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Покра јин ска вла да и Наци о нал на 
али јан са за локал ни еко ном ски 
раз вој НАЛЕД орга ни зо ва ли су 

кон фе рен ци ју „Лиде ри инве сти ци ја у 
Вој во ди ни“ која је одр жа на 19. апри ла 
у згра ди покра јин ске вла де. То је била 
при ли ка да се пред ста ве при ме ри нај-
бо љих прак си у при сту пу еко ном ском 
раз во ју и при вла че њу инве сти то ра које 
се при ме њу ју у Вој во ди ни. 

Овом при ли ком Рума је доби ла јед-
но вели ко при зна ње од покра јин ске 
вла де и НАЛЕД-а јер се нашла, зајед-
но са гра до ви ма Нови Сад и Сом бор, 
као јед на од три локал не само у пра ве 
у Вој во ди ни које су нај да ље одма кле у 
обла сти инве сти ци ја.

Поред потен ци ја ла Руме, Сом бо ра 
и Новог Сада пред ста вље ни су резул-
та ти новог истра жи ва ња НАЛЕД-а о 
спрем но сти локал них само у пра ва у 
Вој во ди ни да под сти чу раз вој локал не 
при вре де.

Игор Миро вић, пред сед ник покра јин-
ске вла де је нагла сио да је рав но ме-
ран еко ном ски раз вој Вој во ди не пре по-
знат као један од глав них при о ри те та 
по фор ми ра њу покра јин ске вла де пре 
годи ну и по дана. 

– То је од нас тра жи ла реал ност, јер 
је несклад сте пе на раз ви је но сти поје-
ди них дело ва покра ји не био изу зет но 
велик, могло би се рећи дра сти чан. 
Зате че но ста ње је било такво, да је чак 
19 вој во ђан ских општи на пало испод 
про се ка раз ви је но сти Срби је, као и да 
је био гото во пот пу но зау ста вљен раз-
вој, чак и нека да моћ них инду стриј ских 
цен та ра попут Зре ња ни на, Сом бо ра 
или Срем ске Митро ви це – рекао је 
Игор Миро вић.

Он је додао да је један од меха ни-
за ма подр шке раз во ју свих општи на 
финан сиј ска подр шка отва ра њу инду-
стриј ских зона широм Вој во ди не. Тре-
нут но се финан си ра изград ња и опре-
ма ње 11 инду стриј ских зона, а циљ је 
да сва ка општи на, у којој за то посто-
је усло ви, доби је бар јед ну модер ну 
инду стриј ску зону.

Пред сед ник рум ске општи не Сла-
ђан Ман чић је под се тио да је пре пет 
годи на општи на била у вео ма тешкој 
финан сиј ској ситу а ци ји – са вели ким 
дуго ва њи ма и кре дит ним заду же њем, 
али је кроз одго во ран рад и дома ћин-
ско пона ша ње, као и уз вели ку подр-
шку репу бли ке, покра ји не и самог 
НАЛЕД-а, ту тешку ситу а ци ју оста ви ла 
иза себе. 

– Зајед нич ком сарад њом са вишим 
ниво и ма вла сти, логи стич ком и финан-
сиј ском подр шком у виду суб вен ци ја, 
али и тран сфор ма ци јом локал не адми-
ни стра ци је, успе ли смо да напра ви-
мо одлич ну инве сти ци о ну кли му и по 
тре ћи пут смо про шли про цес ресер-
ти фи ка ци је НАЛЕД-а као општи на са 
повољ ним послов ним окру же њем. 
Овај пут са чак 88,4 одсто испу ње них 
кри те ри ју ма – изја вио је на кон фе рен-
ци ји Сла ђан Ман чић. Он је иста као да 
је у рум ској општи ни отво ре но 5.000 
нових рад них места, да је забе ле жен 
при лив од око 150 мили о на евра инве-
сти ци ја, као и да у Руми раде и гра ђа-
ни из окол них општи на.

 – У нашој сре ди ни су отво ре не 
фабри ке ита ли јан ске „Кал це до ни-
је“, бри тан ског „Албо на“, фран цу ског 
„Хачин со на“, кине ско-дан ске ком па-
ни је „Хелт кер Јуроп“, непал ске „Сино-

вејшн гру пе“, а са радом је поче ла и 
ита ли јан ска фир ма „Ла Линеа вер де“. 
Поно сни смо и што нисмо запо ста-
ви ли дома ће инве сти то ре. Рум ски 
„Руме кон“ је отво рио погон на Рум ској 
петљи, а наја ви ли су и ново про ши ре-
ње у овој годи ни. Нови погон гра ди ће 
и ком па ни ја „Фре зал“, као и „Афро дит 
мод колекшн“. Укратко, успе ли смо да 
сви ма који има ју послов ну визи ју омо-
гу ћи мо усло ве да раз ви ја ју свој бизнис 
– инфор ми сао је о успе си ма локал не 
само у пра ве Сла ђан Ман чић.

Пода так који ука зу је на зна ча јан еко-
ном ски раз вој и инве сти ци је је и број 
неза по сле них у рум ској општи ни. На 
еви ден ци ји Наци о нал не слу жбе за 
запош ља ва ње данас се нала зи 4.200 
лица, док је на почет ку 2014. годи не 
било пре ко 7.000 људи.

Кон фе рен ци ји у Новом Саду су при-
су ство ва ли и дирек то ри ком па ни ја које 
послу ју на тери то ри ји рум ске општи-
не, као што су „Митас“, „Хачин сон“, и 
„Албон“.

Чла ни ца Управног одбора НАЛЕД 
Стан ка Пеја но вић је нагла си ла да је, 
поред НАЛЕД-а, добар при ступ у при-
вла че њу инве сти ци ја у Вој во ди ни пре-
по знао и „Фај нен шел тајмс“ који Вој-
во ди ну годи на ма уна зад ста вља међу 
десет нај бо љих у Евро пи на листи 
„Гра до ви и реги о ни будућ но сти“ по 
стра те ги ји при вла че ња инве сти ци ја и 
ниским тро шко ви ма ула га ња. 

На овој листи се међу малим реги-
о ни ма нашао и Срем, као и гра до ви и 
општи не Срем ска Митро ви ца, Инђи ја, 
Зре ња нин, Сом бор, Пан че во, Рума и 
Ста ра Пазо ва.

 С. Џ.

ПОКРА ЈИН СКА ВЛА ДА И НАЛЕД

Рума међу лиде ри ма
инве сти ци ја у Вој во ди ни
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IZVESTAN
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Када 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 

(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.  

Ако 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.   
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ПУТ БАН СТОЛ – СРЕМ СКИ КАР ЛОВ ЦИ

Рекон струк ци ја 
након пола века
У поне де љак, 23. апри ла зва нич но 

су  поче ли дуго оче ки ва ни радо-
ви на  рекон струк ци ји дела ста рог 

ново сад ског пута, од Бан сто ла до Срем-
ских Кар ло ва ца. Све ча ном обе ле жа ва-
њу почет ка радо ва, поред пред став ни ка 
општи на Инђи ја и Срем ски Кар лов ци, 
при су ство ва ли су пред сед ник Вла де 
Вој во ди не Игор Миро вић и Зоран Дроб-
њак, дирек тор ЈП „Путе ви Срби је“. Реч 
је о капи тал ном држав ном про јек ту чију 
реа ли зу ју пома же и Вла да Вој во ди не. 
Радо ви на поја ча ном одр жа ва њу део-
ни це држав ног пута II А реда број 100, у 
дужи ни од 6,82 кило ме та ра, тра ја ће 150 
кален дар ских дана а њего ва вред ност је 
нешто мање од 238,5 мили о на дина ра.

– Део ни ца од Бан сто ла до Срем ских 
Кар ло ва ца јед на је од нај ло ши јих у тех-
нич ком сми слу и након пре го во ра који 
су тра ја ли неко ли ко месе ци, данас смо 
кре ну ли са радо ви ма на рекон струк ци ји 
првих седам кило ме та ра пута, од Бан-
сто ла до Срем ских Кар ло ва ца – рекао 
је Игор Миро вић, пред сед ник Вла де Вој-
во ди не и наја вио да ће упо ре до са тим 
покра јин ска вла да зајед но са Упра вом 
за капи тал на ула га ња у наред них неко-
ли ко дана поче ти рекон струк ци ју пута од 
Бан сто ла до хоте ла Нор цев на Ири шком 
вен цу соп стве ним сред стви ма.

– Про шле годи не смо рекон стру и са ли 
део ни цу од три кило ме тра на Ири шком 

вен цу и сада наста вља мо даље. Тако ђе, 
напо ме ну ћу да се у непо сред ној бли зи-
ни, тач ни је у Чор та нов ци ма, спро во ди 
још један капи та лан про је кат, а то је 
изград ња два туне ла у скло пу про јек та 
изград ње брзе пру ге Бео град – Субо ти-
ца – каже Миро вић. 

Он је на све ча ном обе ле жа ва њу 
почет ка радо ва на рекон струк ци ји дела 
пута Бан стол – Срем ски Кар лов ци иста-
као и да ће ове годи не поче ти при пре-
ма про јект не доку мен та ци је за изград њу 
бици кли стич ке ста зе од Новог Сада до 
Бео гра да.

На све ча ном обе ле жа ва њу почет-
ка радо ва на рекон струк ци ји дела пута 
Бан стол – Срем ски Кар лов ци при сут ни-
ма се обра тио и пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак који је још јед ном 
иста као важност поме ну тог про јек та за 
ста нов ни ке ове општи не и воза че који 
сва ко днев но кори сте ту тра су.

– У пита њу је део ни ца која је деце ни-
ја ма у ката стр о фал ном ста њу и небе-
збед на је за све уче сни ке у сао бра ћа ју 
и на њену рекон струк ци ју смо чека ли 50 
годи на уна зад. С обзи ром да се сао бра-
ћај ни ца нала зи на тери то ри ји општи не 
Инђи је уто ли ко је наше задо вољ ство 
веће што је конач но кре ну ла рекон струк-
ци ја пута Бан стол – Срем ски Кар лов ци. 
Наши сугра ђа ни, који нај ви ше кори сте 
те сао бра ћај ни це, конач но ће има ти 

добре усло ве за вожњу, попут оних у 
европ ским земља ма – иста као је Гак и 
под се тио на то да је пре неко ли ко годи-
на ком плет но рекон стру и са на део ни ца 
пута од Инђи је до Бан сто ла сред стви ма 
Свет ске бан ке. 

Како су наја ви ли пред став ни ци ЈП 
„Путе ва Срби је“, који су изво ђа чи зајед-
но са „Срем пу том“ из Руме, рекон струк-
ци ја део ни це Бан стол – Срем ски Кар-
лов ци одви ја ће се по фаза ма, прво у 
десној сао бра ћај ној тра ци, када ће се 
сао бра ћај одви ја ти наиз ме нич ним про-
пу шта њем сао бра ћа ја левом сао бра-
ћај ном тра ком, а регу ли ше се сема фо-
ри ма. По завр шет ку радо ва на десној 
сао бра ћај ној тра ци радо ви ће пре ћи у 
леву тра ку. У току радо ва биће пред ви-
ђе на и тотал на обу ста ва сао бра ћа ја за 
сва мотор на вози ла и пре у сме ра ва ње 
на алте р на тив не прав це, у све му пре ма 
одо бре ном про јек ту при вре ме не сао-
бра ћај не сиг на ли за ци је. Радо ви на гра-
ди ли шту, како су потвр ди ли из „Путе ва 
Срби је“, изво ди ће се у пери о ду од 7 до 
17 часо ва.

Ина че, ста ри ново сад ски пут, гра ђен 
је од бетон ских пло ча, и то фазно, пред 
Дру ги свет ски рат. У про се ку овим путем 
про ђе више од 5.300 вози ла днев но, те 
је реал но оче ки ва ти да ће после рекон-
струк ци је тај број бити већи за око 20 
посто, твр де над ле жни. М.Ђ.

Игор Миро вић при су ство вао све ча ном обе ле жа ва њу почет ка радо ва на путу Бан стол - Срем ски Кар лов ци
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Већи буџет за
инфра струк тур не про јек те
Локал но руко вод ство у 

Инђи ји није хте ло да 
се одрек не поје ди них 

инфра струк тур них про је ка-
та због чега је на послед њој 
сед ни ци Општин ског већа 
одр жа ној у сре ду, 18. апри-
ла утвр ђен пред лог Одлу ке 
о реба лан су буџе та за теку ћу 
годи ну. Обја шња ва ју ћи због 
чега је буџет уве ћан за око 
346 мили о на дина ра, пред-
сед ник те срем ске општи не 
Вла ди мир Гак, пред ста вио је 
јав но сти про јек те у чију реа-
ли за ци ју ће бити утро ше на 
поме ну та сума. Један од њих 
одно си се на рекон струк ци-
ју три ули це: Голу би нач ке у 
Инђи ји, 1. Новем бра у Љуко-
ву и Кра ља Петра у Бешки.

– Завр ша ва мо про јек то-
ва ње и уско ро кре ће мо са 
радо ви ма и на рекон струк-
ци ји пута од Виле Стан ко вић 
до Дуна ва у Чор та нов ци ма. 
Сред стви ма која смо увр-
сти ли у буџет финан си ра ће-
мо и рекон струк ци ју глав них 
ули ца у Новим Кар лов ци ма 
и Новом Слан ка ме ну, и ту 
кре ће мо уско ро са радо ви-
ма – иста као је Гак и додао 
да ће бити рекон стру и сан и 
пар кић код Гим на зи је, у цен-
тру гра да.

– Пла ни ра мо, изме ђу оста-

лог, поста вља ње фон та не и 
клу па. Пар кић код Гим на зи-
је уства ри ће након радо ва 
поста ти један уре ђен град ски 
трг где ће ужи ва ти сви ста-
нов ни ци Инђи је, што нам је 
и основ ни циљ – каже пред-
сед ник Општи не Инђи ја и 
дода је:

– Нисмо оду ста ли ни од 
про јек та који се тиче рекон-
струк ци је пута Нови Слан ка-
мен - Сур дук. За њего ву реа-
ли за ци ју нео п ход но је пре ко 
200 мили о на дина ра, али 
оче ку је мо подр шку Репу бли-
ке или Покра ји не.

Поред неко ли ко инфра-
струк тур них про је ка та, након 
реба лан са, у локал ном буџе-
ту биће обез бе ђе на сред ства 
и за набав ку новог паук вози-
ла које ће кори сти ЈП „Инђи ја 
пут“.

– Ана ли зом смо утвр ди ли 
да је паук вози ло нео п ход но 
како би ЈП „Инђи ја пут“ уна-
пре ди ло ква ли тет свог рада 
а ујед но и напра ви ло ред на 
инђиј ским ули ца ма. Набав-
ка паук вози ла извр ше на је 
путем лизин га и, пре ма нашој 
рачу ни ци, већ у првој годи-
ни ћемо испла ти ти 50 одсто 
њего ве вред но сти захва љу-
ју ћи добр ој напла ти пар кин га 
– иста као је Гак. М. Ђ.

Након сед ни це Скуп шти-
не општи не Инђи ја, која је 
зака за на за 25. април, 
биће зва нич но рас пи сан 
Кон курс за избор дирек то-
ра јав них пред у зе ћа. Пред-
сед ник Општи не Инђи ја 
наво ди да је у пита њу 
редов на закон ска про це ду-

ра те да ће над ле жна 
Коми си ја раз мо три ти све 
при сти гле при ја ве а након 
тога конач ну реч доне ти 
одбор ни ци СО на јед ној од 
пред сто је ћих сед ни ца. 
Под се ти мо, у општи ни 
Инђи ја функ ци о ни ше пет 
јав них пред у зе ћа.

Општи на Инђи ја пре ко 
Саве та за без бед ност у сао-
бра ћа ју купи ла је два нова 
вози ла која ће уско ро бити 
уру че на пред став ни ци ма 
Поли циј ске ста ни це у том 
гра ду. Реч је о настав ку 
добре сарад ње изме ђу 
локал не само у пра ве и 
Поли ци је, каже први човек 
Општи не Инђи ја.

– Ми без бед ност у сао-
бра ћа ју пре по зна је мо као 
нешто што је вео ма зна чај-
но и то је јед на од кључ них 

ства ри које тре ба да реша-
ва мо и на којој интен зив но 
ради мо – каже Гак и дода је:

– Пре ко Саве та за без бед-
ност смо у прет ход ном пери-
о ду наба ви ли нео п ход ну 
опре му у дого во ру са Поли-
циј ском ста ни цом, а сада и 
два вози ла која ће уна пре-
ди ти њихов рад. Неће мо се 
овде зау ста ви ти и та сарад-
ња ће се наста ви ти у скла ду 
са сред стви ма са који ма ми 
убу ду ће буде мо рас по ла га-
ли.

Кон курс за дирек то ре
јав них пред у зе ћа

Два вози ла за
Поли циј ску ста ни цу

Сед ни ца Општин ског већа у Инђи ји



6 25. APRIL 2018.  M NOVINE ОПШТИНА ИНЂИЈА

СА САСТАН КА СИСТЕ МА 48 

Поста вља ње рам пи 
у пешач кој зони

Јав но пред у зе ће „Инђи ја пут” уско-
ро ће реши ти про блем про ла ска 
ауто мо би ла кроз пешач ку зону у 

ули ци Вој во де Сте пе у Инђи ји. Уме сто 
сту би ћа који се нала зе код Кул тур ног 
цен тра, а који већ дуже вре ме нису у 
функ ци ји, биће поста вље не две рам-
пе, потвр ди ли су пред став ни ци ЈП 
„Инђи ја пут“ на послед њем састан ку 
Систе ма 48.

Про блем про ла ска вози ла кроз 
пешач ку зону јавио се након уче ста-
лих ква ро ва на систе му за кон тро ли-
са ње про ла ска вози ла у пешач кој 
зони. Како исти че Зоран Мили ће вић, 
дирек тор ЈП „Инђи ја пут“ из дана у 
дан пове ћа вао се број ауто мо би ла 

који су се кре та ли ули цом Вој во де 
Сте пе а реч је о воза чи ма који нису 
има ли пре би ва ли ште у том делу 
инђиј ске ули це. Из тог раз ло га било је 
нео п ход но регу ли са ти изла зак и ула-
зак вози ла, те је доне та одлу ка да се 
рас пи ше јав на набав ка за купо ви ну 
две рам пе које ће бити поста вље ње 
уме сто сту би ћа.

– Јав на набав ка је завр ше на и 
посао поста вља ња рам пи извр ши ће 
субо тич ка „Сиг ма“ са којом смо недав-
но пот пи са ли уго вор. Радо ви почи њу 
за који дан и на овај начин ћемо 
конач но моћи да регу ли ше мо ула зак и 
изла зак ауто мо би ла из пешач ке зоне 
– каже Мили ће вић.

Он је навео да су се рам пе намет ну-
ле као иде ал но реше ње јер је њихо во 
кори шће ње јед но став ни је, лак ше за 
одр жа ва ње али и омо гу ћу ју мно го 
већу фре квен ци ју сао бра ћа ја тј. ула-
ска и изла ска вози ла из пешач ке зоне.

– Ана ли зом смо утвр ди ли да рам па 
има капа ци тет да се поди же и спу шта 
сва ке чети ри секун де, док сту би ћи 
сва ких 17 секун ди. С обзи ром да 
днев но има мо око 400 ула за ка и изла-
за ка из ули це Вој во де Сте пе, рам пе су 
мно го боље реше ње – твр ди дирек тор 
ЈП „Инђи ја пут“ и на кра ју исти че да ће 
поред рам пи, на ула зу у пешач ку зону 
бити поста вљен и аде ква тан видео 
над зор.

– Ула зак и изла зак из пешач ке зоне 
биће кон тро ли сан каме ра ма, тј. видео 
над зо ром, у који ће увид има ти и слу-
жбе ни ци Поли циј ске ста ни це у Инђи-
ји. То ради мо из без бед но сних раз ло-
га али и за слу чај уни шта ва ња рам пи 
које ће бити санк ци о ни са но – каже 
Мили ће вић.

М. Ђ.

Рад ни ци ЈКП „Кому на лац“ поче ли 
су са радо ви ма на чишће њу дивљих 
депо ни ја на тери то ри ји општи не 
Инђи ја. Прва међу њима је очи шће на 
вели ка дивља депо ни ја у Новим Кар-
лов ци ма. Како је иста као Душан 
Лема ић, в.д. дирек то ра ЈКП „Кому на-
лац“ радо ви су завр ше ни а уско ро ће 
на том месту бити поса ђен дрво ред 
како би се спре чи ло даље некон тро-
ли са но одла га ње отпа да. 

Упо ре до са овим радо ви ма, рад ни-
ци ЈКП „Кому на лац“ анга жо ва ни су и 
на про лећ ном уре ђе њу гра да и насе-
ље них места. То под ра зу ме ва коше-
ње тра ве и оре зи ва ње дрве ћа, а, 
како је Лема ић потвр дио, до кра ја 
апри ла биће завр ше на сад ња цве ћа 
на тргу код згра де Општи не Инђи ја.

Про лећ но
уре ђи ва ње

Уско ро поста вља ње рам пи у пешач кој зони

СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ

Нови систем за
вође ње сед ни ца

За уна пре ђе ње сте пе на тех нич ке 
опре мље но сти Скуп шти не општи не, 
одно сно, за уво ђе ње савре ме них 
инфор ма ци о них тех но ло ги ја ради 
уна пре ђе ња и модер ни за ци је рада 
орга на локал не само у пра ве Општи-
на Инђи ја доби ла је око три мили о на 
дина ра на кон кур су Мини стар ства 
држав не упра ве и локал не само у-
пра ве. 

Реч је о сред стви ма која ће бити 
иско ри шће на за постав ку новог 
систе ма који ће омо гу ћи ти диги тал-
но вође ње запи сни ка и бро ја ње гла-
со ва, диги тал но сни ма ње гово ра и 
архи ви ра ње у заштит ном фор ма ту, 
изра ду запи сни ка од речи до речи у 
нај кра ћем року. Тако ђе, у новом 
систе му посто ја ће модул за реги-
стра ци ју одлу ка и реше ња и мре жно 
про на ла же ње и слу ша ње гово ра.

Како обја шња ва ју пред став ни ци 
Општи не Инђи ја, на екра ни ма који 
ће се поста ви ти у скуп штин ској сали 
при ка зи ва ће се при сут ност одбор ни-
ка на сед ни ци, при ка зи ва ње одбор-
ни ка који су тра жи ли реч и по ком 
осно ву, вре ме за говор, врста гла са-
ња, резул та ти гла са ња и при ка зи ва-
ње резул та та гла са ња по одбор ни ку 
при ли ком редов ног гла са ња. Пре ма 
њихо вим речи ма, уво ђе ње савре ме-
не елек трон ске опре ме убр за ће рад 
и функ ци о нал ност локал ног пар ла-
мен та. 

Поску пље ње воде
Ста нов ни ци инђиј ске општи не 

пла ћа ће вишу цену воде у наред ном 
пери о ду. Како каже Дра го љуб Три-
фу но вић, дирек тор ЈКП „Водо вод и 
кана ли за ци ја“ дома ћин ства ће за 
кубик пла ћа ти 52,80 дина ра са ПДВ-
ом, што је за око 20 одсто више у 
одно су на рани ји пери од.

– Ми и са новом ценом оста је мо 
нај по вољ ни ји у Сре му, али смо 
мора ли да ускла ди мо цену воде са 
тро шко ви ма које има мо како би 
наши сугра ђа ни има ли исти ква ли-
тет – каже Три фу но вић.
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БУЂА НОВ ЦИ

Рекон струк ци ја ули ца
Како је и наја вљи ва но, у 

Буђа нов ци ма су 12. мар-
та запо че ли радо ви на 

пот пу ној рекон струк ци ји Пар-
ти зан ске и Ули це Небој ше Јер-
ко ви ћа које су биле у  вео ма 
лошем ста њу.

Вред ност поме ну тих радо ва 
је 56 мили о на дина ра – Упра-
ва за капи тал на ула га ња  АП 
Вој во ди не је обез бе ди ла 46,3 
мили о на дина ра, а оста так од 
десет мили о на, рум ска општи-
на. 

Пре ма пла но ви ма радо ви 
би тре ба ло да се окон ча ју до 
7. маја, а како се изво де на 
тере ну уве рио се и пред сед ник 
рум ске општи не Сла ђан Ман-
чић који је у Буђа нов ци ма био 
20. апри ла.

 – Рок за завр ше так ових 
радо ва је 90 кален дар ских 
дана и дошао сам да видим 
како се одви ја ју. Реч је о вели-
ком послу јер се коло воз про-
ши ру је са чети ри на шест 
мета ра, поста вља се ивич-
њак са обе стра не коло во за, 
било је и изме шта ња оптич ког 
кабла. Тре ба напо ме ну ти да 
смо у мар ту има ли изу зет но 
хлад но вре ме, снег и кишу што 
је све успо ра ва ло ове радо-
ве, мада сам добио уве ра ва-
ња да, и поред тога, они могу 
бити завр ше ни на вре ме или 
да евен ту ал но дође до мањег 

пре ко ра че ња рока. Сва ка ко да 
је бит но да мешта ни Буђа но ва-
ца доби ју ква ли те тан и широк 
пут јер су ово изу зет но про мет-
не ули це због отво ре ног пута 
ка Пећин ци ма, а са дру ге стра-
не, пре ко Ники на ца, то је веза 
за Шабац – каже Ман чић.

Он исти че да ће, по завр-
шет ку радо ва, мора ти да се 
забра ни сао бра ћај тешких 
ками о на, како не би уни шта ва-
ли нови пут.

 – Задо во љан сам како све 
ово одми че, коц ка је укло ње на 
са поло ви не пута и тре ба ло би 

до кра ја неде ље да буде пот-
пу но укло ње на. Исто вре ме но, 
биће сре ђе ни и кана ли поред 
пута.  У ове две ули це дужи-
на пута који се про ши ру је и 
асфал ти ра је око 1,5 кило ме-
тар. У међу вре ме ну, ми смо 
из теку ћег одр жа ва ња ура ди-
ли и око 120 мета ра асфал та 
у тре ћој, Новој ули ци, па ћемо 
евен ту ал ни вишак сред ста ва 
усме ри ти на оби ла зни цу  коју 
смо при нуд но изгра ди ли, где 
има пар кућа, а нема ника квог 
пута – каже пред сед ник Сла-
ђан Ман чић.

Жив ко Крсма но вић је пред-
сед ник Саве та МЗ Буђа нов ци 
исти че да су ови радо ви од 
изу зет ног зна ча ја за Буђа нов-
ча не.

 – Био је лош пут, са пуно 
рупа, што је оте жа ва ло сао бра-
ћај доста густ у овим ули ца ма. 
Ми смо пољо при вред но село, 
било је про бле ма и када поч ну 
радо ви на њива ма. Дакле, ови 
нови путе ви биће од зна ча ја 
како за наше мешта не, тако и 
све који уче ству ју у сао бра ћа ју 
– рекао је Жив ко Крсма но вић.
 С. Џ.

Обилазак радо ва

ЈП „КОМУ НА ЛАЦ“ РУМА

Поста вље не две сточ не ваге
ЈП „Кому на лац“ Рума је, 

како је пла ни ра но за ову годи-
ну, наба вио нову вели ку сточ ну 
вагу. 

Ова вага је поста вље на 18. 
апри ла и може да мери тежи ну 
до 30 тона. Тако ђе, у посеб ном 
објек ту се нала зи и нова мала 
сточ на вага која може да мери 
терет до 1,5 тоне и обе ваге 
ће бити у функ ци ји до мај ског 
ваша ра.

 – Ста ра вага је била пот пу но 
дотра ја ла, тако да је посто ја-
ла и опа сност да неко стра да 
или се повре ди. Купо ви ном ове 
ваге има мо и бољу могућ ност 
кон тро ле бро ја мере ња. То је 
и био један од моти ва за купо-
ви ну, јер нова вага елек трон ски 
беле жи сва ко мере ње и нема 
могућ но сти за при кри ва ње 
ствар ног бро ја мере ња. До ско-
ра смо, нажа лост, има ли такве 
слу ча је ве – рекао је дирек тор 
ЈП „Кому на лац“ Дра ган Панић. 

За набав ку вели ке и мале 

сточ не ваге ово јав но пред у-
зе ће је издво ји ло 1,2 мили о на 
дина ра соп стве них сред ста ва.

Овај сусрет са нови на ри ма 
Дра ган Панић је иско ри стио и 
да инфор ми ше о почет ку радо-
ва на зеле ним повр ши на ма, 
тач ни је, коше њу тра ве које је 
кре ну ло од цен трал ног дела 
гра да, а први циклус коше-
ња биће завр шен за неко ли ко 
дана. ЈП „Кому на лац“ на осно-
ву уго во ра са рум ском општи-
ном о одр жа ва њу зеле них 
повр ши на има оба ве зу одр жа-
ва ња око 210.000 ква драт них 
мета ра.

„Кому на лац“ ће и ове годи не, 
због при род ног одли ва рад ни-
ка и пове ћа ног оби ма посла у 
свим делат но сти ма наста ви-
ти сарад њу са КПЗ Срем ска 
Митро ви ца. Реч је о анга жо-
ва њу десе так лица која слу же 
казну у Казне но поправ ном 
заво ду на одр жа ва њу зеле них 
повр ши на. С. Џ.

Дра ган Панић: Боља кон тро ла бро ја мере ња
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У ТОКУ РАДО ВИ НА ИЗГРАД ЊИ ПРИ КЉУЧ НОГ ТОПЛО ВО ДА У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

Радо ви у цен тру гра да
Радо ви на изград њи 

при кључ ног топло во да 
у дужи ни од 195 мета-

ра запо че ли су у поне де љак 
16. апри ла, а пре ма речи ма 
над ле жних рок за завр ше так 
прве фазе био је 25. април 
што је изво ђач радо ва, у 
овом слу ча ју фир ма Кон вар 
из Бео гра да, и испо што ва-
ла. 

Дра ган Врн дић изво ђач 
радо ва исти че да се радо-
ви реа ли зу ју по пла ни ра ној 
дина ми ци, а након што су 
извр ше на иско па ва ња на 
пар кин гу у про ла зу ка тргу 
и мон ти ра не цеви у рову, 
запо че ло се и са под бу ше-
њем испод маги страл ног 
пута Бео град – Нови Сад. 
За 30 потро ша ча стам бе не 
згра де која се нала зи у ули-
ци Ћири ла и Мето ди ја завр-
шет ком радо ва биће омо гу-
ће при кљу чак на топло вод ну 
мре жу. 

Током про те кле неде ље 
дирек тор ста ро па зо вач ког 
ЈКП Топла на Зоран Вука-
ши но вић уве рио се у сам 
ток реа ли за ци је радо ва и 
нагла сио да ће при кључ ком 
на топло вод Ста ра Пазо-
ва доби ти прву стам бе ну 
згра ду у којој ће се топла 
сани тар на вода при пре ма ти 
сани тар но, одно сно са јед-
ног цен трал ног места, тако 
да ће и сама напла та ићи 
пре ко рачу на за воду.

Под се ћа мо, стам бе на 
згра да је још увек у фази 
изград ње, а пре ма речи ма 
дирек то ра Општин ске стам-
бе не аген ци је Саше Мили ће-
ви ћа завр ше так исте оче ку је 
се за месец дана. Пре о ста-
ло је да се ура ди спо ља шње 
уре ђе ње које се одно си на 
уре ђе ње пар кинг про сто ра, 
поста вља ња беха тон пло ча 
за беха тон ста зе и асфал-
ти ра ње при ступ ног пута из 
прав ца Доси те је ве ули це, 
исти че Мили ће вић и дода је 
да ће, поред тога, на згра-
ди бити поста вље ни солар-
ни пане ли који ће загре ва ти 

сани тар ну воду у ста но ви ма 
ове згра де.

Вред ност јед не од зна-
чај них инве сти ци ја у овој 
годи ни је бли зу 17 мили о на 
дина ра, а радо ве цело куп-

ног при кључ ка згра де на 
топло вод чији за завр ше так 
оче ку је 10. маја финан си ра 
Општи на Ста ра Пазо ва пре-
ко ЈКП „Топла на“.

С. Стан ко вић

Зоран Вука ши но вић Саша Мили ће вић

СО СТА РА ПАЗО ВА

Извештаји о раду

Већи ном гла со ва локал них одбор ни ка 
усво је ни су Изве шта ји о раду и Финан сиј ски 
изве шта ји за про шлу годи ну четири јав не 
уста но ве: Цен тра за соци јал ни рад, Народ-
не библи о те ке, Цен тра за кул ту ру и Тури-
стич ке орга ни за ци је, али и месних зајед ни-
ца Вој ка, Голу бин ци, Ста ри Банов ци, Ста ра 
Пазо ва, Крње шев ци и Банов ци Дунав. 
Изме ђу оста лог, на 27. сед ни ци СО Ста ра 
Пазо ва било је речи и о нај че шћим обо ље-
њи ма у про шлој годи ни за свих девет насе-
ља пона о соб. С. С.

ТРА ЖЊА ЗА ЗАНА ТЛИ ЈА МА

Све потреб ни ји
кро ја чи и пла сти ча ри

На тери то ри ји Сре ма током про шле годи-
не орга ни зо ва но је 7 обу ка за потре бе 
тржи ште рада у који ма је било укљу че но 
174 лица од укуп но 18.736 неза по сле них 
коли ко их је у Сре му. На тери то ри ји општи-
не Ста ра Пазо ва 35 лица про шло је обу ку 
за кро је ње и шиве ње, док се њих 14 обу чи-
ло за пла сти ча ре. Обу ке за меса ре, кро је-
ње и шиве ње, као и инфор ма тич ке обу ке 

биле су нај по се ће ни је када се гово ри о 
неза по сле ним Срем ци ма. С. С.

МЗ СТА РА ПАЗО ВА

Зна чај на ула га ња 
Током про шле годи не Савет Месне зајед-

ни це Ста ра Пазо ва извр шио је зна чај ни је 
поправ ке јав них обје ка та и покре нуо више 
ини ци ја ти ва у вези са изград њом обје ка та. 
Изме ђу оста лог, из њеног буџе та издво је на 
су сред ства за молер ске и дру ге радо ве у 
Позо ри шној сали и објек ту Основ ног суда, 
за заме ну алу ми ни јум ских вра та и кре че ње 
свла чи о ни ца и ход ни ка у Основ ној шко ли 
„Бошко Пал ко вље вић Пин ки“ и дру гих обје-
ка та. Месна зајед ни ца је уче ство ва ла и у 
набав ци пре па ра та за сузби ја ње амбро зи је 
у сарад њи са ста ро па зо вач ким пољо при-
вред ни ци ма. Захва љу ју ћи сред стви ма СМЗ 
Ста ра Пазо ва недав но су поста вље не рам-
пе с обе стра не пешач ког пре ла за код 
Сокол ског дома са циљем да се на овом до 
сада кри тич ном месту сма њи број сао бра-
ћај них незго да и опа сност за нај мла ђе, али 
и за све уче сни ке у сао бра ћа ју. С. С.
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СРЕД ЊА ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА

Мату ран ти про тив 
сиве еко но ми је

За уче ни ке завр шних раз ре да Сред-
ње тех нич ке шко ле у Ста рој Пазо ви 
одр жа но је пре да ва ње на тему „Шта 
знаш о сивој еко но ми ји и како се бори ти 
про тив ње“. То је део пла ни ра них актив-
но сти Соци јал но – еко ном ског саве та 
Општи не Ста ра Пазо ва у овој годи ни, 
што је усво је но на недав но одр жа ној 
сед ни ци Рад не гру пе. На часу је гово-
рио Раде Ерцег, члан овог Саве та и 
Зори ца Кешељ, про фе сор ка гра ђан ског 
вас пи та ња, пре до чив ши уче ни ци ма ову 
про бле ма ти ку и упо зна ју ћи их са пра ви-
ма гра ђа на. Соци јал но еко ном ски савет 
Општи не Ста ра Пазо ва већ пету годи ну 
заре дом свој рад усме ра ва на бор бу 
про тив сиве еко но ми је и рада на црно. 
Након пре да ва ња, уче ни ци су доби ли 
„Упит ник“, како би се виде ло коли ко су 
од оног што су чули усво ји ли и нау чи ли 
о томе шта је сива еко но ми ја и како се 
бори ти про тив ње. Пре да ва ње за мату-
ран те Еко ном ске шко ле биће одр жа но у 
петак 27. апри ла, а до кра ја школ ске 
годи не тре ба ло би да га доби ју сви уче-
ни ци завр шних раз ре да сред њих шко-
ла. З. К.

ВОЈ КА

Памет но – без бед но 

Без бед ност деце на интер не ту била 
је тема три би не „Памет но – без бед но“ 
одр жа не у ОШ „Милан Хаџић“ у Вој ки. 
Ово је наста вак доса да шњих актив но-
сти на тему зашти те уче ни ка од дис кри-
ми на ци је, наси ља и зло ста вља ња. О 
томе шта је интер нет наси ље и како га 
пре по зна ти гово ри ле су пред став ни це 
Наци о нал ног кон такт цен тра за без бед-
ност деце на интер не ту при Мини стар-
ству трго ви не, тури зма и теле ко му ни ка-

ци ја, који се поред еду ка ци је бави саве-
то ва њем и при је мом при ја ва наси ља на 
интер не ту, а нај че шће при ја ве се одно-
се на лажне про фи ле. Зла ти ца Јовић, 
про свет на савет ни ца Школ ске упра ве 
Нови Сад је нагла си ла, да се вршњач ко 
наси ље сада пре се ли ло на интер нет и 
да је Мини стар ство про све те доне ло 
низ ука за и одред би које дефи ни шу 
зашти ту деце. Три би на је била наме-
ње на роди те љи ма, а пре тога су одр жа-
не ради о ни це са уче ни ци ма. З. К.

ПУ „ПОЛЕ ТА РАЦ“

Без бед ност
у сао бра ћа ју

У пред школ ској уста но ви „Поле та рац“ 
у Ста рој Пазо ви орга ни зо ва на је пре-
зен та ци ја о без бед но сти у сао бра ћа ју 
наме ње на буду ћим ђаци ма прва ци ма. 
Сао бра ћај ни смер Тех нич ке шко ле из 
Ста ре Пазо ве је орга ни зо вао про је кат 
како би се пред школ ци упо зна ли са пра-
ви ли ма пре ла ска пешач ких пре ла за као 
и раз у ме ва ње све тло сне сао бра ћај не 
сиг на ли за ци је. Про је кат се спро во ди 
дру гу годи ну за редом, а ове годи не 
пре зен та ци ја ће про ћи кроз све врти ће у 
овој срем ској општи ни.

 Ј. Д.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Вршњач ко наси ље
У про сто ри ја ма Цен тра за соци јал ни 

рад општи не Ста ра Пазо ва одр жан 
први саста нак чла но ва тима анга жо ва-
них у про јек ту „Пре вен ци ја вршњач ког 
наси ља“. Про је кат је одго вор на рас ту-
ћи тренд вршњач ког наси ља који је 
захва тио и шко ле на тери то ри ји општи-
не Ста ра Пазо ва и има циљ да низом 
истра жи ва ња, ради о ни ца, три би на и 
дру гих акци ја иден ти фи ку је коли чи на 
наси ља међу децом, пре по зна ју жртве 

и осна же да при ја ве сва ко наси ље. 
Про је кат финан си ра Општи на Ста ра 
Пазо ва, а њего ва реа ли за ци ја одви ја ће 
се током прве поло ви не 2018. годи не. 
Носи лац про јек та је Цен тар за соци јал-
ни рад општи не Ста ра Пазо ва, а у про-
јек ту уче ству ју и пред став ни ци ста ро па-
зо вач ке Основ не шко ле „Бошко Пал ко-
вље вић – Пин ки“ у којој ће про грам 
бити реа ли зо ван, као и пред став ни ци 
Основ ног јав ног тужи ла штва, Поли циј-
ске ста ни це и Радио-теле ви зи је Ста ра 
Пазо ва. 

М. Л.

БИБЛИ О ТЕ КА 

Представа

У Народ ној библи о те ци „Доси теј 
Обра до вић“ у Ста рој Пазо ви уче ни ци 
ОШ „Херој Јан ко Чме лик“ изве ли су 
пред ста ву „Како су наста ле ружне речи“ 
по тек сту Душка Радо ви ћа. Режи ју пот-
пи су је Сава Ђур ђе вић, про фе сор срп-
ског јези ка који је пре извед бе одр жао 
крат ко пре да ва ње о деч јој драм ској 
лите ра ту ри уз нагла сак да она нема 
мно го писа ца, а као нај зна чај ни је писце 
издво јио је Бра ни сла ва Нуши ћа и Душка 
Радо ви ћа.  З. К.

НОВИ БАНОВ ЦИ

Про мо ци ја књи ге 

У Дому кул ту ре у Новим Банов ци ма 
одр жа на је про мо ци ја књи ге “Касар на у 
Банов ци ма” Мило ра да Баби ћа. Настав-
ник срп ског јези ка у пен зи ји и бив ши 
дирек тор основ не шко ле „Вера Мишче-
вић“ у Беле ги шу, при ка зао је у јед ном 
делу исто ри ју Нових Бано ва ца и пред-
ста вио чита о ци ма мно штво до сада 
непо зна тих дета ља о хусар ској касар ни 
око које је наста ло поме ну то место и 
због које је нази ва но „Касар на“. Ј. Д.
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: РАДО ВИ У УЛИ ЦИ ВУКА КАРА ЏИ ЋА

Радници Водовода на терену
Рекон струк ци ја водо вод не мре же 

зада так је ЈКП Водо вод у окви ру 
изград ње нове сао бра ћај ни це у 

Ули ци Вука Кара џи ћа. Инфра струк тур-
ни радо ви обу хва ти ће заме ну опре ме 
у четири чвор на места и поста вља ње 
нових поли е ти лен ских цево во да – 330 
мета ра при мар ног, преч ни ка 250 мили-
ме та ра и 300 мета ра секун дар ног, преч-
ни ка 90 мили ме та ра. Исто вре ме но 
биће ура ђе на и рекон струк ци ја 15 кућ-
них при кљу ча ка, што ће уз наве де не 
радо ве обез бе ди ти ква ли тет ни ју испо-
ру ку воде до потро ша ча, са знат но сма-
ње ном могућ но шћу ква ро ва.

– Дистри бу тив на мре жа у овом делу 
гра да ста ра је 50 годи на. Ради ће мо 
заме ну ста рих за нове цево во де и чвор-
на места, као и два вода уме сто доса да-
шњег јед ног, тако да ће наши сугра ђа ни 
има ти ква ли тет ни ју услу гу снаб де ва ња 
водом. Пла ном је пред ви ђе но да радо-
ви тра ју 60 рад них дана, а ЈКП Водо-
вод ће сво је актив но сти орга ни зо ва ти у 
сарад њи са дру гим изво ђа чи ма радо ва 
на овој лока ци ји. С обзи ром на више-
го ди шњу прак су у ова квим посло ви ма, 
нада мо се да ће уз добру ускла ђе ност 
са оста лим пред у зе ћи ма и повољ не 
вре мен ске при ли ке, посао бити завр-
шен у зада том року. Све нео п ход не 
при пре ме су ура ђе не ква ли тет но, тако 

да не оче ку је мо веће про бле ме – изја-
вио је Бори слав Бабић, в.д. дирек то ра 
ЈКП Водо вод Срем ска Митро ви ца.

За вре ме тра ја ња радо ва, потро ша-
чи у овом делу гра да има ће повре ме-
не засто је у водо снаб де ва њу, који ће 
бити наја вље ни путем локал них меди ја 
и на сај ту ЈКП Водо вод. С обзи ром да 
се могу дого ди ти непла ни ра не ситу а-

ци је, пред ла же мо кори сни ци ма услу-
га да у пери о ду пред нама обез бе де 
мање зали хе воде за основ не живот не 
потре бе. Ова ква ситу а ци ја одно си се 
на ули це Вука Кара џи ћа, Паро брод ску, 
Пушки но ву, 28. мар та, Све тлу, Солар-
ски трг, део Ули це Све то за ра Миле ти-
ћа, Јевре ма Види ћа и Про ме на ду (од 
ста ди о на ФК Срем до Све тле ули це).

Радо ви у ули ци Вука Кара џи ћа

Изме на тра са у град ском пре во зу

Услед радо ва на рекон струк ци ји ули це 
Вука Кара џи ћа, дошло је до изме на 
тра са на две лини је Јав ног град ског 

пре во за. У пита њу су лини ја Лаћа рак – Блок 
Б и лини ја Лаћа рак – Мала Босна. Како је 
поме ну та ули ца затво ре на, сао бра ћај је са 
ули ца Про ме на да, Вука Кара џи ћа и Змај 
Јови на пре у сме рен на ули це Ста ри шор, 
Кра ља Петра I и Све тог Дими три ја, што зна-
чи да ста ја ли шта код Дис пан зе ра на Сави, 
Архи ва Сре ма, Цркве Све тог Дими три ја и 
Сред ње шко ле Нико ла Тесла све до завр-

шет ка радо ва неће бити у упо тре би. Уме сто 
њих, обе лини је, из сме ра Лаћа рак, кори-
сти ће ста ја ли шта код Бол ни це, у ули ци Кра-
ља Петра I – СДК, код Като лич ке цркве, док 
у супр от ном сме ру ауто бу си ће кори сти ти 
ста ја ли шта код „Лов ца“, код Поште и у Ста-
ром шору код „Кам па ри ја“. Тра са при град-
ског пре во за оста је непро ме ње на и одви ја 
се по редов ном реду вожње. Ова ко изме-
њен режим сао бра ћа ја биће акту е лан све 
до завр шет ка радо ва на рекон струк ци ји 
ули це Вука Кара џи ћа.

Из сме ра
Лаћа рак,

кори сти ће се 
ста ја ли шта

код Бол ни це,
у ули ци Кра ља 
Петра I – СДК, 
код Като лич ке 

цркве, док
у супр от ном 

сме ру ауто бу си 
ће кори сти ти 

ста ја ли шта код 
„Лов ца“, код 

Поште и у
Ста ром шору 

код „Кам па ри ја“
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА 

При пре ме за оби ла зни цу
Чла но ви Општин ског већа Општи не 

Шид су на сед ни ци која је одр жа на 
про шле неде ље, 20. апри ла, изме-

ђу оста лих тача ка днев ног реда усво ји ли 
и тач ке које су се одно си ле на изве шта је 
о раду за 2017. и про гра ме раде за теку-
ћу годи ну, Музе ја наив не умет но сти „Или-
ја нум“, Народ не библи о те ке „Симе он 
Пишче вић“ и Гале ри је сли ка „Сава Шума-
но вић“. Тако ђе, раз ма тра ни су и изве-
шта ји о раду и про гра ми рада Цен тра за 
соци јал ни рад, Дома здра вља, Уста но ве 
за физич ку кул ту ру и рекре а ци ју „Пар-
ти зан“, Кул тур но обра зов ног цен тра и 
Тури стич ке орга ни за ци је Шид. Утвр ђен 
је и пред лог одлу ке о локал ним адми ни-
стра тив ним так са ма, којом су пред ви ђе не 
одре ђе не олак ши це за оне које изми ру ју 
зао ста ле поре ске оба ве зе. О раз ма тра-
ним тач ка ма днев ног реда након сед ни це 
гово рио је члан Општин ског већа Дра ган 
Гутић.

– Ова допу на је зна чај на за поре ске 
обве зни ке, јер ће она за њих зна чи ти 
изве сно рас те ре ће ње. Тако ђе јед на од 
важних тача ка била је и пред лог одлу ке 
о изра ди пла на детаљ не регу ла ци је оби-
ла зног пута око Шида у К.О. Бер ка со во, 
логи стич ког цен тра у К.О. Ваши ца и ком-
плек са Прин ци по вац у К.О. Сот. Доно-
ше њем ове одлу ке, омо гу ћи ће се ско ра 
реа ли за ци ја при прем них пла но ва и усло-

ва за изво ђе ње радо ва на изград њи оби-
ла зни це око Шида. Све до ци смо вели ких 
про бле ма који нас пра те уна зад неко ли ко 
деце ни ја са терет ним вози ли ма који сва-
ко днев но про ла зе кроз град. Оче ку је мо 
да ћемо оби ла зни цу поче ти гра ди ти за 
неко ли ко годи на – иста као је Гутић.

Чла но ви Већа дали су сагла сност на 
Ста тут пред школ ске уста но ве „Јели-

ца Ста ни ву ко вић Шиља“, како би се он 
ускла дио са новим Зако на о вас пи та њу 
и обра зо ва њу. Раз ма тра ни су и пред ло зи 
коми си је за рас по де лу буџет ских сред-
ста ва вер ским зајед ни ца ма, као и коми-
си је за доде лу сред ста ва за про гра ме и 
про јек те из обла сти кул ту ре у 2018. годи-
ни.

– Пред лог коми си је за рас по де лу 
буџет ских сред ста ва вер ским зајед ни-
ца ма смо вра ти ли коми си ји на дора ду. 
Ради се само о тех нич ком пита њу, где 
ће део сред ста ва који се одно си на пра-
во слав ну цркву за све зах те ве бити гру-
пи сан да иде пре ко епар хи је. За оста ле 
вер ске зајед ни це сред ства су одо бре на 
у скла ду са рас по ло жи вим сред стви ма 
буџе та. Укуп но је рас по ре ђе но 2 мили о-
на и 830 хиља да дина ра и свим вер ским 
зајед ни ца ма које су кон ку ри са ле, зах те-
ви су пози тив но реше ни. Усво ји ли смо и 
пред лог коми си је за доде лу сред ста ва за 
про гра ме и про јек те из обла сти кул ту ре 
и сред ства ће бити рас по ре ђе на – рекао 
је Гутић.

Раз ма тран је и изве штај о раду општин-
ског шта ба за ван ред не ситу а ци је за про-
шлу, као и про грам рада за ову годи не, 
те годи шњи изве штај о раду Саве та за 
здра вље Општи не Шид, општин ског пра-
во бра ни ла штва, а раз ма тра но је и више 
зах те ва удру же ња и гра ђа на.

Драган Гутић

ПРО ЈЕ КАТ СМА ЊЕ ЊА СИРО МА ШТВА

Подршка угроженим групама
Сма ње ње сиро ма штва кроз могућ-

но сти запо шља ва ња у циљу при-
сту па ња Срби је Европ ској уни ји, 

назив је про јек та који је про шле неде ље 
18. апри ла у сали Скуп шти не Општи не 
Шид пред ста ви ла немач ка невла ди на 
орга ни за ци ја „Хелп“. На пре зен та ци ји 
про јек та обја шње ни су дета љи кон кур са 
као и усло ви кон ку ри са ња, а заин те ре-
со ва ни су том при ли ком има ли могућ-
ност да пре у зму фор му ла ре, као и да 
се инфор ми шу о начи ни ма покре та ња 
послов не делат но сти. Циљ на гру па је 
неза по сле но ста нов ни штво, са посеб ним 
акцен том на жене, мла де и нефор мал-
не саку пља че секун дар них сиро ви на. 
Овај про је кат реа ли зу ју зајед но Општи на 
Шид и немач ка невла ди на орга ни за ци ја 
„Хелп“, а финан си ра га швед ска аген-
ци ја за међу на род ну сарад њу СИДА, уз 
финан сиј ско уче шће гра до ва и општи на.

– Про је кат подр шке само за по шља-
ва ња угро же ним гру па ма на тери то ри-
ји  шид ске општи не биће спро ве ден у 
наред не две годи не, а биће подр жа но 
15 малих бизни са у доме ну пољо при-
вре де, услу жних делат но сти  и зана та. 
У опти ца ју су три врсте гран то ва у сми-
слу њихо ве вред но сти од у вред но сти 
од 1.500, 2.400 и 3.600 евра. Оба ве за 
делат ни ка је реги стра ци ја делат но сти уз 
финан сиј ско уче шће од 5 или 10 одсто, 
зави сно од изно са гран та и оба вља ња 

дру штве но кори сног рада за локал ну 
зајед ни цу. Биће подр жа ни сви они који 
буду испу ња ва ли мини мум кри те ри ју ма 
што се тиче неза по сле но сти и соци јал-
не угро же но сти и нарав но, одр жи во сти 
те њихо ве послов не иде је –  иста као је 
Пре драг Ердо гли ја пред став ник немач ке 
невал ди не орга ни за ци је „Хелп“.

Општи на Шид подр жа ва реа ли за ци ју 
овог про јек та како би се њего вим спро во-
ђе њем, сма њи ла неза по сле ност у шид-
ској општи ни.

– Први корак је пока зао да смо већ на 

пра вом путу. Пре зен та ци ји је при су ство-
вао вели ки број наших гра ђа на. Ми ћемо 
им сви ма помо ћи да ква ли тет но попу-
не апли ка ци ју, како би кон ку ри са ли за 
сред ства. Наш циљ је да има мо вели ки 
број кори сни ка како би сма њи ли сте пен 
сиро ма штва у нашој општи ни – изја вио 
је Иви ца Јовић помоћ ник пред сед ни-
ка Општи не Шид заду жен за соци јал на 
пита ња.

Одо бре не дона ци је биће уру чи ва не 
кори сни ци ма гран то ва, искљу чи во у виду 
опре ме.

Презентација пројекта
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ДЕЧИЈА УСТАНОВА „ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“

Зна чај ни ја ула га ња у врти ће 
после три деце ни је

Кроз реа ли за ци ју више про је ка та у 
про шлој, али и оних који су реа-
ли зо ва ни, или који ће се реа ли зо-

ва ти у овој годи ни, усло ви за бора вак 
и уче ње мали ша на и рад вас пи та ча 
у Дечијој установи „Дечи ја радост“ у 
Ири гу су знат но бољи.

– Међу про јек ти ма који су реа ли зо-
ва ни издва јам ком плет ну рекон струк-
ци ју објек та „Вила“ у Врд ни ку. То је 
заме на дотра ја ле дрве не сто ла ри је 
ПВЦ сто ла ри јом, ком плет на хидро фа-
сад на изо ла ци ја и изо ла ци ја таван ског 
про сто ра. За овај про је кат сред ства је 
одо бри ла Упра ва за капи тал на ула-
га ња Вој во ди не, а поред енер гет ске 
ефи ка сно сти, после 32 годи не од отва-
ра ња, обје кат је добио и боље усло ве 
за рад. Ово је нај ве ће инфра струк тур-
но ула га ње у нашој уста но ви. Битан 
про је кат у овом објек ту ће бити и сана-
ци ја систе ма за цен трал но гре ја ње, 
а сред ства су од Покра јин ског секре-
та ри ја та за енер ге ти ку. Овим реша-
ва мо више го ди шњи про блем гре ја ња 
и ства ра мо боље усло ви за бора вак 
деце – каже дирек тор ка ове уста но ве 
Јеле на Вида но вић. 

Један од про је ка та који је реа ли зо-
ван, али у објек ту „Чаро ли ја“ у Ири гу, је 
сана ци ја кров не кон струк ци је, а вртић 
у Ири гу спа да међу мало број на три 
про цен та уста но ва у Вој во ди ни који 
има ју гре ја ње на топлот не пум пе.

 – Покра јин ски секре та ри јат за енер-
ге ти ку је одо брио сред ства за овај про-
је кат уград ње топлот них пум пи „вода 
– вода“ за гре ја ње објек та што зна чи 
знат ну уште ду енер ге на та. Сле ди нам 

поме ну та рекон струк ци ја котлар ни це 
у Врд ни ку и још један про је кат који је 
одо брен, а то је адап та ци ја сани тар-
них чво ро ва у „Чаро ли ји“ у Ири гу, јер 
и овде није било три де се так годи-
на неког већег ула га ња. Ради ли смо 
доста на побољ ша њу усло ва за бора-
вак деце, што кроз ове про јек те тако и 
кроз опре ма ње про сто ра новим наме-
шта јем и дидак тич ким сред стви ма, 
има мо и нову вас пит но обра зов ну гру-
пу, изла зи мо коли ко може мо у сусрет 
потре ба ма роди те ља – гово ри за наше 
нови не дирек тор ка Вида но вић и исти-
че зна чај ну подр шку локал не само у-
пра ве у реа ли за ци ји свих поме ну тих 
про је ка та.

Пред сед ник Општи не Сте ван Кази-
ми ро вић каже да је за сани тар ни 
чвор доби је но 1,9 мили о на дина ра, 
а општи на има уче шће од око пола 
мили о на дина ра.

 – Тре ба да усле ди јав на набав ка, 
а радо ви ће се реа ли зо ва ти нај ве ро-
ват ни је пре ко рас пу ста. Доби ли смо и 
сред ства за поста вља ње видео над зо-
ра за обје кат у Ири гу и то сле ди. Обје-
кат у Врд ни ку је завр шен и ту нам је 
још оста ла заме на котла – 3,9 мили о-
на дина ра смо доби ли од Покра ји не, 
а наше уче шће је око два мили о на 
дина ра. У току је закљу че ње уго во ра 
са изво ђа чем а до кра ја годи не биће 
завр ше ни радо ви у оба објек та – у 
Врд ни ку и Ири гу. То је доста инве сти-
ци ја у про шлој и овој годи ни, а рани је 
пре ко три деце ни је није било зна чај ни-
јих ула га ња у врти ће – каже први човек 
ири шке општи не Сте ван Кази ми ро вић.

У објек ту у Врд ни ку има 90-оро деце, 
у Ири гу 130, а укуп но пре ко 300 мали-
ша на. 

– Листе чека ња ми за сада, нема мо. 
У теку ћој рад ној годи ни смо отво ри ли 
нову рад ну гру пу, како не би дошло до 
фор ми ра ња листе чека ња. Веру јем да 
ће тако бити и наред не годи не и да ће 
се наши капа ци те ти про ши ри ва ти јер 
посто је потре бе за тим. Локал на само-
у пра ва финан си ра и један број под-
руч них оде ље ња где су обу хва ће на 
и деца мла ђег узра ста. Ту се тако ђе, 
ула га ло у одр жа ва ње и опре ма ње тих 
про сто ра који су при основ ним шко ла-
ма – каже Јеле на Вида но вић.

Сва насе ље на места су обу хва ће-
на. Посто је вас пит но обра зов не гру пе 
где вас пи та чи раде са децом од три 
годи не до пола ска у шко лу у Нера ди-
ну, Кру ше до лу, Шатрин ци ма, Риви ци и 
Јаску. 

 С. Џ.

Јеле на Вида но вић

Нови изглед врти ћа Вила у Врд ни ку
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Знат но сма ње ње 
неза по сле но сти
Од 2015. годи не, када 

је број неза по сле них 
у ири шкој општи ни 

изно сио пре ко 50 про це-
на та, пре ма ово го ди шњим 
пода ци ма неза по сле них је 
око 18 одсто.

– Сва ки дан има мо нових 
запо шља ва ња, што у ком-
шиј ским општи на ма, Руми, 
Инђи ји, али и у фир ма ма 
које се отва ра ју на нашој 
тери то ри ји, тако да је све 
мање неза по сле них и људи 
који нам се јавља ју на неке 
огла се.

Од Наци о нал не слу жбе за 
запо шља ва ње смо доби ли 
подат ке о бро ју и струк ту-
ри неза по сле них која сада 
изно си око 18 про це на та. То 
се види и по при ли ву у наш 
буџет од поре за на зара де 
који је знат но већи – каже 
Сте ван Кази ми ро вић, пред-
сед ник ири шке општи не.

Број неза по сле них је сада 
1.319 лица на еви ден ци ји, а 
у том бро ју је 137 људи ста-
ри јих од 60 годи на, док је 83 
неспо соб но за рад.

 – Дакле, бар још две ста 
људи неће ни ради ти јер 
чека ју одла зак у пен зи ју, а 
сигур но да још има и лица 
која раде, бар поло ви на од 

тог бро ја неза по сле них на 
еви ден ци ји, који на неки 
начин оства ру ју зара ду, што 
још сма њу је број ствар но 
неза по сле них – исти че Сте-
ван Кази ми ро вић.

Пре ма пода ци ма ири шког 
Цен тра за соци јал ни рад 
2015. годи не је било 344 
носи ла ца нео гра ни че ног 
пра ва на соци јал ну помоћ, 
а тај број је на кра ју про шле 
годи не изно сио 189 носи ла-
ца соци јал не помо ћи. 

– И овај пода так ука зу је 

на раст запо сле но сти, а ми 
се нада мо да ће се у овој 
годи ни број неза по сле них 
још сма њи ти, јер оче ку је-
мо неке инве сти то ре. Нама 
нису потреб не неке вели ке 
фир ме, него раз ми шља мо о 
мањим пого ни ма у који ма би 
се могло запо шља ва ти од 
30 до 50 људи, то је оно што 
би ми могли да испо шту је мо 
и да запо сли мо наше сугра-
ђа не – сма тра Сте ван Кази-
ми ро вић.

 С. Џ.

Сте ван Кази ми ро вић

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ИРИГ

Сарад ња са Тузлом
Тури стич ка орга ни за ци ја Ири га је про-

шле годи не успо ста ви ла сарад њу 
са Тури стич ком зајед ни цом кан то на 

Тузла.
 – Већ смо кре ну ли у зајед нич ке актив-

но сти тако да смо апли ци ра ли на про јек ту 
међу на род не сарад ње са Босном и Хер-
це го ви ном. Дого во ри ли смо се и да пред-
став ни ци ири шке општи не посе те Тузлу 
11. маја и то ће бити при ли ка за про мо ци ју 
наше општи не, али и да боље упо зна мо 
нај ве ћи кан тон у БИХ са нашим потен ци ја-
ли ма – каже дирек тор Дра ган Дра ги че вић 
и дода је да ће бити упри ли чен и низ саста-
на ка чел ни ка ири шке општи не и Тузле. 

Када је реч о Тури стич кој орга ни за ци ји 
Ири га, њихов циљ је да што више људи из 
Тузлан ског кан то на посе ти ири шку општи-
ну и упо зна се са тури стич ком пону дом 
Ири жа на.

С. Џ.
Дра ган Дра ги че вић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Са уку сом 
воћ ног
сла до ле да

На Вели кој сце ни Позо ри-
шта „Добри ца Милу ти но вић“ 
у петак 27. апри ла са почет-
ком у 20 часо ва биће изве де-
на прва репри за пред ста ве 
„Са уку сом воћ ног сла до ле-
да“, ауто ра и реди те ља Дра-
га на Јови чи ћа Јови ћа, ура ђе-
на пре ма тек сту истак ну тог 
маке дон ског драм ског писца 
Трај че та Каца ро ва.

Ова пред ста ва пред ста-
вља дра ма ти за ци ју исто и ме-
ног тек ста јед ног од нај и зво-
ђе ни јих ауто ра на Бал ка ну, 
који при па да пле ја ди вели ких 
маке дон ских, савре ме них 
дра ма ти ча ра. „Са уку сом 
воћ ног сла до ле да” кроз при-
чу о живо ту и смр ти дво је 
малих људи, мужа и жене, 
гово ри, на посре дан начин о 
нама на овим про сто ри ма и о 
немо гућ но сти искре ног 
сагле да ва ња про шло сти и 
бистри јег погле да на будућ-
ност. Тако да је про шлост 
живља но ика да, а будућ ност 
пред ста вља пут на који се 
нико ме не иде. Да ли посто ји 
сада шњост, то је пита ње? 

Уло ге тума че: Душан ка 
Аној чић, Вла ди мир Бала-
шћак, Јеле на Јан ко вић, 
Алек сан дар Крста јић, Кри-
сти на Пај кић и Нико ла Јано-
ше вић.  

Цена ула зни це за пред ста-
ву „Са уку сом воћ ног сла до-
ле да“ изно си 400 дина ра. 
Све инфор ма ци је и резер ва-
ци је ула зни ца могу се доби ти 
на број теле фо на: 022/615-
115.

Смотра 
фолклора

У неде љу 22. апри ла у 
Сремској Митровици одр жа-
на је смо тра музич ког ства-
ра ла штва Сре ма на којој су 
посе ти о ци били у при ли ци 
да виде насту пе  фол клор-
них гру па. Дога ђај је орга ни-
зо ва ла Уста но ва за него ва-
ње кул ту ре „Срем“. У так ми-
чар ском делу про гра ма осам 
ансам ба ла из целог окру га 
укуп но у три кате го ри је се 
над ме та ло за про лаз на 
Смо тру музич ког ства ра ла-
штва Вој во ди не која ће се 
одр жа ти 2. јуна у Бач ком 
Петров цу. Селек тор смо тре, 
коре о граф Даја на Костић, по 
завр шет ку свих смо три ће 
оце ни ти који ће нас ансам-
бли из Сре ма пред ста вља ти 
на Покра јин ској смо три. А. Д.
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Припремио: Алек сан дар Ћосић

Два бра та и један трак тор

Лежи ми рац са 300 јута ра
Радио сам у Аустри ји од 1973. до 2005. годи не и тре нут но сам пред пен-

зи јом. Земљу сам сте као поште но, купу ју ћи део по део, као и меха ни за-
ци ју комад по комад.  Сла бо сам ужи вао у живо ту, а јако сам и напор но 
радио. Сада неко ко ме не позна је може да поми сли сва шта. Људи погре-
шно схва те, поза ви де, али често нису ни све сни чега сам се све одре као, 
као и дру ги људи попут мене, рекао је Јови ца Радо са вље вић 

Око пет кило ме та ра север ни је 
од њиве на којој су радо ве 
при во ди ли кра ју бра ћа Сава 

Прпић и Бошко Мелен чић, у Лежи ми-
ру, Јови ца Радо са вље вић рас по ла же 
са око 300 јута ра земље. Он се 
искљу чи во бави ратар ством, док у 
окви ру свог има ња има и заса де под 
воћем, а мањи део земље је дао у 
арен ду.

– Посе јао сам пше ни цу и сун цо-
крет, као и воће, а део сам дао у 

закуп, тач ни је 35 јута ра земље. Завр-
ши ли смо са сетвом сун цо кре та на 
око 75 јута ра са дубин ским прска-
њем. Пше ни ца на око 125 јута ра 
доби ла је већ све што јој је било 
потреб но, а након што се опр ска у 
цве ту, оста ће још да се саче ка жетва. 
Што се тиче воћ ња ка, шљи ву, јабу ку, 
кру шку, кај си ју, бре скву и дуњу гајим 
на мањој повр ши ни за соп стве не 
потре бе – каже Радо са вље вић. 

Меха ни за ци ја којом рас по ла же 

Јови ца, ста ра је, а он каже да ипак 
без про бле ма успе ва да оба ви све 
посло ве, као и да упо сли неко ли ко 
иску сних људи који зна ју како се 
ради. У неком буду ћем пери о ду, 
Радо са вље вић ће већ сми сли ти неки 
добар потез како би поспе шио свој 
машин ски парк.

– Рас по ла жем меха ни за ци јом коју 
чине шест трак то ра и два ком бај на. 
Упо шља вам рад не људе који зна ју 

Фото: Вла ди мир Цуца нић

Бошко Мелен чић и Сава Прпић један дру гог испо ма жу
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Април се бли жи кра ју, месец 
током којег почи ње веге та ци о-
на сезо на и са њом сви радо-

ви у пољу. И ове годи не су срем ски 
пољо при вред ни ци екс пе ди тив но и у 
року оба ви ли сетву. 

Дуж пута од Срем ске Митро ви це 
ка Лежи ми ру про те жу се њиве и ата-
ри, а сва ки про ла зник је овог месе ца 
имао при ли ке да на том непре глед-
ном про стран ству види људе који су 
вред но оба вља ли свој посао, иако 
мно ги ма од њих ратар ство и даље 
није испла ти во, а годи на је 2018.

Ипак, без мно го избо ра, пољо при-
вред ни ци наста вља ју сво је посло ве, 
јер зна ју да их нико уме сто њих неће 
завр ши ти, док се као алтер на ти ве 
наме ћу про да ја земље или пар ло же-
ње.

У Ман ђе ло су Сава Папић обра ђу је 
15 јута ра земље и ове годи не је на 
њој посе јао куку руз. Он каже да сад 
оче ку је бољи при нос , а као и сва ке 
када сеје ову пољо при вред ну кул ту-

ру, нај пре је добро при пре мио 
земљи ште.

–  Зао ра ли смо око 120 кило гра ма 
МАП-а током зим ског ора ња, а за 
про лећ но ора ње смо баци ли ђубре 
за куку ру зе, одно сно 150 кило гра ма 
урее, купи ли смо ква ли тет ни је семе, 
и зашти ти ли од инсе ка та. Оче ку је мо 
да, у одно су на про шли пут, када је 
било пре ви ше сушно, ове годи не 
при нос буде мно го већи – каже 
Папић.

Сави пома же брат из Гргу ре ва ца, 
који у том селу има још толи ко 
земље, те они зајед но има ју око 30 
јута ра земље, а један трак тор на 
њих дво ји цу зада је ситу а ци ју у којој 
без допу ња ва ња и међу соб не сарад-
ње не може ни да се сања о било 
чему веза ном за радо ве на пољу.

– Што се тиче пољ ских радо ва, 
брат и ја сара ђу је мо и пома же мо се. 
Он мени сеје куку руз, ја њему пше-
ни цу, јер нема мо одго ва ра ју ћу меха-
ни за ци ју па се на овај начин бори мо 

за голи живот. Меха ни за ци ја с којом 
ради мо је дотра ја ла и нема мо усло-
ве да је обно ви мо. Држа ва суб вен-
ци о ни ше веће пољо при вред ни ке 
док нама такве суб вен ци је не зна че 
ништа, већ пра ве више ште те и 
опте ре ће ња него кори сти и олак ша-
ња – гово ри Сава и уз осмех дода је: 

– Упра во овај трак тор којим ради-
мо, а који је у посе ду мог бра та из 

Можда није баш све тако црно, јер 
мали пољо при вред ни ци при нос 
оства ру ју и кроз сто чар ство. Међу-
тим, ту је ситу а ци ја при лич но неиз ве-
сна.

– Једи но што би могли да оче ку је-
мо, а да можда није баш пот пу но 
нере ал но, то је да нам држа ва омо гу-
ћи мало повољ ни је кре ди те, без 
повра ћа ја нов ца који обез бе ђу је, 
одно сно да попу сте са ценом на 
самом стар ту како би обно ви ли меха-
ни за ци ју без које не може мо. Ми, 
мањи пољо при вред ни ци, бави мо се 
и сто чар ством. Било би сјај но кад би 
нам дали неку зага ран то ва ну цену 
сто ке да зна мо на чему смо, да ли да 
ради мо или не, јер ако се не испла ти 
онда да дамо све вели ким про из во-
ђа чи ма да они раде – закљу чио је 
Сава Папић.

Ради ти или 
бата ли ти све

Меха ни за ци ја с којом ради мо је дотра ја ла и 
нема мо усло ве да је обно ви мо. Држа ва суб вен-
ци о ни ше веће пољо при вред ни ке док нама такве 
суб вен ци је не зна че ништа, гово ри Сава и уз 
осмех дода је: Упра во овај трак тор којим ради-
мо, а који је у посе ду мог бра та из Гргу ре ва ца, 
ста ри ји је од свог вла сни ка

Јови ца Радо са вље вић: Сва ко јутро земље сте као сам раде ћи у ино стран ству
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Још један вео ма непри ја тан и озби-
љан про блем боде очи у бли зи ни 
Сави не њиве, а ствар је људ ског 
нема ра и некул ту ре. Наи ме, ту се 
нала зи депо ни ја, која није дефи ни са-
на као сточ но гро бље, а на којој се на 
сва ких пет до 10 мета ра може наи ћи 
на леш живо ти ње, ето тако тек баче не 
ту. Ружно и при ми тив но, заи ста, наро-
чи то када се ова повр ши на упо ре ди 
са пара лел ном од које је дели само 
лет њи пут. На тој дру гој повр ши ни, 
уред но је заса ђен и сре ђен воћ њак, 
као при мер суште супрот но сти. С јед-
не стра не пре леп воћ њак, а са дру ге, 
при зор као након нека кве сред ње ве-
ков не бит ке. Осим што пред ста вља 
ругло и шири ужа сно непри ја тан 
мирис, ова дивља депо ни ја легло је 
зара зе. Можда ће се неко озби љан 
поза ба ви ти јед ног дана таквим ства-
ри ма, пре него што, како наја вљу ју 
разни функ ци о не ри, море тури ста не 
похр ли баш у наш рав ни чар ски пољо-
при вред ни (к)рај.

Дивља депо ни ја

Гргу ре ва ца, ста ри ји је од свог вла-
сни ка.

Бошко Мелен чић и Сава Прпић 
један дру гог испо ма жу, иако је тај 
трак тор, који је нај ве ћи „гарант“ за 
њихов успе шан посао, одав но про-
сла вио педе се ти „рођен дан“.

– Сећам се, кре нуо сам у први раз-
ред и то годи ну дана рани је, а годи ну 
пре тога, мој отац је купио овај трак-
тор. Тре ћа гене рал ка је рађе на, нема 
ни фаро ве, ни мигав це, све је то 
дотра ја ло одав но, ето, про шле годи-
не је све са трак то ра поот па да ло док 
нисам сти гао до њиве. Као и Сава у 

Ман ђе ло су, тако ђе имам 15 јута ра 
земље, у Гргу рев ци ма. Мора мо да 
сара ђу је мо, јер да није тако, не би ни 
један од нас имао шан су да завр ши 
посао, па ни да га поч не. У свом селу 
сам посе јао пше ни цу и куку руз и оче-
ку јем да ове годи не буде можда 
мало већи при нос – твр ди Бошко.

посао и сада их има дво ји ца стал них 
и још тро је или четво ро раде по 
потре би. Могу ће да ћу два ком бај на 
која имам да заме ним јед ним полов-
ним, а већ ћу да видим на који начин 
бих могао да наба вим и боље трак то-
ре – каже овај ратар.

Иако Јови ца Радо са вље вић посе-
ду је зна чај ну повр ши ну обра ди ве 
земље, он није изгу био осе ћај за 

соли дар ност међу рата ри ма и каже 
да му није јасно како уз тако лоше 
усло ве у пољо при вре ди људи и даље 
има ју воље и начи на за рад. Он каже 
да и њему лич но суб вен ци је пред ста-
вља ју више ште те него кори сти.

– Није ми баш сасвим јасно зашто 
и како је могу ће да се сеља ци, одно-
сно мали про из во ђа чи уоп ште не 
буне, ни гла са да пусте. Ти људи 
нема ју баш ника кву пот по ру од држа-
ве, а суб вен ци је о који ма се толи ко 
гово ри, не пред ста вља ју ништа. То је 
само про блем на про блем и не посто-
ји начин да се тако напре ду је. Сва ко 
од њих пли ва како нај бо ље зна и 
уме, па је тешко и саве то ва ти им 
било шта, јер рет ко кад има ко да 
чује. Ужа сна окол ност дола зи и са 
лошом годи ном, па про шле годи не од 
куку ру за није било ништа, а уз то је 
јеф тин док је сетва јако ску па. Што се 
мене тиче, о суб вен ци ја ма боље и да 
не при чам, јер зна се већ каквим про-
из во ђа чи ма се у Срби ји оне испла те. 
Једи но што нико не зна ко су ти људи 
– гово ри Радо са вље вић.  

Јови ца, како и сам каже, сам је сти-
цао цео живот и напор но је радио у 
ино стран ству. Иако му неки људи 
зави де, он твр ди да заи ста нема ју на 
чему.

– Радио сам у Аустри ји од 1973. до 
2005. годи не и тре нут но сам пред 
пен зи јом. Земљу сам сте као поште-
но, купу ју ћи део по део, као и меха ни-
за ци ју комад по комад. Све што сам 
купио од људи, они могу да посве до-

че да сам пла тио крај ње корект но па 
можда и више од тога. Сла бо сам 
ужи вао у живо ту, а јако сам и напор но 
радио. Сада неко ко ме не позна је 
може да поми сли сва шта, јер је 
земља у којој живи мо сиро ма шна, а 
пољо при вре да сла ба. Људи погре-
шно схва те, поза ви де, али често нису 
ни све сни чега сам се све одре као, 
као и људи попут мене – рекао је 
Јови ца Радо са вље вић. 

Печал бом до земље

Ужа сна окол ност
дола зи и са лошом 
годи ном, па про шле 
годи не од куку ру за 

није било ништа, а уз 
то је јеф тин док је 
сетва јако ску па
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МИТРОВАЧКА БОЛНИЦА: АКЦИ ЈА ПРЕ ВЕН ТИВ НИХ ПРЕ ГЛЕ ДА

Прегледано 280 грађана
Вели ко инте ре со ва ње гра ђа на 

за бес плат не пре гле де у акци ји 
Мини стар ства здра вља није изо-

ста ло ни у про шло не дељ ној акци ји у 
митро вач кој Општој бол ни ци. Сед ми 
пут у здрав стве ним уста но ва у Вој во ди-
ни и осми у уста но ва ма у Срби ји, акци-
ја је пока за ла оправ да ност, када је реч 
о могућ но сти ма оба вља ња спе ци ја ли-
стич ких пре гле да и за оне гра ђа не који 
нема ју здрав стве но оси гу ра ње, а сва-
ка ко и за све дру ге који на овај начин 
про ве ра ва ју сво је здрав стве но ста ње. 

– Вео ма сам задо во љан како је про-
те кла ова акци ја, гра ђа ни већ зна ју да 
их кра јем месе ца оче ку ју бес плат ни 
пре гле ди и сви који желе дола зе и на 
овај начин кон тро ли шу здра вље. Ово га 
пута рађе ни су интер ни стич ки кар ди о-
ло шки пре гле ди – ЕКГ, мере ња шеће ра 
у крви и крв ног при ти ска, затим офтал-
мо ло шки пре гле ди и лабо ра то риј ске 
ана ли зе – хор мон штит не жле зде ( ТСХ 
и ТФ4) и тумор мар кер тести са ( Бета 
ХЦГ и Алфа ФП) – рекао је за меди је 
др Жив ко Врцељ и додао да гра ђа ни 
тре ба да кори сте ову могућ ност и бес-

плат но се пре гле да ју, наро чи то они 
који има ју здрав стве них тего ба, јер ће 
пра во вре ме ним пре гле дом, у слу ча ју 
откри ва ња малиг ни те та или неке дру-
ге поја ве, болест успе шни је лечи ти. Др 
Врцељ је наро чи то иста као анга жо ва-
ност лека ра и меди цин ских сеста ра у 
ова квим акци ја, а у овој, укуп но је, у три 

тима, ради ло 12 лека ра и 17 меди цин-
ски сеста ра.

У неде љу. 22. апри ла, је за 280 гра-
ђа на ура ђе но укуп но 313 пре гле да 
и лабо ра то риј ских ана ли за, а од тог 
бро ја, 126 кар ди о ло шких пре гле да, 54 
очна пре гле да, 100 хор мо на штит не 
жле зде и 33 тумор мар ке ра про ста те.

Интер ни стич ки пре глед

ЈКП САВА: ЧИШЋЕ ЊЕ ДИВЉИХ ДЕПО НИ ЈА

Стр о ге казне
за нео д го вор не
Пећи нач ко Јав но кому-

нал но пред у зе ће 
„Сава“ запо че ло је 

про лећ но чишће ње дивљих 
депо ни ја у општи ни. У 
среду 18. априла рад ни ци 
овог пред у зе ћа поче ли су 
са чишће њем и укла ња њем 
дивље депо ни је поред пута 
Купи но во – Про гар, коју су 
нео д го вор ни поје дин ци про-
те клих годи на пре тво ри ли у 
ругло и извор зара за.

Пре ма речи ма дирек то ра 
ЈКП „Сава“ Жељ ка Мили-
ће ви ћа, дивље депо ни је су 
после ди ца нема ра неса-
ве сних гра ђа на, који тиме 
ства ра ју не само про бле ме 
њихо вим сугра ђа ни ма, него 
нано се и вели ку ште ту самој 
при ро ди.

– Сва ке годи не се суо ча-
ва мо са дивљим депо ни ја-
ма, које зада ју муке сви ма, 
а наши рад ни ци са првим 
топлим дани ма суо ча ва ју се 
са овим тешким задат ком. 
Укла ња ње дивљих депо ни-
је није ни мало лак и јеф тин 
про цес, те смо реши ли да 
на неки начин санк ци о ни-

ше мо неса ве сне поје дин це 
који упор но баца ју сме ће на 
места која нису пред ви ђе на 
за тако нешто. Када завр ши-
мо са сани ра њем ове депо-
ни је на путу Купи но во – Про-
гар, очи шће ни про стор биће 
под видео над зо ром и поста-
ви ће мо знак упо зо ре ња да је 
забра ње но баца ње сме ћа, а 
нео д го вор ни поје дин ци који 
не буду пошто ва ли забра ну 
биће стро го кажње ни у скла-
ду са општин ском одлу ком о 
одр жа ва њу чисто ће – рекао 
је Мили ће вић.

Тако ђе, Мили ће вић је 
под се тио гра ђа не да сва ко 
насе ље у пећи нач кој општи-
ни има одго ва ра ју ће кон теј-
не ре поста вље не на јав ним 
мести ма, као и да је пећи-
нач ка локал на само у пра-
ва пре две годи не дели ла 
сва кој поро ди ци у свих 15 
насе ља бес плат не кан те за 
сме ће, а да се услу га одно-
ше ња сме ћа оба вља редов-
но у свим насе љи ма, те да 
је баца ње сме ћа ван насе-
ља не само кажњи во него и 
непо треб но.

СРЕМ СКА ПРИ ВРЕД НА КОМО РА

Одбор за аграр
Прва сед ни ца 

одбо ра Сек то ра 
пољо при вре де 

Реги о нал не при вред не 
комо ре Срем ског 
управ ног окру га у 
Срем ској Митро ви ци 
одр жа на је про шлог 
пет ка, 20. апри ла.

Дирек тор Сек то ра 
пољо при вре де При-
вред не комо ре Срби је 
Вељ ко Јова но вић 
рекао је да је одлу ка о 
фор ми ра њу сек тор-
ских одбо ра пољо при-
вре де доне се на како 
би ова гра на при вре де 
била што боље пред-
ста вље на у сми слу њене 
спе ци фич но сти.

– Већи на реги о нал них 
комо ра одлу чи ла је да фор-
ми ра сек тор ске одбо ре који 
су, запра во, репре зен та тив-
на тела, а добар су начин да 
се пољо при вре да пред ста-
ви. Што се тиче самог сек то-
ра пољо при вре де, фор ми-
ран је пре око годи ну дана с 
иде јом да се изву че из сек-
то ра инду стри је где је био 
попут нека квог удру же ња. 
Иде ја је била да се пољо-
при вре да пре по зна као спе-

ци фич ност. У окви ру пољо-
при вре де посто је чети ри 
гран ска удру же ња која 
послу ју: за биљ ну про из вод-
њу, пре храм бе ну инду стри ју, 
про из во де у окви ру сто чар-
ства и шумар ство и дрв ну 
инду стри ју. Посеб но се 
издва ја слу жба за орган ску 
про из вод њу. Поен та ова квог 
начи на орга ни зо ва ња је у 
томе да се чује глас свих 
фир ми и да буде мо што 
репре зен та тив ни ји када је 
реч о пољо при вре ди – рекао 
је Јова но вић.   А. Ћ.

Вељко Јовановић
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Де ве ти Дан ма га ри ца
Про шле су бо те, 21. апри ла, Ми тров-

ча ни, али и сви оста ли, сун чан 
про лећ ни дан мо гли су да про ве ду 

ужи ва ју ћи у при ро ди и дру же њу у Спе ци-
јал ном ре зер ва ту при ро де „За са ви ца“, где 
је обе ле жен, са да већ де ве ти по ре ду, Дан 
ма га ри ца. 

Ова ма ни фе ста ци ја, пре ма ре чи ма 
управ ни ка ре зер ва та Сло бо да на Си ми ћа, 
по све ће на је пре све га бал кан ском ма гар-
цу, чи ја вр ста је пот пу но угро же на. Упра во 
због то га, ка ко ка же, у овом ре зер ва ту ра-
ди се на очу ва њу ове вр сте и про мо ци ји 
ове вред не и пле ме ни те жи во ти ње. 

– Наш циљ је да овај ма га рац оп ста не 
као жи во ти ња и да се ко ри сте ње го ви ре-
сур си од ко јих су нај ва жни ји они у мле ку. 
Овај про грам ма га ре ће фар ме је до при-
нео да За са ви ца бу де из у зет но по зна та у 
све ту и са да смо то и по сти гли за хва љу-
ју ћи овој жи во ти њи. Ус пе ли смо да осим 
би о ди вер зи те та и за шти те при ро де раз-
ви је мо ста ре ра се раз ли чи тих жи во ти ња 
и да од њих на пра ви мо атрак тив не про из-
во де ко ји су по ста ли за штит ни бренд За-
са ви це, Срем ске Ми тро ви це, па и Ср би-
је – ре као је Си мић и до дао да За са ви ца 
има про грам фар ме му зних ма га ри ца ко ји 
је нај ве ћи у овом де лу Евро пе, а дру ги по 
ве ли чи ни у све ту.

У окви ру ма ни фе ста ци је одр жа на је и 
про мо ци ја раз ли чи тих про из во да од ма га-
ре ћег мле ка, чи ја ле ко ви та свој ства су по-
ста ла по зна та ши ром све та. Про мо ви са не 
су раз ли чи те вр сте про из во да, од кре ма, 
пре ко ли ке ра па све до чу ве ног ма га ре ћег 
си ра ко ји је по стао свет ски бренд, ка ко по 
свом из у зет ном ква ли те ту, та ко и по це ни, 
ко ја због на чи на про из вод ње до сти же и 
до 1.000 евра по ки ло гра му. 

За све љу би те ље ку ли нар ства упри ли-
че но је так ми че ње у пра вље њу ма га ре ћег 
гу ла ша, а про грам је упот пу њен зву ци ма 

там бу ра шког ор ке стра. И док се ви зи тор-
ским цен тром ши рио ми рис ку ли нар ских 
спе ци ја ли те та, за оне нај мла ђе ор га ни зо-
ва но је так ми че ње у укра ша ва њу пу ла ди. 
Ма ли ша ни су вре ме про ве ли у кре а тив-
ним ак тив но сти ма, а да у так ми че њу ни је 
бит на са мо по бе да у при лог го во ри то да 
по бед ни ка уства ри ни је ни би ло, већ су 
сва де ца ко ја су уче ство ва ла до би ла на-
гра де. Ни ко ли на Ри стић, Сте фан и Мар-
ко Спа со је вић, Са ра и Хе ле на По ња рац 
и Ла зар Лач ко вић вре ме су про ве ли пре 
све га у дру гар ској ат мос фе ри, а игра са 
три мај стор ски укра ше на пу ле та си гур но 
ће им ду го оста ти у се ћа њу. 

Ко ли ко су ова кве ма ни фе ста ци је зна-
чај не за де цу ре као нам је и чу ве ни ми-
тро вач ки при род њак, струч ни са рад ник 
и ис тра жи вач у За са ви ци Ми хај ло Стан-
ко вић, Ми тров ча ни ма по зна ти ји са мо као 
Ми ша. 

– Де ца че сто не зна ју да се по на ша ју 

у при ро ди, не зна ју да хо да ју по тра ви, 
не пре по зна ју не ке еле мен тар не жи во-
тињ ске вр сте... Ја то раз у мем, јер та де-
ца од ра ста ју у бе то ну. Ме ђу тим, де ца су 
за ин те ре со ва на за при ро ду, а по треб но је 
са мо да их ро ди те љи по кре ну. То не мо ра 
да бу де не где да ле ко, има мо Ду нав, Са-
ву, Обед ску ба ру. Де ца тре ба да упо зна ју 
при ро ду око се бе, а од ма лих но гу по треб-
но је уса ди ти им љу бав пре ма њој, уко ли-
ко же ли мо да је очу ва мо – ре као је Ми ша. 

Ина че, ова ма ни фе ста ци ја ујед но је и 
Отво рен дан у окви ру ре зер ва та, те су 
улаз и во жња чу ве ном Ум бром би ли бес-
плат ни. По се ти о ци из раз ли чи тих де ло ва 
на ше зе мље ис ко ри сти ли су ову мо гућ-
ност да дан про ве ду у из у зет ном пеј за жу 
За са ви це, а нај мла ђи су по ред за ба ве са 
пу ла ди нај ви ше ужи ва ли у еду ка тив ној 
пло вид би.

Н. Ми ло ше вић
Фо то: В. Цу ца нић

СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ РЕ ЗЕР ВАТ ПРИ РО ДЕ „ЗА СА ВИ ЦА“

Сло бо дан Си мић Ми хај ло Стан ко вић
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ШИМА НОВ ЦИ

Посе та немач ке деле га ци је

Деле га ци ја немач ке покра ји не 
Баден-Вир тем берг посе ти ла је у 
уторак 17. априла фабри ку ком-

па ни је Бош у Шима нов ци ма. У деле га-
ци ји је поред пред сед ни ка Вла де ове 
покра ји не Вин фри да Креч ма на, било 
и сто ти нак пред став ни ка нај зна чај ни-
јих ком па ни ја Баден-Вир тем бер га, као 
и пред став ни ка кул ту ре и пар ла мен та 
те покра ји не.

Састан ку који је том при ли ком одр-
жан у про сто ри ја ма ком па ни је Бош 
при су ство ва ли су пред став ни ци Вла-
де Репу бли ке Срби је и Покра јин ске 

вла де, немач ки амба са дор у Срби ји 
Аксел Дит ман и пред став ни ци пећи-
нач ке локал не само у пра ве, пред сед-
ник општи не мр Жељ ко Трбо вић и 
његов заме ник Зоран Вој кић. 

Са успе си ма ком па ни је Бош госте су 
упо зна ли Кла ус Петер Фоке, пред сед-
ник ком па ни је Роберт Бош АГ и Петер 
Рих тер, мена џер Бошо ве фабри ке 
у Шима нов ци ма, а у кул тур но-умет-
нич ком делу про гра ма насту пио је 
Ансамбл народ них песа ма и ига ра 
Срби је „Коло“. Након састан ка пред-
став ни ци Боша и Баден-Вир тем бер-

га, немач ки амба са дор и пред сед ник 
пећи нач ке општи не заса ди ли су дрво 
мира у фабрич ком дво ри шту.

Пред сед ник Трбо вић каже да му је 
част што је имао при ли ку да при су-
ству је посе ти ова ко зна чај не деле га-
ци је.

– Током посе те руко вод ство Боша 
је врло пози тив но оце ни ло сарад њу 
са пећи нач ком локал ном само у пра-
вом и ја се надам да ће то бити добра 
пре по ру ка при вред ни ци ма из Баден-
Вир тем бер га да и сами инве сти ра ју у 
нашу општи ну – рекао је Трбо вић. 

Засађено дрво мира у дворишту Бошове фабрике

ДОМ ЗДРА ВЉА

Пре вен тив ни пре гле ди
У пећи нач ком Дому здра вља „Др Дра ган Фун дук“, у недељу 22. 

априла су оба вље ни бес плат ни интер ни стич ки и офтал мо ло-
шки пре гле ди паци је на та са тери то ри је општи не Пећин ци, у 

окви ру акци је бес плат них пре гле да које је покре ну ло Мини стар ство 
здра вља Репу бли ке Срби је. У пери о ду од 8 до 16 часо ва паци јен ти 
су били у при ли ци да у спе ци ја ли стич ким амбу лан та одра де офтал-
мо ло шки и интер ни стич ки пре глед, ЕКГ, изме ре крв ни при ти сак као 
и шећер у крви, а по потре би могли су да ура де и ултра звук срца.

Дирек тор ка пећи нач ког Дома здра вља и спе ци ја ли ста интер не 
меди ци не Дубрав ка Цвет ко вић Мићић, под се ти ла је на важност 
пре вен тив них пре гле да, пого то во у кон тро ли и лече њу кар ди о ва-
ску лар них боле сти и дија бе те са, које су доми нант не и на тери то-
ри ји Сре ма. 

– Акци ја бес плат них пре гле да које је покре ну ло Мини стар ство 
здра вља пока за ло се, бар за нашу тери то ри ју а веру јем да је тако и 
у дру гим општи на ма, као вео ма зна чај но, јер овим пре гле ди ма обу-
хва ће ни су и паци јен ти који нема ју здрав стве но оси гу ра ње, као и 
паци јен ти који не кон тро ли шу сво је здра вље редов но. Одзив паци-
је на та данас је био вео ма добар, а сва ка ко бих издво ји ла паци јен та 
код кога је откри ве на сла би ја срча на функ ци ја и изли ви у пери-
кар ду, који је даље упу ћен на дијаг но сти ку – рекла је Цвет ко вић 
Мићић.

Током дана шњег дана 20 паци је на та је пре гле да но у офтал мо ло-
шкој, док је интер ни стич ку амбу лан ту посе ти ло 23 паци јен та где је 
код 10 паци је на та ура ђе на гли ке ми ја, код 7 гли ко хе мо гло бин а код 
7 паци је на та је ура ђен УЗ срца.
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МИТРОВАЧКО ГРАДСКО СТАНОВАЊЕ ОДБИЈА ДА ВОДИ БРИГУ О ЗАПУШТЕНИМ ЗГРАДАМА

Официрске зграде
нема ко да кречи

Кра јем про шле го ди не, 
у Срем ској Ми тро ви ци 
за по чео је про цес 

ре ги стра ци је стам бе них 
за јед ни ца. Све стам бе не 
за јед ни це су у оба ве зи да 
то учи не, и на тај на чин 
сво ју за јед ни цу ре ги стру ју 
као прав но ли це. Ре ги стра-
ци ја стам бе не за јед ни це 
оба вља се у Град ској упра-
ви за ин фра струк ту ру и 
имо ви ну, а ове за јед ни це у 
мо гућ но сти су да скло пе 
уго вор о те ку ћем и ин ве-
сти ци о ном одр жа ва њу са 
пред у зе ћем Град ско Ста-
но ва ње д.о.о. 

Ве ћи на стам бе них за јед-
ни ца у мо гућ но сти је да ову 
про це ду ру оба ви на по ме-
ну ти на чин, али, ипак, 
по сто је и оне згра де са 
ко ји ма Град ско Ста но ва ње 
не же ли да пот пи ше уго вор. 
За ова кве про бле ме ал тер-
на ти ва по сто ји, јер стам бе-
не за јед ни це ни су у оба ве-
зи да бу ду у си сте му одр-
жа ва ња Град ског Ста но ва-
ња, али ту се ја вља дру ги 
про блем. На и ме, по што се 
стам бе не за јед ни це мо ра ју 
ре ги стро ва ти као прав на 
ли ца, њи хо ви чла но ви, а 

че сто и управ ни ци, ни су у 
мо гућ но сти да са мо стал но 
оба вља ју све по сло ве 
ве за не за нор мал но функ-
ци о ни са ње би ло ко јег прав-
ног ли ца. Пла ћа ње ра чу но-
во ђа и дру гих струч ња ка 
ко ји би те по сло ве пре у зе-
ли мно го ко шта, а уко ли ко 
се ста на ри ни на тај на чин 
не ре ги стру ју, би ва им 
до де љен при нуд ни управ-
ник за чи је ак тив но сти се 
пла ћа до дат на на кна да. 

Са мо од би ја ње Град ског 
Ста но ва ња узро ко ва но је 
пре све га ло шим ста њем 
тех нич ких ка рак те ри сти ка, 
опре ме и ин ста ла ци ја згра-
да. Ова кав слу чај де сио се 
не дав но у згра ди у Же ле-
знич кој ули ци број 37. На и-
ме, згра да на овој адре си 
вр ло је ста ра, а због ви ше-
го ди шњег нео др жа ва ња 
на ла зи се у ве о ма ло шем 
ста њу. Про блем ле жи у 
то ме што у овој згра ди 
по сто ји три за себ на ула за. 
Управ ник у ула зу број 2, 
Мир ко Ба кош же лео је да 
ре ги стру је свој улаз и скло-
пи уго вор са Град ским Ста-
но ва њем, али ка да је ко ми-
си ја иза шла на те рен за те-

кла је по ме ну то ста ње 
згра де. Део згра де у ко јем 
је Мир ко управ ник у за до-
во ља ва ју ћем је ста њу, јер, 
ка ко ка же, љу ди у ње го вом 
ула зу во де ра чу на о одр жа-
ва њу, али оно што је ко ми-
си ју од вра ти ло од при хва-
та ња зах те ва су дру га два 
ула за, ко ја су у ло шем ста-
њу, а због не ма ра ста на ри 
из ула за два не мо гу са 
њи ма да се до го во ре око 
ин ве сти ци о ног одр жа ва ња 
це ле згра де. У дру га два 
ула за, у мно гим ста но ви ма 
жи ве под ста на ри, а не ки од 
њих су и на пу ште ни, та ко 

да је би ло ко ји вид за јед-
нич ког одр жа ва ња це ле 
згра де не мо гућ. У напу ште-
ним ста но ви ма сво је вре ме-
но су се ску пља ли мигран-
ти, а нерет ко и дан данас 
овде се могу сре сти и ужи-
ва о ци нар ко ти ка. 

О овом про бле му раз го-
ва ра ли смо са ди рек то ром 
Град ског Ста но ва ња Ми ло-
шем Ко ва чем, ко ји је за М 
но ви не из ја вио да је пр во-
бит но до шло до не спо ра зу-
ма и да је ко ми си ја уме сто 
са мо дру гог ула за пре гле-
да ла це лу згра ду.

– Са це лом том згра дом 

Мир ко Ба кошМи лош Ко вач

Зграда у Железничкој улици 

Део згра де у 
ко јем је Мир ко 

Бакош управ ник у 
за до во ља ва ју ћем 
је ста њу, јер, ка ко 

ка же, љу ди у
ње го вом ула зу 

во де ра чу на
о одр жа ва њу,

али оно што
је ко ми си ју

од вра ти ло од 
при хва та ња

зах те ва су дру га 
два ула за, ко ја су у 

ло шем ста њу
због не ма ра
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по сто ји тај про блем да ни је 
одр жа ва на де це ни ја ма. Да 
би Град ско Ста но ва ње 
пру жи ло услу ге ста на ри ма 
они мо ра ју прет ход но да 
ура де ин ве сти ци о но одр-
жа ва ње згра де да би она 
би ла у аде кват ном ста њу 
за те ку ће одр жа ва ње ко је 
Град ско Ста но ва ње пру жа. 
На ше пред у зе ће не мо же 
да по кри је тро шко ве ин ве-
сти ци о ног одр жа ва ња 
згра да у ко ји ма оно де це-
ни ја ма ни је ра ђе но – ре као 
је Ко вач и до дао да ће 
ко ми си ја по но во по се ти ти 
улаз 2, и да ће са овим ста-
на ри ма уго вор нај ве ро ват-
ни је би ти скло пљен, јер је, 
пре ма њего вим речи ма, 
ста ње у овом ула зу задо-
во ља ва ју ће. Са дру ге стра-
не, Ко вач је из ја вио да ће 
ста на ри ко ји бу ду при мље-
ни у си стем Град ског Ста-
но ва ња, што ће нај ве ро-
ват ни је би ти слу чај са ста-
на ри ма из по ме ну тог ула-
за, на кон из ве сног вре ме на 
мо ћи да кон ку ри шу за 
по зај ми це за ин ве сти ци о но 
одр жа ва ње. За та ко не што 
по треб но је ре дов но из ми-
ри ва ње оба ве за за те ку ће 
одр жа ва ње ко је је на ви со-
ком ни воу ис пу ње но сти, 

од но сно бар око 90 по сто. 
Уко ли ко Град ско Ста но ва-
ње утвр ди да ста на ри 
са ве сно из ми ру ју сво је 
оба ве зе, по зај ми ца им 
мо же би ти одо бре на. 

Би ло ка ко би ло, ово је 
са мо је дан при мер ка ко 
они ста на ри ко ји су са ве-
сни мо гу да ис па шта ју због 
оних ко ји то ни су. По ме ну-
ти про блем ве зан је за раз-
ли чи те ула зе исте згра де, 
али ве ћи на нас смо све до-
ци не са ве сног по на ша ња и 
број них вла сни ка ста но ва 
из истих ула за. Та ко у си ту-
а ци ја ма ка да кров згра де 
про ки шња ва, они са ни жих 
спра то ва не же ле да пла-
ћа ју ње го ву по прав ку, или 
им ни је по треб на ре кон-
струк ци ја лиф та ко ју не 
же ле да пла те. Ствар је у 
то ме да љу ди мо ра ју да 
схва те да је згра да у ко јој 
жи ве, исто као и стан, 
њи хо ва и да мо ра ју да 
во де ра чу на о про сто ру у 
ко јем про во де вре ме. У 
су прот ном, због не са ве-
сно сти и не ко ле ги јал но сти, 
мо гу да ис па шта ју не ду жни 
и од го вор ни ста на ри као 
што је слу чај у ула зу 2 у 
Желе знич кој 37.  

Н. Ми ло ше вић

Делови зграде због којих је настао проблем

МА ЧВАН СКА МИ ТРО ВИ ЦА

До на ци је вр ти ћу

У уто рак, 17. апри ла, вр-
тић „Ла не“ у Ма чван-
ској Ми тро ви ци био је 

отво рен за ме ди је због ку-
по ви не но вог на ме шта ја и 
уград ње но ве ра све те у овом 
објек ту. Уград њу ра све те и 
но ве раз вод не ку ти је фи нан-
си ра ла је Ме сна за јед ни ца у 
Ма чван ској Ми тро ви ци, а до-
на то ри, пред у зет ни ци са те-
ри то ри је ове ме сне за јед ни-
це фи нан си ра ли су ку по ви ну 
34 но ва кре ве ти ћа.

Том при ли ком из ја ву за 
ме ди је дао је пред сед ник 
Ме сне за јед ни це Ма чван ска 
Ми тро ви ца Ми лош Ко вач и 
ре као да је ово тре ћи пут да 
ова ме сна за јед ни ца уче ству-
је у опре ма њу и об на вља њу 
објек та „Ла не“. Пре ма ње го-
вим ре чи ма, си ту а ци ја ве за-
на за елек трич не ин ста ла ци-
је је би ла кри тич на, а са да 
су сви ква ро ви са ни ра ни, а 
но ва ра све та у ви ду лед па-
не ла угра ђе на. Ова ин ве сти-
ци ја оквир но је ко шта ла око 
100.000 ди на ра. 

Ди рек тор ка ПУ „Пче ли ца“ 
Би ља на Цви је тић из ја ви ла је 
да је обје кат „Ла не“ је дан од 
ста ри јих у окви ру уста но ве и 
да је са мим тим до са да био 
опре мљен из у зет но ста рим 
на ме шта јем. 

– Овом при ли ком бих се 
пре све га за хва ли ла ком па-
ни ји Ва ха ли ко ја је пре по зна-
ла на ше по тре бе и из ра зи ла 
же љу да нам по мог не у за-
ме ни на ме шта ја што је и учи-
ње но. За ме ње ни су ор ма ри 
у со ба ма и ти ме је омо гу ћен 
ква ли тет ни ји сме штај де це у 
овом вр ти ћу – ре кла је Цвије-
ти ће ва. 

У на бав ци но вих кре ве ти ћа 
по мо гла су при ват на пред у-
зе ћа као што су Хра на про-
дукт, Ан та же, Да декс, Див на, 
Сплав Круг и при ват ни пред-

у зет ник Или ја Ја ко вље вић. 
Ис пред ком па ни је Ва ха-

ли, ме ди ји ма се обра ти ла 
Ве сна Ди вац и из ја ви ла да 
је ова ком па ни ја дру штве но 
од го вор но пред у зе ће ко је се 
тру ди да уче ству је у жи во ту 
ло кал не за јед ни це и да по-
мог не ње ним ста нов ни ци ма, 
а по себ но оним нај мла ђим, 
ко ли ко год мо же.

Ве сна Стан ко вић, пред-
став ни ца пред у зе ћа Хра на 
про дукт ре кла је да су се 
ода зва ли по зи ву вр ти ћа и да 
ово ни је пр ви пут да уче ству-
ју у ова квим ак ци ја ма.

– Ове го ди не смо до ни ра-
ли 20 кре ве ти ћа. Ми и ина-
че по ма же мо овом вр ти ћу, а 
и прет ход них го ди на смо се 
ода зи ва ли њи хо вом по зи ву 
с об зи ром да смо и са ми из 
Ма чван ске Ми тро ви це и да 
нам је ствар но у ин те ре су да 
на ша де ца до би ју што бо ље 
усло ве за бо ра вак – из ја ви ла 
је Стан ко ви ће ва.

Ина че, пре ма ре чи ма 
пред сед ни ка МЗ Ми ло ша Ко-
ва ча, ова ме сна за јед ни ца ће 
се тру ди ти да уско ро кре не у 
ре а ли за ци ју из ра де про јек та 
за из град њу но вог вр ти ћа јер 
по сто је ћи не за до во ља ва по-
тре бе ло кал них жи те ља сво-
јим ка па ци те том.

Н. Ми ло ше вић

Вртић „Лане“

Весна Станковић



22 25. APRIL 2018.  M NOVINE РЕПОРТАЖА

Ман ђе лос је ста ро насе-
ље и по ми ње се од 
дав ни на. Се ло нека да 

ни је би ло на истом ме сту као 
да нас. Би ло је се ве ро и сточ но, 
а пр ве ку ће су се по ја ви ле 
бли зу ма на сти ра Вра њаш још 
у 13. и 14. ве ку. Тре нут но се ло 
бро ји три ста ше зде сет и пет 
до ма ћин ста ва. Јед но од обе-
леж ја овог се ла је ман ђе ло-
шка цр ква Све тог Ге ор ги ја. 
По ред то га ту је и из вор Вра-
њаш. Не ка да шњи антич ки 
Сир ми јум је био снаб де вен 
во дом упра во са тог из во ра. 
То ком сво је исто ри је из вор 
Вра њаш је био ме сто где су се 
оку пља ли вер ни ци, а по све-
ћен је Све том Ко зми и Да мја-
ну што се мо же ви де ти на 
мо за и ци ма ко ји се на ла зе 
из над во де. Из над из во ра је 
са гра ђен ма на стир Све ти 
Ва си ли је Остро шки, а око 
ма на сти ра и из во ра на ла зи се 
из ле ти ште где се мо же у ми ру 
и ти ши ни од мо ри ти и ужи ва ти 
у свим ча ри ма ко је то ме сто 
пру жа. 

О са мом раз во ју се ла у при-
лог го во ри и чи ње ни ца да је 
ово јед на од рет ких се о ских 
сре ди на где се број ста нов ни-

ка не сма њу је, већ обр ну то. 
Све је ви ше оних ко ји у Ман-
ђе ло су оста ју и на том ме сту 
за сни ва ју сво је по ро ди це.

Ову оазу ми ра на фру шко-
гор ским об рон ци ма уви де ли 
су и број ни ту ри сти ко ји све 
че шће по се ћу ју окол на из ле-
ти шта, а са леп шим вре ме ном 
све је ви ше оних ко ји до ла зе у 
сво је ви кен ди це у ло кал ном 
ви кенд на се љу. Пре ма ре чи-
ма пред сед ни ка Саве та МЗ 
Ран ка Три ву но ви ћа, чест је 
слу чај да љу ди из окол них 
гра до ва, па и из са ме пре сто-
ни це, ку пу ју објек те и пла це ве 
у овом се лу или ње го вој око-
ли ни, не би ли се ов де од мо-
ри ли или пак про ве ли оста так 
жи во та по сма тра ју ћи фру шко-
гор ски пеј заж. 

Пред сед ник Саве та ме сне 
за јед ни це Ман ђе лос Ран ко 
Три ву но вић ка же да се у се лу 
до ста то га ра ди и гра ди.

– У се ло се до ста то га ула-
же у ин фра струк ту ру. Згра де у 
цен тру се ла, ме ђу ко ји ма и 
згра да ме сне за јед ни це су 
ком плет но ре но ви ра не. У 
окви ру ком плек са у ко јем је 
сме ште на ме сна кан це ла ри ја, 
из гра ђен је и ло кал у ко јем се 

на ла зи апо те ка, што је ло кал-
ном ста нов ни штву од из у зет-
ног зна ча ја јер би у су прот ном 
за на бав ку ле ко ва мо ра ли да 
пу ту ју у Митро ви цу – ка же 
Ран ко Три ву но вић.

Па рох Ми ро слав Јо си мо вић 
ка же да је Ман ђе лос пи то мо и 
ле по уре ђе но се ло а то се  
нај ви ше ви ди по ор га ни за ци ји 
ко ја у том ме сту вла да. Он 
ис ти че да је за хва љу ју ћи 
пред сед ни ку Саве та ме сне 
за јед ни це Ран ку Три ву но ви ћу 
до ста то га уло же но и обез бе-
ђе но за ме шта не овог се ла.

– На пра вље не су но ве згра-
де у ко ји ма са да се ди мо 
за хва љу ју ћи на шем пред сед-
ни ку Ран ку Три ву но ви ћу. 

Огром на нов ча на сред ства се 
из два ја ју и ула жу у ду хов ни 
жи вот и на шу цр кву. Ка да сам 
до шао ов де пре де се так го ди-
на цр ква је би ла ја ко за пу ште-
на, али он да смо по ла ко у 
са рад њи са Ме сном за јед ни-
цом кре ну ли да адап ти ра мо 
је дан по је дан део. У дво ри-
шту цр кве смо на пра ви ли 
парк да де ца мо гу да до ђу и 
да се игра ју. По ред то га, 
на пра вље но је пре ко два де-
сет клу па и ура ђен је лет њи-
ко вац као и пар кинг ко ји се 
на ла зи у са мом цен тру се ла. 
Са да нам је при о ри тет из град-
ња кул тур ног цен тра не са мо 
за ме шта не се ла Ман ђе лос, 
не го и за оста ле, где ће мо ћи 

Број ста нов ни ка
се не сма њу је

МАН ЂЕ ЛОС

Ран ко Три ву но вић

О са мом раз во ју се ла у при лог го во ри и 
чи ње ни ца да је ово јед на од рет ких се о-
ских сре ди на где се број ста нов ни ка не 
сма њу је, већ обр ну то. Све је ви ше оних 
ко ји у Ман ђе ло су оста ју и на том ме сту 
за сни ва ју сво је по ро ди це
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да до ђу пе сни ци и књи жев ни-
ци. Ту ће би ти би бли о те ка и 
му зеј. По ред то га пла ни ра мо 
да се про ши ри мо и да по ред 
тог кул тур ног цен тра на пра ви-
мо и лет њу по зор ни цу где ће 
се ор га ни зо ва ти пе снич ке 
ве че ри и три би не. Има мо и 
шко лу ко ју по ха ђа пре ко сто 
ђа ка. И шко ла је ре но ви ра на 
спо ља и из ну тра – рекао је 
па рох Ми ро слав Јо си мо вић

Да је кул тур ни жи вот у се лу 
раз ви јен, го во ре и ак тив но сти 
удру же ња же на „Ман ђе ло-
шан ка“. Ово удру же ње по сто-
ји пет го ди на, а о ње го вим 
ак тив но сти ма раз го ва ра ли 
смо са пред сед ни цом удру же-

ња Сла ви цом Мар кус.
– Ба ви мо се ра дом на 

по бољ ша њу жи во та же на у 
на шој сре ди ни и ор га ни зу је мо 
раз не ма ни фе ста ци је. Ове 
го ди не смо би ли вр ло ак тив-
ни. Кре ну ли смо са све то сав-
ским ба лом, где смо по зна ли 
же не из окол них се ла као што 
су Гр гу рев ци, Ле жи мир, Чал-
ма, Ди вош, Бе ше но во и 
Ша шин ци. Ми смо би ли до ма-
ћи ни, а ме сна за јед ни ца нам 
је иза шла у су срет са ло ги-
стич ком по мо ћи. У фе бру а ру 
смо има ли књи жев но ве че 
ко је је по ста ло тра ди ци о нал-
но, за Сре те ње. У го сти ма смо 
има ли де сет пе сни ка, а уче-
ство ва ли су и та лен то ва не 
мла де Ман ђе ло шан ке – ре кла 
је Сла ви ца.

Пре ма ње ним ре чи ма, удру-
же ње има из у зет ну са рад њу 
са оста лим удру же њи ма же на 
из ком ши лу к. Удру же ње се 
тру ди и да ути че на по ди за ње 
на та ли те та у се лу ма ни фе ста-
ци јом „Ма ле ба би ње“, где на 
кра ју сва ке го ди не мај ке но во-
ро ђен ча ди до би ја ју ва у чер за 
ку по ви ну ства ри за де цу. Сла-
ви ца је у раз го во ру та ко ђе 
ис та кла да је од из у зет не 
ва жно сти да се же не укљу че у 
ове ак тив но сти, јер би то 
до при не ло по бољ ша њу њи хо-
вог по ло жа ја на се лу, а, по ред 
то га, на тај на чин би мо гле да 
упот пу не сво је сло бод но вре-
ме на нај кре а тив ни ји мо гу ћи 
на чин.

А. Ди мић и Н. Ми ло ше вић
Фо то: Вла ди мир Цу ца нић

Ма на стир Све ти Ва си ли је Остро шки

Сла ви ца Мар кусМи ро слав Јо си мо вић

Центар села
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ВОЈИН ЋЕТ КО ВИЋ, ГЛУ МАЦ

Нај бо ље је када се срет не мо 
на пола пута лик и ја

Војин Ћет ко вић је један од нај по пу-
лар ни јих глу ма ца сред ње гене ра-
ци је, публи ци сва ка ко нај ви ше 

познат из број них сери ја које су има ли 
при ли ку да гле да ју – недав но у репри за-
ма сери је „Мој рођак са села“ и сери ја лу 
„Мон те ви део“, а сада нај ак ту ел ни је у 
новој исто риј ској сери ји која се при ка зу-
је на РТС о ства ра њу срп ске кра ље ви не 
и настан ку дина сти је Нема њић.

Војин игра и наслов ну уло гу у пред-
ста ви бео град ског ЈДП „Дон Жуан“ у 
којој је рум ска публи ка има ли при ли ку 
да ужи ва 16. апри ла, када смо и раз го-
ва ра ли за М нови не са овим позна тим 
глум цем.

  
М НОВИ НЕ: Мање је познат ваш 

позо ри шни анга жман, али је рум ска 
публи ка има ла при ли ке да вас гле да 
у уло зи Оте ла, а сада Дон Жуа на. То 
су позна ти лико ви свет ске књи жев но-
сти. Како их је игра ти зна ју ћи да се 
низ позна тих глу ма ца и наших и свет-
ских опро бао у тим уло га ма? Да ли је 
то већи иза зов, можда и неки страх 
од поре ђе ња?

ВОЈИН ЋЕТ КО ВИЋ: Не, ника да 
нисам имао ту неку оба ве зу и такву 
врсту пре пре ке кад сам радио било шта 
што сам радио. Про сто, ја при па дам 
неком дру гом вре ме ну, сигур но нисмо 
бољи од наших прет ход ни ка, тако да 
сам и ја и сви дру ги, одраз нашег вре ме-

на и наших неких погле да на живот, 
умет ност и на све дру го.

Упра во то, има ју ћи у виду да су те 
уло ге, пого то во Оте ла, али и Дон Жуа-
на напи са не знат но рани је, да ли 
мисли те да сва ко вре ме у којем глу-
мац живи и дру штво које се мења ути-
чу и на при ступ уло зи?

– Апсо лут но да ути че, све ути че, ути че 
и на нас као људе и на нас који се бави-
мо умет но шћу. Нарав но, ути че и на сам 
израз, наш израз је дру га чи ји него рани-
је, про сто се на дру га чи ји начин тре ти-
рао про блем уло ге у позо ри шту. Сад је 
толи ко при су тан и филм и ТВ и рија ли ти 
про гра ми, да смо и ми при ну ђе ни да 
мења мо свој израз и да се при ла го ђа ва-
мо том неком нашем вре ме ну, да публи-
ци пред ста ву учи ни мо зани мљи ви јом, не 
да им поди ла зи мо. Али, про сто наш гле-
да лац не може да истр пи пред ста ву која 
тра је три – чети ри сата, неке су тра ја ле 
и дуже, сада је и два сата мно го за пред-
ста ву, тако да се све скра ћу је да буде 
нека дужи на игра ног фил ма.

Има ју ћи у виду ова кве уло ге, шта 
бисте још од неких вели ких уло га 
воле ли да игра те, сада у овим годи на-
ма?

– Јед но је шта ја желим и шта ја 
мислим, а дру го је шта реди те љи и шта 
публи ка мисле за шта сам ја спо со бан и 

Војин Ћет ко вић

Сер геј Три фу но вић
и Војин Ћет ко вић у пред ста ви

M NOVINE :
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шта ми при па да као уло га. Од тога шта 
ми се пону ди, ја иза бе рем.

У ЈДП се ове годи не обе ле жа ва 
седам деце ни ја посто ја ња, игра те у 
пред ста ви „Краљ Бетај но ве“ која је 
била прва пред ста ва која је игра на у 
ЈДП по отва ра њу. Шта за глум ца зна-
чи када игра у таквој пред ста ви којом 
се обе ле жа ва зна ча јан јуби леј јед не 
кул тур не уста но ве?

– Прво, мени нај ви ше зна чи што сам 
члан таквог јед ног позо ри шта. Ја сам 
због тог позо ри шта и њего вих пред ста ва 
и постао глу мац, одно сно поже лео да се 
бавим глу мом. Мени је нај ве ћи успех до 
сада у кари је ри био када сам постао 
члан овог позо ри шта, даље је све текло 
сво јим током.

По овом одго во ру јасно је да заи ста 
цени те позо ри ште, али сте широј 
публи ци пре све га, позна ти по сери ја-
ма. Нема попу лар но сти док те нема 
неде љом у 8 сати у сва ком дому. Сада 
су сва ка ко нај ак ту ел ни ји „Нема њи ћи 
– рађа ње кра ље ви не“. Како сте реа го-
ва ли на кри ти ке после пилот епи зо де, 
али и даље има ју ћи у виду да се сери-
ја бави заи ста зна чај ним пери о дом 
наше исто ри је?

– Оче ки ва ња су била вели ка, про сто је 
та пилот епи зо да била несрећ но поста-
вље на у незгод но вре ме, касни је упо ре-
ди те са првом епи зо дом која је ишла кад 
је била смон ти ра на како тре ба. Сад, 
зашто је то тако било ја не знам, али све 
те кри ти ке које смо доби ли су бла ге у 
одно су на оно шта ми мисли мо о нече му 
што смо ми ура ди ли и како ми гле да мо 
на ства ри и коли ко смо ми сами само-
кри тич ни и зна мо шта је могло и како је 

могло. Зна те шта, наше је да ради мо, 
нечи је је да кри ти ку је, ја сам одмах 
рекао да ћу узе ти све кри ти ке добро на-
мер но, али сам сигу ран да је било и оних 
које нису добро на мер не. Сигур но је да је 
то могло боље и да су ауто ри сери је 
пажљи во све раз мо три ли и да ће све то 
узе ти у обзир када буду ради ли наста-
вак, ако га буде.

Игра те Сте фа на Прво вен ча ног, зна-
мо неке исто риј ске подат ке о њему, 
али коли ко вам је било тешко да 
осми сли те његов лик као чове ка – 
кра ља, мужа, као оца, бра та, дакле ту 
неку њего ву људ ску димен зи ју?

– Види те, та њего ва био гра фи ја, то су 
неки обри си, то је неки костур мог лика, 
а оно што је глав но, то је писа ло у сце на-
ри ју. Ја сам на осно ву тога шта је писа ло 
пра вио тог живог чове ка, у неким момен-
ти ма сам поку ша вао да га при бли жим 
што више себи, па себе њему, да се 
негде нађе мо. Није добро ни јед но ни 
дру го, кад сам само лик, није добро ни 
кад сам само ја, него када се негде нађе-
мо на пола пута, кад се срет не мо лик и 
ја, онда је добро. То важи за сва ки лик 
који сам играо, тако сам га негде гра дио. 
Сви ми зна мо како би и шта би, незгод на 
ситу а ци ја је код позна тих ства ри а играо 
сам их мно го, мно го кла сич них дела и 
онда мно го људи дође са већ неким пре-
ду бе ђе њем и пред зна њем и доста њих 
зна како би то тре ба ло или шта не би 
сме ло. Не осу ђу јем ја то, сва ка вели ка 
лите ра ту ра при па да сви ма, и не само 
нама, а Нема њи ћи нису само вели ка 
лите ра ту ра, то су наши све ти те љи, то је 
наш ген, то је нешто на шта смо поно сни, 
то је једи на свет ска дина сти ја где су се 
сви вла да ри замо на ши ли. Нај ве ћи траг и 
неки темељ нашој држав но сти дали су 
баш Нема њи ћи, тако да се то тиче сва-
ког чове ка, зато су и оче ки ва ња била 
огром на. У Холи ву ду се доста ради тих 
исто риј ских сери ја и онда су људи про-
сто били жељ ни, поже ле ли да и ми 
напра ви мо тако нешто, али ми још увек 
нисмо спрем ни за такве ства ри.

У овој сери ји Ану Дан до ло, дру гу 
жену Сте фа на Прво вен ча ног игра 
ваша супру га Сло бо да Мића ло вић. 
Како је игра ти са супру гом, да ли је то 
дру га чи је него када је парт нер ка дру га 
глу ми ца?

– Игра ли смо ми и у позо ри шту, није то 
ништа дру га чи је. Сре ћа да смо ми задо-
вољ ни и успе шни, тако да нема мо тај 
про блем. Кад ради те са добрим глум цем 
онда има мно го мање про бле ма, него 
када ради те са неким ко није баш задо-
во љан или није на том неком умет нич-
ком нивоу, онда наста ју про бле ми. Ова-
ко, то је сре ћа.

По нови на ма пише да сте са поро-
ди цом оти шли из Бео гра да да живи те 
у Чор та нов ци ма.

– Нисмо оти шли, то су обја ви ле неке 
тра чер ске нови не, није могу ће да оде мо 
пошто су нама деца кре ну ла у шко лу, 
има ју сво је оба ве зе, фран цу ски, енгле-
ски и све оста ло. Тамо је само наша 
викен ди ца у коју оде мо као неко при бе-
жи ште из гра да. С. Џ.

Прво, мени нај ви ше 
зна чи што сам члан 

Југословенског 
драмског позо ри шта. 

Ја сам због тог
позо ри шта и њего вих 
пред ста ва и постао 

глу мац, одно сно
поже лео да се бавим 

глу мом. Мени је
нај ве ћи успех до сада 

у кари је ри био када 
сам постао члан овог 
позо ри шта, даље је 

све текло сво јим 
током
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САВА ШУМАНОВИЋ И РАСТКО ПЕТРОВИЋ У УМЕТНИЧКОМ ДИЈАЛОГУ (3)

Фено мен
„Пија на лађа“ Пише:

Милијана Симоновић

Шума но ви ће ву сли ку Пијана
лађа осве тли ће мо са неко ли ко 
стра на. Можда ће те све тло сти 

оста ви ти и поне ку сен ку, али ће њихо-
ва игра на повр ши на ма и нутри на ма 
учи ни ти да боље сагле да мо на који се 
начин у њој укр шта ју разно род не нити 
чине ћи њен свет дубо ко ком плек сним. 

*
У раз во ју сли кар ства и фор ми ра ња 

сти ла самог умет ни ка,  Пијана лађа
пред ста вља ква ли та тив ни зао крет и 
рас кид са куби стич ком кон цеп ци јом 
сли ке. Моно хро не повр ши не прет ход-
ног нео кла си ци стич ке пре фор му ла ци-
је посту би стич ког сти ла заме ње не су 
живим и стра сним боја ма, лине ар ни 
покрет широ ким и сло бод ним поте зом 
чет ки це, кон струк ци ја и кон цеп ци ја 
непо сред но шћу и сна жном лич ном 

нотом. Изве сна ста тич ност дота да 
сли ка них људ ских фигу ра усту пила је 
овде место јед ној раз и гра ној, дина-
мич ној дру жи ни у којој је субли ми ра на 
напе тост, поти сну та еруп тив ност изра-
зи те сек су ал не енер ги је. Оне су доби-
ле сво ју ликов ну арти ку ла ци ју у „бесу 
боја“ и екс пре сив но при ка за ној чул но-
сти. Тела жена су рас ко шна у сво јој 
блуд но сти и екста зи, моде ло ва на све-
тлим боја ма пути, без напо ра и грча, 
при род но и сло бод но. Три жене чине 
тро у гао умет нут у поље мушких енер-
ги ја док их све веже јед но место, јед на 
лађа на узбур ка ном мору. При ка за на 
пред мет ност ука зу је на рад њу која се 
на овом малом а исто вре ме но и вели-
ком про сто ру деси ла  (оста ци хра не, 
фла ше вина), ухва ти ла је тре ну так 
који је сада и овде (наге жене и обу че-
ни мушкар ци од којих је један изме ђу 

две жене које су га обгр ли ле, а које он 
доди ру је) и наслу ћу је рад њу која тек 
тре ба да се деси, импли ци ра ну екста-
тич ним поза ма жен ских тела која пока-
зу ју неу то ље ну чул ну жеђ и жуд њу за 
теле сним ужит ком. Ова нео бич на мор-
ска орги ја деша ва се крај ње при род но 
не оста вља ју ћи ути сак неу ку са, банал-
но сти или немо рал но сти. Поред дија-
го нал не осе ком по зи ци је, посеб ну 
лини ју кре та ња на сли ци чине погле ди 
њених про та го ни ста: два крај ња мор-
на ра, од којих један упра вља лађом а 
дру ги пије вино, гле да ју ка пучи ни, у 
неиз ве сне мор ске стру је непред ви ди-
ве при ро де; све три жене као да су, и 
поред погле да који допи ру до неке 
објек тив не пре пре ке, окре ну те погле-
ди ма ка уну тра, сво јој тре пе ра вој и 
надра же ној сек су ал но сти, док је само 
цен трал ни мушки лик окре нут ка 

С. Шума но вић, Пијаналађа, 1927.
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посма тра чу и/или оно ме који га сли ка, 
подиг ну те и бла го заба че не гла ве, 
погле да директ ног и сигур ног, тре зног 
и непо му ће ног вином или стра шћу. Тај 
га поглед којим кому ни ци ра са посма-
тра чем издва ја од ску пи не ( иако је он 
објек тив но и физич ки нај ви ше анга жо-
ван) и чини дрско осве шће ним (а на 
неки начин и уса мље ним) у чину којем 
је и сам про та го ни ста. За раз ли ку од 
само неко ли ко месе ци рани је наста ле 
сли ке Доручакнатрави1, где је ком по-
зи ци ја еле ме на та изве де на сасвим 
дру га чи је, ста тич ни је и сми ре ни је, на 
Пијаној лађи све буја од узбур ка ле 
стра сти и набу ја лог мора. 

Раш чла ни мо ли те еле мен те, виде-
ће мо да се они, у појав ном обли ку, 
ико но граф ски поду да ра ју. На  Доручку, 
позна то је одав но, Сава је насли као 
свој ауто пор трет и укло пио га у цело-
ви ту ком по зи ци ју сце не; само он, 
мушки лик, уред но обу чен и угла ђен, 
кому ни ци ра са посма тра чем, као онај 
цен трал ни лик из Лађе, који је, пак, 
опу штен и осло бо ђен кон вен ци о нал-
ног оде ла. Жен ске фигу ре (три обна-
же не и јед на обу че на) на Доручку су 
путе не, али спо кој не, на Лађи (две 
обна же не и јед на, опет она у првом 
пла ну, обу че на) су у теле сној, чул ној 
екста зи; место деша ва ња на Доручку
је ста бил но, сигур но и угод но, цве ћем 
посу то тле, на Лађи је неси гур но, опа-
сно и неиз ве сно море; на про стир ци 
истог дезе на на Доручку је затво ре на и 
усправ на фла ша вина, те лепо сло же-
но воће у кор пи и хлеб, на Лађи је 
фла ша пре вр ну та, вино попи је но. „Све 
што је у Доручку било назна че но, у 
Лађи је оства ре но […] Доручак је ком-
по зи ци ја сим бо ла, док је Лађа дра ма 
сли ка ра и све та. Овде дра ма у сли ци 
није соци јал на, дра ма је лич на и 
општа, а лич но дожи вље на. Све што је 
оме та ло пре фи ње ни, обра зо ва ни мла-
ди дух, све опструк ци је, кон флик ти, 
фру стра ци је, при ти сци, зах те ви, 
тален ти, љуба ви и неис пу ње на нада-
ња, поти сну ти пори ви и кон тро ли са ни 
бол, изби ли су некон тро ли са но у еруп-
ци ји боје, све тло сти и фор ме“ (Гво зде-
но вић, 2014: 68). Ако, осла ња ју ћи се 
на мно штво сачу ва них фото гра фи ја 
изра зи то спе ци фич не физи о но ми је 
лика Раст ка Петро ви ћа, чини се, 
сасвим оправ да но, у цен трал ном 
мушком лику Пијанелађе пре по зна мо 
песни ка, онда поред бе на ана ли за две 
сли ке доби ја још већи зна чај за наше 
истра жи ва ње. Доручак на трави и 
Пијана лађа су два ком пле мен тар на 
дела исте мен тал не сли ке, а умет нич-
ки тран спо но ва ни лико ви Саве Шума-
но ви ћа и Раст ка Петро ви ћа се алтер-
ни ра ју сво јим ства ра лач ким лич но сти-
ма – тако се на овим две ма сли ка ма 
врши  сво је вр сни уметнички тран
сфер. Овај изу зе тан посту пак, ника да 
виђен у нашем сли кар ству, пред ста-
вља дра го це но упо ри ште сна жне 

умет нич ке везе дво ји це ства ра ла ца. 
Све се деша ва 1927. годи не, за вре ме 
Сави ног дру гог борав ка у Пари зу. 
                                                                   

*
Песма Пустоловукавезу је наста ла 

1922. годи не и штам па на је као прва 
песма збир ке Откровење и тако, сва 
вер на естетици сувише стварног,  
наја ви ла и обзна ни ла темат ске, идеј-
не, поет ске и естет ске рефе рен це 
Петро ви ће ве пое зи је. Неки од одло ма-
ка гла се:                         

„...Неукротива је туга за младошћу,
несавладљивидрумови;
пробуђена на кошаре скочила моја
жеља,
чека:рогушисе,нигденеманикога.
Збрисаћусвемутнеречиизмеђусебе
ибога,
поуздаћусесамоусвојеруке,
целиваћугоруилихајдуке,
комичнипотокштожубори.
убићукаквоггнусногсањалицу,
местосенкизасадитимузеланиврт
полицу;
токрвизменеговори!

Ситости,ситости,свуданахиљаде!
Тозадовољењепохотесамоуспеда
меначиничудовиштем,
што дршће, дахће, звижди од трбу
шностиизасићења:
незнам(штамесетиче!)далипри
родаондаморадамепризна,
алијепревазилазим.
Немавишељубавизачовечност,већ
дахтање.
Више држим до твог ткива но до
живота,
иништимсебе,неизљубави,већиз
беса;
са тобом почиње животињство и
канибалство,
збогтебенећустићитрезнесвести
ниумрети
мојтрбухнијемогаојошсваритигру
двукрвиимеса.
...

Гдесамтосад?
Верујте да је онда тек оно: кад ме
досадасавршенствуводи;
онда ми је досадно, онда сам опет
стариСловен
учунукојијезеромсивимброди,
ипунјунакачијасенпада
наводу.О,понекадмисезбивајучуд
нествари,
каодасеспуштајуиздругогасвета:
док ме поново не обузме велики
вртлогстрасти,
свежуто,црвено,зеленопредочима;
тамо,гдејенекадабиодугачкивидик
планина,
много злата, злата и распутаност
части,
моћнаузлетања,укрвавекаше,ута
пања.
Нема више жеље, већ да избришем

постојење,
Да испуним све собом, све размаке,
свешупљине,
немавишенидубокоплавогниплани
не,
само: кркати, хркати, чмавати и
гроктати,
бити гнусна, огромна, дрхтава пла
зма:
атимепрестајеовапесмаинастаје
крвавоотупљење.

Песма је напи са на је у ich-фор ми 
чиме је фор мал но нагла ше на уло га 
песнич ког субјек та и постиг нут ефе кат 
суге стив но сти у иску ству и пот пу ном 
одсу ству дис тан це песни ка и лир ског 
ја. Као и у већи ни песа ма збир ке 
Откровење, у овој се запа жа неко ли-
ко мотив ских цели на. У скла ду са 
песни ко вом онто ло шком и ког ни тив-
ном мре жом раз ви је на је и мре жа 
моти ва који подр жа ва ју семан тич ко – 
емо ци о нал ну кон струк ци ју. Тако у овој 
песми запа жа мо бар три гру пе:
-  моти ви био ло шке кон цеп ци је или 

реа фир ма ци је теле сног ( нпр. ситост, 
задо во ље ње похо те, пла зма, жва-
ћем обла ке, варим, подру гу ју ћи, крв, 
месо, тки во, удо ви, цре ва итд.), 

- моти ви мистич не кон цеп ци је живо та 
као тајан ства а у скла ду са интра
планетарномгравитацијом ( ста ри 
Сло вен, друм и бес крај, ства ри које 
се при кра да ју и дола зе из дру гог 
све та итд.) у коју спа да ју и моти ви 
смр ти као дру гог почет ка и

-  гру па моти ва који ма се при зи ва хри-
шћан ски кон цепт, али као недо во-
љан за дава ње одго во ра на егзи-
стен ци ја ли стич ка пита ња (нпр. у 
сти хо ви ма: „Место врба удо ве и цре-
ва сипа ти на Цве те“ или „ Не, не! Зар 
ипак само комад бога, бачен у 
свет...“). 
Низа њем мно штва поет ских сли ка и 

моти ва песник пра ти ампли ту де сме-
њи ва ња све сти (ана лог не са пој мо ви-
ма мисао или  досада која „до савр-
шен ства води“) и теле сних усхи ће ња ( 
„више држим до твог тки ва но до живо-
та“) про ла зе ћи кроз револт („Сти хо ви, 
води те ме од ове земље: у мука ма ме 
за бољи живот рађа ла мај ка“) и иску-
ства у који ма се суда ра ју вре мен ски 
пла но ви и про јек ци је ( „...зби ва ју се 
оне чуд не ства ри што као да се при-
кра да ју са дру гог све та...“). Почет ни 
сти хо ви песме  у први план поста вља-
ју кон траст изме ђу храста (који озна-
ча ва про шлост саму, мито ло шко, 
искон ско, али и хри шћан ско) и  пропе
лера (као изум новог, модер ног доба, 
сим бол тех но ло ги је и напрет ка)  и иако 
песнич ки субјект исти че да није ни јед-
но ни дру го то баш може зна чи ти и да 
јесте и јед но и дру го. Сим бо лич но, то 
би импли ци ра ло да је све на све ту у 
дуа ли зму који, опет, у себи има кли цу 

1 О пара ле ла ма изме ђу ове две сли ке виде ти у тек сту Жане Гво зде но вићПијаналађаизмеђукласичногисавременог, Збор ник радо ва науч ног ску па Кла-
сич но, модер но, визи о нар ско у ства ра ла штву Саве Шума но ви ћа, Шид,  2014, стр. 60 – 81.
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истог која се пона вља у дру га чи јим 
облич ји ма и име ни ма. Фено мен енер-
ги је која кру жи кроз раз ли чи те видо ве 
и обли ке где ни смрт није крај ( али не 
у духу источ њач ких веро ва ња у инкар-
на ци ју)  већ про ме на ста ња те енер ги-
је, мате ри ја ли зо ван је стил ским сред-
стви ма у који ма се на визу ел но- има ги-
на тив ном пла ну одви ја бор ба чул но-
сти и духов но сти. Тако се ова песма 
дожи вља ва као сво је вр сна духов на 
пусто ло ви на спу та ног у каве зу детер-
ми на ци ја. Стал ни напор да се та спу-
та ност окви ра живо та пре ва зи ђе кроз 
похот на задо во ља ва ња, сито сти на 
хиља де, заси ће ња, сек са, пре ва зи ла-
же ња при ро де и њених лими та, запра-
во је жеља да биће пре ва зи ђе  ево лу-
тив ни, морал ни или рели ги о зни план 
свог посто ја ња. Запло ви ти раз у зда но 
лађом пијан ства.  Еруп ти ван карак тер 
и узбур ка ност песни ко вог сен зи би ли-
те та очи та ва се у сва ком сти ху и сли чи 
мору са Шума но ви ће ве сли ке. 

Фраг мен тар ност језич ког изра за, 
раз гра ђи ва ње син так се, зама гљи ва ње 
сми сла, дво сми сле не фор му ла ци је 
запра во су начин да се реч ју изра зи 
садр жај мно го бли жи ствар ним кре та-
њи ма духа и тако (слич но али не и 

исто вет но над ре а ли стич ком пои ма њу 
јези ка) речи ма које су духов ни двој ни-
ци пој ма осе ти покрет живог орга ни-
зма.   

Осе тљи вост пер цеп тив ног систе ма, 
а тиме и њего ва вер бал на про јек ци ја, 
тре пе ри у кошмар ним ста њи ма духа. 
Оне о би ча ва ње је овде у функ ци ји 
досе за ња исти не и сржи и поста вља 
се као при род ни је од оно га што сма-
тра мо и дожи вља ва мо као уоби ча је но. 
Под окри љем тог сен зи би ли те та  зани-
мљи во је иста ћи коло рит који овај 
стра сни пусто лов, доде љу ју ћи боја ма 
так тил ну димен зи ју и иден ти тет, кори-
сти када сли ка вртлог страсти. У 
сти хо ви ма :  „...док ме поно во не обу-
зме вели ки вртлог стра сти, све жуто, 
црве но, зеле но пред очи ма...мно го 
зла та, зла та и рас пу та ност части...у 
крва ве каше ута па ња...нема више ни 
дубо ког пла вог, ни пла ни на...“ страст је 
визу е ли зо ва на жутом, злат ном, црве-
ном и зеле ном, а мисао и сноп живот-
ног тајан ства дубо ком пла вом и белом 
бојом пла ни на. Све екс пре сив не, сна-
жне боје које у нано си ма оте ло тво ру ју 
страст, пожу ду, чул ност и енер ги ју. Као 
на пред ста вље ном Шума но ви ће вом 
плат ну.  Још један аргу мент из обла сти 
мотив ског про сто ра песме за поли ди-
мен зи о нал ну пове за ност Пијане лађе 

и Пустоловаукавезу  изви ре из сле-
де ћих сти хо ва:

„Веруј те да је онда тек оно: кад ме 
доса да савр шен ству води
онда ми је досад но, онда сам опет ста-
ри Сло вен
у чуну који језе ром сивим бро ди,
и пун јуна ка чија пада сен
на воду. О,  поне кад ми се зби ва ју чуд-
не ства ри
као да се спу шта ју са дру гог све та:
док ме поно во не обу зме вели ки вртлог 
стра сти...“

Песнич ка сли ка ста рог Сло ве на у 
чуну на језе ру про јек ту је се у има ги на-
тив не сфе ре на одре ђен начин. Наиз-
глед, та про јек ци ја не мора има ти 
ника кве ста бил не и чвр сте везе са 
пред ста вом мор на ра на Шума но ви ће-
вом плат ну. Али, с обзи ром да песник 
пре пли ће и укр шта вре мен ске димен-
зи је у јед ну тач ку тј. у себе сама и уз 
уве ре ње да је насли ка ни лик у сре ди-
шту Шума но ви ће ве сли ке упра во 
песник, онда цели ком плекс садеј ству-
ју ћих еле ме на та доби ја јед ну изу зет ну 
рафи ни ра ност. Еле ме на та што, узе ти 
из објек тив не ствар но сти, јер за дру гу 
још не зна мо, и рас по ре ђе ни на нов 
начин, тво ре космос за себе. 

С. Шума но вић, Доручакнатрави, 1927.
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МИТРОВАЧКА ГАЛЕРИЈА

Изло жба југо сло вен ског
сли кар ства
У Гале ри ји „Лазар Воза-

ре вић“ у поне де љак, 
16. апри ла, отво ре на 

је изу зет но вред на изло жба 
под нази вом „Југо сло вен ска 
умет ност дру ге поло ви не ХХ 
века“ из фон да Умет нич ке 
гале ри је „Наде жда Петро-
вић“ из Чач ка. Митро вач ка 
публи ка ће моћи да види 
дела Лубар де, Коњо ви ћа, 
Мило са вље ви ћа, При це, 
Велич ко ви ћа, Мур ти ћа, Кул-
ме ра, Миће и Вере Попо вић, 
Стан чи ћа, Бла ну ше и дру-
гих, који су оста ви ли неиз-
бри сив траг у југо сло вен ској 
модер ној умет но сти послед-
њих пола века.

Изло жба је реа ли зо ва-
на као део сарад ње изме-
ђу две гале ри је отпо че те 
2014. годи не  госто ва њем 
изло жбе сли ка Лаза ра Воза-
ре ви ћа у Чач ку. Наста вак 
успе шно запо че те сарад-
ње митро вач ка публи ка је 
могла виде ти реа ли за ци-
јом изло жбе „Наде жда и 
савре ме ни ци“,  при ре ђе не у 
Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“ 
током 2016.годи не и акту ел-
ном  изло жбом „Југо сло вен-
ска умет ност дру ге поло ви-
не ХХ века“, која је отво ре на 
за посе ти о це и љуби те ље 
сли кар ства од 16. апри ла до 
18. маја. 

Изло жба је сачи ње на од 
40 дела исто толи ко ауто ра, 
који су ства ра ли у пери о ду 
од 1950. до 2000. годи не, на 
овим про сто ри ма, који обу-
хва та шири југо сло вен ски 
про стор, нека да зајед нич ке 
држа ве. Умет нич ка гале ри-
ја „Наде жда Петро вић“ из 
Чач ка посе ду је вред ну збир-
ку дела из поме ну тог пери-
о да, коју је саку пља ла од 
свог осни ва ња 1961. годи-
не, нај че шће путем отку па 
са Мемо ри ја ла „Наде жда 
Петро вић“, али и путем 
покло на, аук ци ја, дона ци ја.  

– Умет ни ци са ових про-
сто ра пра ти ли су савре ме на 
кре та ња на пољу ликов них 
умет но сти  у све ту, дава ју-
ћи свој актив ни допри нос, 
али и пре по зна тљи ви стил-
ски израз. Изло жба је дога-
ђај, тре ба је погле да ти, јер 
заи ста ства ра пра ву сли ку о 

доме ти ма дома ћег сли кар-
ства и баца све тло на неке 
кључ не сег мен те ства ра-
ла штва на овим про сто ри-
ма у послед њих пола века. 
Добро је да се ова ко вред-
не постав ке могу виде ти и 
ван матич них кућа, чиме се 

пости же већа тран спа рент-
ност умет но сти. Наша умет-
ност ника ко није уса мље но 
остр во, одсе че но од општих 
деша ва ња у све ту ликов-
них умет но сти. Напро тив, 
ова изло жба пока зу је да су 
се умет ни ци са ових про-

сто ра ите ка ко живо хва та-
ли у коштац са сли кар ским 
про бле ми ма сво га вре ме на 
– каже Мари ја Вукај ло вић, 
кустос изло жбе.  

Репре зен та ти ван избор 
дела из збир ке гале ри је у 
Чач ку пока зу је при сут ност 
свих зна чај ни јих ауто ра, 
стил ских пра ва ца и поја ва у 
вре ме ну којим се бави. Могу 
се виде ти раз ли чи та стил-
ска кре та ња од гео ме триј-
ске и лир ске апстрак ци је, 
разних врста екс пре си о ни-
зма, пре ко енфор ме ла, нове 
фигу ра ци је, кон цеп ту ал не 
умет но сти,  до савре ме них 
пост мо дер них поја ва, током 
деве де се тих. Изло жба сва-
ка ко пред ста вља једин стве-
ну при ли ку да се на јед ном 
месту види низ изу зет но 
зна чај них ауто ра за кул тур-
но под не бље коме при па да-
ју и стек не сли ка о умет нич-
ким кре та њи ма на дома ћој 
сце ни, као и раз во ју модер-
ни зма и пост мо дер ни зма у 
нашој сре ди ни.

На отва ра њу изло жбе 
гово ри ли су Милан Марин-
ко вић, дирек тор гале ри је и 
Мари ја Вукај ло вић, исто-
ри чар умет но сти и кустос 
изло жбе. Музи чи део про-
гра ма упот пу нио је „Duo cor-
de can ta bi le”, дуо Музич ке 
шко ле „Петар Кран че вић“, 
који чине Ива на Миро са-
вље вић (гита ра) и Љуби ца 
Јова но вић (вио ли на).  

М. Н.

Детаљ са изло жбе

Као резул тат оства ре не 
сарад ње Гале ри је „Лазар Воза-
ре вић“ и Кул тур ног цен тра „Гра-
дац“ из Рашке  отво ре на је 19. 
апри ла изло жба сли ка и црте-
жа Лаза ра Воза ре ви ћа у овом 
гра ду. Била је ово при ли ка да и 
град Рашка види дела Лаза ра 
Воза ре ви ћа из фон да митро-
вач ке гале ри је „Лазар Воза ре-
вић“, после два де сет и чети ри 
гра да широм наше земље, која 
су има ла ту част да виде дела 
овог истак ну тог срп ског сли ка-
ра. 

– Није слу чај но што се изло-
жба дела Лаза ра Воза ре ви ћа 
нашла у Рашки, на изво ри шту 
наше духов но сти, када зна мо 

коли ко је вели кан нашег сли-
кар ства  Лазар Воза ре вић 
покла њао пажњу и нала зио 
инспи ра ци ју у нашој сред њо ве-
ков ној тра ди ци ји. Про стор на 
коме су наста ја ла нека од нај-
леп ших дела наше сред њо ве-
ков не умет но сти, сва ка ко је  
заслу жио да буде дома ћин 
изло жбе јед ног од нај ве ћих 
пред став ни ка срп ске модер не  
који је свој израз гра дио на спо-
ни ста рог и новог у нашој нови-
јој умет но сти – рекла је на отва-
ра њу Мари ја Вукај ло вић, исто-
ри чар умет но сти из митро вач ке 
гале ри је „Лазар Воза ре вић“.

Изло жба ће бити отво ре на 
до 9. маја.

Возаревић у Рашки
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Кућа првог митро вач ког
гра до на чел ни ка Пише:

Мари ја Вукај ло вић

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

У амби јен тал ној цели ни Жит ног 
трга, међу зда њи ма из 18. и 19. 
века сачу ва на је и кућа првог 

митро вач ког гра до на чел ни ка Кири ла 
Ћире пл. Миле ки ћа. Није позна то, 
због недо ста та ка писа них изво ра да 
ли је кућу дао да се сази да сам Ћира 
Миле кић за себе и сво ју поро ди цу 
или је купио, већ рани је сагра ђе ну 
гра ђан ску кућу, која ће одго ва ра ти 
новим потре ба ма њеног вла сни ка. 
По све му суде ћи наста нак овог објек-
та може се сме сти ти, по сти лу град-
ње у послед њу четвр ти ну 19. века, 
упра во у вре ме када је Миле кић сту-
пао на дужност гра до на чел ни ка 
Срем ске Митро ви це. Реч је о лук су-
зном објек ту гра ђан ске архи тек ту ре 
гра ђе ном у сти лу нео ре не сан сних 
пала та, једин ствен по север но-ита-
ли јан ском ути ца ју на архи тек ту ру 
гра да. Нео ре не сан сни ути цај се види 
пре све га по коло ри ту у тера кот боји, 
по еле мен ти ма при род ног каме на, 
који је уком по но ван у фаса ду у виду 
деко ра тив них вена ца и каме них 
окви ра про зо ра са фло рал ним моти-
ви ма и по обил ном кори шће њу кова-
ног гво жђа на огра да ма бал ко на и 
сте пе ни шта. Ова спрат на гра ђе ви на 

са сре ди шњим ула зом над којим се 
нала зи висе ћи «фран цу ски» бал кон, 
нагла ше ним кор дон ским вен цем, 
сачи ње ним од пло ча каме не пла сти-
ке поре ђа них у фриз, који одва ја при-
зем ни од спрат ног дела  и бога то 
укра ше ним кров ним вен цем од наиз-
ме нич но поста вље них кон зо ла и 
цвет них апли ка ци ја пока зу је све еле-
мен те рас ко шне град ске пала те. 
Осо бе на је и деко ра ци ја спрат ног 
дела, где се у делу изнад про зо ра 
нала зи над зи дак са акро те ри ја ма у 
обли ку акан ту со вог лишћа, а испод 
про зо ра фло рал ни моти ви у каме ној 
пла сти ци са гла ва ма у обли ку људ-
ских маски. Кроз луч но засве де на 
ула зних вра та са витрaжом од разно-
бој ног ста кла ула зи се у рас ко шно 
укра ше но пре двор је. Ово све ча но 
пре двор је са про фи ли са ним зидо ви-
ма, касет но раш чла ње ном тава ни-
цом, осли ка ном цвет ним моти ви ма и 
деко ра тив ним мер мер ним подом 
пред ста вља досто јан улаз у дом јед-
ног гра до на чел ни ка. Цело ку пан 
енте ри јер пока зу је сво је вр стан лук-
суз у избо ру при ме ње них мате ри ја-
ла, од мер мер ног сте пе ни шта са 
огра дом од кова ног гво жђа, до интар-

Кућа Ћире Миле ки ћа

Реч је о лук су зном 
објек ту гра ђан ске 

архи тек ту ре
гра ђе ном у сти лу
нео ре не сан сних

пала та, једин ствен
по север но

- ита ли јан ском
ути ца ју на

архи тек ту ру гра да



3125. APRIL 2018.  M NOVINE

зи ра них пар ке та, рас ко шних каље-
вих пећи и оста лог пра те ћег моби ли-
ја ра добро сто је ће гра ђан ске куће. 
Спо ља шња фаса да није бит ни је 
изме ни ла прво би тан изглед. док је 
уну тра шњост дожи ве ла број не пре-
град ње и адап та ци је, наро чи то у 
дво ри шном делу.

Кири ло Ћира Миле кић пле ме ни ти 
био је поре клом из углед не посед-
нич ке и трго вач ке поро ди це која је 
носи ла пле мић ку титу лу Кар ло вач ко-
град ски, а више чла но ва ове поро ди-
це има ло је зна чај ну уло гу у јав ном 
живо ту тада шњег цар ства. Рођен 5. 
1. 1847. у Срем ској Митро ви ци, шко-
ло вао се у Бечу на трго вач кој ака де-
ми ји, где је поха ђао и Прав ни факул-
тет. По поврат ку бави се трго ви ном и 
врло рано укљу чу је у поли тич ки 
живот род ног гра да. Већ са 24 годи не 
на првим сло бод ним избо ри ма за 
општин ске савет ни ке рас пи са ном у 
скло пу новог Зако на о општи на ма 
1871. бива иза бран за начел ни ка 
општи не упра во у вре ме интен зив ног 
раз во ја че ња и уки да ња вој не гра ни-
це као пре ва зи ђе не тво ре ви не, која 
је изгу би ла сво ју прво бит ну функ ци-
ју. Након десет годи на Митро ви ца 
1881. доби ја ста тус сло бод ног кра-
љев ског гра да са пуном само стал но-
шћу, а Ћира Миле кић изме ђу 24 
заступ ни ка бива иза бран за њеног 
првог гра до на чел ни ка. Упр кос број-
ним стра нач ким оспо ра ва њи ма више 
пута бива биран на ову дужност на 
којој ће се задр жа ти пуних 27 годи на 
до сво је смр ти 1908. Гово рио је више 
стра них јези ка, осим немач ког и 
мађар ског, још и енгле ски, фран цу-
ски и ита ли јан ски, а често је биран за 
посла ни ка Угар ског пар ла мен та у 
Будим пе шти и Хрват ског сабо ра као 
пот пред сед ник срп ског клу ба. Као 
посла ник нај ви ше се бавио при вред-
ним, пољо при вред ним и про свет ним 
тема ма као и пита њи ма буџе та. 

После успо ста вља ња цивил них 
вла сти отво рен је про стор за убр за-
ни при вред ни раз вој гра да, а Ћира 
Миле кић је сва ка ко био лич ност, која 
је овај општи полет умео да води и 
орга ни зу је добро раз у ме ва ју ћи 
потре бе нара сле гра ђан ско-трго вач-
ке кла се, којој је и сам при па дао. 
Град у ово вре ме дожи вља ва зна чај-
не про ме не у при вред ном, еко ном-
ском, кул тур ном и поли тич ком живо-
ту. Отпо чи ње убр за на иду стри ја ли-
за ци ја под стак ну та гра ђе њем првих 
пру га сре ди ном осам де се тих, а 
Митро ви ца убр зо поста је мали цен-
тар дрв не инду стри је на јужним гра-
ни ца ма цар ства. За њего во име везу-
је се и одлу ка о забра њи ва њу одно-
ше ња и про да ва ња архе о ло шких 
нала за, одлу ка о осни ва њу Музе ја 
(1885), доно ше ње град ског грба и 
Ста ту та, уре ђе ње град ског пар ка, 
где су сме ште ни антич ки спо ме ни ци 
у виду лапи да ри ју ма под отво ре ним 

небом. Три деце ни је рада оста ви ле 
су неиз бри сив траг у савре ме ној 
исто ри ји гра да, који је баш у ово вре-
ме добио обри се по који ма је и данас 
пре по зна тљив. Као први човек радио 
је све стра но на свим пољи ма како би 
од јед ног гра ни чар ског насе ља, које 
је за ско ро читав век зао ста ја ло за 
слич ним мести ма у око ли ни омо гу-
ћио ства ра ње модер ног гра да са 
свим садр жа ји ма које то под ра зу ме-
ва. Због сво јих несум њи вих заслу га 
Град ска вла да је Кири ла Ћиру Миле-
ки ћа про гла си ла 1905. годи не за 
поча сног гра ђа ни на Митро ви це пово-
дом 25-ого ди шњи це од како је на 
месту гра до на чел ни ка и дала да се 
изра ди пор трет поста вљен у Град-
ској већ ни ци, који се данас нала зи у 
холу Музе ја Сре ма, рад Сте ва на 
Алек си ћа, уну ка чуве ног срп ског сли-
ка ра Нико ле Алек си ћа. 

Са про зо ра сво је куће на Жит ном 
тргу, као цен тра трго вач ког дела гра-
да Миле кић је могао посма тра ти 
ужур ба ни живот гра да, вре ву пет 
годи шњих ваша ра и сај мо ва са тргов-
ци ма на вели ко и мало из свих окол-
них кра је ва и зема ља. Ово зда ње 
нео бич но по коло ри ту и мате ри ја ли-
ма све до чи истан чан укус новог 
пред у зет нич ког духа, који је упра во 
наста јао у кру гу нара сле трго вач ке 
кла се, која се не везу је више само за 
тра ди ци о нал не изво ре ути ца ја из 
аустро у гар ског кул тур ног миљеа, већ 
је отво ре на за раз ли чи те ути ца је са 
стра не. 

После више од 140 годи на од 
њеног настан ка згра да се нала зи у 
вео ма оро ну лом ста њу, иако је одо-
ле ла број ним зах те ви ма за изби ја-
њем лока ла. У њеном при зем ном 
делу данас се нала зе послов не про-
сто ри је фото-сту ди ја „Моон“ и шко-
ли це музи ке „Вивак“, на месту где је 
рани је била про дав ни ца дечи је кон-
фек ци је „Тодор“. У њеном спрат ном 
стам бе ном делу јед но вре ме живе ла 
је поро ди ца позна тог митро вач ког 
сли ка ра Бран ка Јоле ра, који је сво-
јом кичи цом, можда више од било ког 
дру гог ауто ра на сво јим плат ни ма 
ове ко ве чио град ске пеј за же. 

Радо ви ма на рекон струк ци ји и 
адап та ци ји архе о ло шког лока ли те та 
на Жит ном тргу, који су у току, про-
стор на цели на рим ских иско пи на 
при ла го ђа ва се потре ба ма савре ме-
ног доба за одр жа ва њем све број них 
град ских мани фе ста ци ја. Као део 
ширег про јек та на ожи вља ва њу ове 
једин стве не амби јен тал не цели не, 
град ће издво ји ти сред ства за обно ву 
неко ли ко фаса да бога те гра ђан ске 
архи тек ту ре Жит ног трга. Прва у 
низу за реста у ра тор ско-кон зер ва тор-
ски посту пак Заво да за зашти ту спо-
ме ни ка кул ту ре, због свог исто риј ско-
умет нич ког зна ча ја биће фаса да 
куће првог митро вач ког гра до на чел-
ни ка Кири ла Ћире Миле ки ћа. 

Упр кос број ним
стра нач ким

оспо ра ва њи ма, Ћира 
Милекић више пута 

бива биран за 
градоначелника а на 
тој дужности ће се 
задр жа ти пуних 27 

годи на до сво је смр ти 
1908. Гово рио је више 
стра них јези ка, осим 

немач ког и мађар ског, 
још и енгле ски,

фран цу ски и
ита ли јан ски, а често

је биран за посла ни ка 
Угар ског пар ла мен та

у Будим пе шти
и Хрват ског сабо ра 
као пот пред сед ник 

срп ског клу ба

Са про зо ра сво је куће 
на Жит ном тргу, као 
цен тра трго вач ког 

дела гра да Миле кић
је могао посма тра ти 

ужур ба ни живот гра да, 
вре ву пет годи шњих 
ваша ра и сај мо ва са 
тргов ци ма на вели ко

и мало из свих
окол них кра је ва

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

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

Митров ча ни руског поре кла

Руске избе гли це сме ште не широм 
држа ве поја ви ле су се 1920. и у 
Сре му, наро чи то у Срем ским 

Кар лов ци ма, где је седи ште, бар при-
вре ме но, нашао и део руских иснти ту-
ци ја. У потра зи за бољим, сигур ни јим 
живо том, јед ни су мења ли пре би ва ли-
ште, одла зи ли из Кра ље ви не СХС, 
дру ги су се досе ља ва ли у њу или пре-
ла зи ли из јед ног у дру ги град. Тако се 
и Срем ска Митро ви ца нашла на мапи 
њихо вих путо ва ња, за неке као успут-
на ста ни ца, за дру ге као „трај но реше-
ње“. На осно ву пода та ка о томе коли-
ко је људи ради ло у про све ти у Митро-
ви ци види се да су неке поро ди це у 
њој бора ви ле само при вре ме но, док 
су се дру ге досе ли ле касни је, не само 
изме ђу два рата, него и после 1944.

Међу они ма о који ма се не зна пуно, 
а дошли су у првом избе глич ком тала-
су, је била поро ди ца коју су сачи ња ва-
ли муж и жена, чуве ног пре зи ме на 
РимскиКорсаков. Муж је нека да слу-
жио у Црно мор ској фло ти, као офи-
цир. Били су без деце и после смр ти 
(1947/48) иза њих нико није остао.
Слич ну суд би ну су има ли супру жни ци 
НиколајиАнастазијаХудјаков, о који-
ма се зна толи ко да је супруг био вој но 
лице, који је после еми гра ци је живео у 
Митро ви ци.

Поро ди ца Скуратов коју су чини ли 
отац, мај ка и син Јура се досе лила 
после 1920. Има ли су кафа ну која се 
нала зи ла на углу дана шње Пушки но-
ве и Све тле ули це. Јура је био оже-
њен јед ном Митров чан ком. Неко вре-
ме у гра ду је живео инжи њер Радич, 
који је град напу стио услед лоше 
мате ри јал не ситу а ци је.После Дру гог 
свет ског рата град је напу сти ла и про-
фе со ри ца фран цу ског јези ка Алексан
дра Рудицина. При вре ме но у Митро-
ви ци је живе ла поро ди ца Роговаја, 
муж, супру га и њихо ве две кће ри, 
Олга и Татја на, која је касни је поста ла 
опер ска пева чи ца и супру га Вја че сла-
ва Кру ти ко ва, бра та Лари се Бог да но-
вић. Поро ди ца Чечељ (супру га и 
супруг-гео дет) је град напу сти ла у 
вре ме суко ба ФНРЈ и СССР-а, веро-
ват но одла зе ћи у Мађар ску. У Митро-
ви ци је живе ла и руска поро ди ца Кач
кин. У гра ду је са три кће ри, раде ћи по 
кућа ма живе ла и изве сна Анастасија
(Настја). Јед на од њених кће ри је 
оста ла да живи у Митро ви ци. Траг у 
Митро ви ци је оста ви ла и поро ди ца 
Соколов.

У Срем ској Митро ви ци, на Педа го-
шкој ака де ми ји је до 1986. када је пре-
шао на Тех нич ки факул тет у Зре ња ни-
ну, радио проф. др ПетарХотомски 
(1944-2011), син Заха ри ја Хотом ског, 

офи ци ра и пре да ва ча на вој ној ака де-
ми ји у Москви.

Митро вач ка гим на зи ја има дугу тра-
ди ци ју пре да ва ча поре клом из Руси је 
или њихо вих пото ма ка. Тако је у Гим-
на зи ји исто ри ју пре да ва ла Гордана
Кутузов, а њена кћи, Александра
(Антић Куту зов) данас у овој шко ли 
пре да је ликов но. Гор да нин супруг, 
АлександарКутузов, је био сарад ник 
Инсти ту та др Петар Дре згић из Срем-
ске Митро ви це.

На пра во слав ном гро бљу се могу 
про чи та ти име на поје ди них Руса који 
су оста ли мање позна ти. Међу њима 
су две жене са пре зи ме ном Склевиц
каја–МаријаВладимировна († 7. јуна 
1938) и АнастасијаСергејевна (1870-
1940), затим, ту су још: АнаТеофанов
нафонКурсел († 5. јуна 1937) и Ана
стасијаКоноз (1885-1962).

У Срем ској Митро ви ци или у њеној 
око ли ни и данас живе потом ци руских 
еми гра на та из вре ме на након Првог 
свет ског рата. У Лаћар ку са поро ди-
цом живи пото мак ГлебаСкуратови
ћа–Игор. Пото мак коза ка Стефана
Лукјанченка – Владимир живи у 
Митро ви ци, као и поро ди ца Николе
(Николаја) Стеценка, чији је отац 
Иван дошао у Кра ље ви ну СХС. Међу 
потом ци ма руских еми гра на та је и 
поро ди ца Жарков из Бер ка со ва и 
потом ци ЈаковаПокрова из Заса ви це 
– Вели бор Ива но вић. Без њихо ве 
помо ћи и фото гра фи ја које су нам 
усту пи ли тешко би било реа ли зо ва ти 
ову изло жбу.

Уз Митро ви цу, руске избе гли це се 
поми њу и у Шиду. Први који је забе ле-
жен  био је ИванПорфириевичКосма
јенко, а поред њега поми њу се још: 
Иван ЈаковљевичВасиљев, Стефан
Соловјев, Никола ГлигоријевичЛуки
јановски са ћер ка ма Маријом и Олгом, 
ИванКривов, поро ди ца ЈосифаПузен
ка, Анатолиј Васиљевич Упорников, 
Ђорђе Димитријевич Семјенцов, 
прав ник Феодор Јосипович Кентр
жински и  Димитрије Антонович
Ступкинко ји се око 1930. досе лио у 
Оро лик. Спо ну изме ђу Шида и Руме 
чини поро ди ца Крутиков, која је у оба 
гра да оста ви ла зна ча јан траг на под-
руч ју про све те. Тамара Крутиков 
(рође на 1912), која је пре да ва ла у оба 
гра да, живи данас у Бео гра ду и веро-
ват но је једи на жива осо ба која је еми-
гри ра ју ћи дошла у Кра ље ви ну СХС. У 
Руми је поред Кру ти ко ва зна чај на и 
поро ди ца Ротов. У овом гра ду су бар 
при вре ме но, док су ради ли у Рум ској 
гим на зи ји живе ли: Варвара Љахова, 
Николај М. Мантулин, Борис Викен
тијевич Матусевич, Марија А. Пла

Лари са Иљи ни шна
Кру ти ко ва Бог да но вић
–Љаља, у Митро ви цу је 

дошла после Дру гог
свет ског рата, са

супру гом, чуве ним
прав ни ком Васом

Бог да но ви ћем.
Бави ла се пре во ђе њем

и дава ла при ват не
часо ве руског и

фран цу ског јези ка

Лари са Кру ти ков Бог да но вић
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тонова, Марија Синицка, Марина
СуворинаФирст и Владимир Јевге
нијевичХлодовски.

Међу они ма који су обе ле жи ли сво-
јим радом и анга жо ва њем у про шло-
сти Срем ске Митро ви це издва ја ју се 
име на ЈевгенијеАлександровнеСви
нарске (1874-1950), Ирине Алексан
дровне Непокојчицке (1909-1948), 
Јакова Ивановича Шпилевоја (1890-
1978) и ЛарисеИљинишнеКрутиков
Богдановић (1915-2016). 

Јев ге ни ја Сви нар ска ја, позна та и по 
свом надим ку Mada me, важна је за 
исто ри ју Митро вач ке гим на зи је у којој 
је пре да ва ла фран цу ски и руски језик. 
Иако је, услед про ме ње них поли тич-
ких и дру штве них окол но сти од 1932. 
до 1944. била изван настав нич ког 
колек ти ва Гим на зи је, часо ве је дава ла 
при ват но и оста ла у лепом сећа њу, не 
само сво јих уче ни ка, него и дру гих 
Митров ча на. Ири на Непокојчицкaја за 
раз ли ку од сво је ста ри је сугра ђан ке 
није се анга жо ва ла у про свет ном раду, 
него је, шко лу ју ћи се у руским шко ла-
ма Кра ље ви не СХС, пове за ла дух 
руске кул ту ре са под не бљем на којем 
је живе ла. Њено ства ра ла штво, пре-
ки ну то у раним годи на ма Дру гим свет-
ским ратом, а потом смр ћу, и данас је 
јед но од обе леж ја Срем ске Митро ви-
це. Ради ла је на обно ви гра да после 
1945, осни ва њу Музе ја Сре ма, а поди-
гла је више спо ме ни ка, од којих је нај-
по зна ти ји фон та на Каме ни цвет „отво-
ре на“ 1. маја 1946. годи не у град ском 
пар ку, који кра си и данас.

Две осо бе су заслу жне за кул тур ни 

и про свет ни живот у Срем ској Митро-
ви ци после вре ме на Дру гог свет ског 
рата. Јаков Ива но вич Шпи ле вој је у 
град сти гао беже ћи од уста шких поко-
ља током Рата и анга жо вао се после 
осло бо ђе ња у Гим на зи ји, фор ми ра ју-
ћи један од нај зна чај ни јих после рат-
них мешо ви тих хоро ва у Вој во ди ни. 
Са супру гом Мари јом, која је дава ла 
при ват не часо ве бале та и кла ви ра, и 
уче ни ци ма као уче сни ци ма при ре дио 
је вели ки број кон це ра та. Због сво је 
еру ди ци је, брач ни пар Шпи ле вој је 
био врло цењен како међу суна род ни-
ци ма, тако и међу ста нов ни штвом 
Митро ви це. Лари са Иљи ни шна Кру ти-
ко ва Бог да но вић –Љаља, сва ка ко је 
дана шњим Митров ча ни ма нај по зна ти-
ја Руски ња, захва љу ју ћи којој су сачу-
ва ни пода ци о већи ни руских поро ди-
ца, које су бар при вре ме но живе ле у 
овом гра ду. У Митро ви цу је дошла 
после Дру гог свет ског рата, са супру-
гом, чуве ним прав ни ком Васом Бог да-
но ви ћем. Бави ла се пре во ђе њем и 
дава ла при ват не часо ве руског и 
фран цу ског јези ка, за шта је има ла 
држав ну дозво лу. Била је то сво је вр-
сна при ват на шко ла стра них јези ка 
коју су они који су је поха ђа ли зва ли 
„Љаљи на шко ла”. Њени пола зни ци су 
испи те потом пола га ли пред струч ним 
коми си ја ма (при факул те ту или Инсти-
ту ту за стра не јези ке). Јед но вре ме је 
ради ла и као суд ски пре во ди лац. 
Више њених пре во да је обја вље но 
Срп ском Сио ну, часо пи су Срем ске 
епар хи је.

Крај

Ири на Непокојчицкaја је, 
шко лу ју ћи се у руским 

шко ла ма Кра ље ви не СХС, 
пове за ла дух руске

кул ту ре са под не бљем
на којем је живе ла.

Њено ства ра ла штво,
пре ки ну то у раним
годи на ма Дру гим

свет ским ратом, а потом 
смр ћу, и данас је јед но
од обе леж ја Срем ске 

Митро ви це. Ради ла је на 
обно ви гра да после 1945, 
осни ва њу Музе ја Сре ма,

а поди гла је више
спо ме ни ка, од којих

је нај по зна ти ји фон та на 
Каме ни цвет „отво ре на“

1. маја 1946. годи не
у град ском пар ку, који

кра си и данас

Радо ви на фон та ни каме ни цвет Ири не Непо кој чиц ка је
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ОВАН: Има те амби-
ци о зне пла но ве и 
упор но поку ша ва те 
да оства ри те сво је 

циље ве. Међу тим, ваш успех 
зави си од нечи јег ути ца ја. Нема 
раз ло га да се пона ша те суви ше 
наме тљи во у дру штву сарад ни-
ка. Боље је да се опре де ли те за 
уме ре ни је  реше ње. Ула зак у 
неку забра ње ну зону или изне-
над ни порив за љубав ном аван-
ту ром може да вас раз о ча ра.

БИК: У сусре ту са 
сарад ни ци ма обра ти-
те пажњу на раз ли чи-
те дета ље или на 

неке скри ве не пору ке. При ку пи те 
све нео п ход не инфор ма ци је и 
раз ми сли те на који начин тре ба 
да намет не те сво је ста во ве, при 
томе немој те повре ди ти нечи је 
инте ре се. У одно су са воље ном 
осо бом, боље је да избе га ва те 
суче ља ва ње или так ми чар ске 
уло ге које вас наво де на лоши је 
реше ње. 

БЛИ ЗАН ЦИ: На 
послов ној сце ни све 
има свој век тра ја ња 
али ви упор но инси-

сти ра те на ства ри ма које су дав-
но пре ва зи ђе не. У сусре ту са 
сарад ни ци ма уза луд но поку ша-
ва те да про ме ни те нечи је 
мишље ње или пона ша ње. 
Воље на осо ба поку ша ва да вас 
оста ви у убе ђе њу како је све у 
нај бо љем реду, али ви наслу ћу-
је те  нови про блем. 

РАК: Захва љу ју ћи 
добрим про це на ма 
оче ку је вас успех у 
пољу кому ни ка ци је 

или у послов ним пре го во ри ма: 
делу је те орга ни зо ва но у сва ком 
погле ду и уме те да намет не те 
сво је висо ке кри те ри ју ме пред 
сарад ни ци ма. Допа да вам се 
оно што је недо сти жно или осо-
ба до које не допи ре ваш глас. 
На сре ћу увек посто ји добра 
заме на.

ЛАВ: Не вре ди да се 
изла же те вели ком 
мен тал ном напо ру 
или да се супрот ста-

вља те осо би, која ужи ва добар 
глас и шири послов ни ути цај. 
Боље је да ризик пре пу сти те 
дру ги ма и да избе га ва те сум њи-
ве послов но – финан сиј ске пону-
де. Топле емо ци је увек делу ју 
леко ви то, сто га задр жи те сво ју 
пажњу на воље ној осо би. 

ДЕВИ ЦА: Неко вам 
директ но даје до зна-
ња, да све има сво ју 
цену или да не оче ку-

је те пре ви ше од нових послов но 
– финан сиј ских пре го во ра. Пред-
сто ји вам мањи губи так, који тре-
ба да усво ји те као нову лек ци ју о 
послов ном пона ша њу. Осо ба 
која вас при хва та са искре ним 
сим па ти ја ма има пози ти ван ути-
цај на ваше рас по ло же ње и нове 
одлу ке. 

ВАГА: Оче ку ју вас 
раз ли чи те ком пли ка-
ци је али то не тре ба 
да ути че на ваше рас-

по ло же ње и на про фе си о нал ну 
кон цен тра ци ју. Одло жи те напор-
не пре го во ре или оба ве зе које 
вас суви ше зама ра ју. Сачу вај те 
пози тив ну ори јен та ци ју и лепе 
мисли за осо бу која вас искре но 
зама ра ју. Важно је да осе ти те 
задо вољ ство и емо тив ну при хва-
ће ност у нечи јем дру штву. 

ШКОР ПИ ЈА: Уко ли ко 
вас неко наго ва ра на 
послов но – финан сиј-
ски иза зов или на 

зајед нич ку аван ту ру, добро раз-
ми сли те о могу ћим после ди ца-
ма. Неко може да раз от кри је 
ваше тај не пла но ве, сто га не 
буди те наив ни или брзо пле ти. У 
сво јим љубав ним оче ки ва њи ма 
иде те за корак испред парт не ра. 
Ваша нетр пе љи вост делу је збу-
њу ју ће на воље ну осо бу.  

СТРЕ ЛАЦ: Обра ти те 
пажњу на раз ли чи те 
инфор ма ци је на 
послов ној сце ни, како 

бисте оства ри ли про ши ре ни 
успех или нов ча ни доби так. Не 
буди те суви ше сит ни ча ви и зах-
тев ни пре ма бли ским сарад ни ци-
ма. Ужи вај те у разно вр сним и 
лепим ства ри ма које обо га ћу ју 
ваше живот но иску ство. Пока жи-
те вели ко ду шност пре ма сво јој 
поро ди ци и бли ској осо би. 

ЈАРАЦ: Не допа да 
вам се нечи ја уло га 
или пона ша ње у 
послов ним пре го во-

ри ма. Ипак, немој те дозво ли ти 
да неко од сарад ни ка у вама 
под сти че ниске стра сти или 
жељу за так ми чар ском уло гом. 
Буди те мудри и уздр жа ни. Посто-
је ситу а ци је које тре ба избе га ва-
ти, јер емо тив но ривал ство увек 
оста вља и раз ли чи те после ди це. 

ВОДО ЛИ ЈА: Уко ли ко 
сте довољ но сна ла-
жљи ви пред сарад ни-
ци ма оче ку ју вас 

пози тив ни резул та ти. Пока жи те 
сво јој око ли ни да посе ду је те раз-
ли чи те спо соб но сти и да је ваша 
уло га ско ро неза мен љи ва у 
послов но финан сиј ским ком би-
на ци ја ма. Важно је да оста вља те 
запа же ни ути сак и да се о вама 
гово ри у неком допа дљи вом кон-
тек сту. Упо тре би те свој шарм и 
одго во ри те на љубав ну пору ку.  

РИБЕ: Оче ку је вас 
низ инте ре сант них 
сусре та, обра ти те 
пажњу на свој стил 

изра жа ва ња или на ути сак који 
оста вља те у дру штву сарад ни ка. 
Учи ни те све што је потреб но, да 
спо ји те лепо и угод но са прак тич-
ним и кори сним. Воље на осо ба 
поне кад има вели ке зах те ве, али 
ви уме те да их испу ни те. Буди те 
довољ но машто ви ти и осми сли те 
неку инте ре сант ну заба ву у дво је.  

VREMEPLOV
25. април

1993. У при су ству ми ров ног 
по сред ни ка лор да Ове на, пред-
сед ни ци СРЈ, Ср би је и Цр не 
Го ре До бри ца Ћо сић, Сло бо-
дан Ми ло ше вић и Мо мир Бу ла-
то вић по ку ша ли су да убе де 
ли де ра бо сан ских Ср ба Ра до-
ва на Ка ра џи ћа да пот пи ше 
ко ри го ва ни Венс-Ове нов 
ми ров ни план. На ред ног да на 
Скуп шти на РС је од би ла овај 
план, рат у Бо сни је на ста вљен, 
а СРЈ су по о штре не санк ци је 
ме ђу на род не за јед ни це. 

26. април
1986. Екс пло ди рао IV блок 
ну кле ар не цен тра ле у Чер но би-
лу у Укра ји ни. Ра ди о ак тив ни 
обла ци пре кри ли го то во це лу 
Евро пу, а по сле ди це се ис пи ту-
ју. Цен тра ла трај но за тво ре на 
15. де цем бра 2000. 

27. април
1521. Уро ђе ни ци фи ли пин ског 
остр ва Мак тан уби ли пор ту гал-
ског мо ре плов ца Фер ди нан да 
Ма ге ла на ко ји је пред во дио екс-
пе ди ци ју на пр вом пу то ва њу 
око све та. 
1945. Ухап шен ита ли јан ски дик-
та тор Бе ни то Му со ли ни, стре-
љан на ред ног да на у ме сту 
Дон га, на оба ли је зе ра Ко мо. 

28. април
1918. У за тво ру у Те ре зи ну у 
Че шкој умро Га ври ло Прин цип. 
На два де се то го ди шњи за твор 
осу ди ле га аустро у гар ске вла-
сти по сле атен та та на аустро у-
гар ског пре сто ло на след ни ка 
Фран ца Фер ди нан да у Са ра је ву 
1914, чи ме је по чео Пр ви свет-
ски рат

29. април
1945. Аме рич ке тру пе у Дру гом 
свет ском ра ту осло бо ди ле 
не мач ки кон цен тра ци о ни ло гор 
Да хау. 
1980. Умро ен гле ски филм ски 
ре жи сер Ал фред Хич кок.

30. април
1945. Адолф Хи тлер и ње го ва 
љу бав ни ца Ева Бра ун из вр ши-
ли са мо у би ство у под зем ном 
бун ке ру у Бер ли ну. 
1945. Ју го сло вен ска вој ска 
осло бо ди ла, у Дру гом свет ском 
ра ту, уста шки ло гор Ја се но вац. 

1. мај
1886. У Чи ка гу је 40.000 рад ни-
ка сту пи ло у штрајк, зах те ва ју-
ћи бо ље усло ве ра да, из ра же-
не у па ро ли “три осми це” - по 
осам са ти ра да, од мо ра и кул-
тур ног уз ди за ња. У су ко бу с 
по ли ци јом уби је но је шест и 
ра ње но око 50 рад ни ка. Од 
1889. овај дан се сла ви као 
Ме ђу на род ни пра зник ра да. У 
Ср би ји је пр ви пут про сла вљен 
1894.
1994. У тр ци за “Гран При Сан 
Ма ри на” по ги нуо бра зил ски 
ауто мо бил ски ас Ајр тон Се на 
је дан од нај бо љих во за ча фор-
му ле 1. Бри та ни ји, на кон 18 
го ди на вла да ви не кон зер ва ти-
ва ца. 

HOROSKOP

Сре да, 25. (12) април 
Пре по доб ни Васи ли је Испо-
вед ник

Четвр так, 26. (13) април 
Све ти све ште но му че ник 
Арте мон Лао ди киј ски

Петак, 27. (14) април 
Све ти Мар тин Испо вед ник 

Субо та, 28. (15) април 
Све ти апо сто ли Ари старх, 
Пуд и Тро фим 

Неде ља, 29. (16) април 
Све те муче ни це Ага пи ја Хио-
ни ја и Ири на

Поне де љак, 30. (17) април 
Пре по доб ни Симе он Пер сиј-
ски

Уто рак, 1. мај (18. април)
Пре по доб ни Јован уче ник 
Све тог Гри го ри ја Дека по ли та

Crkveni
kalendar

• Здрав стве но ста ње и 
жени ну про шлост не 
тре ба мно го про ве ра ва-
ти. Увек ћеш нешто ново 
откри ти. 
• Само се у рату испла ти 
бити про ма шен слу чај.
• Возим као гром. Сва ки 
дан уда рим у неко дрво!

Обланде са 
кобасицом

Састојци: 2 листа обланде, 
300 г свежих кобасица, 300 г ајва-
ра, 2 јаја, 250 г качкаваља. 

Припрема: Качкаваљ изренда-
ти на крупно ренде. Кобасице 
истиснути из црева, па добијену 
смесу сјединити са ајваром, јаји-
ма и добро измешати. Листове 
обланди премазати припремље-
ним филом. Филовану обланду 
ставити у тепсију и пећи у загреја-
ној рерни на 200 степени, петна-
ест минута. На исти начин испећи 
још једну обланду. Печене облан-
де пресећи на пола, посути рен-
даним 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.



36 25. APRIL 2018.  M NOVINE СА СВИХ СТРАНА

ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Пар Пише:
Дра га на Попов

Сва ко днев но смо у ситу а ци ји да упо зна је мо људе око 
себе. Није важно да ли је то на ули ци, пар ку или про-
дав ни ци. Тако може мо да сазна мо коли ко људи посве ћу ју 

свом одно су пре ма дру ги ма. Да ли су љуба зни, да ли су вас пи-
та ни, спрем ни да помог ну. Коли ко зна ју о послу који оба вља ју. 
Увек се може нешто нау чи ти. Од сва ко га. Поне кад то нису само 
пози тив не ства ри, али боже мој!

Није само шко ла та која вас пи та ва, ту је и поро ди ца, сре-
ди на у којој се живи. Па, кад видиш да нешто не знаш ти се 
потру диш да нау чиш. Сад нисам сасвим сигур на како и шта се 
учи у основ ним и сред њим шко ла ма, али јед но иску ство од пре 
неко ли ко дана ме дово ди у недо у ми цу. Наи ме, у ком раз ре ду 
основ не шко ле се учи шта је пар? Пар чара па, пар ципе ла? Ја 
мислим да се то учи нај ка сни је у четвр том раз ре ду основ не 
шко ле. Али, важно је да зна ју неке дру ге ства ри, а баш те бри га 
шта зна чи пар. Место деша ва ња супер мар кет (већа про дав ни-
ца са меса ром и пија цом), купа ца ту и тамо и ја. Иза витри не са 
месом раде три рела тив но мла де жене. Ужур ба но секу, паку ју. 
Ја раз гле дам и у јед ном момен ту обра ћа ми се нај мла ђа про да-
ва чи ца која има бес пре кор ни мани кир и ком плет ну шмин ку као 
да ће у вечер њи про вод. „Изво ли те“ - љуба зно ће изај лај ни ра-
на црн ка. „Молим Вас 
два пара дебре ци не-
ра“ - кажем ја. Нарав-
но, да нисам пра ти-
ла сва ки њен покрет, 
него ко сва ки купац 
зевам око ло и при се-
ћам се шта ми још тре-
ба. Док сам треп ну ла, 
она ми доту ра запа-
ко ва не дебре ци не ре 
и на моје изне на ђе ње 
видим да ми је спре-
ми ла пар дебре ци не ра 
(два кома да). Зате че на 
узи мам дебре ци не ре и 
кре нем даље. Мислим, 
можда ме није добро 
чула. Нема везе доћи 
ћу и сутра. Нисам оти-
шла сутра већ за неко-
ли ко дана и гле изне-
на ђе ња, послу жи ће ме 
мушка рац. Иста при ча: 
„Молим вас два пара 
дебре ци не ра“. Ту се 
нашао и неки ком ши ја са којим сам се упу сти ла у раз го вор и 
баф сти же опет пар дебре ци не ра. Како ја то при чам? Нераз го-
вет но, шушкам или шта? Дво у мим се да му кажем да сам тра-
жи ла два пара, а не један. А, коме да кажем? Два пута иста 
ствар. Зна чи да ти про дав ци нису нау чи ли у шко ли шта је пар. 
Ово је само јед на од „сит ни ца“ са којом се сусре ће мо у оба вља-
њу сва ко днев них актив но сти. Про шли основ ну и сред њу шко лу, 
а нису нау чи ли шта зна чи пар.  Можда у све ту напред не тех но-
ло ги је и 21. века који лага но крц ка мо и није важно да знаш шта 
је пар нече га. Зна да пре по зна врсту меса, да га паку је, мери, 
али не зна шта је пар. Никад саста ви ти два добра. Тако је то у 
живо ту. После ова квог иску ства сле де ћи пут кад будем купо ва-
ла, купо ва ћу на кило гра ме. Ваљ да је то јасни је. Што опте ре-
ћи ва ти про дав це и заке ра ти са два пара, три пара. „Ма, пола 
кило гра ма дебре ци на ра ми дај те“ – рећи ћу чим кро чим пред 
про дав ца. Нећу се изне на ди ти, про дав цу ће бити јасно, и сви 
ћемо зајед но бити задо вољ ни. Знам да ово основ но непо зна-
ва ње пој мо ва није карак те ри сти ка свих про да ва ца, али и то је 
доказ да тре ба стал но учи ти, ма чим се бави ли. 

Нара во у че ни је: про ве ри те пре купо ви не да ли про да вац зна 
шта је пар.

После ова квог
иску ства сле де ћи пут 

кад будем купо ва ла, 
купо ва ћу на кило гра ме. 

Ваљ да је то
јасни је. Што

опте ре ћи ва ти
про дав це и заке ра ти 

са два пара, три пара. 
„Ма, пола кило гра ма 

дебре ци на ра ми дај те“ 
- рећи ћу чим кро чим 
пред про дав ца. Нећу 

се изне на ди ти,
про дав цу ће бити 

јасно, и сви
ћемо зајед но бити 

задо вољ ни

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

Изгу бље ни
у рав ни ци

Про шлог четврт ка, 19. 
апри ла, у митро вач-
кој библи о те ци „Гли го-

ри је Воза ро вић“ одр жа на је 
про мо ци ја књи ге „Изгу бље-
ни у рав ни ци – мање позна-
те при че из исто ри је наро да 
Вој во ди не“ ауто ра Жики це 
Мило ше ви ћа. Поред ауто ра 
књи ге на про мо ци ји су при су-
ство ва ли и гово ри ли грко ка то-
лич ки све ште ник из Срем ске 
Митро ви це Вла ди слав Вар га, 
исто ри чар Миљан Гар че вић, 
дирек то ри ца Тури стич ке орга-
ни за ци је Срем ска Митро ви-
ца Све тла на Сабо, Укра ји нац 
из Срем ске Митро ви це Игор 
Шћурк и моде ра тор про гра ма 
Роберт Чобан. Књи га је угле-
да ла све тлост дана у Новом 
Саду на Сај му тури зма. Након 

тога про мо ци је су одр жа не 
на Сај му књи га у Бео гра ду и 
Новом Саду, затим у Магли-
ћу, Бачу, Зре ња ни ну и Осто-
ји ће ву. Књи га „Изгу бље ни у 
рав ни ци“ гово ри о нео бич ним 
и забо ра вље ним наро ди ма 
Вој во ди не. Аутор нас кроз 
сво је дело води кроз бога ту 
исто ри ју наро да који су живе-
ли и живе на тлу покра ји не уз 
раз ли чи те илу стра ци је, мапе 
и фото гра фи је тог вре ме на. 
Ско ро сви наро ди нашли су се 
на мапи Вој во ди не, те се тако 
кроз књи гу про вла че при че о 
Шпан ци ма, Фран цу зи ма, Ита-
ли ја ни ма, Нем ци ма, Поља ци-
ма, Буга ри ма, Грци ма, Јевре-
ји ма, Јер ме ни ма, Руси ни ма и 
мно гим дру гим наро ди ма. 
  А. Д.

Про мо ци ја књи ге Изгу бље ни у рав ни ци

МШ „ТЕО ДОР ТОША АНДРЕ ЈЕ ВИЋ“ РУМА

Вишеструки прваци
на МЕХ ФЕСТ-у
Уче ни ци Музич ке шко ле 

„Тео дор Тоша Андре је-
вић“ осва ја ју број не 

меда ље на так ми че њи ма на 
који ма насту па ју, а овај пут је 
реч о шестом Интер на ци о-
нал ном фести ва лу хар мо ни ке 
МЕХ ФЕСТ који је 16. апри ла 
одр жан у Бео гра ду.

Уче ни ци у кла си про фе со-
ра Дами ра Васи ље ви ћа 
Тоски ћа су, како у соло кате го-
ри ја ма, тако и у кате го ри ја ма 
камер не музи ке, у јакој кон ку-
рен ци ји са так ми ча ри ма из 
БиХ, Сло ве ни је, Мађар ске и 
Црне Горе, пока за ли сво је 
вешти не и тале нат и доне ли 
музич кој шко ли у три кате го-
ри је укуп но 13 првих награ да. 

У кате го ри ји соли ста то су 
Урош Ман дић, при прем ни 
раз ред , Еми ли ја Гаври ло вић, 

Душан Тубић, Михај ло Повић, 
Лука Балог и Милош Симе тић 
– сви уче ни ци првог раз ре да 
хар мо ни ке. У кате го ри ји 
камер ни ансам бли осво је не 
су три прве награ де - Трио 
„Фле шно утс“ (Милош Мир ко-
вић, Душан Тубић и Нико ла 
Нићи фо ро вић), Дуо „Вик то ри-
ја“ (Михај ло Ста нић и Јован 
Беро ња) и Трио „Мањи фи ко“ 
(Алек сан дра Бркић, Вален ти-
на Гагић и Андри ја Лукић) .

У кате го ри ји соли сти – 
вари је те прве награ де су у 
Руму доне ли Милош Симе-
тић, уче ник дру гог раз ре да, 
Сте фан Чор та но вач ки и 

Вука шин Тан чић, уче ни ци 
тре ћег раз ре да и Михај ло 
Јанић, уче ник петог раз ре да 
ОМШ „Тео дор Тоша Андре је-
вић“. С. Џ.
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ШИД СКЕ УСПО МЕ НЕ:  ЧИТА О НИ ЦЕ И „ЈАВОР ГУСЛЕ”

Књи ге и музи ка 
избор ста рих Шиђа на

Кра јем девет на естог века воде се акци-
је у Шиду како да се на јед ном месту, 
чита ју нови не и књи ге и на тај начин 

скра ти вре ме посеб но у зим ском пери о ду. 
Почи њу да се  осни ва ју чита о ни це . Прет по-
ста вља се да је Срп ска чита о ни ца осно ва-
на у Шиду  1889. годи не. Поред зана тли ја, 
трго ва ца, уго сти те ља, чита о ни цу су посе ћи-
ва ли и земљо рад ни ци, као и слу жбе ни ци. 
Сва ко днев но су дола зи ле нови не, а нови не 
су сти за ле и у поје ди не кафа не и бер бер-
ни це. У то вре ме нови не су сти за ле на шта-
по ви ма посеб но за то пра вље ним и тако се 
чита ло. Током наред них годи на обез бе ђен 
је и при ли чан број књи га за чита ње. С вре-
ме на на вре ме орга ни зо ва не су при ред бе и 
сав при ход кори шћен је за пове ћа ње књи-
жев ног фон да. Рад чита о ни це је забра њен 
1904. годи не за вре ме Бана Рау ха, јер су 
се пла ши ли наци о нал не про па ган де. Са 
радом чита о ни ца наста вља 1908. годи не, 
па све до почет ка Првог свет ског рата. И 
опет пау за до 1919. Годи не. У том пери о ду 
упи су је се вели ки број чла но ва, наба вља-
ју се нове књи ге јер су за вре ме рата број-
ни насло ви уни ште ни. Про сто ри је су биле 
у хоте лу „Шалош”, „Гранд хоте лу” и хоте лу 
Ђоке Ђури чи на. Вре ме ном ове нави ке сла-
бе тако да неко ли ко годи на после Дру гог 
свет ског рата чита о ни це пре ста ју са радом. 
Поред Срп ске чита о ни це, 1913. годи не 
осно ва на је и Сло вач ка чита о ни ца, али са 
нешто скром ни јим фон дом књи га и нови-
на. У свом саста ву има ла је добро раз ви-
је ну фол клор ну, драм ску и музич ку сек ци ју. 
Ту су орга ни зо ва не број не све ча но сти. И 
Руси ни су има ли сво ју чита о ни цу од 1920. 
годи не. Прве про сто ри је биле су у Русин-
ском дво ру. И овде су чла но ви орга ни зо ва-
ли раз не при ред бе, а са сво јим про гра мом 

госто ва ли су и у дру гим мести ма. Хрват ска 
чита о ни ца се осни ва 1925. годи не у згра ди 
иза като лич ке цркве.

Вели ки број мешта на био је анга жо ван 
у окви ру срп ског певач ког дру штва „Јавор 
гусле” које је осно ва но 1876. Годи не. Први 
хоро во ђа био је учи тељ Сте ван Јан ко-
вић. Мла ди људи били су у вели ком бро-
ју чла но ви овог дру штва, мада је било и 
оних нешто ста ри јих. Кра јем девет на е стог 
века рас пи су је се ново место за учи те ља у 
Шиду. Зани мљив је тај назо ви кон курс јер 
се тра жи ло од буду ћег учи те ља да зна и 
може руко во ди ти хором. На то место при-
мљен је Спа со је Томић, учи тељ, касни је 
упра ви тељ основ не шко ле и сре ски школ-
ски над зор ник. Томић је хором руко во дио 
од 1898. годи не , па све до 1942. годи не 
када је уби јен у Срем ској Митро ви це као 
и мно ги дру ги Шиђа ни. Спа со је Томић се 
бавио писа њем и ком по но ва њем песа ма. 
Обја вио је више руко ве ти и народ них песа-
ма, а позна та му је ком по зи ци ја „Шко ла за 
там бу ре”. Дру штво је има ло и мешо ви ти 
хор, а број је вари рао од 40 до 60 чла но-
ва.  По завр шет ку Првог свет ског рата дру-
штво обна вља рад 1919. годи не . Дру штво 
је насту па ло у мно гим гра до ви ма, а 1924. 
годи не у Бео гра ду при су ству је и цере мо-
ни ји пре но са мошти ком по зи то ра Сте ва на 
Мокрањ ца. „Јавор гусле” пре ста ју да раде 
пред поче так Дру гог свет ског рата

Међу они ма који су пома га ли рад овог 
Дру штва били су мно ги тргов ци, зана тли-
је, уго сти те љи и земљо рад ни ци: Кузман 
Недељ ко вић, ћур чи ја, Мла ден Мар ко вић, 
обу ћар, Сава Тубић, трго вац, Лазар Шума-
но вић, али и дома ћи це Сека Андрић, Љуби-
ца Кола рић, Јован ка Јац ков.

Дра га на Попов

Хотел Гранд

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Дра го-
слав Шојић и Тама ра Ћет ко-
вић, Милан Јев тић и Јеле на 
Зубац.

ДОБИ ЛИ СИНА: Дали бор 
и Жељ ка Плав шић - Љуко во, 
Ђор ђе и Соња Кара лић - 
Срем ска Митро ви ца, Саша и 
Боја на Мати је вић - Ерде вик, 
Ненад и Мир ја на Радо ва но-
вић - Лаћа рак, Ненад и Зори-
ца Пуач - Рума, Душан и Ана 
Јако вље вић - Срем ска 
Митро ви ца, Евалд и Маја 
Нађ - Срем ска Митро ви ца, 
Борис и Мили ја на Деге нек - 
Рума, Жељ ко и Мир ја на 
Мари чић - Вогањ.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Лазар и 
Бра ни сла ва Геор ги је вић - 
Нера дин, Миро слав и Мир ја-
на Пет ко вић - Пећин ци, 
Дими три је Ђенић и Мили ца 
Кејић – Ђенић - Рума, Мар ко 
и Сње жа на Марин ко вић - 
Сот, Дејан и Алек сан дра 
Паро шки - Срем ска Митро-
ви ца, Срђан и Тија на Кара-
но вић - Путин ци, Нема ња и 
Оли ве ра Добро је вић - Ваши-
ца, Алек сан дар и Сања 
Ђурић - Лаћа рак, Ђор ђе и 
Мир ја на Павло вић - Срем ска 
Митро ви ца, Дамир и Алек-
сан дра Буха - Срем ска 
Митро ви ца, Жељ ко и Сне жа-
на Швин гер - Мар тин ци, 
Гори слав и Сло бо дан ка 
Мари чић - Вогањ, Радош и 
Сања Ћук - Рума, Миро слав 
и Дра га на Јова но вић - Ириг.

ДОБИ ЛИ БЛИ ЗАН ЦЕ: 
Горан и Тере зи ја Мија то вић - 
Вишњи ће во, Радо ван и Дра-
га на Јова но вић - Рав ње.

УМР ЛИ: Мар ко вић Мило-
мир рођ. 1953, Мило ва но вић 
Ђор ђе рођ. 1921, Томић Рад-
ми ла рођ. 1928, Осто јић 
Ради во је рођ. 1944, Крста но-
вић Љуби ца рођ. 1954, Про-
да но вић Бори слав рођ. 1954, 
Баса ра Мил ка рођ. 1931, 
Васи ље вић Душан рођ. 1931, 
Риста но вић Живо та рођ. 
1937, Вла ди са вље вић Жив-
ко рођ. 1937, Мило ван че вић 
Дра ган рођ. 1938, Ком не но-
вић Ћира рођ. 1936, Киш 
Љуби ца рођ. 1942, Дучић 
Милан рођ. 1950, Суба шић 
Радо слав рођ. 1960, Туцић 
Дејан рођ. 1943, Кирш Миле-
на рођ. 1935, Тре бо вац Ран-
ка рођ. 1972, Ружи ца Митро-
вић рођ. 1952, Душан Нико-
лић рођ. 1952, Ева Шпа но вић 
рођ. 1940, Ради ја на Мак сић 
рођ. 1945.

RUMA

УМР ЛИ: Теда Вра њеш, 
рођ. 1928. год, Зор ка Дабић, 
рођ. 1948. год, Божи ца 
Баљак, рођ. 1932. год, Жива-
на Вра че вић, рођ. 1935. год.
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Јазак: Цар Урош – Сло га (К) 
1:2; Крче дин: Фру шко го рац – 
Дунав 4:1; Риви ца: Пла ни нац 
–Рад нич ки 0:1; Јар ков ци: 
Борац – Кру ше дол 0:7; Мара-
дик: Сло га (М) – ЧСК 1:2.

01. Кру ше дол 12 9 2 1 41:12 29
02. ЧСК 12 9 1 2 30:12 28
03. Сло га (К) 12 7 3 2 23:16 24
04. Рад нич ки 12 6 5 1 26:12 23
05. Дунав 12 6 3 3 27:14 21
06. Сло га (М) 12 4 1 7 20:23 13
07. Пла ни нац 12 3 2 7 19:26 11
08. Фру шко го . 12 2 5 5 15:24 11
09. Цар У рош 12 1 3 8 12:34 6
10. Борац 12 0 1 11 8:48 1

Вра ње: Дина мо – ТСЦ 0:1; 
Бежа ни ја: Бежа ни ја – Будућ-
ност 2:0; Нови  Сад: Про ле тер  
– Ме та лац 2:3; Пирот: Рад нич-
ки (П) – ЧСК Пива ра 2:0; Пара-
ћин: Тем нић – Јаго ди на 4:2; 
Ужи це: Сло бо да – Син ђе лић 
1:0; Инђи ја: Инђи ја – Нови 
Пазар су игра ли у поне де љак; 
Земун: Теле оп тик – Рад нич ки 
(К) 2:2.

01. Дина мо 23 15 2 6 33:19 47
02. Про ле тер 23 14 4 5 40:22 46
03. Мета лац 23 14 3 6 32:15 45
04. ТСЦ 23 10 8 5 31:18 38
05. Син ђе лић 23 10 6 7 23:21 36
06. Инђи ја 22 10 5 7 24:20 35
07. Будућ ност 23 8 7 8 25:22 31
08. Рад нич . (К) 23 8 6 9 23:24 30
09. Нови Па зар 22 7 9 6 20:21 30
10. Теле оп тик 23 7 8 8 30:24 29
11. Бежа ни ја 23 7 8 8 25:27 29
12. Сло бо да 23 8 4 11 19:26 28
13. Тем нић 23 6 7 10 20:28 25
14. ЧСК Пи ва ра 23 4 9 10 24:36 21
15. Рад нич .(П) 23 5 5 13 19:32 20
16. Јаго ди на 23 2 5 16 11:44 11

При гре ви ца: Брат ство – 
Цемент 3:0; Нови Банов ци: 
Омла ди нац – Оџа ци 1:1; Зре-
ња нин: Рад нич ки (З) – Бечеј 1:3; 
Субо ти ца: Бач ка 1901 – Дина мо 
3:2; Срем ска Митро ви ца: Рад-
нич ки (СМ) – Ц. Зве зда 2:0; Пан-
че во: Желе зни чар – Мла дост 
(БЈ) 2:1; Ста ри Банов ци: Дунав 
– Борац 4:3; Шид: Рад нич ки (Ш) 
– Рад нич ки (НП) 1:3.

01. Бечеј 22 19 1 2 65:16 58
02. Брат ство 22 13 4 5 37:14 43
03. Дина мо 22 14 1 7 37:15 43
04. Борац 22 10 5 7 35:27 35
05. Оџа ци 22 10 4 8 35:29 34
06. Омла ди нац 22 10 4 8 31:27 34
07. Рад ни. (НП) 22 11 1 10 28:25 34
08. Рад ни. (З) 22 11 1 10 38:36 34
09. Цемент 22 11 1 10 31:30 34
10. Желе зни чар 22 10 3 9 26:21 33
11. Мла до.(БЈ) 22 7 5 10 27:35 26
12. Бач ка 22 7 5 10 27:37 26
13. Ц. Зве зда 22 6 4 12 24:38 22
14. Дунав 22 6 4 12 28:46 22
15. Рад ни. (СМ) 22 5 4 13 22:35 19
16. Рад ни. (Ш) 22 2 1 19 13:73 7

Теме рин: Сло га (Т) – Хај дук 
(Д) 2:1; Вој ка: Сре мац – Купи-
но во 1:1; Нови Сад: Борац (НС) 
– Једин ство 0:1; Ерде вик: Сло-
га (Е) – Хај дук (Б) 4:0; Нови  
Сад: Индекс – Кабел 0:1; Шај-
каш: Борац (Ш) – Сла ви ја 3:1; 
Лаћа рак: ЛСК – Поду на вац 2:2; 
Каћ: Југо вић – Хај дук (Ч) 2:1.

Мачван ска Митро ви ца: 
Под ри ње – Борац (М) 6:0; Рума: 
Сло вен – Будућ ност 0:0; Вито-
јев ци: Пар ти зан – Јадран 1:0; 
Љуко во: Љуко во – Рудар 1:0; 
Инђи ја: Желе зни чар – ПСК 4:0; 
Хрт ков ци: Хрт ков ци – Сло бо да 
2:4; Ада шев ци: Гра ни чар 1923 
– Први Мај 0:2; Кле нак: Борац 
(К) – Напре дак 1:1.

01. Под ри ње 23 19 1 3 71:17 58
02. Сло бо да 23 17 1 5 44:16 52
03. Први Мај 23 15 6 2 55:16 51
04. Желе зни. 23 13 5 5 45:18 44
05. Гра ни чар 23 11 2 10 35:41 35
06. ПСК 23 8 8 7 30:25 32
07. Борац (К) 23 9 5 9 34:33 32
08. Будућ ност 23 9 4 10 43:37 31
09. Пар ти зан 23 10 3 10 36:35 30
10. Рудар 23 9 2 12 33:42 28
11. Напре дак 23 7 3 13 24:41 24
12. Сло вен 23 6 5 12 29:44 23
13. Јадран 23 7 2 14 20:42 23
14. Борац (М) 23 5 5 13 23:44 20
15. Љуко во 23 6 2 15 17:49 20
16. Хрт ков ци 23 4 4 15 31:70 15

Ман ђе лос: Фру шко го рац – 
Напре дак 1:1; Доњи Петров ци: 
Доњи Петров ци – Сло га 6:0; 
Обреж: Гра ни чар (О) – Гра ни-
чар (К) 3:0; Бикић До: Бикић 
Дол –Ми трос 2:1; Нови Кар лов-
ци: Полет – Хај дук 1:0; Бре-
стач: Бре стач – Зека Буљу ба-
ша 0:3; Буђа нов ци: Мла дост – 
Доњи Срем 2015 0:1; Шашин-
ци: Сло бо да – Фру шка Гора 1:1.

01. Једин ство 21 13 8 0 45:12 47
02. Сло га (Е) 21 14 5 2 39:10 47
03. Борац (Ш) 21 13 6 2 46:25 45
04. Кабел 21 13 5 3 39:22 44
05. Сло га (Т) 21 11 4 6 28:25 37
06. Поду на вац 21 8 5 8 35:31 29
07. Хај дук (Д) 21 8 5 8 26:26 29
08. Хај дук (Ч) 21 8 4 9 33:29 28
09. Борац (НС) 21 8 3 10 22:24 27
10. Сре мац 21 7 4 10 24:33 25
11. Југо вић 21 6 4 11 26:40 22
12. ЛСК 21 5 4 12 33:48 19
13. Хај дук (Б) 21 6 1 14 19:34 19
14. Сла ви ја 21 4 6 11 20:44 18
15. Купи но во 21 4 4 13 16:37 16
16. Индекс 21 3 6 12 16:27 15

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

01. Напре дак 15 12 2 1 42:15 38
02. Оби лић 15 12 1 2 53:13 37
03. Ерде вик 15 12 1 2 36:12 37
04. Син ђе лић 15 7 3 5 32:28 24
05. Јед но та 15 7 2 6 34:26 23
06. Једин ство 15 7 2 6 25:25 23
07. ОФК  Ба чин. 15 6 4 5 30:25 22
08. Сре мац 15 5 3 7 32:29 18
09. Омла ди нац 15 4 0 11 24:45 12
10. Гра ни чар 15 3 2 10 16:47 11
11. ОФК  Бин гу. 15 2 3 10 14:35 9
12. Једин с. (Љ) 15 1 1 13 17:55 4

Гра бов ци: Гра ни чар – 27.
Окто бар 4:1; Добрин ци: Сре-
мац – Вој во ди на 4:0; Рума: 
Једин ство (Ру) – Борац 7:0; 
Никин ци: Полет – Једин ство 
(К) 4:1; Мали Радин ци: Фру-
шко го рац – Сло га 3:4; Пла ти че-
во: Једин ство (П) – Мла дост 
нео ди гра но.
01. Сло га 15 12 1 2 57:14 37
02. Једин с. (Ру) 15 11 2 2 35:13 35
03. Сре мац 15 10 2 3 44:17 32
04. Једин с. (К) 15 10 1 4 40:20 31
05. Једин с. (П) 15 8 2 5 35:18 26
06. Полет 15 7 5 3 29:17 26
07. Фру шко г. 15 6 4 5 28:30 22
08. Гра ни чар 15 5 0 10 28:42 15
09. Вој во ди на 15 3 2 10 19:40 11
10. Борац 15 3 2 10 20:54 11
11. 27.Окто бар 15 2 1 12 15:43 7
12. Мла дост 15 1 2 12 10:52 5

Бео град: Вождо вац – Напре-
дак 1:0; Ниш: Рад нич ки – Црве-
на  Зве зда 1:3; Нови  Сад: Вој во-
ди на – Спар так ЖК 0:2; Бео-
град: Пар ти зан – Чука рич ки 2:1; 
Ива њи ца: Јавор-Матис – Земун 
1:0; Бео град: Рад – Рад ник 2:1; 
Бач ка  Па лан ка: ОФК Бач ка – 
Мачва 1:1; Чачак: Борац – Мла-
дост 0:2.

Кар лов чић: Ловац – Мла-
дост 2:1; Шима нов ци: Хај дук 
1932 – Витез 7:0; Сибач: Сло-
вен – Каме ни 1:2; Огар: Шумар 
– Сре мац 2:0.
01. Хај дук 10 9 0 1 35:9 27
02. Шумар 10 8 0 2 28:10 24
03. Мла дост 10 7 0 3 24:9 21
04. Каме ни 10 5 0 5 17:16 15
05. Сре мац 10 4 1 5 18:17 13
06. Ловац 10 3 1 6 16:31 10
07. Витез 10 2 1 7 16:36 7
08. Сло вен 10 0 1 9 7:33 1

Шуљам: Напре дак – БСК 0:3; 
Срем ска Рача: Срем – Пла ни-
нац 1:1; Ноћај: Ноћај – Сло га (З) 
3:1; Борац (ВР) је био сло бо дан.

01. БСК 8 6 2 0 37:5 20
02. Срем 8 5 2 1 21:4 17
03. Пла ни нац 8 3 2 3 14:15 11
04. Сло га (З) 7 3 2 2 11:12 11
05. Ноћај 8 2 2 4 15:23 8
06. Борац (ВР) 7 1 1 5 7:22 4
07. Напре дак 8 1 1 6 9:33 4

01. Полет 22 15 3 4 62:20 48
02. Напре дак 22 12 7 3 51:13 43
03. Д. Петров ци 22 12 5 5 57:20 41
04. Мла дост 22 12 4 6 40:25 40
05. Доњи  Срем 22 11 5 6 43:26 38
06. Гра ни ч. (О) 22 12 2 8 31:33 37
07. Митрос 22 10 5 7 34:30 35
08. Ф. Го ра 22 9 4 9 33:39 31
09. Бикић  Дол 22 9 4 9 32:26 30
10. Хај дук 22 8 6 8 36:28 29
11. Фру шко г. 22 8 5 9 32:35 29
12. З.  Бу љу б. 22 7 5 10 30:37 26
13. Бре стач 22 6 6 10 25:48 24
14. Сло га 22 6 3 13 31:50 21
15. Гра ни ч. (К) 22 2 4 16 16:63 9
16. Сло бо да 22 2 2 18 23:83 8

09. Мла дост 32 10 9 13 39:45 21
10. Земун 32 10 8 14 33:39 21
11. Мачва 32 10 5 17 34:48 20
12. Рад ник 32 10 7 15 34:54 19
13. Јавор 32 8 5 19 26:48 17
14. ОФК  Бач ка 32 8 7 17 31:57 16
15. Рад 32 7 4 21 32:60 15
16. Борац 32 6 5 21 25:61 12

01. Ц. Зве зда 32 27 4 1 80:17 45
02. Пар ти зан 32 21 7 4 62:26 36
03. Спар так ЖК 32 16 7 9 58:39 31
04. Рад нич ки 32 15 8 9 50:45 28
05. Вождо вац 32 14 8 10 42:30 27
06. Чука рич ки 32 14 9 9 46:31 26
07. Напре дак 32 14 7 11 50:43 26
08. Вој во ди на 32 12 8 12 33:32 22

Тa бе ла плеј оф:

Та бе ла плеј аут:

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

ОФЛ РУ МА – ИРИГ

МОЛ СРЕМ СРЕМ СКА ЛИ ГАOФЛ ПЕЋИНЦИ

ОФЛ ИН ЂИ ЈА  
– СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

ФК Рад нич ки (СМ)
– ФК Црве на Зве зда (НС) 2:0 (1:0)

Ста ди он у Хесни, гле да-
ла ца 200.  Суди ја: Дели ба-
шић Мар ко из Врба са. 

Стрел ци: Ско ру пан у 22. 
и 74.мину ти  за Рад нич ки.

Жути кар то ни: Вук мир и 
Бају но вић (Рад нич ки), 
Костић (Црве на Зве зда)

Играч утак ми це: Дамир 
Ско ру пан

Рад нич ки: Вуја си но вић 
7, Ристић 7, Јевић 8, Ива-
но вић, Кре ме но вић 8, Вук-

мир 8, Ћур ко 8, Туца ков 8, 
Хер цег 7(Сто и са вље вић 8), 
Бају но вић 7(Качар 7 (Сте-
вић 7)), Ско ру пан 8.

Црве на Зве зда: Гла ви-
ча нин 6, Хај ри зи 6, Мар ја-
но вић 5 (Црно јач ки 7), Сла-
ву љи ца 5, Бајић 6, Рађен 6, 
Костић 6 Илић 6, Берић 6 
(Кне же вић 6), Зече вић 5 
(Бале тић 6), Бала ба но вић 
6

Ј. С.
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ТАКМИЧЕЊЕ У РЕШАВАЊУ СТУДИЈА СЛУЧАЈА

Дру го место за Николину и Емилију
Еко ном ски факул тет у Субо ти ци – Уни вер зи тет 

у Новом Саду орга ни зо вао је током про те клог 
месе ца прво так ми че ње у реша ва њу сту ди ја 

слу ча ја, на којем је уче ство ва ло пре ко 70 уче ни ка 
из сред њих шко ла из целе Срби је, међу који ма и 
уче ни ци Сред ње тех нич ке шко ле „Милен ко Вер кић 
Неша“ из Пећи на ца, који су осво ји ли пре сти жно дру-
го место. 

Пећи нач ки тим под нази вом „Змај у зеле ним чара-
па ма“, који су чини ле Нико ли на Нико лић и Еми ли ја 
Баста јић, зајед но са прво пла си ра ним и тре ће пла си-
ра ним тимо ви ма, у поне де љак 16. апри ла, пре зен-
то ва ли су сво је резул та те на Еко ном ском факул те ту 
у Новом Саду, при ли ком све ча не доде ле награ да, 
које је уру чио про де кан за основ не и мастер сту ди је, 
проф. др Алек сан дар Чуч ко вић. Прво место осво ји-
ла је Еко ном ско трго вин ска шко ла „Јован Трај ко вић” 
из Зре ња ни на, док се за тре ће избо ри ла Еко ном ско 
трго вин ска шко ла из Куле. Мла де буду ће еко но ми-
сте из Пећи на ца при пре ма ли су про фе сор Биља на 
Јован чић и веро у чи тељ Милош Јеф тић.

Поред дру же ња и новог иску ства, пре сти жно дру-
го место на овом так ми че њу пећи нач ким сред њо-
школ ци ма доне ло је и наград но путо ва ње на Еко-
но ми ја ду у Бугар ску, што ће сва ка ко бити иску ство 
више.

Николина Николић и Емилија Бастајић са Милошем Јефтићем

ЗОН СКА СМО ТРА ДЕЧ ЈЕГ СЦЕН СКОГ СТВА РА ЛА ШТВА

Масов ност доно си резул та те
У четвртак 19. априла 

је у пећи нач ком Кул-
тур ном цен тру поче-

ла 61. Зон ска смо тра деч-
јег сцен ског ства ра ла штва 
Сре ма у орга ни за ци ји Савез 
умет нич ког ства ра ла штва 
ама те ра Вој во ди не. Покро-
ви тељ ове мани фе ста ци-
је је Општи на Пећин ци, а 
све ча ном отва ра њу су при-
су ство ва ли и заме ник пред-
сед ни ка општи не Зоран Вој-
кић и начел ни ца Оде ље ња 
за дру штве не делат но сти 
пећи нач ке Општин ске упра-
ве Сне жа на Гагић. Вој кић је 
том при ли ком нагла сио да 
је важно да се деца баве 
умет но шћу, а да ће локал на 
само у пра ва увек бити ту да 
подр жи ова кве мани фе ста-
ци је.

На почет ку про гра ма при-
сут ни ма се обра тио и дирек-
тор Кул тур ног цен тра Јован 
Девр ња, који је под се тио 
да је ова уста но ва четвр ту 
годи ну за редом дома ћин 
Зон ске смо тре деч јег сцен-
ског ства ра ла штва Сре ма.

Током дво днев ног про гра-
ма смо тре биће оди гра но 12 
позо ри шних пред ста ва из 
шест срем ских општи на – 
Срем ске Митро ви це, Инђи-

је, Ста ре Пазо ве, Шида, 
Руме и Пећи на ца, а нај бо-
ље пред ста ве пла си ра ће се 
на Мај ске сусре те у Теме ри-
ну, од 19. до 22. маја. 

Зада так да оце ни које 
три пред ста ве заслу жу ју да 
поне су титу лу нај бо љих има 
селек тор мани фе ста ци је 
Миљан Вој но вић, про фе сор 
на Ака де ми ји умет но сти у 
Новом Саду, на Департ ма-
ну драм ских умет но сти, који 
нам је рекао да не посто ји 
уна пред одре ђен број пред-
ста ва које ће се са Зон ске 
смо тре пла си ра ти на Мај ске 

сусре те, већ ће зеле но све-
тло доби ти све пред ста ве 
које то заслу жу ју.

– У сре ди на ма где посто ји 
кон ти ну и тет и где је масов-
ност мало боља то је дове-
ло и до резул та та. Ту бих 
као при мер издво јио упра во 
срем ску зону, јер ту видим 
раст моти ва ци је и деце и 
педа го га, са који ма лепо 
сара ђу је мо већ годи на-
ма. То доно си резул та те. У 
Пећин ци ма се испо ста ви ло 
да је бри га дома ћи на смо-
тре дове ла до тога да се у 
пећи нач кој општи ни поја ча 

рад на пољу сцен ског ства-
ра ла штва – рекао је Вој но-
вић и додао да као селек тор 
има и саве то дав ну функ ци ју 
и да се тру ди да са ауто ри-
ма пред ста ва поде ли сво је 
импре си је о њихо вим кре а-
ци ја ма, као и да са аспек та 
стру ке да смер ни це за даљи 
рад.

Из општи не Пећин ци у 
кон ку рен ци ји су две пред-
ста ве: „Вре ме плов“ Драм ске 
сек ци је КЦ Пећин ци и „Капе-
тан Џон Пиплфокс“ ОШ 
„Душан Вука со вић Дио ген“ 
из Купи но ва.


