
укупне вредности радова од
око 610 милиона динара.
Прва фаза вреди 137
милиона динара. У окви
ру ових радова, урађена
је обалоутврда од каменог
набачаја, док ће се у гор
њем делу обале постави
ти   геопокривач, посебан
материјал којим ће се ста
билизовати косина обале.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РУМА

СОС телефон за жртве насиља

Р

умски Центар за соци
јални рад обезбедио је
још једну иновативну
услугу, а реч је о СОС теле
фону за особе са искуством
у насиљу.
Ова услуга је бесплатна,
може се добити позивом
на број 080-10-10-10, број  
телефона СОС Женског
центра у Новом Саду.
– Основне услуге се
састоје у пружању инфор
мативне, емотивне и правне

подршке путем телефона.
Такође, особе које нас зову
упућују се, по потреби, на
бесплатно правно или пси
холошко саветовање, као и
могућност посредовања ка
институцијама или другим
организацијама. Идеја је да
покријемо већи део дана и
територије овом бесплат
ном, и из нашег искуства,
важном услугом – каже  пси
холошкиња Ивана Перић,  
координаторка   СОС Жен

ског центра у Новом Саду.
Ово
удружење
пружа
женама директну помоћ у
ситуацијама насиља, углав
ном породично -  партнер
ског.   Услуга СОС телефон
омогућава да се жене јаве
анонимно, без страха, да се
информишу да ли је то што
им се дешава насиље или да
пријаве насиље.
– Радимо ово од 2004.
године, а СОС телефон  
поред нас има још 26 органи

Ивана Перић
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Малишана
мање него лане
У

Геопокривач има то свој
ство да, после одређеног
времена, кроз њега израсте
трава и тако добија при
родне карактеристике. Ове
године је предвиђено да се
у продужетку од 110 метара
обале уради заштита самог
високог профила налазишта
Гомолава, за шта су „Воде
Војводине“ обезбедиле 86
милиона динара.
Истовремено, у продужет
ку те деонице ће се одвијати
радови на санацији обале у
дужини од 240 метара. Ови
радови, вредни 1,3 милиона
евра, ће се финансирати из
кредита Светске банке.
С. Џ.
зација у Србији. Ми смо део
мреже „Жене против наси
ља“, а у Војводини смо део
мреже СОС Војводине коју
тренутно чини пет организа
ција – каже Ивана и додаје
да је договор да ова услуга
буде доступна и женама са
подручја румске општине и
Срема.  
Број мреже СОС Војводи
на може се позвати од поне
дељка до петка у времену од
17 до 21 сат и понедељком и
уторком од 10 до 14 часова.
Могуће су и бесплат
не правне консултације на
телефон 021/422-740.
С. Џ.

пис првака у основне
школе започео је 1.
априла и званично
траје до 31. маја, али мали
шани се у први разред могу
уписивати све до почетк а
нове школске године.
Ове године у румској
општини би, по први пут у
школске клупе, требало да
седне 446 првак а, док је
прошле године тај број био
468 – дакле двадесетак
нових ученика мање.
Зоран Дробац, председ
ник Актива директора рум
ских основних и средњих
школа каже да је упис почео
и одређеном бригом родите
ља јер су чули да, по новом
закону, ко не упише дете
кажњава се са 100.000 дина
ра новчане казне.
– Нема места бригама,
званичан упис је до 31. маја,
али сва деца која се до овог
датума не упишу, из било ког
разлога, нпр. лекарског уве
рења, могу се уписати током
лета, до почетк а школске
године – каже Зоран Дробац.
Он додаје да је до 1.
фебруара било пријављива
ње за оне родитеље који су
децу желели да упишу у
школу која није са њихове
територије, али ту није било
проблема, будући да због
мањег броја првака у свим
школама има довољна
места.
Будући првак Лена Рау
жан, са мамом Драганом и
татом Дамиром, била је код
педагош кињ е
Маријан е
Ристић, у градској ОШ „Змај
Јова Јовановић“.
– Није било тешко то што
ме је тета питала – колико
има зека, куца и тако то. И
све сам знала. Научила сам
сва слова, да читам, рачу
нам, знам да бројим до 20.
Мало ми је страшно јер
мора стално да се седи за
столом, ја бих мало шетала
– одговора   нам Лена на
питање да ли је брине пола
зак у школу .
Маријана Ристић каже да
су родитељи добили позив
нице са распоредом када да
свог будућег првака доведу
на разговор.

Лена са мамом и татом

– Тестови које радимо са
малишанима су стандард
ни, исти за све школе   и
такви су већ више година.
Могу да кажем да већина
деце долази слободно, без
страха, изузетно су добро
припремљени и могу да
похвалим наше предшкол
ске установе које доста
раде са њима. Деца су
доста зрелија и спремнија
за полазак у школу, бар што
се тиче тог неког опсега
општих знања, тако да су ту
заиста изузетно добри –

Маријана Ристић

рекла је за наше новине
Маријана Ристић.
Реформа школства која
креће од нове школске годи
не у септембру примењива
ће се на ученике првих и
петих разреда, а Зоран Дро
бац каже да је реч о новим
садржајима који се уводе у
уџбенике и школске програ
ме.
– Ми очекујемо да ћемо о
томе прецизније знати до
краја ове наставне године,
зато се још не наручују
уџбеници за ученике првих
и петих разреда. Говори се и
о електронским уџбеници
ма, а у петом разреду је уве
дена информатика, а биће и
у шестом разреду овај пред
мет. Ту ће бити нових уџбе
ника, а измењен је делимич
но и садржај из осталих
предмета, али још не знамо
о томе прецизно – појашња
ва Зоран Дробац.
Када је реч о ПИСА тесто
вима, он каже да   румски
ђаци нису њима обухваће
ни, јер су већ информисане
школе у којима ће се ради
ти, а међу њима нема рум
ских школа.
С. Џ.
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ОБЕЛЕЖEНA 73. ГОДИШЊИЦA ОД ПРОБОЈА СРЕМСКОГ ФРОНТА

Србија треба да је
на страни антифашизма
Д

ржавни секретар у
Министарству за рад,
запошљавање, борач
ка и социјална питања
Негован Станковић предво
дио је 12. априла државну
церемонију поводом обеле
жавања 73. годишњице од
пробоја Сремског фронта
и том приликом истакао да
је Србија одувек била на
правој страни, па тако и у
Другом светком рату упра
во борећи се против идео
логије нацизма и фашизма.
Станковић је подсетио да
је пуних 175 дана, од 21.
октобра 1944. до 12. априла
1945. године вођена битка у
којој је у тешким и крвавим
борбама на снегу и ветру,
погинуло око 14.000 југо
словенских војника, 1100
припадника Црвене Армије,
као и да је пробој Сремског
фронта означио и оконча
ње Другог светског рата на
територији Србије.  
Венце су положили висо
ке државне и покрајинске
званице, бројне делегације
из земље и иностранства,
представници републичког
и покрајинског СУБНОР-а,
учесници НОР-а и њихови

потомци, а у име Општине
Шид венац је положио пред
седник Скупштине Велимир
Ранисављевић, који се том
приликом и обратио присут
нима.
– Постоје датуми запи
сани у сећању, пред који
ма застајемо свесни да се
тада у то време догоди
ло нешто веома значајно.
Један од тих датума је и 12.

април. Не смемо забора
вити да будућност Србије
увек треба да буде на стра
ни антифашизма, истине и
човечанства. Наши јунаци
показали су најбоље врли
не наших народа, чврстину
карактера, храброст, веру
и љубав према отаџби
ни, обезбеђујући слободу,
независност и достојанство
наше земље. Зато мора

мо да се сећамо, морамо
да обележавамо и морамо
преносити новима нара
штајима истину о том вре
мену – истакао је између
осталог Ранисављевић.
Државни секретар Стан
ковић нагласио је да смо
захваљујући
њиховим
жртвама ми остали слобод
ни и поносни ван свих бло
ковских подела хладнора

Велимир Ранисављевић је положио венац испред Општине Шид
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Крваве
борбе
Пуних стотину седамде
сет пет дана, од 21. окто
бра 1944. до 12. априла
1945. године вођена је
битка у којој је са обе стра
не учествовало око две
стотине педесет хиљада
војника. Уз јединице Југо
словенске Армије, уче
ствовале су и трупе Црве
не и бугарске Народне
армије, као и Бригада
„Италија“.
У тешким и крвавим бор
бама, на снегу и ветру,
погинуло је око тринаест и
по хиљада југословенских
војника, углавном млади
ћа из Србије и Црне Горе,
хиљаду сто припадник а
Црвене Армије, шест сто
тина тридесет припадника
бугарске Народне Армије
и стотину шездесет три
Италијана из састава југо
словенских јединица. На
страни непријатеља, поги
нуло је око тридесет хиља
да војника.
Важно је нагласити да је
пробој Сремског фронта
означио и окончање Другог
светског рата на територи
ји Републике Србије.
товског размимоилажења.
– Морамо следити пут
наших предака тако што
ћемо у миру сачувати
нашу независност, јачајући
економију, војску и култу
ру. Негујмо и унапређујмо
међунационалну и верску
толеранцију јер само тамо
можемо ојачати Србију –
поручио је државни секре
тар Станковић и додао да
смо управо то дужни свим
прецима који су животе
дали за нашу слободу.
Након церемоније пола
гања венаца и одавања
државних и војних поча
сти уприличен је пригодан
уметнички програм.
Церемонији су поред
представника Владе и Вој
ске Србије, присуствовали
преживели учесници ове
велике битке, дипломатски
представници земаља чије
су трупе учествовале у бор
бама на Сремском фрон
ту, представници Општине
Шид, СУБНОР-а, удруже
ња за неговање традици
ја ослободилачких ратова
Србије и грађани.

25

ПРОБОЈ СРЕМСКОГ ФРОНТА: ИСТОРИЈА И СЕЋАЊА

Храбра борба
наших суграђана

Југословенска армија у борби

П

рошле недеље смо шен. Зато су бројни наши
обележили већ 73. суграђани и комшије полако
годишњицу
пробоја почињали да формирају или
Сремског фронта. Овај дога се прикључују партизанским
ђај врло често повезује се са одредима у фрушкогорским
пробојем Солунског фронта, брдима и шумама у околи
јер су у оба случаја неприја ни Босута и Моровића. Ру
тељи након пробоја у врло мљани су 1942. направили
кратком року поражени. Ов огромну штету страном за
де, у Срему, настала је исто војевачу палећи житарице и
рија, а, бар неко време, о то уништавајући пољопривред
ме су нас учили и у школама. ну механизацију, док су Ми
Како данас стоје ствари, тровчани и Лаћарци, готово
чини се да су овај догађај, током целог рата, непрекид
као и целокупна антифаши но минирали пругу Београд
стичка борба на овим про – Загреб, константно спре
сторима помало забо
рављени, а историја се
тумачи у складу са но
вом, националистичком,
идеологијом.
Било како било, ако
погледамо уназад, у пе
риоду од 1941. до 1945.
године на овим просто
рима није било нимало
мирно. Народ Срема,
иако мултинационалан,
тешко је прихватао при
суство
фашистичких
снага на својој терито
рији, а непријатељ, као
и они њему приклоњени,
овде баш и нису имали
миран сан.
За фашистичку Немач
ку, територија Срема,
као уосталом и целе Вој
водине, била је изузетно
значајна за снабдевање
трупа на Источном фрон
ту. То је знао и овдашњи
народ, који је због тога
Петар Перге
био додатно осирома

Марија Марић

чавали транспорт ка истоку и
ометали комуникацију руше
ћи тт стубове.
Поред диверзија, на овим
просторима било је и пра
вих борби, па су нека од
околних села непрекид
но падала из руку у руке.
И тако све до краја рата,
односно формирања и
коначног пробоја Срем
ског фронта.
Када се мало боље
фокусирамо на све ово,
и када размислимо, ви
дећемо да су све ове
борбе изнели не прокла
мовани ратни хероји, већ
они истински. Обични
људи, наши суграђани,
који су својим херојством
доказали да и голоруки
радник или сељак уме да
пружи отпор свом угње
тавачу. Један од оваквих
људи, наших суграђана,
био је и Петар Перге, по
занимању радник, а по
страсти фудбалер Рад
ничког. Као Мађар, био
је мобилисан у неку од
домобранских јединица
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овде у Срему. Како му фа
шистичка униформа никако
није одговарала, а с обзиром
на то да је био и склон леви
ци, Петар је убрзо покупио
оружје, поздравио се са су
пругом и сином, и прикључио
се антифашистичкој борби.
Све ово сазнајемо од његове
ћерке, Марије Марић, која се
присећа прича о свом оцу ко
је је чула од мајке.
– Био је мобилисан у до
мобране, али није искори
стио предности своје нацио
налности. Дошао је и рекао
да иде у партизане. Био је
у неком од околних одреда,
па је често тајно долазио да
посети мајку и брата – прича
Марија.
Како каже, њу је видео
само једном, 1944. године
када је рођена, и тада је са
својом јединицом, према од
ређеним подацима Деветом
војвођанском ударном бри
гадом, отишао пут Фрушке
Горе, рекавши притом да
ће се брзо вратити и да је
рат скоро готов. У то време
у Срему су се водиле борбе
за ослобођење бројних окол
них места, посебно у рејо
ну Фрушке Горе, а Петар је
крајем 1944. године са сво
јом бригадом, као појачање
Седмој војвођанској, стигао
у Врдник. Борбе су трајале
неколико дана, а према из
вештајима биле су прилично
тешке, сурове и крваве. Врд
ник је упркос свему ослобо
ђен, а Петар је остао тамо и
то заувек. Према Маријиним
речима, породица врло ду
го није знала шта се са њим
десило, али су неколико го
дина након рата успели да
контактирају његовог ратног
друга. Како каже, погинуо је
у уличним борбама, истр
чавши пред непријатељски
аутомат, иако су га другови
у томе спречавали. Пробој
Сремског фронта никада ни
је дочекао, а није стигао ни
својој кући.
Овакву судбину доживело
је још много оваквих, обич
них људи. Само на Срем
ском фронту погинуло је ви
ше од 13.000 бораца, а број
погинулих бораца у свим
борбама у Срему немогуће
је израчунати. Многи наши
суграђани слободарског ду
ха прикључили су се борби
за земљу у којој би им деца
живела безбрижно, оставив
ши своје кости без гроба,
негде у шуми, а шта је од те
земље данас остало и сами
видимо.
Немања Милошевић

Појачана контрола
М
итровачка
саобра
ћајна полиција је
почела акцију појача
не контроле саобраћаја са
циљем повећања безбедно
сти учесника у саобраћају:
пешака, деце, бициклиста,
возача мопеда и мотоцика
ла. Поводом ове акције али
и измене и допуне Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима, 4. априла начел
ник Одељења саобраћајне
полиције Владимир Рољић
је упознао медије са нови
нама које доноси поменути
Закон, као и са тренутним
стањем у саобраћају.
– У прва три месеца ове
године повећано је стра
дање пешака у саобраћа
ју што није специфично за
наш предео и наше путеве.
С обзиром на то да је било
зимско време, надлежни
су анализирали те незгоде
и утврдили да пешаци нај
чешће страдају због својих
грешака, кретање ноћу без
светла ван насеља, ступа
ња на коловоз под дејством
алкохола, прелазак пута ван
пешачког прелаза. Било је
неколико незгода у којим су
страдању пешака доприне
ли возачи који су се кретали
великом брзином у насе
љу. Због тога је саобраћај
на полиција предузела низ
репресивних
активности,
пре свега појачане контро
ле кретања како пешака
тако и брзине кретања у
оним улицама где је најве
ћа фреквенција пешака. Ове
године планирамо и доста
превентивних активности и
кампања како бисмо поди
гли свест пешака у пошто
вању саобраћајних прописа,
како би избегли страдање,
повређивање, и како не би
плаћали новчане казне које
су по новом закону повећане
– рекао је Владимир Рољић.
Он додаје да су у току марта
два пешака изгубила живот
на подручју Срема, а про
шле године један и наглаша
ва да је та бројка већа када
је реч о прва три месеца у
овој години.
С обзиром на то да су пре
ма новом закону неке казне
повећане, неке смањене,
а постоје и прекршаји који
до сада нису третирани као
такви начелник Владимир

Начелник Владимир Рољић на терену

Рољић наглашава колико
ће   возачи од сада морати
да плате уколико не поштују
саобраћајна правила у току
вожње.
– Претпостављам да оно
што наше возаче највише
занима је то да је казна за
некоришћење сигурносних
појасева повећана са 5.000
динара на 10.000 динара.
Исти случај је са казном за
коришћење мобилног теле
фона у току вожње. Затим
прекорачење брзине у насе
љу за вожњу од 70 до 80
километара на час казна је
била 6.000 а сада   ће бити
10.000 динара. Смањена је
допуштена количина алко
хола у крви са 0,3 на 0,2 про
мила а уведени су неки нови
прекршаји, рецимо возач
бицикла нема право, а зна
мо да то доста наших људи
ради, да вуче колица или
животињу са собом – рекао
је Рољић
Он такође напомиње да
ће полиција вршити појачану
контролу везивања на зад
њем седишту али и да има
доста измена када је упо
треба заштитних система за
децу у питању.
– Када је 2009. године
уведен нови Закон о без
бедности саобраћаја про
ценат употребе сигурносних
појасева је био 30 посто, а

сада на подручју Срема тај
проценат износи 90 посто
када су у питању возачи и
сувозачи. Проценат употре
бе појасева на задњој клупи
је доста нижи, тако да ћемо
ми нашу активност усмерити
ове и наредне године да се
тај проценат употребе сигур
носних појасева на задњој
клупи повећа и буде прибли
жан оном проценту који се
односи на предња седишта
– каже Рољић.
Он додаје да су казне за
невезивање
сигурносних
појасева исте за сва седи
шта у возилу и истиче да је
доказано да употреба сигур
носних појасева повећа
ва шансу путницима да не
добију телесне повреде при
ликом саобраћајних незгода.
Када говоримо о употреби
заштитних система за децу
Рољић истиче да је уведе
но доста нових чланова   и
да за разлику од ранијих
периода када је то био један
прекршај сада је подељен
на више њих. Сходно овоме
висина казне зависи од тога
да ли се дете превози у кри
лу возача, да ли се прево
зи на предњем или задњем
седишту без дечијег седи
шта. Казне за овакве прекр
шаје се крећу од 5.000 па до
15.000 и 30.000 динара.
Андреа Димић
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РАДНА ЗОНА „РУМСКА ПЕТЉА“

Радови на јавној расвети

Ј

една од инвестиција која свакако
утиче на квалитет понуде и услова
у Радној зони „Румска петља“ је и
расвета у овој зони, а радови на расве
ти требало би да се окончају до краја
априла, мада је званични рок завршет
ка  9. мај.
Слађан Манчић је 12. априла оби
шао радове на постављању расвете
за које је Управа за капитална улага
ња Војводине обезбедила 45 милио
на динара, а с обзиром да је на „Рум
ској петљи“ урађено три километра
саобраћајница, расвета се поставља
њиховом целом дужином.
– Урадили смо саобраћајнице, водо
водну и канализациону мрежу, гасифи
ковали ову Радну зону, тако да са овом
расветом имамо заиста једну атрак
тивну локацију за све заинтересоване
инвеститоре или, како то воле да кажу
у Немачкој, индустријски парк. Следи
нам и изградња пречистача којим ћемо
заокружити ову изузетно уређену лока
цију која ће бити спремна да дочека и
најзахтевније инвеститоре – истакао је
Слађан Манчић.
Он је изразио и своје задовољство
што интересовање инвеститора за
„Румску петљу“ не јењава.
– Ми у блоку 1 имамо четири прода
та плаца, тако да се ове године очекује
изградња нових фабрика и построје
ња. Баш и данас имам разговоре са

Обилазак радова на постављању расвете

потенцијалним инвеститорима, као
и писмо о намерама „Румекона“ који
овде већ има погон, али планира про
ширење – додао је председник Ман
чић.
Приликом обиласка радова на
постављању расвете Слађан Манчић
је најавио и изградњу пречистача на
„Румској петљи“.
Он је подсетио да пречистач код
„Хачинсона“ кошта 100 милиона дина
ра, као и да су извођачи у фази доби
јања грађевинске дозволе тако да би

радови на изградњи ускоро требало да
почну. Пречистач на „Румској петљи“
би, по проценама, могао да кошта до
пола милиона евра.
– Видећемо да за ова средства кон
куришемо код виших нивоа власти, а
ако не, ми смо спремни да сами исфи
нансирамо његову изградњу. Овај
пречистач је јефтинији зато што овде
нeмамо ту прљаву индустрију, тако да
би се овде градио обичан биолошки
пречистач за техничку отпадну воду –
рекао је Слађан Манчић.
С. Џ.

Дивошки основци прваци у Еколошком изазову

Спасимо воде, спасимо живот

Ј

една од забрињавајућих
чињеница каже да ће до
2025. године две трећине
човечанства осетити озбиљан
недостатак воде. Стручњаци
упозоравају да тренутно око
милијарду људи нема при
ступ пијаћој води, а више од 5
милиона људи годишње умре
од болести које су узроковане
загађеном водом. Стална зага
ђења, природне катастрофе и
климатске промене су само
неки од проблема са којима се
наша планета суочава. Исто
тако, још један од проблема је
и прекомерно трошење пијаће
воде.
Поред еколошких, медиј
ских и политичких иницијати
ва, одговор на овај горући гло
бални изазов индустријског и
постиндустријског друштва су
одлучили да пруже и ученици
школе „Свети Сава” у Диво
шу. ЕЛТА (Удружење настав
ника енглеског језика Србије)
је расписала конкурс и позва
ла све ученике основних и

средњих школа са територије
Србије да се прикључе њихо
вој мисији у циљу да би се
подигла еколошка свест, пого
тово код младих.
Ученици су позвани да
осмисле
постер,
напишу
песму или сниме видео (до 2
минута) на задату тему. Мак
сималан број ученика по про
јекту је могао бити 6. Деца из
Дивоша су покушала да крат
ким видеом скрену пажњу на

проблем загађености воде и
њену прекомерну употребу,
као и на неопходност чисте и
питке воде.
Након пажљивог разма
трања пристиглих радова из
читаве Србије (преко 140 уче
ника) трочлани, стручни ЕЛТА
жири одлучује да 18 радова
уђе у финале међу којима се
нашао и видео подручне шко
ле из Дивоша „Save water,
save life“ („Спасимо воде, спа

симо живот“). Жири је одабрао
радове на основу три критери
јума: оригиналност, креатив
ност и квалитет језика. Радо
ви изабраних финалиста су
стављени на јавно гласање и
након десетодневног гласања
Дивош је освојио ПРВО место
у категорији свих основних
школа са 166 гласова. Друго
место је заузела Основна шко
ла „Бранко Радичевић“ из Раз
бојне (151 глас), а треће место
Основна школа „Коста Ђукић“
из Младеновца (75 гласова).
Победничку екипу су чини
ли: Дуња Влајковић (5. раз
ред), Лука Радичић (5. раз
ред), Дејан Ухлик (6. разред),
Иван Пејаковић (7. разред),
Татјана Рајшић (7. разред)
и Филип Маричић (8. раз
ред). Ментор пројекта је била
наставница енглеског језика
Маја Бисерчић која је осми
слила сценарио и текст. Сво
јим идејама видео је употпу
нила и наставница биологије
Снежана Павловић.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ПРЕДСЕДНИЦА СУДА ФИзИЧКИ НАПАДНУТА

Странка тукла судију
– Ништа није указивало да
ће ме странка која се нала
зиусуднициухватитизакосу,
оборити на земљу и ударати
са гипсом на руци у пределу
потиљка, све док нисам пала
у несвест. Не знам како ћу те
сликеизбрисатиизглавеивра
тити се на своје радно место
– почиње разговор за наше
новине судија Зорица Марин
ковић Илиески, председница
Прекршајног суда у Сремској
Митровици, још увек потресе
нанаконфизичкогнападакоји
сеодиграо8.априла.
Зорица која је судија више
од 17 година у сремскомитро
вачкојпалатиправде,кажеда
је било вербалних напада од
странака,алиоваконештошто
се њој десило, никада нико
ниједоживео.Једвасмогавши
снаге, за наш лист, подсетила
се немилог догађаја који се
догодионаправославниУскрс.

–Женскаособакојусупри
јавили на једној бензинској
пумпи на аутопуту, иначе
мађарска држављанка која
није имала лична докумен
та код себе, приведена је на
саслушање. Након што сам
јојизреклаказнупоЗаконуо
странимдржављанима,онасе
залетела према мени и у том
налету ухватила ме за косу,
оборила на земљу и почела
да удара. Да у судницу нису
улетели полицајац и инспек
тор који су током суђења
били испред врата, не знам
како бих се извукла. Три пута
самсеонесвестила,докмеје
ударала са гипсом у пределу
потиљка – каже председни
ца Прекршајног суда Зорица,
описујућисценусапрвогспра
таизсуднице3.
Судија каже да је странци
како и Закон налаже обезбе
дила преводиоца, да је у пар

Судија зорица
Маринковић Илиески

навратаупиталадалијеглад
наижедна.Чакиказназаово
дело која се креће од 10.000
до 50.000 динара није изре
чена у свом највишем износу,
већ она у износу од 15.000
динара, а према Зоричиним
речима,онајесамообављала
својпосао.

– На срећу немам никакве
преломе. Требаће ми мало
времена како би све ово пре
вазишла и наставила даље
да радим свој посао – прича
Зорица, која је одмах након
овогдогађајаузелаболовање.
Напад на судију Зорицу
Маринковић Илиески, пред
седницу Прекршајног суда у
Сремској Митровици, најо
штрије је осудило Министар
ство правде. Они су у свом
саопштењупозвалинадлежне
органе да реагују у најкраћем
року како би се утврдиле све
околностиовогнапада.
Основни суд у Сремској
Митровициизрекаојепритвор
до30данаосумњиченојТ.П.И,
због основане сумње да је
извршилакривичнаделаоме
тање правде и угрожавање
сигурности на штету судије
ЗорицеМарковићИлиес ки.
С. Костић

МИГРАНТИ У ШИДУ ПРОДАЈУ ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ

Боље него да краду

Б

ројне хуманитарне организаци
је помажу избеглице са Блиског
истока,ухранииобући,дабишто
мање осетиле терет мигрантске кризе.
Међутим,њиховипакетипомоћинанеки
начинзавршенашидскојпијаци.Азилан
ти ту хуманитарну помоћ свакодневно
продају,аграђаниШидакупују,узобра
зложењедасуценемногоприступачније
у односу на радње.  Највећу муку муче
у Јавном комуналном предузећу „Стан
дард“,којетражиначиндастаненапут
овојилегалнојтрговини.
Мигранти из прихватног центра Прин
циповац не губе време док чекају да
ли ће наставити пут ка некој од зема
ља Европске уније. Неки од њих пређу
пешке 11 километара са џаком  робе,
какобиседомоглипијацеуШиду.Један
одњихјеиМухамедизАвганистана.
– На Принциповцу сам са супругом
и двоје деце, већ годину дана. Чекамо
азил за Немачку. Овде сам стекао мно
гокупаца,којикупујуодменеробу.Јесте
да смо то све добили као хуманитарну
помоћ,алимитосвенепотрошимо.Од
тогновца,штозарадимпродајом,најче
шће деци купим воће, поврће, а и неки
евро. То је валута која ће нам највише
требатиуземљамаЕУ,доксенеснађе
мо–кажеМухамед,којинекријепорекло
робе.
Ципеле, ћебад, јакне, папуче, играч
ке...свејетоизложенонакартонуиспред
улазаупијацу.Далијебиопијачнидан
иликупцисталнотакозапиткују,дилему
јерешилаједнастаријагоспођа.

– Већ дуже време код њих купујем.
Данас сам пазарила две пасте за зубе,
којекоштају100динара.Ћеркаћеићина
једанрођендан,икаопоклонсамјојузе
ла,великогплишаногмедуод500дина
ра.НикодКинезазатепаренеможеда
се нађе таква играчка – уверена је ова
Шиђанка, која сматра да су и четири
Јувитанинекашицеза100динаравише
одакције,пајеинечудиштосвевише
мештанапазарикодмиграната.
Међутим, мигрантска трговина није
од скоро, већ она траје више од годину
дана,анадлежнијојјошнапутнисуста
ли.
– Ми не можемо да им наплатимо
закуп тезги или пијачног простора, кад
они робу продају испред пијаце. Кому
нална инспекција  мигрантима одузима
робу, али пошто она нема декларацију,

жаонамједајеуништимо,пајевратимо
наПринциповац,јерзнамодасујетамо
добили.Итакосевећдужевремеврти
мо у круг– објашњава Горан Вукмир из
ЈКП„Стандард“уШиду,којипокушавада
пронађе неко решење, како не би трпе
лиштетупродавцикојиредовноплаћају
пијачнузакупнину.
Шиђани који су највише огорчени
доласком миграната у ово погранично
место, кажу да је боље да продају него
дакраду.
– Азиланти из прихватних центара не
правенамапроблеме,већоникојиовде
боравеилегално.Билобидоброкадби
итинашлинекипосао,анедасебаве
разбојништвом – каже Стојан који је у
пар наврата ухватио мигранте који су,
какокаже,покушалидамуобијурадњу.
С.Костић
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Прихватилиште за псе КАЗНЕНО-ПОПРАВНОГ ЗАВОДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Дан отворених врата

У

Казнен о-поправн ом
заводу у Сремској
Митровици, у окви
ру Прихватилишта за псе, у
суботу 14. априла одржана
је акција под називом „Дан
отворених врата“. Врата
прихватилишта за грађане
су била отворена од 10 до
12 часова и у том периоду
посетиоци су били у прили
ци да виде у каквим услови
ма бораве пси који су завр
шили у прихватилишту и на
који начин се води брига о
њима.
Непосредно пре почет
ка обиласка, у митровач
ком хотелу „Срем“ градона
челник Владимир Санадер
је са управником Завода
Александром Алимпићем и
представницом удружења
„Канис“ Андријаном Недељ
ковић потписао споразум о
међусобној сарадњи. Овим
споразумом
удружење
„Канис“ се прикључује раду
прихватилишта тако што ће
пружити своју помоћ у удо
мљавању напуштених живо
тиња које су се овде нашле.
Приликом обиласка при
хватилишта, градоначелник
Владимир Санадер обратио
се медијима и изјавио да је
ова акција још један корак у
решавању проблема напу
штених животиња.
– Дошли смо да промо
вишемо удомљавање живо
тиња које су смештене у
Прихватилиште за напу
штене животиње у Казне
но-поправном заводу, које
смо ветеринарски третира

Андријана Недељковић, Александар Алимпић, Владимир Санадер

ли, вакцинисали и стерили
сали. Сада крећемо у другу
фазу, а она подразумева да
ово није трајно место где се
те животиње налазе, већ су
оне овде да се медицински
третирају и пронађу сво
је нове власнике – рекао је
Санадер и додао да је крај
ња солуција чиповање паса
на име града, и уколико се
утврди да они нису агре
сивни њихово пуштање на
места на којима су претход
но ухваћени.
Током обиласка, присутни
су могли да виде и показну
вежбу послушности коју су
приказали осуђеници који
воде рачуна о псима из при
хватилишта и са њима оба
вљају дресуру. Такође, од
недавно се у оквиру Казне
но-поправног завода одвија
и програм ресоцијализације
затвореника уз псе, о чему је
нешто више рекао управник
Александар Алимпић.
– Грађани овим поводом
могу да виде шта то зна

чи један дан радити у при
хватилишту, како се ради
са псима, на који начин се
врши обука и слично. Има
ли смо прилику да видимо
да су пси са којима радимо
социјализовани и научени
основним командама послу
шности. Оно што још ради
мо је ресоцијализација осу
ђеника помоћу паса. Имамо
две осуђеничке групе од по
седам осуђеника. Програм
траје шест недеља и виде
ћемо какве резултате ће да
донесе – изјавио је Алим
пић.
С обзиром на то да је при
марна улога ове акције била
фокус на удомљавање паса
збринутих у прихватилишту,
као и озваничење сарадње
прихватилишта са удруже
њем „Канис“, медијима се
испред овог удружења обра
тила Андријана Недељко
вић.
– У граду смо активни већ
десет година баш по питању
удомљавања и збрињавања

напуштених животиња, као
и по питању подизања све
сти о важности одговорног
власништва у чијем недо
статку проблем напуштених
животиња и настаје. Драго
нам је што смо део овог про
јекта, а надам се да ћемо у
даљем раду постићи много
више, поред збрињавања, и
у самом спречавању појаве
нових напуштених паса на
улицама – рекла је Недељ
ковићева.
Након приказа показних
вежби са псима који су про
шли кроз програм елемен
тарне обуке послушности,
грађани су имали прилику
да обиђу и сам објекат у
којем су пси смештени. Тако
ђе, свако ко је желео могао
је да удоми пса, а за то му
је била потребна само лична
карта, јер се сви удомљени
пси чипују на име нових вла
сника како би се превентив
но деловало на смањење
проблема напуштања живо
тиња. 
Н. Милошевић
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САВА ШУМАНОВИЋ И РАСТКО ПЕТРОВИЋ У УМЕТНИЧКОМ ДИЈАЛОГУ (2)

Поетичке тачке
сусретања

П

ринцип који, чини се,
обезбеђује чистоту и
чврсту утемељеност,
али и неопходну флексибил
ност,   научног погледа на
однос дела Растка Петрови
ћа и Саве Шумановића јесте  
принцип сродности поетич
ких феномена.   Конкретно,
поља у којима се у првом
перцептивном слоју нагове
штавају поетичка и уметнич
ка веза међу делима двојице
стваралаца и у којима ће се у
даљем току трагати за дока
зивим упориштима тих наго
вештаја спојена су у  целину
по нивоима:  
– визуелне (и чулне) срод
ности,
– значењске (и симболич
ке) сродности и
– теоријске (и интертексту
алне) сродности.
Домин антн а
књиж евн а

грађа која се односи на ства
ралаштво   Растка Петрови
ћа, а која је релевантна за
циљ који је пред нама, јесте
поезија песничк е збирк е
Откровење1. У дванаест
песама (и тринаестом тексту
Јуда – Пробуђена свест)
које чине ову збирку налазе
се све фундаменталне пое
тичке појаве значајне за
интермедијално повезивање
песничк ог
ствар ал аш тва
Растка Петровића и сликар
ства Саве Шумановића.
Ликовна грађа из које ће се
кристалисати аргументација
је безмало целокупно сли
карско дело Саве Шуманови
ћа2. Посебан акценат је ста
вљен на први део његовог
стваралаштва који се у пери
одизацијама везује за куби
стички односно посткуби
стички, најтачније речено - 

констуктивистички ликовни
рукопис3. По логици помену
тог принципа сродности
одабране су и тумачене оне
слике које проналазе и воде  
нит до поезије Растка Петро
вића, као што ће бити ода
бране песме овог песника
које су у различитим  песнич
ко/ликовним композиционим
елементима, свих поетичких
нивоа, тематски, у изразу и
идеји блиске сликама Саве
Шумановића.
Теоријска грађа коју су
сами уметници оставили за
собом, значајна за истражи
вање експлицитних поетич
ких и аутопоетичких ставова
двојице уметника, обухвата
све есеје, ликовне критике и
програмске чланке Растк а
Петровића који су релевант
ни за аргументацију истра
живања, као и три важна тек

Пише:
Милијана Симоновић

ста Саве Шумановића у који
ма сликар износи своја ства
ралачка начела. У том сми
слу, ова теоријска грађа ће
бити коришћена као неумет
нички артефакт, будући да
не припада свету непатворе
ног уметничког стварала
штва, али је настала као
делатнички, интелектуални
производ духа двојице умет
ника.
Поетичке тачке сусретања,
снаж ног
комп ар ат ивн ог
потенцијала, она разнородна
комп оз иц ио н о
уграђ ен а
места која се у делима двоји
це уметник а приближавају
једно другом до суптилне
границе укрштања, можемо
поделити4 у две групе и то
прем а
феном ен ол ош ком
критеријуму.
Прва група додирних тача
ка удружена је по принципу

Збирка песама Откровење штампана је 1922. године и представљала је, уз Лирику Итаке Милоша Црњанског,  један изразито револуционарни, аван
гардни песнички искорак у српској поезији с почетка двадесетог века.

1

Одређене слике које су настајале у различитим фазама Шумановићевог дела током његовог двадесетпетогодишњег сликарског стварања ће бити одабра
не као најбољи примери за доказивање тезе о кохерентности уметничког израза двојице уметника.

2

Хронолошки, то су слике из првог париског периода, настале под утицајем А. Лота, а из времена интензивног дружења двојице уметника у Паризу. То је
истовремено и доба креативног настанка песама које чине збирку Откровење.

3

4

Као све поделе у области уметности, и ова је условна.
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конструктивних техника ства
рања уметничког дела (оба
уметничка медија тј. и књи
жевности и сликарства) и по
принципу спољашњег при
ступа уметничком делу5. Те
тачке су:
–
естет ик а
сувиш е
стварног, као доминантни
стваралачки програм двоји
це уметника који своју пое
тичку осу о ре-креир
 ању
стварн ос ти
маниф ес тује
кроз основна песничк а тј.
ликовна изражајна средства
(песничка слика, композици
ја, језик, ритам, линија, боја,
облик итд.) и који је, уз изве
сне модифик ације, остао
присутан као такав у цело
купном (жанровски, тематски
и изражајно) делу песника и
сликара;
– феномен „Пијана лађа“,
Шумановићева слика наста
ла 1927, која је, осим у ликов
ном смислу и слик арству
самог Шумановића, изузетно
значајна за поетичко повези
вање двојице уметн ик а
(помоћу још једне Шумано
вићеве слике,   Доручак на
трави6 и у компарацији са
Петро в ић ев ом
песмом
Пустолов у кавезу7) и интер
медијално сагледавање коју
бисмо могли назвати своје
врсним   уметничким тран
сфером;
– феномен покрета, (са
посебним освртом на кине
матографију и кинемато
графски метод у другим
уметностима), запажен и
означен као посебан сегмент
поетике двојице уметник а,
његов статус у раним фаза
ма Шумановићевог ликовног
израза (који нам је познат
као близак кубизму тј. пост
кубизму) и Петровићевом
Откровењу, варијетети и  
развој до Петровићевих фил
мова и Шумановићевих  
Шиђанки.
Друга група додирних тача
ка две поетике откриваће се
унутраш њим8 прис туп ом   
уметничким делима. Поетич
ки феномени манифестују се
у иконографском ансамблу

као теме и мотиви ( кроз уоч
љиве опажајне аналогије), а
значења која имају су уткана
дубоко у сазнајне слојеве
уметничког дела. Неодвојива
од прве групе повезивих
тачака семантиком и идејом,
ова група паралела садржи
следеће теме:
– тело, телесност – као
пространа и свеприсутна
тема, али и као спознајни
инструмент теорије чулно
сти. Обојица уметник а су
фасцинирани телом снажне
еротске и сексуалне енерги
је, и уметнички га преоблику
ју на различите начине. Код
Петровића је присуство тела
и телесног у поезији еруптив
није и доноси једну нагонску,
физиол ошку филозофију,
док је на платнима Саве
Шумановића оно децентније
и  формално често у служби
композиције. Ова дистинкци
ја у равни прик азивачког
кореспондира са различито
шћу сензибилитета, али,
чини се, потврђује једнак
интензитет фасцинације;
– мотив пута (путовања,

путника)  -  у контексту аван
гардне поетике европског и
националног оквира и као
симболички знак у делима
двојице уметника;
– мотив воде (потоци,
реке, језера, мора, океан
 и) и
морнара -  вода, као један од
четири виталистичк а еле
мента, али и као мотив сна
жне хтонске природе, веома
је значајан и присутан у
делима Р. Петровића и С.
Шумановића. Појављује се
као мотивска константа у оба
стваралаштва и представља
спону између два света –
света стварности и света
изван те стварности;
– мотив грожђа, бербе,
вина, жита - хришћанство
– као део нутриционистичког
мотивског репертоара (како у
поезији Р. Петровића, тако и
у сликарству С. Шуманови
ћа), али и у светлу формалне
конкретизације идеје хри
шћанства. Мотив грожђа
(бербе, винограда, вина) и
жита тумачи се као суптилан,
али недвосмислен симбол
религ иоз ног
метатекс та,
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којим се улази у даља и сло
женија одгонетања слојева
значења9;
– хроматика – као засебан
феномен   али и надсегмент
инкорпориран у целину умет
ничких система двојице
уметник а и који чини део
свих до сада наведених
тачак а спајања уметничког
израза Петровића и Шумано
вића . Боја, њене формалне
и садржинске компоненте,
појавни и значењски облици,
експресивност и симболика
заузима готово круцијално
место у стваралаштву песни
ка и сликара. Јединство уза
јамне палете у колорисању
песничке односно ликовне
слике плодно је поље за
интермедијална повезивања
и сагледавање двоструког
контекста те и такве палете
– једног који је интеран и спе
цифичан за поетику двојице
уметника и други који је део
општег колористичког иден
титета нове европске и срп
ске уметности периода аван
гарде тј. првих деценија два
десетог века.    

5
Под спољашњим приступом у овом, конкретном случају не подразумева се традиционално разумевање тог појма у теорији књижевности (истраживање
биографије, историјских околности и других друштвених чинилаца важних за настанак дела, однос психологије и књижевности итд. како о томе пишу Велек
и Ворен у Теорији књижевности, Нолит, Београд, 1985, стр. 95 - 165), већ својеврсни спољни слој унутрашњег (опет по традиционалном разумевању) при
ступа.
6

О овој слици је било говора у поглављу о Шумановићевој ликовној еволуцији и поетици.

Податак да је Растко Петровић 1924. године превео (исте године је тај превод објављен у Сведочанствима) Рембоов Пијани брод може бити релевантан
у домену извесног уметничког утицаја. О утицају поезије Артура Рембоа на песнички израз Растка Петровића, као и о појединостима везаним за песму
Пијани брод говорили смо у уводном делу овог рада. Иако се конкретне поетичке споне између  Пембоове песме и Шумановићеве истоимене  слике уоча
вају на колористичком и делимично мотивском плану, Шумановићева слика   више презентује индивидуални поетички приказ него што кореспондира са
поетиком Рембоове песме.  
7

8

Појам унутрашњи овде се односи на оне видљиве елементе уметничких дела који дело чине структурално особеним.  

Пример - збирка Откровење је састављена од дванаест песама (тринаести је прозно-поетски текст Јуда – Пробуђена свест), што споља индицира хри
шћански контекст, као што то чини и ликовни приказ  дванаест фигура Савиних Берачица (1942).
9
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ИРИГ: OШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

Предавање о безбедности деце

Т

оком ове школске годи
не, Полицијска управа у
Сремској Митровици у
сарадњи са школским упра
вама на подручју Срема, реа
лизује превентивни пројекат
за ученике основних школа,
„Основи безбедности деце“.
Пројекат се реализује у 48
школа а циљне групе су уче
ници четвртог и шестог раз
реда. О опасностима које
вребају на интернету и преко
друштвених мрежа, прошле
среде одржано је предавање
на ову тему у основној школи
„Доситеј Обрадовић“ у Иригу.
– Кроз разговор са учени
цима желимо да укажемо на
неке ризике који могу да про
истекну највише приликом
коришћења друштвених мре
жа. Све оно што ђаци не раде
на улици, не треба да раде и
на друштвеним мрежама, а
то је да не склапају пријатељ
ства са сваким, пазе са ким се
друже, да не остављају подат
ке непознатима који могу да
указују на адресу становања,
школу коју похађају, фотогра
фије и видео садржаје које
може неко да злоупотреби
– каже Жељка Аврић, порт
парол Полицијске управе у
Сремској Митровици.
Она је посебно скренула
пажњу овој циљној групи, да
не заказују састанке са непо
знатим виртуелним пријате
љима.
Сви смо свесни чињенице
да се на интернету врше све

више кривичних дела, како
лакших тако и тежих, али деца
тако не размишљају. Жикицу
Јовановића инспектора Кри
миналистичке полиције, током
његовог излагања на ову тему,
врло пажљиво су слушали
иришки шестаци, који су се
укључивали у предавање.
– Чим приметимо нешто
сумњиво на друштвеним мре
жама, прво треба да обаве

стимо родитеље, а онда ће
они полицију. Свакако, роди
тељи треба да знају са ким се
дописујемо и ко су нам при
јатељи. – каже Ч.А. ученик
шестог разреда, који је веома
задовољан едукацијом.
Директорка школе Сања
Николић, похваљује сарад
њу са Полицијском управом
Сремска Митровица. У окви
ру овог пројекта расписан је

Теме пројекта
Предвиђене теме током овог
пројекта су: Безбедно учешће
у саобраћају, Полиција у слу
жби грађана, Насиље као нега
тивна друштвена појава, Пре
венција и заштита деце од зло
употребе опојних дрога и алко

хола, Безбедно коришћење
интернета и друштвених мре
жа, Превенција и заштита деце
од трговине људима, Заштита
од пожара и заштита од тех
ничко-технолошких опасности
и природних непогода.   

ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ ИРИГ

Адаптација иришког вртића

П

редседник Покрајинске владе Игор Мировић уру
чио је 4. априла   уговоре у вредности од 150,4
милиона динара за инвестиције у области обра
зовања. Средства су добиле 53 установе – основне и
средње школе, предшколске установе и домови учени
ка за реконструкцију, адаптацију, санацију и инвестици
оно одржавање објеката.
На овом конкурсу својим пројектом за потребе ДУ
„Дечија радост“ конкурисала је и иришка општина.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине - националне заједнице
одобрио је средства у износу од 1,9 милиона динара за
адаптацију санитарних чворова у објекту „Чаролија“ у
Иригу.
Уговор је потписао Миодраг Бебић, заменик пред
седника иришке општине.
– Ово је још једна  важна инвестиција за дечију уста
нову, којом ће се свакако побољшати услови за бора
вак деце и рад запослених. У објекту „Чаролија“ у Ири
гу имамо око 140 малишана, а од оснивања наше
установе 1986. године није било улагања на побољша
њу услова рада – каже за наше новине директорка ДУ
„Дечија радост“ Јелена Видановић.
С. Џ.

Миодраг Бебић потписује уговор

Жељка Аврић

и ликовно-литерарни конкурс,
који је отворен до краја апри
ла, а како каже директорка,
њени ученици се већ спремају
да узму учешће на њему.
Циљ пројекта је едукација
ученика о постојању и врста
ма
безбедносних
ризика,
начинима заштите и унапре
ђењу безбедносне културе.    
С. Костић
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ТРГ ЋИРЕ МИЛЕКИЋА

Ускршња чаролија

Т

уристичка организација града
Сремска Митровица је од 31.
марта до 7. априла организовала
манифестацију под називом Ускршња
чаролија поводом Ускрса на Тргу Ћире
Милекића. У оквиру ове манифестаци
је последњег дана је била и радионица
за децу на истом месту, коју је водио
Милан Кардаш. Поред тога Удружење
одгајивача ситних животиња је доне
ло 20 зечева са којима су малишани
могли да се играју.   
– Туристичка организација Сремска
Митровица већ другу годину органи
зује ову манифестацију поводом нај
већег хришћанског празника. Траје
недељу дана. Спојили смо католички и
православни Ускрс. И ове године смо
успели да организујемо и изложимо на
тезгама сав тај креативни потенцијал
града и све оно што симболише овај
празник. Поред тога што су грађани
могли да купе прикладне поклоне за
своју децу али и домаћинство за ових
недељу дана, такође смо организо
вали креативну радионицу за децу
у сарадњи са едукативним центром
„Кардаш арт“, где су сви малишани
могли да учествују у изради Ускршњих

ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Одржана
друга Туцијада
Корисници ГЦ „Срем“ Рума
обележили су ускршње пра
знике и једном манифеста
цијом која је, по први пут,
организована прошле годи
не, а то је Туцијада, такмиче
ње у туцању ускршњим јаји
ма. Ово такмичење је одржа

симбола. Мислим да је јако важно да
се деца укључе у нешто што је тра
диционално јер то доприноси лепоти
празника – рекла је директорка Тури
стичке организације града Сремска
Митровица Светлана Сабо
Милан Кардаш из едукативног цен
тра „Кардаш арт“ који је био задужен за
спремање радионице каже да су деца
изузетно заинтересована за правље

ње ускршњих детаља и да му је драго
што присуствују радионици у великом
броју. Он је додао да су за најмлађе
организовали активности везане за  
ликовну уметност кроз израду најра
зличитијих декорација, јаја и дрвених
украса, и истакао да су малишани на
свој креативан начин декорисали све
те детаље у сусрет празнику.
А. Димић

Фото
вест
У суботу, 7. априла на
Градском тргу чланови
ОО СНС Рума су
грађанима
делили
ускршња офарбана јаја.
Са њима су, једно време,
били и Слађан Манчић,
као и гости из немачког
града Берзенбрика.

Слађан Манчић и др Хорст Бајер

ЦРВЕНИ КРСТ РУМА

Јаја и слаткиши за ромску децу
но 10. априла, а за ту прили
ку је пријављено 50 такмича
ра за које је обезбеђено 60
фарбаних јаја. У надметању
корисника из свих одељења
најбоље су биле Ранка Кне
жевић, Милица Холенда,
Мирјана Степановић и Јања
Добречевић. Најбоље такми
чарке су добиле дипломе и
слике израђене у оквиру
радне терапије. За забавни
део побринуо се хор Устано
ве под руководством Дарка
Ђокића.
С. Џ.

Већ по традицији,
Црвени крст Рума при
према ускршња јаја и
слатке пакете за мали
шане у ромском насељу
„Вашариште“.
Тако је било и ове
године. Седмог априла
запослени у Црвеном
крсту и бројни волонте
ри су поделили фарба
на јаја и слаткише које
су прикупљала деца и
њихови родитељи који
похађају УПВО „Полета
рац“.

Црвени крст Рума – ускршњи поклони за ромску децу
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Пише:
Марија Вукајловић

Од лицидера и
трговаца до академика

Кућа породице Крстоношић

М

еђу знаменитостима града,
поред оних који се односе на
археол ош ке
локал ит ет е,
сакралне и административне грађе
вине спадају свакако и објекти град
ске архитектуре, нарочито добро
сачуваних у амбијенталним целина
ма тргова. Централно градско језгро
чине три међусобно повезана трга,
од којих  један од давнина познат по
трговини носи назив трг Житна пија
ца.
Једна од породица, која се најдуже
одржала на Житном тргу је стара
митровачк а породица Крстоношић.
Браћа Стеван и Александар Крстоно
шић се помињу првих деценија 19.
века, као познати   митровачки лици
дери и трговци. Поред лицидерске
држали су упоредо и гвожђарску рад
њу звучног имена „Код златног плуга“,

у којој су мачвански устаници наба
вљали оружје и муницију за време
Првог српског устанка. Да Алексан
дар Крстоношић није имао ни мало
безначајну улогу у снабдевању уста
ника оружјем говори и податак да га
чувени писац Јанко Веселиновић
помиње као „старог граничара“ у
роману „Хајдук Станко“.
Први помен породице налазимо у
градским аналима из 1740.године где
се спомиње Никола Крстоношић, као
учесник у сточној трговини. Лицидер
ским занатом бавиле су се поред
Стевана и Александра Крстоношића,
још два митровачкa мајстора Теодор
Никодимовић и Александар Радова
новић. Мада познат од давнина,
лицидерски занат у облику каквог га
данас познајемо немачког је порекла,
а као главну сировину користио је

мед, те је уз лицидерски занат неизо
ставно био везан и воскарски. Уз
шаролике, обојене лицидерске про
изводе украшене сличицама и огле
далцима   служиле су се и маргарон
пусле, тафле и нарочито омиљено
пиће, које је справљано од меда, зва
но гвирц.
Друге и треће деценије 19.века   у
многоме се увећао број трговачких
радњи и оснажио грађански слој дру
штва, који је све више држао до обра
зовања. Колико се у Митовачкој варо
ши пратила књига и штампа оног
времена сведоче подаци о претплат
ницима Летописа Матице српке   и
књиге Вука Караџића „Црна Гора и
Бока Которска“,када се међу  „прену
мерантима“ , официрима, трговцима,
занатлијама и свештеницима   поми
ње и Стеванов син, лицидер Алек
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сандар Крстоношић. Истих година
потиче и портрет једног члана поро
дице Крстоношић, рад познатог срп
ског сликара Јована Поповића, који је
за време свог боравка у граду 1837.
године насликао неколико портрета
митровачких угледних грађана.
Исте година, сада већ остарели
Стеван Крстоношић, тражиће од
градских власти   право да отвори
продавницу живежних намирница,
такозвани „крајслерај“, каквих тада у
граду Митровици није било. Свим
намирницама, па и живежним, град
ско становништво  снабдевало се из
до тада постојећих 17 дућана мешо
вите робе. Занимљив је податак, да
иако му је одговорено, да граду још
нису потребне специјализоване про
давнице, Дворски ратни савет је ипак
издао дозволу за рад. Прву специја
лизовану продавницу у граду ће
деценију касније превести на сина
Александра, који је носио стричево
име, а који је већ увелико помагао у
радњи. Са препоруком угледног
тршћанског трговца Андрије Томана,
временом прелази на трговину мешо
витом робом.
На  месту старе радње Александар
Крстоношић ће око 1860.године сази
дати нову спратну кућу, у чијем су
приземном делу, још сачувана прво
битна три лучно засведена отвора у
неоренесансном стилу. Били су то
отвори са излозима тадашње лици
дерске, шпецерајске, до гвожђарске
радње. На једном од излога још стоје
првобитна дрвена двокрилна врата,
на која су ондашњи трговци качили
своју робу, а сведочанства о томе
сачувана су на старим фотографија
ма, као документа једног времена.
Породица је на простору Житног
трга поседовала и другу кућу, на
самом углу трга и Пушкинове улице.
Ову приземну кућу ће Александров
син Сава срушити и 1901. године на
њеном месту сазидати нову спратну
грађевину. Ово репрезентативно зда
ње   у духу академизма   са троугао
ним заједничким забатима над паро
вима прозора , посебно карактери
стичних за архитектуру на прелазу
векова, лаким француским балконом
и пословним простором, који захвата
цео приземни део има све одлике
раскошних градских палата. У тро
делној подели прочеља средишњи
део је плитко истурен и наглашен
већим бројем отвора надвишених
равним натпрозорником. Упечатљиви
декоративни елементи су неорене
сансног порекла и крећу се од оми
љених мотива шкољке, цветних кру
ница и других флоралних облика до
конзола  у облику акантусовог лишћа
у самом поткровном венцу. Богатство
флоралних мотива у комбинацији са
класичним елементима показује ути
цај француског декоративизма с
почетка 20. века, усвојеним посред
ним путем преко утицаја бечке архи
тектуре.

Први помен
породице налазимо
у градским аналима
из 1740.године
где се спомиње
Никола Крстоношић,
као учесник у
сточној трговини.
Лицидерским занатом
бавиле су се поред
Стевана и Александра
Крстоношића, још два
митровачкa мајстора
Теодор Никодимовић
и Александар
Радовановић.
Мада познат од
давнина, лицидерски
занат у облику каквог
га данас познајемо
немачког је порекла,
а као главну сировину
користио је мед, те је
уз лицидерски занат
неизоставно био
везан и воскарски
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Није познато када је Сава отворио
гвожђару, под именом  „С.А. Крстоно
шић“ , али се верује да је убрзо после
очеве смрти, крајем шездесетих годи
на 19. века наставио породичну тра
дицију с почетка века. Трговина гво
жђарским производима задржаће се
на овом месту све до Другог светског
рата. Сава Крстоношић се школовао
у Бечу, завршио је грађевину, али ће
се бавити трговином гвожђем, лици
дерским занатом се није бавио. Са
градњом нове куће , сама гвожђара је
просторно проширена, а поседовала
је и карактеристичне излоге, који су
се сачували до данас. У послератном
времену било је то место где се про
давао намештај, а касније продавни
ца   „Вартекс“, „ Меда“ и „ Ловац“.
Током деведесетих прошлог века у
локалу се продавала бела техника,
текстил, пекарски производи у пека
ри „Казанџилук“ и душеци „Андрија
шевић“. Данас се ту налазе трговин
ска радња   „Лутекс-тио“ , бутик жен
ске гардеробе и једна даротека.
Сава Крстоношић је имао ћерку
Јелку, која је била позната митровач
ка професорица историје и географи
је. Јелка се удала за Младена Цвет
ковића, адвоката из Београда. Сва
три њихова сина Драгош, Љубомир и
Срђан су завршили Електротехнички
факултет у Београду, на истом одсеку
за техничку физику. Драгош Цветко
вић после одбрањеног доктората,
ради као професор на Електротех
ничком факултету на катедри за при
мењену математику и 1994.године
постаје академик. Написао је преко
шездесет књига и објавио преко две
ста научних радова по домаћим и
светским стручним часописима . Нај
млађи Срђан је шаховски велемај
стор. Играо је за државну репрезен
тацију преко педесет пута, а три пута
је био и државни првак Србије у шаху.
Љубомир Цветковић је са породи
цом  остао да живи у делу родитељ
ске куће, док у другом  делу куће, који
је припао Јелкиним сестрама, данас
живе породице Боснић и Стевановић.
Љубомир је докторирао на катедри
за рачунарску технику и информатику  
матичног факултета. Издао је неколи
ко књига из ове области, а годинама
је истраживао тестирање чипова и
нови модел за откривање грешака на
рачунарима. Данас ради као профе
сор Високе школе струковних студија
за образовање васпитача у Сремској
Митровици.
Чланови породице Крстоношић,
коју преко женске линије наставља
породица Цветковић обележили су
историју   града последња више од
два века   у разним областима, било
својим патриотским радом, занатским
и трговачким умећем до значајних
научних доприноса  на пољу електро
технике, математике, информацио
них технологија и шаха.
(У следећем броју:
Кућа Ћире Милекића)
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НОВЕ КЊИГЕ У МИТРОВАЧКОЈ БИБЛИОТЕЦИ: ДНЕВНИК ГАЛИОТА

Узбуркано море патње и катарзе
Дневнички роман: тако бих најрадије дефини
сао ову књигу. Дневник – јер је саздан од беле
шки које сам водио 30 нгодина; роман – јер напо
слетку сведочи о једном пређеном путу. И њего
ва форма и садржај чине вечни темељни образац
епике: јунак испловљава, путује, затим негде
стиже. Према класичном моделу, наравно, тре
бало би да стигне кући. За мог јунака, међутим,
овај појам, као и сви остали, постао је надасве
проблематичан – објаснио је Имре Кертес

Д

невник галиота је у најширем
смислу литерарна хроник а
пишчевих спознаја која бележи
пустоловине сензибилног појединца,
који је ланцима везан за галију, а којем,
међутим, хоризонт не измиче из фоку
са, те овај њиме остаје окружен.
Дух, памет и разум су воде којима се
креће ова галија, подсећајући нас све
време да неоспорно живимо у времену
диктатуре. Хоризонт, који је писац
поставио испред и око себе, својевр
стан је пут кући, пут мирних лука ума,
односно духа.
Као пустињак који се без чутуре кре
ће Сахаром, мађарски нобеловац

Имре Кертес описао је у овом дневни
ку важност учења и начина размишља
ња. Баш као тог пустињака, којег би
само сунце учило стрпљењу и мудро
сти, у овој хроници, писца учи пређени
пут по узбурканим водама којима се
креће галија. Кроз све животне недаће,
кристалише се знање и дисциплина
ума. Ово дело је доказ трансценденци
је доживљене кроз историјске вртлоге
спознаје, као и догађаја у окриљу сва
кодневнице, јер писац неретко излази
из граница емпиријског искуства и
рационалног сазнања и чини излете у
онострано.
Имре Кертес је и сам рекао да херој

Мађарски нобеловац

Имре Кертес (1929 -  2016) добит
ник је Нобелове награде за књижев
ност 2002. године. Као Јеврејин,
депортован је 1944. године у концен
трациони логор Аушвиц, под утица
јем чега настаје његово најпознатије
дело Човек без судбине, у којем је
описао искуство четрнаестогоди
шњег дечака у Аушвицу и логорима
Бухенвалд и Зејц. Кертесово капи
тално дело написано је као квази-

аутобиографија, мада, писац је одба
цио тврдње о јакој биографској пове
заности.
Уз дела Човек без судбине и Днев
ник галиота (Дневник са галије),
роман који је настао 1992. године,
Имре Кертес је објавио: Иста прича
две приповетке, Ликвидација, Кадиш
за нерођено дете, Језик у прогон
ству, Фијаско, Енглеска застава,
Трагач, Записник, Досије К.

са галије има велики проблем са одла
ском кући. Овај дневнички роман, како
га писац назива, јасно говори о томе
какве дилеме и двојбе може да има
појединац у модерном друштву, кон
кретно хроничар, односно онај који је
увек спреман да садашње време упо
реди или/и поистовети са неким дру
гим.
- Дневнички роман: тако бих најради
је дефинисао ову књигу. Дневник – јер
је саздан од белешки које сам водио 30
нгодина; роман – јер напослетку сведо
чи о једном пређеном путу. И његова
форма и садржај чине вечни темељни
образац епике: јунак испловљава,
путује, затим негде стиже. Према кла
сичном моделу, наравно, требало би
да стигне кући. За мог јунака, међутим,
овај појам, као и сви остали, постао је
надасве проблематичан – изјавио је
Имре Кертес о свом делу.
Друштвени трендови се мењају, али
како неки морални обрасци појединца
нису баш лако склони промени, долази
до фрустрације у оквиру појма дру
штвена интелигенција. Овај појам је
истим трендовима релативизован, а
катарзични моменти су најчешће они
који нису само болни за „очи“ или због
„првог удисаја“, већ они који својим
наступањем имају моћ прочишћења,
кроз бол, срећу, таму или светлост.
Стварати вредности значи исто
што и изражавати националне садр
жаје у форми дијалога између универ
залног човека и универзалног Бога:
не, о томе појма немају, а понајмање
они који, успенушани, непрестано се
позивају на нацију као сведока (најче
шће властитог краха) – одломак је из
романа Дневник галиота.
А. Ћосић
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ПРЕМИЈЕРЕ МИТРОВАЧКОГ
ПОЗОРИШТА

Са укусом
воћног сладоледа

У среду 4. априла у митровачком позори
шту „Добрица Милутиновић“ одржана је
конференција за новинаре поводом преми
јере представе „Са укусом воћног сладоле
да“. На конференцији су о представи гово
рили, редитељ представе Драган Јовичић
Јовић, глумци Александар Крстајић и Нико
ла Јаношевић, директорица позоришта
Јелена Јанковић,  као и начелник за култу
ру, спорт и омладину Илија Недић. Како се
могло чути радња представе „Са укусом
воћног сладоледа“ која је рађена по тексту
драмског писца Трајчета Кацарова, се
базира на мотивима љубави, страха и сло
жености мушко женских односа и може да
се посматра као потрага за идентитетом
кроз ситуације малог човека које он прола
зи. Директорица позоришта Јелена Јанко
вић је објаснила да је Трајче   Кацаров  
озбиљан македонски писац који је доста
игран у Македонији и републикама бивше
Југославије, и додала да су се она, и
редитељ дуго сусретали са Трајчетом на
разним фестивалима и били у преписци.
Самим тим резултат тих сусрета је сарад
ња ових уметника преточена у представу
„Са укусом воћног сладоледа“.
Начелник за културу, спорт и омладину
Илија Недић је истакао да митровчане
поред премијере ове представе очекује још
новина у позоришту а то је обнова и рено
вирање истог.
Ова драма је већ постављена у Драм
ском театру у Пазарџику у Бугарској, у позо
ришту „Мист“ у Кијеву, и у Украјини где је на
репертоар
 у више од две године. У предста
ви играју Јелена Јанковић, Никола Јаноше
вић, Александар Крстајић, Душанка Аној
чић, Владимир Балашћак и глумица из
Шапца Кристина Пајкић.
А. Д.

Барбело,
о псима и деци

На великој сцени митровачког позоришта
„Добрица Милутиновић“ у четвртак, 19.
априла, са почетком у 20 часова биће оди
грана представа под називом „Барбело, о
псима и деци“. Ова драма рађена је по тек
сту Биљане Србљановић, а прати животе
људи из комшилука у улици поред гробља,

одрастање дечака који губитак мајке и
неразумевање оца превазилази прекомер
ним конзумирањем хране, саможивог оца
каријеристу и жену самоубицу. Према речи
ма редитеља, Гордане Лукић, у оквиру ове
драме прате се породични односи у којима
очеви страхују од синова, синови којима су
очеви терет, мајке које немају одговоре али
имају питања, као и људи који су окрутни
према најближима, хендикепирани одсу
ством нежности. У овој представи улоге
тумаче: Ана Бојанић, Татјана Томић, Нико
лина Панић, Ана Циндрић, Горан Вучано
вић, Марко Чоњагић, Никола Живковић,
Синиша Крстић, Исидора Божић, Марија
Маринковић, Марко Петковић, Рада Цвије
тић и пас Дона. 
Н. М.

ЦРВЕНИ КРСТ ИРИГ

Предавање
о туберкулози

Предавање корисницима народне кухи
ње и деци из ромских и социјално угроже
них породица одржано је 28. марта у про
сторијама Црвеног крста Ирига, а поводом
обележавања 24. марта, Светског дана
борбе против туберкулозе. Предавање је
одржано како за децу, тако и родитеље и
присуствовао му је 31 корисник. Кроз видео
презентацију, флајере и постере њима је
објашњено шта је туберкулоза, како се пре
носи, које су мере спречавања заразе,
мере за јачање имунитета као и начин пре
венције ове болести. Посебна пажња је
посвећена томе да се присутнима на пре
давању објасне симптоми болести због
којих би обавезно требало да се јаве лека
ру. Предавање је одржала медицинска
сестра иришког Дома здравља Јелена Ива
нић која је и дугогодишњи волонтер Црве
ног крста Ириг.
С. Џ.

СТАРИ СЛАНКАМЕН

550 година цркве
У току су припреме за обележавање 550
година постојања православне цркве Свети
Никола у Старом Сланкамену. Месна зајед
ница је са Општином Инђија покренула
припреме за свечани јубилеј који ће бити
обележен у мају. Из Општине Инђија наја
вљују долазак владика, епископа, знамени
тих уметника а у свечаном програму насту
пиће извођачи етно музике и локална кул
турно-уметничка друштва. Ових дана ради
се на уређењу простора око цркве, те је у
току изградња летњиковца у њеном двори
шту.
Црква Светог Николе убраја се међу нај
старије цркве саграђене у стилу средњове
ковних традиција и као узор јој је вероватно
послужила црква манастира Раванице,
задужбина кнеза Лазара.
Цркву је према предању подигао деспот
Вук Гргуревић, у народу познат као Змај
Огњени Вук, вероватно 1468. године. Први
пут се помиње 1501. године у запису четво
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ројеванђеља Пивског манастира. Током
времена, црква је претрпела веће измене.
Свој садашњи изглед добила је у XVIII веку,
после многобројних обнова. То је једно
бродна издужена грађевина са основом у
облику триконхоса. Високи барокни звоник
је 1795. године добио нову лимену капу.
Сачувани остаци архитектонске пластике
указују на традицију моравске школе. Про
филисани поткровни венац и наглашена
вертикална подела фасада потичу из вре
мена барокизације цркве. Остаци фресака,
који су још били видљиви крајем XVIII века,
у потпуности су нестали када је купола,
склона паду, уклоњена 1903. године. Од
иконостаса из прве половине   XVIII века
сачуване су четири престоне иконе које се
везују за почетну фазу рада Василија Осто
јића. Аутор иконостаса из 1764. године је
непознат, али се на основу поређења са
другим радовима, фигуре апостола у тре
ћем и четвртом делу могу приписати Сте
фану Тенецком.
М.Ђ.

ИНЂИЈА

„Слободна зона“
У наредних неколико дана креће 12. тур
неја Филмског фестивала „Слободна Зона“
по градовима у Србији, међу којима је и
Инђија. Удружење „Култури с љубављу“
другу годину заредом прикључиће се Кул
турном центру „Рекс“ из Београда у реали
зацији овог програма у Инђији, где ће
публика од 27. до 29. априла моћи да
погледа три најбоља филма са 13. фести
валског програма, који је одржан од 1. до 6.
новембра 2017. године у Београду, Новом
Саду и Нишу. Све пројекције филмова биће
приказане у просторијама Стартит Центра
Инђија и почињу у 20 часова.
Распоред филмова:
– 27. април (петак), 20 часова: Предвод
ник овогодишњег избора је филм који је
отворио новембарски фестивал у Београду,
Новом Саду и Нишу. У питању је докумен
тарни филм „Дан ослобођења“, који прика
зује чувени контроверзни наступ рок групе
Лајбах у Северној Кореји, последњој кому
нистичкој “диктатури” света.
– 28. април (субота), 20 часова: Друге
вечери биће приказан документарац „500
година“. У питању је епска прича која је
довела Гватемалу до одлучујуће тачке у
њеној историји. Филм је рађен из перспек
тиве већинске староседелачке популације
Маја приказујући тешкоће с којима се бор
ба за правду суочава.
– 29. април (недеља), 20 часова: На
затварању овогодишње Турнеје биће при
казан филм који је постао хит европских
фестивала 2017. и који је на Слободној
Зони освојио Награду публике, документа
рац „Чавела“, о љубавници Фриде Кало и
вечитој инспирацији Педра Алмодовара,
који је на Берлиналу запамћен по вишеми
нутним овацијама после филма.
М.Ђ.
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САОПШТЕЊА
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Обијали
викендице
Оперативним радом при
падник а Министарства уну
трашњих послова у Инђији
расветљене су тешке крађе
извршене последњих месец
дана у викенд-насељу на под
ручју града. Полиција је прона
шла осумњичене старости 43
и 40 година, који се терете да
су подесним предметима оби
ли пет викендица из којих су
украли разне врсте алата, тех
ничку робу и бакарне каблове.
Највећи део украдене робе је
пронађен приликом претреса
станова осумњичених и вра
ћен власницима. Против њих
биће поднете кривичне прија
ве, надлежном тужилаштву.

Кријумчарење
људи
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Шиду
и Сремској Митровици откри
ли су, приликом претреса јед
не куће у Шиду, 11 ирегулар
них миграната и ухапсили Р. К.
(60) и М. Ј. (29), због постоја
ња основа сумње да су извр
шили кривично дело недозво
љен прелаз државне границе
и кријумчарење људи. Сумња
се да су у договору и за одре
ђену новчану надокнаду, омо
гућили илегалан боравак
страним држављанима у
породичној кући Р. К. По нало
гу надлежног тужиоца, осум
њиченима је одређено задр
жавање до 48 часова, након
чега ће, уз кривичну пријаву
бити доведени на саслушање
у Више јавно тужилаштво у
Сремској Митровици. Против
пунолетних страних државља
на поднете су прекршајне при
јаве за незаконит боравак на
подручју Србије.

Џепарио
на вашару
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Руми
ухапсили су Ј. К. (57), због
постојања основа сумње да је
извршио кривично дело кра
ђа. Осумњичени је ухапшен
непосредно након што је из
џепа посетиоца месечног
вашара у Руми, украо свежањ
новчаница. Украдени новац
одмах је враћен власнику. По
налогу надлежног тужиоц
 а, Ј.
К. је одређено задржавање до
48 часова, након чега ће, уз
кривичну пријаву, бити дове
ден на саслушање у Основно
јавно тужилаштво у Руми.  

ДРУШТВО
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Из Руме започела јавна расправа о Дану Војводине

25. новембар
Дан Војводине
Ј
авна расправа о нацр
ту одлуке Скупштине
Војводине  о утврђива
њу и свечаном обележава
њу Дана АП Војводине и
других дана од покрајинског
значаја започела је из
Руме, а одржана је пред
великим бројем заинтере
сованих   3. априла у Кул
турном центру „Брана Црн
чевић“. Припремљен пред
лог је добио безрезервну
подршку свих који су уче
ствовали у расправи, пред
ставник а локалне самоу
праве, образовних и кул
турних институција, као и
историчара, али   и пред
ставника СПЦ.
Подсетимо, предлог је  да
се као Дан Војводине обе
лежава 25. новембар – када
је   1918. године Велик а
народна скупштина у Новом
Саду прогласила присаје
дињење војвођанских обла
сти Краљевини Србији.
Истовремено, подржани
су и предлози садржани у
нацрту  да се као датуми од
покрајинског значаја, обе
лежавају и 15. мај, поводом
Мајске скупштине која је
1848. године одржана   у
Сремским Карловцима на
којој је проглашено ствара
ње Српске Војводине, као и
10. децембар – Међународ
ни дан људских права буду
ћи да су тада   УН 1948.
године усвојиле Универзал
ну декларацију о људским
правима.
Јавна расправа је започе
ла обраћањем Стевана
Ковачевића, председник а
СО Рума. Он је изразио
задовољство што је управо
Рума, и то не случајно, први
домаћин расправе о овим
предлозима.
– Мислим да је ово наше
домаћинство више него
симболично, у контексту
догађаја који су претходили
Великој народној скупшти
ни, а реч је о Великом
народном збору где је доне
та одлука о присајединње
њу Срема Србији. Празни
ци које једна заједница обе
лежава нису само симболи,
они су суштински део
колективног бића и њима

Др Небојша Кузмановић, Стеван Ковачевић и др Драго Његован

се успоставља дијалог са
прецима и шаље порук а
будућим поколењима. Ови
датуми означавају вишеве
ковни сан за политичком и
економском независношћу
српског народа, а круна те
борбе је била Велик а
народна скупштина 25.
новембра у Новом Саду –
рекао је Стеван Ковачевић
додавши да Рума од про
шле године, као Дан општи
не обележава управо 24.
новембар, дан када је одр
жан Велики народни збор у
Руми.
О самим предл озима,
поготово о значају 25.
новембра, али и историјској
борби Срба у Војводини
говорио је директор Музеја
Војводине, историчар др
Драго Његован. И он је  
посебно нагласио да је, дан
пре одржавања Велик е
народне скупштине, управо
у Руми одржан Велики
народни збор на којем је
Срем, не чекајући да то
ураде други, самостално
донео одлуку о присаједи
њењу Краљевини Србији.
– То је био израз једноду
шне народне воље и сна
жан импулс свим другим
одлук ама које су касније
донете. Иницијатор за одр
жавање овог Збора био је  
др Жарко Миладиновић,
изузетно значајна личност
не само тог доба, него и
целокупне наше историје –
рекао је др Драго Његован.

Он је истакао да је ово
најважнији датум у историји
прекосавских Срба.
Др Небојша Кузмановић,
заменик покрајинског секре
тара за култ уру, јавно
информисање и односе с
верским заједницама је
рекао да се обележавањем
25. новембра као Дана Вој
водине од заборава чува
један од најважнијих дога
ђаја у историји српског
народа и да томе придаје
велики значај и Покрајинска
влада, али и премијер Вој
водине Игор Мировић, који
је сам и био иницијатор
сачињавања једног оваквог
нацрта.
У овој години се наврша
ва тачно век од одржавања
Велике народне скупштине
у Новом Саду и овај јубилеј
ће бити обележен онако
како му и доликује.
О правном утемељењу и
садржају нацрта одлуке о
којој се води расправа гово
рио је подсекретар у Покра
јинском секретаријату за
културу, јавно информиса
ње и односе са верским
заједн иц ам а
Стан ис лав
Радуловић.
После упознавања са
предлозима за Дан Војво
дине и друге   датуме од
покрајинског значаја, чуло
се и мишљење присутних
– како историчара, тако и
људи из културних устано
ва и СПЦ који су подржали
ове предлоге.
С. Џ.
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ДОМ ЗДРАВЉА РУМА

Обележен
Дан здравља

У

обележавање Свет
ског дана здравља,
7. априла, укључио
се и румски Дом здравља
са својим службама  - Цен
тар за превенцију, Служба
поливалентне патронаже,
Интернистичка
служба,
Служба Хитне помоћи и
Саветовалиште за младе.
Медицински
радници
запослени у овим службама
су тог дана на Градском тргу
разговарали са бројним гра
ђанима, давали им савете о
здравим стиловима живота,
мерили притисак и телесну
масу, шећер у крви, ради
ли ЕКГ, али и делили фла
јере са саветима о здравој
исхрани и стиловима живо
та.
Директорка Дома здра
вља др Јелена Стојанац
Мрачевић каже да поводом
овог датума ова здравстве
на установа увек организује
сличне акције.
– Ми сваке године обеле
жавамо све значајне датуме
из календара јавног здра
вља – истиче др Стојанац
Мрачевић.
Др Драгана Босић Жива
новић је указала да је ове
године слоган манифеста
ције „Здравље за све“.
– Ове године датум је
посвећен
доступности
здравствене заштите, оне

земље које улажу у здрав
ство инвестирају у људ
ски капитал, јер без здраве
нације нема напретка дру
штва. У Србији је и даље
највећа смртност од карди
оваскуларних, малигних и
компликације због шећерне
болести. Наиме, има факто
ра ризика на које не може
мо утицати, али и они на
које можемо утицати као
што су неправилна исхра
на, недовољно физичких
активности, пушење, алко
хол, недовољно одмора, а
посебно значајно су редов
ни превентивни прегледи.
Треба инвестирати у себе и
своје здравље, а не ићи код
лекара само када смо боле
сни, превенција је најва
жнија – истакла је др Босић
Живановић и додала да ако
се приликом овог прегледа
уоче одређени проблеми,
тај грађанин ће се упутити
на даљи преглед свом иза
браном лекару.
– Од свог оснивања Свет
ска здравствена организа
ција се руководи начелом
да сви људи имају право
на највиши ниво здравстве
не заштите, па је током 70
година њеног постојања
водећа идеја управо здра
вље за све – каже др Сло
бодан Маричић, педијатар.
С. Џ.
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IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИ БРАК: Петровић
Александар и Остојић Ана.
ДОБИЛИ СИНА: Гојк о и
Марина Владисављевић - 
Лаћарак, Слободан и Ружица
Перишић -  Глушци, Јован и
Лидија Крстић -  Врдник, Бошко
и Маја Николић -  Лаћарак,
Давор и Милица Ступавски - 
Стара Пазова, Саша и Милица
Којић -  Вишњићево, Јовица и
Ирена Ђорђевић -  Кленак,
Жељко и Тамара Макивић - 
Мачванска Митровица, Стефан
и Славица Мишановић -  Рума,
Слободан Павић и Маријана
Тодић Павић -  Вогањ, Мирко и
Ивана Новаковић -  Сремска
Митровица, Зоран и Милица
Караџин -  Рума, Никола и
Сашка Кордолуп -  Краљевци,
Далибор и Душанка Катава - 
Рума, Зденко и Биљана Педић
- Рума, Ненад и Даница Стани
сављевић - Сремска Митрови
ца, Бојан и Јелена Дабић - 
Сремска Митровица, Дејан и
Ивана Зорић - Сремска Митро
вица, Роберт и Зорана Ждињак
- Шид.
ДОБИЛИ ЋЕРК У: Сава и
Јована Никшић -  Мартинци,
Душан и Драгана Божић - Вели
ки Радинци, Дејан и Светлана
Лукић - Илинци, Дарко и Едита
Марошичевић -  Шид, Денис и
Славица Зујић -  Рума, Бојан и
Јелена Рончевић - Инђија, Игор
и Јања Буботић -  Сремска
Митровица, Немања и Јелена
Ресановић -  Сремска Митрови
ца, Јован и Новка Козомора - 
Велики Радинци, Александар и
Мирјана Маркишић -  Сремска
Митровица, Јовица и Весна
Страценски -  Сремска Митро
вица, Владимир и Драгана
Радосављевић -  Ириг, Бори
слав и Тијана Станишић - 
Вишњићево, Љубиша Митро
вић и Ивана Гладовић Митро
вић -  Шид, Зоран и Сандра
Николић -  Лаћарак, Драган и
Јелена Ћуић - Рума, Немања и
Марина Курсулић -  Сремска
Митровица.

УМРЛИ: Љубомир Тубић рођ.
1947, Милорад Станојковић
рођ. 1945, Мухамед Јусић рођ.
1954, Јово Плавањац рођ. 1936,
Радинка Буђа рођ. 1935, Марко
Војводић рођ. 1931, Видосава
Томић рођ. 1936, Милка Милу
тиновић рођ. 1952, Душан Јова
новић рођ. 1955, Милица Марић
рођ. 1928, Петровић Мика рођ.
1949, Станко Јоргић рођ. 1937,
Зорица Симић рођ. 1958, Јован
Гајић рођ. 1939, Маринко Шуљ
манац рођ. 1947, Стјепан Мен
ђан рођ. 1956, Јелена Павловић
рођ. 1938, Петар Крпина рођ.
1929, Драгица Стамболија рођ.
1935, Мара Мамлић рођ. 1945,
Душица Жегарац рођ. 1961,
Никола Андрић рођ. 1933,
Милош Забрдац рођ. 1926,
Радинк а Милетин рођ. 1928,
Мирјана Продановић рођ. 1936,
Миломир Јовановић рођ. 1955,
Славко Крстић рођ. 1945,  Зор
ка Игов рођ. 1936, Љубица
Ерцеговац рођ. 1932, Јелица
Анђелић рођ. 1939, Станковић
Властимир рођ. 1939, Ћирић
Предраг рођ. 1946, Томашевић
Илија рођ. 1955, Баста Смиља
рођ. 1939, Тривковић Аница
рођ. 1949, Теодосић Рајко рођ.
1923, Ђурић Ика рођ. 1945,
Стевић Љубинк а рођ. 1926,
Јакоб Вјекослав рођ. 1950,
Скуратовић Леонид рођ. 1934,
Штили Лаза рођ. 1949,  Јабла
новић Надежда рођ. 1944,
Божовић Милина рођ. 1943,
Цвејић Борислав рођ. 1935,
Бјелић Стојан рођ. 1949,
Кузмић Ика рођ. 1949, Мандић
Мица рођ. 1946, Ћулибрк Миле
рођ. 1950, Никић Мирјана рођ.
1944, Ратић Стево рођ. 1939,
Букарац Јован рођ. 1941, Радо
сављевић Ружица рођ. 1949,
Шојић Анка рођ. 1932, Ушље
брка Ђуро рођ. 1930, Јовано
вић Јован рођ. 1963, Самарџи
ја Марија рођ. 1925, Павиће
вић Невена рођ. 1954, Радоса
вљевић Роса рођ. 1945, Цвије
тићанин Раде рођ. 1956,
Левенски Сретенка рођ. 1951.

RUMA
Ружица Јовановић, рођ.
1942. год, Радмила Паспаљ,
рођ. 1933. год, Милица Бодор,
рођ. 1932. год, Мирослав Јан
ковић, рођ. 1958. год, Стани
слав Милошевић, рођ. 1939.
год. Станко Радичић, рођ.

1937. год, Јован Најић, рођ.
1943. год, Дрена Богдано
вић, рођ. 1933. год, Богомир
Добросављевић, рођ. 1944.
год, Анта Ловрић, рођ. 1932.
год. Спасоје Ђукановић, рођ.
1935. год.

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дворана
19.00 и 21.00 час
18. 4. Заиста никада ниси био
овде
19 – 25.4. Двоструки љубавник
Велика дворана
2Д и  3Д пројекције
21.4 Патуљци узвраћају уда

рац, од16.00
Ready Player One од 18.00
Странци у ноћи, од 20.00
Облик воде, од 22.00
22.4. Патуљци узвраћају уда
рац, од16.00
Томб Раидер од 18.00
Тихо место од 20.00
Три билборда испред Ебинга у
Мисурију, од 22.00
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Гимназијски хор у Шпилевој

РУСКА ЕМИГРАЦИЈА И ЊИХОВИ ПОТОМЦИ У СРЕМУ И СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ (3)

Допринос развоју
грађанског друштва

П

рви руски студенти уписали су
студије на Београдском универ
зитету већ у школској 1919/1920.
У следећим школским годинама број
руских студената расте. У 1920/1921.
било је 150, а 1921/1922. чак 552
руска студента. Највећи број је досег
нут школске 1923/1924 године, када
је на свим Универзитетима у Краље
вини СХС (Београд, Загреб, Љубља
на) било 1.780 студената, од чега је у
Београду било највише – 1.498. Руски
студенти чинили су у том моменту
значајних 15,86 % од укупног броја
студената Београдског универзитета.
Крај двадесетих година доноси и опа
дање броја студената из руских еми
грантских породица, па је тако у
школској 1930/1931 било 1.216, да би
1938/1939. било свега 538. Највећи
број студената се опредељивао за
технички, филозофски, медицински,
правни и богословски факултет.
Важно је напоменути да је Београд
ски универзитет од 1933. године био
богатији за једног од највећих струч
њака за историју Византије и једног
од највећиј научника који је радио на
Универзитету у његовој историји –

Аутори: доц. др Ненад Нинковић и проф. др Горан Васин
знаменитог Георгија Острогорског.
Највећи број русих студената је
живео у општим студентским домови
ма, али и домовима за руске студен
те. Како неки од домова нису испуња
вали све најбоље критеријуме стано
вања, новац је дотирала Државна
комисија. Што се тиче решавања
питања смештаја, на залагање Коми
сије и приватних добротворних при
лога, у пролеће 1923. је на Сењаку
завршен дом за руске студенте капа
цитета 150 места. Услови за станова
ње у дому су били добри и погодова
ли су за свакодневно функциониса
ње, посебно за несметано учење.
Дом за руске студенткиње је отворен
1. априла 1925. са капацитетом од 60
кревета. На сличан начин решени су
проблеми руских студената који су
живели у Загребу и Љубљани. У
почетку (до средине 1921) руски сту
денти су добијали државну помоћ од
400 динара месечно, која није била
довољна за лагоднији живот, па је
временом од 1923. године повећана
на 450 динара, а студентима завр
шне године и најбољим студентима
на препоруку професора на 500

динара месечно. Укупан број руских
студената који је завршио студије на
Универзитетима у Југославији између
два рата није био занемарив, посеб
но ако се пропорционално сагледа
број у односу на укупно руско станов
ништво. У Београду је дипломирало
1.437 студената, у Загребу између
276 и 290, ау Љубљани око 45, одно
сно укупно око 1.700. За грађанску
средину у Краљевини био је то леп
подстицај и права прилика за инте
лектуално прожимање.
Руска емиграција у Краљевини
СХС била је и по друштвеном и поли
тичком саставу неједнака, али је јед
на идеја и једна политичка коцепција
свима била заједничка. Будући да су
под притиском бољшевичког режима
напустили своје домове и отаџбину,
везивала их је идеја нептрпељивости
према режиму у Совјетском савезу и
мисао да се у повољним околности
ма врате назад у своју Русију. Најве
ћи део емиграната били су монархи
стички опредељени и они су по пра
вилу заузимали најзначајније поло
жаје и функције у руским удружењи
ма. Монархистичко језгро руске еми
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грације, ослоњено на архијереје
Руске заграничне цркве у Југославији
сузбијало је бољшевичке идеје на
сваком месту и политичким средстви
ма, затим, организовањем изложби,
предавања, штампањем књига о зло
чинима бољшевика, прогону Цркве,
страдању народа. Често су ови тек
стови и предавања били под окри
љем Српске цркве, посебно док се на
њеном челу налазио велики русофил
и антикомуниста, патријарх Варнава
Росић (1930-1937). Генерално монар
хисти су заузимали овакав политички
курс све до почетка Другог светског
рата. У Београду се са подозрењем
гледало на режим у Москви, за који
се основано сумњало да подржава
комунисте у Краљевини СХС и инспи
рише разбијање државе, оптужујући
великосрпску политику као главног
кривца за недаће у којима су се
нашли Хрвати и Македонци. Посебно
је комунистичка агитација кренула у
том смеру после 1928. и касније у
другој половини тридесетих година.
Ипак, Влада у Београду је посебно од
1922-1923. држала под контролом
главне царистичке официре, а пре
свих генерала барона Врангела.
Краљ Александар Карађорђевић није

У стану генерала Шатилова
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био благонаклон према бољшевич
ком режиму тако да није дошло до
успостављања дипломатских односа
Краљевине са СССР. Кнез Павле
Карађорђевић, према поверљивим
британским извештајима се гнушао
режима у СССР будући да је и сам
био породично везан за руску кне
жевску породицу Демидов. Поред
наведених података у српском наро
ду постојало је велико поштовање
према Русији и руском народу у цело
сти, будући да је током XIX века Руси
ја играла значајну улогу у великим
процесима ослобођења и уједињења
Срба и Србије. Политичка криза у
Југославији крајем тридесетих година
довела је и до појачаних симпатија
дела руских емиграната за Хитлеров
режим, а избијање Другог светског
рата окончао је њихову политичку и
друштвену улогу на просторима
државе која их је свесрдно примила и
помагала више од две деценије.
Руска емирација је у Краљевини
СХС/Југославији билаважан фактора
политике и друштвених дешавања у
првој половини ХХ века. Њихов дола
зак је обележен људском трагедијом,
поразима Русије у Великом рату и
трагичним   сукобима у грађанском
рату. Многи од њих понели су собом
жељу и политичку идеју о повратку у
Русију, која их је у почетку водила и
инспирисала. Временом постају инте
грисани у југословеснко друштво, али
ипак у свету који је имао своју посеб
ност, своју духовну вертикалу која је
била обележје и успомена на некада
шњу отаџбину. Долазак руских лека
ра, професора, архијереја, свештени
ка, уметника, архитекти, писаца дало
је обележје грађанској југословенској
средини. Њихово присуство у инте
лектуалном смислу било је подстрек
за даљу обнову грађанског друштва у
Југославији, које је доспело у кризу
демографским и ратним губицима
које је Србија доживела у Великом
рату. Посебно наглашавамо да је срп
ска средина отворено и са најбољим
емоцијама прихватила руске еми
гранте. Импресије руских емиграната
сведоче о томе у пуној мери, како се
идеја савезништва из 19. века прене
ла у политичком и духовном смислу и
на прву половину 20. века. Међусоб
не везе и прожимања српског грађан
ског друштва и руске интелектуалне
климе, дала је резултате који су оста
ле обележје Београда и Србије и до
данас, од велелепних зграда до мно
штва личности које су трајно наслеђе
у друштвено-интелектуалном и духов
ном смислу. У култури сећања руска
емиграција је остала свакодневним
разговорима и успоманама као део
епохе која је остала синоним за Кра
љевину СХС/ Југославију, али је
њихово наслеђе било трајно и остало
као симболичка спона два народа до
данас.
У следећем броју:
Митровчани руског порека
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Вече духовне
поезије
У четвртак 12. априла у
митровачком Српском дому
одржано је вече духовне пое
зије под називом „Бдење
душе -  Стефан Ластавица“.
Књижевно вече свом ујаку
посветила је породица Раду
новић. У програму су уче
ствовали књижевник Јован
Радуновић, Светлана Раду
новић, глумица Душанк а

Анојчић, новинар и писац
Рале Дамјановић, књижев
ник Тодор Бјелкић и писац
Цвијетин Лобожински. У
музичк ом делу програма
учествовао је Црквени хор
„Свети Сава“. Стефан Ласта
вица је рођен у свештеничкој
породици у Дивошу 1908.
године. Основну школу је
завршио у родном селу,
Богословију Светог Саве у
Сремским Карловцима док је
Богословски факултет завр
шио у Београду. Умро је
1966. године у Кливленду, а
сахрањен је на српском пра
вос лавн ом
гроб љу
у
Аликвипи. Светлана Радуно
вић ћерка књижевника Јова
на Радуновића је истакла да
идеја о организовању књи
жевне вечери посвећене
Стефану Ластавици није
нова него је доста стара.

А. Д.

РУМА

Изложба слика
Изложба слик а Душанке
Дражић, реч је углавном о
пејзажима рађеним техником
уље на платну, отворена је
13. априла у румском Култур
ном центру „Брана Црнче
вић“.
Реч је о четвртој изложби
која је од почетк а године
организована у Културном
центру, а отворила ју је
Љиљана Војводић, академ
ска вајарка.
Душанка Дражић је рођена
у Хрватској, али сада живи и
ствара у Инђији. Изложба у
Руми је њена друга само
стална изложба.
С. Џ.

18. APRIL 2018.

ШИДСКЕ УСПОМЕНЕ: ЗАНАТЛИЈЕ

Шегрт, калфа, мајстор

П

рве организације занатлија основане
су у Италији током XI и XII,  а у Немач
кој и Француској у XIII  и  XIV веку. Пра
вила организације регулисала су сва права
сигурности мајстора, калфи и шегрта, затим
куповине сировина, материјала и продаја
робе. Уколико је био лошији квалитет робе,
као и више цене које нису биле одобрене,
предвиђене су одговарајуће казне. Мајстори
су у свом печату обично имали знак зани
мања. Уколико су то биле маказе значило
је кројач, ћурчија или неки други занатлија
који ради са маказама. За развој занатства
посебно су биле значајне цеховске органи
зације. Према тадашњем звању - занимању
сви мајстори, углавном исте струке, били су
организовани у одређени цех.
Према попису који датира из 1828. године
на територији Срема у то време било је 5740
занатлија разних занимања. У том периоду у
Шиду, а и у осталим местима у Срему посеб
но је био развијен ћурчијски занат. Сачува
на је застава ћурчијског цеха која се нала
зи (бар је била) у Музеју Срема у Сремској
Митровици. Славили су Светог Илију и на
тај дан се није радило. Ћурчије су носиле и
посебне џепне сатове. На поклопцу је била
уцртана кожа - симбол овог заната. Мајсто
ри, месари, као и остали њима сродни има
ли су заштитника Архангела Михајла. И сви
остали занати имали су свога заштитника
кога су свечано прослављали. У другој поло
вини XIX века  тачније 1872. године у Аустро
угарској монархији доноси се Закон о занат
ству. Долази до оснивања занатских задруга
у оквиру цеховске организације. Задруге  су
сем унапређења и развоја појединих зани
мања и струка доста простора посвети
ле регулисању радног времена, уређењу
радних просторија   и награђивању.   Према
попису заталија из 1815. године у Шиду се
спомиње 27 ћурчија, међу којима су Станко
Благојевић, Михајло Цвејић, Којички Преко,
Недељковић Сава, Шумановић Илија. Било
је и кројача, међу којима су били Јован Спа
јић, Антоније Тасић, Лоренц Риц и др. Било
је и абаџија, казанџија, воскара. Једино није
било пекара. То је време када је у   свакој
кући била посебна  пећ у којој се пекао хлеб.
Осим Шида, у то доба, дакле друга половина
XIX века, занатске радње имали су и Ерде
вик, Моровић, Бачинци, Кукујевци. Доласком
светске економске кризе 1930.године  дола
зи до застоја у занатству. До тада је у  шид
ском срезу било око 700 радњи, а у самом
Шиду 260. Известан број занатлија као и
трговаца из економских разлога су престали
да раде. Настају политичке промене у Евро
пи, а то се наравно одразило и на рад зана
тлија, као и временске прилике. Наиме, Шид
је у том периоду задесило неколико сушних
и поплавних година, које су имале утицај на
финансијску моћ становника. У том пери
оду много су тражени производи абаџија,
опанчара, обућара, сарача и других. Абаџи
је су производиле кабанице које су носили
чувари оваца и остале стоке ради заштите
од кише, а познати мајстори били су Јефта

Према попису заталија из
1815. године у Шиду се спо
миње 27 ћурчија, међу који
ма су Станко Благојевић,
Михајло Цвејић, Којички
Преко, Недељковић Сава,
Шумановић Илија. Било је
и кројача, међу којима су
били Јован Спајић, Антони
је Тасић, Лоренц Риц и др.
Било је и абаџија, казанџија,
воскара. Једино није било
пекара
Бркић и Живан Шијаковић. Било је посла и
за ћурчије Кузмана Недељковића, Драгути
на Јовичића, Љубомира Кротића и друге. У
предратним година у Шиду је било и опан
чара и обућара, али са појавом продавни
ца индустријске робе пре свих „Бата”, број
занатлија овог занимања се смањује.
У то време опанчари су били Богдан Ерић,
Марко Керешевић, Јован Шалош, Јован
Тубић. Други светски рат је пред вратима,
ратна психоза захватила је и Шид, да би
кулминирали догађаји у ноћи између 30. и
31. августа 1942. године када је из Шида у
Сремску Митровицу депортовано и стре
љано 48 занатлија, трговаца и угоститеља.
Међу њима је био и Бранко Цикуша, ковач.
Човек кога политика није занимала и није у
њој ни учествовао, али стицајем околности
и он је завршио на стратишту у Сремској
Митровици. Иако га нисам познавала, осе
ћам потребу да га споменем јер сам о њему
много слушала од његове супруге Ангели
не – Гине, која је до краја живота неговала
успомену на њега. Готово педесет годи
на после насилно затворене радње, током
неких радова, нашли смо неколико коњских
потковица дубоко у земљи. Кажу то је сре
ћа. Неки трагови се никада не могу затрети
и заборавити.
Драгана Попов
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ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Сигурна кућа

Пише:
Драгана Попов
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КЦ РУМА: „ЧАЈ У 8“

Пролећни циклус

О

днос мушкарца и жене увек је Шта је за њих малтретирање? Кад оду
био компликован. Наравно, при часком нешто да обаве, а нема их три
мера кроз историју има много. сата. Где си био? С ким си био? Обична
Жене су увек некако биле у подређеном нормална питања, а они то доживљава
положају и то је наравно и утицало на ју као психичко малтретирање. Шта их
њихову вишевековну борбу. Бориле су још нервира? Углавном питања као што
се , а чини ми се и покушавале да личе су: „Колико чашица си попио? Једеш
на мушкарце бар у неким областима. ли ти ове цигарете? Кад ћеш почети да
Од неких права везаних за економски шеташ? Сланина није за вечеру. Јасно?  
статус до права гласа. А много је тога Да, то јело није као да је кувала твоја
између те две ствари. Еманципација мама. Ја сам кувала и потрошила добра
је довела до облачења у мушка оде два сата. Где је та „сигурна кућа”?  Сем
ла, пушења, али и поред тога углавном званичне сигурне куће, оне незваничне
су обављале и све кућне послове. Ето могу бити кафа са пријатељицама, дуги
нас у 21. веку који је синоним за нешто телефонски разговори, читање. Како
изузетно
напредно
време пролази   имам
(вероватно су тако
утисак да ће сигурних
Јадни мушкарци.
размишљали и у 19.
кућа бити све више.
Та
дале
к
о
сла
б
и
ј
а
веку). Однос мушкара
За
жене
наравно.
бића, танана и чисте Треба издржати све
ца и жена чини ми се
да тавори или можда
душе. Шта је за њих свакодневне стресо
чак и назадује.   Да би
обавезе, испунити
малтретирање? Кад ве,
постигле све оно за
одређене циљеве, а
чим теже биће потреб оду часком нешто да при том бити насмеја
но још много времена.
обаве, а нема их три на, нашминка и добро
Јесте да нам се нуде
положена. Са ове
сата. Где си био? С рас
разноразни “облици”
позиције мислим да
ким си био? Обична се то може постићи
борбе кроз невладине
организације све до
нормална питања, а само ако свако од сво
бројних удружења где
је куће направи заиста
они то доживљавају сигурну кућу. Мушкар
ће, ето, жене трошити
своју креативну енер
ци одавно имају сигур
као психичко
гију (док не дођу до
куће. Редовно их
малтретирање. Шта не
посла). Код мушкара
посећују, друже се,
их још нервира?
ца је то већ другачије.
ћаскају, играју шах,
Прво политичкe актив
карте, сећају се неких
Углавном питања
ности, како би се јавно
бољих времена. И све
као
што
су:
„Коли
к
о
декларисали као део
то у полузамраченом
чашица си попио?
свесног и успешног
простору,
обавијени
мушког света, па онда
димом цигарета, зали
Једеш ли ти ове
све остало. Односи су
вају сваку реченицу
цигарете? Кад ћеш
и даље компликова
са алкохолом. И лепо
ни. Једна од тековина
почети да шеташ?
им је. Сигурна кућа је
савременог друштва
то.
А те сигурне куће
Сланина није за
је и сигурна кућа. И
су неке кафане где и
вечеру. Јасно? Да,
наравно да је у вези
власник ретко залази.
са женама и мушкар
то јело није као да је Негде на перифери
цима.
ји града, заборавље
кувала твоја мама.
Кад решиш да се
не као угоститељски
Ја сам кувала и
повучеш из свих дога
простор, али за многе
ђаја и да се некако
мушкарце место на
потрошила добра
одбраниш од свако
коме су они сигурни.
два сата…
дневице познаницима
Склоњени од свако
и пријатељима кажеш
дневних
проблема,
да идеш у „сигурну кућу”. Шта је сигурна као на групној сеанси кажу оно чувено:
кућа? Прибежиште у тренуцима слабо „Здраво! Ја сам Пера и желим да будем
сти, туге, немоћи. Знамо шта у нашем човек без проблема. Кажу да ви   успе
друштву значи сигурна кућа, али она је шно помажете”. И, што је занимљиво,
у разговорима добила и друго значење. све им је теже да напусте те „сигурне
Сигурна кућа је добила ознаке институ куће”. То постаје као један облик зави
ције. Сви покушавају да помогну на неки сности. Као код Павловљевог експери
начин. Проблеми се обелодањују, тражи мента, чим дође време „купе се крпи
се начин да се финансирају сви ти про це” и правац сигурна кућа, без обзира
јекти, а локални мангупи то и на неки на временске услове. Сигурно имате
начин банализују. Покушавају и да за неког у својој близини који иде на сеан
себе пронађу „сигурну кућу”. Поставља се са другарима, бежи у „сигурну кућу”.
ју увек исто питање: „Зашто постоје куће А, у тој сигурној кући нема жена. Оне су
само за напаћене жене? И ми трпимо остале да заврше све оне послове које
тортуру.” Јадни мушкарци. Та дале нису стигле да ураде током дана и чека
ко слабија бића, танана и чисте душе. ју на повратак јаче половине.

Ведран Феризовић трио – фото Л. Јергић

Музички програм румског Културног цен
тра „Чај у 8“ у априлу је започео наступом
Ведран Феризовић трија. Трио је настао
пре четири године, а основа за музичке и
текстуалне идеје је кантауторски рад
Ведрана Феризовића и песме бенда ЈАЛ.
Чланови су Ведран Феризовић, гитара,
Ервин Малина који свира контрабас и бас
гитару и клариниста Васа Вучковић.  С. Џ.

МИТРОВАЧКА БИБЛИОТЕКА

Светски дан Рома
Прошле недеље, од 8. до 12. априла, у
библиотеци „Глигорије Возаровић“ поста
вљена је изложба поводом обележавања
Светског дана Рома. Овај дан обележава
се сваке године 8. априла од 1990. године
и представља сећање на први Mеђународ
ни конгрес Рома одржан 1971. године у
Лондону.   До сада је одржано седам ова
квих конгреса који су имали значајну улогу
у афирмацији Рома, борби за права Рома,
очувању ромске културе и језика, као и у
добијању ратних репарација и признавању
Рома као нације.
У оквиру манифестације, митровачк а
етнолошкиња Љиљана Радуловачки саоп
штила је резултате свог вишегодишњег
истраживања о Ромима музик антима у
Срему. Такође, одржана је и изложба фото
графија под називом „Роми у Срему“ ауто
ра Стевана Филиповића, који је ове фото
графије сликао почетком 1996. године у
ромским насељима Бели Брег и Босутски
пут у Сремској Митровици.
Н.М.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Смотра музичког
стваралаштва
У недељу, 15. априла, Сремској Митро
вици одржана је Смотра музичког ствара
лаштва, у организацији Установе за негова
ње културе „Срем“. За Смотру се пријавило
12 ансамбала, у три категорије, млађи
узраст, старији узраст и изворно стварала
штво. На Зонску смотру, која ће се одржати
22. априла, у Сремској Митровици, селек
тор Дајана Костић, кореограф, упутила је, у
категорији млађи узраст, Фолк лорни
ансамбл „Бранко Радичевић“   Центра за
културу „Сирмијумарт“. У категорији сред
њи узраст на зонску смотру иду ансамбли,
КУД „Извор“ Велики Радинци,   Центар за
култ уру „Сирмијумарт“ и Фолк лорни
ансамбл „Бранко Радичевић“ Културни
центар Кузмин. У категорији изворно ства
ралаштво Друштво за неговање украјинске
културе „Коломејка“.
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VREMEPLOV
18. април
1946. Званично је распуштена
Лига народа, а њена имовина
пренета је на новоосноване
Уједињене нације.
1980. Јужна Родезија је под
називом Зимбабве постала
50. независна земља Африке.
На двогодишњицу стицања
независности, главни град
Солзбери преименован је у
Хараре.
19. април
1867. Турски изасланик на
Калемегдану кнезу Михаилу
Обреновићу предао кључеве
Београда и других српских
градова из којих се повукла
турска посада. Као симбол
османске суверености над
Србијом остала турска заста
ва, уз српску, на зидинама
Београдске тврђаве.
1951. У Лондону одржано
прво такмичење за Мис света.
Победила Мис Шведске.
20. април
1653. Вођа енглеске револу
ције Оливер Кромвел распу
стио Парламент, Војно веће
донело нов Устав, а Кромвел
именован з доживотног лор
да-протектора.
1889. У Аустрији рођен Адолф
Хитлер.
21. април
753. п.н.е Ромул, према исто
ричару Марку Теренцију Варо
ну, основао Рим.
1918. Погинуо немачки пилот
Манфред фон Рихтхофен,
познат као Црвени Барон, који
је у Првом светском рату обо
рио 80 авиона.
1960. Престоница Бразила
премештена из Рио де Жане
ира у Бразилију.
22. април
1724. Рођен један од највећих
светских мислилаца, немачки
филозоф Имануел Кант.
1994. Умро Ричард Никсон,
председник САД од 1969.
Повукао се 1974, пре истека
другог мандата, због умеша
ности у “аферу Вотергејт”.
23. април
1564. Рођен енглески драмски
писац Вилијам Шекспир. Умро
истог датума 1616.
1913. Турци у Првом балкан
ском рату предали Скадар
Црногорцима. Одлуком вели
ких сила 14. маја Црногорци
се повукли, Скадар припао
Албанији.
1975.
Предс едн ик
САД
Џералд Форд признао је  
пораз у Вијетнамском рату.
24. април
1792. Компонована Марсеље
за која ће касније постати
химна Француске
1815. У Такову под вођством
Милоша Обреновића подиг
нут Други српски устанак.

18. APRIL 2018.

HOROSKOP
ОВАН: Очекују вас
различите комплика
ције али то не треба
да утиче на ваше рас
положење и на професионалну
концентрацију. Одложите напор
не преговоре или обавезе које
вас сувише замарају. Сачувајте
позитивну оријентацију и лепе
мисли за особу која вас искрено
замарају. Важно је да осетите
задовољство и емотивну прихва
ћеност у нечијем друштву.

ВАГА: Имате амбици
озне планове и упор
но покушавате да
оствар ит е
своје
циљеве. Међутим, ваш успех
зависи од нечијег утицаја. Нема
разлога да се понашате сувише
наметљиво у друштву сарадни
ка. Боље је да се определите за
умереније   решење. Улазак у
неку забрањену зону или изне
надни порив за љубавном аван
туром може да вас разочара.

БИК: Уколик о вас
неко наговара на
пословно – финансиј
ски изазов или на
заједничку авантуру, добро раз
мислите о могућим последицама.
Неко може да разоткрије ваше
тајне планове, стога не будите
наивни или брзоплети. У својим
љубавним очекивањима идете за
корак испред партнера. Ваша
нетрпељивост делује збуњујуће
на вољену особу.

ШКОРПИЈА: У сусре
ту са сарадницима
обратите пажњу на
разл ич ите детаљ е
или на неке скривене поруке.
Прик уп ите
све
неоп ходн е
информације и размислите на
који начин треба да наметнете
своје ставове, при томе немојте
повредити нечије интересе. У
односу са вољеном особом,
боље је да избегавате сучеља
вање или такмичарске улоге које
вас наводе на лошије решење.

БЛИЗАНЦИ: Обрати
те пажњу на различи
те информације на
пословној сцени, како
бисте остварили проширени
успех или новчани добитак. Не
будите сувише ситничави и зах
тевни према блиским сарадници
ма. Уживајте у разноврсним и
лепим стварима које обогаћују
ваше животно искуство. Покажи
те великодушност према својој
породици и блиској особи.
РАК: Не допада вам
се нечија улога или
понашање у послов
ним
преговор им а.
Ипак, немојте дозволити да неко
од сарадника у вама подстиче
ниске страсти или жељу за так
мичарском улогом. Будите мудри
и уздржани. Постоје одређене
ситуације које треба избегавати,
јер емотивно ривалство увек
оставља и различите последице.
ЛАВ: Уколик о сте
довољно сналажљи
ви пред сарадницима
очекују вас позитивни
резултати. Покажите својој око
лини да поседујете различите
способности и да је ваша улога
скоро незаменљива у пословно
финансијским комбинацијама.
Важно је да остављате запажени
утисак и да се о вама говори у
неком допадљивом контексту.
Употребите свој шарм и одгово
рите на љубавну поруку.  
ДЕВИЦА: Очекује вас
низ интересантних
сусрета,
обрат ите
пажњу на свој стил
изражавања или на утисак који
остављате у друштву сарадника.
Учините све што је потребно, да
спојите лепо и угодно са практич
ним и корисним. Вољена особа
понекад има велике захтеве, али
ви умете да их испуните. Будите
довољно маштовити и осмисли
те неку интересантну забаву у
двоје.  

СТРЕЛ АЦ:
На
пословној сцени све
има свој век трајања
али ви упорно инси
стирате на стварима које су дав
но превазиђене. У сусрету са
сарадницима узалудно покуша
вате да промените нечије
мишљењ е
или
понаш ањ е.
Вољена особа покушава да вас
остави у убеђењу како је све у
најбољем реду, али ви наслућу
јете  нови проблем.
ЈАРАЦ: Захваљујући
добрим проценама
очекује вас успех у
пољу комуник ације
или у пословним преговорима:
делујете организовано у сваком
погледу и умете да наметнете
своје високе критеријуме пред
сарадницима. Допада вам се
оно што је недостижно или осо
ба до које не допире ваш глас.
На срећу увек постоји добра
замена.
ВОДОЛИЈА: Не вре
ди да се излажете
великом менталном
напору или да се
супротстављате особи, која
ужива добар глас и шири
пословни утицај. Боље је да
ризик препустите другима и да
избегавате сумњиве пословно –
финансијске понуде. Топле емо
ције увек делују лековито, стога
задржите своју пажњу на воље
ној особи.
РИБЕ: Неко вам
директно даје до зна
ња, да све има своју
цену или да не очеку
јете превише од нових пословно
– финансијских преговора. Пред
стоји вам мањи губитак, који тре
ба да усвојите као нову лекцију о
пословном понашању. Особа
која вас прихвата са искреним
симпатијама има позитиван ути
цај на ваше расположење и нове
одлуке.

Crkveni
kalendar
Среда, 18. (5) април
Свети мученици Агатопод и
Теодул
Четвртак, 19. (6) април
Свети Евтихије Цариградски
Петак, 20. (7) април
Преподобни Георгије Митилен
ски
Субота, 21. (8) април
Свети апостоли, Иродион,
Агаф, Руф и други
Недеља, 22. (9) април
Свети мученик Евпсихије
Понедељак, 23. (10) април
Свети мученик Терентије
Уторак, 24. (11) април
Свети свештеномученик Антипа

Брза пита
са спанаћем
и сиром
Састојци: 250 г брашна, 1
кашичица соли, 1 прашак за пеци
во, 6 јаја, 400 мл киселог млека,
220 мл уља, 300 г сира, 300 г све
жег спанаћа.

Припрема: Сир фино уситни
ти. Спанаћ опрати, оцедити и
уситнити. Јаја пенасто умутити па
додати кисело млеко и уље. Све
састојке промешати да се сједи
не. Додати брашно, прашак за
пециво, па смесу промешати да
се добије фина маса без грудви
ца. Додати сир и спанаћ па још
једном сјединити смесу. Припре
мљену масу сипати у науљену
тепсију па пећи у угрејаној рерни
на 180 степени око 35 минута.
Готову питу извадити из пећнице
и оставити да се прохлади. Исећи
на прчиће жељеног облик а па
послужити уз јогурт или други
напитак по избору.

• Кад прелазите улицу,
увек гледајте аутомоби
ле а не на семафор!
Семафори ретко кад
ударе човека.
• Од сутра окрећем нови
лист! Све глупости не
могу да стану на једну
страну.
• Седи једна цура и два
типа – један је мува а
други је пчела!!!
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ОДБОЈКАШИЦЕ „ВИЗУРА“ РУМА

Пети пут
првакиње Србије

Одбојкашице Визуре из Руме освојиле
су пету по реду титулу првакиња Србије,
а прву од како од прошле године трени
рају и своје утакмице играју у Руми.
Визура је за титулу првака одиграла
три утакмице са одбојкашицама Црвене
звезде и у сва три меча забележила
победу.
У последњем, одлучујућем мечу, који
је одигран 10. априла на Бањици, одбој
кашице Визуре су победиле са 3:0, а
најбоље међу „ајкулицама“ су биле Маја
Алексић, Сара Лозо и Слађана Ерић са
по 14 освојених поена.
Поводом освајања пете у низу титуле
првакиња Србије, одбојкашицама Визу
ре је честитке упутио и Слађан Манчић,
председник румске општине.
– Уживали смо у Вашој одличној игри,
а Ви сте доказали да су упорност, срча
ност, пожртвованост и вера сигуран пут
до победе. Искрено верујем да ћемо
кроз нашу сарадњу истрајати и успети у
намерама да визију развоја спорта у
румској општини подигнемо на виши
ниво у свим аспектима, те да су пред
нама спортске године на које ћемо,
заједно, сви бити поносни – стоји у
честитки првог човека румске општине.

С. Џ.

AK „Срем“

Злато Митровчанима

У суботу 7. априла су на градском
атлетском стадиону у Сремској Митро
вици одржани зимски сусрети у бацачким
дисциплинама и атлетичари АК „Срем“
су били веома успешни са освојене  три
златне и једном сребрном медаљом.
Ведран Самац је победио у бацању
копља за сениоре даљином 76,88 мета
ра и наговестио да би ова сезона могла
бити једна од успешнијих. Након такми
чења Ведран је изјавио да је задовољан
јер је ово сам почетак сезоне, да је бацао
из пуног тренинга и да праве даљине
очекује тек од месеца маја.
Сениор Војислав Гверо, појачање Сре

СПОРТ
ма од ове сезоне, победио је у бацању
кладива резултатом 55,33 метара што је
за 15 метара дуже од резултата друго
пласираног.
Највеће и најпријатније   изненађење
је приредила јуниорка Сара Станимиро
вић у бацању копља за сениорке,  која је
победила резултатом 44,31 метра, што је
уједно и њен нови лични рекорд.
Мирјана Дасовић се такмичила у две
дисциплине, у бацању кладива за млађе
јуниорке је освојила сребро резултатом
32,14 метра док је у бацању копља била
четвртопласирана са 37,37 метара.
Тренер свих ових такмичара Драги
ша Ђорђић наглашава да је сезона так
мичења на отвореном   тек почела и да
се, судећи по овим првим резултати
ма, можемо у будућности надати лепим
вестима из АК „Срем“.
Поред наведених успеха, Александра
Костадиновић тренер и такмичар у АК
„Срем“ освојила је друго место у трци на
10,5 километара на овогодишњем Кова
чичком полумаратону. Трка је послужила
као припремна за Београдски полумара
тон који ће се одржати за две недеље у
сасвим солидној конкуренцији и масовној
трци она је истрчала своју стазу за 43:05.
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– Топ форма куп је ушао и у званични
календар такмичења Спортског савеза
Србије, чије критеријуме није лако испу
нити, тако да нам је обавеза да сваке
године будемо све бољи, али уз овакву
подршку „Развоја спортова“ и Општине
Пећинци биће нам много лакше да
остваримо зацртане циљеве. Најважније
је да су деца данас отишла кући са осме
хом на лицу и то нам је највећа награда,
али увек може боље. Мој мото је: никада
пораз, само лекција – рекла је Маја
Радосављевић.
Плакете спонзорима и медаље нају
спешнијим такмичарима уручили су
председник „Развоја спортова“ Синиша
Ђокић и директор ЈУ „Спортски центар“
Томислав Ћирковић.

КАЈАКАШКИ КЛУБ „ВАЛ“

Успех на
почетку сезоне

ДОЊИ ТОВАРНИК

Топ Форма Куп

Клуб за ритмичку гимнастику „Топ Џим“
и Боди билдинг и фитнес клуб „Топ Фор
ма“, оба из Шимановаца, организовали
су у суботу 14. априла у спортској хали у
Доњем Товарнику такмичење у дечјем
фитнесу „Топ Форма Куп“. Покровитељ
манифестације која је први пут одржана
у пећиначкој општини био је Спортски
савез „Развој спортова“.
– Поносни смо на организацију једног
од најмасовнијих такмичења одржаних у
нашој спортској хали. Овај Куп могао би
да буде и изборно такмичење за одлазак
на Првенство Европе или света. У сва
ком случају, увек ћемо стати иза успе
шних клубова, који су способни да орга
низују овако масовна надметања – изја
вио је директор Јавне установе „Спорт
ски центар“ Томислав Ћирковић.
На „Топ Форма Купу“ учествовало је
око 200 младих такмичара узраста од 4
до 17 година из седам клубова: „Топ Фор
ма“ Шимановци, „Фит Форма“ Рума,
„Панонија“ Бачка Топола, „Железничар“
Смедерево, „Каспер“ Батајница, „Фигура“
и „Цатс“ Сомбор, а посетиоци су имали
прилику да уживају у укупно 143 наступа.
Покретачка снага „Топ форма купа“
фитнес тренер Маја Радосављевић
рекла нам је да је презадовољна одзи
вом учесника, а да су јој позитивне ути
ске пренели и судије и представник
Спортског савеза.

Кајакаши сремскомитровачког „Вала“
су успешно започели овогодишњу сезону.
Куп Србије у кајаку и кануу спринту одр
жан је у петак, 13. априла, и суботу, 14.
априла, на Ади Циганлији у Београду.
Првог дана такмичења веслане су квали
фикационе трке, а наредног дана „Б“ и „А“
финала у дисциплинама једноседа на
1.000, 200 и 500 метара.
Митровачки „Вал“ је наступио са 10 так
мичара и остварио запажен успех осво
јивши чак осам медаља - пет златних, две
сребрне и бронзу. Уз кајакаше били су
тренери Ненад Косијер и Игор Дошен.
У конкуренцији кадеткиња на 200 мета
ра златну медаљу освојила је Анастазија
Бајук, а сребрну Оливера Михајловић.
Анастазија је тријумфовала и на дужој
дистанци од 500 метара.
Најуспешнији наступ на такмичењу
имао је Стефан Врдољак који је освојио
три златне медаље у јуниорској конку
ренцији, у тркама на 1.000, 200 и 500
метара.
Марија Достанић освојила је сребрну
медаљу у трци сениорки на 500 метара.
Јуниор Бојан Зделар такмичећи се у ста
ријој, сениорској, конкуренцији стигао је
до бронзе на 500 метара.
Поред освајача медаља у финалима су
се надметали и Огњен Масталовић,
Огњен Њежић, Петар Милковић, Марко
Михајловић и Немања Тајбл.
Такмичење је уједно представљало и
прву изборну контролу за предстојећа
међународна такмичења, а „Валови“
освајачи медаља потврдили су своја
места у репрезентацији. Прва међуна
родна такмичења која их очекују су
Првенство Европе за сениоре у Београду
(8. – 10. јуна) и Првенство Европе за јуни
оре и млађе сениоре у италијанском гра
ду Ауронзу (28. јун – 1. јул).
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Београд: Црвена Звезда –
Партизан 2:1; Београд: Чука
рички – Раднички 2:3; Суботи
ца: Спарт ак ЖК – Вождовац 1:0;
Крушевац: Напредак – Војво
дина 1:0; Сурдулица: Радник –
Јавор-Матис 0:0; Земун: Земун
– ОФК Бачка 3:0; Лучани: Мла
дост – Рад 1:1; Шабац: Мачва
– Борац 2:0.

Бачка Топола: ТСЦ – Рад
нички (К) 3:0; Нови Пазар: Нови
Пазар – Телеоптик 1:2; Бео
град: Синђелић – Инђија 0:1;
Јагодина: Јагодина – Слобода
0:2; Челарево: ЧСК Пивара –
Темнић 2:2; Горњи Милано
вац: Металац – Раднички (П)
2:1; Добановци: Будућност –
Пролетер 1:3; Врање: Динамо
– Бежанија 3:1.

Нова Пазова: Раднички (НП)
– Братство 1946 1:0; Сакуле:
Борац – Раднички (Ш) 5:0; Бач
ки Јарак: Младост (БЈ) – Дунав
1:2; Нови Сад: Црвена Звезда
– Железничар 2:1; Панчево:
Динамо 1945 – Раднички (СМ)
1:2; Бечеј: Бечеј 1918 – Бачка
1901 1:3; Кула: Оџаци – Рад
нички (З) 1:2; Беочин: Цемент
– Омладинац 3:0.

Дивош: Хајдук (Д) – Хајдук
(Ч) 0:0; Белегиш: Подунавац –
Југовић 3:0; Нови Сад: Славија
– ЛСК 1:1; Нови Сад: Кабел –
Борац (Ш) 2:0; Бешка: Хајдук
(Б) – Индекс 3:1; Стара Пазова:
Јединство – Слога (Е) 1:1;
Купиново: Купиново – Борац
(НС) 2:0; Темерин: Слога (Т) –
Сремац 0:2.

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

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

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

Тaбела плеј оф:
01. Ц. Звезда
02. Партизан
03. Спартак ЖК
04. Раднички
05. Чукарички
06. Напредак
07. Вождовац
08. Војводина

31
31
31
31
31
31
31
31

26
20
15
15
14
14
13
12

4
7
7
8
9
7
8
8

1
4
9
8
8
10
10
11

77:16
60:25
56:39
49:42
45:29
50:42
41:30
33:30

42
33
28
28
26
26
24
22

Табела плеј аут:
09. Земун
10. Младост
11. Мачва
12. Радник
13. ОФК Бачка
14. Јавор
15. Рад
16. Борац

31 10 8 13 33:38 21
31 9 9 13 37:45 19
31 10 4 17 33:47 19
31 10 7 14 33:52 19
31 8 6 17 30:56 15
31 7 5 19 25:48 14
31 6 4 21 30:59 12
31 6 5 20 25:59 12

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Вашица: Напредак – Грани
чар 3:2; Бачинци: ОФК Бачин
ци – Синђелић 0:2; Бингула:
ОФК Бингула – Ердевик 2017
0:6; Батровци: Омладинац –
Једнота 1:5; Љуба: Јединство
(Љ) – Јединство 3:0; Кукујев
ци: Обилић 1993 – Сремац 6:0.
01. Напредак
02. Обилић
03. Ердевик
04. ОФК Бачин.
05. Синђелић
06. Једнота
07. Јединство
08. Сремац
09. Омладинац
10. Граничар
11. ОФК Бингу.
12. Јединст. (Љ)

14 12 2 0 42:11 38
14 11 1 2 49:13 34
14 11 1 2 32:12 34
14 6 4 4 30:21 22
14 6 3 5 28:27 21
14 6 2 6 30:26 20
14 6 2 6 21:23 20
14 4 3 7 28:29 15
14 4 0 10 22:41 12
14 3 2 9 15:43 11
14 2 3 9 14:31 9
14 1 1 12 17:51 4

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА
Чортановци: ЧСК – Цар
Урош 4:0; Крушедол: Крушедол
– Слога (М) 3:2; Ириг: Раднички
– Борац 4:0; Нови Сланкамен:
Дунав – Планинац 2:0; Крње
шевци: Слога (К) – Фрушкого
рац 3:0.
01. Крушедол
02. ЧСК
03. Дунав
04. Слога (К)
05. Раднички
06. Слога (М)
07. Планинац
08. Фрушкого.
09. Цар Урош
10. Борац

11 8 2 1 34:12 26
11 8 1 2 28:11 25
11 6 3 2 26:10 21
11 6 3 2 21:15 21
11 5 5 1 25:12 20
11 4 1 6 19:21 13
11 3 2 6 19:25 11
11 1 5 5 11:23 8
11 1 3 7 11:32 6
11 0 1 10 8:41 1

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
14
13
10
9
10
8
7
8
7
6
7
5
4
4
2

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

5
4
6
6
5
7
7
6
9
8
8
11
10
9
13
15

33:18
38:19
29:13
23:20
30:18
24:20
25:20
20:21
21:22
28:22
23:27
18:26
16:26
24:34
17:32
9:40

47
46
42
36
35
35
31
30
29
28
26
25
22
21
17
11

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

18
14
12
10
11
11
10
10
10
9
7
6
6
5
4
2

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

2
6
5
6
9
9
8
8
10
9
9
10
11
12
13
18

62:15
35:12
34:14
32:23
37:33
31:27
34:28
30:26
25:24
24:20
26:33
24:35
24:36
24:43
20:35
12:70

55
43
40
35
34
34
33
33
31
30
26
23
22
19
16
7

МОЛ СРЕМ

OФЛ ПЕЋИНЦИ

Рума: Фрушка Гора – Фру
шкогорац 2:1; Пећинци: Доњи
Срем 2015 – Слобода 2:1; Рав
ње: Зека Буљубаша – Младост
1:1; Вишњићево: Хајдук – Бре
стач 1:0; Сремска Митровица:
Митрос – Полет 1:0; Кузмин:
Граничар (К) – Бикић Дол 1:3;
Чалма: Слога – Граничар (О)
2:3; Жарковац: Напредак –
Доњи Петровци 1:1.

Деч: Сремац – Ловац 3:0;
Ашања: Камени – Шумар 1:2;
Суботиште: Витез – Словен
6:0; Прхово: Младост – Хајдук
1932 0:2.

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

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

14
11
12
11
11
11
10
9
8
8
8
6
6
6
2
2

3
7
4
5
4
3
5
3
5
4
4
6
5
3
4
1

4
3
5
5
6
7
6
9
8
9
9
9
10
12
15
18

61:20
49:14
40:24
51:20
42:25
30:32
33:28
32:38
35:27
31:34
30:25
25:45
27:37
31:44
16:60
22:82

45
40
40
38
37
36
35
30
28
28
27
24
23
21
9
7

ОФЛ РУМА – ИРИГ
Шатринци: 27.Октобар –
Младост је неодиграна; Вогањ:
Слога – Јединство (П) 4:0; Кра
љевци: Јединство (К) – Фрушко
горац 5:1; Стејановци: Борац –
Полет 1:1; Нерадин: Војводина
– Јединство (Ру) 2:6; Грабовци:
Граничар – Сремац 0:3.
01. Слога
02. Јединс. (Ру)
03. Јединс. (К)
04. Сремац
05. Јединс. (П)
06. Полет
07. Фрушкого.
08. Граничар
09. Војводина
10. Борац
11. 27.Октобар
12. Младост

14 11 1 2 53:11 34
14 10 2 2 28:13 32
14 10 1 3 39:16 31
14 9 2 3 40:17 29
14 7 2 5 32:18 23
14 6 5 3 25:16 23
14 6 4 4 25:26 22
14 4 0 10 24:41 12
14 3 2 9 19:36 11
14 3 2 9 20:47 11
14 2 1 11 14:39 7
14 1 2 11 10:49 5

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Хајдук 1932
Шумар
Младост
Сремац
Камени
Витез
Ловац
Словен

9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
7
4
4
2
2
0

0
0
0
1
0
1
1
1

1
2
2
4
5
6
6
8

28:9
26:10
23:7
18:15
15:15
16:29
14:30
6:31

24
21
21
13
12
7
7
1

Лежимир: Планинац – Ноћај
4:0; Бешеново: БСК – Срем
2:0; Велики Радинци: Борац
(ВР) – Напредак 6:4; Слога (З)
је била слободна.
БСК
Срем
Слога (З)
Планинац
Ноћај
Борац (ВР)
Напредак

7
7
6
7
7
7
7

5
5
3
3
1
1
1

2
1
2
1
2
1
1

0
1
1
3
4
5
5

34:5
20:3
10:9
13:14
12:22
7:22
9:30

12
13
12
12
10
8
8
8
8
7
6
5
5
4
3
4

8
5
6
5
4
5
4
4
3
3
1
4
3
6
6
3

0
2
2
3
6
7
8
8
9
10
13
11
12
10
11
13

44:12
35:10
43:24
38:22
26:24
25:24
32:27
33:29
22:23
23:32
19:30
24:39
31:46
19:41
16:26
15:36

44
44
42
41
34
29
28
28
27
24
19
19
18
18
15
15

СРЕМСКА ЛИГА

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

17
16
11
10
5
4
4

Мартинци: Борац (М) –
Напредак 1:0; Рума: Први Мај
– Борац (К) 4:0; Доњи Товар
ник: Слобода – Граничар 1923
4:0; Путинци: ПСК – Хртковци
4:1; Врдник: Рудар – Железни
чар 2:3; Голубинци: Јадран –
Љуково 6:0; Салаш Ноћајски:
Будућност – Партизан 1:1;
Мачванска Митровица: Под
риње – Словен 10:1.
01. Подриње
02. Слобода
03. Први Мај
04. Железнич.
05. Граничар
06. ПСК
07. Борац (К)
08. Будућност
09. Рудар
10. Партизан
11. Јадран
12. Напредак
13. Словен
14. Борац (М)
15. Љуково
16. Хртковци

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
16
14
11
11
8
9
9
9
9
7
7
6
5
5
4

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

3
5
2
5
9
6
9
10
11
10
12
13
12
12
15
14

65:17
40:14
53:16
38:18
35:39
30:21
33:32
43:37
33:41
35:35
20:38
23:40
29:44
23:38
16:49
29:66

55
49
48
39
35
32
31
30
28
27
24
23
22
20
17
15

ФК Динамо - ФК Раднички 1:2 (1:0)
Градски стадион у Панчеву,
гледалца 200.   Судија: Матић
из Новог Сада.
Стрелци: Стојановски у 36.
минути за Динамо, а Драгоје
вић у 46. и Јанковић у 57.
минути за Раднички
Жути картони: Марк овић
(Динамо), Драгојевић, (Рад
нички),
Динамо: Томић 7, Војновић
7 (Брајовић 7), Рашић 7,
Величковић 7, Недучић 7, Сто
јановски 8 (Марковић 7), Ива
новић 7, Вуковић 7, Марјано
вић 7, Арбутина 7 (Јањовић 7),
Терзић 7.

Раднички: Вујасиновић 7,
Бајуновић 7 (Качар 7), Јевић 7,
Вукмир 7, Стоисављевић 7
(Стевић 7), Туцаков 7, Скору
пан 8,   Јанковић 8 (Ивановић
7), Драгојевић 8, Ристић 7,
Згоњнаин 7.
Играч утакмце: Срђан Дра
гојевић
Најпријатније изненађење
пролећног првенства   Српске
лиге група Војводина, митро
вачки Раднички, наставио је
незад рж иву
побед он ос ну
серију, и остварио четврту
победу савладавши одличан
тим Динама у Панчеву. Ј. С.
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ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ“ У РУМИ: ЗАБЕЛЕЖЕНО УСПУТ

Старост је тешка само док се чека
Д

ом за старе охола мла
дост види као послед
њи степеник живота на
којем више ништа није тако
лепо ни вредно, разбори
та младост као стазу на коју
ће можда и сами закорачити
ако буду имали среће да дуго
поживе, а становници Герон
толошког центра „Срем“ у
Руми, као место и прилику да
започну нови живот. Судби
не свих људи који овде живе
не разликују се од судбина
осталих грађана -  неки имају
однеговане и лепе родбин
ске и породичне везе, а неке
су готово сви заборавили, па
су у Дому пронашли и нове
пријатеље и нову породи
цу. Има старих који су овде
и дословно стали на своје
ноге -  деца су их довела док
су били тешко покретни, а у
сали за рехабилитацију тако
су се добро рехабилитовали
да више не пропуштају ни јед
ну манифестацију у Центру.  
Наравно, има и оних који
су дошли да би ослободили
простор за млађе укућане,
а онда су одједном схвати
ли предност слободе коју су
добили: живе неопт ерећени
судом своје деце, и без потре

бе да се некоме правдају за
поступке и емоције које млађи
често не разумеју, јер не зна
ју да жеђ за пуним животом и
друштвом увек тражи своје.
А пролеће полако стиже и у
пространи, предивно уређе
ни парк природе у коме ће
становници Дома да уживају.
Један од њих, Живан Сарић
из Доњег Товарника, рекао

нам је да такву негу медицин
ског особља, лекарке Мирја
не Милеуснић и медицинских
сестара, као и неговатељи
ца, није могао ни да замисли.
А неговатељице су понекад
најважније, а оне су предив
не, каже нам наш саговорник
и набраја их – Снежана Јоц
ковић, Јаца Гајић, Марина
Вајагић, Јованка Предојевић,

Љиља Пролић, Љиља Богда
новић, Зорица Лајнеић, Мили
ца Цвијановић и друге. Не зна
се која је од које љубазнија. И
сад, ко још размишља да ли
да у пролећу ужива у Геронто
лошком центру или на неком
другом месту, можда ће му
овај кратак осврт помоћи да
донесе праву одлуку.  
Светлана Велимировић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Успех „Првог темпа“

У

среду 4. априла у митровачкој
Градској кући одржан је пријем за
одбојк ашице ОК „Први темпо“
поводом освајања другог места на
првенству Војводине. Одбојкашице је
примио начелник Градске управе за кул
туру, спорт и омладину Илија Недић и
генерални секретар Спортског савеза
града Немања Црнић. Они су се обрати
ли одбојкашицама и тренерима и чести
тали им на одличном пласману који је
дошао заслужено.

Одбојкашице „Првог темпа“

– Велике честитке на овом изузетном
успеху. Друго место у Војводини   је
велики успех за младе девојке и струч
ни штаб који је с њима претходних годи
на тренирао и напорно радио. Бити у
конкуренцији таквих екипа и суперлига
ша представља велики успех. Оне су
показале пуно снаге и пожртвовања и
желим им пуно успеха у даљем школо
вању – рекао је начелник Илија Недић
На завршном турниру Пионирског
првенства који се одржао 1. априла у

Сремској Митровици учествовало је
четири екипе, те су се за титулу најбо
љег у Војводини бориле екипе из Зре
њанина, Старе Пазове и Бачке Палан
ке.
– Објективно ово је велики успех, али  
субјективно остаје жал за тим да смо
могли да направимо један велики корак
и да завршимо као победници – рекао је
тренер ОК „Први Темпо“ Ненад Пајић.
Он је додао да се нада да ће им је овај
турнир донети неопходно искуство, и да
ће већ на Републичком такмичењу
одбојкашице показати да су нешто нау
чиле из пораза.
Капитен екипе „Први темпо“ која је
проглашена за најбољег  играча првен
ства Бранка Тица истиче да је велика
част бити најбољи и да је то подстрек за
даље напредовање.
– Ово је велики успех за наш клуб.
Поносна сам зато што смо успеле да
докажемо да је рад који ми презентује
мо прави. Заузеле смо друго место и
успеле смо да се пласирамо на Пионир
ско првенство Србије где ћемо се са
најбољим екипама из државе борити за
медаљу – каже капитен тима Бранка
Тица.
Андреа Димић

