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ХРТКОВЦИ

Шешељкривислободан
Овај пара докс у насло ву ука зу

је на чиње ни цу да је у дру гом 
сте пе ну Шешељ про гла шен 

кри вим по неким тач ка ма опту жни
це, али да је осу ђен на вре ме кра
ће од оног које је про вео у при тво ру 
Хашког три бу на ла.

Наи ме, Жал бе но веће меха ни зма 
кри вич них судо ва у Хагу уки ну ло је 
прво сте пе ну осло ба ђа ју ћу пре су ду 
др Воји сла ву Шеше љу и про гла си
ло га кри вим за про гон и под сти ца
ње на про гон Хрва та у Хрт ков ци ма.

 Шеше љу је изре че на казна од 10 
годи на затво ра, али је, буду ћи да 
је он у при тво ру био пре ко 11 годи
на, она одслу же на пошто се у казну 
ура чу на ва и то вре ме.

Жал бе но веће је осу ди ло Воји
сла ва Шеше ља по тач ка ма 1, 10 и 
11 – зна чи за про гон, депор та ци ју 
и под сти ца ње депор та ци је Хрва та 
из Вој во ди не, док је одба ци ло жал
бе тужи ла штва по оста лим тач ка ма 
прво сте пе не пре су де Хашког три бу
на ла.

Осно ву за ова кву пре су ду, како се 
каже у обра зло же њу, чини Шеше
љев говор на митин гу ради ка ла 
који је у Хрт ков ци ма одр жан 6. маја 
1992. годи не на којем је про чи тао 17 
пре зи ме на, а то се сма тра ло почет
ком про го на Хрва та из Хрт ко ва ца, 
где су они до тада чини ли већи ну 
ста нов ни штва.

Жал бе но веће је закљу чи ло да 

је овај  Шеше љев говор под ста као 
наси ље, ома ло ва жа ва ње хрват ског 
ста нов ни штва и крше ње њихо вог 
пра ва на без бед ност.

Ова ква пре су да у дру гом сте пе ну 
је доне та после осло ба ђа ју ће пре
су де и жал бе тужи ла штва на њу.

Воји слав Шешељ је, после изри
ца ња пре су де 11. апри ла, изја вио 
да ће се жали ти на њу.

Када је реч о Хрт ков ци ма, селу у 

рум ској општи ни на које се пре су
да и одно си, ника кве јав не реак ци је 
гра ђа на није било, баш као ни када 
је Шешељ после 11 годи на  дошао 
из Хага.

Како сазна је мо, није било оку
пља ња ни реак ци ја „ни ура, ни уа“, 
људи су, како кажу, вољ ни да иза 
себе, већ јед ном, оста ве про шлост 
и окре ну се сада шњо сти и будућ но
сти. С.Џ.

ВојиславШешељ
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IZVESTAN
POGLED

Оноочемусевећпармесецишушкалопо
Шиду,коначносеидесило.Саместа
повереникашидскогогранкаСНС,

смењенјеПредрагВуковић,јошувекактуелни
председникОпштинеШид.Новиповереникје,
какоМновиненезваничносазнају,Зоран
Семеновић,заменикпредседникаОпштинеи
дугогодишњиполитичкиактивистауовој
средини.
Безобзиранаразноразне„теоријезавере“

разноразних„аналитичара“нашегполитичког
живота,оваквипотезинисунеуобичајеникадасу
упитањувеликестранкекакавјеСНС.Дотога
нијебилотешкодоћи,јерсенамећекаоврло
логичнаствар,самопосебидочега
самсвојевременодошаонакон
разговоракојисамнезванично
водиосапојединим
митровачкимактивистима
Вучићевестранке.Наиме
(јошувек)веомабројан
напредњачкикорпус,који
јеокупионесамобивше
радикале,негои
разочаранедемократе,
некадашњечланове
Коштуничинестранке,
аоразним
вулиновцима,
дачићевцимаи
љајићевцимаи
осталимакојимасе
бројанезна–даине
говорим–данас
неодољивоподсећана
некадашњиССРНили
некијошширифронт.Од
изборадоизбора,СНСсе
свевишезгушњаваи
профилише.Штозначида
Вучићрадивеомапаметнои
прорачунато,показујућидаје
правимајсторполитичког
заната.
Примераради,главнуречу

Шидуданасводебивши
кадровиДСС,штосепоклапа
саизјавомбившегшефа
Коштуничинепартиједата
странкаокупља

најобразованијељудеуШиду.
Менијезапалазаокоједначињеница
прекокојесуновинарскипаметњаковићи
олакопрешли,бавећисеуглавном
сервиранимипиарскисроченим
информацијама.Тојенедавнасмена
митровачкеначелницезаобразовање
МирјанеПјевац,којасебашније
прославилаувршењусвојефункције.
Речјеоопштојбруцивезанојза

шиканирањеучитељаОсновнешколе
„СлободанБајићПаја“МатеаЖарка.Познато
једајечитавастварзавршиланасудуида

јеШколамораладаисплатиучитељу
готовомилионскуодштету.Тај

новацкојиШколанема,
прецизније,мораоједа
обезбедиГрадкао
оснивачовеобразовне
установе,азасвеје
кривадиректорка
ШколеАнкицаЈевтић.
Тренутнојеутокунови
судскипроцес,којиће
посвемусудећи
завршитикаои
претходни,штозначи
даћеградморатида
сеиспрсизајошкоји
милион.ДалијеГрад
дужандаплаћацехове
каприциозне
директорке,темајео
којојсуМ новинеувише
навратаписале.Питање

јеиукојојбимери
директоркаАнкица„терала

кера“данијеималаморалну
подршкуначелницеза
образовањеМирјанеПјевац?
Безобзиракојијестваран

разлогсменеМирјанеПјевац,
оваодлукаодборника
СкупштинеГрадајевишенего
добра,какозадруштвенуклиму,
такоизамитровачкибуџет.
Некестварисузаистаспоре,

алиипакдостижне.Великаје
партија,великаибара,атек
коликокрокодилаима?!Шидски повереник СНС зоран Семеновић
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Е-рецеп ти
у апо те ка ма
Пацијенти и хронични боле

сници са територије општине
Инђија убудуће ће моћи да
подижу лекове без рецепта у
државнимискоросвимприват
нимапотекама.Тоимјеомогу
ћено захваљујући такозваним
електронским рецептима који
ће се обнављати на сваких
шест месеци. Пацијенти ће
сада лекове моћи да подигну
самоузздравственукњижицуа
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
кадамузатребалек.Електрон
скирецептважиизапацијенте
којинемајунекохроничнообо
љење, односно и они могу да
дођу у апотеку без папирног
рецептаисамоузздравствену
књижицуподигнулек.Ерецепт
јеуведенкрајемоктобраубео
градским општинама, а од
децембрајепочеодасеуводи
и у друге здравствене устано
ве. Електронски рецепт досту
пан је само у оним апотекама
које имају налепницу Мини
старства здравља са ознаком
ЕРецепт.

СА САСТАН КА СИСТЕ МА 48

Чишће ње дивљих депо ни ја
Утокуовенедељепоче

ће радови на чишће
њу дивљих депони

ја на територији општине
Инђија.Тосунаконпослед
њег састанка Система 48
одржаногузградиОпштине
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
видеонадзоридаћезато
бити обезбеђена средства
ребалансомбуџета.
–Тоћемоурадитикакоби

олакшали посао комунал
ним инспекторима у прона
лажењу и кажњавању осо
ба које непрописно одлажу
смеће на места која за то
нисупредвиђена–кажеГак

иапелујенасвеграђанеда
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.Тектадаћемоима
тилепшуичистијуИнђију–
рекаојепредседникОпшти
неИнђија.
Чишћењедивљихдепони

ја кренуће изНових Карло
ваца, каже Душан Лемаић,
в.д. директора ЈКП „Кому
налац“, након чега ће бити
очишћено и десетак мањих
депонијакаприлазуИнђији.
– Очистићемо мање

дивљедепонијеиту,најве
ћу у Новим Карловцима. У
Инђијићемочиститидивљу
депонију у Голубиначкој
улици, код сточне пијаце и
онда настављамо даље са
радовима–кажеЛемаић.

М.Ђ.

Из инђијског „Комуналца“
најављују и уређење парко
вауИнђији.Очекујесепотпу
на реконструкција парка код
Гимназије. Како кажу надле
жни, биће постављена фон
танаалићесеводитирачуна
о томе да се не угрози повр
шина под зеленилом. Такође,
из „Комуналца“ најављују и
радове на потпуном уређењу
парка Вашариште, на путу ка
НовомСадугдећебитиуређе
непешачкестазе,постављена

јавна расвета, мобилијар за
најмлађеиклупе.
–Унаредномпериодућемо

инсистирати на озелењавању
нашег града што подразуме
ва садњу веће количине ден
дро материјала. Свешто нам
необезбеде„Војводинашуме“
финансираћемоизсопственог
буџета,јернисувеликиизноси
упитању,аградћемноголеп
шеизгледати–рекаојеВлади
мир Гак, председникОпштине
Инђија.

Уре ђе ње пар ко ва

ЈКП „КОМУ НА ЛАЦ“ ИНЂИ ЈА

Сти гла нова меха ни за ци ја
Инђијско 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
подршкулокалнесамоуправепомену
токомуналнопредузећеупретходних
неколикомесециуспелојезначајнода
обновивознипаркмеханизацију,која
јесвакодневноангажовананатерену,
дневноиповишеод12сати.
–Неможемодаочекујемодарадни

ци„Комуналца“квалитетноурадесвој
деопослауколикоимнеобезбедимо
адекватне услове и опрему за рад.
Тога смо свесни али је, такође, било
неопходно сачекати пар месеци како
би нова механизација стигла. Сада
можемо рећи да смо са набавком
новог камиона кипера, уз осталу до
садапристиглумеханизацију,значајно
допринелиданашекомуналнопреду
зећеквалитетнијенастависаобавља
њем својих делатности – истакао је
Владимир Гак, председник Општине
Инђија током свечаног уручења кљу
чевановогвозиладиректоруинђијског
„Комуналца“.
Камионкиперјевишенаменсковози

ло које ће користити зимска служба,
али ће бити на терену свакодневно

ангажовано и на одвожењу кабастог
смећа и чишћењу дивљих депонија
штојепотврдиоиДушанЛемаић,в.д.
директораЈКП„Комуналац“.
–Упретходнихседаммесециуложи

лисмооко100хиљадаевразаобно
вумеханизације.Локалнасамоуправа
намјевеликаподршкаизахваљујући

њимаунашвознипаркуврстилисмо
јошдвановавозила 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
уједнозначииквалитетнијирадкому
налногпредузећа. М.Ђ.

Нови ками он кипер сти гао у „Кому на лац“
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕ ТАР ОГЊЕН БЈЕ ЛИЋ У ПОСЕ ТИ ИНЂИ ЈИ

Инду стриј ска зона за понос
Инђија има једну од најбољих

индустријских зона, не само у
нашојземљи,већиуЈугоисточ

ној Европи. То је закључено током
недавне посете покрајинског секрета
ра за регионални развој, међурегио
налнусарадњуилокалнусамоуправу
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
приликомистакаодајеопштинаИнђи
ја један од најбољих примера како
севодирачунаопривредномразвоју
једне средине и похвалио домаћин
ско понашање председника Општине
Инђијаудосадашњемраду.
–Морамдаизразимогромно задо

вољствоонимштосамзатекаоуИнђи
ји,алокалнаадминистрацијаначелу
са председником Гаком је направила
огроманпомакитосевидиуовојрад
ној зони. Како су ми рекли надлежни
у Инђији овде се очекује шест нових
инвестиција, тако да ће Покрајинска
Владанаставитидапружапунуподр
шку и помоћ за све даље пројекте
рекаојесекретариистакаодајеВла
даАПВојводинеупоследњихгодинуи
по дана определила близу 500мили
она динара за инфраструктурне про
јектеуинђијскојопштини–истакаоје
секретарБјелић.
Председник Општине Инђија Вла

димир Гак подсетио је да су радови
на опремању локације 15 у северои
сточној радној зони завршени, те да
јеупретходнихмесециподаназавр

шеноасфалтирањеи последњих650
метарасаобраћајницеутомделураде
зоне.
–Наовој трасиод650метарапот

писанјеуговорзакомплетнуводовод
нумрежуиостајесамодаседоврши
канализација у томкраткомкраку.Са
тим ми завршавамо опремање ове
зоне.Резултатјевећту,потписалисмо
шестуговоразашестновихинвести
ција – рекао је председник Општине
Инђијаидодаодасуупитању,углав
ном,домаћиинвеститорипопут „Зла
тиборградње“,„Причекетерингдоо“и

локалнихинвеститора,компанија„Гас
Тех“и„ЗелићИн“.
– Морам да истакнем да имамо

одличну сарадњу са Владом АП Вој
водинеисвимсекретаријатима,много
намзначињиховаподршка–истакао
јепрвичовекопштинеИнђијаидодао:
–Значајандеосредставајеуложен

у ову индустријску зону и оношто је
најважнијејестедамивишенемора
модаулажемоуопремање,азонаје
спремна да одговори потребама нај
захтевнијихсветскихинвеститора.

М.Ђ.

Секре тар Огњен Бје лић у посе ти општи ни Инђи ја

Општина Инђија улаже у образовање
Посебна пажња и ове

године биће усмере
на на побољшањe

услова за школовање свих
ђаканатериторијиопштине
Инђија.Вишеод52милиона
динаралокалнасамоуправа
определила је у овогоди
шњембуџетузареконструк
цију школа, њихово опре
мање новим намештајем,
адаптацију санитарних чво
роваимногедругерадове.
КакојеистакаоМиланПре
дојевић, председник Скуп
штине општине Инђија та
локална самоуправа ће и
даљеулагатимаксималноу
свешколенатериторијиове
општине, а њих је укупно
деветосновнихи трисред
ње.
– У свим установама су

предвиђениодређенирадо

витакодајелокалнасамо
управаовегодинеповећала
средства за основна ула
гања у образовне објекте.
Тосеодносинаадаптацију
фискултурнихсала,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 – кажеПредоје

вићидодаједаћенајвише
радовабитиизведенотоком
летњеграспуста.
–Посебнапажњалокалне

самоуправебићепосвећена
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 СОИнђија додајући да
ће,упросеку,усвакушколу
битиуложенооко2,3мили
онадинаранаимередовног
одржавања.
– Школски објекти на

територији општине Инђија
сууглавномстаријеградње
тејенеопходноунаредном
периоду радити и на томе,
али то је посао који ће тек
уследити – закључује Пре
дојевић. М.Ђ.

Општи на ула же у школ ске објек те
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ШИД: ПРИ ЈЕМ зА ГРА ЂА НЕ КОД ПРЕД СЕД НИ КА ОПШТИ НЕ

Ефикасно решавање проблема
Сваког понедељка од

12 часова, грађани
ма шидске општине

пруженајемогућностдасе
састану са председником
Општине Шид Предрагом
Вуковићем ињеговим бли
скимсарадницима,какоби
ихупозналисасвојимпро
блемимаиевентуалнопро
нашлимогућностзањихово
решавање.Једанодтаквих
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 свеуциљуефика
снијегрешавањапроблема
грађана.
– Сада смо увели и јед

нуновину,атоједаприли
компријемаграђана,поред
нас,будуприсутниипред
ставници Центра за соци
јални рад и представници
ЦрвеногкрстаШид,какоби
сепроблемиграђанамогли
решити одмах, без одлага
ња.Свешторадимо,ради
мо због грађана. У циљу
нам је да све што тишти
нашеграђанебрзорешимо
и да им у сваком моменту
будемонауслузи–истакао

јеВуковић.
Једна од грађанки која

је тог дана примљена код
председникаОпштинебила
је и Мила Вученовић из
Шида. Како нам је рекла,
након разговора са њим,
задовољна је одговорима
којеједобила,каоиприме
номоваквепраксе.
– Била сам код пред

седника Општине како би
ми он помогао да решим
проблем поврата имови
не,односноуласкаупосед
који нам је враћен, али не
можемо никако да дођемо
доњега.Председникми је
обећао да ћеми помоћи у
решавању проблема веза
них за поврат објекта који
битребаоданамбудевра

ћен 14. априла, као и про
блемавезанихзаплаћање
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
МилаВученовић.

Усреду, 4. aприла,ОпштинуШид
посетио је покрајински секретар
заенергетику, грађевинарствои

саобраћај Ненад Грбић. Ово је прва
радна посета покрајинског секретара
токомкоје јеразговараосапредстав
ницима локалне самоуправе на челу
са председником ОпштинеШид Пре
драгом Вуковићем о продубљивању
сарадње између Покрајинског секре
таријатаишидскеопштине.
–Разговаралисмоонеколикотема,

акојесеодносепресвеганапрезен
товање  планова  Покрајинске владе
ињеногпредседникаИгораМировића
који сматра да треба да се окупља
мо око већих пројеката као што је и
индустријска зона у Шиду. Покрајин
скисекретаријатзаенергетику,грађе
винарство и саобраћај има одређене
програме које спроводи као и прет
ходних година.Шид је неколико пута
аплицираоидобиоизвеснасредства.

Представљени су и планови за ову
годину.Пре свега елаборати енергет
скиефикасности,надзорииуправља
ње што се тиче саобраћаја. Било је
речи и о кружној раскрсници уШиду,

каоиоПартизанскомпутугдесунеке
стваривећурађене.НапотезуодИри
шкогвенцадоНорцеваиздвојилисмо
педесет милиона динара, а техничка
документација ради се од Иришког

ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТАР  НЕНАД ГРБИЋ ПОСЕ ТИО ШИД  

Сарад њом до резул та та

Ова ква прак са сусре та гра ђа на са пред став ни ци ма 
локал не само у пра ве, до сада се пока за ла као вео ма 
успе шна а наста ви ће се и убу ду ће, а све у циљу ефи-
ка сни јег реша ва ња про бле ма гра ђа на
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венца до Змајевца и од Норцева до
Банстола. Регионална агенција Срем
води  ифинансира један део, а дру
ги део иде прекоОпштинеШид.Оно
штојезначајнозабудућуиндустријску
зонујестеижелезничкапругаСремска
РачаШид.Покушаћемодајесачува
морасписивањемконкурсаидавањем
субвенција од 50 одсто. Имали смо
тешкеинапорнеразговоресаИнфра
структуромжелезницаСрбијегдесмо
постиглиодређенепомакеидошлидо
некихпараметараколикоћетокошта
тиОпштинуШидшто се тиче одржа
вањапруге,атацифрајеоко200.000
динара по километру. Остаје још да
се утврде начини на који ће Општи
наШид користити ту пругу – изјавио
је покрајински секретар за енергети
ку,грађевинарствоисаобраћајНенад
Грбић.
Председник ОпштинеШид Предраг

Вуковић је рекао да је ово изузетно
значајнапосета,иако јепрва,ада је
Покрајинскисекретаријатзаенергети
ку,грађевинарствоисаобраћајјеидо
садаучествоваоуфинансирањупро
јектнотехничкедокументације за коју
јеконкурисалаОпштинаШид.

ПОТ ПИ СИ ВА ЊЕ УГО ВО РА О САРАД ЊИ СА ОРГАНИзАЦИЈОМ ХЕЛП

Сма ње ње сиро ма штва
Уоквиру пројекта „Смањење

сиромаштва кроз могућности
запошљавања у циљу присту

пањаСрбијеЕвропскојунији“,3.апри
ла, у сали Скупштине ОпштинеШид
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
крозподршкузапошљавању,односно
самозапошљавању угроженог ста
новништва, са посебнимфокусом на
жене,младеиРоме.Укупнавредност
инвестицијезашидскуопштинуизно
сиоко30.184евра,аОпштинаШидће
учествоватисасредствимауукупном
износуод5.760евра.Пројекатфинан
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
мекојукористе.Свеврстеделатности
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
потребаонихкојибудуконкурисали.У
наредномпериодумићемоорганизо
ватијавнекампање,промоцијепроје
ката,токомкојихћеседелитиформу
лари за конкурс.Након тога, свиони
који задовоље минимум критеријума
бићенакнаднообилажениипосећени

од стране како представника Хелпа,
тако и представника локалне само
управе. Када будемо дефинисали
финалнулисту,слединампотписива
њеуговораипрактичноспровођењеи
донирање опреме – истакао је пред
ставник хуманитарне организације
„Хелп“ПредрагЕрдоглија.
Пројекат ће започети организова

њем радионица за заинтересоване
корисникекојисетренутнобавесаку
пљањем секундарних сировина, док
ће помоћ развоју приватног сектора
битиобезбеђена у оквиру постојећих
стратегијалокалногразвоја.
– 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
крстуШид, а на самом објекту Дома
здрављасутоком2016.годинезаме
нили комплетну столарију.Драгонам
је што кроз овај пројекат можемо и
самидапомогнемосуфинансирањем
самозапошљавања. То ћемного зна
чити замладепредузетникеинадам
седаћемонаконреализацијепројек
таиматидобаррезултат–изјавио је
помоћникпредседникаОпштинеШид
ИвицаЈовић.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ЈКП „ВОДО ВОД“

Обно ва возног пар ка
Санацијакваровауводоводномсисте

мунаподручјуСремскеМитровицебиће
знатно ефикаснија са новим возилима
којејенабавилоЈКП„Водовод“.Речјео
три наменска возиламаркеПежо парт
неркојапоседујусандукзасмештајала
таиопременеопходнихзараднатере
ну. Намењена су водоинсталатерима и
другимрадницима који себавепоправ
ком дистрибутивне мреже, у случајеви

ма хитних и планираних интервенција.
Укупна вредност сва три возила је око
четири милиона динара, а плаћена су
средствимаВодовода.
Поправке старих возила премашиле

суњиховуреалнувредност,пасеменаџ
мент предузећа одлучио за набавку
нових.  Дотрајала возила су тако заме
њенановимисигурнијимуциљубржеги
безбеднијегобављањапосла.
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РУМА: ПОСЕ ТА ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈЕ БЕР зЕН БРИ КА

Конкретна сарад ња
бра ти мље них гра до ва
Делегација немачког

града Берзенбрика,
на челу са градона

челником др Хорстом Баје
ром,боравилајеод5.до8.
априлауРуми,првипутод
свечанеседнице24.новем
брапрошле године, када је
потписанаповељаобрати
мљењудваграда.
Званичниразговоригости

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,пројектаУН,гдесуова
дваградапартнериупилот
пројекту који финансира
Министарство привреде и
Министарство финансија
Немачке.
–Радисеопостављању

соларних панела на згра
диосновнешколеуМалим

Радинцима. Члан делега
ције задужен за енергетска
питања обишао је школу и
снимиоситуацијувезаноза
постављање панела. Тема
је био и предстојећи саста
накуРуми,од2.до7.јула,
гдећесејавнопредставити
Агенда2030,агостићенам
бити и 25 младих из Бер
зенбрика. Треба истаћи да
исредствакојадобијамоза

постављање панела неће
битидовољнадасепокрије
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
намаркетингипропагирање
поменуте Агенде – истакао
јепредседникМанчић.
Онједодаодаћесетада

посадити и 25 стабала у
Паркупријатељства,аисто
ће бити урађено у августу
у Берзенбрику када тамо
путује50младихизРуме.
–Жељанамједасешто

вишемладихупознаидру
жи,упознајутрадицијуикул
туру обе земље и позивам
заинтересоване да се јаве
акожеледапутујууБерзен
брик–истичеМанчић.
ДрХорстБајерјеизразио

задовољствошто јепоново
уРумииштосудоговарали
даљекоракеусарадњи.
 – Исти пројекат, панел

плоче, радићемо у Берзен
брику, такође, ту је идеја
дасеурадибаштасабиљ
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.Микодвасдолазимо

зајед нич ка сли ка испред Град ске куће

Др Жељ ко Дра гић
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свакихтридопетмесеции
обрнуто,увеквидимонешто
ново, нове идеје, нове тен
дереипројекте,такодасмо
сазналисвештаћетеради
тиовегодине.Битноједаи
даље добро сарађујемо и
честитам свима Ускрс који
гаданасславе–рекаоједр
ХорстБајер.
Јан Волтунг, директор

електропривреде у Берзен
брикујепрвипутуРуми.
– Ми ћемо пројекат код

вас реализовати у школи,
каоиу једнојзградиуБер
зенбрику.Биосамушколии
пројекатпанелплочаћеове
годинебити завршен.Сада
је потребно наћи извођача
који ће реализовати проје
кат–рекаојеЈанВолтунг.
Представнициобестране

сутрадиционалноразмени
ли симболичне и поклоне,
а поводом  Великог петка
делегација Берзенбрика
присуствовала је 6. апри
ла служби у Николајевској
црквинаБрегу.
Подсетимо, до сарадње,

апотомибратимљењадва
грададошлоје2015.године
кроз иницијативу Удружења
„Градимо мостове“ чији је
председникдрЖељкоДра
гић из Берзенбрика, који је
члан сваке делегације која
долази у Руму, да би се
повељаобратимљењупот
писала, како рекосмо, 24.
новембра 2017. године на
свечанојседнициСОРума.
 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
младихи уРумииБерзен
брику.
 – Имамо добру подршку

немачкеамбасадеуБеогра
ду за ову сарадњу  и могу
рећи да Србија има седам
градова побратима са
немачким градовима. Упра
во наша сарадња, Рума и
Берзенбрик, супримеризу
зетно добре сарадње и за
остале,јерсмозадвегоди
не успоставили најбољу
сарадњу и функционисање
наших веза на свим нивои
ма,општинском,културном,
сарадњу омладинеипози
вам све младе и организа
цијеизРумекојижеленеки
видсарадњесанамадасе
јаверумскојопштиникојаће
нас о томе информисати –
поручиоједрДрагић.

С. Џ.

КЛЕ НАК

Очи шће на дивља депо ни ја

Урумској општини, алито свакако није само
њена специфичност,

ипоредодређенихместаза
одлагање отпада, несаве
сниграђанинаулазуунасе
љена места, поред потока
или надвожњака оставља
ју велике количине отпада,
формирајући тако дивље
депоније.
Сваке године локална

самоуправа издваја знатна
средствадабиочистилаове
дивље депоније, али већ
неколико дана после сана
цијепоновосебацасмеће,
тако да се нове депоније
брзо формирају, углавном
на истим местима. Поред
ружне слике, на овај начин
сеугрожаваиживотнасре
дина.

Последњеседмицеумар
туЈП„Комуналац“јеочистио
једну таквудивљудепонију
уКленкукојасеналазилауз
магистралнипутМ21.
Председница савета МЗ

Кленак Слађана Кулачин
истичедајеовопроблемса
којим се константно суоча
вају јер сепослечишћења,
ова депонија поново фор
мира.
–Апелујемнаграђанеда

не бацају овде смеће, већ
наместимагдејетопропи
сано.Неодговорно понаша
ње појединаца доприноси
томе да ми у врло кратком
временуморамодачистимо
дивље депоније на буквал
ноистимлокацијама,асме
ћеврлолакозавршаваина
ораницама уз магистрал

ни пут – рекла је Слађана
Кулачин, која је изразила
задовољство сарадњом на
решавању овог проблема,
како сарумскомопштином,
такои„Комуналцем“.
Онадодаједабитребало

на законски начин санкцио
нисати све оне који својим
несавесним понашањем
формирајуоведивљедепо
није. С. Џ.

Сла ђа на Кула чин

Очи шће на дивља депо ни ја у Клен ку

МАЛИ РАДИН ЦИ

Гра ди ће се нова сточ на јама
Сточна јама која се

налази измеђуМалих
Радинаца и Жарков

ца,  за одлагање угинулих
животиња,  направљена је
пре десетак година, а када
је прављена капацитет је
биосамозапотребеМалих
Радинаца.
–Овујамусу,заодлагање

угинулих животиња, поче
лидакористеимештанииз
ЖарковцаиПутинаца,јерсу
осталибезсвојихјама,тако
дајебрзонапуњена.Мисмо
сточарско село, посебно се
пуно гаје свиње и у сваком
моменту уМалимРадинци
маимамооко3.000свиња–
редовнопријављенихивак
цинисаних, што товљеника,
штокрмачапрашчара,аима
и неколико фарми. Сточна

јамајезатопрепуњена,тако
даједошлодонемилихпри
зоракојесмонедавноимали
инакојесусељудижалили.
ЈП„Комуналац“јебрзореа
говаоиуклониосвелешеве

којисусеналазилиокојаме.
МолимограђанеизЖарков
ца,МалихРадинацаиПути
нацадапозову„Комуналац“
иониће,безнакнаде,одне
тиугинулустокуизњихових
домаћинстава,данебиопет
имали ружне слике  док се
нова јамане заврши–апе
лујеЖивкоСтојковић,пред
седник Савета МЗ Мали
Радинци.
Стојковић најављује ско

рипочетакрадованаград
њиновесточнејамекојаће
бити у близини старе, али
већегкапацитета.
Затовремеграђанимогу

звати „Комуналац“, њихову
службу за одношење уги
нулих животиња на бројеве
телефона062352607и062
352608. С. Џ.

Жив ко Стој ко вић
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Тру ди ћу се из све сна ге
да меди ји ма на лока лу
буде боље него до сада

– У медиј ској стра те ги ји наро чи то инси сти ра мо на медиј ској писме но-
сти, која се нај бо ље огле да кроз дожи вља ва ње инфор ма ци је на пра ви 
начин. Бори мо се за плу ра ли зам, за сло бо ду раз ли чи тих мишље ња, као 
и суче ља ва ње истих, што је уоста лом и теко ви на демо кра ти је и што би 
тре ба ло је да је одраз модер ног демо крат ског дру штва, рекао је Алек сан-
дар Гајо вић

АЛЕК САН ДАР ГАЈО ВИЋ, ДРЖАВ НИ СЕКРЕ ТАР
У МИНИ СТАР СТВУ КУЛ ТУ РЕ И ИНФОР МИ СА ЊА

Алек сан дар Гајо вић
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Иако нам је првобитна намера
биладасаАлександромГајови
ћем, државним секретаром у

Министарствукултуреиинформисања
разговарамо о положају новинара и
медијаналокалу,ипакнисмомоглида
заобиђемо медијску стратегију као
важан документ који ће бити полази
ште за измену постојећих медијских
закона.РазговорсаАлександромГајо
вићемвођенјеумоментукадајестра
тегија завршена, али није јавно обја
вљена,нитијепочелајавнарасправа.
Међутим, упркос томе што документ
јошувекнијенајавнојрасправи,медиј
ска стратегија је била нападана од
готовосвихмедијскихудружења.
–ПочеосамсаобиласкомСрбијеи

локалнихмедија,аутомећемеверо
ватнооместичињеницадаћемоумају
започети јавну расправу о стратегији
развоја информисања Републике
Србије.Стратегијаседоносизанаред
нихпетгодина,до2023.године.Умају
овегодине,одмахнаконпразника,тре
балобидапочнемосапрвомодшест
јавнихрасправа.Мојаидејаједапосе
тимНиш,каоиКрагујевацкојијеинте
ресантанизразлогашто јетамо,пре
ма мом сазнању, медијска ситуација
изузетно тешка. Апсолутно морамо
помоћиСрбији,односноградовимаиз
унутрашњости,какобимедијскистаса
лииопоравилисе.Мислимданисада
шња ситуација није нарочито тешка,
аливерујемдаможесветобољедасе
организује,рекаојенапочеткуГајовић.

М НОВИНЕ: Кроз неке меди је, про-
вла че се кри ти ке и напа ди када је у 
пита њу ова стра те ги ја. Може те ли 
нам рећи нешто више о томе, о 
самој стра те ги ји и раз ло зи ма неза-

до вољ ства које се про вла чи кроз 
саоп ште ња неких медиј ских удру же-
ња?

АЛЕК САН ДАР ГАЈО ВИЋ: 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,
бићенападанасамодабибиланапа
дана. Ниједно решење не може да
задовољи свакога, али некима једно
ставнонијебитнодалинападајумене,
министра, премијерку, председника,
Владу илибило кога, јер важан им је
само напад, постојао разлог или не.
Штосетичестратегијеразвојаинфор
мисања,небихпричаопревише,дане
бих обелоданио нешто што још није
званична информација. Могу рећи да
јеречодокументукојијенаписанвео
мастручноиквалитетноиимапотен
цијал да задовољи све људе који се
баве новинарском професијом. Не
знамдалинекомовастратегијасмета,
али она није настала зато да би се
некомулагивало,сметалоилидабисе

некоповредиоидискредитовао.Онаје
осмишљена зато да би се обезбедио
добар основ како би три постојећа
медијсказаконамогладасемењајуи
прилагођавају,односнопоправеиуна
преде.Стратегијапресвегаслужипро
сперитету и визији медијима, на неки
начиномогућавадасемедијскасцена
среди,дасеојачаположајновинараи
оснаже институције локалних самоу
права које су дужне да финансирају
медијскекуће.Могаобидасеунапре
диСавет заштампу, који не би пред
стављао регулаторно тело, али било
бителокојенанекиначинштитијавни
интересграђанаРепубликеСрбијекад
су у питању штампани медији. Ових
дана поднели смо четири прекршајне
пријаве против одређених дневних
листова,збогпорнографијенанаслов
нимстранамаиусадржају,изпростог
разлогаштосето косисачланом80.
Законаојавноминформисањуимеди
јима, због доступности порнографије
пре свега малолетним лицима. Ова
стратегија ће представљати основ за
сређивање медијске слике у овој
земљи,анајпретребакренутиодпита
ња ко је заправо новинар и према
којим и каквим критеријумима, јер
поменута стратегија указује на недо
статакдефиницијеновинара.

Када сте били у Срем ској Митро-
ви ци, поме ну ли сте да ће се нај ве ћа 
„бор ба“ води ти са мини стар ством 
финан си ја, када је у пита њу доно-
ше ње зако на који сле де након стра-
те ги је. На шта сте кон крет но мисли-
ли тада?
–Кадасамрекаодаћеовастрате

гија крознајжешћифилтерпроћикад
је у питањуминистарствофинансија,
подтимсамподразумеваодаћепоме
нутоминистарствоморатидадапози
тивно мишљење о свему ономе што
оно чека у периоду након доношења
стратегије,односнозакона.Минудимо
предлогедасештампанимедијимало
растеретедажбина,односнодаимсе
умањи пдв. Настојимо да изађемо у
сусретмедијскимкућама, каоинови
нарима који заиста не треба да буду
грађанидругогредауСрбији,какоби
одржалиинтегритеткојиимјезаконом
загарантован и предвиђен, а не да
служекаоинструментипоткусуривања
међуполитичаримаињиховимпарти
јама.

–Дипломираосамправосаидејом,
пре свега мог оца, да једног дана
наследим његову адвокатску канце
ларију.Мождабихибиодобарадво
кат,аликаосвакиумишљениБеогра
ђанинкоји јеодрастаоуовомграду,
притомпоносанимаксималноурбан,
зацртао сам да идем сопственим
путемиуоквириотуодлуку.Билото
погрешно или не, после правног
факултетаодлучиосамдасебавим
новинарством,учемумијефакултет
највише помогао, јер та образовна
установа,помоммишљењудајенај
ширу лепезу елемената са којима
самуживотулакшепролазио.Морам
нагласитидасамнајвишеволеодва
предмета–криминологијуикримина
листику. Вероватно сам због тога
данассклончитањунајвишетрилера
идрама, највишеих волим, јер кри
минологијајенештоштовасподсти
чедаразмишљатеунапред,предви
ђатеодређенеситуацијеиоткривате
их. Закључивањем на тај начин,
добросамсеснашаоуновинарству.
Правнифакултет ме је научио и да

поштујемзаконитојеобразовновас
питањенакојем јаувекинсистирам.
Свестраногсаминтересовања,изме
ђуосталомјаковолиммузикуичест
сампосетилацконцерата.Иначе,од
најранијих дана навијач сам ОФК
Београд,акадсамимаоседамгоди
на, отац ме је одвео на ветровиту
Карабурму и од тог дана то је мој
клуб,прирастаосрцу.Безобзирашто
је ОФК Београд, у чијој управи сам
био,доживеорезултатскисуноврати
испаоунижирангтакмичења,идаље
ненапуштамсвојклуб,закојиверу
јемдаћезанеколикогодинапоново
заблистатиуСуперлиги.Биоспорту
питању или не, могу рећи да не
мењам дресове. Игром околности,
нисампостаочланнитиједнепарти
је, али не кријем симпатије према
СНСипредседникуСрбијеАлексан
дру Вучићу. Поштујем напоре Ане
Брнабићкојарадивеомаенергично.
И сваки министар у свом сектору
радидобросвојпосаоиприметисе
да смо поштованији у иностранству
негоштосмобили.

Прав ник и „Офко вац“

Медиј ска стра те ги ја, коли ко год да је добра и 
ква ли тет на, биће напа да на само да би била 
напа да на. Нијед но реше ње не може да задо во-
љи сва ко га, али неки ма јед но став но није бит но 
да ли напа да ју мене, мини стра, пре ми јер ку, 
пред сед ни ка, Вла ду или било кога, јер важан им 
је само напад, посто јао раз лог или не

M NOVINE :
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Није иста ситу а ци ја у сва кој 
локал ној само у пра ви, у некој је лак-
ша, у некој тежа ситу а ци ја, али 
зајед нич ко је сви ма да Бео гра ду 
могу да поза ви де. У пре сто ни ци је 
цен тар моћи, вели ки капи тал, па се 
чини да ми из про вин ци ја можда и 
не раз у ме мо нај бо ље међу соб не 
рас пра ве и про зив ке поје ди них 
медиј ских гру па, удру же ња, инсти-
ту ци ја. Јасно нам је да је у пита њу 
новац, али њега сва ка ко има мно го 
више у Бео гра ду него у про вин ци ји.
– Разумем у потпуности о чему је

реч.Унаредномпериоду,сугерисаћу,
наравнобезинсистирањаипритисака
начлановеКомисије,којусмоодреди
лизасуфинансирањемедијскихпро
јеката, да посебно обрате пажњу на
градове и општине у унутрашњости.
Чиними се да ће београдскимедији
да преживе некако добити средства
илинепоосновусуфинансирања,али
медијиизунутрашњости,гдеједале
котежаситуација,неће.Помоћдржа
веуколиконестигнегде јепотребна,
означиће гашење неких медија, што
нијејавниинтересграђанаовеземље.
Постојалајеиницијативадаселокал
насамоуправаобавежедадвапосто
из буџета определи за медије. Моје
личномишљењеједајетопревише,
изразлогаштобинатајначинмогле
да буду гурнуте у проблем многе
локалнесамоуправе.Сумњамдабии
Београд издржао такав финансијски
притисак,акамолинекамалалокал
насамоуправачијибуџетнаравнода
нијенизапоређењесапрестоничким.
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,
будутужени,изопштаванисаседница
и прогањани на било који начин,
физичкимнападима,претњама,само
затошто не пишу како је неко зами
слио.Постојинизнезаконскиходлука
утојсфери,нарелацијиизмеђумедиј
ских кућа и локалних самоуправа,
којимаћемосе,наравно,позабавити.
Нанамаједасвакипуткадјепотреб
ноанимирамоиТужилаштвоиполи
цијудасепосвететаквимпојавама,а
који често, нарочито Тужилаштво, не
реагују благовремено и адекватно.
Нашетежњесуокренутеновинарској
слободи и објективности, отварању
могућностиистварањуплодногтлаза
непристрасно извештавање, а да не
трпе последице због тога, јер како
рекох,тојеновинаримазакономзага
рантовано.Дакле,желимодапокаже
модадржаваипакможеиимавољуи
мотивацију да брине о новинарској
слободи,односномедијскимкућамаи
новинарима.

Има те ли сазна ња да ли је у прет-
ход ном пери о ду било нека квих 
непра вил но сти које се одно се на 
меди је који доби је на сред ства нису 

оправ да ли? Шта се деша ва са оним 
меди ји ма који на овај начин пре кр-
ше закон?
–То середовнодешава, ими који

смоуобавезидапратимотокновца,
односнореализацијупројектаидали
сунаменскипотрошенасредства.Они
којиновацнисупотрошили,уобавези
су да то пријаве и да иста средства
врате. За претпрошлу годину, потпи
саосамоко40повраћајановцаибар
10 опомена да нису правдана сред
ства. Као државни секретар посебно
инсистирамдасео таквимстварима
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,
такодајевеомајаснокакоћеморади
ти и чему стремити. Обратићемо
пажњуинатодапренегоштоконку
рише, једна медијска кућа, мора да
прођенековремеодњеногоснивања,
јердолазидозлоупотребеотварањем
нарочито онлајн портала пред сам
конкурс.Тоипакнијеферпремаоним
кућамакојевећдужевремевреднои
професионалнообављајусвојепосло
ве. Будућа медијска стратегија инси
стира на томе да, у складу са упут
ствима Европске уније и одредбама
изПоглавља23тестратегије,медији
кадасерегиструју,дасепотпунораз
откријевласничкаструктурасвакогод
њих.Регистармедијаморадасеоса
времени, како би информације о
медијскимкућамабилетачнеисвима
доступне.

Раз го ва ра ла:
Све тла на Цуца нић

Посто ја ла је 
ини ци ја ти ва да се 

локал на само у пра ва 
оба ве же да два посто 
из буџе та опре де ли

за меди је. Моје лич но 
мишље ње је да је то 
пре ви ше, из раз ло га 
што би на тај начин 

могле да буду гур ну те 
у про блем мно ге 

локал не само у пра ве. 
Сум њам да би

и Бео град издр жао 
такав финан сиј ски 

при ти сак
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Име но ва ни начел ни ци град ских упра ва
На 39. седници Градског већа у

Сремској Митровици, одржаној
10.априла,именованисуврши

оцидужностиначелникадвеновофор
миранеГрадскеуправе.
За вршиоца дужности начелника

садашњеГрадскеуправезаобразова
ње,културуиспортименованјеИлија
Недић, а за вршиоца дужности заме
ника начелника ове Градске управе

именованјеЗоранМишчевић.
ШтосетичеГрадскеуправезаопште

и заједничке послове и инфраструк
туру и имовину, за вршиоца дужно
сти начелника именован јеМирослав
Јокић,азавршиоцадужностизамени
каначелникаименованјеУрошВесе
линовић.
Даподсетимо, наСкупштиниГрада

одржаној29.мартаусвојенјепредлог

одлуке о градским управама, чиме је
дошло до смањења броја градских
управасадеветнасадашњихседам.
Овим путем, дошло је до спајања
Градскеуправезаопштеизаједничке
послове и Градске управе за инфра
структуру и имовину, као и до спаја
њаГрадскеуправезаобразовањеса
Градскомуправомзакултуру,спорти
омладину. Н. М.

Поводом 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
славЈокић.
Комплетна реконструк

ција овемитровачке улице,
према Јокићевим речима,
бићезавршеназадвамесе
ца од дана предвиђеног за
почетакрадова,којићеобу
хватити и реконструкцију
инфраструктурних објеката
којисеналазеподземљом.
–  Очекује нас потпуна

реконструкција ове улице,
којаобухватановиколовоз,
пешачку и бициклистичку
стазу, паркинг места, јавну
расвету, као и реконструк
цијуинфраструктурнихобје
ката, односно водоводне,
телекомуникационе и гасне
мреже. Вредност радова је
27 милиона динара, обез
беђениходУправезакапи
тална улагања. У сарадњи
са саобраћајном полицијом
обезбедилисмодасаобра
ћај,коликојемогуће,несме
тано функционише шезде
сет календарских дана, од
почетка радова предвиђе
ног за 16. април– рекао је
МирославЈокић.
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
јеновемаршуте,очемуће
грађани бити обавештава
ни. Привредници који се
налазенаовомпотезу,неће
бити угрожени када је у
питањуњиховопословање.
– Одлучили смо да не

затварамо раскрсницу код
„Стотекса“. Улица Шећер
сокак ће остати проходна
и возачи ће моћи да скре
ну каЖитном тргу. саобра

ћај ће се одвијати и кроз
улице Илариона Руварца,
Паробродску и Пушкинову.
У зависности од интензи
тета саобраћаја, разради
лисмоипланзаотварање
тзв.Савскемагистралеуко
лико буде било потребно.
Обавили смо разговоре са
свим великим привредним
субјектимакојисеналазена
овомпросторуидоговорили
смо начин за снабдевање

и њихово несметано функ
ционисање. Што се тиче
градскогпревоза,онћеићи
УлицомШећерсокакискре
таће премаЖитном тргу, а
какорадовибудуодмицали,
грађани ће благовремено
бити обавештени о новим
трасама којима ће се кре
татиградски јавнипревоз–
рекаојеначелникМирослав
Јокић. А. Ћосић

–Једнаодновинакојаје
део реконструкције улице
Вука Караџића је поста
вљање семафора на рас
крсницикод„Стотекса“,као
и новог, великог пешачког
прелаза.Семафорћеомо
гућаватидакадсеупотпу

ности затвори саобраћај,
пешацимогунеометанода
прелазеулицуусвимсме
ровима, што је важно за
овајдеоулицеисаобраћај
нице који је преоптерећен
пешацима – каже Миро
славЈокић.

Сема фор код „Сто тек са“

КОМ ПЛЕТ НА РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА УЛИ ЦЕ ВУКА КАРА ЏИЋА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Поду хват вре дан
27 мили о на дина ра

Мирослав Јокић
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ПАзО ВА ГРАД - ШТА ГРА ЂА НИ ДОБИ ЈА ЈУ А ШТА ГУБЕ

Реч грађана
УВеликој сали Беле зграде у СтаројПазови одржана је трибина под

називом„Пазоваградштаграђани
добијајуаштагубе“посвећенаиницијати
видаОпштинаСтараПазовадобијеста
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 „Пазовачкиактивисти“исајтапазо
ва.орг.

Грађани коју су се јављали за реч су
истицалисвакодневнепроблеменатери
торији општине Стара Пазова а неке од
њих језанималокојабинасељаприпала
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

Гимназија „Бранко Радичевић“ у Ста
рој Пазови основана је септембра
1918. године, пред сам крај Првог

светског рата, а на иницијативу еванге
листичког свештеникаВладимираК.Хур
бана, земљорадника Јана Литавског и
шеширџије Јана Гомбара. Гимназија је у
вишенавратаобнављанаитонепосредно
послерата1946. године,а затими1962.
годинеподназивом„25.мај“саседиштем
узградиуКарађорђевојулици,каогимна
зијадруштвенојезичкогиприродномате
матичкогсмера,дабисе1970.годинепре
селилауновузградууулициЈНА,данас
Светосавска,укојојсеиданасналази.Од
1990. године, па све до данас, носи име
нашегистакнутогпесникаБранкаРадиче
вића.
Старопазовачки гимназијалци у уло

гама великана српске књижевности као
штоДучић, 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 улозиЛазеКостића се сећада јеимао
предрасуде када је уписивао ову школу,
алидасувећпослепрвегодинетепред
расуденестале, такода је задве године
стекао,какокаже,многовећезнањенего
што је очекивао. Ученик трећег разре
даЛазарКрстић,родомизВрања,ууло
зиБореСтанковићаистичедасуњегова
очекивањаодпретригодинеупотпуности
испуњена.Блаженамеђувеликанимасрп
ске књижевности, матуранткиња Невена
БурсаћуулозиМиреАлечковићкажедаје

стекладобруоснову,собзиромдаћесвоје
знањенаставитинастудијамамедицине.
Овајзначајанјубилејбиојеприликада

сешколских дана сете бивши ученици, а
једанодњихјеиРадомирМићуновићкоји
ове године прославља још један знача
јан јубилеј,аупитању је60годинамату
ре. Професорка историје у пензији Ана
Шипицки,којајеисамабилаученицаове
гимназије,сећаседасу40година,колико
јепровеларадећиуовојобразовнојуста
нови,најлепшегодинерадногстажа.
Директор Мирослав Опавски, између

осталог,истакаоједаћеугодинијубиле
јамонографија 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.

ЈУБИЛЕЈИ

100 година пазовачке Гимназије
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КУД „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ 
Игром и песмом
за Вука на Вас крс

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 БАНОВ ЦИ: 
Мало лет ни ци
уни шта ва ли расве ту 

Групамалолетнихделиквенатазакојесе
претпоставља да се у касним вечерњим
сатимаокупљајуудвориштуосновнешко
леуНовимБановцима,на једаноднајве
ћиххришћанскихпразникаУскрс,унедељу
око21.30каменицамасуразбијалидекора
тивну подну расвету на платоу испред
Домакултуре.Процењенавредностпричи
њенештете је око500евра, а уколико се
томедодазаменаподнихинсталацијеште
табимогладабудедалековећа.Подсећа
мо,радовинапостављањуподнихрефлек
тораизводесеуоквирудетаљногуређења
централне грађевинске зоне којим се
реконструишеШколскаулицапремаспусту
ка Дунаву и простор око храма Светог
ВасилијаОстрошког, дома културе, основ
нешколеидомаздравља,акојесапреко
50милионадинаразаједничкифинансира
јуМинистарствопривредеиОпштинаСта
раПазова. С. С.

ПОДР ШКА РОМИ МА 
Помоћ у шко ло ва њу
И у овој школској години деца ромске

националностисатериторијеопштинеСта
раПазовабесплатномогуборавитиу 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 обезбеђивањемесечних карти за
превоззасредњошколцеромскенационал
ности који не морају сваког месеца да
издвајају од три дошест хиљада динара.
НовамераподршкеРомимакојасеприме
њујеодпретходнешколске годинеодноси
сенаподршкунајбољимсредњошколцима
којиимајуправона12.000динара,атоком
прошлегодинетоправоостварилојеосам
ученика. С. С.

ГАЛЕ РИ ЈА

Сто ли ца за
раз ми шља ње
Дауметнициживеинаконсмртипример

сумногобројнисликари,вајарииписцикоји
суизасебеоставилиделакојаихсврстава
ју удоајене.Међуњима јеиредитељкаи
сликарка Мира Бртка која је деценијама
стваралаиуСтаројПазовиитимеостави
ла трага у сликарству овог поднебља и
шире. Управо једна од њених скулптура
инсталацијакрасићеплатоиспредГалерије
ЦзК уСтаројПазови. Доскора је „Столица
за размишљање“, скулптура Мире Бртке
била скоро невидљива и необележена у
просторугдесеналазила.Одовогпролећа
Старопазовчанимаћебитинаокучимесе
свакакоодајезахвалностдоајенукаоштоје
овасликаркапознаташиромбишеЈугосла
вијеишире,азахваљујућиМеснојзаједни
цииЦентрузакултурууСтаројПазови.
– Мира Бртка је једна од најзначајнијих

уметника и у некадашњој великој Југосла
вијикојајеживелаирадилауСтаројПазо

ви.Сматрамодаједалекоранијезаслужи
ладањенускулптуру,којујеСтаројПазови
поклонила још2003.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
да јескулптура„Столицазаразмишљање“
направљенаодразнихделовакојесусаку
пљани по отпадима и које су варени по
њеним нацртима. Дело је настало 2000.
године и припада циклусу дела која су по

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.

Е-РЕЦЕП ТИ 
Поче ло изда ва ње 
леко ва 
У свим државним и већини приватних

апотекауопштиниСтараПазова1.априла
почелојеиздавањелековаузелектронски
рецепт.Апотекеукојимаједоступанелек
тронскирецептимајуналепницуМинистар
ства здравља са ознаком ерецепт. Лекар
одлучујеколикопутапацијентможеподићи
лекуапотекамаштозависииодтерапије
којаму јепотребна.Пацијентићеодсада
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 ПРИ ЈА ТЕ ЉИ 

Поно во на оку пу

Након тромесечне паузе, 10. априлске
вечери одржано је Фениксово посело
Фениксипријатељи.Билојеузнакувели
когхришћанскогпразника, кадасусеоку
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.Традиционалносубирананајлепша
ускршња јаја, а у конкуренцији 21, прву
наградујеосвојиоСашаБранежатизСта
реПазове.Међу гостимабио јеипознати
глумац Миодраг Костић и музичари Јан
ЧемерскииДраганКатић,чијомјепесмом
завршенојошједнодружење. з. К.

Пусти сво ју
кре а тив ност
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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ГРАД СКА УПРА ВА зА КУЛ ТУ РУ, СПОРТ И ОМЛА ДИ НУ

Јав ни позив за спорт ске клу бо ве
Усреду 4. априла у митровачкојГрадској кући организована је

конференцијазамедије,аповод
за то је био Јавни позив спортским
клубовима и организацијама за годи
шње конкурсе из области спорта за
2019.годину.Наконференцијисупри
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
територијиСремскеМитровицетреба
дадоставегодишњепрограмеза2019.
годинуСпортскомсавезуградадокра
јааприла.
– Ми од прошле године на основу

новогЗаконаоспортуимамодругачију
процедурудоделесредставаклубови
мазаредовнофинансирањеипосеб
непрограме.Мождајемалонеобично
да се већ у априлу месецу предаје
годишњи план и програм за наредну
годину али мислимо да је то добра
страназаконајернатајначинклубови
морајудаунапредразмишљајуштаће
радити у наредној години. – рекао је
начелникИлијаНедић
У складу са Чланом 138. Став 54.

ЗаконаоспортуиЧланом21.Правил
ника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају
потребеиинтересиграђанауобласти
спорта у Граду Сремској Митровици

обавештавају се чланице Спортског
савеза града Сремска Митровица да
својегодишњепрограмеза2019.годи
ну подносе преко Савеза. Програме
треба доставити најкасније до 30.
априла и то на обрасцима који се
добијајуодСавеза.Обрасциседоста
вљајуСавезунадваобавезнаначина:
одштампанииоверенипечатомклуба
и потписом законског заступника и у
електронској форми на мејл Савеза.
Савез ће до 1. јуна вршити обраду
поднетихпрограмаиуслучајунепра
вилностивратитинеправилнепрогра
менаисправку, а затим1. јуна2018.

године поднети програме надлежној
Градскојуправизаспорт.Клубовикоји
у предвиђеним роковима не предају
своје годишњепрограме сматраће се
да им за редован годишњи рад нису
потребна средства из буџета Града.
Да би што више помогао и подржао
својечланице,Савезћеутокуаприла
организовати предавање за председ
нике и секретаре чланица са темом
Годишњи програм спортског клуба –
организације.УградуСремскаМитро
вицарегистровано је166клубова,од
којихје120уСпортскомсавезуграда.

 А. Димић

Нема ња Црнић и Или ја Недић

ЈКП „ТОПЛИ ФИ КА ЦИ ЈА“ 

завр ше на греј на сезо на
Поводомзавршеткагрејнесезоне,

упросторијамаЈКП„Топлифика
ције“уСремскојМитровици,про

шлогпонедељка16.априла,директор
СлавкоСладојевићсеобратио јавно
сти.
Онјерекаодајегрејнасезоназавр

шена успешно, алида је ЈКП „Топли
фикација“ у приправности да изађе у
сусреткорисницимауколикодо1.маја
тобудудиктираливременскиуслови.
–Након195данаколикојетрајала,

званично је завршена грејна сезона
2017/2018. До даљњег ипак остајемо
приправни,односнодо1.маја,уколи
ко затреба, што зависи од времена.
Надамоседадотоганећедоћи,али
спремни смо. Грејна сезона је про
шла у најбољем реду, без проблема,
осим две ситније интервенције током
ноћи,штокорисницинисуниосетили
–рекаојеСлавкоСладојевић.
За непуне две недеље, односно

када наступи месец мај, према Сла
дојевићевим речима, почиње прва
фазаремонтатопловоднемреже.ЈКП
„Топлификација“јевећспремнозато,
алинајпребитребалодапрођепери

одкојијеовопредузећеодредилокао
рокзастањеприправности.
–После1.мајаулазимоупрвуфазу

ремонтаукојојћемодапокушамода
отклонимоуоченекварове,наконшто
смо обишли све подстанице, шахто
ве и проверили каква је ситуација са
топловодном мрежом. У питању су
ситнијеинтервенцијекојесеодносена
неколикошахтоваиинсталације.Прва
фаза ремонта подразумева сређива
њекомплетногстањаунашимлокал
ним котларницама, као и чишћење
котлова–тврдиСладојевић.
ЈКП„Топлификација“обезбеђујегре

јањеза3.500станова,на250хиљада
квадратнихметара.
ЈКП„Топлификација“увисокомпро

центуспроводиуспешнунаплатууслу
га.Иакоупојединимслучајевимамора
да дође до принудне наплате, ово
предузећестојинауслузикорисници
маиспремнојезадоговор.
–Наплатајестандардна,свејепод

контролом,штозначидареализујемо
успешнунаплатуу90постослучајева.
Уколико наши корисници имају про
блемсаизмиривањемобавеза,миим

стојимонарасполагању,какобимогли
даплатенаодложено.Услучајевима
каданепостојиуспешандоговоризме
ђу ЈКП „Топлификације“ и корисника
услуга, приступамо принудној напла
ти.Тосереткодешава,јерчакиутим
тренуцима,миимстојимонараспола
гању, уз сваки договор као могуће
решење–кажеСлавкоСладојевић.

А. Ћ.

Слав ко Сла до је вић
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Бесплатни вртићи за сву децу
Извештаји установа чији је оснивач

румскаопштина–Центразасоци
јалнирад,Туристичкеорганизаци

је,УПВО„Полетарац“,Градскебиблиоте
ке „Атанасије Стојковић“ и Културног
центра„БранаЦрнчевић“усвојенисуна
седнициОпштинскогвећакојајеодржа
на4.априла.
 Сви су усвојени без примедби, сем

када је реч о „Полетарцу“ будући да је
председник Општине Слађан Манчић
указаонаодређенепроблемевезанеза
радовеустанове.
–Мисмодонелиодлукудајевртићза

свурумскудецубесплатан,алииобаве
зу установе да нам месечно подноси
извештајораду.Сазналисмодаунашим
вртићима имамо 11 деце из других
општина,каоида50децевишеодпола
месецанедолазиувртић,докмиисто
временоимамолистучекањанакојојсе
налази 86 румске деце, што је недопу
стиво. Уз дужно поштовање према свој
деци,јошувекнемамоусловедаупису
јемо у наше вртиће и децу из околних
општина, акоби се стекли условионда
небибило проблема,али тренутно то
није случај. Дакле, нама су приоритет
деца из наше општине, да нема листе
чекања,патекондаможемодаразмо
тримоималипросторазауписдецеиз
суседнихопштина–рекаојепредседник
Манчић.
НајбројнијикориснициЦентразасоци

јалнирадсуматеријалноугроженеосо
беиланејебило2.093породицекојесу
користиле право на новчано социјалну
помоћ,асачлановимапородицаречјео
преко5.330лица.
–Издалисмо2.621решењеопризна

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 педагошкоперсонал
нихасистената.Када јеречонасиљуу
породици, до ступања на снагу новог
Закона у јуну прошле године евиденти
раноје36,аодтададокрајагодине56
жртава насиља – истакао је директор
ЦентразасоцијалнирадСлободанКра
сић.Онједодаодајезачетирилицакоја
сувршиланасиљеупородициодређена
законскаказнаод60даназатвора.
КадајеречорадуТуристичкеоргани

зације Рума, вд директорка Мирјана
Вујасиновић је истакла да је њихова
областделовањаразвој туризма,алии
заштита животне средине будући да се
они старају о заштићеном станишту
„Бара Трсковача“, а посебно је важан
податакдарастебројтуриста,поготово
страних,уРуми.
Директор Градске библиотеке „Атана

сије Стојковић“ Жељко Стојановић је,
говорећи о раду установе у протеклој
години, истакао организацију манифе
стације Дани словенске писмености и
културекојајеодржанапоседмипут,те
дајеланепопрвипут,итојединствено
уСрбији,организованаКњижевнаколо
нија.Издавачкаделатност јеизнедрила
шестнаслова,аовабиблиотекајеједин
ственауСрбијиипотомештосвиучени
ци основних школа имају бесплатне
чланскекарте, тедаосипањачиталаца
нема.
И директорка Културног центра Тања

Слепчевићјеистакладајерадовеуста
нове културе био добар, као и да су
њиховипозоришни,музички,биоскопски
и ликовни програми привукли близу
50.000посетилаца.
Доста пажње чланова Општинског

већаизазвало је идавање сагласности
Општинском правобранилаштву за ван
судско поравнање, јер је повољније, у
случајуМилетаКојића.Онједобиопра
воснажнупресудукојомјепотврђенода
је 2008. године од Привременог органа

ОпштинеРумадобиоотказнанезаконит
начин.ПредседникМанчићјерекаодаје
упретходномпериодупоосновурадних
споровалокалнасамоуправаисплатила
скоро30милионадинара.
–Тонамје„мираз“изпретходногпери

ода,свеоноштојенекадалошеибаха
торађеносадаједошлонанаплату.То
наравно не кошта оне који су отказе
делили, већ грађане и нас који водимо
локалну самоуправу, па уместо у неке
кориснестваримибеспотребноиздваја
момилионезасудскапоравнања.Миле
Којићјепотраживаовећиновацалисмо
успелидатусумуумањимо.Тојеидаље
великиизнос,одоко9,9милионадина
ра,бездоприноса,којесмотакођеуоба
везидауплатимо–појаснио јеСлађан
Манчић и додао  да су још у судском
поступку и неки предмети из 2003. и
2004.годинеукојимајеупрвостепеном
поступку донета штетна пресуда по
Општину.

Напитањеновинара,послеседнице
првичовекрумскеопштинејегово
рио и о великим радовима који

предстоје на комплетној реконструкцији
Главне улице, за шта је од Управе за
капиталнаулагањадобијено130,4мили
онадинара.
–Свесмоспремилизарасписивање

тендеразаизборнајповољнијегпонуђа
ча.По процедури потребно је да прође
30данадабисепонуђачијавилиисва
какоћемопотписатиуговорсанајповољ
нијим извођачем. Оно што интересује
све грађане, нарочито оне који имају
локалеибавесеодређенимделатности
мауГлавнојулици,морамдакажемда
ћесерадовиизводитифазно,поетапа
ма.Трудићемоседаграђаништомање
будуугрожениуобављањусвојихпосло
ва,алићемоунекимфазамавероватно
моратидазатварамокомплетнеделове
улице–рекаојеСлађанМанчић.

С. Џ.

Сед ни ца Општин ског већа
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Сећање на пилоте из Априлског рата
Представници 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.
ОвипилотисууАприлскомрату1941.годи

не са ратног аеродрома Крушедол бранили
Београдоднемачкихваздушнихнапада.
Споменплоча, којасеналазииспредСрп

скечитаонице,јепостављенапредвегодине,
приликомобележавања75 годинаодАприл
скограта.
После полагањa венаца, у Српској читао

ници у Иригу је  представљена монографи
ја „Ваздухопловни школски центар Краљево
19472017“аутораФрањеФабијанеца,пуков
никаупензији.
Промоцијајеодржана,потрећипут,уокви

ру Шестоаприлске смотре ваздухопловног
књижевногстваралаштва.

Пошта пило ти ма

МАНА СТИР ВЕЛИ КА РЕМЕ ТА

Фрушкогорски 
бисер
Далеко од путева, скри

вен у фрушкогорској
тишини, манастир

Велика Ремета спрема се
за предстојеће Ускршње
празнике. Етносело поред
манастира, реплика Витле
јемске пећине са црквом
изнад, све вишемаме тури
сте да походе у рајски врт
игумана Стефана, старе
шине овог манастира. Село
које,каоивећинапоСрбији
полако изумире, једино још
манастирско братство успе
ва да сачува од заборава и
задржинатуристичкојмапи.
Иако је загазио у дубоке

седамдесете године живота,
Игуманнепрестаједаизне
нађујеходочаснике.
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 јетоздравпроизвод,
настаоунетакнутојприроди.
–Грехбибиодаљудиовде

не долазе. Село се празни
алими сморешилидаожи

вимо овај крај. Поредмана
стираверницимогудапотра
же одмор у тишини наших
објекатакојесмосаградили,
давидеинашрајскивртна
земљи. На самом улазу у
манастирски посед са леве
стране налази се етносело
сапетбрвнара, гдесеможе
приредитироштиљ,одмори
ти и уживати. Одмах преко
путатогкомплексајефонта
назаосвежење, тусуи три
испоснице како су некада
изгледале.Тајдеовртаиде
лан језамолитвуиодмара
ње душе – појашњава Сте
фан, додајући да је све ово

Игуман Стефан

Фонтана освежава посетиоце
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ИРИГ: ОШ „ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ“

Вре мен ски усло ви
мало успо ри ли радо ве

Половином јануара
започели су обимни
капитални радови на

адаптацији и реконструкцији
зграде ОШ „Доситеј Обрадо
вић“чија јевредностоко145
милионадинара.
Запројекатсанацијенамен

ска средства је обезбедила
Канцеларија за управља
ње јавним улагањима Владе
Србије.
 –Наша школа се налази

у објекту који је под зашти
томдржаве.Уњунијеулага
ногодинама,тачнијеод1989.
године када је уведена тро
фазна струја и када су про
мењени подови. Канцеларија
за управљање јавним улага
њимакренулаједаадаптира
многе школе у мањим сре
динама, између осталих и
нашу–говоризанашенови
недиректоркашколедрСања
Николић.
Реч јеовеликимрадовима

на санацији крова,  фасаде,
али и  унутрашњег просто
рапопутпаркета,дрвенарије
и пвц столарије, потом цен
тралногрејање,каоиревита
лизацијасанитарнихчворова.
Утокусу молерско фар

барски радови, електро 
инсталациони радови,  кера
мичкиирадовинагрејању.
–Поокончањурадовауче

ницинашешколеинаставно
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,жељузарад,развијасе
естетско перципирање света

и стварности. Као што рече
велики Достојевски „Лепота
ћеспаситисвет“–малопоет
ски о значају радова чији је
рок за завршетакшестмесе
ци,  говоридиректоркаСања
Николић.
СтеванКазимировић,пред

седникиришкеопштинекаже
да је првобитно рок за завр
шетакрадовабио15.јун,али
збогвременскихусловаћесе
мождапродужити.
– Због временских услова

првосмокренулисаунутра
шњимрадовима,алисезато
морало чекати са почетком
радова на фасади. Видеће
мо како буду текли радови,
али и ако буду продужени, у
свакомслучајубићеокончани
током летњег распуста и од
1. септембраби све требало
дабудеготово.Намасусада
и основна и средња школа
којекористезградуизмеште
не.Идуудвесмене,поштосе
сада ради стари део зграде,
у оне новије просторије које
је  користила средња школа
сада су пребачени основци.
Када се стари део заврши
онићебитивраћени,апотом
радити новији део школе.
Средњашкола је измештена
уДомкултуре,неколикораз
реда,устаридеоТуристичке
организације на Рибарском
тргу, а два разреда су била
иупросторијамаМЗуИригу.
Самазградајеподзаштитом
државеизатоћесепуновре
менаутрошитиикадасебуде
радилафасада–рекао је за
нашеновинеСтеванКазими
ровић.
КадајеречоисторијатуОШ

„ДоситејОбрадовић“уИригу,
тешкојетачноутврдитикада
јеонадобиласвојесадашње
име, будући да је целокупна
архива уништена током Дру
гогсветскограта.
Једини датирани преоста

ли докуменат је књига при
поведака Иве Андрића из
1936.годиненакојојсенала
зи печат са текстом „Држав
на основна школа Доситеја
Обрадовића“. Према распо
ложивим подацима школа је
носила Доситејево име пре
Првогсветскограта,аможда
ираније.
– Кроз наше школско зда

ње прошло је мноштво гене
рација, које се и дан данас
радо сећају свог школова
њаиносеодавдетоплинуи
сигурност, наравнои стечено
утемељенознање.Нажалост,
бројучениканамјесвемањи,
тако да сад у 25 одељења
матичне школе и подручних
јединица има 444 ученика –
закључујеСањаНиколић.

С. Џ.

Радо ви на шко ли Доси теј Обра до вић

Сања Нико лић

урађено уз помоћ добрих
људи, који су донирали гра
ђевинскиматеријал.
Кажеданаових300мета

ранадморскевисине,усрцу
свете Фрушке горе човек
оздрави. У околини Велике
Реметејеоко2.000викенди
ца, ту је и изворУбавац, са
кога многи људи из ближе
и даље околине носе воду,
јер по старим веровањима
поправљавид.
–Многојелепотекојутре

ба људима показати. Овде
кад човек  дође викендом
можелеподасеодмори,или
да време проведе у богоу
годним разговорима. Тешка
сувремена аљудима једо
лепихречи.Санашимпосе
тиоцима заједно оживимо
бар на трен ово прелепо
место,можданекоодњихи
одлучидаовдекупикућу,да
седосели,асасвакимновим
лицемовдестижеирадост–
кажеигуман.
Пролеће полако почиње

дасебуди,ауселусемдва
десет душа, међу којима је
највише старих, нема нико
га,нечујусемашине,нема
трактора да крећу на сетву.
Јединоигуманињегових15
монаха разбијају суморну
тишину,звукомтестере,уда
рањемчекићаисекире.
–ВеликаРемета јебисер

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 јестеместо где
људи треба да се окупља
ју, а ја мислим да је наша
улогаиданасиста–дасмо
верски, културни и народни
центри саборовања, проми
шљањаидијалога–поручу
јеСтефан.

С. Костић

Ову манастирску светињу
основаојекраљДрагутинкра
јем13.ипочетком14.векаи
скорочитаввекоњемунема
писаних трагова. Први писа
нидокументоманастирујеиз
1509.Године,апрвазначајна
композицијаживописнихфре
сака са примесама барокне
уметностијављасе1568.годи
не. Манастир је прво велико
страдањедоживео1716.годи
не уратуизмеђуАустроугар
скеиТурске,аондауДругом
светскомрату.

Страдао 
два пута
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КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ПЕЋИН ЦИ

Две пред ста ве
иду на зон ску смо тру
УКултурном центру

Пећинци одржана је
12. апеила четврта

Општинска смотра дечјег
сценскогстваралаштва,под
покровитељством пећинач
ке локалне самоуправе.
Смотра је окупила најбоље
две представе из пећинач
ке општине – Капетан Џон
Пиплфокс по тексту Душка
Радовићакојусуизвеличла
новидрамскесекцијеОснов
нешколе„ДушанВукасовић
Диоген“ из Купинова иВре
меплов коју су извели чла
нови Драмске секције КЦ
Пећинци.
Отварајући четврту

Општинскусмотру,директор
КЦ Пећинци Јован Деврња

осврнуо се на сам почетак
пречетиригодинеиидеједа
серазвијаглумачкиталенат
коддеце.
–Идејајебиладааними

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
јепосебнодрагодачетврту
годинузаредоморганизује
мо Општинску смотру, и да
негујемомладе талентеи у
области позоришне уметно
сти.Сигуран самдаћеобе
представе на прави начин
презентоватинашуопштину
на Зонској смотри наредне
недеље,рекаојеДеврња.

СелекторОпштинскесмо
тре ове године је Алексан
дерБакоредитељиглумац
из Старе Пазове, који је
2005.годиненаграђенЗлат
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
потребнојошмалорада.
–Драгомиједасамопет

уПећинцима,апосебноми
је задовољство јер смопре
некечетиригодинедиректор
ЈованДеврњаијапокренули
Општинскусмотру.Предста
весусолидне,јасамнапра

ПЕЋИН ЦИ

Оде ље ње цивил не зашти те 
у сва ком насе љу

На 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
марта2018.дофебруара2019. годи
не.УсаставуШтабасупредставници
ОпштинскеуправеОпштинеПећинци,
јавнихкомуналнихпредузећа„Сава“и
„Водоводиканализација“,Полицијске
станице, Професионалне ватрогасно
спасилачке јединице, Дома здравља

„ДрДраганФундук“,Центра за соци
јалнирад,ШумскеуправеКупиновои
Црвеног крста,анасастанку суажу
рирани и састави стручно оператив
нихтимова.
– На састанку смо донели одлу

кудасеЈКП„Сава“доделесредства
за куповину цистерне за воду, која
ће бити коришћена за снабдевање
становништва водом уколико вода у
месним водоводима постане неис
правназапиће.Донелисмоиодлуку

да се пећиначкој ватрогасној једини
цидодели350.000динаразанабавку
техничкихсредставакојаћеповећати
њихову ефикасност. Интензивно кре
ћемо уформирање Јединице цивил
не заштите опште намене на нивоу
општине,причемућеусвакомнасе
љубитиформиранопо једноодеље
њеовејединице–рекаојепредседник
општинеПећинцимрЖељкоТрбовић,
који је уједно и командантШтаба за
ванреднеситуације.
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вио неке консултације са
наставницима  редитељи
ма и на неки начин сам им
дао смернице шта би било
јошдобродаурадедопоја
вљивањанаЗонскојсмотри.
Билобидобродапорадена
динамицисамепредставеи
да мало буде приступачни
јапресвегадечјој–казаоје
Бако.
На сцени Културног цен

трапрвосусепублиципред
ставили чланови Драмске
секције КЦ са занимљивом
и необичном представом
„Времеплов“,аутораиреди
теља Драгане Кнежевић.
Овом представом чланови
секције показали су зна
ње стечено у радионицама
Тело као инструмент, Ане
ВрбашкииМаркаДињашког,
којисуимпомоглиданауче
нову технику глуме  боди
перкушн технике (body per
cussion  умеће коришће
ње свога тела каомузичког
инструмента).
МладиглумциизКупинске

школе представили су се

сапредставомКапетанЏон
Пиплфокс коју је по тексту
ДушкаРадовића,припреми
ла наставница српског јези
каСандраИсаковДворниц
ки, која већ 15 година ради
садецомиуоквирудрамске
секције.
– Веома сам задовољна

данашњомизведбомсобзи
ромдасмоималијакомало
временадасеприпремимо.
Наравно увек може боље
и треба порадити на још
неким детаљима, поготово
накојенам јеуказаоселек
тор.Свакакожелимидасе
захвалим родитељима који
су нам помогли око сцено
графијеикојисунампружи
ли велику подршку – рекла
јеИсаковДворницки.
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.

СЕзО НА РИБО ЛО ВА У СРЕМ СКОЈ ОАзИ КОД СУБО ТИ ШТА

Нај ве ћи улов
10,5 кило гра ма
Од почетка риболовне сезоне

риболовцикористесвакуприлику
заодлазакуприроду,пасутако

током празника све позиције за пеца
њенајезеруСремскаоазауСуботишту
билепопуњене.
Саша Лазић из Брестача, кога смо

затекли баш у тренутку кад је вадио
улов,кажедасвакислободантренутак
користидадођена језероидасеопу
сти.
– Овде сам бар једном недељно.

Пецамо, такмичимо се, али се и сјајно
дружимо. Јуче је падала кишаидувао
ветар па је риба слабије гризла, али

данасјеодлично.Вадилисмопримерке
одтридоосамкилограма,рекаонамје
Лазић.
Члан Риболовачког удружења „Доњи

Товарник“идомаћиннајезеруМилован
АлексићрекаонамједамујеСремска
оазадругакућа.
– Сезона је одлично почела. Иако је

времебилопроменљиворибајеодлич
но радила, а највећи упецан примерак
шарана био је тежак 10,5 килограма.
Поред локалних риболоваца посетио
цидолазесасвихстрана,анајвишеиз
Београда иШапца. Од почетка сезоне
свепозицијезапецањесупопуњене,а

језеро је мало да прими све
којибихтелидапецајуовде.
Прекозимесмоуредилијезе
ро, насули смо све позиције
ситним каменом чиме смо
риболовцима олакшали при
лазјезеру,анасвакупозици
ју за пецање поставили смо
сунцобранкојисмоопремили
сијалицом и прикључком за
струју. Ово је само почетак,
јернастављамосауређењем
језера и сваког дана радимо
нештоново.Штојенајбитни
је риболовци су задовољни
и долазе у све већем броју,
кажеАлексић.

ДОЊИ ТОВАР НИК

Добро вољ но 
дава ње крви
УДоњемТоварникујеупетак,

13. априла, одржана акција
добровољног давања крви у
организацијиИнститутазатран
сфузију крви Србије и пећинач
когЦрвеног крста. Токомакције
крвјепонудилоосам,ауспешно
далоседамдобровољнихдава
лаца,докјеједнолицеодбијено
измедицинскихразлога.

Акцијусуподржалииученици
Основнешколе„СлободанБајић
Паја“изДоњегТоварникакојису
уловачкомдому,гдејеиодржа
на акција добровољног давања
крви, изложили своје ликовне
радове за конкурс „Крв живот
значи“.Црвеникрстјесвеучени
ке наградио пакетима школског
прибора, а најбољи радови ће
учествовати на покрајинском
конкурсу „Крв живот значи“ у
ЦрвеномкрстуВојводине.
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ГОМО ЛА ВА – ХРТ КОВ ЦИ

Сана ци ја оба ле Саве
Радови на санацији

левеобалерекеСаве,
узонипознатогархео

лошког налазишта Гомола
ве код Хртковаца, у оквиру
првефазеиудужиниод250
метара,сеприводекрају.
Подсетимо, управо због

померања тока реке Саве
у овом делу, као и високог
водостаја у кишном пери
оду, долази до еродирања
обалеиприближавањареке

насељу,алиизнатногугро
жавања чувеног локалите
та, једног од најзначајнијих
археолошких налазишта на
подручју Србије које је под
заштитомдржавекаоархео
лошконалазиштеодизузет
ногзначаја.
Даби се овај тренд угро

жавањазауставиоусептем
брупрошлегодинесузапо
чели радови на санацији
обале.

Циљсанације је стабили
зацијаобалеизаштита,како
археолошког налазишта,
такоисамогнасељаХртков
циодповишенихводареке
Саве.
Ово је прва фаза, а ком

плетанпројекат,какојетои
најавиодиректор„ВодаВој
водине“ приликом посете у
марту покрајинског преми
јера Игора Мировића овом
терену, обухвата санацију

обале у овој зони у укуп
нојдужиниод930метараи
укупневредностирадоваод
око610милионадинара.
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.

Радо ви код Гомо ла ве

ЦЕН ТАР зА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД РУМА

СОС теле фон за жртве наси ља
РумскиЦентарзасоци

јалнирадобезбедиоје
још једну иновативну

услугу,аречјеоСОСтеле
фонузаособесаискуством
унасиљу.
Ова услуга је бесплатна,

може се добити позивом
на број 080101010, број
телефона СОС Женског
центрауНовомСаду.
– Основне услуге се

састоје у пружању инфор
мативне,емотивнеиправне

подршке путем телефона.
Такође,особекојенасзову
упућују се, по потреби, на
бесплатно правно или пси
холошко саветовање, као и
могућност посредовања ка
институцијама или другим
организацијама.Идеја једа
покријемо већи део дана и
територије овом бесплат
ном, и из нашег искуства,
важномуслугом–кажепси
холошкиња Ивана Перић,
координаторка  СОС Жен

скогцентрауНовомСаду.
Ово удружење пружа

женама директну помоћ у
ситуацијама насиља, углав
ном породично  партнер
ског.  Услуга СОС телефон
омогућава да се жене јаве
анонимно,безстраха,дасе
информишудали је тошто
имседешаванасиљеилида
пријавенасиље.
– Радимо ово од 2004.

године, а СОС телефон
пореднасимајош26органи

Ива на Перић
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РУМА: ПОЧЕО УПИС ПРВА КА

Мали ша на
мање него лане
Упис првака у основне

школе започео је 1.
априла и званично

траједо31.маја,алимали
шанисеупрвиразредмогу
уписивати све до почетка
новешколскегодине.
Ове године у румској

општини би, по први пут у
школске клупе, требало да
седне 446 првака, док је
прошле године тај број био
468 – дакле двадесетак
новихученикамање.
Зоран Дробац, председ

ник Актива директора рум
ских основних и средњих
школакажедајеуписпочео
иодређеномбригомродите
љајерсучулида,поновом
закону, ко не упише дете
кажњавасеса100.000дина
рановчанеказне.
– Нема места бригама,

званичануписједо31.маја,
алисвадецакојаседоовог
датуманеупишу,избилоког
разлога,нпр.лекарскогуве
рења,могусеуписатитоком
лета, до почетка школске
године–кажеЗоранДробац.
Он додаје да је до 1.

фебруарабилопријављива
њезаонеродитељекојису
децу желели да упишу у
школу која није са њихове
територије,алитунијебило
проблема, будући да због
мањег броја првака у свим
школама има довољна
места.
Будући првак Лена Рау

жан, са мамом Драганом и
татомДамиром,била јекод
педагошкиње Маријане
Ристић,уградскојОШ„Змај
ЈоваЈовановић“.
–Нијебилотешкотошто

ме је тета питала – колико
има зека, куца и тако то. И
свесамзнала.Научиласам
сва слова, да читам, рачу
нам, знам да бројим до 20.
Мало ми је страшно јер
мора стално да се седи за
столом, јабихмалошетала
– одговора  нам Лена на
питањедалијебринепола
закушколу.
Маријана Ристић каже да

су родитељидобили позив
ницесараспоредомкадада
свог будућег првака доведу
наразговор.

–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
заполазакушколу,баршто
се тиче тог неког опсега
општихзнања,такодасуту
заиста изузетно добри –

рекла је за наше новине
МаријанаРистић.
Реформа школства која

крећеодновешколскегоди
неусептембрупримењива
ће се на ученике првих и
петихразреда,аЗоранДро
бацкажеда јеречоновим
садржајима који се уводе у
уџбеникеишколскепрогра
ме.
–Миочекујемодаћемоо

томе прецизније знати до
краја ове наставне године,
зато се још не наручују
уџбеници за ученике првих
ипетихразреда.Говорисеи
о електронским уџбеници
ма,аупетомразредујеуве
денаинформатика,абићеи
ушестомразредуовајпред
мет.Тућебитиновихуџбе
ника,аизмењенједелимич
но и садржај из осталих
предмета,алијошнезнамо
отомепрецизно–појашња
ваЗоранДробац.
КадајеречоПИСАтесто

вима, он каже да  румски
ђаци нису њима обухваће
ни,јерсувећинформисане
школеу којимаћесеради
ти,амеђуњиманемарум
скихшкола.

С. Џ.

Лена са мамом и татом

Мари ја на Ристић

зацијауСрбији.Мисмодео
мреже „Жене против наси
ља“, а у Војводини смо део
мреже СОС Војводине коју
тренутночинипеторганиза
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

наможесепозватиодпоне
дељкадопеткаувременуод
17до21сатипонедељкоми
уторкомод10до14часова.
Могуће су и бесплат

не правне консултације на
телефон021/422740.

С. Џ.

Геопокривач има то свој
ство да, после одређеног
времена, крозњегаизрасте
трава и тако добија при
родне карактеристике. Ове
године је предвиђено да се
упродужеткуод110метара
обале уради заштита самог
високогпрофиланалазишта
Гомолава, за шта су „Воде
Војводине“ обезбедиле 86
милионадинара.
Истовремено,упродужет

кутедеоницећесеодвијати
радовинасанацијиобалеу
дужиниод240метара.Ови
радови,вредни1,3милиона
евра,ћесефинансиратииз
кредитаСветскебанке.

С. Џ.
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ОБЕЛЕЖEНA 73. ГОДИШЊИЦA ОД ПРО БО ЈА СРЕМ СКОГ ФРОН ТА

Срби ја тре ба да је
на стра ни анти фа ши зма
Државни секретар у

Министарству за рад,
запошљавање,борач

ка и социјална питања
НегованСтанковићпредво
дио је 12. априла државну
церемонијуповодомобеле
жавања 73. годишњице од
пробоја Сремског фронта
итомприликомистакаода
је Србија одувек била на
правој страни, па тако и у
Другом светком рату упра
во борећи се против идео
логијенацизмаифашизма.
Станковићјеподсетиода

је пуних 175 дана, од 21.
октобра1944.до12.априла
1945.годиневођенабиткау
којој јеутешкимикрвавим
борбама на снегу и ветру,
погинуло око 14.000 југо
словенских војника, 1100
припадникаЦрвенеАрмије,
каоидајепробојСремског
фронта означио и оконча
њеДругогсветскогратана
територијиСрбије.
Венцесуположиливисо

ке државне и покрајинске
званице, бројне делегације
из земље и иностранства,
представници републичког
и покрајинског СУБНОРа,
учесници НОРа и њихови

потомци, а у имеОпштине
Шидвенацјеположиопред
седникСкупштинеВелимир
Ранисављевић,којисетом
приликомиобратиоприсут
нима.
– Постоје датуми запи

сани у сећању, пред који
ма застајемо свесни да се
тада у то време догоди
ло нешто веома значајно.
Једанодтихдатумајеи12.

април. Не смемо забора
вити да будућност Србије
увектребадабуденастра
ни антифашизма, истине и
човечанства. Наши јунаци
показали су најбољеврли
ненашихнарода,чврстину
карактера, храброст, веру
и љубав према отаџби
ни, обезбеђујући слободу,
независностидостојанство
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
осталогРанисављевић.
Државни секретар Стан

ковић нагласио је да смо
захваљујући њиховим
жртвамамиосталислобод
ниипоноснивансвихбло
ковских подела хладнора

Вели мир Рани са вље вић је поло жио венац испред Општи не Шид
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Пуних стотину седамде
сет пет дана, од 21. окто
бра 1944. до 12. априла
1945. године вођена је
биткаукојојјесаобестра
не учествовало око две
стотине педесет хиљада
војника. Уз јединице Југо
словенске Армије, уче
ствовалесуитрупеЦрве
не и бугарске Народне
армије, као и Бригада
„Италија“.
Утешкимикрвавимбор

бама, на снегу и ветру,
погинулојеокотринаести
по хиљада југословенских
војника, углавном млади
ћаизСрбијеиЦрнеГоре,
хиљаду сто припадника
Црвене Армије, шест сто
тинатридесетприпадника
бугарске Народне Армије
и стотину шездесет три
Италијанаизсастава југо
словенских јединица. На
странинепријатеља,поги
нулојеокотридесетхиља
давојника.
Важнојенагласитидаје

пробој Сремског фронта
означиоиокончањеДругог
светскогратанатеритори
јиРепубликеСрбије.

Крва ве 
бор бе

товскогразмимоилажења.
– 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
дализанашуслободу.
Након церемоније пола

гања венаца и одавања
државних и војних поча
сти уприличен је пригодан
уметничкипрограм.
Церемонији су поред

представника Владе и Вој
ске Србије, присуствовали
преживели учесници ове
велике битке, дипломатски
представници земаља чије
сутрупеучествовалеубор
бама на Сремском фрон
ту, представници Општине
Шид, СУБНОРа, удруже
ња за неговање традици
ја ослободилачких ратова
Србијеиграђани.

ПРОБОЈ СРЕМСКОГ ФРОНТА: ИСТОРИЈА И СЕЋАЊА

Хра бра бор ба
на ших су гра ђа на

Прошле недеље смо
обележили већ 73.
годишњицу пробоја

Сремскогфронта.Овајдога
ђајврлочестоповезујесеса
пробојемСолунскогфронта,
јерсууобаслучајанеприја
тељи након пробоја у врло
кратком року поражени. Ов
де,уСрему,насталајеисто
рија,а,барнековреме,ото
месунасучилииушколама.
Како данас стоје ствари,

чини се да су овај догађај,
као и целокупна антифаши
стичка борба на овим про
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
ионињемуприклоњени,
овде баш и нису имали
мирансан.
ЗафашистичкуНемач

ку, територија Срема,
каоуосталомицелеВој
водине,билајеизузетно
значајна за снабдевање
трупанаИсточномфрон
ту.Тојезнаоиовдашњи
народ, који је због тога
био додатно осирома

шен. Зато су бројни наши
суграђании комшијеполако
почињалидаформирајуили
се прикључују партизанским
одредима у фрушкогорским
брдима и шумама у околи
ни Босута и Моровића. Ру
мљани су 1942. направили
огромну штету страном за
војевачу палећижитарицеи
уништавајући пољопривред
ну механизацију, док суМи
тровчани и Лаћарци, готово
токомцелограта,непрекид
но минирали пругу Београд
– Загреб, константно спре

чавалитранспорткаистокуи
ометаликомуникацијуруше
ћиттстубове.
Поред диверзија, на овим

просторима било је и пра
вихборби,пасунекаод
околних села непрекид
нопадалаизрукууруке.
Итакосведокрајарата,
односно формирања и
коначног пробоја Срем
скогфронта.
Када се мало боље

фокусирамо на све ово,
и када размислимо, ви
дећемо да су све ове
борбеизнелинепрокла
мованиратнихероји,већ
они истински. Обични
људи, наши суграђани,
којисусвојимхеројством
доказали да и голоруки
радникилисељакумеда
пружи отпор свом угње
тавачу.Једанодоваквих
људи, наших суграђана,
биојеиПетарПерге,по
занимању радник, а по
страсти фудбалер Рад
ничког. Као Мађар, био
је мобилисан у неку од
домобранских јединица

Ју го сло вен ска ар ми ја у бор би 

Ма ри ја Ма рић

Петар Перге
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овде у Срему. Како му фа
шистичка униформа никако
нијеодговарала,асобзиром
натодајебиоисклонлеви
ци, Петар је убрзо покупио
оружје, поздравио се са су
пругомисином,иприкључио
се антифашистичкој борби.
Свеовосазнајемоодњегове
ћерке,МаријеМарић,којасе
присећапричаосвомоцуко
јејечулаодмајке.
– Био је мобилисан у до

мобране, али није искори
стиопредностисвојенацио
налности. Дошао је и рекао
да иде у партизане. Био је
у неком од околних одреда,
пајечестотајнодолазиода
посетимајкуибрата–прича
Марија.
Како каже, њу је видео

само једном, 1944. године
када јерођена,и тада је са
својомјединицом,премаод
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
уСремусусеводилеборбе
заослобођењебројнихокол
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
вештајимабилесуприлично
тешке,суровеикрваве.Врд
ник је упркос свемуослобо
ђен,аПетарјеостаотамои
тозаувек.ПремаМаријиним
речима, породица врло ду
гонијезналаштасесањим
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
Сремскогфронтаникадани
је дочекао, а није стигао ни
својојкући.
Овакву судбину доживело

је још много оваквих, обич
них људи. Само на Срем
скомфронтупогинуло јеви
шеод13.000бораца,аброј
погинулих бораца у свим
борбама у Срему немогуће
је израчунати. Многи наши
суграђани слободарског ду
ха прикључили су се борби
заземљуукојојбиимдеца
живелабезбрижно, оставив
ши своје кости без гроба,
негдеушуми,аштајеодте
земљеданасосталоисами
видимо.

Не ма ња Ми ло ше вић

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: САО БРА ЋАЈ НА ПОЛИ ЦИ ЈА

Поја ча на кон тро ла
Митровачка саобра

ћајна полиција је
почелаакцијупојача

не контроле саобраћаја са
циљемповећањабезбедно
сти учесника у саобраћају:
пешака, деце, бициклиста,
возача мопеда и мотоцика
ла.Поводомовеакцијеали
иизменеидопунеЗаконао
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
стањемусаобраћају.
– У прва три месеца ове

године повећано је стра
дање пешака у саобраћа
ју што није специфично за
нашпредео и наше путеве.
Собзиромнатода јебило
зимско време, надлежни
су анализирали те незгоде
и утврдили да пешаци нај
чешће страдају због својих
грешака, кретање ноћу без
светла ван насеља, ступа
њанаколовозподдејством
алкохола,прелазакпутаван
пешачког прелаза. Било је
неколиконезгодаукојимсу
страдању пешака доприне
ливозачикојисусекретали
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
ћафреквенцијапешака.Ове
године планирамо и доста
превентивних активности и
кампања како бисмо поди
гли свест пешака у пошто
вањусаобраћајнихпрописа,
како би избегли страдање,
повређивање, и како не би
плаћали новчане казне које
супоновомзаконуповећане
–рекаојеВладимирРољић.
Ондодаједасуутокумарта
два пешака изгубила живот
на подручју Срема, а про
шлегодинеједанинаглаша
вадајетабројкавећакада
је реч о прва три месеца у
овојгодини.
Собзиромнатодасупре

мановомзаконунекеказне
повећане, неке смањене,
а постоје и прекршаји који
досаданисутретираникао
такви начелник Владимир

Рољић наглашава колико
ће  возачи од сада морати
даплатеуколиконепоштују
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
прекорачењебрзинеунасе
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
холаукрвиса0,3на0,2про
милаауведенисунекинови
прекршаји, рецимо возач
бицикла нема право, а зна
модатодостанашихљуди
ради, да вуче колица или
животињусасобом–рекао
јеРољић
Он такође напомиње да

ћеполицијавршитипојачану
контролу везивања на зад
њем седишту али и да има
доста измена када је упо
требазаштитнихсистемаза
децуупитању.
– Када је 2009. године

уведен нови Закон о без
бедности саобраћаја про
ценатупотребесигурносних
појасева је био 30 посто, а

сада на подручју Срема тај
проценат износи 90 посто
када су у питању возачи и
сувозачи. Проценат употре
бепојасеваназадњојклупи
једостанижи,такодаћемо
минашуактивностусмерити
овеинаредне годинедасе
тајпроценатупотребесигур
носних појасева на задњој
клупиповећаибудеприбли
жан оном проценту који се
односи на предња седишта
–кажеРољић.
Он додаје да су казне за

невезивање сигурносних
појасева исте за сва седи
штаувозилуиистичеда је
доказанодаупотребасигур
носних појасева повећа
ва шансу путницима да не
добијутелеснеповредепри
ликомсаобраћајнихнезгода.
Када говоримо о употреби
заштитних система за децу
Рољић истиче да је уведе
но доста нових чланова  и
да за разлику од ранијих
периодакадајетобиоједан
прекршај сада је подељен
навишењих.Сходноовоме
висинаказнезависиодтога
далиседетепревозиукри
лу возача, да ли се прево
зинапредњемилизадњем
седишту без дечијег седи
шта.Казнезаоваквепрекр
шајесекрећуод5.000падо
15.000и30.000динара.

Андреа Димић

Начел ник Вла ди мир Рољић на тере ну
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РАД НА зОНА „РУМ СКА ПЕТЉА“

Радо ви на јав ној расве ти
Једнаодинвестиција која свакако

утиченаквалитетпонудеиуслова
уРаднојзони„Румскапетља“јеи

расветауовојзони,арадовинарасве
титребалобидасеокончајудокраја
априла,мадајезваничнирокзавршет
ка9.мај.
Слађан Манчић је 12. априла оби

шао радове на постављању расвете
за које јеУправа за капитална улага
ња Војводине обезбедила 45 милио
надинара,асобзиромдајена„Рум
ској петљи“ урађено три километра
саобраћајница, расвета се поставља
њиховомцеломдужином.
–Урадилисмосаобраћајнице,водо

воднуиканализационумрежу,гасифи
ковалиовуРаднузону,такодасаовом
расветом имамо заиста једну атрак
тивнулокацијузасвезаинтересоване
инвеститореили,какотоволедакажу
уНемачкој, индустријски парк.Следи
намиизградњапречистачакојимћемо
заокружитиовуизузетноуређенулока
цијукојаћебитиспремнададочекаи
најзахтевнијеинвеститоре–истакаоје
СлађанМанчић.
Он је изразио и своје задовољство

што интересовање инвеститора за
„Румскупетљу“нејењава.
–Миублоку1имамочетирипрода

таплаца,такодасеовегодинеочекује
изградња нових фабрика и построје
ња. Баш и данас имам разговоре са

потенцијалним инвеститорима, као
и писмо о намерама „Румекона“ који
овдевећимапогон,алипланирапро
ширење – додао је председник Ман
чић.
Приликом обиласка радова на

постављању расвете СлађанМанчић
је најавио и изградњу пречистача на
„Румскојпетљи“.
 Он је подсетио да пречистач код

„Хачинсона“кошта100милионадина
ра,каоидасуизвођачиуфазидоби
јања грађевинскедозволе такода би

радовинаизградњиускоротребалода
почну. Пречистач на „Румској петљи“
би,попроценама,могаодакоштадо
поламилионаевра.
–Видећемодазаовасредствакон

куришемо код виших нивоа власти, а
аконе,мисмоспремнидасамиисфи
нансирамо његову изградњу. Овај
пречистач је јефтинији затоштоовде
нeмамотупрљавуиндустрију,такода
би се овде градио обичан биолошки
пречистачзатехничкуотпаднуводу–
рекаојеСлађанМанчић. С. Џ.

Оби ла зак радо ва на поста вља њу расве те

ДИВО ШКИ ОСНОВ ЦИ ПРВА ЦИ У ЕКО ЛО ШКОМ ИзА зО ВУ

Спа си мо воде, спа си мо живот
Једна од забрињавајућих

чињеница каже да ће до
2025.годинедветрећине

човечанстваосетитиозбиљан
недостатак воде. Стручњаци
упозоравају да тренутно око
милијарду људи нема при
ступпијаћојводи,авишеод5
милионаљуди годишњеумре
одболестикојесуузроковане
загађеномводом.Сталназага
ђења,природнекатастрофеи
климатске промене су само
некиодпроблемасакојимасе
наша планета суочава. Исто
тако,јошједанодпроблемаје
ипрекомернотрошењепијаће
воде.
Поред еколошких, медиј

ских и политичких иницијати
ва,одговорнаовајгорућигло
бални изазов индустријског и
постиндустријског друштва су
одлучилидапружеиученици
школе „Свети Сава” у Диво
шу. ЕЛТА (Удружење настав
ника енглеског језика Србије)
јерасписалаконкурсипозва
ла све ученике основних и

средњихшкола са територије
Србиједасеприкључењихо
вој мисији у циљу да би се
подиглаеколошкасвест,пого
товокодмладих.
Ученици су позвани да

осмисле постер, напишу
песму или сниме видео (до 2
минута) на задату тему. Мак
сималанбројученикапопро
јекту јемогаобити6.Децаиз
Дивошасупокушалада крат
ким видеом скрену пажњу на

проблем загађености воде и
њену прекомерну употребу,
каоинанеопходностчистеи
питкеводе.
Након пажљивог разма

трања пристиглих радова из
читавеСрбије(преко140уче
ника)трочлани,стручниЕЛТА
жири одлучује да 18 радова
уђе уфиналемеђу којима се
нашаоивидеоподручнешко
ле из Дивоша „Save water,
savelife“(„Спасимоводе,спа

симоживот“).Жиријеодабрао
радовенаосновутрикритери
јума: оригиналност, креатив
ност и квалитет језика. Радо
ви изабраних финалиста су
стављени на јавно гласањеи
након десетодневног гласања
ДивошјеосвојиоПРВОместо
у категорији свих основних
школа са 166 гласова. Друго
местојезаузелаОсновнашко
ла„БранкоРадичевић“изРаз
бојне(151глас),атрећеместо
Основнашкола„КостаЂукић“
изМладеновца(75гласова).
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).Менторпројекта јебила
наставница енглеског језика
Маја Бисерчић која је осми
слила сценарио и текст. Сво
јим идејама видео је употпу
нила и наставница биологије
СнежанаПавловић.
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: ПРЕД СЕД НИ ЦА СУДА ФИзИЧ КИ НАПАД НУ ТА

Странка тукла суди ју
– 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 какоћу 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

од17 годинаусремскомитро
вачкојпалатиправде,кажеда
је било вербалних напада од
странака,алиоваконештошто
се њој десило, никада нико
ниједоживео.Једвасмогавши
снаге, занашлист,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
залетелапремамении 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
какобихсеизвукла.Трипута
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

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

– На срећу немам никакве
преломе. Требаће ми мало
временакакобисвеовопре
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
органедареагујуунајкраћем
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
ЗорицеМарковићИлиески.

 С. Костић

Судија зорица 
Маринковић Илиески

Бројне 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
уодносунарадње. Највећумукумуче
у Јавном комуналном предузећу „Стан
дард“,којетражиначиндастаненапут
овојилегалнојтрговини.
МигрантиизприхватногцентраПрин

циповац не губе време док чекају да
ли ће наставити пут ка некој од зема
љаЕвропске уније. Неки одњих пређу
пешке 11 километара са џаком  робе,
какобиседомоглипијацеуШиду.Један
одњихјеиМухамедизАвганистана.
– На Принциповцу сам са супругом

и двоје деце, већ годину дана. Чекамо
азилзаНемачку.Овдесамстекаомно
гокупаца,којикупујуодменеробу.Јесте
да смо то све добили као хуманитарну
помоћ,алимитосвенепотрошимо.Од
тогновца,штозарадимпродајом,најче
шћедеци купимвоће, 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

одскоро,већонатрајевишеод 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
пронађенекорешење,каконебитрпе
лиштетупродавцикојиредовноплаћају
пијачнузакупнину.
Шиђани који су највише огорчени

доласком миграната у ово погранично
место,кажуда јебољедапродајунего
дакраду.
–Азилантиизприхватнихцентаране

правенамапроблеме,већоникојиовде
боравеилегално.Билобидоброкадби
итинашлинекипосао,анедасебаве
разбојништвом – каже Стојан који је у
пар наврата ухватио мигранте који су,
какокаже,покушалидамуобијурадњу.

С.Костић

МИГРАН ТИ У ШИДУ ПРО ДА ЈУ ХУМА НИ ТАР НУ ПОМОЋ

Боље него да краду
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ПРИ ХВА ТИ ЛИ ШТЕ зА ПСЕ КАзНЕ НО-ПОПРАВ НОГ зАВОДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Дан отво ре них вра та
УКазненопоправномзаводу у Сремској

Митровици, у окви
руПрихватилиштазапсе,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
посетиоцисубилиуприли
цидавидеукаквимуслови
маборавепсикојисузавр
шилиуприхватилиштуина
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“АндријаномНедељ
ковић потписао споразум о
међусобној сарадњи. Овим
споразумом удружење
„Канис“ се прикључује раду
прихватилишта такоштоће
пружити своју помоћ у удо
мљавањунапуштенихживо
тињакојесусеовденашле.
Приликом обиласка при

хватилишта, градоначелник
ВладимирСанадеробратио
семедијимаиизјавиода је
оваакцијајошједанкораку
решавању проблема напу
штенихживотиња.
– Дошли смо да промо

вишемо удомљавањеживо
тиња које су смештене у
Прихватилиште за напу
штене животиње у Казне
нопоправном заводу, које
смо ветеринарски третира

ли, вакцинисали и стерили
сали.Садакрећемоудругу
фазу,аонаподразумевада
овонијетрајноместогдесе
теживотињеналазе,већсу
оне овде да семедицински
третирају и пронађу сво
је нове власнике – рекао је
Санадеридодаода јекрај
њасолуцијачиповањепаса
на име града, и уколико се
утврди да они нису агре
сивни њихово пуштање на
местанакојимасупретход
ноухваћени.
Токомобиласка,присутни

сумоглида видеи показну
вежбу послушности коју су
приказали осуђеници који
водерачунаопсимаизпри
хватилиштаисањимаоба
вљају дресуру. Такође, од
недавно се у оквиру Казне
нопоправног завода одвија
ипрограмресоцијализације
затвореникаузпсе,очемује
нештовишерекаоуправник
АлександарАлимпић.
– 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
дасупсиса којимарадимо
социјализовани и научени
основнимкомандамапослу
шности. Оношто још ради
мо је ресоцијализација осу
ђеникапомоћупаса.Имамо
двеосуђеничке групеодпо
седам осуђеника. Програм
траје шест недеља и виде
ћемо какверезултатећеда
донесе – изјавио је Алим
пић.
Собзиромнатодајепри

марнаулогаовеакцијебила
фокуснаудомљавањепаса
збринутих у прихватилишту,
као и озваничење сарадње
прихватилишта са удруже
њем „Канис“, медијима се
испредовогудружењаобра
тила Андријана Недељко
вић.
–Уградусмоактивнивећ

десетгодинабашпопитању
удомљавањаизбрињавања

напуштених животиња, као
и по питању подизања све
сти о важности одговорног
власништва у чијем недо
статку проблем напуштених
животиња и настаје. Драго
намјештосмодеоовогпро
јекта,анадамседаћемоу
даљем раду постићи много
више,поредзбрињавања,и
у самом спречавању појаве
нових напуштених паса на
улицама – рекла јеНедељ
ковићева.
Након приказа показних

вежбисапсимакојисупро
шли кроз програм елемен
тарне обуке послушности,
грађани су имали прилику
да обиђу и сам објекат у
којемсупсисмештени.Тако
ђе, свако ко јежелеомогао
је да удомипса, а за тому
јебилапотребнасамолична
карта, јер се сви удомљени
псичипујунаименовихвла
сникакакобисепревентив
но деловало на смањење
проблеманапуштањаживо
тиња. Н. Мило ше вић

Андри ја на Недељ ко вић, Алек сан дар Алим пић, Вла ди мир Сана дер
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САВА ШУМАНОВИЋ И РАСТКО ПЕТРОВИЋ У УМЕТНИЧКОМ ДИЈАЛОГУ (2)

Поетичке тачке 
сусретања Пише:

Милијана Симоновић

1ЗбиркапесамаОткро ве њештампанаје1922.годинеипредстављалаје,узЛири ку Ита кеМилошаЦрњанског,једанизразитореволуционарни,аван
гарднипесничкиискоракусрпскојпоезијиспочеткадвадесетогвека.
2ОдређенесликекојесунастајалеуразличитимфазамаШумановићевогделатокомњеговогдвадесетпетогодишњегсликарскогстварањаћебитиодабра
некаонајбољипримеризадоказивањетезеокохерентностиуметничкогизразадвојицеуметника.
3Хронолошки,тосусликеизпрвогпарискогпериода,насталеподутицајемА.Лота,аизвременаинтензивногдружењадвојицеуметникауПаризу.Тоје
истовременоидобакреативногнастанкапесамакојечинезбиркуОткро ве ње.
4Каосвеподелеуобластиуметности,иовајеусловна.

Принцип који, чини се,
обезбеђује чистоту и
чврсту утемељеност,

алиинеопходнуфлексибил
ност,  научног погледа на
односделаРасткаПетрови
ћаиСавеШумановићајесте
прин цип срод но сти поетич
ких феномена.  Конкретно,
поља у којима се у првом
перцептивном слоју нагове
штавајупоетичкаиуметнич
кавезамеђуделимадвојице
стваралацаиукојимаћесеу
даљемтокутрагатизадока
зивимупориштиматихнаго
вештајаспојенасууцелину
понивоима:
–визуелне(ичулне)срод

ности,
– значењске (и симболич

ке)сродностии
–теоријске(иинтертексту

алне)сродности.
Доминантна књижевна

грађакојасеодносинаства
ралаштво  Растка Петрови
ћа, а која је релевантна за
циљкоји јепреднама, јесте
поезија песничке збирке
Откро ве ње1. У дванаест
песама(итринаестомтексту
Јуда – Про бу ђе на свест)
које чине ову збирку налазе
се све фундаменталне пое
тичке појаве значајне за
интермедијално повезивање
песничког стваралаштва
Растка Петровића и сликар
стваСавеШумановића.
Ликовнаграђаизкојећесе

кристалисати аргументација
је безмало целокупно сли
карскоделоСавеШуманови
ћа2.Посебанакценат је ста
вљен на први део његовог
стваралаштвакојисеупери
одизацијама везује за куби
стички односно посткуби
стички, најтачније речено 

констуктивистички ликовни
рукопис3.Пологиципомену
тог прин ци па срод но сти 
одабранесуитумаченеоне
сликекојепроналазеиводе
нитдопоезијеРасткаПетро
вића, као што ће бити ода
бране песме овог песника
којесууразличитимпеснич
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
кихиаутопоетичкихставова
двојице уметника, обухвата
свеесеје,ликовнекритикеи
програмске чланке Растка
Петровићакојисурелевант
ни за аргументацију истра
живања,каоитриважнатек

стаСавеШумановићаукоји
масликаризносисвојаства
ралачка начела. У том сми
слу, ова теоријска грађа ће
битикоришћенакаонеу мет
нич ки арте факт,будућида
неприпадасветунепатворе
ног уметничког стварала
штва, али је настала као
делатнички, интелектуални
производдухадвојицеумет
ника.
Поетичкетачкесусретања,

снажног компаративног
потенцијала,онаразнородна
композиционо уграђена
местакојасеуделимадвоји
це уметника приближавају
једно другом до суптилне
границе укрштања, можемо
поделити4 у две групе и то
према феноменолошком
критеријуму.
Првагрупадодирнихтача

ка удружена је по принципу
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5Подспољашњимприступомуовом,конкретномслучајунеподразумевасетрадиционалноразумевањетогпојмаутеоријикњижевности(истраживање
биографије,историјскихоколностиидругихдруштвенихчинилацаважнихзанастанакдела,односпсихологијеикњижевностиитд.какоотомепишуВелек
иВоренуТео ри ји књи жев но сти,Нолит,Београд,1985,стр.95165),већсвојеврсниспољнислојунутрашњег(опетпотрадиционалномразумевању)при
ступа.
6ОовојслицијебилоговораупоглављуоШумановићевојликовнојеволуцијиипоетици.
7ПодатакдајеРасткоПетровић1924.годинепревео(истегодинејетајпреводобјављенуСве до чан стви ма)РембоовПија ни бродможебитирелевантан
удоменуизвесногуметничкогутицаја.ОутицајупоезијеАртураРембоанапесничкиизразРасткаПетровића,каоиопојединостимавезанимзапесму
Пија ни бродговорилисмоууводномделуовограда.ИакосеконкретнепоетичкеспонеизмеђуПембоовепесмеиШумановићевеистоименесликеуоча
вајунаколористичкомиделимичномотивскомплану,Шумановићеваслика вишепрезентујеиндивидуалнипоетичкиприказнегоштокореспондираса
поетикомРембоовепесме.
8Појамуну тра шњиовдесеодносинаоневидљи веелементеуметничкихделакојиделочинеструктуралноособеним.
9ПримерзбиркаОткро ве њејесастављенаоддванаестпесама(тринаестијепрознопоетскитекстЈуда – Про бу ђе на свест),штоспољаиндицирахри
шћанскиконтекст,каоштоточинииликовниприказдванаестфигураСавинихБера чи ца (1942).

конструктивнихтехникаства
рања уметничког дела (оба
уметничка медија тј. и књи
жевностиисликарства)ипо
принципу спо ља шњег при
ступа уметничком делу5. Те
тачкесу:
– есте ти ка суви ше 

ствар ног, као доминантни
стваралачки про грам двоји
це уметника који своју пое
тичку осу о рекреирању
стварности манифестује
кроз основна песничка тј.
ликовна изражајна средства
(песничка слика, композици
ја, језик,ритам,линија,боја,
обликитд.)икојије,узизве
сне модификације, остао
присутан као такав у цело
купном(жанровски,тематски
иизражајно)делупесникаи
сликара;

– фено мен „Пија на лађа“,
Шумановићева слика наста
ла1927,којаје,осимуликов
ном смислу и сликарству
самогШумановића,изузетно
значајназапоетичкоповези
вање двојице уметника
(помоћу још једне Шумано
вићеве слике,  Дору чак на 
тра ви6 и у компарацији са
Петровићевом песмом
Пусто лов у каве зу7)иинтер
медијално сагледавање коју
бисмо могли назвати своје
врсним  умет нич ким тран
сфе ром;

– фено мен покре та, (са
посебним освртом на кине
матографију и кине ма то
граф ски метод у другим
уметностима), запажен и
означенкаопосебансегмент
поетике двојице уметника,
његов статус у ранимфаза
маШумановићевог ликовног
израза (који нам је познат
као близак кубизму тј. пост
кубизму) и Петровићевом
Откр о ве њу, варијетети и
развојдоПетровићевихфил
мова и Шумановићевих
Шиђан ки.
Другагрупадодирнихтача

кадвепоетикеоткриваћесе
уну тра шњим8 приступом
уметничкимделима.Поетич
кифеномениманифестујусе
у иконографском ансамблу

каотемеимотиви(крозуоч
љивеопажајнеаналогије),а
значењакојаимајусууткана
дубоко у сазнајне слојеве
уметничкогдела.Неодвојива
од прве групе повезивих
тачакасемантикомиидејом,
ова група паралела садржи
следећетеме:

– тело, теле сност – као
пространа и свеприсутна
тема, али и као спознајни
инструмент теорије чулно
сти. Обојица уметника су
фасцинирани телом снажне
еротске и сексуалне енерги
је,иуметничкигапреоблику
ју на различите начине. Код
Петровићајеприсуствотела
ителесногупоезијиеруптив
нијеидоносиједнунагонску,
физиолошку филозофију,
док је на платнима Саве
Шумановића оно децентније
иформалночестоуслужби
композиције.Овадистинкци
ја у равни приказивачког
кореспондира са различито
шћу сензибилитета, али,
чини се, потврђује једнак
интензитетфасцинације;

– мотив пута (путо ва ња, 

пут ни ка)уконтекстуаван
гардне поетике европског и
националног оквира и као
симболички знак у делима
двојицеуметника;

– мотив воде  (пото ци, 
реке, језе ра, мора, оке а ни) и 
мор на ра вода,каоједанод
четири виталистичка еле
мента,алии каомотивсна
жне хтонске природе, веома
је значајан и присутан у
делима Р. Петровића и С.
Шумановића. Појављује се
каомотивскаконстантауоба
стваралаштваипредставља
спону између два света –
света стварности и света
извантестварности;

– мотив гро жђа, бер бе, 
вина, жита  хри шћан ство 
–каодеонутриционистичког
мотивскогрепертоара(какоу
поезијиР.Петровића, такои
у сликарству С. Шуманови
ћа),алииусветлуформалне
конкретизације идеје хри
шћанства. Мотив грожђа
(бербе, винограда, вина) и
житатумачисекаосуптилан,
али недвосмислен симбол
религиозног метатекста,

којимсеулазиудаљаисло
женија одгонетања слојева
значења9;

– хро ма ти ка–каозасебан
феномен  али и надсегмент
инкорпорирануцелинуумет
ничких система двојице
уметника и који чини део
свих до сада наведених
тачака спајања уметничког
изразаПетровићаиШумано
вића .Боја,њенеформалне
и садржинске компоненте,
појавниизначењскиоблици,
експресивност и симболика
заузима готово круцијално
местоустваралаштвупесни
каисликара.Јединствоуза
јамне палете у колорисању
песничке односно ликовне
слике плодно је поље за
интермедијална повезивања
и сагледавање двоструког
контекста те и такве палете
–једногкојијеинтераниспе
цифичан за поетику двојице
уметникаидругикоји једео
општег колористичког иден
титета нове европске и срп
скеуметностипериодааван
гардетј.првихдеценијадва
десетогвека.
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ИРИГ: OШ „ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ“

Пре да ва ње о без бед но сти деце
Током ове школске годи

не,Полицијскауправау
Сремској Митровици у

сарадњи са школским упра
ваманаподручјуСрема,реа
лизује превентивни пројекат
за ученике основних школа,
„Основибезбедностидеце“.
Пројекат се реализује у 48

школаа циљне групе су уче
ници четвртог и шестог раз
реда. О опасностима које
вребајунаинтернетуипреко
друштвених мрежа, прошле
среде одржано је предавање
наовутемууосновнојшколи
„ДоситејОбрадовић“уИригу.
– Кроз разговор са учени

цима желимо да укажемо на
некеризикекојимогудапро
истекну највише приликом
коришћења друштвених мре
жа.Свеоноштођацинераде
наулици,нетребадарадеи
на друштвеним мрежама, а
тоједанесклапајупријатељ
ствасасваким,пазесакимсе
друже,данеостављајуподат
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
СремскојМитровици.
Она је посебно скренула

пажњу овој циљној групи, да
не заказују састанкесанепо
знатим виртуелним пријате
љима.
Сви смо свесни чињенице

да се на интернету врше све

више кривичних дела, како
лакшихтакоитежих,алидеца
тако не размишљају. Жикицу
Јовановића инспектора Кри
миналистичкеполиције,током
његовогизлагањанаовутему,
врло пажљиво су слушали
иришки шестаци, који су се
укључивалиупредавање.
– Чим приметимо нешто

сумњивонадруштвениммре
жама, прво треба да обаве

стимо родитеље, а онда ће
они полицију. Свакако, роди
тељитребадазнајусакимсе
дописујемо и ко су нам при
јатељи. – каже Ч.А. ученик
шестогразреда,којијевеома
задовољанедукацијом.
Директорка школе Сања

Николић, похваљује сарад
њу са Полицијском управом
Сремска Митровица. У окви
ру овог пројекта расписан је

иликовнолитерарниконкурс,
који јеотворендокрајаапри
ла, а како каже директорка,
њениученицисевећспремају
даузмуучешћенањему.
Циљ пројекта је едукација

ученика о постојању и врста
ма безбедносних ризика,
начинима заштите и унапре
ђењубезбедноснекултуре.

С. Костић

Предвиђенетеметокомовог
пројекта су: Безбедно учешће
у саобраћају, Полиција у слу
жбиграђана,Насиљекаонега
тивна друштвена појава, Пре
венцијаизаштитадецеодзло
употребеопојнихдрогаиалко

хола, Безбедно коришћење
интернета и друштвених мре
жа,Превенцијаизаштитадеце
одтрговинељудима,Заштита
од пожара и заштита од тех
ничкотехнолошких опасности
иприроднихнепогода.

Теме про јек та

ДУ „ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“ ИРИГ

Адаптација иришког вртића
ПредседникПокрајинскевладеИгорМировићуру

чио је 4. априла  уговоре у вредности од 150,4
милионадинаразаинвестицијеуобластиобра

зовања.Средствасудобиле53установе–основнеи
средњешколе,предшколскеустановеидомовиучени
казареконструкцију,адаптацију,санацијуиинвестици
оноодржавањеобјеката.
На овом конкурсу својим пројектом за потребе ДУ

„Дечијарадост“конкурисалајеииришкаопштина.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе,

управуинационалнемањиненационалнезаједнице
одобриојесредствауизносуод1,9милионадинараза
адаптацијусанитарнихчворовауобјекту „Чаролија“у
Иригу.
 Уговор је потписаоМиодраг Бебић, заменик пред

седникаиришкеопштине.
–Овојејошједнаважнаинвестицијазадечијууста

нову,којомћесесвакакопобољшатиусловизабора
вакдецеирадзапослених.Уобјекту„Чаролија“уИри
гу имамо око 140 малишана, а од оснивања наше
установе1986.годиненијебилоулагањанапобољша
њуусловарада–кажезанашеновинедиректоркаДУ
„Дечијарадост“ЈеленаВидановић. С. Џ.

Мио драг Бебић пот пи су је уго вор

Жељка Аврић
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ЦРВЕ НИ КРСТ РУМА

Јаја и слат ки ши за ром ску децу
Већ по традицији,

Црвени крст Рума при
према ускршња јаја и
слатке пакете за мали
шанеуромскомнасељу
„Вашариште“.
Тако је било и ове

године. Седмог априла
запослени у Црвеном
крстуибројниволонте
ри су поделили фарба
на јаја и слаткише које
су прикупљала деца и
њихови родитељи који
похађајуУПВО„Полета
рац“.

Црве ни крст Рума – ускр шњи покло ни за ром ску децу

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: ТРГ ЋИРЕ МИЛЕ КИ ЋА 

Ускр шња чаро ли ја
Туристичка организација града

Сремска Митровица је од 31.
мартадо7.априлаорганизовала

манифестацијуподназивомУскршња
чаролијаповодомУскрсанаТргуЋире
Милекића.Уоквируовеманифестаци
јепоследњегданајебилаирадионица
задецунаистомместу, коју јеводио
МиланКардаш.ПоредтогаУдружење
одгајивача ситних животиња је доне
ло 20 зечева са којима су малишани
моглидасеиграју.
–Туристичка организацијаСремска

Митровица већ другу годину органи
зује ову манифестацију поводом нај
већег хришћанског празника. Траје
недељудана.Спојилисмокатоличкии
православниУскрс.Иове годинесмо
успелидаорганизујемоиизложимона
тезгама сав тај креативни потенцијал
града и све оношто симболише овај
празник. Поред тога што су грађани
могли да купе прикладне поклоне за
својудецуалиидомаћинствозаових
недељу дана, такође смо организо
вали креативну радионицу за децу
у сарадњи са едукативним центром
„Кардаш арт“, где су сви малишани
моглидаучествујууизрадиУскршњих

симбола.Мислимда је јаковажнода
се деца укључе у нешто што је тра
диционално јер то доприноси лепоти
празника–рекла једиректоркаТури
стичке организације града Сремска
МитровицаСветланаСабо
Милан Кардаш из едукативног цен

тра„Кардашарт“којијебиозадуженза
спремањерадионицекажедасудеца
изузетно заинтересована за правље

њеускршњихдетаљаидамуједраго
штоприсуствујурадионициувеликом
броју. Он је додао да су за најмлађе
организовали активности везане за
ликовну уметност кроз израду најра
зличитијих декорација, јаја и дрвених
украса,иистакаодасумалишанина
свој креативан начин декорисали све
тедетаљеусусретпразнику.

А. Димић

ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Одр жа на
дру га Туци ја да
КориснициГЦ„Срем“Рума

обележили су ускршњепра
знике и једном манифеста
цијом која је, по први пут,
организована прошле годи
не,атојеТуцијада,такмиче
њеутуцањуускршњимјаји
ма.Овотакмичењејеодржа

но10.априла,азатуприли
кујепријављено50такмича
ра за које је обезбеђено 60
фарбаних јаја.Унадметању
корисникаизсвиходељења
најбољесубилеРанкаКне
жевић, Милица Холенда,
МирјанаСтепановићиЈања
Добречевић.Најбољетакми
чарке су добиле дипломе и
слике израђене у оквиру
радне терапије. За забавни
деопобринуосехорУстано
ве под руководством Дарка
Ђокића. С. Џ.

Усуботу,7. априлана
Градском тргу чланови
ОО СНС Рума су
грађанима делили
ускршња офарбана јаја.
Сањимасу,једновреме,
били и Слађан Манчић,
као и гости из немачког
градаБерзенбрика.

Фото 
вест

Слађан Манчић и др Хорст Бајер
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Од лици де ра и
трго ва ца до ака де ми ка

Међу знаменитостима града,
поред оних који се односе на
археолошке локалитете,

сакралне и административне грађе
винеспадајусвакакоиобјекти град
ске архитектуре, нарочито добро
сачуваних у амбијенталним целина
ма тргова.Централно градско језгро
чине три међусобно повезана трга,
одкојихједаноддавнинапознатпо
трговининосиназивтргЖитнапија
ца.
Једнаодпородица,којасенајдуже

одржала на Житном тргу је стара
митровачка породица Крстоношић.
БраћаСтеваниАлександарКрстоно
шић се помињу првих деценија 19.
века,каопознати митровачкилици
дери и трговци. Поред лицидерске
држалисуупоредоигвожђарскурад
њузвучногимена„Кодзлатногплуга“,

у којој су мачвански устаници наба
вљали оружје и муницију за време
Првог српског устанка. Да Алексан
дар Крстоношић није имао ни мало
безначајнуулогууснабдевањууста
никаоружјемговорииподатакдага
чувени писац Јанко Веселиновић
помиње као „старог граничара“ у
роману„ХајдукСтанко“.
Први помен породице налазимо у

градскиманалимаиз1740.годинегде
сеспомињеНиколаКрстоношић,као
учесникусточнојтрговини.Лицидер
ским занатом бавиле су се поред
СтеванаиАлександраКрстоношића,
јошдвамитровачкaмајстораТеодор
Никодимовић и Александар Радова
новић. Мада познат од давнина,
лицидерски занатуоблику каквог га
данаспознајемонемачкогјепорекла,
а као главну сировину користио је

мед,тејеузлицидерскизанатнеизо
ставно био везан и воскарски. Уз
шаролике, обојене лицидерске про
изводе украшене сличицама и огле
далцима  служиле су сеимаргарон
пусле, тафле и нарочито омиљено
пиће,којејесправљаноодмеда,зва
ногвирц.
Друге и треће деценије 19.века  у

многоме се увећао број трговачких
радњииоснажиограђанскислојдру
штва,којијесвевишедржаодообра
зовања.КоликосеуМитовачкојваро
ши пратила књига и штампа оног
временасведочеподациопретплат
ницима Летописа Матице српке  и
књиге Вука Караџића „Црна Гора и
БокаКоторска“,кадасемеђу„прену
мерантима“,официрима,трговцима,
занатлијама и свештеницима  поми
ње и Стеванов син, лицидер Алек

Пише:
Мари ја Вукај ло вић

Кућа поро ди це Крсто но шић

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ:
СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА
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сандар Крстоношић. Истих година
потичеипортрет једног чланапоро
дице Крстоношић, рад познатог срп
скогсликараЈованаПоповића,којије
завремесвогборавкау граду1837.
године насликао неколико портрета
митровачкихугледнихграђана.
Исте година, сада већ остарели

Стеван Крстоношић, тражиће од
градских власти  право да отвори
продавницу живежних намирница,
такозвани„крајслерај“,каквихтадау
граду Митровици није било. Свим
намирницама, па и живежним, град
скостановништвоснабдевалосеиз
дотадапостојећих17дућанамешо
вите робе. Занимљив је податак, да
иакому је одговорено, да граду још
нису потребне специјализоване про
давнице,Дворскиратнисаветјеипак
издаодозволузарад.Првуспеција
лизовану продавницу у граду ће
деценију касније превести на сина
Александра, који је носио стричево
име,акоји јевећувеликопомагаоу
радњи. Са препоруком угледног
тршћанскогтрговцаАндријеТомана,
временомпрелазинатрговинумешо
витомробом.
НаместустарерадњеАлександар

Крстоношићћеоко1860.годинесази
дати нову спратну кућу, у чијем су
приземномделу, још сачувана прво
битна трилучно засведенаотворау
неоренесансном стилу. Били су то
отвори са излозима тадашње лици
дерске, шпецерајске, до гвожђарске
радње.Наједномодизлогајошстоје
првобитна дрвена двокрилна врата,
на која су ондашњи трговци качили
своју робу, а сведочанства о томе
сачуванасунастаримфотографија
ма,каодокументаједногвремена.
Породица је на простору Житног

трга поседовала и другу кућу, на
самомуглутргаиПушкиновеулице.
Ову приземну кућу ће Александров
синСавасрушитии1901. годинена
њеномместу сазидати нову спратну
грађевину.Оворепрезентативнозда
ње  у духу академизма  са троугао
нимзаједничкимзабатиманадпаро
вима прозора , посебно карактери
стичних за архитектуру на прелазу
векова,лакимфранцускимбалконом
ипословнимпростором,којизахвата
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
равнимнатпрозорником.Упечатљиви
декоративни елементи су неорене
сансног порекла и крећу се од оми
љенихмотивашкољке,цветних кру
ницаидругихфлоралнихобликадо
конзолауобликуакантусовоглишћа
усамомпоткровномвенцу.Богатство
флоралнихмотиваукомбинацијиса
класичнимелементимапоказујеути
цај француског декоративизма с
почетка 20. века, усвојеним посред
нимпутемпрекоутицајабечкеархи
тектуре.

Нијепознатокада јеСаваотворио
гвожђару,подименом„С.А.Крстоно
шић“,алисеверуједајеубрзопосле
очевесмрти,крајемшездесетихгоди
на19.веканаставиопородичнутра
дицију с почетка века.Трговина гво
жђарским производима задржаће се
наовомместусведоДругогсветског
рата.СаваКрстоношићсешколовао
уБечу,завршиојеграђевину,алиће
себавити трговином гвожђем, лици
дерским занатом се није бавио. Са
градњомновекуће,самагвожђараје
просторнопроширена,апоседовала
је и карактеристичне излоге, који су
сесачувалидоданас.Упослератном
временубилојетоместогдесепро
даваонамештај,акаснијепродавни
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“.Данассетуналазетрговин
скарадња  „Лутекстио“ ,бутикжен
скегардеробеиједнадаротека.
Сава Крстоношић је имао ћерку

Јелку,којајебилапознатамитровач
капрофесорицаисторијеигеографи
је.ЈелкасеудалазаМладенаЦвет
ковића, адвоката из Београда. Сва
трињиховасинаДрагош,Љубомири
СрђансузавршилиЕлектротехнички
факултетуБеограду,наистомодсеку
за техничку физику. Драгош Цветко
вић после одбрањеног доктората,
ради као професор на Електротех
ничкомфакултетунакатедризапри
мењену математику и 1994.године
постаје академик. Написао је преко
шездесеткњигаиобјавиопрекодве
ста научних радова по домаћим и
светскимстручнимчасописима.Нај
млађи Срђан је шаховски велемај
стор.Играо је задржавнурепрезен
тацијупрекопедесетпута,атрипута
јебиоидржавнипрвакСрбијеушаху.
ЉубомирЦветковић је са породи

цомостаодаживиуделуродитељ
скекуће,докудругомделукуће,који
јеприпао Јелкинимсестрама,данас
живепородицеБоснићиСтевановић.
Љубомир је докторирао на катедри
зарачунарскутехникуиинформатику
матичногфакултета.Издаојенеколи
кокњигаизовеобласти,агодинама
је истраживао тестирање чипова и
новимоделзаоткривањегрешакана
рачунарима.Данасради каопрофе
сорВисокешколеструковнихстудија
заобразовањеваспитачауСремској
Митровици.
Чланови породице Крстоношић,

коју преко женске линије наставља
породица Цветковић обележили су
историју  града последња више од
двавека уразнимобластима,било
својимпатриотскимрадом,занатским
и трговачким умећем до значајних
научнихдоприносанапољуелектро
технике, математике, информацио
нихтехнологијаишаха.

(У следећем броју:
Кућа Ћире Милекића)

Први помен
поро ди це нала зи мо
у град ским ана ли ма

из 1740.годи не
где се спо ми ње

Нико ла Крсто но шић, 
као уче сник у

сточ ној трго ви ни. 
Лици дер ским зана том 

бави ле су се поред 
Сте ва на и Алек сан дра 
Крсто но шића, још два 
митровачкa мај сто ра 
Тео дор Нико ди мо вић 

и Алек сан дар
Радо ва но вић.

Мада познат од
дав ни на, лици дер ски 
занат у обли ку каквог 

га данас позна је мо 
немач ког је поре кла,

а као глав ну сиро ви ну 
кори стио је мед, те је 
уз лици дер ски занат 

неиз о став но био
везан и воскар ски
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НОВЕ КЊИГЕ У МИТРОВАЧКОЈ БИБЛИОТЕЦИ: ДНЕВ НИК ГАЛИ О ТА

Узбур ка но море пат ње и катар зе
Дневнички роман:тако бих најрадије дефини

саоову књигу.Дневник– јер је сазданодбеле
шкикојесамводио30нгодина;роман–јернапо
слеткусведочиоједномпређеномпуту.Ињего
ваформаисадржајчиневечнитемељниобразац
епике: јунак испловљава, путује, затим негде
стиже.Премакласичноммоделу,наравно,тре
балобидастигнекући.Замогјунака,међутим,
овајпојам,каоисвиостали,постаојенадасве
проблематичан – обја снио је Имре Кер тес

Д нев ник гали о та је у најширем
смислу литерарна хроника
пишчевих спознаја која бележи

пустоловине сензибилног појединца,
којијеланцимавезанзагалију,акојем,
међутим,хоризонтнеизмичеизфоку
са,теовајњимеостајеокружен.
Дух,паметиразумсуводекојимасе

крећеова галија,подсећајућинассве
времеданеоспорноживимоувремену
диктатуре. Хоризонт, који је писац
поставио испред и око себе, својевр
станјепуткући,путмирнихлукаума,
односнодуха.
Каопустињаккојисебезчутурекре

ће Сахаром, мађарски нобеловац

ИмреКертесописаојеуовомдневни
куважностучењаиначинаразмишља
ња. Баш као тог пустињака, којег би
самосунцеучилострпљењуимудро
сти,уовојхроници,писцаучипређени
пут по узбурканим водама којима се
крећегалија.Крозсвеживотненедаће,
кристалише се знање и дисциплина
ума.Оводелоједоказтрансценденци
једоживљенекрозисторијскевртлоге
спознаје,каоидогађајауокриљусва
кодневнице, јерписацнереткоизлази
из граница емпиријског искуства и
рационалногсазнањаичиниизлетеу
онострано.
ИмреКертесјеисамрекаодахерој

сагалијеимавеликипроблемсаодла
скомкући.Овајдневничкироман,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
увекспремандасадашњевремеупо
реди или/и поистовети са неким дру
гим.
Дневничкироман:такобихнајради

једефинисаоовукњигу.Дневник–јер
јесазданодбелешкикојесамводио30
нгодина;роман–јернапослеткусведо
чи о једном пређеном путу. Ињегова
формаисадржајчиневечнитемељни
образац епике: јунак испловљава,
путује,затимнегдестиже.Премакла
сичном моделу, наравно, требало би
дастигнекући.Замогјунака,међутим,
овајпојам,каоисвиостали,постаоје
надасве проблематичан – изјавио је
ИмреКертесосвомделу.
Друштвенитрендовисемењају,али

каконекиморалниобрасципојединца
нисубашлакосклонипромени,долази
до фрустрације у оквиру појма дру
штве на инте ли ген ци ја. Овајпојам је
истим трендовима релативизован, а
катарзични моменти су најчешће они
којинисусамоболниза„очи“илизбог
„првог удисаја“, већ они који својим
наступањем имају моћ прочишћења,
крозбол,срећу,тамуилисветлост.

Ства ра ти вред но сти зна чи исто 
што и изра жа ва ти наци о нал не садр
жа је у фор ми дија ло га изме ђу уни вер
зал ног чове ка и уни вер зал ног Бога: 
не, о томе пој ма нема ју, а понај ма ње 
они који, успе ну ша ни, непре ста но се 
пози ва ју на наци ју као све до ка (нај че
шће вла сти тог кра ха) – одломакјеиз
романаДнев ник гали о та.

А. Ћосић

Имре Кертес (1929  2016) добит
ник јеНобеловенаградезакњижев
ност 2002. године. Као Јеврејин,
депортованје1944.годинеуконцен
трациони логор Аушвиц, под утица
јемчеганастајењеговонајпознатије
дело Човек без суд би не, 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,писацјеодба
циотврдњеојакојбиографскојпове
заности.
УзделаЧовек без суд би неи Днев

ник гали о та (Дневник са галије),
роман који је настао 1992. године,
ИмреКертес јеобјавио:Иста при ча 
две при по вет ке,Ликви да ци ја,Кадиш 
за неро ђе но дете, Језик у про гон
ству, Фија ско, Енгле ска заста ва,
Тра гач,Запи сник,Доси је К.

Мађар ски нобе ло вац
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ПРЕМИЈЕРЕ МИТРОВАЧКОГ 
ПОзО РИ ШТА 

Са уку сом
воћ ног сла до ле да

Усреду4.априлаумитровачкомпозори
шту „Добрица Милутиновић“ одржана је
конференцијазановинареповодомпреми
јерепредставе„Саукусомвоћногсладоле
да“.Наконференцијисуопредставигово
рили, редитељ представе Драган Јовичић
Јовић,глумциАлександарКрстајићиНико
ла Јаношевић, директорица позоришта
ЈеленаЈанковић,каоиначелникзакулту
ру,спортиомладинуИлијаНедић.Какосе
могло чути радња представе „Са укусом
воћногсладоледа“којајерађенапотексту
драмског писца Трајчета Кацарова, се
базиранамотивимаљубави,страхаисло
женостимушкоженскиходносаиможеда
се посматра као потрага за идентитетом
крозситуацијемалогчовекакојеонпрола
зи. Директорица позоришта Јелена Јанко
вић је објаснила да је Трајче  Кацаров
озбиљан македонски писац који је доста
игран уМакедонији и републикама бивше
Југославије, и додала да су се она, и
редитељ дуго сусретали са Трајчетом на
разним фестивалима и били у преписци.
Самимтимрезултаттихсусрета јесарад
ња ових уметника преточена у представу
„Саукусомвоћногсладоледа“.
Начелник за културу, спорт и омладину

Илија Недић је истакао да митровчане
поредпремијереовепредставеочекујејош
новинаупозориштуатојеобноваирено
вирањеистог.
Ова драма је већ постављена у Драм

скомтеатрууПазарџикууБугарској,упозо
ришту„Мист“уКијеву,иуУкрајинигдејена
репертоарувишеоддвегодине.Упредста
вииграјуЈеленаЈанковић,НиколаЈаноше
вић, Александар Крстајић, Душанка Аној
чић, Владимир Балашћак и глумица из
ШапцаКристинаПајкић. А. Д.

Бар бе ло,
о пси ма и деци

Навеликојсценимитровачкогпозоришта
„Добрица Милутиновић“ у четвртак, 19.
априла,сапочеткому20часовабићеоди
грана представа под називом „Барбело, о
псимаидеци“.Овадрамарађенајепотек
сту БиљанеСрбљановић, а прати животе
људиизкомшилукауулиципоредгробља,

одрастање дечака који губитак мајке и
неразумевањеоцапревазилазипрекомер
ним конзумирањем хране, саможивог оца
каријеристуиженусамоубицу.Премаречи
маредитеља,ГорданеЛукић,уоквируове
драмепратесепородичниодносиукојима
очевистрахујуодсинова,синовикојимасу
очевитерет,мајкекојенемајуодговореали
имају питања, као иљуди који су окрутни
према најближима, хендикепирани одсу
ством нежности. У овој представи улоге
тумаче:АнаБојанић,ТатјанаТомић,Нико
лина Панић, Ана Циндрић, Горан Вучано
вић, Марко Чоњагић, Никола Живковић,
Синиша Крстић, Исидора Божић, Марија
Маринковић,МаркоПетковић,РадаЦвије
тићипасДона. Н. М. 

ЦРВЕ НИ КРСТ ИРИГ

Пре да ва ње
о тубер ку ло зи

Предавање корисницима народне кухи
њеидециизромскихисоцијалноугроже
нихпородицаодржано је28.мартаупро
сторијамаЦрвеногкрстаИрига,аповодом
обележавања 24. марта, Светског дана
борбе против туберкулозе. Предавање је
одржано како за децу, тако и родитеље и
присуствоваомује31корисник.Крозвидео
презентацију, флајере и постере њима је
објашњеноштајетуберкулоза,какосепре
носи, које су мере спречавања заразе,
мерезајачањеимунитетакаоиначинпре
венције ове болести. Посебна пажња је
посвећенатомедасеприсутниманапре
давању објасне симптоми болести због
којихбиобавезнотребалодасејавелека
ру. Предавање је одржала медицинска
сестраиришкогДомаздрављаЈеленаИва
нићкоја јеидугогодишњиволонтерЦрве
ногкрстаИриг. С. Џ.

СТА РИ СЛАН КА МЕН

550 годи на цркве
Утокусуприпремезаобележавање550

годинапостојањаправославнецрквеСвети
НиколауСтаромСланкамену.Месназајед
ница је са Општином Инђија покренула
припреме за свечани јубилеј који ће бити
обележенумају.ИзОпштинеИнђијанаја
вљујудолазаквладика,епископа,знамени
тихуметникааусвечаномпрограмунасту
пићеизвођачиетномузикеилокалнакул
турноуметничкадруштва.Овихданаради
сенауређењупростораокоцркве,те јеу
токуизградњалетњиковцауњеномдвори
шту.
ЦркваСветогНиколеубрајасемеђунај

старијецрквесаграђенеустилусредњове
ковнихтрадицијаикаоузорјојјевероватно
послужила црква манастира Раванице,
задужбинакнезаЛазара.
Цркву јепремапредањуподигаодеспот

Вук Гргуревић, у народу познат као Змај
ОгњениВук,вероватно1468.године.Први
путсепомиње1501.годинеузаписучетво

ројеванђеља Пивског манастира. Током
времена,црква јепретрпелавећеизмене.
СвојсадашњиизгледдобилајеуXVIIIвеку,
после многобројних обнова. То је једно
бродна издужена грађевина са основом у
обликутриконхоса.Високибарокнизвоник
је 1795. године добио нову лимену капу.
Сачувани остаци архитектонске пластике
указујунатрадицијуморавскешколе.Про
филисани поткровни венац и наглашена
вертикалнаподелафасадапотичуизвре
менабарокизацијецркве.Остацифресака,
којисујошбиливидљивикрајемXVIIIвека,
у потпуности су нестали када је купола,
склона паду, уклоњена 1903. године. Од
иконостаса из прве половине  XVIII века
сачуванесучетирипрестонеиконекојесе
везујузапочетнуфазурадаВасилијаОсто
јића. Аутор иконостаса из 1764. године је
непознат, али се на основу поређења са
другим радовима,фигуре апостола у тре
ћеми четвртомделумогу приписатиСте
фануТенецком. М.Ђ.

ИНЂИ ЈА

„Сло бод на зона“
Унареднихнеколикоданакреће12.тур

нејаФилмскогфестивала„СлободнаЗона“
по градовима у Србији, међу којима је и
Инђија. Удружење „Култури с љубављу“
другу годину заредомприкључиће сеКул
турномцентру„Рекс“изБеоградауреали
зацији овог програма у Инђији, где ће
публика од 27. до 29. априла моћи да
погледатринајбољафилмаса13.фести
валскогпрограма,којијеодржанод1.до6.
новембра2017. године уБеограду,Новом
СадуиНишу.Свепројекцијефилмовабиће
приказанеупросторијамаСтартитЦентра
Инђијаипочињуу20часова.
Распоредфилмова:
–27.април(петак),20часова:Предвод

ник овогодишњег избора је филм који је
отворионовембарскифестивалуБеограду,
НовомСадуиНишу.Упитањуједокумен
тарнифилм„Данослобођења“,којиприка
зујечувениконтроверзнинаступрокгрупе
ЛајбахуСевернојКореји,последњојкому
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
њенојисторији.Филмјерађенизперспек
тиве већинске староседелачке популације
Мајаприказујућитешкоћескојимасебор
базаправдусуочава.
– 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
ЗониосвојиоНаградупублике,документа
рац „Чавела“, ољубавнициФриде Кало и
вечитој инспирацији Педра Алмодовара,
којијенаБерлиналузапамћенповишеми
нутнимовацијамапослефилма. М.Ђ.
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Из РУМЕ зАПО ЧЕ ЛА ЈАВ НА РАС ПРА ВА О ДАНУ ВОЈ ВО ДИ НЕ

25. новембар
Дан Војводине 
Јавнарасправа о нацр

ту одлуке Скупштине
Војводинеоутврђива

њу и свечаном обележава
њу Дана АП Војводине и
другихданаодпокрајинског
значаја започела је из
Руме, а одржана је пред
великим бројем заинтере
сованих  3. априла у Кул
турномцентру„БранаЦрн
чевић“. Припремљен пред
лог је добио безрезервну
подршку свих који су уче
ствовалиурасправи,пред
ставника локалне самоу
праве, образовних и кул
турних институција, као и
историчара, али  и пред
ставникаСПЦ.
Подсетимо,предлогједа

се као Дан Војводине обе
лежава25.новембар–када
је  1918. године Велика
народнаскупштинауНовом
Саду прогласила присаје
дињењевојвођанскихобла
стиКраљевиниСрбији.
Истовремено, подржани

су и предлози садржани у
нацртудасекаодатумиод
покрајинског значаја, обе
лежавајуи15.мај,поводом
Мајске скупштине која је
1848. године одржана  у
Сремским Карловцима на
којој јепроглашеноствара
њеСрпскеВојводине,каои
10.децембар–Међународ
ниданљудскихправабуду
ћи да су тада  УН 1948.
годинеусвојилеУниверзал
ну декларацију о људским
правима.
Јавнарасправајезапоче

ла обраћањем Стевана
Ковачевића, председника
СО Рума. Он је изразио
задовољствоштојеуправо
Рума,итонеслучајно,први
домаћин расправе о овим
предлозима.
–Мислимдајеовонаше

домаћинство више него
симболично, у контексту
догађајакојисупретходили
Великој народној скупшти
ни, а реч је о Великом
народномзборугдеједоне
та одлука о присајединње
њу Срема Србији. Празни
цикојеједназаједницаобе
лежаванисусамосимболи,
они су суштински део
колективног бића и њима

се успоставља дијалог са
прецима и шаље порука
будућим поколењима. Ови
датумиозначавају вишеве
ковни сан за политичком и
економском независношћу
српског народа, а круна те
борбе је била Велика
народна скупштина 25.
новембра у Новом Саду –
рекао јеСтеванКовачевић
додавши да Рума од про
шлегодине,каоДанопшти
не обележава управо 24.
новембар,данкада јеодр
жанВеликинароднизбору
Руми.
О самим предлозима,

поготово о значају 25.
новембра,алииисторијској
борби Срба у Војводини
говорио једиректорМузеја
Војводине, историчар др
Драго Његован. И он је
посебнонагласиодаје,дан
пре одржавања Велике
народнескупштине,управо
у Руми одржан Велики
народни збор на којем је
Срем, не чекајући да то
ураде други, самостално
донео одлуку о присаједи
њењуКраљевиниСрбији.
–Тојебиоизразједноду

шне народне воље и сна
жан импулс свим другим
одлукама које су касније
донете.Иницијаторзаодр
жавање овог Збора био је
др Жарко Миладиновић,
изузетно значајна личност
не само тог доба, него и
целокупненашеисторије–
рекаоједрДрагоЊегован.

Он је истакао да је ово
најважнијидатумуисторији
прекосавскихСрба.
Др Небојша Кузмановић,

заменикпокрајинскогсекре
тара за културу, јавно
информисање и односе с
верским заједницама је
рекаодасеобележавањем
25.новембракаоДанаВој
водине од заборава чува
један од најважнијих дога
ђаја у историји српског
народа и да томе придаје
великизначајиПокрајинска
влада, алиипремијерВој
водинеИгорМировић, који
је сам и био иницијатор
сачињавањаједноговаквог
нацрта.
Уовојгодинисенаврша

ватачновекододржавања
Велике народне скупштине
уНовомСадуиовајјубилеј
ће бити обележен онако
какомуидоликује.
Оправномутемељењуи

садржају нацрта одлуке о
којојсеводирасправагово
риојеподсекретаруПокра
јинском секретаријату за
културу, јавно информиса
ње и односе са верским
заједницама Станислав
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
ваиСПЦкојисуподржали
овепредлоге. С. Џ.

Др Небој ша Кузма но вић, Сте ван Кова че вић и др Дра го Њего ван

Оби ја ли 
викен ди це
Оперативним радом при

падника Министарства уну
трашњих послова у Инђији
расветљене су тешке крађе
извршене последњих месец
данаувикенднасељунапод
ручјуграда.Полицијајепрона
шла осумњичене старости 43
и40година,којисетеретеда
суподеснимпредметимаоби
ли пет викендица из којих су
укралиразневрстеалата,тех
ничкуробуибакарнекаблове.
Највећидеоукраденеробе је
пронађен приликом претреса
станова осумњичених и вра
ћен власницима. Против њих
биће поднете кривичне прија
ве,надлежномтужилаштву.

Кри јум ча ре ње 
људи
Припадници Министарства

унутрашњих послова у Шиду
иСремскојМитровици откри
лису,приликомпретресајед
не куће уШиду, 11 ирегулар
нихмигранатаиухапсилиР.К.
(60)иМ.Ј.(29),збогпостоја
њаосновасумњедасуизвр
шиликривичноделонедозво
љенпрелаздржавне границе
икријумчарењељуди.Сумња
седасуудоговоруизаодре
ђенуновчанунадокнаду,омо
гућили илегалан боравак
страним држављанима у
породичнојкућиР.К.Понало
гу надлежног тужиоца, осум
њиченима је одређено задр
жавање до 48 часова, након
чега ће, уз кривичну пријаву
битидоведенинасаслушање
у Више јавно тужилаштво у
Сремској Митровици. Против
пунолетнихстранихдржавља
наподнетесупрекршајнепри
јаве за незаконит боравак на
подручјуСрбије.

Џепа рио
на ваша ру
Припадници Министарства

унутрашњих послова у Руми
ухапсили су Ј. К. (57), због
постојањаосновасумњедаје
извршио кривично дело кра
ђа. Осумњичени је ухапшен
непосредно након што је из
џепа посетиоца месечног
вашарауРуми,украосвежањ
новчаница. Украдени новац
одмахјевраћенвласнику.По
налогунадлежногтужиоца,Ј.
К.јеодређенозадржавањедо
48 часова, након чега ће, уз
кривичну пријаву, бити дове
деннасаслушањеуОсновно
јавнотужилаштвоуРуми.

СА ОП ШТЕ ЊА 
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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ДОМ зДРАВЉА РУМА

Обе ле жен
Дан здравља

Уобележавање Свет
ског дана здравља,
7. априла, укључио

се и румски Дом здравља
сасвојимслужбамаЦен
тар за превенцију, Служба
поливалентне патронаже,
Интернистичка служба,
Служба Хитне помоћи и
Саветовалиштезамладе.
Медицински радници

запослениуовимслужбама
сутогдананаГрадскомтргу
разговаралисабројнимгра
ђанима,давалиимсаветео
здравимстиловимаживота,
мерилипритисаки телесну
масу, шећер у крви, ради
лиЕКГ, алииделилифла
јере са саветима о здравој
исхраниистиловимаживо
та.
Директорка Дома здра

вља др Јелена Стојанац
Мрачевићкажедаповодом
овогдатумаоваздравстве
наустановаувекорганизује
сличнеакције.
–Мисвакегодинеобеле

жавамосвезначајнедатуме
из календара јавног здра
вља – истиче др Стојанац
Мрачевић.
Др Драгана БосићЖива

новић је указала да је ове
године слоган манифеста
ције„Здрављезасве“.
– Ове године датум је

посвећен доступности
здравствене заштите, оне

земље које улажу у здрав
ство инвестирају у људ
скикапитал, јербезздраве
нације нема напретка дру
штва. У Србији је и даље
највећасмртностодкарди
оваскуларних, малигних и
компликацијезбогшећерне
болести.Наиме,имафакто
раризикана којенеможе
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 значајносуредов
ни превентивни прегледи.
Требаинвестиратиусебеи
својездравље,анеићикод
лекарасамокадасмоболе
сни, превенција је најва
жнија–истаклаједрБосић
Живановићидодаладаако
се приликом овог прегледа
уоче одређени проблеми,
тај грађанин ће се упутити
надаљипрегледсвомиза
браномлекару.
–ОдсвогоснивањаСвет

ска здравствена организа
ција се руководи начелом
да сви људи имају право
нанајвишинивоздравстве
не заштите, па је током 70
година њеног постојања
водећа идеја управо здра
вљезасве–кажедрСло
боданМаричић,педијатар.

С. Џ.

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

SREMSKA MITROVICA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Петровић

АлександариОстојићАна.
ДОБИ ЛИ СИНА: Гојко и

Марина Владисављевић 
Лаћарак, Слободан и Ружица
Перишић  Глушци, Јован и
ЛидијаКрстић Врдник,Бошко
и Маја Николић  Лаћарак,
Давор и Милица Ступавски 
СтараПазова,СашаиМилица
Којић  Вишњићево, Јовица и
Ирена Ђорђевић  Кленак,
Жељко и Тамара Макивић 
МачванскаМитровица,Стефан
иСлавицаМишановић  Рума,
Слободан Павић и Маријана
ТодићПавић Вогањ,Миркои
Ивана Новаковић  Сремска
Митровица, Зоран и Милица
Караџин  Рума, Никола и
Сашка Кордолуп  Краљевци,
Далибор и Душанка Катава 
Рума,ЗденкоиБиљанаПедић
Рума,НенадиДаницаСтани
сављевићСремскаМитрови
ца, Бојан и Јелена Дабић 
Сремска Митровица, Дејан и
ИванаЗорићСремскаМитро
вица,РобертиЗоранаЖдињак
Шид.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Сава и
Јована Никшић  Мартинци,
ДушаниДраганаБожићВели
ки Радинци, Дејан и Светлана
ЛукићИлинци,ДаркоиЕдита
Марошичевић  Шид, Денис и
Славица Зујић  Рума, Бојан и
ЈеленаРончевићИнђија,Игор
и Јања Буботић  Сремска
Митровица, Немања и Јелена
Ресановић СремскаМитрови
ца, Јован и Новка Козомора 
ВеликиРадинци,Александари
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 иИвана ГладовићМитро
вић  Шид, Зоран и Сандра
Николић  Лаћарак, Драган и
ЈеленаЋуићРума,Немањаи
Марина Курсулић  Сремска
Митровица.

УМР ЛИ: ЉубомирТубићрођ.
1947, Милорад Станојковић
рођ. 1945,Мухамед Јусић рођ.
1954,ЈовоПлавањацрођ.1936,
РадинкаБуђарођ.1935,Марко
Војводић рођ. 1931, Видосава
Томић рођ. 1936,МилкаМилу
тиновићрођ.1952,ДушанЈова
новићрођ.1955,МилицаМарић
рођ. 1928,ПетровићМикарођ.
1949,СтанкоЈоргићрођ.1937,
ЗорицаСимићрођ.1958,Јован
Гајићрођ.1939,МаринкоШуљ
манацрођ. 1947,СтјепанМен
ђанрођ.1956,ЈеленаПавловић
рођ. 1938, Петар Крпина рођ.
1929,ДрагицаСтамболијарођ.
1935,МараМамлићрођ. 1945,
Душица Жегарац рођ. 1961,
Никола Андрић рођ. 1933,
Милош Забрдац рођ. 1926,
Радинка Милетин рођ. 1928,
МирјанаПродановићрођ.1936,
МиломирЈовановићрођ. 1955,
СлавкоКрстићрођ.1945,Зор
ка Игов рођ. 1936, Љубица
Ерцеговац рођ. 1932, Јелица
Анђелић рођ. 1939, Станковић
Властимир рођ. 1939, Ћирић
Предрагрођ.1946,Томашевић
Илијарођ.1955,БастаСмиља
рођ. 1939, Тривковић Аница
рођ.1949,ТеодосићРајкорођ.
1923, Ђурић Ика рођ. 1945,
Стевић Љубинка рођ. 1926,
Јакоб Вјекослав рођ. 1950,
СкуратовићЛеонидрођ. 1934,
ШтилиЛазарођ.1949,Јабла
новић Надежда рођ. 1944,
Божовић Милина рођ. 1943,
Цвејић Борислав рођ. 1935,
Бјелић Стојан рођ. 1949,
КузмићИкарођ.1949,Мандић
Мицарођ.1946,ЋулибркМиле
рођ.1950,НикићМирјанарођ.
1944, Ратић Стево рођ. 1939,
БукарацЈованрођ.1941,Радо
сављевић Ружица рођ. 1949,
Шојић Анка рођ. 1932, Ушље
брка Ђуро рођ. 1930, Јовано
вићЈованрођ.1963,Самарџи
ја Марија рођ. 1925, Павиће
вићНевенарођ.1954,Радоса
вљевићРосарођ.1945,Цвије
тићанин Раде рођ. 1956,
ЛевенскиСретенкарођ.1951.

RUMA

Ружица Јовановић, рођ.
1942. год, Радмила Паспаљ,
рођ.1933.год,МилицаБодор,
рођ.1932.год,МирославЈан
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 дво ра на

19.00 и 21.00 час

18.4.Заистаникаданисибио
овде
19–25.4.Двострукиљубавник

Вели ка дво ра на
2Ди3Дпројекције

21.4 Патуљци узвраћају уда

рац,од16.00
ReadyPlayerOneод18.00
Странциуноћи,од20.00
Обликводе,од22.00
22.4. Патуљци узвраћају уда
рац,од16.00
ТомбРаидерод18.00
Тихоместоод20.00
ТрибилбордаиспредЕбингау
Мисурију,од22.00
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РУСКА ЕМИГРАЦИЈА И ЊИХОВИ ПОТОМЦИ У СРЕМУ И СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ (3)

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

Допри нос раз во ју
гра ђан ског дру штва

Првируски студенти уписали су
студијенаБеоградскомунивер
зитетувећушколској1919/1920.

Уследећимшколскимгодинамаброј
рускихстуденатарасте.У1920/1921.
било је 150, а 1921/1922. чак 552
рускастудента.Највећибројједосег
нут школске 1923/1924 године, када
јенасвимУниверзитетимауКраље
виниСХС(Београд,Загреб,Љубља
на)било1.780студената,одчегајеу
Београдубилонајвише–1.498.Руски
студенти чинили су у том моменту
значајних 15,86 % од укупног броја
студенатаБеоградскогуниверзитета.
Крајдвадесетихгодинадоносииопа
дањебројастуденатаизрускихеми
грантских породица, па је тако у
школској1930/1931било1.216,даби
1938/1939. било свега 538. Највећи
број студената се опредељивао за
технички, филозофски, медицински,
правни и богословски факултет.
Важно је напоменути да је Београд
скиуниверзитетод1933. годинебио
богатијиза једногоднајвећихструч
њака за историју Византије и једног
однајвећијнаучникакојијерадиона
Универзитету у његовој историји –

знаменитогГеоргијаОстрогорског.
Највећи број русих студената је

живеоуопштимстудентскимдомови
ма,алиидомовимазарускестуден
те.Каконекиоддомованисуиспуња
валисвенајбољекритеријуместано
вања, новац је дотирала Државна
комисија. Што се тиче решавања
питањасмештаја,назалагањеКоми
сије и приватних добротворних при
лога, у пролеће 1923. је на Сењаку
завршендомзарускестудентекапа
цитета150места.Условизастанова
њеудомусубилидобриипогодова
ли су за свакодневно функциониса
ње, посебно за несметано учење.
Домзарускестуденткињејеотворен
1.априла1925.сакапацитетомод60
кревета.Насличанначинрешенису
проблеми руских студената који су
живели у Загребу и Љубљани. У
почетку(досредине1921)рускисту
дентисудобијалидржавнупомоћод
400 динара месечно, која није била
довољна за лагоднији живот, па је
временомод 1923. године повећана
на 450 динара, а студентима завр
шне године и најбољим студентима
на препоруку професора на 500

динара месечно. Укупан број руских
студенатакојијезавршиостудијена
УниверзитетимауЈугославијиизмеђу
дваратанијебиозанемарив,посеб
но ако се пропорционално сагледа
бројуодносунаукупнорускостанов
ништво. УБеограду је дипломирало
1.437 студената, у Загребу између
276и290,ауЉубљаниоко45,одно
сно укупно око 1.700. За грађанску
средину у Краљевини био је то леп
подстицај и права прилика за инте
лектуалнопрожимање.
Руска емиграција у Краљевини

СХСбилајеиподруштвеномиполи
тичкомсаставунеједнака,алијејед
наидејаиједнаполитичкакоцепција
свимабилазаједничка.Будућидасу
подпритискомбољшевичкогрежима
напустили своје домове и отаџбину,
везивалаихјеидејанептрпељивости
премарежимууСовјетскомсавезуи
мисаодасеуповољнимоколности
мавратеназадусвојуРусију.Најве
ћидеоемигранатабилисумонархи
стичкиопредељениионисупопра
вилу заузимали најзначајније поло
жајеифункцијеурускимудружењи
ма.Монархистичко језгрорускееми

Гим на зиј ски хор у Шпи ле вој
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грације, ослоњено на архијереје
РускезаграничнецрквеуЈугославији
сузбијало је бољшевичке идеје на
свакомместуиполитичкимсредстви
ма, затим, организовањем изложби,
предавања,штампањемкњигаозло
чинима бољшевика, прогону Цркве,
страдању народа. Често су ови тек
стови и предавања били под окри
љемСрпскецркве,посебнодоксена
њеномчелуналазиовеликирусофил
и антикомуниста, патријарх Варнава
Росић(19301937).Генералномонар
хистисузаузималиовакавполитички
курс све до почетка Другог светског
рата. У Београду се са подозрењем
гледало на режим уМоскви, за који
се основано сумњало да подржава
комунистеуКраљевиниСХСиинспи
рише разбијање државе, оптужујући
великосрпску политику као главног
кривца за недаће у којима су се
нашлиХрватииМакедонци.Посебно
је комунистичка агитација кренула у
том смеру после 1928. и касније у
другој половини тридесетих година.
Ипак,ВладауБеоградујепосебноод
19221923. држала под контролом
главне царистичке официре, а пре
свих генерала барона Врангела.
КраљАлександарКарађорђевићније

био благонаклон према бољшевич
ком режиму тако да није дошло до
успостављањадипломатскиходноса
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
наведенихподатакаусрпскомнаро
ду постојало је велико поштовање
премаРусијиирускомнародууцело
сти,будућидајетокомXIXвекаРуси
ја играла значајну улогу у великим
процесимаослобођењаиуједињења
Срба и Србије. Политичка криза у
Југославијикрајемтридесетихгодина
довела је и до појачаних симпатија
деларускихемигранатазаХитлеров
режим, а избијање Другог светског
рата окончао јењихову политичку и
друштвену улогу на просторима
државекојаихјесвесрднопримилаи
помагалавишеоддведеценије.
Руска емирација је у Краљевини

СХС/Југославији билаважан фактора
политике и друштвених дешавања у
првојполовиниХХвека.Њиховдола
закјеобележенљудскомтрагедијом,
поразима Русије у Великом рату и
трагичним  сукобима у грађанском
рату.Многиодњихпонелисусобом
жељуиполитичкуидејуоповраткуу
Русију, која их је у почетку водила и
инспирисала.Временомпостајуинте
грисаниујугословеснкодруштво,али
ипакусветукојијеимаосвојупосеб
ност, своју духовну вертикалу која је
билаобележјеиуспоменананекада
шњу отаџбину. Долазак руских лека
ра,професора,архијереја,свештени
ка,уметника,архитекти,писацадало
јеобележје грађанској југословенској
средини. Њихово присуство у инте
лектуалномсмислубило је подстрек
задаљуобновуграђанскогдруштвау
Југославији, које је доспело у кризу
демографским и ратним губицима
које је Србија доживела у Великом
рату.Посебнонаглашавамодајесрп
скасрединаотвореноисанајбољим
емоцијама прихватила руске еми
гранте.Импресијерускихемиграната
сведочеотомеупунојмери,какосе
идејасавезништваиз19.векапрене
лауполитичкомидуховномсмислуи
напрвуполовину20.века.Међусоб
невезеипрожимањасрпскогграђан
ског друштва и руске интелектуалне
климе,далајерезултатекојисуоста
леобележјеБеоградаиСрбије идо
данас,одвелелепнихзградадомно
штваличностикојесутрајнонаслеђе
удруштвеноинтелектуалномидухов
номсмислу.У култури сећањаруска
емиграција је остала свакодневним
разговорима и успоманама као део
епохекоја јеосталасинонимзаКра
љевину СХС/ Југославију, али је
њиховонаслеђебилотрајноиостало
каосимболичкаспонадванародадо
данас.

У сле де ћем бро ју:
Митров ча ни руског поре ка

У ста ну гене ра ла Шати ло ва
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ШИД СКЕ УСПО МЕ НЕ: зАНА ТЛИ ЈЕ 

Шегрт, кал фа, мај стор
Прве организације занатлија основане

сууИталијитокомXIиXII,ауНемач
којиФранцускојуXIIIиXIVвеку.Пра

вилаорганизацијерегулисаласусваправа
сигурностимајстора,калфиишегрта,затим
куповине сировина, материјала и продаја
робе.Уколикојебиолошијиквалитетробе,
као и вишецене које нису билеодобрене,
предвиђенесуодговарајућеказне.Мајстори
су у свом печату обично имали знак зани
мања. Уколико су то биле маказе значило
је кројач, ћурчија или некидруги занатлија
којирадисамаказама.Заразвојзанатства
посебносубилезначајнецеховскеоргани
зације.Прематадашњемзвањузанимању
свимајстори,углавномистеструке,билису
организованиуодређеницех.
Премапописукојидатираиз1828.године

натериторијиСремаутовремебилоје5740
занатлијаразнихзанимања.Утомпериодуу
Шиду,аиуосталимместимауСремупосеб
но јебиоразвијенћурчијскизанат.Сачува
на је заставаћурчијскогцеха која сенала
зи(барјебила)уМузејуСремауСремској
Митровици. Славили су Светог Илију и на
тајдансенијерадило.Ћурчијесуносилеи
посебнеџепнесатове.Напоклопцујебила
уцртанакожасимболовогзаната.Мајсто
ри,месари,каоиосталињимасродниима
лисузаштитникаАрхангелаМихајла.Исви
остали занати имали су свога заштитника
когасусвечанопрослављали.Удругојполо
виниXIXвекатачније1872.годинеуАустро
угарскојмонархијидоносисеЗаконозанат
ству.Долазидооснивањазанатскихзадруга
уоквируцеховскеорганизације.Задругесу
сем унапређења и развоја појединих зани
мања и струка доста простора посвети
ле регулисању радног времена, уређењу
раднихпросторија инаграђивању. Према
пописузаталијаиз1815. годинеуШидусе
спомиње27ћурчија,међукојимасуСтанко
Благојевић,МихајлоЦвејић,КојичкиПреко,
НедељковићСава,ШумановићИлија.Било
јеикројача,међукојимасубилиЈованСпа
јић,АнтонијеТасић,ЛоренцРицидр.Било
јеиабаџија,казанџија,воскара.Јединоније
било пекара. То је време када је у  свакој
кућибилапосебнапећукојојсепекаохлеб.
ОсимШида,утодоба,дакледругаполовина
XIXвека,занатскерадњеималисуиЕрде
вик,Моровић,Бачинци,Кукујевци.Доласком
светскеекономскекризе1930.годинедола
зидозастојаузанатству.Дотадајеушид
скомсрезубилооко700радњи,аусамом
Шиду 260. Известан број занатлија као и
трговацаизекономскихразлогасупрестали
дараде.НастајуполитичкепроменеуЕвро
пи,атосенаравноодразилоинарадзана
тлија,каоивременскеприлике.Наиме,Шид
јеутомпериодузадесилонеколикосушних
ипоплавнихгодина,којесуималеутицајна
финансијску моћ становника. У том пери
оду много су тражени производи абаџија,
опанчара,обућара,сарачаидругих.Абаџи
је супроизводиле кабанице које суносили
чувариовацаиосталестокерадизаштите
одкише,апознатимајсторибилисуЈефта

БркићиЖиванШијаковић.Било јепослаи
заћурчијеКузманаНедељковића,Драгути
наЈовичића,ЉубомираКротићаидруге.У
предратнимгодинауШиду јебилоиопан
чара и обућара, али са појавом продавни
ца индустријске робе пре свих „Бата”, број
занатлијаовогзанимањасесмањује.
УтовремеопанчарисубилиБогданЕрић,

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.августа1942. годинекада јеизШидау
Сремску Митровицу депортовано и стре
љано48занатлија,трговацаиугоститеља.
МеђуњимајебиоиБранкоЦикуша,ковач.
Човеккогаполитиканијезанималаинијеу
њојниучествовао,алистицајемоколности
и он је завршио на стратишту у Сремској
Митровици.Иако га нисампознавала, осе
ћампотребудагаспоменемјерсамоњему
много слушала од његове супруге Ангели
не–Гине,која једокрајаживотанеговала
успомену на њега. Готово педесет годи
на после насилно затворене радње, током
некихрадова,нашлисмонеколикокоњских
потковицадубокоуземљи.Кажуто јесре
ћа.Некитраговисеникаданемогузатрети
изаборавити. Драгана Попов

Пре ма попи су зата ли ја из 
1815. годи не у Шиду се спо-
ми ње 27 ћур чи ја, међу који-
ма су Стан ко Бла го је вић, 
Михај ло Цве јић, Којич ки 
Пре ко, Недељ ко вић Сава, 
Шума но вић Или ја. Било је 
и кро ја ча, међу који ма су 
били Јован Спа јић, Анто ни-
је Тасић, Лоренц Риц и др. 
Било је и аба џи ја, казан џи ја, 
воска ра. Једи но није било 
пека ра

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Вече духов не 
пое зи је
У четвртак 12. априла у

митровачком Српском дому
одржанојевечедуховнепое
зије под називом „Бдење
душе  Стефан Ластавица“.
Књижевно вече свом ујаку
посветилајепородицаРаду
новић. У програму су уче
ствовали књижевник Јован
Радуновић, Светлана Раду
новић, глумица Душанка

Анојчић, новинар и писац
Рале Дамјановић, књижев
ник Тодор Бјелкић и писац
Цвијетин Лобожински. У
музичком делу програма
учествовао је Црквени хор
„СветиСава“.СтефанЛаста
вицајерођенусвештеничкој
породици у Дивошу 1908.
године. Основну школу је
завршио у родном селу,
Богословију Светог Саве у
СремскимКарловцимадокје
Богословски факултет завр
шио у Београду. Умро је
1966. године у Кливленду, а
сахрањенјенасрпскомпра
вославном гробљу у
Аликвипи.СветланаРадуно
вићћеркакњижевникаЈова
наРадуновићајеистаклада
идеја о организовању књи
жевне вечери посвећене
Стефану Ластавици није
нованегоједостастара.

  А. Д.

РУМА

Изложба слика
Изложба слика Душанке

Дражић, реч је углавном о
пејзажимарађенимтехником
уље на платну, отворена је
13.априлаурумскомКултур
ном центру „Брана Црнче
вић“.
Реч је о четвртој изложби

која је од почетка године
организована у Културном
центру, а отворила ју је
Љиљана Војводић, академ
скавајарка.
ДушанкаДражићјерођена

уХрватској,алисадаживии
ствара у Инђији. Изложба у
Руми је њена друга само
сталнаизложба. С. Џ.
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ПИСМА Из ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Сигур на кућа

Пише:
Дра га на Попов

Однос мушкарца и жене увек је
биокомпликован.Наравно,при
мера кроз историју има много.

Женесуувекнекакобилеуподређеном
положајуито јенаравноиутицалона
њиховувишевековнуборбу.Борилесу
се,ачинимисеипокушаваледаличе
на мушкарце бар у неким областима.
Од неких права везаних за економски
статусдоправа гласа.Амного је тога
између те две ствари. Еманципација
је довела до облачења у мушка оде
ла,пушења,алиипоредтогауглавном
суобављалеисвекућнепослове.Ето
насу21.векукојијесинонимзанешто
изузетно напредно
(вероватно су тако
размишљали и у 19.
веку).Односмушкара
ца ижена чиними се
да тавори или можда
чакиназадује. Даби
постигле све оно за
чимтежебићепотреб
нојошмноговремена.
Јесте да нам се нуде
разноразни “облици”
борбе кроз невладине
организације све до
бројних удружења где
ће,ето,женетрошити
своју креативну енер
гију (док не дођу до
посла). Код мушкара
цајетовећдругачије.
Првополитичкeактив
ности,какобисејавно
декларисали као део
свесног и успешног
мушкогсвета,паонда
свеостало.Односису
и даље компликова
ни. Једнаодтековина
савременог друштва
је и сигурна кућа. И
наравно да је у вези
са женама и мушкар
цима.
Кад решиш да се

повучешиз свихдога
ђаја и да се некако
одбраниш од свако
дневице познаницима
и пријатељима кажеш
даидешу„сигурнукућу”.Штајесигурна
кућа?Прибежиштеутренуцимаслабо
сти, туге, немоћи. Знамошта у нашем
друштвузначисигурнакућа,алионаје
уразговоримадобилаидругозначење.
Сигурнакућаједобилаознакеинститу
ције.Свипокушавајудапомогнунанеки
начин.Проблемисеобелодањују,тражи
сеначиндасефинансирајусвитипро
јекти, а локални мангупи то и на неки
начин банализују. Покушавају и да за
себепронађу„сигурнукућу”.Поставља
јуувекистопитање:„Заштопостојекуће
само за напаћене жене? И ми трпимо
тортуру.” Јадни мушкарци. Та дале
ко слабијабића, тананаи чистедуше.

Шта језањихмалтретирање?Кадоду
часкомнештодаобаве,анемаихтри
сата.Гдесибио?Скимсибио?Обична
нормалнапитања,аонитодоживљава
ју каопсихичкомалтретирање.Штаих
јошнервира?Углавномпитањакаошто
су: „Колико чашица си попио? Једеш
литиовецигарете?Кадћешпочетида
шеташ?Сланинанијезавечеру.Јасно?
Да, то јело није каода је кувала твоја
мама.Јасамкувалаипотрошиладобра
двасата.Гдејета„сигурнакућа”?Сем
званичнесигурнекуће,оненезваничне
могубитикафасапријатељицама,дуги
телефонски разговори, читање. Како

време пролази  имам
утисак да ће сигурних
кућа бити све више.
За жене наравно.
Треба издржати све
свакодневне стресо
ве, обавезе, испунити
одређене циљеве, а
при томбитинасмеја
на,нашминкаидобро
расположена. Са ове
позиције мислим да
се то може постићи
самоакосвакоодсво
јекућенаправизаиста
сигурну кућу. Мушкар
циодавноимајусигур
не куће. Редовно их
посећују, друже се,
ћаскају, играју шах,
карте, сећају се неких
бољихвремена.Исве
то у полузамраченом
простору, обавијени
димомцигарета,зали
вају сваку реченицу
са алкохолом. И лепо
им је. Сигурна кућа је
то. А те сигурне куће
су неке кафане где и
власник ретко залази.
Негде на перифери
ји града, заборавље
не као угоститељски
простор, али замноге
мушкарце место на
коме су они сигурни.
Склоњени од свако
дневних проблема,

каонагрупнојсеансикажуоночувено:
„Здраво!ЈасамПераижелимдабудем
човекбезпроблема.Кажудави успе
шно помажете”. И, што је занимљиво,
све им је теже да напусте те „сигурне
куће”.Топостаје као једанобликзави
сности.КаокодПавловљевогекспери
мента, чим дође време „купе се крпи
це” и правац сигурна кућа, без обзира
на временске услове. Сигурно имате
некогусвојојблизиникојииденасеан
сесадругарима,бежиу„сигурнукућу”.
А,утојсигурнојкућинемажена.Онесу
осталедазавршесвеонепословекоје
нисустигледаурадетокомданаичека
јунаповратакјачеполовине.

Јад ни мушкар ци. 
Та дале ко сла би ја 

бића, тана на и чисте 
душе. Шта је за њих 
мал тре ти ра ње? Кад 
оду часком нешто да 
оба ве, а нема их три 
сата. Где си био? С 
ким си био? Обич на 
нор мал на пита ња, а 
они то дожи вља ва ју 

као пси хич ко
мал тре ти ра ње. Шта 

их још нер ви ра? 
Углав ном пита ња 

као што су: „Коли ко 
чаши ца си попио? 
Једеш ли ти ове 

цига ре те? Кад ћеш 
поче ти да шеташ? 
Сла ни на није за 

вече ру. Јасно?  Да, 
то јело није као да је 
кува ла тво ја мама. 

Ја сам кува ла и 
потро ши ла добра 

два сата…

КЦ РУМА: „ЧАЈ У 8“

Про лећ ни циклус

МузичкипрограмрумскогКултурногцен
тра„Чају8“уаприлујезапочеонаступом
Ведран Феризовић трија. Трио је настао
пречетири године,аоснова замузичкеи
текстуалне идеје је кантауторски рад
ВедранаФеризовићаипесмебендаЈАЛ.
Чланови су Ведран Феризовић, гитара,

ЕрвинМалинакојисвираконтрабасибас
гитаруикларинистаВасаВучковић. С. Џ.

МИТРОВАЧКА БИБЛИ О ТЕ КА

Свет ски дан Рома
Прошленедеље,од8.до12.априла,у

библиотеци „Глигорије Возаровић“ поста
вљена је изложба поводом обележавања
Светског дана Рома. Овај дан обележава
сесвакегодине8.априлаод1990.године
ипредстављасећањенапрвиMеђународ
ни конгрес Рома одржан 1971. године у
Лондону.  До сада је одржано седам ова
квихконгресакојисуимализначајнуулогу
уафирмацијиРома,борбизаправаРома,
очувању ромске културе и језика, као и у
добијањуратнихрепарацијаипризнавању
Ромакаонације.
У оквиру манифестације, митровачка

етнолошкињаЉиљанаРадуловачкисаоп
штила је резултате свог вишегодишњег
истраживања о Ромима музикантима у
Срему.Такође,одржанајеиизложбафото
графијаподназивом„РомиуСрему“ауто
раСтеванаФилиповића,који јеовефото
графије сликао почетком 1996. године у
ромским насељимаБелиБрег и Босутски
путуСремскојМитровици. Н.М.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА 
Смо тра музич ког 
ства ра ла штва 
Унедељу, 15. априла,СремскојМитро

вициодржана јеСмотрамузичког ствара
лаштва,уорганизацијиУстановезанегова
њекултуре„Срем“.ЗаСмотрусепријавило
12 ансамбала, у три категорије, млађи
узраст,старијиузрастиизворностварала
штво.НаЗонскусмотру,којаћесеодржати
22.априла, уСремскојМитровици, селек
торДајанаКостић,кореограф,упутилаје,у
категорији млађи узраст, Фолклорни
ансамбл „Бранко Радичевић“  Центра за
културу „Сирмијумарт“. У категорији сред
њиузрастназонскусмотруидуансамбли,
КУД „Извор“ Велики Радинци,  Центар за
културу „Сирмијумарт“ и Фолклорни
ансамбл „Бранко Радичевић“ Културни
центарКузмин.Укатегоријиизворноства
ралаштво Друштвозанеговањеукрајинске
културе„Коломејка“.

Ведран Фери зо вић трио – фото Л. Јер гић
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ОВАН: Очекују вас
различите комплика
ције али то не треба
даутиченавашерас

положење и на професионалну
концентрацију. Одложите напор
не преговоре или обавезе које
вас сувише замарају. Сачувајте
позитивну оријентацију и лепе
мислизаособу којавасискрено
замарају. Важно је да осетите
задовољствоиемотивнуприхва
ћеностунечијемдруштву.

БИК: Уколико вас
неко наговара на
пословно–финансиј
ски изазов или на

заједничку авантуру, добро раз
мислитеомогућимпоследицама.
Неко може да разоткрије ваше
тајне планове, стога не будите
наивни или брзоплети. У својим
љубавнимочекивањимаидетеза
корак испред партнера. Ваша
нетрпељивост делује збуњујуће
навољенуособу.
 

БЛИ зАН ЦИ: Обрати
тепажњунаразличи
те информације на
пословнојсцени,како

бисте остварили проширени
успех или новчани добитак. Не
будите сувише ситничави и зах
тевнипремаблискимсарадници
ма. Уживајте у разноврсним и
лепим стварима које обогаћују
вашеживотноискуство.Покажи
те великодушност према својој
породицииблискојособи.
 

РАК: Не допада вам
се нечија улога или
понашање у послов
ним преговорима.

Ипак,немојтедозволитиданеко
од сарадника у вама подстиче
ниске страсти или жељу за так
мичарскомулогом.Будитемудри
и уздржани. Постоје одређене
ситуације које треба избегавати,
јер емотивно ривалство увек
остављаиразличитепоследице.

ЛАВ: Уколико сте
довољно сналажљи
випредсарадницима
очекујуваспозитивни

резултати. Покажите својој око
лини да поседујете различите
способности и да је ваша улога
скоро незаменљива у пословно
финансијским комбинацијама.
Важноједаостављатезапажени
утисак и да се о вама говори у
неком допадљивом контексту.
Употребите свој шарм и одгово
ритенаљубавнупоруку.

ДЕВИ ЦА:Очекујевас
низ интересантних
сусрета, обратите
пажњу на свој стил

изражавања или на утисак који
остављатеудруштвусарадника.
Учинитесвештојепотребно,да
спојителепоиугодносапрактич
ним и корисним. Вољена особа
понекадимавеликезахтеве,али
виуметедаихиспуните.Будите
довољномаштовити и осмисли
те неку интересантну забаву у
двоје.

ВАГА: Иматеамбици
ознеплановеи упор
но покушавате да
остварите своје

циљеве. Међутим, ваш успех
зависиоднечијегутицаја.Нема
разлогадасепонашатесувише
наметљиво у друштву сарадни
ка.Бољеједасеопределитеза
умереније  решење. Улазак у
неку забрањену зону или изне
наднипоривзаљубавномаван
туромможедавасразочара.

ШКОР ПИ ЈА:Усусре
ту са сарадницима
обратите пажњу на
различите детаље

или на неке скривене поруке.
Прикупите све неопходне
информације и размислите на
који начин треба да наметнете
својеставове,притоменемојте
повредити нечије интересе. У
односу са вољеном особом,
боље је да избегавате сучеља
вањеилитакмичарскеулогекоје
васнаводеналошијерешење.

СТРЕ ЛАЦ: На
пословној сцени све
има свој век трајања
али ви упорно инси

стиратенастваримакојесудав
но превазиђене. У сусрету са
сарадницима узалудно покуша
вате да промените нечије
мишљење или понашање.
Вољенаособапокушавадавас
остави у убеђењу како је све у
најбољемреду,аливинаслућу
јетеновипроблем.

ЈАРАЦ: Захваљујући
добрим проценама
очекује вас успех у
пољу комуникације

или у пословним преговорима:
делујете организовано у сваком
погледу и умете да наметнете
своје високе критеријуме пред
сарадницима. Допада вам се
оношто јенедостижноилиосо
ба до које не допире ваш глас.
На срећу увек постоји добра
замена.

ВОДО ЛИ ЈА:Невре
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
избегаватесумњивепословно–
финансијскепонуде.Топлеемо
цијеувекделујулековито,стога
задржитесвојупажњунавоље
нојособи.

РИБЕ: Неко вам
директнодаједозна
ња, да све има своју
ценуилиданеочеку

јетепревишеодновихпословно
–финансијскихпреговора.Пред
стојиваммањигубитак,којитре
бадаусвојитекаоновулекцијуо
пословном понашању. Особа
која вас прихвата са искреним
симпатијамаимапозитиванути
цајнавашерасположењеинове
одлуке.

VREMEPLOV
18. апри л

1946.Званичнојераспуштена
Лиганарода,ањенаимовина
пренета је на новоосноване
Уједињененације.
1980. Јужна Родезија је под
називом Зимбабве постала
50.независназемљаАфрике.
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
Србијомосталатурсказаста
ва, уз српску, на зидинама
Београдскетврђаве.
1951. У Лондону одржано
првотакмичењезаМиссвета.
ПобедилаМисШведске.

20. април
1653. Вођа енглеске револу
ције Оливер Кромвел распу
стио Парламент, Војно веће
донело новУстав, а Кромвел
именован з доживотног лор
дапротектора.
1889.УАустријирођенАдолф
Хитлер.

21. април
753. п.н.еРомул,премаисто
ричаруМаркуТеренцијуВаро
ну,основаоРим.
1918. Погинуо немачки пилот
Манфред фон Рихтхофен,
познаткаоЦрвениБарон,који
јеуПрвомсветскомратуобо
рио80авиона.
1960. Престоница Бразила
премештенаизРиодеЖане
ирауБразилију.

22. април
1724.Рођенједаноднајвећих
светских мислилаца, немачки
филозофИмануелКант.
1994. Умро Ричард Никсон,
председник САД од 1969.
Повукао се 1974, пре истека
другог мандата, због умеша
ностиу“аферуВотергејт”.

23. април
1564.Рођененглескидрамски
писацВилијамШекспир.Умро
истогдатума1616.
1913. Турци у Првом балкан
ском рату предали Скадар
Црногорцима. Одлуком вели
ких сила 14. маја Црногорци
се повукли, Скадар припао
Албанији.
1975. Председник САД
Џералд Форд признао је
поразуВијетнамскомрату.

24. април
1792.КомпонованаМарсеље
закојаћекаснијепостати
химнаФранцуске
1815.УТаковуподвођством
МилошаОбреновићаподиг
нутДругисрпскиустанак.

HOROSKOP

Сре да, 18. (5) април 
Свети мученици Агатопод и
Теодул

Четвр так, 19. (6) април 
СветиЕвтихијеЦариградски

Петак, 20. (7) април 
Преподобни Георгије Митилен
ски

Субо та, 21. (8) април 
Свети апостоли, Иродион,
Агаф,Руфидруги

Неде ља, 22. (9) април 
СветимученикЕвпсихије

Поне де љак, 23. (10) април 
СветимученикТерентије

Уто рак, 24. (11) април 
СветисвештеномученикАнтипа

Crkveni
kalendar

• Кад пре ла зи те ули цу, 
увек гле дај те ауто мо би-
ле а не на сема фор! 
Сема фо ри рет ко кад 
уда ре чове ка.
• Од сутра окре ћем нови 
лист! Све глу по сти не 
могу да ста ну на јед ну 
стра ну.
• Седи јед на цура и два 
типа – један је мува а 
дру ги је пче ла!!!

Брза пита
са спа на ћем
и сиром

Састој ци: 250 г брашна, 1
кашичицасоли,1прашакзапеци
во, 6 јаја, 400мл киселогмлека,
220млуља,300гсира,300гсве
жегспанаћа.

При пре ма: Сир фино уситни
ти. Спанаћ опрати, оцедити и
уситнити.Јајапенастоумутитипа
додати киселомлекоиуље.Све
састојке промешати да се сједи
не. Додати брашно, прашак за
пециво, па смесу промешати да
седобијефинамасабез грудви
ца. Додати сир и спанаћ па још
једном сјединити смесу. Припре
мљену масу сипати у науљену
тепсијупапећиуугрејанојрерни
на 180 степени око 35 минута.
Готовупитуизвадитиизпећнице
иоставитидасепрохлади.Исећи
на прчиће жељеног облика па
послужити уз јогурт или други
напитакпоизбору.
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ОДБОЈ КА ШИ ЦЕ „ВИзУ РА“ РУМА

Пети пут
прва ки ње Срби је

ОдбојкашицеВизуреизРумеосвојиле
супетупоредутитулупрвакињаСрбије,
апрвуодкакоодпрошлегодинетрени
рајуисвојеутакмицеиграјууРуми.
Визура је за титулу првака одиграла

триутакмицесаодбојкашицамаЦрвене
звезде и у сва три меча забележила
победу.
Упоследњем,одлучујућеммечу,који

јеодигран10.априланаБањици,одбој
кашице Визуре су победиле са 3:0, а
најбољемеђу„ајкулицама“субилеМаја
Алексић,СараЛозоиСлађанаЕрићса
по14освојенихпоена.
Поводомосвајањапетеунизутитуле

првакиња Србије, одбојкашицама Визу
рејечеститкеупутиоиСлађанМанчић,
председникрумскеопштине.
–УживалисмоуВашојодличнојигри,

аВистедоказалидасуупорност,срча
ност, пожртвованост и вера сигуран пут
до победе. Искрено верујем да ћемо
крознашусарадњуистрајатииуспетиу
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
честиткипрвогчовекарумскеопштине.

 С. Џ.

AK „СРЕМ“

зла то Митро вчанима

У суботу 7. априла су на градском
атлетском стадиону у Сремској Митро
вициодржанизимскисусретиубацачким
дисциплинама и атлетичари АК „Срем“
субиливеомауспешнисаосвојенетри
златнеиједномсребрноммедаљом.
Ведран Самац је победио у бацању

копљазасениоредаљином76,88мета
раинаговестиодабиовасезонамогла
бити једнаодуспешнијих.Наконтакми
чењаВедранјеизјавиодајезадовољан
јерјеовосампочетаксезоне,дајебацао
из пуног тренинга и да праве даљине
очекујетекодмесецамаја.
СениорВојиславГверо,појачањеСре

ма од ове сезоне, победио је у бацању
кладиварезултатом55,33метараштоје
за 15 метара дуже од резултата друго
пласираног.
Највеће и најпријатније  изненађење

јеприредилајуниоркаСараСтанимиро
вићубацањукопљазасениорке,којаје
победиларезултатом44,31метра,штоје
уједноињенновиличнирекорд.
Мирјана Дасовић се такмичила у две

дисциплине,убацањукладивазамлађе
јуниорке је освојила сребро резултатом
32,14метрадокјеубацањукопљабила
четвртопласиранаса37,37метара.
Тренер свих ових такмичара Драги

шаЂорђићнаглашавада јесезонатак
мичењанаотвореном  тек почелаида
се, судећи по овим првим резултати
ма,можемоубудућностинадатилепим
вестимаизАК„Срем“.
Пореднаведенихуспеха,Александра

Костадиновић тренер и такмичар у АК
„Срем“освојилаједругоместоутрцина
10,5километаранаовогодишњемКова
чичкомполумаратону.Тркајепослужила
каоприпремназаБеоградскиполумара
тонкојићесеодржатизадвенедељеу
сасвимсолиднојконкуренцијиимасовној
трционајеистрчаласвојустазуза43:05.

ДОЊИ ТОВАР НИК

Топ Фор ма Куп

Клубзаритмичкугимнастику„ТопЏим“
иБодибилдингифитнесклуб„ТопФор
ма“, оба из Шимановаца, организовали
суусуботу14.априлауспортскојхалиу
Доњем Товарнику такмичење у дечјем
фитнесу „Топ Форма Куп“. Покровитељ
манифестацијекојајепрвипутодржана
у пећиначкој општини био је Спортски
савез„Развојспортова“.
–Поноснисмонаорганизацију једног

однајмасовнијихтакмичењаодржаниху
нашојспортскојхали.ОвајКупмогаоби
дабудеиизборнотакмичењезаодлазак
наПрвенствоЕвропе или света. У сва
ком случају, увек ћемо стати иза успе
шнихклубова,којисуспособнидаорга
низујуовакомасовнанадметања–изја
вио једиректор Јавне установе „Спорт
скицентар“ТомиславЋирковић.
На „Топ Форма Купу“ учествовало је

око200младихтакмичараузрастаод4
до17годинаизседамклубова:„ТопФор
ма“ Шимановци, „Фит Форма“ Рума,
„Панонија“ Бачка Топола, „Железничар“
Смедерево,„Каспер“Батајница,„Фигура“
и „Цатс“Сомбор,апосетиоцисуимали
приликудауживајууукупно143наступа.
Покретачка снага „Топ форма купа“

фитнес тренер Маја Радосављевић
рекла нам је да је презадовољна одзи
вомучесника,адасујојпозитивнеути
ске пренели и судије и представник
Спортскогсавеза.

–Топформакупјеушаоиузванични
календар такмичења Спортског савеза
Србије,чијекритеријуменијелакоиспу
нити, тако да нам је обавеза да сваке
годинебудемосвебољи,алиузовакву
подршку „Развоја спортова“ и Општине
Пећинци биће нам много лакше да
остваримозацртанециљеве.Најважније
једасудецаданасотишлакућисаосме
хомналицуитонамјенајвећанаграда,
алиувекможебоље.Мојмотоје:никада
пораз, само лекција – рекла је Маја
Радосављевић.
Плакете спонзорима и медаље нају

спешнијим такмичарима уручили су
председник „Развоја спортова“ Синиша
ЂокићидиректорЈУ „Спортскицентар“
ТомиславЋирковић.

КАЈА КА ШКИ КЛУБ „ВАЛ“

Успех на
почетку сезоне

Кајакаши сремскомитровачког „Вала“
сууспешнозапочелиовогодишњусезону.
КупСрбијеукајакуиканууспринтуодр
жан је у петак, 13. априла, и суботу, 14.
априла, на Ади Циганлији у Београду.
Првогданатакмичењавесланесуквали
фикационетрке,анаредногдана„Б“и„А“
финала у дисциплинама једноседа на
1.000,200и500метара.
Митровачки„Вал“јенаступиоса10так

мичара и остварио запажен успех осво
јившичакосаммедаљапетзлатних,две
сребрне и бронзу. Уз кајакаше били су
тренериНенадКосијериИгорДошен.
Уконкуренцијикадеткињана200мета

разлатнумедаљуосвојилајеАнастазија
Бајук, а сребрну Оливера Михајловић.
Анастазија је тријумфовала и на дужој
дистанциод500метара.
Најуспешнији наступ на такмичењу

имао јеСтефанВрдољаккоји јеосвојио
три златне медаље у јуниорској конку
ренцији, у тркама на 1.000, 200 и 500
метара.
Марија Достанић освојила је сребрну

медаљуутрцисениоркина500метара.
ЈуниорБојанЗделартакмичећисеуста
ријој, сениорској, конкуренцији стигао је
добронзена500метара.
Поредосвајачамедаљауфиналимасу

се надметали и Огњен Масталовић,
ОгњенЊежић, Петар Милковић, Марко
МихајловићиНемањаТајбл.
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
ПрвенствоЕвропезасениореуБеограду
(8.–10.јуна)иПрвенствоЕвропезајуни
ореимлађесениореуиталијанскомгра
дуАуронзу(28.јун–1.јул).

СПОРТ
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Чор та нов ци: ЧСК – Цар
Урош4:0;Кру ше дол:Крушедол
–Слога(М)3:2;Ириг:Раднички
–Борац4:0;Нови Слан ка мен:
Дунав – Планинац 2:0; Крње-
шев ци: Слога (К) – Фрушкого
рац3:0.

01.Крушедол 11 8 2 1 34:12 26
02.ЧСК 11 8 1 2 28:11 25
03.Дунав 11 6 3 2 26:10 21
04.Слога(К) 11 6 3 2 21:15 21
05.Раднички 11 5 5 1 25:12 20
06.Слога(М) 11 4 1 6 19:21 13
07.Планинац 11 3 2 6 19:25 11
08.Фрушкого. 11 1 5 5 11:23 8
09.ЦарУрош 11 1 3 7 11:32 6
10.Борац 11 0 1 10 8:41 1

Бач ка Топо ла: ТСЦ – Рад
нички(К)3:0;Нови Пазар:Нови
Пазар – Телеоптик 1:2; Бео-
град: Синђелић – Инђија 0:1;
Јаго ди на: Јагодина–Слобода
0:2; Чела ре во: ЧСК Пивара –
Темнић 2:2; Гор њи Мила но-
вац: Металац – Раднички (П)
2:1; Доба нов ци: Будућност –
Пролетер 1:3; Вра ње: Динамо
–Бежанија3:1.

01.Динамо 22 15 2 5 33:18 47
02.Пролетер 22 14 4 4 38:19 46
03.Металац 22 13 3 6 29:13 42
04.Синђелић 22 10 6 6 23:20 36
05.ТСЦ 22 9 8 5 30:18 35
06.Инђија 22 10 5 7 24:20 35
07.Будућност 22 8 7 7 25:20 31
08.НовиПазар 22 7 9 6 20:21 30
09.Раднич.(К) 22 8 5 9 21:22 29
10.Телеоптик 22 7 7 8 28:22 28
11.Бежанија 22 6 8 8 23:27 26
12.Слобода 22 7 4 11 18:26 25
13.Темнић 22 5 7 10 16:26 22
14.ЧСКПивара 22 4 9 9 24:34 21
15.Раднич.(П) 22 4 5 13 17:32 17
16.Јагодина 22 2 5 15 9:40 11

Нова Пазо ва:Раднички(НП)
– Братство 1946 1:0; Саку ле:
Борац–Раднички(Ш)5:0;Бач-
ки Јарак:Младост(БЈ)–Дунав
1:2;Нови Сад: Црвена Звезда
– Железничар 2:1; Пан че во:
Динамо 1945 – Раднички (СМ)
1:2;Бечеј: Бечеј 1918 – Бачка
1901 1:3; Кула: Оџаци – Рад
нички (З) 1:2;Бео чин: Цемент
–Омладинац3:0.

01.Бечеј 21 18 1 2 62:15 55
02.Динамо 21 14 1 6 35:12 43
03.Братство 21 12 4 5 34:14 40
04.Борац 21 10 5 6 32:23 35
05.Радни.(З) 21 11 1 9 37:33 34
06.Цемент 21 11 1 9 31:27 34
07.Оџаци 21 10 3 8 34:28 33
08.Омладинац 21 10 3 8 30:26 33
09.Радни.(НП) 21 10 1 10 25:24 31
10.Железничар 21 9 3 9 24:20 30
11.Младо.(БЈ) 21 7 5 9 26:33 26
12.Бачка1901 21 6 5 10 24:35 23
13.Ц.Звезда 21 6 4 11 24:36 22
14.Дунав 21 5 4 12 24:43 19
15.Радни.(СМ) 21 4 4 13 20:35 16
16.Раднич.(Ш) 21 2 1 18 12:70 7

Дивош: Хајдук (Д) – Хајдук
(Ч)0:0;Беле гиш:Подунавац–
Југовић3:0;Нови Сад:Славија
–ЛСК1:1;Нови Сад: Кабел –
Борац (Ш) 2:0; Бешка: Хајдук
(Б)–Индекс3:1;Ста ра Пазо ва:
Јединство – Слога (Е) 1:1;
Купи но во: Купиново – Борац
(НС)2:0;Теме рин:Слога (Т)–
Сремац0:2.

Мар тин ци: Борац (М) –
Напредак 1:0; Рума: Први Мај
– Борац (К) 4:0;Доњи Товар-
ник:Слобода– Граничар1923
4:0;Путин ци: ПСК – Хртковци
4:1;Врд ник:Рудар–Железни
чар 2:3; Голу бин ци: Јадран –
Љуково 6:0; Салаш Ноћај ски:
Будућност – Партизан 1:1;
Мачван ска Митро ви ца: Под
риње–Словен10:1.

01.Подриње 22 18 1 3 65:17 55
02.Слобода 22 16 1 5 40:14 49
03.ПрвиМај 22 14 6 2 53:16 48
04.Железнич. 22 11 6 5 38:18 39
05.Граничар 22 11 2 9 35:39 35
06.ПСК 22 8 8 6 30:21 32
07.Борац(К) 22 9 4 9 33:32 31
08.Будућност 22 9 3 10 43:37 30
09.Рудар 22 9 2 11 33:41 28
10.Партизан 22 9 3 10 35:35 27
11.Јадран 22 7 3 12 20:38 24
12.Напредак 22 7 2 13 23:40 23
13.Словен 22 6 4 12 29:44 22
14.Борац(М) 22 5 5 12 23:38 20
15.Љуково 22 5 2 15 16:49 17
16.Хртковци 22 4 4 14 29:66 15

Рума: Фрушка Гора – Фру
шкогорац 2:1; Пећин ци: Доњи
Срем2015–Слобода2:1;Рав-
ње:ЗекаБуљубаша–Младост
1:1;Вишњи ће во:Хајдук–Бре
стач1:0;Срем ска Митро ви ца:
Митрос – Полет 1:0; Кузмин:
Граничар (К) – Бикић Дол 1:3;
Чал ма: Слога – Граничар (О)
2:3; Жар ко вац: Напредак –
ДоњиПетровци1:1.

01.Јединство 20 12 8 0 44:12 44
02.Слога(Е) 20 13 5 2 35:10 44
03.Борац(Ш) 20 12 6 2 43:24 42
04.Кабел 20 12 5 3 38:22 41
05.Слога(Т) 20 10 4 6 26:24 34
06.Хајдук(Д) 20 8 5 7 25:24 29
07.Хајдук(Ч) 20 8 4 8 32:27 28
08.Подунавац 20 8 4 8 33:29 28
09.Борац(НС) 20 8 3 9 22:23 27
10.Сремац 20 7 3 10 23:32 24
11.Хајдук(Б) 20 6 1 13 19:30 19
12.Југовић 20 5 4 11 24:39 19
13.ЛСК 20 5 3 12 31:46 18
14.Славија 20 4 6 10 19:41 18
15.Индекс 20 3 6 11 16:26 15
16.Купиново 20 4 3 13 15:36 15

Ваши ца: Напредак – Грани
чар3:2;Бачин ци:ОФКБачин
ци – Синђелић 0:2; Бин гу ла:
ОФК Бингула – Ердевик 2017
0:6; Батров ци: Омладинац –
Једнота 1:5; Љуба: Јединство
(Љ) – Јединство 3:0; Куку јев-
ци:Обилић1993–Сремац6:0.

01.Напредак 14 12 2 0 42:11 38
02.Обилић 14 11 1 2 49:13 34
03.Ердевик 14 11 1 2 32:12 34
04.ОФКБачин. 14 6 4 4 30:21 22
05.Синђелић 14 6 3 5 28:27 21
06.Једнота 14 6 2 6 30:26 20
07.Јединство 14 6 2 6 21:23 20
08.Сремац 14 4 3 7 28:29 15
09.Омладинац 14 4 0 10 22:41 12
10.Граничар 14 3 2 9 15:43 11
11.ОФКБингу. 14 2 3 9 14:31 9
12.Јединст.(Љ) 14 1 1 12 17:51 4

Шатрин ци: 27.Октобар –
Младост јенеодиграна;Вогањ:
Слога–Јединство(П)4:0;Кра-
љев ци:Јединство(К)–Фрушко
горац5:1;Сте ја нов ци:Борац–
Полет 1:1;Нера дин: Војводина
–Јединство(Ру)2:6;Гра бов ци:
Граничар–Сремац0:3.

01.Слога 14 11 1 2 53:11 34
02.Јединс.(Ру) 14 10 2 2 28:13 32
03.Јединс.(К) 14 10 1 3 39:16 31
04.Сремац 14 9 2 3 40:17 29
05.Јединс.(П) 14 7 2 5 32:18 23
06.Полет 14 6 5 3 25:16 23
07.Фрушкого. 14 6 4 4 25:26 22
08.Граничар 14 4 0 10 24:41 12
09.Војводина 14 3 2 9 19:36 11
10.Борац 14 3 2 9 20:47 11
11.27.Октобар 14 2 1 11 14:39 7
12.Младост 14 1 2 11 10:49 5

Бео град: Црвена Звезда –
Партизан 2:1; Бео град: Чука
рички –Раднички 2:3;Субо ти-
ца:СпартакЖК–Вождовац1:0;
Кру ше вац: Напредак – Војво
дина1:0;Сур ду ли ца:Радник–
ЈаворМатис0:0;земун:Земун
–ОФКБачка3:0;Луча ни:Мла
дост – Рад 1:1;Шабац:Мачва
–Борац2:0.

Деч: Сремац – Ловац 3:0;
Аша ња: Камени – Шумар 1:2;
Субо ти ште: Витез – Словен
6:0;Прхо во:Младост–Хајдук
19320:2.
01.Хајдук1932 9 8 0 1 28:9 24
02.Шумар 9 7 0 2 26:10 21
03.Младост 9 7 0 2 23:7 21
04.Сремац 9 4 1 4 18:15 13
05.Камени 9 4 0 5 15:15 12
06.Витез 9 2 1 6 16:29 7
07.Ловац 9 2 1 6 14:30 7
08.Словен 9 0 1 8 6:31 1

Лежи мир:Планинац–Ноћај
4:0; Беше но во: БСК – Срем
2:0; Вели ки Радин ци: Борац
(ВР) –Напредак 6:4;Слога (З)
јебиласлободна.
01.БСК 7 5 2 0 34:5 17
02.Срем 7 5 1 1 20:3 16
03.Слога(З) 6 3 2 1 10:9 11
04.Планинац 7 3 1 3 13:14 10
05.Ноћај 7 1 2 4 12:22 5
06.Борац(ВР) 7 1 1 5 7:22 4
07.Напредак 7 1 1 5 9:30 4

01.Полет 21 14 3 4 61:20 45
02.Напредак 21 11 7 3 49:14 40
03.Младост 21 12 4 5 40:24 40
04.Д.Петровци 21 11 5 5 51:20 38
05.Д.Срем 21 11 4 6 42:25 37
06.Гранич.(О) 21 11 3 7 30:32 36
07.Митрос 21 10 5 6 33:28 35
08.Ф.Гора 21 9 3 9 32:38 30
09.Хајдук 21 8 5 8 35:27 28
10.Фрушког. 21 8 4 9 31:34 28
11.БикићДол 21 8 4 9 30:25 27
12.Брестач 21 6 6 9 25:45 24
13.З.Буљуба. 21 6 5 10 27:37 23
14.Слога 21 6 3 12 31:44 21
15.Граничар(К) 21 2 4 15 16:60 9
16.Слобода 21 2 1 18 22:82 7

09.Земун 31 10 8 13 33:38 21
10.Младост 31 9 9 13 37:45 19
11.Мачва 31 10 4 17 33:47 19
12.Радник 31 10 7 14 33:52 19
13.ОФКБачка 31 8 6 17 30:56 15
14.Јавор 31 7 5 19 25:48 14
15.Рад 31 6 4 21 30:59 12
16.Борац 31 6 5 20 25:59 12

01.Ц.Звезда 31 26 4 1 77:16 42
02.Партизан 31 20 7 4 60:25 33
03.СпартакЖК 31 15 7 9 56:39 28
04.Раднички 31 15 8 8 49:42 28
05.Чукарички 31 14 9 8 45:29 26
06.Напредак 31 14 7 10 50:42 26
07.Вождовац 31 13 8 10 41:30 24
08.Војводина 31 12 8 11 33:30 22

Тa бе ла плеј оф:

Та бе ла плеј аут:

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

ОФЛ РУ МА – ИРИГ

МОЛ СРЕМ СРЕМ СКА ЛИ ГАOФЛ ПЕЋИНЦИ

ОФЛ ИН ЂИ ЈА  
– СТА РА ПА зО ВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

ФК Дина мо - ФК Рад нич ки 1:2 (1:0)
Градски стадион у Панчеву,

гледалца 200.  Судија: Матић
изНовогСада.
Стрелци: Стојановски у 36.

минути за Динамо, а Драгоје
вић у 46. и Јанковић у 57.
минутизаРаднички
Жути картони: Марковић

(Динамо), Драгојевић, (Рад
нички),

Дина мо: Томић7,Војновић
7 (Брајовић 7), Рашић 7,
Величковић7,Недучић7,Сто
јановски 8 (Марковић 7),Ива
новић 7, Вуковић 7, Марјано
вић7,Арбутина7(Јањовић7),
Терзић7.

Рад нич ки: Вујасиновић 7,
Бајуновић7(Качар7),Јевић7,
Вукмир 7, Стоисављевић 7
(Стевић 7), Туцаков 7, Скору
пан 8,  Јанковић 8 (Ивановић
7), Драгојевић 8, Ристић 7,
Згоњнаин7.
Играч утакмце: Срђан Дра

гојевић
Најпријатније изненађење

пролећног првенства  Српске
лиге група Војводина, митро
вачки Раднички, наставио је
незадрживу победоносну
серију, и остварио четврту
победу савладавши одличан
тимДинамауПанчеву. Ј. С.
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ГЕРОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР „СРЕМ“ У РУМИ: зАБЕ ЛЕ ЖЕ НО УСПУТ

Ста рост је тешка само док се чека
Домза 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
акобудуималисрећедадуго
поживе, а становници Герон
толошког центра „Срем“ у
Руми,каоместоиприликуда
започну нови живот. Судби
несвихљудикојиовдеживе
не разликују се од судбина
осталих грађана  некиимају
однеговане и лепе родбин
скеипородичневезе,анеке
су готовосвизаборавили,па
су у Дому пронашли и нове
пријатеље и нову породи
цу. Има старих који су овде
и дословно стали на своје
ноге децасуихдовеладок
су били тешко покретни, а у
сали за рехабилитацију тако
су се добро рехабилитовали
давишенепропуштајунијед
нуманифестацијууЦентру.
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 неоптерећени
судомсвоједеце,ибезпотре

бе да се некоме правдају за
поступкеиемоцијекојемлађи
честонеразумеју, јернезна
јудажеђзапунимживотоми
друштвом увек тражи своје.
А пролеће полако стиже и у
пространи, предивно уређе
ни парк природе у коме ће
становнициДомада уживају.
Један од њих, Живан Сарић
из Доњег Товарника, рекао

намједатаквунегумедицин
ског особља, лекарке Мирја
неМилеуснићимедицинских
сестара, као и неговатељи
ца,нијемогаонидазамисли.
А неговатељице су понекад
најважније, а оне су предив
не,каженамнашсаговорник
и набраја их –Снежана Јоц
ковић, Јаца Гајић, Марина
Вајагић, Јованка Предојевић,

ЉиљаПролић,ЉиљаБогда
новић,ЗорицаЛајнеић,Мили
цаЦвијановићидруге.Незна
секојајеодкојељубазнија.И
сад, ко још размишљада ли
даупролећууживауГеронто
лошкомцентруилинанеком
другом месту, можда ће му
овај кратак осврт помоћи да
донесеправуодлуку.

Све тла на Вели ми ро вић

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Успех „Првог тем па“
Усреду 4. априла у митровачкојГрадскојкућиодржанјепријемза

одбојкашице ОК „Први темпо“
поводом освајања другог места на
првенству Војводине. Одбојкашице је
примионачелникГрадскеуправезакул
туру, спорт и омладину Илија Недић и
генерални секретар Спортског савеза
градаНемањаЦрнић.Онисусеобрати
лиодбојкашицамаитренеримаичести
тали им на одличном пласману који је
дошаозаслужено.

–Великечеститкенаовомизузетном
успеху. Друго место у Војводини  је
великиуспехзамладедевојкеиструч
ништабкојијесњимапретходнихгоди
на тренирао и напорно радио. Бити у
конкуренцијитаквихекипаисуперлига
ша представља велики успех. Оне су
показале пуно снаге и пожртвовања и
желимимпуноуспехаудаљемшколо
вању–рекаојеначелникИлијаНедић
На завршном турниру Пионирског

првенства који се одржао 1. априла у

Сремској Митровици учествовало је
четириекипе,тесусезатитулунајбо
љег уВојводини бориле екипе из Зре
њанина,СтареПазове иБачкеПалан
ке.
–Објективноовојевеликиуспех,али

субјективно остаје жал за тим да смо
моглиданаправимоједанвеликикорак
идазавршимокаопобедници–рекаоје
тренер ОК „Први Темпо“ Ненад Пајић.
Онједодаодасенададаћеимјеовај
турнирдонетинеопходноискуство,ида
ће већ на Републичком такмичењу
одбојкашицепоказатидасунештонау
чилеизпораза.
Капитен екипе „Први темпо“ која је

проглашеназанајбољегиграчапрвен
ства Бранка Тица истиче да је велика
частбитинајбољиидајетоподстрекза
даљенапредовање.
– Ово је велики успех за наш клуб.

Поносна сам зато што смо успеле да
докажемодајерадкојимипрезентује
мо прави. Заузеле смо друго место и
успелесмодасепласирамонаПионир
ско првенство Србије где ћемо се са
најбољимекипамаиздржавеборитиза
медаљу – каже капитен тима Бранка
Тица.

Андреа Димић
Одбој ка ши це „Првог тем па“


