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ПОКРАЈИНСКА ВЛА ДА И НАЛЕД

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

Рума међу лидерима
инвестиција у Војводини
П

окрајинска влада и Национална
алијанса за локални економски
развој НАЛЕД организовали су
конференцију „Лидери инвестиција у
Војводини“ која је одржана 19. априла
у згради покрајинске владе. То је била
прилика да се представе примери најбољих пракси у приступу економском
развоју и привлачењу инвеститора које
се примењују у Војводини.
Овом приликом Рума је добила једно велико признање од покрајинске
владе и НАЛЕД-а јер се нашла, заједно са градовима Нови Сад и Сомбор,
као једна од три локалне самоуправе
у Војводини које су најдаље одмакле у
области инвестиција.
Поред потенцијала Руме, Сомбора
и Новог Сада представљени су резултати новог истраживања НАЛЕД-а о
спремности локалних самоуправа у
Војводини да подстичу развој локалне
привреде.
Игор Мировић, председник покрајинске владе је нагласио да је равномеран економски развој Војводине препознат као један од главних приоритета
по формирању покрајинске владе пре
годину и по дана.
– То је од нас тражила реалност, јер
је несклад степена развијености појединих делова покрајине био изузетно
велик, могло би се рећи драстичан.
Затечено стање је било такво, да је чак
19 војвођанских општина пало испод
просека развијености Србије, као и да
је био готово потпуно заустављен развој, чак и некада моћних индустријских
центара попут Зрењанина, Сомбора
или Сремске Митровице – рекао је
Игор Мировић.

Он је додао да је један од механизама подршке развоју свих општина
финансијска подршка отварању индустријских зона широм Војводине. Тренутно се финансира изградња и опремање 11 индустријских зона, а циљ је
да свака општина, у којој за то постоје услови, добије бар једну модерну
индустријску зону.
Председник румске општине Слађан Манчић је подсетио да је пре пет
година општина била у веома тешкој
финансијској ситуацији – са великим
дуговањима и кредитним задужењем,
али је кроз одговоран рад и домаћинско понашање, као и уз велику подршку републике, покрајине и самог
НАЛЕД-а, ту тешку ситуацију оставила
иза себе.
– Заједничком сарадњом са вишим
нивоима власти, логистичком и финансијском подршком у виду субвенција,
али и трансформацијом локалне администрације, успели смо да направимо одличну инвестициону климу и по
трећи пут смо прошли процес ресертификације НАЛЕД-а као општина са
повољним пословним окружењем.
Овај пут са чак 88,4 одсто испуњених
критеријума – изјавио је на конференцији Слађан Манчић. Он је истакао да
је у румској општини отворено 5.000
нових радних места, да је забележен
прилив од око 150 милиона евра инвестиција, као и да у Руми раде и грађани из околних општина.
– У нашој средини су отворене
фабрике италијанске „Калцедоније“, британског „Албона“, француског
„Хачинсона“, кинеско-данске компаније „Хелткер Јуроп“, непалске „Сино-

вејшн групе“, а са радом је почела и
италијанска фирма „Ла Линеа верде“.
Поносни смо и што нисмо запоставили домаће инвеститоре. Румски
„Румекон“ је отворио погон на Румској
петљи, а најавили су и ново проширење у овој години. Нови погон градиће
и компанија „Фрезал“, као и „Афродит
мод колекшн“. Укратко, успели смо да
свима који имају пословну визију омогућимо услове да развијају свој бизнис
– информисао је о успесима локалне
самоуправе Слађан Манчић.
Податак који указује на значајан економски развој и инвестиције је и број
незапослених у румској општини. На
евиденцији Националне службе за
запошљавање данас се налази 4.200
лица, док је на почетку 2014. године
било преко 7.000 људи.
Конференцији у Новом Саду су присуствовали и директори компанија које
послују на територији румске општине, као што су „Митас“, „Хачинсон“, и
„Албон“.
Чланица Управног одбора НАЛЕД
Станка Пејановић је нагласила да је,
поред НАЛЕД-а, добар приступ у привлачењу инвестиција у Војводини препознао и „Фајненшел тајмс“ који Војводину годинама уназад ставља међу
десет најбољих у Европи на листи
„Градови и региони будућности“ по
стратегији привлачења инвестиција и
ниским трошковима улагања.
На овој листи се међу малим регионима нашао и Срем, као и градови и
општине Сремска Митровица, Инђија,
Зрењанин, Сомбор, Панчево, Рума и
Стара Пазова.
С. Џ.
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ада ме је у петом основне, наставница српског језика
упитала шта ми је Добрица Ћосић (због истог
презимена са великим писцем), на тренутак сам
помислио како би било лепо слагати да смо близак род.
Нисам слагао, мада сам после размишљао о томе да ли
би ми то нечему користило. На сву срећу, српски ми је
био један од омиљених предмета у школи, па нисам био
у искушењу. Добрицу, иако смо презимењаци, никад
нисам лично упознао, али сам са њим, преко његовог
кабинета, 1992. године, у време када је био председник
Југославије, имао непосредну комуникацију. Било је то
непосредно након оне Шешељеве брљотине у
Хртковцима, у лето исте године, када је прочитао списак
17 Хрвата из овог лепог сремског села, којима је на
посредан начин наложено „хумано пресељење“. Као
новинар у то време сам пратио дешавања у Хртковцима,
а тада су на новинаре још увек гледали као на људе
чијем се сведочењу може веровати.
Уосталом, због тога је Шешељ у Хагу осуђен на десет
година, које неће морати да одслужи, јер је чекајући на
правоснажну пресуду, добровољно робијао више од 11
година.
Овај формални ратни злочинац, данас је народни
посланик и слободан је као птица по тумачењу српског
правосуђа. Нико му не може ништа, а и да може не би
хтео. Тако стоје ствари. Има оних који мисле да је Војвода
„гнојни чир на задњици Србије“, али већинска Србија му

Време смрти

(не)званично честита што је изгазио заставу Хрватске у
Београду, јер шта нама значи хашки суд; неговање односа
између нас и Хрвата тиче се само нас, а не тамо неког
судијског бирократе из Хага. Уосталом, зар није још и
Јосип Броз говорио да признаје само суд своје партије?
Хртковци су остали забележени по бројним
посластицама, а једна од њих је и „промене имена“ овог
села у – Србиславце. То је учињено на иницијативу
Остоје Сибинчића, који је у међувремену умро. На срећу,
ново име се није примило, па су Хртковци задржали своје
старо име, које и данас имају.
ко ћемо да будемо искрени, није се Шешељев
„балон“ са прозивањем Хрвата по имену и
презимену, примио свугде подједнако. Слична
прича као у Хртковцима, планирана је да се деси и у
Кукујевцима код Шида. Војвода је (исте године кад и у
Хртковце) дошао пословично оштар и прилично
„надркан“, желећи да изазове олују. Прозивање људи по
имену и презимену није успело, пре свега захваљујући
Кукујевчанима, али то не значи да „хумано пресељење“
није обављено успешно.
Шешељ није одговарао у Хагу и за Кукујевце, а да ли
ће у Хртковцима, за које је осуђен, одржати најављени
ђурђевдански митинг, тек ћемо да видимо. У сваком
случају, након Шешељеве пресуде, без обзира ко је
колики фан овог мапет-четника, тешко је и даље причати
да Србија у овом рату није учествовала.

А
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Игор Мировић присуствовао свечаном обележавању почетка радова на путу Банстол - Сремски Карловци

ПУТ БАНСТОЛ – СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Реконструкција
након пола века

У

понедељак, 23. априла званично
су почели дуго очекивани радо
ви на реконструкцији дела старог
новосадског пута, од Банстола до Срем
ских Карловаца. Свечаном обележава
њу почетка радова, поред представника
општина Инђија и Сремски Карловци,
присуствовали су председник Владе
Војводине Игор Мировић и Зоран Дроб
њак, директор ЈП „Путеви Србије“. Реч
је о капиталном државном пројекту чију
реализују помаже и Влада Војводине.
Радови на појачаном одржавању део
нице државног пута II А реда број 100, у
дужини од 6,82 километара, трајаће 150
календарских дана а његова вредност је
нешто мање од 238,5 милиона динара.
– Деоница од Банстола до Сремских
Карловаца једна је од најлошијих у тех
ничком смислу и након преговора који
су трајали неколико месеци, данас смо
кренули са радовима на реконструкцији
првих седам километара пута, од Бан
стола до Сремских Карловаца – рекао
је Игор Мировић, председник Владе Вој
водине и најавио да ће упоредо са тим
покрајинска влада заједно са Управом
за капитална улагања у наредних неко
лико дана почети реконструкцију пута од
Банстола до хотела Норцев на Иришком
венцу сопственим средствима.
– Прошле године смо реконструисали
деоницу од три километра на Иришком

венцу и сада настављамо даље. Такође,
напоменућу да се у непосредној близи
ни, тачније у Чортановцима, спроводи
још један капиталан пројекат, а то је
изградња два тунела у склопу пројекта
изградње брзе пруге Београд – Суботи
ца – каже Мировић.
Он је на свечаном обележавању
почетка радова на реконструкцији дела
пута Банстол – Сремски Карловци иста
као и да ће ове године почети припре
ма пројектне документације за изградњу
бициклистичке стазе од Новог Сада до
Београда.
На свечаном обележавању почет
ка радова на реконструкцији дела пута
Банстол – Сремски Карловци присутни
ма се обратио и председник Општине
Инђија Владимир Гак који је још једном
истакао важност поменутог пројекта за
становнике ове општине и возаче који
свакодневно користе ту трасу.
– У питању је деоница која је децени
јама у катастроф
 алном стању и небе
збедна је за све учеснике у саобраћају
и на њену реконструкцију смо чекали 50
година уназад. С обзиром да се саобра
ћајница налази на територији општине
Инђије утолико је наше задовољство
веће што је коначно кренула реконструк
ција пута Банстол – Сремски Карловци.
Наши суграђани, који највише користе
те саобраћајнице, коначно ће имати

добре услове за вожњу, попут оних у
европским земљама – истакао је Гак и
подсетио на то да је пре неколико годи
на комплетно реконструисана деоница
пута од Инђије до Банстола средствима
Светске банке.
Како су најавили представници ЈП
„Путева Србије“, који су извођачи зајед
но са „Сремпутом“ из Руме, реконструк
ција деонице Банстол – Сремски Кар
ловци одвијаће се по фазама, прво у
десној саобраћајној траци, када ће се
саобраћај одвијати наизменичним про
пуштањем саобраћаја левом саобра
ћајном траком, а регулише се семафо
рима. По завршетку радова на десној
саобраћајној траци радови ће прећи у
леву траку. У току радова биће предви
ђена и тотална обустава саобраћаја за
сва моторна возила и преусмеравање
на алтерн
 ативне правце, у свему према
одобреном пројекту привремене сао
браћајне сигнализације. Радови на гра
дилишту, како су потврдили из „Путева
Србије“, изводиће се у периоду од 7 до
17 часова.
Иначе, стари новосадски пут, грађен
је од бетонских плоча, и то фазно, пред
Други светски рат. У просеку овим путем
прође више од 5.300 возила дневно, те
је реално очекивати да ће после рекон
струкције тај број бити већи за око 20
посто, тврде надлежни.
М.Ђ.
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Седница Општинског већа у Инђији

СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА У ИНЂИЈИ

Већи буџет за
инфраструктурне пројекте
Два возила за
Л
Полицијску станицу
окално руководство у
Инђији није хтело да
се одрекне појединих
инфраструктурних пројека
та због чега је на последњој
седници Општинског већа
одржаној у среду, 18. апри
ла утврђен предлог Одлуке
о ребалансу буџета за текућу
годину. Објашњавајући због
чега је буџет увећан за око
346 милиона динара, пред
седник те сремске општине
Владимир Гак, представио је
јавности пројекте у чију реа
лизацију ће бити утрошена
поменута сума. Један од њих
односи се на реконструкци
ју три улице: Голубиначке у
Инђији, 1. Новембра у Љуко
ву и Краља Петра у Бешки.
– Завршавамо пројекто
вање и ускоро крећемо са
радовима и на реконструк
цији пута од Виле Станковић
до Дунава у Чортановцима.
Средствима која смо увр
стили у буџет финансираће
мо и реконструкцију главних
улица у Новим Карловцима
и Новом Сланкамену, и ту
крећемо ускоро са радови
ма – истакао је Гак и додао
да ће бити реконструис ан и
паркић код Гимназије, у цен
тру града.
– Планирамо, између оста

Општина Инђија преко
Савета за безбедност у сао
браћају купила је два нова
возила која ће ускоро бити
уручена представницима
Полицијске станице у том
граду. Реч је о наставку
добре сарадње између
локалн е самоуправе и
Полиције, каже први човек
Општине Инђија.
– Ми безбедност у сао
браћају препознајемо као
нешто што је веома значај
но и то је једна од кључних

ствари које треба да реша
вамо и на којој интензивно
радимо – каже Гак и додаје:
– Преко Савета за безбед
ност смо у претходном пери
оду набавили неопходну
опрему у договору са Поли
цијском станицом, а сада и
два возила која ће унапре
дити њихов рад. Нећемо се
овде зауставити и та сарад
ња ће се наставити у складу
са средствима са којима ми
убудуће будемо располага
ли.

Конкурс за директоре
јавних предузећа
Након седнице Скупшти
не општине Инђија, која је
заказана за 25. април,
биће званично расписан
Конкурс за избор директо
ра јавних предузећа. Пред
седник Општине Инђија
наводи да је у питању
редовна законска процеду

ра те да ће надлежна
Комисија размотрити све
пристигле пријаве а након
тога коначну реч донети
одборници СО на једној од
предс тојећ их
седн иц а.
Подсетимо, у општини
Инђија функционише пет
јавних предузећа.

лог, постављање фонтане и
клупа. Паркић код Гимнази
је уствари ће након радова
постати један уређен градски
трг где ће уживати сви ста
новници Инђије, што нам је
и основни циљ – каже пред
седник Општине Инђија и
додаје:
– Нисмо одустали ни од
пројекта који се тиче рекон
струкције пута Нови Сланка
мен - Сурдук. За његову реа
лизацију неопходно је преко
200 милион
 а динара, али
очекујемо подршку Републи
ке или Покрајине.
Поред неколико инфра
структурних пројеката, након
ребаланса, у локалном буџе
ту биће обезбеђена средства
и за набавку новог паук вози
ла које ће користи ЈП „Инђија
пут“.
– Анализом смо утврдили
да је паук возило неопходно
како би ЈП „Инђија пут“ уна
предило квалитет свог рада
а уједно и направило ред на
инђијским улицама. Набав
ка паук возила извршена је
путем лизинга и, према нашој
рачуници, већ у првој годи
ни ћемо исплатити 50 одсто
његове вредности захваљу
јући доброј наплати паркинга
– истакао је Гак.
М. Ђ.

6

ОПШТИНА ИНЂИЈА

M NOVINE

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Нови систем за
вођење седница
За унапређење степена техничке
опремљености Скупштине општине,
односно, за увођење савремених
информационих технологија ради
унапређења и модернизације рада
органа локалне самоуправе Општи
на Инђија добила је око три милион
а
динара на конкурсу Министарства
државне управе и локалне самоу
праве.

25. APRIL 2018.

СА САСТАНКА СИСТЕМА 48

Постављање рампи
у пешачкој зони

Ускоро постављање рампи у пешачкој зони

Реч је о средствима која ће бити
искоришћена за поставку новог
система који ће омогућити дигитал
но вођење записника и бројање гла
сова, дигитално снимање говора и
архивирање у заштитном формату,
израду записника од речи до речи у
најкраћем року. Такође, у новом
систему постојаће модул за реги
страцију одлука и решења и мрежно
проналажење и слушање говора.
Како објашњавају представници
Општине Инђија, на екранима који
ће се поставити у скупштинској сали
приказиваће се присутност одборни
ка на седници, приказивање одбор
ника који су тражили реч и по ком
основу, време за говор, врста гласа
ња, резултати гласања и приказива
ње резултата гласања по одборнику
приликом редовног гласања. Према
њиховим речима, увођење савреме
не електронске опреме убрзаће рад
и функционалност локалног парла
мента.

Поскупљење воде
Становници инђијске општине
плаћаће вишу цену воде у наредном
периоду. Како каже Драгољуб Три
фуновић, директор ЈКП „Водовод и
канализација“ домаћинства ће за
кубик плаћати 52,80 динара са ПДВом, што је за око 20 одсто више у
односу на ранији период.
– Ми и са новом ценом остајемо
најповољнији у Срему, али смо
морали да ускладимо цену воде са
трошковима које имамо како би
наши суграђани имали исти квали
тет – каже Трифуновић.

Ј

авно предуз еће „Инђија пут” уско
ро ће решити проблем проласка
аутомобила кроз пешачку зону у
улици Војводе Степе у Инђији. Уместо
стубића који се налазе код Културног
центра, а који већ дуже време нису у
функцији, биће постављене две рам
пе, потврдили су представници ЈП
„Инђија пут“ на последњем састанку
Система 48.
Проблем проласка возила кроз
пешачку зону јавио се након учеста
лих кварова на систему за контроли
сање проласка возила у пешачкој
зони. Како истиче Зоран Милићевић,
директор ЈП „Инђија пут“ из дана у
дан повећавао се број аутомобила

Пролећно
уређивање
Радници ЈКП „Комуналац“ почели
су са радовима на чишћењу дивљих
депонија на територији општине
Инђија. Прва међу њима је очишћена
велика дивља депонија у Новим Кар
ловцима. Како је истак ао Душан
Лемаић, в.д. директора ЈКП „Комуна
лац“ радови су завршени а ускоро ће
на том месту бити посађен дрворед
како би се спречило даље неконтро
лисано одлагање отпада.
Упоредо са овим радовима, радни
ци ЈКП „Комуналац“ ангажовани су и
на пролећном уређењу града и насе
љених места. То подразумева коше
ње траве и орезивање дрвећа, а,
како је Лемаић потврдио, до краја
априла биће завршена садња цвећа
на тргу код зграде Општине Инђија.

који су се кретали улицом Војводе
Степе а реч је о возачима који нису
имали пребивалиште у том делу
инђијске улице. Из тог разлога било је
неопходно регулисати излазак и ула
зак возила, те је донета одлука да се
распише јавна набавка за куповину
две рампе које ће бити постављење
уместо стубића.
– Јавна набавк а је завршена и
посао постављања рампи извршиће
суботичка „Сигма“ са којом смо недав
но потписали уговор. Радови почињу
за који дан и на овај начин ћемо
коначно моћи да регулишемо улазак и
излазак аутомобила из пешачке зоне
– каже Милићевић.
Он је навео да су се рампе наметну
ле као идеално решење јер је њихово
коришћење једноставније, лакше за
одржавање али и омогућују много
већу фреквенцију саобраћаја тј. ула
ска и изласка возила из пешачке зоне.
– Анализом смо утврдили да рампа
има капацитет да се подиже и спушта
сваке четири секунде, док стубићи
сваких 17 секунди. С обзиром да
дневно имамо око 400 улазака и изла
зака из улице Војводе Степе, рампе су
много боље решење – тврди директор
ЈП „Инђија пут“ и на крају истиче да ће
поред рампи, на улазу у пешачку зону
бити постављен и адекватан видео
надзор.
– Улазак и излазак из пешачке зоне
биће контролисан камерама, тј. видео
надзором, у који ће увид имати и слу
жбеници Полицијске станице у Инђи
ји. То радимо из безбедносних разло
га али и за случај уништавања рампи
које ће бити санкционисано – каже
Милићевић.
М. Ђ.

ОПШТИНА РУМА
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БУЂАНОВЦИ

Реконструкција улица
К
ако је и најављивано, у
Буђановцима су 12. мар
та започели радови на
потпуној реконструкцији Пар
тизанске и Улице Небојше Јер
ковића које су биле у веома
лошем стању.
Вредност поменутих радова
је 56 милиона динара – Упра
ва за капитална улагања АП
Војводине је обезбедила 46,3
милиона динара, а остатак од
десет милиона, румска општи
на.
Према плановима радови
би требало да се окончају до
7. маја, а како се изводе на
терену уверио се и председник
румске општине Слађан Ман
чић који је у Буђановцима био
20. априла.
– Рок за завршетак ових
радова је 90 календарских
дана и дошао сам да видим
како се одвијају. Реч је о вели
ком послу јер се коловоз про
ширује са четири на шест
метара, поставља се ивич
њак са обе стране коловоза,
било је и измештања оптичког
кабла. Треба напоменути да
смо у марту имали изузетно
хладно време, снег и кишу што
је све успоравало ове радо
ве, мада сам добио уверава
ња да, и поред тога, они могу
бити завршени на време или
да евентуално дође до мањег

Обилазак радова

прекорачења рока. Свакако да
је битно да мештани Буђанова
ца добију квалитетан и широк
пут јер су ово изузетно промет
не улице због отвореног пута
ка Пећинцима, а са друге стра
не, преко Никинаца, то је веза
за Шабац – каже Манчић.
Он истиче да ће, по завр
шетку радова, морати да се
забрани саобраћај тешких
камиона, како не би уништава
ли нови пут.
– Задовољан сам како све
ово одмиче, коцка је уклоњена
са половине пута и требало би

до краја недеље да буде пот
пуно уклоњена. Истовремено,
биће сређени и канали поред
пута. У ове две улице дужи
на пута који се проширује и
асфалтира је око 1,5 киломе
тар. У међувремену, ми смо
из текућег одржавања уради
ли и око 120 метара асфалта
у трећој, Новој улици, па ћемо
евентуални вишак средстава
усмерити на обилазницу коју
смо принудно изградили, где
има пар кућа, а нема никаквог
пута – каже председник Сла
ђан Манчић.

Живко Крсмановић је пред
седник Савета МЗ Буђановци
истиче да су ови радови од
изузетног значаја за Буђанов
чане.
– Био је лош пут, са пуно
рупа, што је отежавало саобра
ћај доста густ у овим улицама.
Ми смо пољопривредно село,
било је проблема и када почну
радови на њивама. Дакле, ови
нови путеви биће од значаја
како за наше мештане, тако и
све који учествују у саобраћају
– рекао је Живко Крсмановић.

С. Џ.

ЈП „КОМУНАЛАЦ“ РУМА

Постављене две сточне ваге

ЈП „Комуналац“ Рума је,
како је планирано за ову годи
ну, набавио нову велику сточну
вагу.
Ова вага је постављена 18.
априла и може да мери тежину
до 30 тона. Такође, у посебном
објекту се налази и нова мала
сточна вага која може да мери
терет до 1,5 тоне и обе ваге
ће бити у функцији до мајског
вашара.
– Стара вага је била потпуно
дотрајала, тако да је постоја
ла и опасност да неко страда
или се повреди. Куповином ове
ваге имамо и бољу могућност
контроле броја мерења. То је
и био један од мотива за купо
вину, јер нова вага електронски
бележи свако мерење и нема
могућности за прикривање
стварног броја мерења. До ско
ра смо, нажалост, имали такве
случајеве – рекао је директор
ЈП „Комуналац“ Драган Панић.
За набавку велике и мале

Драган Панић: Боља контрола броја мерења

сточне ваге ово јавно преду
зеће је издвојило 1,2 милиона
динара сопствених средстава.
Овај сусрет са новинарима
Драган Панић је искористио и
да информише о почетку радо
ва на зеленим површинама,
тачније, кошењу траве које је
кренуло од централног дела
града, а први циклус коше
ња биће завршен за неколико
дана. ЈП „Комуналац“ на осно
ву уговора са румском општи
ном о одржавању зелених
површина има обавезу одржа
вања око 210.000 квадратних
метара.
„Комуналац“ ће и ове године,
због природног одлива радни
ка и повећаног обима посла у
свим делатностима настави
ти сарадњу са КПЗ Сремска
Митровица. Реч је о ангажо
вању десетак лица која служе
казну у Казнено поправном
заводу на одржавању зелених
површина.
С. Џ.
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У ТОКУ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Радови у центру града

Р

адови на изградњи
прикључног топловода
у дужини од 195 мета
ра започели су у понедељак
16. априла, а према речима
надлежних рок за завршетак
прве фазе био је 25. април
што је извођач радова, у
овом случају фирма Конвар
из Београда, и испоштова
ла.
Драган Врндић извођач
радова истиче да се радо
ви реализују по планираној
динамици, а након што су
извршена ископавања на
паркингу у пролазу ка тргу
и монтиране цеви у рову,
започело се и са подбуше
њем испод магистралног
пута Београд – Нови Сад.
За 30 потрошача стамбене
зграде која се налази у ули
ци Ћирила и Методија завр
шетком радова биће омогу
ће прикључак на топловодну
мрежу.
Током протекле недеље
директор старопазовачког
ЈКП Топлана Зоран Вука
шиновић уверио се у сам
ток реализације радова и
нагласио да ће прикључком
на топловод Стара Пазо
ва добити прву стамбену
зграду у којој ће се топла
санитарна вода припремати
санитарно, односно са јед
ног централног места, тако
да ће и сама наплата ићи
преко рачуна за воду.

Подсећамо,
стамбена
зграда је још увек у фази
изградње, а према речима
директора Општинске стам
бене агенције Саше Милиће
вића завршетак исте очекује
се за месец дана. Преоста
ло је да се уради спољашње
уређење које се односи на
уређење паркинг простора,
постављања бехатон плоча
за бехатон стазе и асфал
тирање приступног пута из
правца Доситејеве улице,
истиче Милићевић и додаје
да ће, поред тога, на згра
ди бити постављени солар
ни панели који ће загревати

Зоран Вукашиновић

санитарну воду у становима
ове зграде.
Вредност једне од зна
чајних инвестиција у овој
години је близу 17 милион
а
динара, а радове целокуп

СО СТАРА ПАЗОВА

ТРАЖЊА ЗА ЗАНАТЛИЈАМА

Извештаји о раду

Све потребнији
кројачи и пластичари

Већином гласова локалних одборника
усвојени су Извештаји о раду и Финансијски
извештаји за прошлу годину четири јавне
установе: Центра за социјални рад, Народ
не библиотеке, Центра за културу и Тури
стичке организације, али и месних заједни
ца Војка, Голубинци, Стари Бановци, Стара
Пазова, Крњешевци и Бановци Дунав.
Између осталог, на 27. седници СО Стара
Пазова било је речи и о најчешћим обоље
њима у прошлој години за свих девет насе
ља понаособ.
С. С.

На територији Срема током прошле годи
не организовано је 7 обука за потребе
тржиште рада у којима је било укључено
174 лица од укупно 18.736 незапослених
колико их је у Срему. На територији општи
не Стара Пазова 35 лица прошло је обуку
за кројење и шивење, док се њих 14 обучи
ло за пластичаре. Обуке за месаре, кроје
ње и шивење, као и информатичке обуке

Саша Милићевић

ног прикључка зграде на
топловод чији за завршетак
очекује 10. маја финансира
Општина Стара Пазова пре
ко ЈКП „Топлана“.
С. Станковић

биле су најпосећеније када се говори о
незапосленим Сремцима.
С. С.

МЗ СТАРА ПАЗОВА

Значајна улагања
Током прошле године Савет Месне зајед
нице Стара Пазова извршио је значајније
поправке јавних објеката и покренуо више
иницијатива у вези са изградњом објеката.
Између осталог, из њеног буџета издвојена
су средства за молерске и друге радове у
Позоришној сали и објекту Основног суда,
за замену алуминијумских врата и кречење
свлачионица и ходника у Основној школи
„Бошко Палковљевић Пинки“ и других обје
ката. Месна заједница је учествовала и у
набавци препарата за сузбијање амброзије
у сарадњи са старопазовачким пољопри
вредницима. Захваљујући средствима СМЗ
Стара Пазова недавно су постављене рам
пе с обе стране пешачког прелаза код
Соколског дома са циљем да се на овом до
сада критичном месту смањи број саобра
ћајних незгода и опасност за најмлађе, али
и за све учеснике у саобраћају.
С. С.
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СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Матуранти против
сиве економије

ција, који се поред едукације бави саве
товањем и пријемом пријава насиља на
интернету, а најчешће пријаве се одно
се на лажне профиле. Златица Јовић,
просветна саветница Школске управе
Нови Сад је нагласила, да се вршњачко
насиље сада преселило на интернет и
да је Министарство просвете донело
низ указа и одредби које дефинишу
заштиту деце. Трибина је била наме
њена родитељима, а пре тога су одржа
не радионице са ученицима.
З. К.

ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“

Безбедност
у саобраћају
За ученике завршних разреда Сред
ње техничке школе у Старој Пазови
одржано је предавање на тему „Шта
знаш о сивој економији и како се борити
против ње“. То је део планираних актив
ности Социјално – економског савета
Општине Стара Пазова у овој години,
што је усвојено на недавно одржаној
седници Радне групе. На часу је гово
рио Раде Ерцег, члан овог Савета и
Зорица Кешељ, професорка грађанског
васпитања, предочивши ученицима ову
проблематику и упознајући их са прави
ма грађана. Социјално економски савет
Општине Стара Пазова већ пету годину
заредом свој рад усмерава на борбу
против сиве економије и рада на црно.
Након предавања, ученици су добили
„Упитник“, како би се видело колико су
од оног што су чули усвојили и научили
о томе шта је сива економија и како се
борити против ње. Предавање за мату
ранте Економске школе биће одржано у
петак 27. априла, а до краја школске
године требало би да га добију сви уче
ници завршних разреда средњих шко
ла.
З. К.

У предшколској установи „Полетарац“
у Старој Пазови организована је пре
зентација о безбедности у саобраћају
намењена будућим ђацима првацима.
Саобраћајни смер Техничке школе из
Старе Пазове је организовао пројекат
како би се предшколци упознали са пра
вилима преласка пешачких прелаза као
и разумевање светлосне саобраћајне
сигнализације. Пројекат се спроводи
другу годину за редом, а ове године
презентација ће проћи кроз све вртиће у
овој сремској општини.

Ј. Д.

ВОЈКА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Паметно – безбедно

Вршњачко насиље

9

и оснаже да пријаве свако насиље.
Пројекат финансира Општина Стара
Пазова, а његова реализација одвијаће
се током прве половине 2018. године.
Носилац пројекта је Центар за социјал
ни рад општине Стара Пазова, а у про
јекту учествују и представници старопа
зовачке Основне школе „Бошко Палко
вљевић – Пинки“ у којој ће програм
бити реализован, као и представници
Основног јавног тужилаштва, Полициј
ске станице и Радио-телевизије Стара
Пазова.
М. Л.

БИБЛИОТЕКА

Представа

У Народној библиотеци „Доситеј
Обрадовић“ у Старој Пазови ученици
ОШ „Херој Јанко Чмелик“ извели су
представу „Како су настале ружне речи“
по тексту Душка Радовића. Режију пот
писује Сава Ђурђевић, професор срп
ског језика који је пре изведбе одржао
кратко предавање о дечјој драмској
литератури уз нагласак да она нема
много писаца, а као најзначајније писце
издвојио је Бранислава Нушића и Душка
Радовића. 
З. К.

НОВИ БАНОВЦИ

Промоција књиге

У просторијама Центра за социјални
рад општине Стара Пазова одржан
први састанак чланова тима ангажова
них у пројекту „Превенција вршњачког
насиља“. Пројекат је одговор на расту
ћи тренд вршњачког насиља који је
захватио и школе на територији општи
не Стара Пазова и има циљ да низом
истраживања, радионица, трибина и
других акција идентификује количина
насиља међу децом, препознају жртве

Безбедност деце на интернету била
је тема трибине „Паметно – безбедно“
одржане у ОШ „Милан Хаџић“ у Војки.
Ово је наставак досадашњих активно
сти на тему заштите ученика од дискри
минације, насиља и злостављања. О
томе шта је интернет насиље и како га
препознати говориле су представнице
Националног контакт центра за безбед
ност деце на интернету при Министар
ству трговине, туризма и телекомуника

У Дому културе у Новим Бановцима
одржана је промоција књиге “Касарна у
Бановцима” Милорада Бабића. Настав
ник српског језика у пензији и бивши
директор основне школе „Вера Мишче
вић“ у Белегишу, приказао је у једном
делу историју Нових Бановаца и пред
ставио читаоцима мноштво до сада
непознатих детаља о хусарској касарни
око које је настало поменуто место и
због које је називано „Касарна“. Ј. Д.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Радови у улици Вука Караџића

Радници Водовода на терену

Р

еконструкција водоводне мреже
задатак је ЈКП Водовод у оквиру
изградње нове саобраћајнице у
Улици Вука Караџића. Инфраструктур
ни радови обухватиће замену опреме
у четири чворна места и постављање
нових полиетиленских цевовода – 330
метара примарног, пречника 250 мили
метара и 300 метара секундарног, преч
ника 90 милиметара. Истовремено
биће урађена и реконструкција 15 кућ
них прикључака, што ће уз наведене
радове обезбедити квалитетнију испо
руку воде до потрошача, са знатно сма
њеном могућношћу кварова.
– Дистрибутивна мрежа у овом делу
града стара је 50 година. Радићемо
замену старих за нове цевоводе и чвор
на места, као и два вода уместо досада
шњег једног, тако да ће наши суграђани
имати квалитетнију услугу снабдевања
водом. Планом је предвиђено да радо
ви трају 60 радних дана, а ЈКП Водо
вод ће своје активности организовати у
сарадњи са другим извођачима радова
на овој локацији. С обзиром на више
годишњу праксу у оваквим пословима,
надамо се да ће уз добру усклађеност
са осталим предузећима и повољне
временске прилике, посао бити завр
шен у задатом року. Све неопходне
припреме су урађене квалитетно, тако

Радови у улици Вука Караџића

да не очекујемо веће проблеме – изја
вио је Борислав Бабић, в.д. директора
ЈКП Водовод Сремска Митровица.
За време трајања радова, потроша
чи у овом делу града имаће повреме
не застоје у водоснабдевању, који ће
бити најављени путем локалних медија
и на сајту ЈКП Водовод. С обзиром да
се могу догодити непланиране ситуа

ције, предлажемо корисницима услу
га да у периоду пред нама обезбеде
мање залихе воде за основне животне
потребе. Оваква ситуац
 ија односи се
на улице Вука Караџића, Паробродску,
Пушкинову, 28. марта, Светлу, Солар
ски трг, део Улице Светозара Милети
ћа, Јеврема Видића и Променаду (од
стадион
 а ФК Срем до Светле улице).

Измена траса у градском превозу
Из смера
Лаћарак,
користиће се
стајалишта
код Болнице,
у улици Краља
Петра I – СДК,
код Католичке
цркве, док
у супротном
смеру аутобуси
ће користити
стајалишта код
„Ловца“, код
Поште и у
Старом шору
код „Кампарија“

У

след радова на реконструкцији улице
Вука Караџића, дошло је до измена
траса на две линије Јавног градског
превоза. У питању су линија Лаћарак – Блок
Б и линија Лаћарак – Мала Босна. Како је
поменута улица затворена, саобраћај је са
улица Променада, Вука Караџића и Змај
Јовина преусмерен на улице Стари шор,
Краља Петра I и Светог Димитрија, што зна
чи да стајалишта код Диспанзера на Сави,
Архива Срема, Цркве Светог Димитрија и
Средње школе Никола Тесла све до завр

шетка радова неће бити у употреби. Уместо
њих, обе линије, из смера Лаћарак, кори
стиће стајалишта код Болнице, у улици Кра
ља Петра I – СДК, код Католичке цркве, док
у супротном смеру аутобуси ће користити
стајалишта код „Ловца“, код Поште и у Ста
ром шору код „Кампарија“. Траса приград
ског превоза остаје непромењена и одвија
се по редовном реду вожње. Овако изме
њен режим саобраћаја биће актуелан све
до завршетка радова на реконструкцији
улице Вука Караџића.

ОПШТИНА ШИД

25. APRIL 2018.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Припреме за обилазницу
Ч
ланови Општинског већа Општине
Шид су на седници која је одржана
прошле недеље, 20. априла, изме
ђу осталих тачака дневног реда усвојили
и тачке које су се односиле на извештаје
о раду за 2017. и програме раде за теку
ћу годину, Музеја наивне уметности „Или
јанум“, Народне библиотеке „Симеон
Пишчевић“ и Галерије слика „Сава Шума
новић“. Такође, разматрани су и изве
штаји о раду и програми рада Центра за
социјални рад, Дома здравља, Установе
за физичку културу и рекреацију „Пар
тизан“, Културно образовног центра и
Туристичке организације Шид. Утврђен
је и предлог одлуке о локалним админи
стративним таксама, којом су предвиђене
одређене олакшице за оне које измирују
заостале пореске обавезе. О разматра
ним тачкама дневног реда након седнице
говорио је члан Општинског већа Драган
Гутић.
– Ова допуна је значајна за пореске
обвезнике, јер ће она за њих значити
извесно растерећење. Такође једна од
важних тачака била је и предлог одлуке
о изради плана детаљне регулације оби
лазног пута око Шида у К.О. Беркасово,
логистичког центра у К.О. Вашица и ком
плекса Принциповац у К.О. Сот. Доно
шењем ове одлуке, омогућиће се скора
реализација припремних планова и усло

Драган Гутић

ва за извођење радова на изградњи оби
лазнице око Шида. Сведоци смо великих
проблема који нас прате уназад неколико
деценија са теретним возилима који сва
кодневно пролазе кроз град. Очекујемо
да ћемо обилазницу почети градити за
неколико година – истакао је Гутић.
Чланови Већа дали су сагласност на
Статут предшколске установе „Јели

ца Станивуковић Шиља“, како би се он
ускладио са новим Закона о васпитању
и образовању. Разматрани су и предлози
комисије за расподелу буџетских сред
става верским заједницама, као и коми
сије за доделу средстава за програме и
пројекте из области културе у 2018. годи
ни.
– Предлог комисије за расподелу
буџетских средстава верским заједни
цама смо вратили комисији на дораду.
Ради се само о техничком питању, где
ће део средстава који се односи на пра
вославну цркву за све захтеве бити гру
писан да иде преко епархије. За остале
верске заједнице средства су одобрена
у складу са расположивим средствима
буџета. Укупно је распоређено 2 милио
на и 830 хиљада динара и свим верским
заједницама које су конкурисале, захте
ви су позитивно решени. Усвојили смо и
предлог комисије за доделу средстава за
програме и пројекте из области културе
и средства ће бити распоређена – рекао
је Гутић.
Разматран је и извештај о раду општин
ског штаба за ванредне ситуац
 ије за про
шлу, као и програм рада за ову године,
те годишњи извештај о раду Савета за
здравље Општине Шид, општинског пра
вобранилаштва, а разматрано је и више
захтева удружења и грађана.

Пројекат смањења сиромаштва

Подршка угроженим групама

С

мањење сиромаштва кроз могућ
ности запошљавања у циљу при
ступања Србије Европској унији,
назив је пројекта који је прошле недеље
18. априла у сали Скупштине Општине
Шид представила немачка невладина
организација „Хелп“. На презентацији
пројекта објашњени су детаљи конкурса
као и услови конкурисања, а заинтере
совани су том приликом имали могућ
ност да преузму формуларе, као и да
се информишу о начинима покретања
пословне делатности. Циљна група је
незапослено становништво, са посебним
акцентом на жене, младе и неформал
не сакупљаче секундарних сировина.
Овај пројекат реализују заједно Општина
Шид и немачка невладина организација
„Хелп“, а финансира га шведска аген
ција за међународну сарадњу СИДА, уз
финансијско учешће градова и општина.
– Пројекат подршке самозапошља
вања угроженим групама на територи
ји шидске општине биће спроведен у
наредне две године, а биће подржано
15 малих бизниса у домену пољопри
вреде, услужних делатности и заната.
У оптицају су три врсте грантова у сми
слу њихове вредности од у вредности
од 1.500, 2.400 и 3.600 евра. Обавеза
делатника је регистрација делатности уз
финансијско учешће од 5 или 10 одсто,
зависно од износа гранта и обављања

Презентација пројекта

друштвено корисног рада за локалну
заједницу. Биће подржани сви они који
буду испуњавали минимум критеријума
што се тиче незапослености и социјал
не угрожености и наравно, одрживости
те њихове пословне идеје – истакао је
Предраг Ердоглија представник немачке
невалдине организације „Хелп“.
Општина Шид подржава реализацију
овог пројекта како би се његовим спрово
ђењем, смањила незапосленост у шид
ској општини.
– Први корак је показао да смо већ на

правом путу. Презентацији је присуство
вао велики број наших грађана. Ми ћемо
им свима помоћи да квалитетно попу
не апликацију, како би конкурисали за
средства. Наш циљ је да имамо велики
број корисника како би смањили степен
сиромаштва у нашој општини – изјавио
је Ивица Јовић помоћник председни
ка Општине Шид задужен за социјална
питања.
Одобрене донације биће уручиване
корисницима грантова, искључиво у виду
опреме.
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ДЕЧИЈА УСТАНОВА „ДЕЧИЈА РАДОСТ“

Значајнија улагања у вртиће
после три деценије

Нови изглед вртића Вила у Врднику

К

роз реализацију више пројеката у
прошлој, али и оних који су реа
лизовани, или који ће се реализо
вати у овој години, услови за боравак
и учење малишана и рад васпитача
у Дечијој установи „Дечија радост“ у
Иригу су знатно бољи.
– Међу пројектима који су реализо
вани издвајам комплетну реконструк
цију објекта „Вила“ у Врднику. То је
замена дотрајале дрвене столарије
ПВЦ столаријом, комплетна хидрофа
садна изолација и изолација таванског
простора. За овај пројекат средства је
одобрила Управа за капитална ула
гања Војводине, а поред енергетске
ефикасности, после 32 године од отва
рања, објекат је добио и боље услове
за рад. Ово је највеће инфраструктур
но улагање у нашој установи. Битан
пројекат у овом објекту ће бити и сана
ција система за централно грејање,
а средства су од Покрајинског секре
таријата за енергетику. Овим реша
вамо вишегодишњи проблем грејања
и стварамо боље услови за боравак
деце – каже директорка ове установе
Јелена Видановић.
Један од пројеката који је реализо
ван, али у објекту „Чаролија“ у Иригу, је
санација кровне конструкције, а вртић
у Иригу спада међу малобројна три
процента установа у Војводини који
имају грејање на топлотне пумпе.
– Покрајински секретаријат за енер
гетику је одобрио средства за овај про
јекат уградње топлотних пумпи „вода
– вода“ за грејање објекта што значи
знатну уштеду енергената. Следи нам

поменута реконструкција котларнице
у Врднику и још један пројекат који је
одобрен, а то је адаптација санитар
них чворова у „Чаролији“ у Иригу, јер
и овде није било тридесетак годи
на неког већег улагања. Радили смо
доста на побољшању услова за бора
вак деце, што кроз ове пројекте тако и
кроз опремање простора новим наме
штајем и дидактичким средствима,
имамо и нову васпитно образовну гру
пу, излазимо колико можемо у сусрет
потребама родитеља – говори за наше
новине директорка Видановић и исти
че значајну подршку локалне самоу
праве у реализацији свих поменутих
пројеката.
Председник Општине Стеван Кази
мировић каже да је за санитарни
чвор добијено 1,9 милиона динара,
а општина има учешће од око пола
милиона динара.
– Треба да уследи јавна набавка,
а радови ће се реализовати најверо
ватније преко распуста. Добили смо и
средства за постављање видео надзо
ра за објекат у Иригу и то следи. Обје
кат у Врднику је завршен и ту нам је
још остала замена котла – 3,9 милио
на динара смо добили од Покрајине,
а наше учешће је око два милион
а
динара. У току је закључење уговора
са извођачем а до краја године биће
завршени радови у оба објекта – у
Врднику и Иригу. То је доста инвести
ција у прошлој и овој години, а раније
преко три деценије није било значајни
јих улагања у вртиће – каже први човек
иришке општине Стеван Казимировић.

Јелена Видановић

У објекту у Врднику има 90-оро деце,
у Иригу 130, а укупно преко 300 мали
шана.
– Листе чекања ми за сада, немамо.
У текућој радној години смо отворили
нову радну групу, како не би дошло до
формирања листе чекања. Верујем да
ће тако бити и наредне године и да ће
се наши капацитети проширивати јер
постоје потребе за тим. Локална само
управа финансира и један број под
ручних одељења где су обухваћена
и деца млађег узраста. Ту се такође,
улагало у одржавање и опремање тих
простора који су при основним школа
ма – каже Јелена Видановић.
Сва насељена места су обухваће
на. Постоје васпитно образовне групе
где васпитачи раде са децом од три
године до поласка у школу у Неради
ну, Крушедолу, Шатринцима, Ривици и
Јаску.

С. Џ.
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Знатно смањење
незапослености

О

д 2015. године, када
је број незапослених
у иришкој општини
износио преко 50 проце
ната, према овогодишњим
подацима незапослених је
око 18 одсто.
– Сваки дан имамо нових
запошљавања, што у ком
шијским општинама, Руми,
Инђији, али и у фирмама
које се отварају на нашој
територији, тако да је све
мање незапослених и људи
који нам се јављају на неке
огласе.
Од Националне службе за
запошљавање смо добили
податке о броју и структу
ри незапослених која сада
износи око 18 процената. То
се види и по приливу у наш
буџет од пореза на зараде
који је знатно већи – каже
Стеван Казимировић, пред
седник иришке општине.
Број незапослених је сада
1.319 лица на евиденцији, а
у том броју је 137 људи ста
ријих од 60 година, док је 83
неспособно за рад.
– Дакле, бар још двеста
људи неће ни радити јер
чекају одлазак у пензију, а
сигурно да још има и лица
која раде, бар половина од

Стеван Казимировић

тог броја незапослених на
евиденцији, који на неки
начин остварују зараду, што
још смањује број стварно
незапослених – истиче Сте
ван Казимировић.
Према подацима иришког
Центра за социјални рад
2015. године је било 344
носилаца
неограниченог
права на социјалну помоћ,
а тај број је на крају прошле
године износио 189 носила
ца социјалне помоћи.
– И овај податак указује

на раст запослености, а ми
се надамо да ће се у овој
години број незапослених
још смањити, јер очекује
мо неке инвеститоре. Нама
нису потребне неке велике
фирме, него размишљамо о
мањим погонима у којима би
се могло запошљавати од
30 до 50 људи, то је оно што
би ми могли да испоштујемо
и да запослимо наше сугра
ђане – сматра Стеван Кази
мировић.

С. Џ.
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Са укусом
воћног
сладоледа
На Великој сцени Позори
шта „Добрица Милутиновић“
у петак 27. априла са почет
ком у 20 часова биће изведе
на прва реприза представе
„Са укусом воћног сладоле
да“, аутора и редитеља Дра
гана Јовичића Јовића, урађе
на према тексту истакнутог
македонског драмског писца
Трајчета Кацарова.
Ова представа предста
вља драматизацију истоиме
ног текста једног од најизво
ђенијих аутора на Балкану,
који припада плејади великих
македонских, савремених
драматичара. „Са укус ом
воћног сладоледа” кроз при
чу о животу и смрти двоје
малих људи, мужа и жене,
говори, на посредан начин о
нама на овим просторима и о
немог ућн ос ти
искрен ог
сагледавања прошлости и
бистријег погледа на будућ
ност. Тако да је прошлост
живља но икада, а будућност
представља пут на који се
никоме не иде. Да ли постоји
садашњост, то је питање?
Улоге тумаче: Душанк а
Анојчић, Владимир Бала
шћак, Јелена Јанк овић,
Александар Крстајић, Кри
стина Пајкић и Никола Јано
шевић.
Цена улазнице за предста
ву „Са укусом воћног сладо
леда“ износи 400 динара.
Све информације и резерва
ције улазница могу се добити
на број телефона: 022/615115.

Сарадња са Тузлом

Смотра
фолклора

уристичка организација Ирига је про
шле године успоставила сарадњу
са Туристичком заједницом кантона
Тузла.
– Већ смо кренули у заједничке актив
ности тако да смо аплицирали на пројекту
међународне сарадње са Босном и Хер
цеговином. Договорили смо се и да пред
ставници иришке општине посете Тузлу
11. маја и то ће бити прилика за промоцију
наше општине, али и да боље упознамо
највећи кантон у БИХ са нашим потенција
лима – каже директор Драган Драгичевић
и додаје да ће бити уприличен и низ саста
нака челника иришке општине и Тузле.
Када је реч о Туристичкој организацији
Ирига, њихов циљ је да што више људи из
Тузланског кантона посети иришку општи
ну и упозна се са туристичком понудом
Ирижана.
С. Џ.

У недељу 22. априла у
Сремској Митровици одржа
на је смотра музичког ства
ралаштва Срема на којој су
посетиоци били у прилици
да виде наступе фолклор
них група. Догађај је органи
зовала Установа за негова
ње културе „Срем“. У такми
чарском делу програма осам
ансамбала из целог округа
укупно у три категорије се
надметало за пролаз на
Смотру музичког стварала
штва Војводине која ће се
одржати 2. јуна у Бачком
Петровцу. Селектор смотре,
кореограф Дајана Костић, по
завршетку свих смотри ће
оценити који ће нас ансам
бли из Срема представљати
на Покрајинској смотри. А. Д.

Т

Драган Драгичевић
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Два брата и један трактор
Фото: Владимир Цуцанић

Бошко Меленчић и Сава Прпић један другог испомажу

Лежимирац са 300 јутара
Радио сам у Аустрији од 1973. до 2005. године и тренутно сам пред пен
зијом. Земљу сам стекао поштено, купујући део по део, као и механиза
цију комад по комад. Слабо сам уживао у животу, а јако сам и напорно
радио. Сада неко ко ме не познаје може да помисли свашта. Људи погре
шно схвате, позавиде, али често нису ни свесни чега сам се све одрекао,
као и други људи попут мене, рекао је Јовица Радосављевић

О

ко пет километара северније
од њиве на којој су радове
приводили крају браћа Сава
Прпић и Бошко Меленчић, у Лежими
ру, Јовица Радосављевић располаже
са око 300 јутара земље. Он се
искључиво бави ратарством, док у
оквиру свог имања има и засаде под
воћем, а мањи део земље је дао у
аренду.
– Посејао сам пшеницу и сунцо
крет, као и воће, а део сам дао у

закуп, тачније 35 јутара земље. Завр
шили смо са сетвом сунцокрета на
око 75 јутара са дубинским прска
њем. Пшеница на око 125 јутара
добила је већ све што јој је било
потребно, а након што се опрска у
цвету, остаће још да се сачека жетва.
Што се тиче воћњака, шљиву, јабуку,
крушку, кајсију, брескву и дуњу гајим
на мањој површини за сопствене
потребе – каже Радосављевић.
Механизација којом располаже

Јовица, стара је, а он каже да ипак
без проблема успева да обави све
послове, као и да упосли неколико
искусних људи који знају како се
ради. У неком будућем периоду,
Радосављевић ће већ смислити неки
добар потез како би поспешио свој
машински парк.
– Располажем механизацијом коју
чине шест трактора и два комбајна.
Упошљавам радне људе који знају
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АПРИЛ МЕСЕЦ СЕТВЕ
Механизација с којом радимо је дотрајала и
немамо услове да је обновимо. Држава субвен
ционише веће пољопривреднике док нама такве
субвенције не значе ништа, говори Сава и уз
осмех додаје: Управо овај трактор којим ради
мо, а који је у поседу мог брата из Гргуреваца,
старији је од свог власника

А

прил се ближи крају, месец
током којег почиње вегетацио
на сезона и са њом сви радо
ви у пољу. И ове године су сремски
пољопривредници експедитивно и у
року обавили сетву.
Дуж пута од Сремске Митровице
ка Лежимиру протежу се њиве и ата
ри, а сваки пролазник је овог месеца
имао прилике да на том непреглед
ном пространству види људе који су
вредно обављали свој посао, иако
многима од њих ратарство и даље
није исплативо, а година је 2018.
Ипак, без много избора, пољопри
вредници настављају своје послове,
јер знају да их нико уместо њих неће
завршити, док се као алтернативе
намећу продаја земље или парложе
ње.
У Манђелосу Сава Папић обрађује
15 јутара земље и ове године је на
њој посејао кукуруз. Он каже да сад
очекује бољи принос , а као и сваке
када сеје ову пољопривредну култу

ру, најпре је добро припремио
земљиште.
– Заорали смо око 120 килограма
МАП-а током зимског орања, а за
пролећно орање смо бацили ђубре
за кукурузе, односно 150 килограма
урее, купили смо квалитетније семе,
и заштитили од инсеката. Очекујемо
да, у односу на прошли пут, када је
било превише сушно, ове године
принос буде много већи – каже
Папић.
Сави помаже брат из Гргуреваца,
који у том селу има још толико
земље, те они заједно имају око 30
јутара земље, а један трактор на
њих двојицу задаје ситуацију у којој
без допуњавања и међусобне сарад
ње не може ни да се сања о било
чему везаном за радове на пољу.
– Што се тиче пољских радова,
брат и ја сарађујемо и помажемо се.
Он мени сеје кукуруз, ја њему пше
ницу, јер немамо одговарајућу меха
низацију па се на овај начин боримо

Јовица Радосављевић: Свако јутро земље стекао сам радећи у иностранству

Радити или
баталити све
Можда није баш све тако црно, јер
мали пољопривредници принос
остварују и кроз сточарство. Међу
тим, ту је ситуац
 ија прилично неизве
сна.
– Једино што би могли да очекује
мо, а да можда није баш потпуно
нереално, то је да нам држава омогу
ћи мало повољније кредите, без
повраћаја новца који обезбеђује,
односно да попусте са ценом на
самом старту како би обновили меха
низацију без које не можемо. Ми,
мањи пољопривредници, бавимо се
и сточарством. Било би сјајно кад би
нам дали неку загарантовану цену
стоке да знамо на чему смо, да ли да
радимо или не, јер ако се не исплати
онда да дамо све великим произво
ђачима да они раде – закључио је
Сава Папић.

за голи живот. Механизација с којом
радимо је дотрајала и немамо усло
ве да је обновимо. Држава субвен
цион
 ише веће пољопривреднике
док нама такве субвенције не значе
ништа, већ праве више штете и
оптерећења него користи и олакша
ња – говори Сава и уз осмех додаје:
– Управо овај трактор којим ради
мо, а који је у поседу мог брата из
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АПРИЛ МЕСЕЦ СЕТВЕ

Дивља депонија
Још један веома непријатан и озби
љан проблем боде очи у близини
Савине њиве, а ствар је људског
немара и некултуре. Наиме, ту се
налази депонија, која није дефиниса
на као сточно гробље, а на којој се на
сваких пет до 10 метара може наићи
на леш животиње, ето тако тек бачене
ту. Ружно и примитивно, заиста, наро
чито када се ова површина упореди
са паралелном од које је дели само
летњи пут. На тој другој површини,
уредно је засађен и сређен воћњак,
као пример суште супротности. С јед
не стране прелеп воћњак, а са друге,
призор као након некакве средњеве
ковне битке. Осим што представља
ругло и шири ужасно непријатан
мирис, ова дивља депонија легло је
заразе. Можда ће се неко озбиљан
позабавити једног дана таквим ства
рима, пре него што, како најављују
разни функцион
 ери, море туриста не
похрли баш у наш равничарски пољо
привредни (к)рај.

Гргуреваца, старији је од свог вла
сника.
Бошко Меленчић и Сава Прпић
један другог испомажу, иако је тај
трактор, који је највећи „гарант“ за
њихов успешан посао, одавно про
славио педесети „рођендан“.

– Сећам се, кренуо сам у први раз
ред и то годину дана раније, а годину
пре тога, мој отац је купио овај трак
тор. Трећа генералка је рађена, нема
ни фарове, ни мигавце, све је то
дотрајало одавно, ето, прошле годи
не је све са трактора поотпадало док
нисам стигао до њиве. Као и Сава у

посао и сада их има двојица сталних
и још троје или четворо раде по
потреби. Могуће да ћу два комбајна
која имам да заменим једним полов
ним, а већ ћу да видим на који начин
бих могао да набавим и боље тракто
ре – каже овај ратар.
Иако Јовица Радосављевић посе
дује значајну површину обрадиве
земље, он није изгубио осећај за

Ужасна околност
долази и са лошом
годином, па прошле
године од кукуруза
није било ништа, а уз
то је јефтин док је
сетва јако скупа

Печалбом до земље
Јовица, како и сам каже, сам је сти
цао цео живот и напорно је радио у
иностранству. Иако му неки људи
завиде, он тврди да заиста немају на
чему.
– Радио сам у Аустрији од 1973. до
2005. године и тренутно сам пред
пензијом. Земљу сам стекао поште
но, купујући део по део, као и механи
зацију комад по комад. Све што сам
купио од људи, они могу да посведо

че да сам платио крајње коректно па
можда и више од тога. Слабо сам
уживао у животу, а јако сам и напорно
радио. Сада неко ко ме не познаје
може да помисли свашта, јер је
земља у којој живимо сиромашна, а
пољопривреда слаба. Људи погре
шно схвате, позавиде, али често нису
ни свесни чега сам се све одрекао,
као и људи попут мене – рекао је
Јовица Радосављевић.

Манђелосу, такође имам 15 јутара
земље, у Гргуревцима. Морамо да
сарађујемо, јер да није тако, не би ни
један од нас имао шансу да заврши
посао, па ни да га почне. У свом селу
сам посејао пшеницу и кукуруз и оче
кујем да ове године буде можда
мало већи принос – тврди Бошко.
солидарност међу ратарима и каже
да му није јасно како уз тако лоше
услове у пољопривреди људи и даље
имају воље и начина за рад. Он каже
да и њему лично субвенције предста
вљају више штете него користи.
– Није ми баш сасвим јасно зашто
и како је могуће да се сељаци, одно
сно мали произвођачи уопште не
буне, ни гласа да пусте. Ти људи
немају баш никакву потпору од држа
ве, а субвенције о којима се толико
говори, не представљају ништа. То је
само проблем на проблем и не посто
ји начин да се тако напредује. Свако
од њих плива како најбоље зна и
уме, па је тешко и саветовати им
било шта, јер ретко кад има ко да
чује. Ужасна околност долази и са
лошом годином, па прошле године од
кукуруза није било ништа, а уз то је
јефтин док је сетва јако скупа. Што се
мене тиче, о субвенцијама боље и да
не причам, јер зна се већ каквим про
извођачима се у Србији оне исплате.
Једино што нико не зна ко су ти људи
– говори Радосављевић.
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МИТРОВАЧКА БОЛНИЦА: Акција превентивних прегледа

Прегледано 280 грађана

В

елико интересовање грађана
за бесплатне прегледе у акцији
Министарства здравља није изо
стало ни у прошлонедељној акцији у
митровачкој Општој болници. Седми
пут у здравственим установа у Војводи
ни и осми у установама у Србији, акци
ја је показала оправданост, када је реч
о могућностима обављања специјали
стичких прегледа и за оне грађане који
немају здравствено осигурање, а сва
како и за све друге који на овај начин
проверавају своје здравствено стање.
– Веома сам задовољан како је про
текла ова акција, грађани већ знају да
их крајем месеца очекују бесплатни
прегледи и сви који желе долазе и на
овај начин контролишу здравље. Овога
пута рађени су интернистички кардио
лошки прегледи – ЕКГ, мерења шећера
у крви и крвног притиска, затим офтал
молошки прегледи и лабораторијске
анализе – хормон штитне жлезде ( ТСХ
и ТФ4) и тумор маркер тестиса ( Бета
ХЦГ и Алфа ФП) – рекао је за медије
др Живко Врцељ и додао да грађани
треба да користе ову могућност и бес

Интернистички преглед

платно се прегледају, нарочито они
који имају здравствених тегоба, јер ће
правовременим прегледом, у случају
откривања малигнитета или неке дру
ге појаве, болест успешније лечити. Др
Врцељ је нарочито истакао ангажова
ност лекара и медицинских сестара у
оваквим акција, а у овој, укупно је, у три

ЈКП САВА: ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

тима, радило 12 лекара и 17 медицин
ски сестара.
У недељу. 22. априла, је за 280 гра
ђана урађено укупно 313 прегледа
и лабораторијских анализа, а од тог
броја, 126 кардиолошких прегледа, 54
очна прегледа, 100 хормона штитне
жлезде и 33 тумор маркера простате.

СРЕМСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА

Строге казне
Одбор за аграр
за неодговорне П

П

ећиначко Јавно кому
нално
предуз еће
„Сава“ започело је
пролећно чишћење дивљих
депонија у општини. У
среду 18. априла радници
овог предузећа почели су
са чишћењем и уклањањем
дивље депоније поред пута
Купиново – Прогар, коју су
неодговорни појединци про
теклих година претворили у
ругло и извор зараза.
Према речима директора
ЈКП „Сава“ Жељка Мили
ћевића, дивље депоније су
последица немара неса
весних грађана, који тиме
стварају не само проблеме
њиховим суграђанима, него
наносе и велику штету самој
природи.
– Сваке године се суоча
вамо са дивљим депонија
ма, које задају муке свима,
а наши радници са првим
топлим данима суочавају се
са овим тешким задатком.
Уклањање дивљих депони
је није ни мало лак и јефтин
процес, те смо решили да
на неки начин санкцион
 и

шемо несавесне појединце
који упорно бацају смеће на
места која нису предвиђена
за тако нешто. Када заврши
мо са санирањем ове депо
није на путу Купиново – Про
гар, очишћени простор биће
под видео надзором и поста
вићемо знак упозорења да је
забрањено бацање смећа, а
неодговорни појединци који
не буду поштовали забрану
биће строго кажњени у скла
ду са општинском одлуком о
одржавању чистоће – рекао
је Милићевић.
Такође, Милићевић је
подсетио грађане да свако
насеље у пећиначкој општи
ни има одговарајуће контеј
нере постављене на јавним
местима, као и да је пећи
начка локална самоупра
ва пре две године делила
свакој породици у свих 15
насеља бесплатне канте за
смеће, а да се услуга одно
шења смећа обавља редов
но у свим насељима, те да
је бацање смећа ван насе
ља не само кажњиво него и
непотребно.

рва
седн иц а
одбора Сектора
п о љ о п р и в р ед е
Регион
 алне привредне
комор е
Сремс ког
управн ог округа у
Сремској Митровици
одржана је прошлог
петка, 20. априла.
Директор Сектора
пољопривреде При
вредне коморе Србије
Вељк о
Јован ов ић
рекао је да је одлука о
формир ању сектор
ских одбора пољопри
вреде донесена како
би ова грана привреде
Вељко Јовановић
била што боље пред
стављена у смислу њене цифичност. У оквиру пољо
привреде постоје четири
специфичности.
– Већина регион
 алних гранска удружења која
комора одлучила је да фор послују: за биљну производ
мира секторске одборе који њу, прехрамбену индустрију,
су, заправо, репрезентатив производе у оквиру сточар
на тела, а добар су начин да ства и шумарство и дрвну
се пољопривреда предста индустрију. Посебно се
ви. Што се тиче самог секто издваја служба за органску
ра пољопривреде, форми производњу. Поента оваквог
ран је пре око годину дана с начина организовања је у
идејом да се извуче из сек томе да се чује глас свих
тора индустрије где је био фирми и да будемо што
попут некаквог удружења. репрезентативнији када је
Идеја је била да се пољо реч о пољопривреди – рекао
А. Ћ.
привреда препозна као спе је Јовановић. 
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СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ЗАСАВИЦА“

Девети Дан магарица
П
рошле суботе, 21. априла, Митров
чани, али и сви остали, сунчан
пролећни дан могли су да проведу
уживајући у природи и дружењу у Специ
јалном резервату природе „Засавица“, где
је обележен, сада већ девети по реду, Дан
магарица.
Ова манифестација, према речима
управника резервата Слободана Симића,
посвећена је пре свега балканском магар
цу, чија врста је потпуно угрожена. Управо
због тога, како каже, у овом резервату ра
ди се на очувању ове врсте и промоцији
ове вредне и племените животиње.
– Наш циљ је да овај магарац опстане
као животиња и да се користе његови ре
сурси од којих су најважнији они у млеку.
Овај програм магареће фарме је допри
нео да Засавица буде изуз етно позната у
свету и сада смо то и постигли захваљу
јући овој животињи. Успели смо да осим
биодиверзитета и заштите природе раз
вијемо старе расе различитих животиња
и да од њих направимо атрактивне произ
воде који су постали заштитни бренд За
савице, Сремске Митровице, па и Срби
је – рекао је Симић и додао да Засавица
има програм фарме музних магарица који
је највећи у овом делу Европе, а други по
величини у свету.
У оквиру манифестације одржана је и
промоција различитих производа од мага
рећег млека, чија лековита својства су по
стала позната широм света. Промовисане
су различите врсте производа, од крема,
преко ликера па све до чувеног магарећег
сира који је постао светски бренд, како по
свом изузетном квалитету, тако и по цени,
која због начина производње достиже и
до 1.000 евра по килограму.
За све љубитеље кулинарства уприли
чено је такмичење у прављењу магарећег
гулаша, а програм је употпуњен звуцима

Слободан Симић

тамбурашког оркестра. И док се визитор
ским центром ширио мирис кулинарских
специјалитета, за оне најмлађе организо
вано је такмичење у украшавању пулади.
Малишани су време провели у креатив
ним активностима, а да у такмичењу није
битна само победа у прилог говори то да
победника уствари није ни било, већ су
сва деца која су учествовала добила на
граде. Николина Ристић, Стефан и Мар
ко Спасојевић, Сара и Хелена Поњарац
и Лазар Лачковић време су провели пре
свега у другарској атмосфери, а игра са
три мајсторски украшена пулета сигурно
ће им дуго остати у сећању.
Колико су овакве манифестације зна
чајне за децу рекао нам је и чувени ми
тровачки природњак, стручни сарадник
и истраживач у Засавици Михајло Стан
ковић, Митровчанима познатији само као
Миша.
– Деца често не знају да се понашају

Михајло Станковић

у природи, не знају да ходају по трави,
не препознају неке елементарне живо
тињске врсте... Ја то разумем, јер та де
ца одрастају у бетону. Међутим, деца су
заинтересована за природу, а потребно је
само да их родитељи покрену. То не мора
да буде негде далеко, имамо Дунав, Са
ву, Обедску бару. Деца треба да упознају
природу око себе, а од малих ногу потреб
но је усадити им љубав према њој, уколи
ко желимо да је очувамо – рекао је Миша.
Иначе, ова манифестација уједно је и
Отворен дан у оквиру резервата, те су
улаз и вожња чувеном Умбром били бес
платни. Посетиоци из различитих делова
наше земље искористили су ову могућ
ност да дан проведу у изуз етном пејзажу
Засавице, а најмлађи су поред забаве са
пулади највише уживали у едукативној
пловидби.
Н. Милошевић
Фото: В. Цуцанић
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Посета немачке делегације

Засађено дрво мира у дворишту Бошове фабрике

Д

елегација немачке покрајине
Баден-Виртемберг посетила је у
уторак 17. априла фабрику ком
паније Бош у Шимановцима. У делега
цији је поред председника Владе ове
покрајине Винфрида Кречмана, било
и стотинак представника најзначајни
јих компанија Баден-Виртемберга, као
и представника културе и парламента
те покрајине.
Састанку који је том приликом одр
жан у просторијама компаније Бош
присуствовали су представници Вла
де Републике Србије и Покрајинске

владе, немачки амбасадор у Србији
Аксел Дитман и представници пећи
начке локалне самоуп
 раве, председ
ник општине мр Жељко Трбовић и
његов заменик Зоран Војкић.
Са успесима компаније Бош госте су
упознали Клаус Петер Фоке, председ
ник компаније Роберт Бош АГ и Петер
Рихтер, менаџер Бошове фабрике
у Шимановцима, а у културно-умет
ничком делу програма наступио је
Ансамбл народних песама и игара
Србије „Коло“. Након састанка пред
ставници Боша и Баден-Виртембер

ДОМ ЗДРАВЉА

га, немачки амбасадор и председник
пећиначке општине засадили су дрво
мира у фабричком дворишту.
Председник Трбовић каже да му је
част што је имао прилику да прису
ствује посети овако значајне делега
ције.
– Током посете руководство Боша
је врло позитивно оценило сарадњу
са пећиначком локалном самоупра
вом и ја се надам да ће то бити добра
препорука привредницима из БаденВиртемберга да и сами инвестирају у
нашу општину – рекао је Трбовић.

Превентивни прегледи
У
пећиначком Дому здравља „Др Драган Фундук“, у недељу 22.
априла су обављени бесплатни интернистички и офталмоло
шки прегледи пацијената са територије општине Пећинци, у
оквиру акције бесплатних прегледа које је покренуло Министарство
здравља Републике Србије. У периоду од 8 до 16 часова пацијенти
су били у прилици да у специјалистичким амбуланта одраде офтал
молошки и интернистички преглед, ЕКГ, измере крвни притисак као
и шећер у крви, а по потреби могли су да ураде и ултразвук срца.
Директорка пећиначког Дома здравља и специјалиста интерне
медицине Дубравка Цветковић Мићић, подсетила је на важност
превентивних прегледа, поготово у контроли и лечењу кардиова
скуларних болести и дијабетеса, које су доминантне и на терито
рији Срема.
– Акција бесплатних прегледа које је покренуло Министарство
здравља показало се, бар за нашу територију а верујем да је тако и
у другим општинама, као веома значајно, јер овим прегледима обу
хваћени су и пацијенти који немају здравствено осигурање, као и
пацијенти који не контролишу своје здравље редовно. Одзив паци
јената данас је био веома добар, а свакако бих издвојила пацијента
код кога је откривена слабија срчана функција и изливи у пери
карду, који је даље упућен на дијагностику – рекла је Цветковић
Мићић.
Током данашњег дана 20 пацијената је прегледано у офталмоло
шкој, док је интернистичку амбуланту посетило 23 пацијента где је
код 10 пацијената урађена гликемија, код 7 гликохемоглобин а код
7 пацијената је урађен УЗ срца.
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Официрске зграде
нема ко да кречи
Део зграде у
којем је Мирко
Бакош управник у
задовољавајућем
је стању, јер, како
каже, људи у
његовом улазу
воде рачуна
о одржавању,
али оно што
је комисију
одвратило од
прихватања
захтева су друга
два улаза, која су у
лошем стању
због немара

К

рајем прошле године,
у Сремској Митровици
започео је процес
регистрације стамбених
заједница. Све стамбене
заједнице су у обавези да
то учине, и на тај начин
своју заједницу региструју
као правно лице. Регистра
ција стамбене заједнице
обавља се у Градској упра
ви за инфраструктуру и
имовину, а ове заједнице у
могућности су да склопе
уговор о текућем и инве
стиционом одржавању са
предузећем Градско Ста
новање д.о.о.
Већина стамбених зајед
ница у могућности је да ову
процедуру обави на поме
нути начин, али, ипак,
постоје и оне зграде са
којима Градско Становање
не жели да потпише уговор.
За овакве проблеме алтер
натива постоји, јер стамбе
не заједнице нису у обаве
зи да буду у систему одр
жавања Градског Станова
ња, али ту се јавља други
проблем. Наиме, пошто се
стамбене заједнице морају
регистровати као правна
лица, њихови чланови, а

Зграда у Железничкој улици

често и управници, нису у
могућности да самостално
обављају све послове
везане за нормално функ
цион
 исање било којег прав
ног лица. Плаћање рачуно
вођа и других стручњака
који би те послове преузе
ли много кошта, а уколико
се станари ни на тај начин
не региструју, бива им
додељен принудни управ
ник за чије активности се
плаћа додатна накнада.
Само одбијање Градског
Становања узроковано је
пре свега лошим стањем
техничких карактеристика,
опреме и инсталација згра
да. Овакав случај десио се
недавно у згради у Желе
зничкој улици број 37. Наи
ме, зграда на овој адреси
врло је стара, а због више
годишњег неодржавања
налази се у веома лошем
стању. Проблем лежи у
томе што у овој згради
постоји три засебна улаза.
Управник у улазу број 2,
Мирко Бакош желео је да
региструје свој улаз и скло
пи уговор са Градским Ста
новањем, али када је коми
сија изашла на терен зате

Милош Ковач

кла је поменуто стање
зграде. Део зграде у којем
је Мирко управник у задо
вољавајућем је стању, јер,
како каже, људи у његовом
улазу воде рачуна о одржа
вању, али оно што је коми
сију одвратило од прихва
тања захтева су друга два
улаза, која су у лошем ста
њу, а због немара станари
из улаза два не могу са
њима да се договоре око
инвестиционог одржавања
целе зграде. У друга два
улаза, у многим становима
живе подстанари, а неки од
њих су и напуштени, тако

Мирко Бакош

да је било који вид зајед
ничког одржавања целе
зграде немогућ. У напуште
ним становима својевреме
но су се скупљали мигран
ти, а неретко и дан данас
овде се могу срести и ужи
ваоци наркотика.
О овом проблему разго
варали смо са директором
Градског Становања Мило
шем Ковачем, који је за М
новине изјавио да је прво
битно дошло до неспоразу
ма и да је комисија уместо
само другог улаза прегле
дала целу зграду.
– Са целом том зградом
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Донације вртићу

Делови зграде због којих је настао проблем
Вртић „Лане“

У

постоји тај проблем да није
одржавана деценијама. Да
би Градско Становање
пружило услуге станарима
они морају претходно да
ураде инвестиционо одр
жавање зграде да би она
била у адекватном стању
за текуће одржавање које
Градско Становање пружа.
Наше предузеће не може
да покрије трошкове инве
стиц ио н
 ог
одрж ав ањ а
зграда у којима оно деце
нијама није рађено – рекао
је Ковач и додао да ће
комисија поново посетити
улаз 2, и да ће са овим ста
нарима уговор највероват
није бити склопљен, јер је,
према његовим речима,
стање у овом улазу задо
вољавајуће. Са друге стра
не, Ковач је изјавио да ће
станари који буду примље
ни у систем Градског Ста
новања, што ће најверо
ватније бити случај са ста
нарима из поменутог ула
за, након извесног времена
моћи да конк уришу за
позајмице за инвестиционо
одржавање. За тако нешто
потребно је редовно изми
ривање обавеза за текуће
одржавање које је на висо
ком нивоу испуњености,

односно бар око 90 посто.
Уколико Градско Станова
ње утврди да станари
савесно измирују своје
обавезе, позајмица им
може бити одобрена.
Било како било, ово је
само један пример како
они станари који су саве
сни могу да испаштају због
оних који то нису. Помену
ти проблем везан је за раз
личите улазе исте зграде,
али већина нас смо сведо
ци несавесног понашања и
бројних власника станова
из истих улаза. Тако у ситу
ацијама када кров зграде
прокишњава, они са нижих
спратова не желе да пла
ћају његову поправку, или
им није потребна рекон
струкција лифта коју не
желе да плате. Ствар је у
томе да људи морају да
схвате да је зграда у којој
живе, исто као и стан,
њихова и да морају да
воде рачуна о простору у
којем проводе време. У
супротном, због несаве
сности и неколегијалности,
могу да испаштају недужни
и одговорни станари као
што је случај у улазу 2 у
Железничкој 37.
Н. Милошевић

уторак, 17. априла, вр
тић „Лане“ у Мачван
ској Митровици био је
отворен за медије због ку
повине новог намештаја и
уградње нове расвете у овом
објекту. Уградњу расвете и
нове разводне кутије финан
сирала је Месна заједница у
Мачванској Митровици, а до
натори, предуз етници са те
риторије ове месне заједни
це финансирали су куповину
34 нова креветића.
Том приликом изјаву за
медије дао је председник
Месне заједнице Мачванска
Митровица Милош Ковач и
рекао да је ово трећи пут да
ова месна заједница учеству
је у опремању и обнављању
објекта „Лане“. Према њего
вим речима, ситуација веза
на за електричне инсталаци
је је била критична, а сада
су сви кварови санирани, а
нова расвета у виду лед па
нела уграђена. Ова инвести
ција оквирно је коштала око
100.000 динара.
Директорка ПУ „Пчелица“
Биљана Цвијетић изјавила је
да је објекат „Лане“ један од
старијих у оквиру установе и
да је самим тим до сада био
опремљен изузетно старим
намештајем.
– Овом приликом бих се
пре свега захвалила компа
нији Вахали која је препозна
ла наше потребе и изразила
жељу да нам помогне у за
мени намештаја што је и учи
њено. Замењени су ормари
у собама и тиме је омогућен
квалитетнији смештај деце у
овом вртићу – рекла је Цвије
тићева.
У набавци нових креветића
помогла су приватна преду
зећа као што су Храна про
дукт, Антаже, Дадекс, Дивна,
Сплав Круг и приватни пред

Весна Станковић

узетник Илија Јаковљевић.
Испред компаније Ваха
ли, медијима се обратила
Весна Дивац и изјавила да
је ова компанија друштвено
одговорно предуз еће које се
труди да учествује у животу
локалне заједнице и да по
могне њеним становницима,
а посебно оним најмлађим,
колико год може.
Весна Станковић, пред
ставница предуз ећа Храна
продукт рекла је да су се
одазвали позиву вртића и да
ово није први пут да учеству
ју у оваквим акцијама.
– Ове године смо донира
ли 20 креветића. Ми и ина
че помажемо овом вртићу, а
и претходних година смо се
одазивали њиховом позиву
с обзиром да смо и сами из
Мачванске Митровице и да
нам је стварно у интересу да
наша деца добију што боље
услове за боравак – изјавила
је Станковићева.
Иначе,
према
речима
председника МЗ Милоша Ко
вача, ова месна заједница ће
се трудити да ускоро крене у
реализацију израде пројекта
за изградњу новог вртића јер
постојећи не задовољава по
требе локалних житеља сво
јим капацитетом.
Н. Милошевић
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Број становника
се не смањује
О самом развоју села у прилог говори и
чињеница да је ово једна од ретких сеоских средина где се број становника не
смањује, већ обрнуто. Све је више оних
који у Манђелосу остају и на том месту
заснивају своје породице

М

анђелос је старо насеље и помиње се од
давнина. Село некада
није било на истом месту као
данас. Било је североисточно,
а прве куће су се појавиле
близу манастира Врањаш још
у 13. и 14. веку. Тренутно село
броји триста шездесет и пет
домаћинстава. Једно од обележја овог села је манђелошка црква Светог Георгија.
Поред тога ту је и извор Врањаш. Некадашњи антички
Сирмијум је био снабдевен
водом управо са тог извора.
Током своје историје извор
Врањаш је био место где су се
окупљали верници, а посвећен је Светом Козми и Дамјану што се може видети на
мозаицима који се налазе
изнад воде. Изнад извора је
саграђен манастир Свети
Василије Острошки, а око
манастира и извора налази се
излетиште где се може у миру
и тишини одморити и уживати
у свим чарима које то место
пружа.
О самом развоју села у прилог говори и чињеница да је
ово једна од ретких сеоских
средина где се број становни-

ка не смањује, већ обрнуто.
Све је више оних који у Манђелосу остају и на том месту
заснивају своје породице.
Ову оазу мира на фрушкогорским обронцима увидели
су и бројни туристи који све
чешће посећују околна излетишта, а са лепшим временом
све је више оних који долазе у
своје викендице у локалном
викенд насељу. Према речима председника Савета МЗ
Ранка Тривуновића, чест је
случај да људи из околних
градова, па и из саме престонице, купују објекте и плацеве
у овом селу или његовој околини, не би ли се овде одморили или пак провели остатак
живота посматрајући фрушкогорски пејзаж.
Председник Савета месне
заједнице Манђелос Ранко
Тривуновић каже да се у селу
доста тога ради и гради.
– У село се доста тога улаже у инфраструктуру. Зграде у
центру села, међу којима и
зграда месне заједнице су
комплетно реновиране. У
оквиру комплекса у којем је
смештена месна канцеларија,
изграђен је и локал у којем се

Ранко Тривуновић

налази апотека, што је локалном становништву од изузетног значаја јер би у супротном
за набавку лекова морали да
путују у Митровицу – каже
Ранко Тривуновић.
Парох Мирослав Јосимовић
каже да је Манђелос питомо и
лепо уређено село а то се
највише види по организацији
која у том месту влада. Он
истиче да је захваљујући
председнику Савета месне
заједнице Ранку Тривуновићу
доста тога уложено и обезбеђено за мештане овог села.
– Направљене су нове зграде у којима сада седимо
захваљујући нашем председнику Ранку Тривуновићу.

Огромна новчана средства се
издвајају и улажу у духовни
живот и нашу цркву. Када сам
дошао овде пре десетак година црква је била јако запуштена, али онда смо полако у
сарадњи са Месном заједницом кренули да адаптирамо
један по један део. У дворишту цркве смо направили
парк да деца могу да дођу и
да се играју. Поред тога,
направљено је преко двадесет клупа и урађен је летњиковац као и паркинг који се
налази у самом центру села.
Сада нам је приоритет изградња културног центра не само
за мештане села Манђелос,
него и за остале, где ће моћи
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да дођу песници и књижевни
ци. Ту ће бити библиотека и
музеј. Поред тога планирамо
да се проширимо и да поред
тог културног центра направи
мо и летњу позорницу где ће
се организовати песничк е
вечери и трибине. Имамо и
школу коју похађа преко сто
ђака. И школа је реновирана
споља и изнутра – рекао је
парох Мирослав Јосимовић
Да је културни живот у селу
развијен, говоре и активности
удружења жена „Манђело
шанка“. Ово удружење посто
ји пет година, а о његовим
активностима разговарали
смо са председницом удруже

Центар села

Мирослав Јосимовић

Славица Маркус

ња Славицом Маркус.
– Бавимо се радом на
побољшању живота жена у
нашој средини и организујемо
разне манифестације. Ове
године смо били врло актив
ни. Кренули смо са светосав
ским балом, где смо познали
жене из околних села као што
су Гргуревци, Лежимир, Чал
ма, Дивош, Бешеново и
Шашинци. Ми смо били дома
ћини, а месна заједница нам
је изашла у сусрет са логи
стичком помоћи. У фебруару
смо имали књижевно вече
које је постало традиционал
но, за Сретење. У гостима смо
имали десет песника, а уче
ствовали су и талентоване
младе Манђелошанке – рекла
је Славица.
Према њеним речима, удру
жење има изузетну сарадњу
са осталим удружењима жена
из комшилук. Удружење се
труди и да утиче на подизање
наталитета у селу манифеста
цијом „Мале бабиње“, где на
крају сваке године мајке ново
рођенчади добијају ваучер за
куповину ствари за децу. Сла
вица је у разговору такође
истакла да је од изузетне
важности да се жене укључе у
ове активности, јер би то
допринело побољшању њихо
вог положаја на селу, а, поред
тога, на тај начин би могле да
употпуне своје слободно вре
ме на најкреативнији могући
начин.
А. Димић и Н. Милошевић
Фото: Владимир Цуцанић
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ВОЈИН ЋЕТКОВИЋ, ГЛУМАЦ

Најбоље је када се сретнемо
на пола пута лик и ја

Војин Ћетковић

В

ојин Ћетковић је један од најпопу
ларнијих глумаца средње генера
ције, публици свак ако највише
познат из бројних серија које су имали
прилику да гледају – недавно у реприза
ма серије „Мој рођак са села“ и серијалу
„Монтевидео“, а сада најактуелније у
новој историјској серији која се приказу
је на РТС о стварању српске краљевине
и настанку династије Немањић.
Војин игра и насловну улогу у пред
стави београдског ЈДП „Дон Жуан“ у
којој је румска публика имали прилику
да ужива 16. априла, када смо и разго
варали за М новине са овим познатим
глумцем.

: Мање је познат ваш
MМNOVINE
новине:
позоришни ангажман, али је румска
публика имала прилике да вас гледа
у улози Отела, а сада Дон Жуана. То
су познати ликови светске књижевно
сти. Како их је играти знајући да се
низ познатих глумаца и наших и свет
ских опробао у тим улогама? Да ли је
то већи изазов, можда и неки страх
од поређења?
ВОЈИН ЋЕТКОВИЋ: Не, никада
нисам имао ту неку обавезу и такву
врсту препреке кад сам радио било шта
што сам радио. Просто, ја припадам
неком другом времену, сигурно нисмо
бољи од наших претходника, тако да
сам и ја и сви други, одраз нашег време

на и наших неких погледа на живот,
уметност и на све друго.
Управо то, имајући у виду да су те
улоге, поготово Отела, али и Дон Жуа
на написане знатно раније, да ли
мислите да свако време у којем глу
мац живи и друштво које се мења ути
чу и на приступ улози?
– Апсолутно да утиче, све утиче, утиче
и на нас као људе и на нас који се бави
мо уметношћу. Наравно, утиче и на сам
израз, наш израз је другачији него рани
је, просто се на другачији начин трети
рао проблем улоге у позоришту. Сад је
толико присутан и филм и ТВ и ријалити
програми, да смо и ми принуђени да
мењамо свој израз и да се прилагођава
мо том неком нашем времену, да публи
ци представу учинимо занимљивијом, не
да им подилазимо. Али, просто наш гле
далац не може да истрпи представу која
траје три – четири сата, неке су трајале
и дуже, сада је и два сата много за пред
ставу, тако да се све скраћује да буде
нека дужина играног филма.
Имајући у виду овакве улоге, шта
бисте још од неких великих улога
волели да играте, сада у овим година
ма?
– Једно је шта ја желим и шта ја
мислим, а друго је шта редитељи и шта
публика мисле за шта сам ја способан и

Сергеј Трифуновић
и Војин Ћетковић у представи
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шта ми припада као улога. Од тога шта
ми се понуди, ја изаберем.
У ЈДП се ове године обележава
седам деценија постојања, играте у
представи „Краљ Бетајнове“ која је
била прва представа која је играна у
ЈДП по отварању. Шта за глумца зна
чи када игра у таквој представи којом
се обележава значајан јубилеј једне
културне установе?
– Прво, мени највише значи што сам
члан таквог једног позоришта. Ја сам
због тог позоришта и његових представа
и постао глумац, односно пожелео да се
бавим глумом. Мени је највећи успех до
сада у каријери био када сам постао
члан овог позоришта, даље је све текло
својим током.
По овом одговору јасно је да заиста
цените позориште, али сте широј
публици пре свега, познати по серија
ма. Нема популарности док те нема
недељом у 8 сати у сваком дому. Сада
су свакако најактуелнији „Немањићи
– рађање краљевине“. Како сте реаго
вали на критике после пилот епизоде,
али и даље имајући у виду да се сери
ја бави заиста значајним периодом
наше историје?
– Очекивања су била велика, просто је
та пилот епизода била несрећно поста
вљена у незгодно време, касније упоре
дите са првом епизодом која је ишла кад
је била смонтирана како треба. Сад,
зашто је то тако било ја не знам, али све
те критике које смо добили су благе у
односу на оно шта ми мислимо о нечему
што смо ми урадили и како ми гледамо
на ствари и колико смо ми сами само
критични и знамо шта је могло и како је

Прво, мени највише
значи што сам члан
Југословенског
драмског позоришта.
Ја сам због тог
позоришта и његових
представа и постао
глумац, односно
пожелео да се бавим
глумом. Мени је
највећи успех до сада
у каријери био када
сам постао члан овог
позоришта, даље је
све текло својим
током
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могло. Знате шта, наше је да радимо,
нечије је да критикује, ја сам одмах
рекао да ћу узети све критике доброна
мерно, али сам сигуран да је било и оних
које нису добронамерне. Сигурно је да је
то могло боље и да су аутори серије
пажљиво све размотрили и да ће све то
узети у обзир када буду радили наста
вак, ако га буде.
Играте Стефана Првовенчаног, зна
мо неке историјске податке о њему,
али колико вам је било тешко да
осмислите његов лик као човека –
краља, мужа, као оца, брата, дакле ту
неку његову људску димензију?
– Видите, та његова биографија, то су
неки обриси, то је неки костур мог лика,
а оно што је главно, то је писало у сцена
рију. Ја сам на основу тога шта је писало
правио тог живог човека, у неким момен
тима сам покушавао да га приближим
што више себи, па себе њему, да се
негде нађемо. Није добро ни једно ни
друго, кад сам само лик, није добро ни
кад сам само ја, него када се негде нађе
мо на пола пута, кад се сретнемо лик и
ја, онда је добро. То важи за сваки лик
који сам играо, тако сам га негде градио.
Сви ми знамо како би и шта би, незгодна
ситуација је код познатих ствари а играо
сам их много, много класичних дела и
онда много људи дође са већ неким пре
дубеђењем и предзнањем и доста њих
зна како би то требало или шта не би
смело. Не осуђујем ја то, свака велика
литература припада свима, и не само
нама, а Немањићи нису само велика
литература, то су наши светитељи, то је
наш ген, то је нешто на шта смо поносни,
то је једина светска династија где су се
сви владари замонашили. Највећи траг и
неки темељ нашој државности дали су
баш Немањићи, тако да се то тиче сва
ког човека, зато су и очекивања била
огромна. У Холивуду се доста ради тих
историјских серија и онда су људи про
сто били жељни, пожелели да и ми
направимо тако нешто, али ми још увек
нисмо спремни за такве ствари.
У овој серији Ану Дандоло, другу
жену Стефана Првовенчаног игра
ваша супруга Слобода Мићаловић.
Како је играти са супругом, да ли је то
другачије него када је партнерка друга
глумица?
– Играли смо ми и у позоришту, није то
ништа другачије. Срећа да смо ми задо
вољни и успешни, тако да немамо тај
проблем. Кад радите са добрим глумцем
онда има много мање проблема, него
када радите са неким ко није баш задо
вољан или није на том неком уметнич
ком нивоу, онда настају проблеми. Ова
ко, то је срећа.
По новинама пише да сте са поро
дицом отишли из Београда да живите
у Чортановцима.
– Нисмо отишли, то су објавиле неке
трачерске новине, није могуће да одемо
пошто су нама деца кренула у школу,
имају своје обавезе, француски, енгле
ски и све остало. Тамо је само наша
викендица у коју одемо као неко прибе
жиште из града.
С. Џ.
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САВА ШУМАНОВИЋ И РАСТКО ПЕТРОВИЋ У УМЕТНИЧКОМ ДИЈАЛОГУ (3)

Феномен
„Пијана лађа“

Ш

умановићеву слик у Пијана
лађа осветлићемо са неколико
страна. Можда ће те светлости
оставити и понеку сенку, али ће њихо
ва игра на површинама и нутринама
учинити да боље сагледамо на који се
начин у њој укрштају разнородне нити
чинећи њен свет дубоко комплексним.
*
У развоју сликарства и формирања
стила самог уметника, Пијана лађа
представља квалитативни заокрет и
раскид са кубистичком концепцијом
слике. Монохроне површине претход
ног неокласицистичке преформулаци
је постубистичког стила замењене су
живим и страсним бојама, линеарни
покрет широким и слободним потезом
четкице, конструкција и концепција
непосредношћу и снажном личном

Пише:
Милијана Симоновић

С. Шумановић, Пијана лађа, 1927.

нотом. Извесна статичност дотада
сликаних људских фигура уступила је
овде место једној разиграној, дина
мичној дружини у којој је сублимирана
напетост, потиснута еруптивност изра
зите сексуалне енергије. Оне су доби
ле своју ликовну артикулацију у „бесу
боја“ и експресивно приказаној чулно
сти. Тела жена су раскошна у својој
блудности и екстази, моделована све
тлим бојама пути, без напора и грча,
природно и слободно. Три жене чине
троугао уметнут у поље мушких енер
гија док их све веже једно место, једна
лађа на узбурканом мору. Приказана
предметност указује на радњу која се
на овом малом а истовремено и вели
ком простору десила (остаци хране,
флаше вина), ухватила је тренутак
који је сада и овде (наге жене и обуче
ни мушкарци од којих је један између

две жене које су га обгрлиле, а које он
додирује) и наслућује радњу која тек
треба да се деси, имплицирану екста
тичним позама женских тела која пока
зују неутољену чулну жеђ и жудњу за
телесним ужитком. Ова необична мор
ска оргија дешава се крајње природно
не остављајући утисак неукуса, банал
ности или неморалности. Поред дија
гоналне осе композиције, посебну
линију кретања на слици чине погледи
њених протагониста: два крајња мор
нара, од којих један управља лађом а
други пије вино, гледају ка пучини, у
неизвесне морске струје непредвиди
ве природе; све три жене као да су, и
поред погледа који допиру до неке
објективне препреке, окренуте погле
дима ка унутра, својој треперавој и
надраженој сексуалности, док је само
централни мушки лик окренут ка

M NOVINE

25. APRIL 2018.

посматрачу и/или ономе који га слика,
подигнуте и благо забачене главе,
погледа директног и сигурног, трезног
и непомућеног вином или страшћу. Тај
га поглед којим комуницира са посма
трачем издваја од скупине ( иако је он
објективно и физички највише ангажо
ван) и чини дрско освешћеним (а на
неки начин и усамљеним) у чину којем
је и сам протагониста. За разлику од
само неколико месеци раније настале
слике Доручак на трави1, где је компо
зиција елемената изведена сасвим
другачије, статичније и смиреније, на
Пијаној лађи све буја од узбуркале
страсти и набујалог мора.
Рашчланимо ли те елементе, виде
ћемо да се они, у појавном облику,
иконографски подударају. На Доручку,
познато је одавно, Сава је насликао
свој аутопортрет и уклопио га у цело
виту композицију сцене; само он,
мушки лик, уредно обучен и углађен,
комуницира са посматрачем, као онај
централни лик из Лађе, који је, пак,
опуштен и ослобођен конвенционал
ног одела. Женске фигуре (три обна
жене и једна обучена) на Доручку су
путене, али спокојне, на Лађи (две
обнажене и једна, опет она у првом
плану, обучена) су у телесној, чулној
екстази; место дешавања на Доручку
је стабилно, сигурно и угодно, цвећем
посуто тле, на Лађи је несигурно, опа
сно и неизвесно море; на простирци
истог дезена на Доручку је затворена и
усправна флаша вина, те лепо сложе
но воће у корпи и хлеб, на Лађи је
флаша преврнута, вино попијено. „Све
што је у Доручку било назначено, у
Лађи је остварено […] Доручак је ком
позиција симбола, док је Лађа драма
сликара и света. Овде драма у слици
није социјална, драма је лична и
општа, а лично доживљена. Све што је
ометало префињени, образовани мла
ди дух, све опструкције, конфликти,
фрустрације, притисци, захтеви,
таленти, љубави и неиспуњена нада
ња, потиснути пориви и контролисани
бол, избили су неконтролисано у еруп
цији боје, светлости и форме“ (Гвозде
новић, 2014: 68). Ако, ослањајући се
на мноштво сачуваних фотографија
изразито специфичне физиономије
лика Растк а Петровића, чини се,
сасвим оправдано, у централном
мушком лику Пијане лађе препознамо
песника, онда поредбена анализа две
слике добија још већи значај за наше
истраживање. Доручак на трави и
Пијана лађа су два комплементарна
дела исте менталне слике, а уметнич
ки транспоновани ликови Саве Шума
новића и Растка Петровића се алтер
нирају својим стваралачким личности
ма – тако се на овим двема сликама
врши својеврсни уметнички тран
сфер. Овај изузетан поступак, никада
виђен у нашем сликарству, предста
вља драгоцено упориште снажне

уметничке везе двојице стваралаца.
Све се дешава 1927. године, за време
Савиног другог боравка у Паризу.
*
Песма Пустолов у кавезу је настала
1922. године и штампана је као прва
песма збирке Откровење и тако, сва
верна естетици сувише стварног,
најавила и обзнанила тематске, идеј
не, поетске и естетске референце
Петровићеве поезије. Неки од одлома
ка гласе:
„...Неукротива је туга за младошћу,
несавладљиви друмови;
пробуђена на кошаре скочила моја
жеља,
чека: рогуши се, нигде нема никога.
Збрисаћу све мутне речи између себе
и бога,
поуздаћу се само у своје руке,
целиваћу гору или хајдуке,
комични поток што жубори.
убићу каквог гнусног сањалицу,
место сенки засадити му зелани врт
по лицу;
то крв из мене говори!
Ситости, ситости, свуда на хиљаде!
То задовољење похоте само успе да
ме начини чудовиштем,
што дршће, дахће, звижди од трбу
шности и засићења:
не знам (шта ме се тиче!) да ли при
рода онда мора да ме призна,
али је превазилазим.
Нема више љубави за човечност, већ
дахтање.
Више држим до твог ткива но до
живота,
и ништим себе, не из љубави, већ из
беса;
са тобом почиње животињство и
канибалство,
због тебе нећу стићи трезне свести
ни умрети
мој трбух није могао још сварити гру
дву крви и меса.
...
Где сам то сад?
Верујте да је онда тек оно: кад ме
досада савршенству води;
онда ми је досадно, онда сам опет
стари Словен
у чуну који језером сивим броди,
и пун јунака чија сен пада
на воду. О, понекад ми се збивају чуд
не ствари,
као да се спуштају из другога света:
док ме поново не обузме велики
вртлог страсти,
све жуто, црвено, зелено пред очима;
тамо, где је некада био дугачки видик
планина,
много злата, злата и распутаност
части,
моћна узлетања, у крваве каше, ута
пања.
Нема више жеље, већ да избришем
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постојење,
Да испуним све собом, све размаке,
све шупљине,
нема више ни дубоко плавог ни плани
не,
само: кркати, хркати, чмавати и
гроктати,
бити гнусна, огромна, дрхтава пла
зма:
а тиме престаје ова песма и настаје
крваво отупљење.
Песма је написана је у ich-форми
чиме је формално наглашена улога
песничког субјекта и постигнут ефекат
сугестивности у искуству и потпуном
одсуству дистанце песника и лирског
ја. Као и у већини песама збирке
Откровење, у овој се запажа неколи
ко мотивских целина. У складу са
песниковом онтолошком и когнитив
ном мрежом развијена је и мрежа
мотива који подржавају семантичко –
емоционалну конструкцију. Тако у овој
песми запажамо бар три групе:
- мотиви биолошке концепције или
реафирмације телесног ( нпр. ситост,
задовољење похоте, плазма, жва
ћем облаке, варим, подругујући, крв,
месо, ткиво, удови, црева итд.),
- мотиви мистичне концепције живота
као тајанства а у складу са интра
планетарном гравитацијом ( стари
Словен, друм и бескрај, ствари које
се прикрадају и долазе из другог
света итд.) у коју спадају и мотиви
смрти као другог почетка и
- група мотива којима се призива хри
шћански концепт, али као недово
љан за давање одговора на егзи
стенцијалистичк а питања (нпр. у
стиховима: „Место врба удове и цре
ва сипати на Цвете“ или „ Не, не! Зар
ипак само комад бога, бачен у
свет...“).
Низањем мноштва поетских слика и
мотива песник прати амплитуде сме
њивања свести (аналогне са појмови
ма мисао или досада која „до савр
шенства води“) и телесних усхићења (
„више држим до твог ткива но до живо
та“) пролазећи кроз револт („Стихови,
водите ме од ове земље: у мукама ме
за бољи живот рађала мајка“) и иску
ства у којима се сударају временски
планови и пројекције ( „...збивају се
оне чудне ствари што као да се при
крадају са другог света...“). Почетни
стихови песме у први план поставља
ју контраст између храста (који озна
чава прошлост саму, митол ошко,
исконско, али и хришћанско) и пропе
лера (као изум новог, модерног доба,
симбол технологије и напретка) и иако
песнички субјект истиче да није ни јед
но ни друго то баш може значити и да
јесте и једно и друго. Симболично, то
би имплицирало да је све на свету у
дуализму који, опет, у себи има клицу

1
О паралелама између ове две слике видети у тексту Жане Гвозденовић Пијана лађа између класичног и савременог, Зборник радова научног скупа Кла
сично, модерно, визионарско у стваралаштву Саве Шумановића, Шид, 2014, стр. 60 – 81.
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С. Шумановић, Доручак на трави, 1927.

истог која се понавља у другачијим
обличјима и именима. Феномен енер
гије која кружи кроз различите видове
и облике где ни смрт није крај ( али не
у духу источњачких веровања у инкар
нацију) већ промена стања те енерги
је, материјализован је стилским сред
ствима у којима се на визуелно- имаги
нативном плану одвија борба чулно
сти и духовности. Тако се ова песма
доживљава као својеврсна духовна
пустоловина спутаног у кавезу детер
минација. Стални напор да се та спу
таност оквира живота превазиђе кроз
похотна задовољавања, ситости на
хиљаде, засићења, секса, превазила
жења природе и њених лимита, запра
во је жеља да биће превазиђе еволу
тивни, морални или религиозни план
свог постојања. Запловити разуздано
лађом пијанства. Еруптиван карактер
и узбурканост песниковог сензибили
тета очитава се у сваком стиху и сличи
мору са Шумановићеве слике.
Фрагментарност језичког израза,
разграђивање синтаксе, замагљивање
смисла, двосмислене формулације
заправо су начин да се речју изрази
садржај много ближи стварним крета
њима духа и тако (слично али не и

истоветно надреалистичком поимању
језика) речима које су духовни двојни
ци појма осети покрет живог органи
зма.
Осетљивост перцептивног система,
а тиме и његова вербална пројекција,
трепери у кошмарним стањима духа.
Онеобичавање је овде у функцији
досезања истине и сржи и поставља
се као природније од онога што сма
трамо и доживљавамо као уобичајено.
Под окриљем тог сензибилитета зани
мљиво је истаћи колорит који овај
страсни пустолов, додељујући бојама
тактилну димензију и идентитет, кори
сти када слика вртлог страсти. У
стиховима : „...док ме поново не обу
зме велики вртлог страсти, све жуто,
црвено, зелено пред очима...много
злата, злата и распутаност части...у
крваве каше утапања...нема више ни
дубоког плавог, ни планина...“ страст је
визуелизована жутом, златном, црве
ном и зеленом, а мисао и сноп живот
ног тајанства дубоком плавом и белом
бојом планина. Све експресивне, сна
жне боје које у наносима отелотворују
страст, пожуду, чулност и енергију. Као
на представљеном Шумановићевом
платну. Још један аргумент из области
мотивског простора песме за полиди
мензионалну повезаност Пијане лађе

и Пустолова у кавезу извире из сле
дећих стихова:
„Верујте да је онда тек оно: кад ме
досада савршенству води
онда ми је досадно, онда сам опет ста
ри Словен
у чуну који језером сивим броди,
и пун јунака чија пада сен
на воду. О, понекад ми се збивају чуд
не ствари
као да се спуштају са другог света:
док ме поново не обузме велики вртлог
страсти...“
Песничка слика старог Словена у
чуну на језеру пројектује се у имагина
тивне сфере на одређен начин. Наиз
глед, та пројекција не мора имати
никакве стабилне и чврсте везе са
представом морнара на Шумановиће
вом платну. Али, с обзиром да песник
преплиће и укршта временске димен
зије у једну тачку тј. у себе сама и уз
уверење да је насликани лик у среди
шту Шумановићеве слике управо
песник, онда цели комплекс садејству
јућих елемената добија једну изузетну
рафинираност. Елемената што, узети
из објективне стварности, јер за другу
још не знамо, и распоређени на нов
начин, творе космос за себе.
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МИТРОВАЧКА ГАЛЕРИЈА

Изложба југословенског
сликарства

У

Галерији „Лазар Воза
ревић“ у понедељак,
16. априла, отворена
је изузетно вредна изложба
под називом „Југословенска
уметност друге половине ХХ
века“ из фонда Уметничке
галерије „Надежда Петро
вић“ из Чачка. Митровачка
публика ће моћи да види
дела Лубарде, Коњовића,
Милосављевића,
Прице,
Величковића, Муртића, Кул
мера, Миће и Вере Поповић,
Станчића, Блануше и дру
гих, који су оставили неиз
брисив траг у југословенској
модерној уметности послед
њих пола века.
Изложба је реализова
на као део сарадње изме
ђу две галерије отпочете
2014. године гостовањем
изложбе слика Лазара Воза
ревића у Чачку. Наставак
успешно започете сарад
ње митровачка публика је
могла видети реализаци
јом изложбе „Надежда и
савременици“, приређене у
Галерији „Лазар Возаревић“
током 2016.године и актуел
ном изложбом „Југословен
ска уметност друге полови
не ХХ века“, која је отворена
за посетиоце и љубитеље
сликарства од 16. априла до
18. маја.
Изложба је сачињена од
40 дела исто толико аутора,
који су стварали у периоду
од 1950. до 2000. године, на
овим просторима, који обу
хвата шири југословенски
простор, некада заједничке
државе. Уметничка галери
ја „Надежда Петровић“ из
Чачка поседује вредну збир
ку дела из поменутог пери
ода, коју је сакупљала од
свог оснивања 1961. годи
не, најчешће путем откупа
са Меморијала „Надежда
Петровић“, али и путем
поклона, аукција, донација.
– Уметници са ових про
стора пратили су савремена
кретања на пољу ликовних
уметности у свету, давају
ћи свој активни допринос,
али и препознатљиви стил
ски израз. Изложба је дога
ђај, треба је погледати, јер
заиста ствара праву слику о

Детаљ са изложбе

дометима домаћег сликар
ства и баца светло на неке
кључне сегменте ствара
лаштва на овим простори
ма у последњих пола века.
Добро је да се овако вред
не поставке могу видети и
ван матичних кућа, чиме се

постиже већа транспарент
ност уметности. Наша умет
ност никако није усамљено
острво, одсечено од општих
дешавања у свету ликов
них уметности. Напротив,
ова изложба показује да су
се уметници са ових про

Возаревић у Рашки

Као резултат остварене
сарадње Галерије „Лазар Воза
ревић“ и Културног центра „Гра
дац“ из Рашке отворена је 19.
априла изложба слика и црте
жа Лазара Возаревића у овом
граду. Била је ово прилика да и
град Рашка види дела Лазара
Возаревића из фонда митро
вачке галерије „Лазар Возаре
вић“, после двадесет и четири
града широм наше земље, која
су имала ту част да виде дела
овог истакнутог српског слика
ра.
– Није случајно што се изло
жба дела Лазара Возаревића
нашла у Рашки, на изворишту
наше духовности, када знамо

колико је великан нашег сли
карства
Лазар Возаревић
поклањао пажњу и налазио
инспирацију у нашој средњове
ковној традицији. Простор на
коме су настајала нека од нај
лепших дела наше средњове
ковне уметности, свак ако је
заслужио да буде домаћин
изложбе једног од највећих
представника српске модерне
који је свој израз градио на спо
ни старог и новог у нашој нови
јој уметности – рекла је на отва
рању Марија Вукајловић, исто
ричар уметности из митровачке
галерије „Лазар Возаревић“.
Изложба ће бити отворена
до 9. маја.

стора итекако живо хвата
ли у коштац са сликарским
проблемима свога времена
– каже Марија Вукајловић,
кустос изложбе.
Репрезентативан
избор
дела из збирке галерије у
Чачку показује присутност
свих значајнијих аутора,
стилских праваца и појава у
времену којим се бави. Могу
се видети различита стил
ска кретања од геометриј
ске и лирске апстракције,
разних врста експресиони
зма, преко енформела, нове
фигурације, концептуалне
уметности, до савремених
постмодерних појава, током
деведесетих. Изложба сва
како представља јединстве
ну прилику да се на једном
месту види низ изузетно
значајних аутора за култур
но поднебље коме припада
ју и стекне слика о уметнич
ким кретањима на домаћој
сцени, као и развоју модер
низма и постмодернизма у
нашој средини.
На отварању изложбе
говорили су Милан Марин
ковић, директор галерије и
Марија Вукајловић, исто
ричар уметности и кустос
изложбе. Музичи део про
грама употпунио је „Duo cor
de cantabile”, дуо Музичке
школе „Петар Кранчевић“,
који чине Ивана Мироса
вљевић (гитара) и Љубица
Јовановић (виолина). 
М. Н.
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Кућа првог митровачког
градоначелника

Пише:
Марија Вукајловић

Кућа Ћире Милекића

У
Реч је о луксузном
објекту грађанске
архитектуре
грађеном у стилу
неоренесансних
палата, јединствен
по северно
- италијанском
утицају на
архитектуру града

амбијенталној целини Житног
трга, међу здањима из 18. и 19.
века сачувана је и кућа првог
митровачког градоначелника Кирила
Ћире пл. Милекића. Није познато,
због недостатака писаних извора да
ли је кућу дао да се сазида сам Ћира
Милекић за себе и своју породицу
или је купио, већ раније саграђену
грађанску кућу, која ће одговарати
новим потребама њеног власника.
По свему судећи настанак овог објек
та може се сместити, по стилу град
ње у последњу четвртину 19. века,
управо у време када је Милекић сту
пао на дужност градоначелник а
Сремске Митровице. Реч је о луксу
зном објекту грађанске архитектуре
грађеном у стилу неоренесансних
палата, јединствен по северно-ита
лијанском утицају на архитектуру
града. Неоренесансни утицај се види
пре свега по колориту у теракот боји,
по елементима природног камена,
који је укомпонован у фасаду у виду
декоративних венаца и камених
оквира прозора са флоралним моти
вима и по обилном коришћењу кова
ног гвожђа на оградама балкона и
степеништа. Ова спратна грађевина

са средишњим улазом над којим се
налази висећи «француски» балкон,
наглашеним кордонским венцем,
сачињеним од плоча камене пласти
ке поређаних у фриз, који одваја при
земни од спратног дела и богато
украшеним кровним венцем од наиз
менично постављених конзола и
цветних апликација показује све еле
менте раскошне градске палате.
Особена је и декорација спратног
дела, где се у делу изнад прозора
налази надзидак са акротеријама у
облику акантусовог лишћа, а испод
прозора флорални мотиви у каменој
пластици са главама у облику људ
ских маски. Кроз лучно засведена
улазних врата са витрaжом од разно
бојног стакла улази се у раскошно
украшено предворје. Ово свечано
предворје са профилисаним зидови
ма, касетно рашчлањеном тавани
цом, осликаном цветним мотивима и
декоративним мермерним подом
представља достојан улаз у дом јед
ног градоначелник а. Целок упан
ентеријер показује својеврстан лук
суз у избору примењених материја
ла, од мермерног степеништа са
оградом од кованог гвожђа, до интар
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зираних паркета, раскошних каље
вих пећи и осталог пратећег мобили
јара добростојеће грађанске куће.
Спољашња фасада није битније
изменила првобитан изглед. док је
унутрашњост доживела бројне пре
градње и адаптације, нарочито у
дворишном делу.
Кирило Ћира Милекић племенити
био је пореклом из угледне посед
ничке и трговачке породице која је
носила племићку титулу Карловачкоградски, а више чланова ове породи
це имало је значајну улогу у јавном
животу тадашњег царства. Рођен 5.
1. 1847. у Сремској Митровици, шко
ловао се у Бечу на трговачкој акаде
мији, где је похађао и Правни факул
тет. По повратку бави се трговином и
врло рано укључује у политички
живот родног града. Већ са 24 године
на првим слободним изборима за
општинске саветнике расписаном у
склопу новог Закона о општинама
1871. бива изабран за начелника
општине управо у време интензивног
развојачења и укидања војне грани
це као превазиђене творевине, која
је изгубила своју првобитну функци
ју. Након десет година Митровица
1881. добија статус слободног кра
љевског града са пуном самостално
шћу, а Ћира Милекић између 24
заступника бива изабран за њеног
првог градоначелника. Упркос број
ним страначким оспоравањима више
пута бива биран на ову дужност на
којој ће се задржати пуних 27 година
до своје смрти 1908. Говорио је више
страних језик а, осим немачког и
мађарског, још и енглески, францу
ски и италијански, а често је биран за
посланик а Угарског парламента у
Будимпешти и Хрватског сабора као
потпредседник српског клуба. Као
посланик највише се бавио привред
ним, пољопривредним и просветним
темама као и питањима буџета.
После успостављања цивилних
власти отворен је простор за убрза
ни привредни развој града, а Ћира
Милекић је свакако био личност, која
је овај општи полет умео да води и
организује добро разумевајући
потребе нарасле грађанско-трговач
ке класе, којој је и сам припадао.
Град у ово време доживљава значај
не промене у привредном, економ
ском, културном и политичком живо
ту. Отпочиње убрзана идустријали
зација подстакнута грађењем првих
пруга средином осамдесетих, а
Митровица убрзо постаје мали цен
тар дрвне индустрије на јужним гра
ницама царства. За његово име везу
је се и одлука о забрањивању одно
шења и продавања археолошких
налаза, одлука о оснивању Музеја
(1885), доношење градског грба и
Статута, уређење градског парк а,
где су смештени антички споменици
у виду лапидаријума под отвореним

Упркос бројним
страначким
оспоравањима, Ћира
Милекић више пута
бива биран за
градоначелника а на
тој дужности ће се
задржати пуних 27
година до своје смрти
1908. Говорио је више
страних језика, осим
немачког и мађарског,
још и енглески,
француски и
италијански, а често
је биран за посланика
Угарског парламента
у Будимпешти
и Хрватског сабора
као потпредседник
српског клуба

Са прозора своје куће
на Житном тргу, као
центра трговачког
дела града Милекић
је могао посматрати
ужурбани живот града,
вреву пет годишњих
вашара и сајмова са
трговцима на велико
и мало из свих
околних крајева
и земаља
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небом. Три деценије рада оставиле
су неизбрисив траг у савременој
историји града, који је баш у ово вре
ме добио обрисе по којима је и данас
препознатљив. Као први човек радио
је свестрано на свим пољима како би
од једног граничарског насеља, које
је за скоро читав век заостајало за
сличним местима у околини омогу
ћио стварање модерног града са
свим садржајима које то подразуме
ва. Због својих несумњивих заслуга
Градска влада је Кирила Ћиру Миле
кића прогласила 1905. године за
почасног грађанина Митровице пово
дом 25-огодишњице од како је на
месту градоначелника и дала да се
изради портрет постављен у Град
ској већници, који се данас налази у
холу Музеја Срема, рад Стевана
Алексића, унука чувеног српског сли
кара Николе Алексића.
Са прозора своје куће на Житном
тргу, као центра трговачког дела гра
да Милекић је могао посматрати
ужурбани живот града, вреву пет
годишњих вашара и сајмова са тргов
цима на велико и мало из свих окол
них крајева и земаља. Ово здање
необично по колориту и материјали
ма сведочи истанчан укус новог
предузетничког духа, који је управо
настајао у кругу нарасле трговачке
класе, која се не везује више само за
традиционалне изворе утицаја из
аустроуг арског културног миљеа, већ
је отворена за различите утицаје са
стране.
После више од 140 година од
њеног настанка зграда се налази у
веома оронулом стању, иако је одо
лела бројним захтевима за избија
њем локала. У њеном приземном
делу данас се налазе пословне про
сторије фото-студија „Моон“ и шко
лице музике „Вивак“, на месту где је
раније била продавница дечије кон
фекције „Тодор“. У њеном спратном
стамбеном делу једно време живела
је породица познатог митровачког
сликара Бранка Јолера, који је сво
јом кичицом, можда више од било ког
другог аутора на својим платнима
овековечио градске пејзаже.
Радовима на реконструкцији и
адаптацији археолошког локалитета
на Житном тргу, који су у току, про
сторна целина римских ископина
прилагођава се потребама савреме
ног доба за одржавањем све бројних
градских манифестација. Као део
ширег пројекта на оживљавању ове
јединствене амбијенталне целине,
град ће издвојити средства за обнову
неколико фасада богате грађанске
архитектуре Житног трга. Прва у
низу за рестаураторско-конзерватор
ски поступак Завода за заштиту спо
меника културе, због свог историјскоуметничког значаја биће фасада
куће првог митровачког градоначел
ника Кирила Ћире Милекића.

32

M NOVINE

ФЕЉТОН

25. APRIL 2018.

РУСКА ЕМИГРАЦИЈА И ЊИХОВИ ПОТОМЦИ У СРЕМУ И СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ (4)

Митровчани руског порекла

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

Р

уске избеглице смештене широм
државе појавиле су се 1920. и у
Срему, нарочито у Сремским
Карловцима, где је седиште, бар при
времено, нашао и део руских иснтиту
ција. У потрази за бољим, сигурнијим
животом, једни су мењали пребивали
ште, одлазили из Краљевине СХС,
други су се досељавали у њу или пре
лазили из једног у други град. Тако се
и Сремска Митровица нашла на мапи
њихових путовања, за неке као успут
на станица, за друге као „трајно реше
ње“. На основу података о томе коли
ко је људи радило у просвети у Митро
вици види се да су неке породице у
њој боравиле само привремено, док
су се друге доселиле касније, не само
између два рата, него и после 1944.
Међу онима о којима се не зна пуно,
а дошли су у првом избегличком тала
су, је била породица коју су сачињава
ли муж и жена, чувеног презимена
Римски-Корсаков. Муж је некада слу
жио у Црноморској флоти, као офи
цир. Били су без деце и после смрти
(1947/48) иза њих нико није остао.
Сличну судбину су имали супружници
Николај и Анастазија Худјаков, о који
ма се зна толико да је супруг био војно
лице, који је после емиграције живео у
Митровици.
Породица Скуратов коју су чинили
отац, мајка и син Јура се доселила
после 1920. Имали су кафану која се
налазила на углу данашње Пушкино
ве и Светле улице. Јура је био оже
њен једном Митровчанком. Неко вре
ме у граду је живео инжињер Радич,
који је град напустио услед лоше
материјалне ситуације.После Другог
светског рата град је напустила и про
фесорица француског језика Алексан
дра Рудицина. Привремено у Митро
вици је живела породица Роговаја,
муж, супруга и њихове две кћери,
Олга и Татјана, која је касније постала
оперска певачица и супруга Вјачесла
ва Крутикова, брата Ларисе Богдано
вић. Породица Чечељ (супруга и
супруг-геодет) је град напустила у
време сукоба ФНРЈ и СССР-а, веро
ватно одлазећи у Мађарску. У Митро
вици је живела и руска породица Кач
кин. У граду је са три кћери, радећи по
кућама живела и извесна Анастасија
(Настја). Једна од њених кћери је
остала да живи у Митровици. Траг у
Митровици је оставила и породица
Соколов.
У Сремској Митровици, на Педаго
шкој академији је до 1986. када је пре
шао на Технички факултет у Зрењани
ну, радио проф. др Петар Хотомски
(1944-2011), син Захарија Хотомског,

Лариса Крутиков Богдановић

Лариса Иљинишна
Крутикова Богдановић
–Љаља, у Митровицу је
дошла после Другог
светског рата, са
супругом, чувеним
правником Васом
Богдановићем.
Бавила се превођењем
и давала приватне
часове руског и
француског језика

официра и предавача на војној акаде
мији у Москви.
Митровачка гимназија има дугу тра
дицију предавача пореклом из Русије
или њихових потомака. Тако је у Гим
назији историју предавала Гордана
Кутузов, а њена кћи, Александра
(Антић Кутузов) данас у овој школи
предаје ликовно. Горданин супруг,
Александар Кутузов, је био сарадник
Института др Петар Дрезгић из Срем
ске Митровице.
На православном гробљу се могу
прочитати имена појединих Руса који
су остали мање познати. Међу њима
су две жене са презименом Склевиц
каја –Марија Владимировна († 7. јуна
1938) и Анастасија Сергејевна (18701940), затим, ту су још: Ана Теофанов
на фон Курсел († 5. јуна 1937) и Ана
стасија Коноз (1885-1962).
У Сремској Митровици или у њеној
околини и данас живе потомци руских
емиграната из времена након Првог
светског рата. У Лаћарку са породи
цом живи потомак Глеба Скуратови
ћа – Игор. Потомак козака Стефана
Лукјанченка – Владимир живи у
Митровици, као и породица Николе
(Николаја) Стеценка, чији је отац
Иван дошао у Краљевину СХС. Међу
потомцима руских емиграната је и
породица Жарков из Берк асова и
потомци Јакова Покрова из Засавице
– Велибор Ивановић. Без њихове
помоћи и фотографија које су нам
уступили тешко би било реализовати
ову изложбу.
Уз Митровицу, руске избеглице се
помињу и у Шиду. Први који је забеле
жен био је Иван Порфириевич Косма
јенко, а поред њега помињу се још:
Иван Јаковљевич Васиљев, Стефан
Соловјев, Никола Глигоријевич Луки
јановски са ћеркама Маријом и Олгом,
Иван Кривов, породица Јосифа Пузен
ка, Анатолиј Васиљевич Упорников,
Ђорђе Димитријевич Семјенцов,
правник Феодор Јосипович Кентр
жински и Димитрије Антонович
Ступкинкоји се око 1930. доселио у
Оролик. Спону између Шида и Руме
чини породица Крутиков, која је у оба
града оставила значајан траг на под
ручју просвете. Тамара Крутиков
(рођена 1912), која је предавала у оба
града, живи данас у Београду и веро
ватно је једина жива особа која је еми
грирајући дошла у Краљевину СХС. У
Руми је поред Крутикова значајна и
породица Ротов. У овом граду су бар
привремено, док су радили у Румској
гимназији живели: Варвара Љахова,
Николај М. Мантулин, Борис Викен
тијевич Матусевич, Марија А. Пла
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Радови на фонтани камени цвет Ирине Непокојчицкаје

тонова, Марија Синицка, Марина
Суворина-Фирст и Владимир Јевге
нијевич Хлодовски.
Међу онима који су обележили сво
јим радом и ангажовањем у прошло
сти Сремске Митровице издвајају се
имена Јевгеније Александровне Сви
нарске (1874-1950), Ирине Алексан
дровне Непокојчицке (1909-1948),
Јакова Ивановича Шпилевоја (18901978) и Ларисе Иљинишне Крутиков
Богдановић (1915-2016).
Јевгенија Свинарскаја, позната и по
свом надимку Madame, важна је за
историју Митровачке гимназије у којој
је предавала француски и руски језик.
Иако је, услед промењених политич
ких и друштвених околности од 1932.
до 1944. била изван наставничког
колектива Гимназије, часове је давала
приватно и остала у лепом сећању, не
само својих ученика, него и других
Митровчана. Ирина Непокојчицкaја за
разлику од своје старије суграђанке
није се ангажовала у просветном раду,
него је, школујући се у руским школа
ма Краљевине СХС, повезала дух
руске културе са поднебљем на којем
је живела. Њено стваралаштво, пре
кинуто у раним годинама Другим свет
ским ратом, а потом смрћу, и данас је
једно од обележја Сремске Митрови
це. Радила је на обнови града после
1945, оснивању Музеја Срема, а поди
гла је више споменика, од којих је нај
познатији фонтана Камени цвет „отво
рена“ 1. маја 1946. године у градском
парку, који краси и данас.
Две особе су заслужне за културни

Ирина Непокојчицкaја је,
школујући се у руским
школама Краљевине СХС,
повезала дух руске
културе са поднебљем
на којем је живела.
Њено стваралаштво,
прекинуто у раним
годинама Другим
светским ратом, а потом
смрћу, и данас је једно
од обележја Сремске
Митровице. Радила је на
обнови града после 1945,
оснивању Музеја Срема,
а подигла је више
споменика, од којих
је најпознатији фонтана
Камени цвет „отворена“
1. маја 1946. године
у градском парку, који
краси и данас

и просветни живот у Сремској Митро
вици после времена Другог светског
рата. Јаков Иванович Шпилевој је у
град стигао бежећи од усташких поко
ља током Рата и ангажовао се после
ослобођења у Гимназији, формирају
ћи један од најзначајнијих послерат
них мешовитих хорова у Војводини.
Са супругом Маријом, која је давала
приватне часове балета и клавира, и
ученицима као учесницима приредио
је велики број концерата. Због своје
ерудиције, брачни пар Шпилевој је
био врло цењен како међу сународни
цима, тако и међу становништвом
Митровице. Лариса Иљинишна Крути
кова Богдановић –Љаља, свакако је
данашњим Митровчанима најпознати
ја Рускиња, захваљујући којој су сачу
вани подаци о већини руских породи
ца, које су бар привремено живеле у
овом граду. У Митровицу је дошла
после Другог светског рата, са супру
гом, чувеним правником Васом Богда
новићем. Бавила се превођењем и
давала приватне часове руског и
француског језика, за шта је имала
државну дозволу. Била је то својевр
сна приватна школа страних језика
коју су они који су је похађали звали
„Љаљина школа”. Њени полазници су
испите потом полагали пред стручним
комисијама (при факултету или Инсти
туту за стране језике). Једно време је
радила и као судски преводилац.
Више њених превода је објављено
Српском Сиону, часопису Сремске
епархије.
Крај
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1993. У присуству мировног
посредника лорда Овена, пред
седници СРЈ, Србије и Црне
Горе Добрица Ћосић, Слобо
дан Милошевић и Момир Була
товић покушали су да убеде
лидера босанских Срба Радо
вана Караџића да потпише
кор иг ов ан и
Венс-Овен ов
мировни план. Наредног дана
Скупштина РС је одбила овај
план, рат у Босни је настављен,
а СРЈ су пооштрене санкције
међународне заједнице.
26. април
1986. Експлодирао IV блок
нуклеарне централе у Черноби
лу у Украјини. Радиоактивни
облаци прекрили готово целу
Европу, а последице се испиту
ју. Централа трајно затворена
15. децембра 2000.
27. април
1521. Урођеници филипинског
острва Мактан убили португал
ског морепловца Фердинанда
Магелана који је предводио екс
педицију на првом путовању
око света.
1945. Ухапшен италијански дик
татор Бенито Мусолини, стре
љан наредног дана у месту
Донга, на обали језера Комо.
28. април
1918. У затвору у Терезину у
Чешкој умро Гаврило Принцип.
На двадесетогодишњи затвор
осудиле га аустроугарске вла
сти после атентата на аустроу
гарског престол онаследник а
Франца Фердинанда у Сарајеву
1914, чиме је почео Први свет
ски рат
29. април
1945. Америчке трупе у Другом
светском рат у ослободиле
немачки концентрациони логор
Дахау.
1980. Умро енглески филмски
режисер Алфред Хичкок.
30. април
1945. Адолф Хитлер и његова
љубавница Ева Браун изврши
ли самоубиство у подземном
бункеру у Берлину.
1945. Југословенска војска
ослободила, у Другом светском
рату, усташки логор Јасеновац.
1. мај
1886. У Чикагу је 40.000 радни
ка ступило у штрајк, захтевају
ћи боље услове рада, израже
не у пароли “три осмице” - по
осам сати рада, одмора и кул
турног уздизања. У сукобу с
полицијом убијено је шест и
рањено око 50 радник а. Од
1889. овај дан се слави као
Међународни празник рада. У
Србији је први пут прослављен
1894.
1994. У трци за “Гран При Сан
Марина” погинуо бразилски
аутомобилски ас Ајртон Сена
један од најбољих возача фор
муле 1. Британији, након 18
година владавине конзервати
ваца.
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HOROSKOP
ОВАН: Имате амби
циозне планове и
упорно покушавате
да остварите своје
циљеве. Међутим, ваш успех
зависи од нечијег утицаја. Нема
разлога да се понашате сувише
наметљиво у друштву сарадни
ка. Боље је да се определите за
умереније решење. Улазак у
неку забрањену зону или изне
надни порив за љубавном аван
туром може да вас разочара.

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

БИК: У сусрету са
сарадницима обрати
те пажњу на различи
те детаље или на
неке скривене поруке. Прикупите
све неопходне информације и
размислите на који начин треба
да наметнете своје ставове, при
томе немојте повредити нечије
интересе. У односу са вољеном
особом, боље је да избегавате
сучељавање или такмичарске
улоге које вас наводе на лошије
решење.

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

БЛИЗ АНЦ И:
На
пословној сцени све
има свој век трајања
али ви упорно инси
стирате на стварима које су дав
но превазиђене. У сусрету са
сарадницима узалудно покуша
вате да промените нечије
мишљењ е
или
понаш ањ е.
Вољена особа покушава да вас
остави у убеђењу како је све у
најбољем реду, али ви наслућу
јете нови проблем.
РАК: Захваљ ујућ и
добрим проценама
очекује вас успех у
пољу комуник ације
или у пословним преговорима:
делујете организовано у сваком
погледу и умете да наметнете
своје високе критеријуме пред
сарадницима. Допада вам се
оно што је недостижно или осо
ба до које не допире ваш глас.
На срећу увек постоји добра
замена.

СТРЕЛАЦ: Обратите
пажњу на различите
информ ац ије
на
пословној сцени, како
бисте остварили проширени
успех или новчани добитак. Не
будите сувише ситничави и зах
тевни према блиским сарадници
ма. Уживајте у разноврсним и
лепим стварима које обогаћују
ваше животно искуство. Покажи
те великодушност према својој
породици и блиској особи.
ЈАРАЦ: Не допада
вам се нечија улога
или понаш ање у
пословним прегово
рима. Ипак, немојте дозволити
да неко од сарадника у вама
подстиче ниске страсти или
жељу за такмичарском улогом.
Будите мудри и уздржани. Посто
је ситуације које треба избегава
ти, јер емотивно ривалство увек
оставља и различите последице.

ЛАВ: Не вреди да се
излаж ете
велик ом
менталном напору
или да се супротста
вљате особи, која ужива добар
глас и шири пословни утицај.
Боље је да ризик препустите
другима и да избегавате сумњи
ве пословно – финансијске пону
де. Топле емоције увек делују
лековито, стога задржите своју
пажњу на вољеној особи.

ВОДОЛИЈА: Уколико
сте довољно снала
жљиви пред сарадни
цима очек ују вас
позитивни резултати. Покажите
својој околини да поседујете раз
личите способности и да је ваша
улога скоро незаменљива у
пословно финансијским комби
нацијама. Важно је да остављате
запажени утисак и да се о вама
говори у неком допадљивом кон
тексту. Употребите свој шарм и
одговорите на љубавну поруку.

ДЕВИЦА: Неко вам
директно даје до зна
ња, да све има своју
цену или да не очеку
јете превише од нових пословно
– финансијских преговора. Пред
стоји вам мањи губитак, који тре
ба да усвојите као нову лекцију о
пословном понашању. Особа
која вас прихвата са искреним
симпатијама има позитиван ути
цај на ваше расположење и нове
одлуке.

РИБЕ: Очекује вас
низ интер ес антн их
сусрета,
обрат ите
пажњу на свој стил
изражавања или на утисак који
остављате у друштву сарадника.
Учините све што је потребно, да
спојите лепо и угодно са практич
ним и корисним. Вољена особа
понекад има велике захтеве, али
ви умете да их испуните. Будите
довољно маштовити и осмислите
неку интересантну забаву у двоје.

Crkveni
kalendar
Среда, 25. (12) април
Преподобни Василије Испо
ведник
Четвртак, 26. (13) април
Свет и
свеш тен ом уч ен ик
Артемон Лаодикијски
Петак, 27. (14) април
Свети Мартин Исповедник
Субота, 28. (15) април
Свети апостоли Аристарх,
Пуд и Трофим
Недеља, 29. (16) април
Свете мученице Агапија Хио
нија и Ирина
Понедељак, 30. (17) април
Преподобни Симеон Персиј
ски
Уторак, 1. мај (18. април)
Преподобни Јован ученик
Светог Григорија Декаполита

Обланде са
кобасицом
Састојци: 2 листа обланде,
300 г свежих кобасица, 300 г ајвара, 2 јаја, 250 г качкаваља.

Припрема: Качкаваљ изрендати на крупно ренде. Кобасице
истиснути из црева, па добијену
смесу сјединити са ајваром, јајима и добро измешати. Листове
обланди премазати припремљеним филом. Филовану обланду
ставити у тепсију и пећи у загрејаној рерни на 200 степени, петнаест минута. На исти начин испећи
још једну обланду. Печене обланде пресећи на пола, посути ренданим качкаваљем и наслагати
једну на другу. Накратко вратити у
рерну док се сир не отопи. Затим
извадити из рерне, оставити да се
охлади и исећи на коцке.

• Здравствено стање и
женину прошлост не
треба много проверава
ти. Увек ћеш нешто ново
открити.
• Само се у рату исплати
бити промашен случај.
• Возим као гром. Сваки
дан ударим у неко дрво!
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БИБЛИОТЕКА „ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“ ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Изгубљени
у равници

Промоција књиге Изгубљени у равници

П

рошлог четвртка, 19.
априла, у митровач
кој библиотеци „Глиго
рије Возаровић“ одржана је
промоција књиге „Изгубље
ни у равници – мање позна
те приче из историје народа
Војводине“ аутора Жикице
Милошевића. Поред аутора
књиге на промоцији су прису
ствовали и говорили гркокато
лички свештеник из Сремске
Митровице Владислав Варга,
историчар Миљан Гарчевић,
директорица Туристичке орга
низације Сремска Митрови
ца Светлана Сабо, Украјинац
из Сремске Митровице Игор
Шћурк и модератор програма
Роберт Чобан. Књига је угле
дала светлост дана у Новом
Саду на Сајму туризма. Након

тога промоције су одржане
на Сајму књига у Београду и
Новом Саду, затим у Магли
ћу, Бачу, Зрењанину и Осто
јићеву. Књига „Изгубљени у
равници“ говори о необичним
и заборављеним народима
Војводине. Аутор нас кроз
своје дело води кроз богату
историју народа који су живе
ли и живе на тлу покрајине уз
различите илустрације, мапе
и фотографије тог времена.
Скоро сви народи нашли су се
на мапи Војводине, те се тако
кроз књигу провлаче приче о
Шпанцима, Французима, Ита
лијанима, Немцима, Пољаци
ма, Бугарима, Грцима, Јевре
јима, Јерменима, Русинима и
многим другим народима.

А. Д.

МШ „ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“ РУМА

Вишеструки прваци
на МЕХФЕСТ-у

У

ченици Музичке школе
„Теодор Тоша Андреје
вић“ освајају бројне
медаље на такмичењима на
којима наступају, а овај пут је
реч о шестом Интернацио
налном фестивалу хармонике
МЕХФЕСТ који је 16. априла
одржан у Београду.
Ученици у класи професо
ра Дамир а Васиљ ев ић а
Тоскића су, како у соло катего
ријама, тако и у категоријама
камерне музике, у јакој конку
ренцији са такмичарима из
БиХ, Словеније, Мађарске и
Црне Горе, показали своје
вештине и таленат и донели
музичкој школи у три катего
рије укупно 13 првих награда.
У категорији солиста то су
Урош Мандић, припремни
разред , Емилија Гавриловић,

Душан Тубић, Михајло Повић,
Лука Балог и Милош Симетић
– сви ученици првог разреда
хармоник е. У категорији
камерни ансамбли освојене
су три прве награде - Трио
„Флешноутс“ (Милош Мирко
вић, Душан Тубић и Никола
Нићифоровић), Дуо „Виктори
ја“ (Михајло Станић и Јован
Бероња) и Трио „Мањифико“
(Александра Бркић, Валенти
на Гагић и Андрија Лукић) .
У категорији солисти –
варијете прве награде су у
Руму донели Милош Симе
тић, ученик другог разреда,
Стефан Чортановачки и
Вукашин Танчић, ученици
трећег разреда и Михајло
Јанић, ученик петог разреда
ОМШ „Теодор Тоша Андреје
вић“.
С. Џ.

Пар
С

Пише:
Драгана Попов

вакодневно смо у ситуацији да упознајемо људе око
себе. Није важно да ли је то на улици, парку или про
давници. Тако можемо да сазнамо колико људи посвећују
свом односу према другима. Да ли су љубазни, да ли су васпи
тани, спремни да помогну. Колико знају о послу који обављају.
Увек се може нешто научити. Од свакога. Понекад то нису само
позитивне ствари, али боже мој!
Није само школа та која васпитава, ту је и породица, сре
дина у којој се живи. Па, кад видиш да нешто не знаш ти се
потрудиш да научиш. Сад нисам сасвим сигурна како и шта се
учи у основним и средњим школама, али једно искуство од пре
неколико дана ме доводи у недоумицу. Наиме, у ком разреду
основне школе се учи шта је пар? Пар чарапа, пар ципела? Ја
мислим да се то учи најкасније у четвртом разреду основне
школе. Али, важно је да знају неке друге ствари, а баш те брига
шта значи пар. Место дешавања супер маркет (већа продавни
ца са месаром и пијацом), купаца ту и тамо и ја. Иза витрине са
месом раде три релативно младе жене. Ужурбано секу, пакују.
Ја разгледам и у једном моменту обраћа ми се најмлађа прода
вачица која има беспрекорни маникир и комплетну шминку као
да ће у вечерњи провод. „Изволите“ - љубазно ће изајлајнира
на црнка. „Молим Вас
два пара дебрецине
После оваквог
ра“ - кажем ја. Нарав
иску
с
тва
следећи пут
но, да нисам прати
кад
будем
куповала,
ла сваки њен покрет,
него ко сваки купац куповаћу на килограме.
зевам около и присе
Ваљда је то
ћам се шта ми још тре
јасније. Што
ба. Док сам трепнула,
она ми дотура запа
оптерећивати
коване дебрецинере
продавце и закерати
и на моје изненађење
са два пара, три пара.
видим да ми је спре
мила пар дебрецинера
„Ма, пола килограма
(два комада). Затечена
дебре
цинара ми дајте“
узимам дебрецинере и
- рећи ћу чим крочим
кренем даље. Мислим,
можда ме није добро
пред продавца. Нећу
чула. Нема везе доћи
се изненадити,
ћу и сутра. Нисам оти
про
давцу ће бити
шла сутра већ за неко
лико дана и гле изне
јасно, и сви
нађења, послужиће ме
ћемо
зајед
но бити
мушкарац. Иста прича:
задовољни
„Молим вас два пара
дебрецинера“. Ту се
нашао и неки комшија са којим сам се упустила у разговор и
баф стиже опет пар дебрецинера. Како ја то причам? Неразго
ветно, шушкам или шта? Двоумим се да му кажем да сам тра
жила два пара, а не један. А, коме да кажем? Два пута иста
ствар. Значи да ти продавци нису научили у школи шта је пар.
Ово је само једна од „ситница“ са којом се сусрећемо у обавља
њу свакодневних активности. Прошли основну и средњу школу,
а нису научили шта значи пар. Можда у свету напредне техно
логије и 21. века који лагано крцкамо и није важно да знаш шта
је пар нечега. Зна да препозна врсту меса, да га пакује, мери,
али не зна шта је пар. Никад саставити два добра. Тако је то у
животу. После оваквог искуства следећи пут кад будем купова
ла, куповаћу на килограме. Ваљда је то јасније. Што оптере
ћивати продавце и закерати са два пара, три пара. „Ма, пола
килограма дебрецинара ми дајте“ – рећи ћу чим крочим пред
продавца. Нећу се изненадити, продавцу ће бити јасно, и сви
ћемо заједно бити задовољни. Знам да ово основно непозна
вање појмова није карактеристика свих продаваца, али и то је
доказ да треба стално учити, ма чим се бавили.
Наравоученије: проверите пре куповине да ли продавац зна
шта је пар.

M NOVINE

25. APRIL 2018.

ШИДСКЕ УСПОМЕНЕ: ЧИТАОНИЦЕ И „ЈАВОР ГУСЛЕ”

Књиге и музика
избор старих Шиђана

Хотел Гранд

К

рајем деветнаестог века воде се акци
је у Шиду како да се на једном месту,
читају новине и књиге и на тај начин
скрати време посебно у зимском периоду.
Почињу да се оснивају читаонице . Претпо
ставља се да је Српска читаоница основа
на у Шиду 1889. године. Поред занатлија,
трговаца, угоститеља, читаоницу су посећи
вали и земљорадници, као и службеници.
Свакодневно су долазиле новине, а новине
су стизале и у поједине кафане и бербер
нице. У то време новине су стизале на шта
повима посебно за то прављеним и тако се
читало. Током наредних година обезбеђен
је и приличан број књига за читање. С вре
мена на време организоване су приредбе и
сав приход коришћен је за повећање књи
жевног фонда. Рад читаон
 ице је забрањен
1904. године за време Бана Рауха, јер су
се плашили националне пропаганде. Са
радом читаоница наставља 1908. године,
па све до почетка Првог светског рата. И
опет пауза до 1919. Године. У том периоду
уписује се велики број чланова, набавља
ју се нове књиге јер су за време рата број
ни наслови уништени. Просторије су биле
у хотелу „Шалош”, „Гранд хотелу” и хотелу
Ђоке Ђуричина. Временом ове навике сла
бе тако да неколико година после Другог
светског рата читаон
 ице престају са радом.
Поред Српске читаон
 ице, 1913. године
основана је и Словачка читаоница, али са
нешто скромнијим фондом књига и нови
на. У свом саставу имала је добро разви
јену фолклорну, драмску и музичку секцију.
Ту су организоване бројне свечаности. И
Русини су имали своју читаон
 ицу од 1920.
године. Прве просторије биле су у Русин
ском двору. И овде су чланови организова
ли разне приредбе, а са својим програмом

гостовали су и у другим местима. Хрватска
читаоница се оснива 1925. године у згради
иза католичке цркве.
Велики број мештана био је ангажован
у оквиру српског певачког друштва „Јавор
гусле” које је основано 1876. Године. Први
хоровођа био је учитељ Стеван Јанко
вић. Млади људи били су у великом бро
ју чланови овог друштва, мада је било и
оних нешто старијих. Крајем деветнаестог
века расписује се ново место за учитеља у
Шиду. Занимљив је тај назови конкурс јер
се тражило од будућег учитеља да зна и
може руководити хором. На то место при
мљен је Спасоје Томић, учитељ, касније
управитељ основне школе и срески школ
ски надзорник. Томић је хором руководио
од 1898. године , па све до 1942. године
када је убијен у Сремској Митровице као
и многи други Шиђани. Спасоје Томић се
бавио писањем и компоновањем песама.
Објавио је више руковети и народних песа
ма, а позната му је композиција „Школа за
тамбуре”. Друштво је имало и мешовити
хор, а број је варирао од 40 до 60 члано
ва. По завршетку Првог светског рата дру
штво обнавља рад 1919. године . Друштво
је наступало у многим градовима, а 1924.
године у Београду присуствује и церемо
нији преноса мошти композитора Стевана
Мокрањца. „Јавор гусле” престају да раде
пред почетак Другог светског рата
Међу онима који су помагали рад овог
Друштва били су многи трговци, занатли
је, угоститељи и земљорадници: Кузман
Недељковић, ћурчија, Младен Марковић,
обућар, Сава Тубић, трговац, Лазар Шума
новић, али и домаћице Сека Андрић, Љуби
ца Коларић, Јованка Јацков.
Драгана Попов
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IZ MATI^ARSKOG
ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИ БРАК: Драго
слав Шојић и Тамара Ћетко
вић, Милан Јевтић и Јелена
Зубац.
ДОБИЛИ СИНА: Далибор
и Жељка Плавшић - Љуково,
Ђорђе и Соња Каралић Сремска Митровица, Саша и
Бојана Матијевић - Ердевик,
Ненад и Мирјана Радовано
вић - Лаћарак, Ненад и Зори
ца Пуач - Рума, Душан и Ана
Јаков љев ић
Сремс ка
Митровица, Евалд и Маја
Нађ - Сремска Митровица,
Борис и Милијана Дегенек Рума, Жељко и Мирјана
Маричић - Вогањ.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Лазар и
Бранислава Георгијевић Нерадин, Мирослав и Мирја
на Петк овић - Пећинци,
Димитрије Ђенић и Милица
Кејић – Ђенић - Рума, Марко
и Сњежана Маринковић Сот, Дејан и Александра
Парошки - Сремска Митро
вица, Срђан и Тијана Кара
новић - Путинци, Немања и
Оливера Добројевић - Ваши
ца, Александар и Сања
Ђурић - Лаћарак, Ђорђе и
Мирјана Павловић - Сремска
Митровица, Дамир и Алек
сандра Буха - Сремска
Митровица, Жељко и Снежа
на Швингер - Мартинци,
Горислав и Слободанк а
Маричић - Вогањ, Радош и
Сања Ћук - Рума, Мирослав
и Драгана Јовановић - Ириг.
ДОБИЛ И
БЛИЗ АНЦ Е:
Горан и Терезија Мијатовић Вишњићево, Радован и Дра
гана Јовановић - Равње.
УМРЛИ: Марковић Мило
мир рођ. 1953, Миловановић
Ђорђе рођ. 1921, Томић Рад
мила рођ. 1928, Остојић
Радивоје рођ. 1944, Крстано
вић Љубица рођ. 1954, Про
дановић Борислав рођ. 1954,
Басара Милк а рођ. 1931,
Васиљевић Душан рођ. 1931,
Ристановић Живота рођ.
1937, Владисављевић Жив
ко рођ. 1937, Милованчевић
Драган рођ. 1938, Комнено
вић Ћира рођ. 1936, Киш
Љубица рођ. 1942, Дучић
Милан рођ. 1950, Субашић
Радослав рођ. 1960, Туцић
Дејан рођ. 1943, Кирш Миле
на рођ. 1935, Требовац Ран
ка рођ. 1972, Ружица Митро
вић рођ. 1952, Душан Нико
лић рођ. 1952, Ева Шпановић
рођ. 1940, Радијана Максић
рођ. 1945.

RUMA
УМРЛИ: Теда Врањеш,
рођ. 1928. год, Зорка Дабић,
рођ. 1948. год, Божица
Баљак, рођ. 1932. год, Жива
на Врачевић, рођ. 1935. год.
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Београд: Вождовац – Напре
дак 1:0; Ниш: Раднички – Црве
наЗвезда 1:3; НовиСад: Војво
дина – Спартак ЖК 0:2; Бео
град: Партизан – Чукарички 2:1;
Ивањица: Јавор-Матис – Земун
1:0; Београд: Рад – Радник 2:1;
Бачка Паланка: ОФК Бачка –
Мачва 1:1; Чачак: Борац – Мла
дост 0:2.

Врање: Динамо – ТСЦ 0:1;
Бежанија: Бежанија – Будућ
ност 2:0; Нови Сад: Пролетер
– Металац 2:3; Пирот: Раднич
ки (П) – ЧСК Пивара 2:0; Пара
ћин: Темнић – Јагодина 4:2;
Ужице: Слобода – Синђелић
1:0; Инђија: Инђија – Нови
Пазар су играли у понедељак;
Земун: Телеоптик – Раднички
(К) 2:2.

Пригревиц а: Братство –
Цемент 3:0; Нови Бановци:
Омладинац – Оџаци 1:1; Зре
њанин: Раднички (З) – Бечеј 1:3;
Суботица: Бачка 1901 – Динамо
3:2; Сремска Митровица: Рад
нички (СМ) – Ц. Звезда 2:0; Пан
чево: Железничар – Младост
(БЈ) 2:1; Стари Бановци: Дунав
– Борац 4:3; Шид: Раднички (Ш)
– Раднички (НП) 1:3.

Темерин: Слога (Т) – Хајдук
(Д) 2:1; Војка: Сремац – Купи
ново 1:1; Нови Сад: Борац (НС)
– Јединство 0:1; Ердевик: Сло
га (Е) – Хајдук (Б) 4:0; Нови
Сад: Индекс – Кабел 0:1; Шај
каш: Борац (Ш) – Славија 3:1;
Лаћарак: ЛСК – Подунавац 2:2;
Каћ: Југовић – Хајдук (Ч) 2:1.

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

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

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

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

32
32
32
32
32
32
32
32

27
21
16
15
14
14
14
12

4
7
7
8
8
9
7
8

1
4
9
9
10
9
11
12

80:17
62:26
58:39
50:45
42:30
46:31
50:43
33:32

45
36
31
28
27
26
26
22

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

32
32
32
32
32
32
32
32

10
10
10
10
8
8
7
6

9
8
5
7
5
7
4
5

13
14
17
15
19
17
21
21

39:45
33:39
34:48
34:54
26:48
31:57
32:60
25:61

21
21
20
19
17
16
15
12

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Кукујевци: Обилић 1993 –
Напредак 4:0; Беркасово: Сре
мац – Јединство (Љ) 4:0; Моро
вић: Јединство – Омладинац
4:2; Шид: Једнота – ОФК Бингу
ла 4:0; Ердевик: Ердевик 2017
– ОФК Бачинци 4:0; Гибарац:
Синђелић – Граничар 4:1.
01. Напредак
02. Обилић
03. Ердевик
04. Синђелић
05. Једнота
06. Јединство
07. ОФКБачин.
08. Сремац
09. Омладинац
10. Граничар
11. ОФКБингу.
12. Јединс. (Љ)

15 12 2 1 42:15 38
15 12 1 2 53:13 37
15 12 1 2 36:12 37
15 7 3 5 32:28 24
15 7 2 6 34:26 23
15 7 2 6 25:25 23
15 6 4 5 30:25 22
15 5 3 7 32:29 18
15 4 0 11 24:45 12
15 3 2 10 16:47 11
15 2 3 10 14:35 9
15 1 1 13 17:55 4

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА
Јазак: Цар Урош – Слога (К)
1:2; Крчедин: Фрушкогорац –
Дунав 4:1; Ривица: Планинац
–Раднички 0:1; Јарковци:
Борац – Крушедол 0:7; Мара
дик: Слога (М) – ЧСК 1:2.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Крушедол
ЧСК
Слога (К)
Раднички
Дунав
Слога (М)
Планинац
Фрушкого.
Цар Урош
Борац

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
9
7
6
6
4
3
2
1
0

2
1
3
5
3
1
2
5
3
1

1
2
2
1
3
7
7
5
8
11

41:12
30:12
23:16
26:12
27:14
20:23
19:26
15:24
12:34
8:48

29
28
24
23
21
13
11
11
6
1

23
23
23
23
23
22
23
23
22
23
23
23
23
23
23
23

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

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

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

33:19
40:22
32:15
31:18
23:21
24:20
25:22
23:24
20:21
30:24
25:27
19:26
20:28
24:36
19:32
11:44

47
46
45
38
36
35
31
30
30
29
29
28
25
21
20
11

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

19
13
14
10
10
10
11
11
11
10
7
7
6
6
5
2

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

2
5
7
7
8
8
10
10
10
9
10
10
12
12
13
19

65:16
37:14
37:15
35:27
35:29
31:27
28:25
38:36
31:30
26:21
27:35
27:37
24:38
28:46
22:35
13:73

58
43
43
35
34
34
34
34
34
33
26
26
22
22
19
7

МОЛ СРЕМ

OФЛ ПЕЋИНЦИ

Манђелос: Фрушкогорац –
Напредак 1:1; Доњи Петровци:
Доњи Петровци – Слога 6:0;
Обреж: Граничар (О) – Грани
чар (К) 3:0; Бикић До: Бикић
Дол–Митрос 2:1; Нови Карлов
ци: Полет – Хајдук 1:0; Бре
стач: Брестач – Зека Буљуба
ша 0:3; Буђановци: Младост –
Доњи Срем 2015 0:1; Шашин
ци: Слобода – Фрушка Гора 1:1.

Карловчић: Ловац – Мла
дост 2:1; Шимановци: Хајдук
1932 – Витез 7:0; Сибач: Сло
вен – Камени 1:2; Огар: Шумар
– Сремац 2:0.

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

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

15
12
12
12
11
12
10
9
9
8
8
7
6
6
2
2

3
7
5
4
5
2
5
4
4
6
5
5
6
3
4
2

4
3
5
6
6
8
7
9
9
8
9
10
10
13
16
18

62:20
51:13
57:20
40:25
43:26
31:33
34:30
33:39
32:26
36:28
32:35
30:37
25:48
31:50
16:63
23:83

48
43
41
40
38
37
35
31
30
29
29
26
24
21
9
8

ОФЛ РУМА – ИРИГ
Грабовци: Граничар – 27.
Октобар 4:1; Добринци: Сре
мац – Војводина 4:0; Рума:
Јединство (Ру) – Борац 7:0;
Никинци: Полет – Јединство
(К) 4:1; Мали Радинци: Фру
шкогорац – Слога 3:4; Платиче
во: Јединство (П) – Младост
неодиграно.
01. Слога
02. Јединс. (Ру)
03. Сремац
04. Јединс. (К)
05. Јединс. (П)
06. Полет
07. Фрушког.
08. Граничар
09. Војводина
10. Борац
11. 27.Октобар
12. Младост

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

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

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

2
2
3
4
5
3
5
10
10
10
12
12

57:14
35:13
44:17
40:20
35:18
29:17
28:30
28:42
19:40
20:54
15:43
10:52

37
35
32
31
26
26
22
15
11
11
7
5

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

Хајдук
Шумар
Младост
Камени
Сремац
Ловац
Витез
Словен

10
10
10
10
10
10
10
10

9
8
7
5
4
3
2
0

0
0
0
0
1
1
1
1

1
2
3
5
5
6
7
9

35:9
28:10
24:9
17:16
18:17
16:31
16:36
7:33

27
24
21
15
13
10
7
1

Шуљам: Напредак – БСК 0:3;
Сремска Рача: Срем – Плани
нац 1:1; Ноћај: Ноћај – Слога (З)
3:1; Борац (ВР) је био слободан.
БСК
Срем
Планинац
Слога (З)
Ноћај
Борац (ВР)
Напредак

8
8
8
7
8
7
8

6
5
3
3
2
1
1

2
2
2
2
2
1
1

0
1
3
2
4
5
6

13
14
13
13
11
8
8
8
8
7
6
5
6
4
4
3

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

0
2
2
3
6
8
8
9
10
10
11
12
14
11
13
12

45:12
39:10
46:25
39:22
28:25
35:31
26:26
33:29
22:24
24:33
26:40
33:48
19:34
20:44
16:37
16:27

47
47
45
44
37
29
29
28
27
25
22
19
19
18
16
15

СРЕМСКА ЛИГА

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

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

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

37:5
21:4
14:15
11:12
15:23
7:22
9:33

20
17
11
11
8
4
4

Мачванс ка
Митров иц а:
Подриње – Борац (М) 6:0; Рума:
Словен – Будућност 0:0; Вито
јевци: Партизан – Јадран 1:0;
Љуково: Љуково – Рудар 1:0;
Инђија: Железничар – ПСК 4:0;
Хртковци: Хртковци – Слобода
2:4; Адашевци: Граничар 1923
– Први Мај 0:2; Кленак: Борац
(К) – Напредак 1:1.

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

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

19
17
15
13
11
8
9
9
10
9
7
6
7
5
6
4

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

3
5
2
5
10
7
9
10
10
12
13
12
14
13
15
15

71:17
44:16
55:16
45:18
35:41
30:25
34:33
43:37
36:35
33:42
24:41
29:44
20:42
23:44
17:49
31:70

58
52
51
44
35
32
32
31
30
28
24
23
23
20
20
15

ФК Раднички (СМ)
– ФК Црвена Звезда (НС) 2:0 (1:0)
Стадион у Хесни, гледа
лаца 200. Судија: Делиба
шић Марко из Врбаса.
Стрелци: Скорупан у 22.
и 74.минути за Раднички.
Жути картони: Вукмир и
Бајун ов ић
(Радн ичк и),
Костић (Црвена Звезда)
Играч утакмице: Дамир
Скорупан
Раднички: Вујасиновић
7, Ристић 7, Јевић 8, Ива
новић, Кременовић 8, Вук

мир 8, Ћурко 8, Туцаков 8,
Херцег 7(Стоис ављевић 8),
Бајуновић 7(Качар 7 (Сте
вић 7)), Скорупан 8.
Црвена Звезда: Глави
чанин 6, Хајризи 6, Марја
новић 5 (Црнојачки 7), Сла
вуљица 5, Бајић 6, Рађен 6,
Костић 6 Илић 6, Берић 6
(Кнежевић 6), Зечевић 5
(Балетић 6), Балабановић
6
Ј. С.
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ТАКМИЧЕЊЕ У РЕШАВАЊУ СТУДИЈА СЛУЧАЈА

Друго место за Николину и Емилију

Е

кономски факултет у Суботици – Универзитет
у Новом Саду организовао је током протеклог
месеца прво такмичење у решавању студија
случаја, на којем је учествовало преко 70 ученика
из средњих школа из целе Србије, међу којима и
ученици Средње техничке школе „Миленко Веркић
Неша“ из Пећинаца, који су освојили престижно дру
го место.
Пећиначки тим под називом „Змај у зеленим чара
пама“, који су чиниле Николина Николић и Емилија
Бастајић, заједно са првопласираним и трећепласи
раним тимовима, у понедељак 16. априла, презен
товали су своје резултате на Економском факултету
у Новом Саду, приликом свечане доделе награда,
које је уручио продекан за основне и мастер студије,
проф. др Александар Чучковић. Прво место освоји
ла је Економско трговинска школа „Јован Трајковић”
из Зрењанина, док се за треће изборила Економско
трговинска школа из Куле. Младе будуће економи
сте из Пећинаца припремали су професор Биљана
Јованчић и вероучитељ Милош Јефтић.
Поред дружења и новог искуства, престижно дру
го место на овом такмичењу пећиначким средњо
школцима донело је и наградно путовање на Еко
номијаду у Бугарску, што ће свакако бити искуство
више.

Николина Николић и Емилија Бастајић са Милошем Јефтићем

ЗОНСКА СМОТРА ДЕЧЈЕГ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА

Масовност доноси резултате

У

четвртак 19. априла
је у пећиначком Кул
турном центру поче
ла 61. Зонска смотра деч
јег сценског стваралаштва
Срема у организацији Савез
уметничког стваралаштва
аматера Војводине. Покро
витељ ове манифестаци
је је Општина Пећинци, а
свечаном отварању су при
суствовали и заменик пред
седника општине Зоран Вој
кић и начелница Одељења
за друштвене делатности
пећиначке Општинске упра
ве Снежана Гагић. Војкић је
том приликом нагласио да
је важно да се деца баве
уметношћу, а да ће локална
самоуправа увек бити ту да
подржи овакве манифеста
ције.
На почетку програма при
сутнима се обратио и дирек
тор Културног центра Јован
Деврња, који је подсетио
да је ова установа четврту
годину за редом домаћин
Зонске смотре дечјег сцен
ског стваралаштва Срема.
Током дводневног програ
ма смотре биће одиграно 12
позоришних представа из
шест сремских општина –
Сремске Митровице, Инђи

је, Старе Пазове, Шида,
Руме и Пећинаца, а најбо
ље представе пласираће се
на Мајске сусрете у Темери
ну, од 19. до 22. маја.
Задатак да оцени које
три представе заслужују да
понесу титулу најбољих има
селектор
манифестације
Миљан Војновић, професор
на Академији уметности у
Новом Саду, на Департма
ну драмских уметности, који
нам је рекао да не постоји
унапред одређен број пред
става које ће се са Зонске
смотре пласирати на Мајске

сусрете, већ ће зелено све
тло добити све представе
које то заслужују.
– У срединама где постоји
континуитет и где је масов
ност мало боља то је дове
ло и до резултата. Ту бих
као пример издвојио управо
сремску зону, јер ту видим
раст мотивације и деце и
педагога, са којима лепо
сарађујемо већ година
ма. То доноси резултате. У
Пећинцима се испоставило
да је брига домаћина смо
тре довела до тога да се у
пећиначкој општини појача

рад на пољу сценског ства
ралаштва – рекао је Војно
вић и додао да као селектор
има и саветодавну функцију
и да се труди да са аутори
ма представа подели своје
импресије о њиховим креа
цијама, као и да са аспекта
струке да смернице за даљи
рад.
Из општине Пећинци у
конкуренцији су две пред
ставе: „Времеплов“ Драмске
секције КЦ Пећинци и „Капе
тан Џон Пиплфокс“ ОШ
„Душан Вукасовић Диоген“
из Купинова.

