
NOVINE
SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK •GODINA XVIII

24. JANUAR 2018. • BROJ 840 • CENA 50 DINARAM

Aktuelne informacije iz Srema na portalu M novine
www.m-novine.com

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМ-ГАС“,
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг Војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Телефони: 022/610-069, 624-657, 621-065
Факс: 022/610-070

Дежурна служба: 064/8894-580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

www.sremgas.rsE-mail: o�  ce@sremgas.rs

BOGOJAVQEWE U SREMU:

Plivawe za
^asni krst

Stipendije za
studente iz [ida



Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

Пред сед ник Општи не 
Шид Пре драг Вуко-
вић уру чио је про-

шлог пет ка 19. јану а ра 
уго во ре о сти пен ди ра њу 
сту ден ти ма који су оства-
ри ли то пра во у школ ској 
2017/2018. годи ни. Ове 
школ ске годи не сти пен ди ју 
у изно су од 7.500 дина ра, 
доби ја ће 95 сту де на та са 
тери то ри је шид ске општи-
не. Како је при ли ком обра-
ћа ња сту ден ти ма иста као 
Пре драг Вуко вић, локал на 
само у пра ва пред у зе ће све 
да сту ден ти ма по завр шет-
ку шко ло ва ња обез бе ди 
рад на места.

- У овој школ ској годи-
ни 95 нај бо љих сту де на-
та оства ри ло је пра во на 
сти пен ди ју. Општи на Шид 
наста вља тра ди ци ју ула га-
ња у мла де људе и нада мо 
се да ће их ова сти пен ди ја 
моти ви са ти да буду током 
свог шко ло ва ња још бољи. 
Наша жеља је да се они 
по завр шет ку шко ло ва ња 
вра те у Шид, а наша оба-
ве за је да им обез бе ди мо 
рад на места и усло ве за 
сигу ран повра так у свој 
град - иста као је Вуко вић.

Од 55 сту де на та који 
су оства ри ли пра во на 
сти пен ди ју у школ ској 
2016/2017. годи ни њих 30 

наста вља  да оства ру је то 
пра во и у овој школ ској 
годи ни, јер су испу ни ли 
кри те ри јум који се одно-
си на про сек осам и више. 
Они сту ден ти који су оства-
ри ли пра во на сти пен ди ју 
по рани јим одлу ка ма (њих 
155), наста вља ју да оства-
ру ју то пра во и у овој школ-
ској годи ни, а износ њихо-
ве сти пен ди је изно си 3.000 
дина ра.

На кон кур су за доде лу 
сти пен ди ја Општи не Шид, 
при ја ви ло се 126 сту де-
на та, а њих 95 оства ри ло 
је то пра во пре ма кри те-
ри ју ми ма одлу ке о начи ну 
оства ре ња пра ва на мате-

ри јал не помо ћи деци, уче-
ни ци ма и сту ден ти ма са 
тери то ри је шид ске општи-
не. Како су нам сту ден ти 
рекли, овај износ олак ша-
ће им сту ди ра ње, али исто 
тако биће им под стрек да 
буду још бољи.

- Захва љу јем се пред-
сед ни ку Општи не Шид 
која нам је обез бе ди ла ове 
сти пен ди је. Оне ће нам у 
вели кој мери помо ћи у пла-
ћа њу неких оба ве за попут 
дома, хра не и оста лог. Али 
тако ђе, оне ће нам бити 
под сти цај да буде мо још 
бољи и да пред ста вља мо 
ову општи ну у нај бо љем 
све тлу - рекао је Сте фан 

Мија но вић, сту дент поли-
циј ске ака де ми је.

Слич но мишље ње дели 
и Сања Плав шић, сту дент-
ки ња арап ског јези ка.

- Сигур но је да ће нам 
сти пен ди ја сви ма помо ћи 
у разним актив но сти ма и 
оба ве за ма које има мо као 
сту ден ти – каже Сања.

Сту дент Прав ног факул-
те та у Новом Саду Нема-
ња Нешко вић тако ђе је 
иста као да ће сти пен ди ја 
коју ће током шко ло ва ња 
доби ја ти, бити вели ки под-
стрек за сав труд и успе хе 
постиг ну те током сред њо-
школ ског обра зо ва ња.

М. Н.

Сти пен ди је нај бо љим сту ден ти ма

Нема ња Нешко вићСања Плав шићСте фан Мија но вић

ШИД
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 Вучић, Фајфрић и Немањићи
Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Новогодишња „пилот“ епизода новог серијала 
„Немањићи“, који  редовно (како је најављено) почиње 
да се емитује 17. или 18. фебруара, изазвала је 

прилично жучи и полемике у јавности и пре правог почетка. 
Било је безброј замерки на рачун прилично аматерског рада, 
како глумаца, тако и оних који су писали сценарио, режирали 
и радили остале ствари везане за продукцију ове дуго 
очекиване телевизијске серије.

Толико се то било узбуркало, да је морало да се чује и 
мишљење председника Александра Вучића. Као паметан 
човек, Вучић се није понео „навијачки“, него је мудро рекао 
да ствар треба одгледати, па тек онда дати своје мишљење. 
Председник Вучић је на примедбе да је говор којим се говори 
у серији непримерен, рекао да не можемо очекивати да се у 
серији намењеној данашњим гледаоцима говори ондашњим 
старословенским  језиком, јер то нико не би разумео.

Александар Вучић је на једном од Пинкових ТВ канала, 
признао да у слободном времену радо чита књигу „Света 
лоза Стефана Немање“, коју је написао наш познати 
Шиђанин др Жељко Фајфрић, иначе аутор бројних књига које 
се баве нашом средњевековном историјом. Др Фајфрић се 
сасвим слаже са председником Вучићем по питању начина 
говора којим се служе глумци у серији. Такође каже да су 
костими из оног времена урађени по узору на тадашње доба. 
Међутим, има много недостатака и по њему. Прво у 
ликовима. Глумац који Стефана Немању, по њему није 
адекватан. Док рецимо мали Растко (будући Свети Сава), 
сасвим одговара лику Немањића (који су били светле косе и 
плавих очију), лик Немање није најсрећније представљен. 
Црн, рашчупан, знојан итд., није ни налик неком ко припада 
тадашњој лози Немањића.

Како год, ако се има шта замерити овој серији (судећи по 
ономе што смо видели у новогодишњој пилот епизоди), то је 
пре свега струци, како глумачкој, тако и редитељској. У реду, 

јасно је да о том времену нема много писаних трагова 
(изузев пар житија о Симеону Мироточивом – црквено име 
Стефана Немање), али зар баш та чињеница није требало 
да растерети ауторе у нечему што се зове играни програм? 
Зар није пример за то „Сенке над Балканом“? Играна серија, 
ипак, није „играни“ документарац.

Оно што се мени, посебно не допада, то није само ова 
серија, већ уопште тај неки црквено-богобојажљиви однос 
према ликовима из наше историје. Као да они нису били 
обични људи, пре него што их је Црква прогласила за свеце? 
Треба се у том смислу сетити и позоришне представе „Свети 
Сава“, нашег Митровчанина Синише Ковачевића, коју су 
квази-црквени-патриоти протерали из Југословенског 
драмског, забранивши је као у доба спаљивања вештица од 
стране језуита. 

Кад смо већ код светаца, зашто се нико од посленика са 
јавног сервиса не позабави питањима како то да цар Душан 
једини од те познате Србадије, није постао светац? Иако је 
за његово време Србија достигла највеће домете као 
држава.

А баш смо патили што смо изгубили царство. Толико да 
смо и сиротог кнеза Лазара називали „царем“, у недостатку 
правог. Свашта је могуће у десетерачким песмама.

Но, сачекајмо тај 17. или 18. фебруар, и дајмо шансу 
телевизијским Немањићима, који су имали амбицију да 
постану српска „игра престола“. Серија је већ урађена 

за наше паре и без нашег питања. Ако је тако, можемо само 
да се бунимо. Оно о чему нико не говори гласно јесте колико 
је тај серијал коштао? Кажу да је преко три милиона евра, 
иако су постојале још две понуде за по милион евра 
јефтиније. Али, кад је бег био циција? Нарочито за туђе 
новце. Оставимо нека се тиме бави господин Вучићевић из 
„Информера“. Он има посебан, такорећи дирљив однос са 
„Жутим“ Бујкетом, директором јавног сервиса.
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СЛА ВИ ЦА ЂУКИЋ ДЕЈА НО ВИЋ У ШИДУ

Кон крет ни кора ци ка
пове ћа њу ната ли те та

Мини стар ка без порт фе ља заду-
же на за демо гра фи ју и попу ла-
ци о ну поли ти ку Сла ви ца Ђукић 

Деја но вић, посе ти ла је у сре ду 17. јану-
а ра општи ну Шид. Том при ли ком у сали 
Скуп шти не општи не Шид, одр жа ла је 
саста нак са пред став ни ци ма локал-
не само у пра ве, начел ни ком Срем-
ског управ ног окру га, представницима 
Заво да за јав но здра вље, Реги о нал не 
при вред не комо ре Срема и Реги о нал-
не раз вој не аген ци је Срем, дирек то-
ри ма шид ског Дома здра вља, Цен тра 
за соци јал ни рад, чла но ви ма коми си је 
за попу ла ци о ну поли ти ку, као и дирек-
то ри ма основ них и сред њих шко ла са 
под руч ја шид ске општи не. 

При ли ком посе те шид ској општи ни 
Ђукић Деја но вић је изра зи ла задо вољ-
ство што су сред ства у изно су од пре-
ко 11 мили о на дина ра која су шид ској 
општи ни про шле годи не доде ље на за 
суфи нан си ра ње мера попу ла ци о не 
поли ти ке, врло корект но иско ри шће-
на. Како је иста кла, задо вољ на је што 
је Општи на Шид кроз читав низ актив-
но сти напра ви ла кон крет не кора ке ка 
уна пре ђе њу мера попу ла ци о не поли-
ти ке.

- Ми смо има ли при ли ке да кон ста ту-
је мо да су неки пара ме три у актив но-
сти ма ове локал не само у пра ве попра-
вље ни. На првом месту дра стич но се 
сма њио број мало лет нич ких труд но ћа, 
а то и јесте један од циље ва који смо 
има ли у окви ру нашег про гра ма. Оно 
чиме смо посеб но задо вољ ни је што 

су сред ства пре ко 11 мили о на дина ра 
која смо непо врат но дозна чи ли шид-
ској општи ни, врло корект но кори шће-
на за купо ви ну елек трич них бици ка ла 
како би герон то до ма ћи це могле чешће 
и више да се акти ви ра ју и више вре-
ме на про во де са ста ри јим осо ба ма, а 
да мла ђи састав поро ди це буде усме-
рен на кому ни ка ци ју међу собом и 
да та олак ша ња  помог ну чла но ви ма 
поро ди це да про ши ре сво ју поро ди-
цу у дого во ру са парт не ри ма. Затим 
смо јако задо вољ ни чиње ни цом да су 
пред школ ске уста но ве уве ле гре ја ње, 
да су финан си ра ли део уџбе ни ка за 
тре ће и четвр то дете и да смо кроз низ 
актив но сти напра ви ли врло кон крет не 
кора ке. Ја заи ста желим општи ни Шид 
више пла ча беба у 2018. годи ни - иста-
кла је Ђукић Деја но вић.

Јед на од актив но сти мера попу ла ци-
о не поли ти ке спро ве де них у шид ској 
општи ни је и про ду же но рад но вре ме 
деч јих врти ћа.

- Наша суге сти ја је да се ускла ди 
роди тељ ство са радом и да рад но 
вре ме инсти ту ци ја у општи ни и роди-
тељ ских оба ве за буде што је могу ће 
више ускла ђе но. Оно се реа ли зу је 
кроз рад код куће, кроз скра ће но рад-
но вре ме, кроз раз ли чи те уго вор не 
оба ве зе, али нарав но рад но вре ме 
инсти ту ци ја у који ма се пазе деца док 
роди те љи раде је изу зет но важно. Код 
про ши ре ња рад ног вре ме на врти ћа, 
сигур но је да се пове ћа ла потре ба и 
за бро јем вас пи та ча и ми ћемо зајед-

нич ким напо ром, Општи не која је осни-
вач пред школ ских уста но ва и нас из 
Каби не та, од мини стра обра зо ва ња 
тра жи ти пове ћан број кадра вас пи та-
ча. Успе ли смо да про ду жи мо њихо во 
рад но вре ме, да моти ви ше мо волон-
те ре, али нарав но ти људи тре ба да 
живе од свог рада и тре ба им обез бе-
ди ти пла те и то је наш зајед нич ки сле-
де ћи зада так. Циљ актив ности мојих 
сарад ни ка и мене је да у једи ни ци ма 
локал не само у пра ве у том терен ском 
раду, у кон так ту са људи ма, при ча мо 
шта кон крет но ове мере зна че за сва ку 
сре ди ну. А пита ње попу ла ци о не поли-
ти ке није нима ло поли тич ко пита ње то 
је наци о нал но пита ње од вели ког зна-
ча ја - изјавила је Ђукић Деја но вић.

Пред сед ник Општи не Шид Пре-
драг Вуко вић захва лио се мини-
стар ки и Мини стар ству, што су 

про је кат Општи не Шид пре по зна ли 
као један од бољих.

- Посеб но ми је дра го што је Мини-
стар ство задо вољ но начи ном на који 
је Општи на Шид утро ши ла новац и с 
тим смо се пока за ли као поу здан парт-
нер. Ми ћемо се и ове годи не потру ди-
ти да наш про је кат буде добар, како 
бисмо доби ли још већи износ сред ста-
ва, јер се ради о важној ства ри, пове-
ћа њу ната ли те та. Пре ко је потреб но 
да он буде још већи и надам се да 
ћемо захва љу ју ћи успе шној сарад-
њи са Мини стар ством, успе ти то и да 
постиг не мо - иста као је Вуко вић.
 М. Н.

Састанак у Општини Шид
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ХАЈ ДУЧ КО „КАДРО ВА ЊЕ“ У МИТРО ВАЧ КОЈ ШУМА РИ ЈИ

Ко ради о гла ви
дирек то ру Вули ну

Има ли при ча
о навод ној могу ћој 

сме ни Дра га на 
Вули на од стра не 

„одре ђе них
поли тич ких

кру го ва“ неке
везе о нај но ви јим 
тра че ви ма који ма 
се тре нут но бави 

шид ско поли тич ко 
„под зе мље“ скло но 

нај ма што ви ти јим 
тео ри ја ма заве ре?

Уочи ново го ди шњих и божић них 
пра зни ка, зајед но са Деда Мра-
зо вим паке ти ћи ма, поје ди ним 

запо сле ни ма у митро вач ком Шум ском 
газдин ству, уру че на су и ано ним на 
писма. У тим ано ним ним писми ма, 
непо зна ти аутор забри ну то упо зо ра ва 
шум ске само у пра вља че да како су се 
силе мра ка и без у мља навр зле на 
акту ел ног дирек то ра Дра га на Вули на 
(чла на СНС, који је под при лич ним 
ути ца јем Нена да Лема ји ћа, функ ци о-
не ра ДС), те да те силе мра ка, одно-
сно „неке стру је уну тар шума ри је и 
одре ђе ни поли тич ки кру го ви у Срем-
ској Митро ви ци“ желе да га сме не, 
како би на њего во место поста ви ли 
свог чове ка. 

Као неко ко би можда тре бао да 
„сме ни“ акту ел ног дирек то ра Вули на и 
евен ту ал но зау зме њего во место 
поми ње се изве сни Зоран Пета ко вић, 
шеф шум ске меха ни за ци је у Рад ној 
једи ни ци Моро вић.

Ано ним но писмо крца то је нај соч ни-
јим „про зив ка ма“ на рачун поме ну тог 
шефа шум ске меха ни за ци је Пета ко-
ви ћа и бави се пре те жно њего вим 
ликом и делом, тако да смо сма тра ли 
за упут но да чује мо његов комен тар 
пово дом ано ним них писа ни ја:

– Не могу да про це ним са које стра-
не ветар дува у овом писму, али у 
пита њу су све саме неи сти не. Дирек-
то ра Вули на знам одлич но, био ми је 
чак и про фе сор у Шумар ској шко ли. 
Немам ника кве амби ци је да дођем на 
њего во место. Са њим добро сара ђу-
јем и не видим дру ги мотив осим да 
се у јед ну добру фир му као што је 
наша, уне се мало неми ра. Али, сигу-
ран сам да ти који би то желе ли, неће 
успе ти у сво јим наме ра ма – каже 
Зоран Пета ко вић за М нови не.

Нисмо мно го више чули ни у самој 
дирек ци ји у Срем ској Митро и ви ци. 
Дирек тор Вулин није имао комен тар, 
мада смо сте кли ути сак да му је 
позна то „ода кле дува ју“ ова кви ветро-
ви. 

Што се тиче Шум ског газдин ства 
Срем ска Митро ви ца (са рад ним једи-
ни ца ма Вишњи ће во, Кара ку ша и 
Купи но во), оно је било у доброј мери 
на злом гла су пре дола ска Дра га на 
Вули на, када је у њему на месту 
дирек то ра био Пера Добро је вић.  
Држав ни реви зор је овде уочио низ 
непра вил но сти и вели ких мате ри јал-
них ште та, за које до сада нико није 
одго ва рао. Јер, Пера Добро је вић је 
ста вљен „под ста кле но зво но“ Мар те 

Такач, кон тра верз не дирек тор ке „Вој-
во ди на шу ма“, тако да је сада за 
истра жне орга не прак тич но недо дир-
љив. 

Упра во у ово ме лежи и кључ у могу-
ћим под ме та њи ма о навод ној ско рој 
сме ни акту ел ног дирек то ра Дра га на 
Вули на.У митро вач кој шума ри ји 
мисле да што се тиче чита вог заме-
ша тељ ства у вези навод не сме не 
Дра га на Вули на, ветар запра во дува 
од људи бли ских бив шем дирек то ру 
Пери Добро је ви ћу. То није нело гич но, 
јер глав на могућ ност за мани пу ла ци ју 
и зло у по тре бе запра во се нала зе на 
тере ну, и сада се нала зе ван дома ша-
ја оних који су то ради ли у вре ме 
Пере Добро је ви ћа.

С дру ге стра не, има и оних који 
мисле да ветар дува „са запад не 
стра не“.  Има ли при ча о навод ној 
могу ћој сме ни Дра га на Вули на од 
стра не „одре ђе них поли тич ких кру го-
ва“ неке везе о нај но ви јим тра че ви ма 
који ма се тре нут но бави шид ско поли-
тич ко „под зе мље“ скло но нај ма што ви-
ти јим тео ри ја ма заве ре? 

Надај мо се да ће вре ме пока за ти, 
ако у свим овим при ча ма има неке 
исти не?

  В. Ћосић

Драган Вулин Зоран Петаковић
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БОГО ЈА ВЉЕ ЊЕ У СРЕ МУ

Пли ва ње за Часни крст
На Бого ја вље ње, 19. јану а ра 

широм Сре ма орга ни зо ва но је 
пли ва ње за Часни крст. У Срем-

ској Митро ви ци се по тра ди ци ји пли-
ва ло на Сави, у Руми на Бор ко вач ком 
језе ру, у Ста рој Пазо ви на Дуна ву, а у 
Инђи ји је први пут орга ни зо ва но пли-
ва ње за Часни крст на Јар ко вач ком 
језе ру.

На Сави је по 19. пут пли ва ло око 
90 пли ва ча, од то га се дам де во ја ка. 
Тем пе ра ту ра во де и ва зду ха би ла је 
шест сте пе ни. Нај мла ђи так ми ча ри, 
де чак и де вој чи ца има ли су 11 го ди-
на, а нај ста ри ји 59. Ове го ди не је и 11 
пли ва ча из шид ске оп шти не ор га ни-

зо ва но до шло у Срем ску Ми тро ви цу 
да пли ва за Ча сни крст. Побед ник је 
био се дам на е сто го ди шњи Лу ка Го лу-
бо вић из Срем ске Ми тро ви це, уче-
ник Ми тро вач ке гим на зи је, који је на 
поклон добио злат ник. Све бор дру жи-
на „Све ти Ди ми три је“ и Срп ска пра-
во слав на цр ква орга ни за тори су ове 
мани фе ста ци је у граду на Сави.  

На Бор ко вач ком језе ру орга ни-
зо ва но је сед мо пли ва ње за Часни 
крст. Било је 23 уче сни ка, нај ви ше из 
Руме, али и Ири га и Ста ре Пазо ве, а 
међу њима и три при пад ни це нежни-
јег пола. До крста је први допли вао 
Дејан Босан чић, два де се то го ди шњи 

сту дент из Руме, коме је ово и прво 
уче шће.

Од жена, нај бо ља је била Мари е-
ла Мар ко вић, док је нај мла ђи уче сник 
Сте фан Евђе нић из Кра ље ва ца који 
има 11 годи на. 

– Први пут сам се при ја вио, то сам 
сам одлу чио. Мало сам се при пре-
мао кући, трчао, туши рао се хлад ном 
водом. Мама и тата су ме подр жа ли 
– рекао нам је Сте фан.

Милош Мар ко вић, секре тар Спорт-
ског саве за Руме, који је поред хра-
ма Сила ска светог духа на апо сто ле, 
орга ни за тор пли ва ња, уз покро ви тељ-
ство рум ске општи не, рекао је да су 

Дејан Босан чић из РумеНајмлађи учесник Сте фан Евђе нић Лу ка Го лу бо вић из Срем ске Ми тро ви це

Учесници на Борковачком језеру Први пут на Јарковачком језеру
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обез бе ђе не нов ча не награ де 
за нај бо љег пли ва ча, нај бр-
жу жену и нај мла ђег уче сни-
ка - реч је о 10.000 дина ра, а 
нај бо љи уче сник доби ја још и 
зла тан крст. 

У про гра му су уче ство-
ва ли чла но ви АНИП „Бран-
ко Ради че вић“, уз редов но 
уче шће волон те ра Црве ног 
крста, лека ра Дома здра вља 
и Поли циј ске ста ни це Рума.

Побед ник пли ва ња за 
часни крст на Дуна ву у Ста-
рим Банов ци ма ове годи не 
је Бран ко Чепр ња из овог 
места, коме је то било дру го 
уче шће. Као награ да при пао 
му је позла ће ни крст, плашт 
вите за и меда ља, које су уру-
че не свим уче сни ци ма. Међу 
33 так ми ча ра биле су и три 
девој ке. По четвр ти пут ову 
мани фе ста ци ју су орга ни-
зо ва ле цркве не општи не у 
Поду на вљу, месне зајед ни-
це Поду на вља,  Тури стич ка 
орга ни за ци ја и Општи на Ста-
ра Пазо ва. Пре самог бого ја-

вљен ског пли ва ња у црква ма 
су прет хо ди ле све те литур ги-
је и осве шта ња воде.

Цркве на општи на Љуко во 
први пут је орга ни зо ва ла пли-
ва ње за Часни крст на Јар-
ко вач ком језе ру. Уче шће су 
узе ла 24 так ми ча ра од којих и 
јед на девој ка која је, уз помоћ 
мла ди ћа, прва допли ва ла 
до Часног крста. У пита њу је 
Јова на Јан ко вић, из Инђи је 
којој је, како каже, жеља од 
мале на била да запли ва до 
Часног крста.

Пли ва њу је прет хо ди ла 
литур ги ја у цркви Успе ња 
Пре све те Бого ро ди це у Љуко-
ву. Подр шку орга ни за то ри ма 
пру жи ли су Општи на Инђи ја 
и Уста но ва Спорт ски цен тар, 
која се побри ну ла за сигур-
ност свих пли ва ча. Пре ма 
речи ма орга ни за то ра пли ва-
ња за Часни крст насто ја ња 
су да се ова мани фе ста ци ја 
орга ни зу је тра ди ци о нал но 
сва ке наред не годи не на 
Бого ја вље ње. Е. М. Н.

Јова на Јан ко вић из Инђи је

Побед ник са Дуна ва Бран ко Чепр ња и Ђор ђе Ради но вић

У сали Скуп шти не 
Општи не Шид 18. 
јану а ра одр жа на је 

еду ка ци ја са темом уво ђе-
ња дру штве но кори сног 
рада и рад не акти ва ци је, 
које има ју за циљ отва ра-
ње Кан це ла ри је за сма ње-
ње сиро ма штва ради пру-
жа ња подр шке соци јал но 
угро же ном ста нов ни штву 
на локал ном нивоу. Про је-
кат „Јача ње капа ци те та 
локал них зајед ни ца за 
локал но укљу чи ва ње 
рањи вих гру па кроз пру жа-
ње инте гри са них соци јал-
них услу га и шире ње добре 
прак се дру штве но кори-
сног рада и рад не акти ва-
ци је“, реа ли зу је Удру же ње 
гра ђа на „Дуга“ из Аде са 
локал ном само у пра вом 
Ада и Општи на ма Жити-
ште, Срем ска Митро ви ца и 
Нова Црња. Про је кат се 
финан си ра од стра не швај-
цар ске аген ци је за раз вој и 
сарад њу. 

Општи на Шид пот пи са ла 
је спо ра зум о парт нер ству 
са Удру же њем „Дуга“ из 
Аде и поста ла парт нер на 
про јек ту. У сарад њи са 
Цен тром за соци јал ни рад 
у Шиду ће уско ро бити 
отво ре на Кан це ла ри ла за 
сма ње ње сиро ма штва, а 
локал на само у пра ва спро-
во ди ће уво ђе ње оба ве зе 
дру штве но кори сног рада у 

заме ну за јед но крат ну 
помоћ.

Пред став ни ци локал не 
само у пра ве исти чу, да су 
овај про је кат пре по зна ли 
као један од добрих, с 
обзи ром на то да се пока-
зао ефи ка сним у поје ди-
ним гра до ви ма у Срби ји 
али и у земља ма у реги о ну.

- Убу ду ће ће сва ки гра ђа-
нин наше општи не који при-
ма соци јал ну помоћ, моћи 
да пру жи кон тра у слу гу кроз 
свој рад. То зна чи да ми 
жели мо да се наши гра ђа ни 
који при ма ју соци јал ну 
помоћ осе те вред ним и спо-
соб ним и кори сним гра ђа-
нима овог дру штва - иста-
као је Пре драг Вуко вић.

Само у про шлој годи ни у 
шид ској општи ни је испла-
ће но 630 јед но крат них 
помо ћи.

- Онај ко при ма соци јал-
ну помоћ, он ће је при ма ти 
у убу ду ће. Поред соци јал-
не помо ћи мно ги од кори-
сни ка тра же јед но крат ну 
помоћ. Од сада ће сви који 
су рад но спо соб ни а тра же 
јед но крат ну помоћ мора ти 
то и да одра де. Биће обра-
зо ва на коми си ја која ће 
одлу чи ва ти о свим зах те-
ви ма људи који буду 
спрем ни да раде - изја вио 
је дирек тор Цен тра за 
соци јал ни рад у Шиду 
Дејан Лога ру шић.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД ШИД

Уско ро кан це ла ри ја
за сиро ма шне

М НО ВИ НЕ НЕ ЗВА НИЧ НО СА ЗНА ЈУ

У Ба ња лу ци ухап шен 
Влат ко То ја гић

Ка ко М но ви не не зва нич но са зна ју у Ба ња лу
ци је у по не де љак, 22. ја ну а ра ухап шен Влат ко 
То ја гић, за ко јим је би ла рас пи са на по тер ни ца 
због по ку ша ја уби ства у ло ка лу „Па ла та“ у 
Срем ској Ми тро ви ци. 

На и ме, Влат ко То ја гић је осум њи чен као 
ви нов ник ту че ко ја се до го ди ла 11. де цем бра 
је дан сат иза по но ћи. Та да су на пад ну ти по ли
ца јац, ко ји та да ни је био на ду жно сти, Вла ди
мир Не дељ ко вић, и чу вар Ка зне но по прав ног 
за во да у Срем ској Ми тро ви ци Ми ро слав 
Ма њош. На пад је из вр шен ру ка ма, сто ли ца ма и 
фла ша ма, на кон че га су из два раз ли чи та 
пи што ља ис па ље на два про јек ти ла у прав цу 
Не дељ ко ви ћа и Ма њо ша. Од ри ко ше та по вре
ђе ни су по ли ца јац Не дељ ко вић и још две де вој
ке. 

Ту жи ла штво је овај до га ђај оква ли фи ко ва ло 
као те шко уби ство у по ку ша ју.
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Вели ки број пољо при-
вред ни ка, не само из 
рум ске општи не, при-

су ство ва ли су састан ку на 
којем су пред став ни ци  
чети ри кон сул татнтске куће 
које раде апли ка ци о не при-
ја ве за ИПАРД 2 јав ни позив 
за купо ви ну трак то ра и оста-
ле меха ни за ци је гово ри ли о 
самом про гра му, као и 
потреб ној доку мен та ци ји и 
не баш јед но став ној про це-
ду ри за доби ја ње сред ста ва 
ЕУ за пољо при вре ду. Овај 
саста нак је 17. јану а ра орга-
ни зо ва ло Удру же ње пољо-
при вред ни ка општи не Рума.

Међу пољо при вред ни ци-
ма је био и мла ди  Нико ла  
Тодић из Шап ца чија се 
поро ди ца бави воћар ством. 
Има ју пет хек та ра на којем 
гаје кај си је, дуње и кру шке. 

– Члан сам овог удру же-
ња и дошао сам са коле гом. 
Чиње ни ца је да неке ства ри 
о овом про гра му нисмо зна-
ли, зато смо и дошли. 
Мислим да нам је сви ма 
боље да што пре се упо зна-

мо са начи ном како се апли-
ци ра, што пре уђе мо у то – 
то боље. Мене баш зани ма 
купо ви на јед ног воћар ског 
трак то ра, сви смо у про бле-
му са ста ром меха ни за ци-
јом. Овај трак тор који би 
тре бао већи ни воћа ра 
кошта између 20.000 и 
30.000 евра, то су намен ски 
мали трак то ри за воћар ство 
– рекао нам је Нико ла.

А да већи на пољо при-
вред ни ка не зна коли ко је 
апли ци ра ње за ИПА РД 2 
про грам озби љан и ком пли-
ко ван посао потвр ђу ју речи 
Вла ди ми ра Дели ћа, јед ног 
од кон сул та на та из ново сад-
ског „Тера норд“. 

– Посто ји вели ко инте ре-
со ва ње, али сами пољо при-
вред ни ци нису довољ но 
упо зна ти са самим систе-
мом функ ци о ни са ња ИПА-
РД-а. То је доста дуго тра јан 
и ком пли ко ван про цес који 
тра жи пре ци зност и одре ђе-
не рад ње који ма мора да 
при сту пи сва ко дома ћин-
ство које жели да апли ци ра 

за овај про грам. Нај зах тев-
ни ја ствар је изра да послов-
ног пла на – јед но став ни ји за 
инве сти ци је до 50.000 евра 
и сло жен за оне изнад те 
суме. То је доста ком пли ко-
ван про цес и пољо при вред-
ни ци не могу сами то да 
ура де – каже Вла ди мир 
Делић.

За сред ства могу да апли-
ци ра ју пољо при вред на 

газдин ства која су реги стро-
ва на дуже од три годи не, а 
ту су још и опште и поје ди-
нач не мере зави сно од 
начи на апли ка ци је, а у овом 
првом кру гу може се апли-
ци ра ти на сек тор меса, мле-
ка, воћа, повр ћа и ратар-
ство. 

Све инфор ма ци је заин те-
ре со ва ни могу да нађу на 
сај ту Упра ве за аграр на 
пла ћа ња или на сај ту Мини-
стар ства пољо при вре де.

Ово су прва два рас пи са-
на пози ва – први у децем-
бру који се одно си на меха-
ни за ци ју и дру ги 4. јану а ра 
ове годи не и одно си се на 
купо ви ну нових трак то ра.

– У јуну ће бити рас пи сан 
дру ги позив где ће пољо-
при вред ни ци моћи да апли-
ци ра ју за меха ни за ци ју, 
трак то ре али и за изград њу. 
За тај позив ће бити обез бе-
ђе но знат но више сред ста-
ва – каже Вла ди мир Делић, 
кон сул тант за ИПА РД и 
наци о нал не под сти ца је.

С. Џ.

УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА РУМА ОРГАНИЗОВАЛО САСАТАНАК
СА КОНСУЛТАНТИМА ЗА ИПАРД ПРОГРАМ

Како до новца Европске уније?
Кон ку ри са ње за сред ства ИПА РД про гра ма је доста дуго тра јан и ком пли ко ван про

цес. Нај зах тев ни ја ствар је изра да послов ног пла на и пољо при вред ни ци не могу 
сами то да ура де, пору ка је са састан ка у Руми

Нико ла Тодић

На под руч ју општи на 
Рума, Ириг и Инђи ја, 
које покри ва Пољо-

при вред на струч на слу жба 
Рума, под пше ни цом се 
нала зи 20.000 хек та ра, а од 
тих повр ши на поло ви на је 
засе ја на у рум ској општи ни.

- Оно што је добро је 
пода так да је про шле годи-
не чак 80 одсто повр ши на 
посе ја но до кра ја окто бра 
што пред ста вља опти мал-
ни агро тех нич ки рок и што 
рани јих годи на није било 
у тако висо ком про цен-
ту. Захва љу ју ћи томе, али  
и повољ ним вре мен ским 
усло ви ма пше ни ца за сада,  
добро изгле да и нала зи се у 
фази боко ре ња – кон ста ту-
је Горан Дроб њак, струч ни 
сарад ник ПСС Рума.

Што се тиче ште то чи на,  
на поје ди ним повр ши на-

ма уоче на је већа број ност 
пољ ских гло да ра тако да 
је било потреб но извр ши ти 
њихо во сузби ја ње.

У јану а ру се поче ло са 
ана ли за ма на садр жај мине-
рал ног азо та у земљи шту. 

Уско ро се оче ку ју и први 
резул та ти који ће дати увид 
у потре бе пше ни це за азо-
том.

Под се ти мо, ана ли зе на 
садр жај мине рал ног азо та 
се раде на три дуби не – до 
30 цен ти ме та ра, од 30 до 60 

цен ти ме та ра и на дуби ни од 
60 до 90 цен ти ме та ра. На 
осно ву њих даје се нај тач-
ни ја пре по ру ка за при хра-
њи ва ње и избе га ва ју све 
штет не после ди це дода ва-
ња азо та у нео д го ва ра ју ћим 
коли чи на ма.

Пше ни ца у фази боко ре ња

Пше ни ца добро напре ду је

Горан Дроб њак
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SREMSKA MITROVICA
ЗАКЉУ ЧИ ЛИ БРАК: Зоран 

Туке рић и Тања Госпа вић, Радо-
мир Сте ва но вић и Мари ја Стан-
ко вић,  Воји слав Витас и Алек-
сан дра Гру јић, Дра ган Тан нен-
бер гер и Сања Гли го ри је вић, 
Милан Шевић и Јасми на Тома-
ше вић.

ДОБИ ЛИ СИНА: Пре драг и 
Олги ца Недељ ко вић - Пла ти че-
во, Вели бор и Ната ша Лаза ров 
- Бачин ци, Миро слав и Сла ђа на 
Вуле тић - Кра љев ци, Алек сан-
дар и Ната ли ја Ста ни шић - 
Вишњи ће во, Вели мир и Соња 
Башић - Кра љев ци, Радо ван и 
Све тла на Ћет ко вић - Вели ки 
Радин ци, Мило мир и Јеле на 
Нико лић - Бач ка Палан ка, Вла-
до Туран и Ката ри на Мит на вер 
– Туран - Ста ра Пазо ва, Милан и 
Дра га на Јешић - Ада шев ци, 
Нико ла и Мили ца Зелић - Инђи-
ја, Пре драг и Мари на Лап че вић 
- Мар тин ци, Алек сан дар и Јеле-
на Зец - Ерде вик, Михал и 
Миро сла ва Опав ски - Ста ра 
Пазо ва, Мрђан и Мили ца Кра-
гуљ - Срем ска Митро ви ца, Дар-
ко и Јули ја на Шута ко вић - Шид.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Пеђа и 
Гора на Еле зо вић - Мали Радин-
ци, Нема ња и Ката ри на Бараћ - 
Срем ска Митро ви ца, Дари ан и 
Сми ља Шеган - Хрт ков ци, 
Ненад и Мили ца Недић - Срем-
ска Митро ви ца, Пре драг и 
Миља на Боги че вић - Ваши ца, 
Мар ко и Јеле на Зор бић - Кле ње, 
Алек сан дар и Боја на Јањић - 
Срем ска Митро ви ца, Дар ко и 
Мили ца Чеман - Шид, Дра га на и 
Тања Кукућ - Јазак, Душко и Ана 
Ново се лац - Срем ска Митро ви-
ца, Бра ни слав и Јова на Ребић - 
Кузмин, Милан и Тама ра Стој-
кић - Љуко во, Миле и Дра га на 
Пан тић - Пећин ци, Вла ди мир и 
Мили ца Мак си мо вић - Вито јев-
ци, Мла ден и Сла ђа на Лукић - 
Ста ра Пазо ва, Ради вој Башић и 
Јеле на Сте фа но вић – Башић - 
Шид.

ДОБИ ЛИ БЛИ ЗАН ЦЕ: Михај-
ло и Ната ша Симић - Лаћа рак. 

УМР ЛИ: Нико лић Мил ка рођ. 
1941, Туру дић Мили ца рођ. 
1947, Секу лић Бра ни слав рођ. 
1932, Јур ца Михај ло рођ. 1957, 
Бобић Десан ка рођ. 1926, Пла-
зо вић Милан ка рођ. 1941, 
Самар џи ја Звон ко рођ. 1949, 
Бибе ро вић Осман рођ. 1962, 
Кли су рић Горан рођ. 1962, 
Томић Пре драг рођ. 1950, Тана-
сић Јели ца рођ. 1936, Стој шић 
Павле рођ. 1957, Тошић Анка 
рођ. 1941, Јова но вић Петар рођ. 
1950, Бје љац Перу ни ка рођ. 
1946, Митро вић Дра ган рођ. 
1965, Ћирић Мили ца рођ. 1929, 
Мошић Мили ца рођ. 1953, 
Анђел ка Милин ко вић рођ. 1925, 
Зора но вић Јеле на рођ. 1945, 
Јова но вић Јаго да рођ. 1944.

RUMA
УМР ЛИ: Ради ша Андрић, рођ. 
1955.годи не. Босиљ ка Бар јак та-
ре вић, рођ. 1936.годи не. Дра га 
Штер ле ман, рођ. 1955.годи не. 
Србо љуб Раше та, рођ. 1926.
годи не.

НОВИ САД

Саветовање за 
пољопривреднике
На По љо при вред ном 

фа кул те ту у Но вом 
Са ду, 17. и 18. ја ну а-

ра, ор га ни зо ва но је на уч но-
струч но са ве то ва ње по љо-
при вред ни ка, агро но ма и са-
ве то да ва ца, ше сто по ре ду, 
под по кро ви тељ ством Ми-
ни стар ства по љо при вре де 
,шу мар ства и во до при вре де 
и По кра јин ског се кре та ри ја-
та за по љо при вре ду, во до-
при вре ду и шу мар ство. Овај 
скуп под на зи вом „До бар 
дан, до ма ћи не”, отво рио је 
Вук Ра до је вић, по кра јин ски 
се кре тар за по љо при вре ду, 
во до при вре ду и шу мар ство, 
ко ји је пред ста вио про грам 
ула га ња АП Вој во ди не у по-
љо при вре ду у 2018. го ди ни. 

Про грам са ве то ва ња је 
са чи њен пре ма ин те ре со ва-
њу га здин ста ва и ре а ли зо-
ван у ве ћи ни слу ча је ва као 
па нел ди ску си ја. Го во ри ло 
се о зна ча ју и уло зи ме ђу у-
се ва у по ве ћа њу плод но сти 
зе мљи шта, о ве ро ва њу и за-
блу да ма о прог но зи вре ме-
на, о ку ку ру зу у су шној го ди-
ни, ин те грал ној про из вод њи 
у по вр тар ству. Те ме су би ле 
и ква ли тет не се ја чи це и рас-
ту ра чи ми не рал ног ђу бри-

ва, во да у по љо при вред ној 
про из вод њи – па да ви не и 
по тен ци ја ли за ко ри шће ње, 
ал тер на тив не биљ ке као 
мо гу ћа за ме на за по је ди не 
жи та ри це у су шним го ди на-
ма и број не ду ге те ме.

Дру гог да на је ми ни стар 
Бра ни слав Не ди мо вић 
пред ста вио ме ре аграр не 
по ли ти ке у 2018. го ди ни и 
од го ва рао на број на пи та ња  
по љо при вред ни ка.

И Пе тар Са мар џић, ди рек-
тор ми тро вач ке Аген ци је за 

ру рал ни раз вој, уче ство вао 
је у про гра му са ве то ва ња. 
У окви ру сво је пре зен та ци-
је дао је од го вор на пи та ње 
„Шта и ка ко ра ди ло кал на 
аген ци ја за ру рал ни раз вој?“

Пред са мо одр жа ва ње са-
ве то ва ња уру че на су и по-
себ на при зна ња но си о ци ма 
шест га здин ста ва за ко је је 
оце ње но да пред ста вља-
ју при мер до бре по љо при-
вред не прак се. Је дан од 
до бит ни ка при зна ња је Ду-
шан Не на до вић, мла ди по-
љо при вред ник из Срем ске 
Ми тро ви це. Ду шан сва ке 
го ди не, и по ред те шко ћа у 
ра та ре њу, бе ле жи на пре дак. 
Има ско ро 100 гр ла го ве да 
на по ро дич ном са ла шу и об-
ра ђу је ви ше од 110 хек та ра 
зе мље. 

- Има мо со лид ну млеч ну 
про из вод њу, око 500 ли та ра 
днев но и за та кву му жу обез-
бе ђу је мо хра ну јер има мо 
сво ју ме ха ни за ци ју. У по слу 
нам ко ри сти са вре ме но из-
му зи ште, а да ли ћу по ве ћа-
ти број гр ла, оста је да ви дим 
ка ко ће те ћи за куп др жав ног 
зе мљи шта. Без за ку па, ми 
не мо же мо ис хра ни ти фар-
му - ка же Не на до вић. 

Упра ва за аграр на пла ћа ња Мини-
стар ства пољо при вре де, шумар ства и 
водо при вре де рас пи са ла је два јав на 
пози ва за пољо при вред на газдин ства. 
Први јав ни позив је за под но ше ње зах-
те ва за ИПАРД под сти ца је за инве сти-
ци је у набав ку нове опре ме, маши на и 
меха ни за ци је, а дру ги јав ни позив је за 
ИПАРД под сти ца је за набав ку нових 
трак то ра.

Рок за пре да ју доку мен та ци је за 
први и дру ги јав ни позив је 26. фебру-
ар 2018. годи не. Детаљ ни је инфор ма-
ци је о усло ви ма кон кур са, виси ни бес-
по врат них сред ста ва, кон курс ној доку-
мен та ци ји могу ће је пре у зе ти са лин ка 
Упра ве за аграр на пла ћа ња http://uap.
gov.rs/jav nipozi viipard/ или у Оде-
ље њу за при вре ду, ЛЕР, зашти ту 
живот не сре ди не и инспек циј ске посло-
ве општи не Пећин ци. Кон такт осо ба: 
Ради вој Мило ше вић, путем теле фо на 
022/400-722 и 064/898-3623 или путем 
меј ла radi voj.milo se vic @pe cin ci.org.

Инфор ма ци је
о ИПАРДу

Ду шан Не на до вић

- На тај начин могу 
се оства ри ти зна чај-
не уште де и спре чи-
ти зага ђе ње живот-
не сре ди не услед 
испи ра ња нитра та. 
Са при хра ном пше-
ни це тре ба кре ну ти у 

фебру а ру и овај посао 
би ваља ло завр ши-
ти до кра ја пери о-
да вла та ња, што је у 
нашим усло ви ма до 
кра ја мар та – саве ту је 
Горан Дроб њак. 

С. Џ.
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Наставак пронаталитетне политике

Оп штин ско ве ће Оп шти не Пе ћин-
ци је на сед ни ци одр жа ној 17. 
ја ну а ра до не ло од лу ку о одо бра-

ва њу сред ста ва за јед но крат не нов ча не 
по мо ћи за но во ро ђе не бе бе по зах те ви-
ма под не тим у то ку 2018. го ди не и за 
ре гре си ра ње тро шко ва бо рав ка у 
Пред школ ској уста но ви „Вла да Об ра-
до вић Ка ме ни“ за тре ће и че твр то де те 
у по ро ди ци, као и за јед но де те у по ро-

ди ци у ко јој су ро ђе не двој ке.
Ка ко је обра зло жио пред сед ник 

оп шти не Пе ћин ци Жељ ко Тр бо вић ове 
две ме ре су већ тра ди ци о нал не ме ре 
по др шке по ро ди ци, ко је пе ћи нач ка 
ло кал на са мо у пра ва спро во ди већ 
го ди на ма.

- Од лу ке ко је су до не ли већ ни ци омо-
гу ћи ће да се и то ком 2018. го ди не 
на ста ви са спро во ђе њем ове две ме ре 

ко је су усме ре не на по моћ мла дим 
ро ди те љи ма, ка ко у од га ја њу но во ро-
ђен ча ди та ко и то ком бо рав ка де те та у 
вр ти ћу, по себ но по ро ди ца ма са ви ше 
де це. Ово оп штин ско ру ко вод ство ће у 
на ред ном пе ри о ду кон ти ну и ра но ра ди-
ти на обез бе ђи ва њу усло ва мла дим 
па ро ви ма за од га ја ње де це, чи ме ће мо 
се на нај бо љи на чин бо ри ти про тив 
бе ле ку ге - ис та као је Тр бо вић.

ПРОЈЕКАТ ХОРИС „КОЊИЧКЕ РУТЕ СРЕМА“

Изградња објеката у мају
Про је кат „ХОРИС“ – 

Коњич ке руте Сре ма 
финан си ра се из  про-

гра ма Пре ко гра нич не сарад-
ње Интер рег ИПА  Срби ја – 
Хрват ска, а у њега су укљу-
че ни, као  парт не ри из Хрват-
ске Општи на Нијем ци  и 
Коњо гој ско удру же ње Вра-
нац, а из Срби је рум ска 
Пољо при вред на шко ла  
„Сте ван Петро вић Бри ле“ и 
локал на само у пра ва, као и 
Коњич ки клуб Срем из Срем-
ске Митро ви це. 

Про је кат је запо чео 1. сеп-
тем бра про шле годи не и тра-
је две годи не, одно сно завр-
ша ва се 31. авгу ста 2019. 
годи не, а за њега су обез бе-
ђе на зна чај на сред ства  у 
вред но сти од нешто пре ко 
1,4 мили о на евра.

Циљ про јек та је да допри-
не се раз во ју обје ди ње не 
тури стич ке пону де у пре ко-
гра нич ном под руч ју кроз 

јаха ње, дивер зи фи ка ци ју и 
инте гра ци ју пре ко гра нич не 
тури стич ке пону де и боље 
упра вља ње кул тур ним 
насле ђем у реги о ну.

Основ не актив но сти про-
јек та су ства ра ње  инфра-
струк тур них пред у сло ва за 
раз вој коњич ког спор та, 
хипо те ра пи је и про прат них 
актив но сти у општи на ма 

Нијем ци, Рума и Гра ду Срем-
ска Митро ви ца, сту диј ска 
путо ва ња, тре нин зи и обу ке 
за заин те ре со ва не стра не и 
акте ре, реа ли за ци ја услу га 
спорт ског јаха ња и хипо те ра-
пи је, као и ства ра ње пред у-
сло ва за даљи раз вој тури-
зма  и про мо ци ја тури стич ке 
пону де и мани фе ста ци ја са 
акцен том на коњич ки спорт. 

ХОРИС ће обу хва ти ти 
изград њу садр жа ја у функ ци-
ји поди за ња нивоа бри ге о 
деци са посеб ним потре ба-
ма, као и поди за ње нивоа 
рекре а тив них садр жа ја веза-
них за коњич ки спорт изград-
њом потреб них обје ка та - 
отво ре ни и затво ре ни објек-
ти наме ње ни за јаха ње и 
шта ле за коње као и  пра те ћи 
садр жа ји на лока ци ји у бли-
зи ни Пољо при вред не шко ле 
и то на око 2,3 хек та ра.

Пла ни ра но је да изград ња 
поч не у мају ове годи не. 
Идеј но реше ње изра дио је 
архи тек тон ски биро ЛИМИС 
из Руме, а у првој фази је 
пре ви ђе на изград ња затво-
ре ног мање жа чија је повр-
ши на пре ко 1.000 ква драт них 
мета ра, отво ре ног повр ши не 
836 ква драт них мета ра и 
покри ве не шта ле чија је 
повр ши на 95 ква драт них 
мета ра. С. Џ.

Део планираног комплекса – отворени мањеж

Седница Општинског већа у Пећинцима
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Све пра зни ји
обо ри по Пазо ви

Рани је гото во да није било дома-
ћин ства у Ста рој Пазо ви без обо-
ра пуног сви ња. Данас се узго-

јем сви ња бави тек по који мешта нин 
и већи на од њих хра ни само за себе, 
или тек по који комад за про да ју. Мало 
је оних који се баве узго јем сви ња на 
вели ко. 

- За себе увек тре ба хра ни ти, па 
макар био у губит ку 100 посто, јер 
знаш шта једеш и чиме је и како то 
свињ че хра ње но - сма тра Јан ко Чме-
лик из Ста ре Пазо ве, који се узго јем 
сви ња за сво је потре бе бави годи на-
ма. Отка ко је у пен зи ји, буде и нешто 
за про да ју.

- Тре нут но имам пет већих товље-
ни ка и три мања који су у про це су 
товље ња. Нешто од ових пет ће бити 
за заби јач ку овог месе ца. Тако про из-
ве дем месо и пре ра ђе ви не пре све га 
за број ну поро ди цу а нешто мало про-
дам позна ни ци ма у гра ду - каже Јан ко.

Обо ри са тек неко ли ко товље ни ка 
које дома ћи ни хра не за себе су поста-
ли нај че шћи слу чај у авли ја ма по Ста-
рој Пазо ви. Један од мало већих про-
из во ђа ча у Ста рој Пазо ви је Михал 
Брт ка, који држи и крма че за пра ше ње 
и тре нут но има 20-ак пра си ћа.

- Имам две крма че од којих сам јед-
ну купио на ново сад ском сај му 2016. 
годи не, расе лан драс и јорк шир, и од 
ње сада оста вља мо под мла дак. А 
нека да нисмо могли пре бро ја ти бра-
вце, крма че и пра си це у обо ри ма - 
сећа се Михал. 

Ипак, сви њар ство му није основ ни 
извор при хо да и егзи стен ци је.

- Не живим више од тога. Сада ми то 
више дође као хоби јер сам пре све га 
ори јен ти сан на ратар ство. Сви њар-
ство ми је сада нека ко успут - каже 
Михал.

И без пада од 20 дина ра, цена тов-
них сви ња знат но је нижа од реал не.

- Уко ли ко хоће мо да у про из вод њи 
буде мо на нули, нај ни жа цена сви ња 
не сме бити испод 170 дина ра. Све 
испод тога нам нано си чисту ште ту - 
сматра Јан ко Чме лик. 

Са дру ге стра не, уко ли ко би у одга-
ја њу при ме њи ва ли све пред ви ђе не 
про це ду ре у сми слу дава ња пре мик са 
и кон цер тра та, реал на цена сви ња би 
тре ба ло да буде од 180 до 200 дина-
ра, сла жу се наши саго вор ни ци. 

Од про да је живе ваге нема неке 
зара де, више се испла те пре ра ђе ви-
не.

- Спа ша ва нас про да ја коба си ца, 
џигер ња че и швар гле, а наро чи то чва-
ра ка. Имам ути сак да су чвар ци дефи-
ци тар на роба коли ко су тра же ни. Пре-
ра ђе ви не би увек могли про да ти али 
због неиз ве сно сти око цена живе ваге 
не усу ђу је мо се на већу про из вод њу - 
обја шња ва Јан ко Чме лик.

Огла сни нат пи си на који ма пише 
про да јем сви ње у Пазо ви су рет ки. И 
они што хра не по који комад више, 
раде то за сво је стал не муште ри је које 
од њих купу ју већ неко ли ко годи на.

Ј. Клин ко

Неколико товље ни ка нај че шћа сли ка у пазо вач ким обо ри ма

ДОМ ЗДРА ВЉА

Гине ко ло шки
пре гле ди

Зака зи ва ње пре гле да код гине ко ло га у 
слу жби за здрав стве ну зашти ту жена ста-
ро па зо вач ког Дома здра вља врши се лич-
но или путем теле фо на по жељи паци-
јент ки ња, а рад слу жбе орга ни зо ван је 
тако да сва ка жена која се први пут јави 
ради пре гле да буде при мље на истог дана 
код свог иза бра ног лека ра. Под се ћа мо, 
рад је орга ни зо ван у две амбу лан те у Ста-
рој и Новој Пазо ви сва ког рад ног дана од 
7 до 20 часо ва, а сва ка дру га субо та у 
месе цу је рад на од 7 до 12 часо ва.  Над-
ле жни упу ћу ју апел девој ка ма које има ју 
16 годи на а још увек нису доби ле прву 
мен стру а ци ју, као и пуно лет ним девој ка-
ма које ника да рани је нису посе ти ле овог 
лека ра да оба ве први пре глед. Гине ко ло-
га тре ба да посе те и девој ке које су поста-
ле сек су ал но актив не, девој ке које при ме-
те изо ста нак мен стру а ци је, уко ли ко мен-
стру а ци је тра ју дуже од девет дана или 
пак има ју грче ве у доњем делу сто ма ка, 
оби лан секрет или свраб у пре де лу гени-
та ли ја. Гине коло гу тре ба да се јаве и оне 
девој ке које раз ми шља ју да кори сте неко 
кон тра цеп тив но сред ство. С. С.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Помоћ у кући

Осам де се то ро кори сни ка међу који ма 
нај ви ше ста рих са пре ко 65 годи на са 
тери то ри је општи не Ста ра Пазо ва кори-
сти услу ге помо ћи у кући која је пот пу но 
бес плат на за лица чија при ма ња на 
месеч ном нивоу нису већа од 12.614 
дина ра, а уко ли ко су при хо ди по чла ну 
дома ћин ства већи од ове суме, цена 
поме ну тих услу га по сату кре ће се од 72 
до 288 дина ра. Од 2009. годи не услу ге 
пру жа Слу жба за помоћ у кући при Цен-
тру за соци јал ни рад у Ста рој Пазо ви у 
којој је захва љу ју ћи сред стви ма локал не 
само у пра ве анга жо ва но две него ва те љи-
це и две герон то до ма ћи це које су дужне 
да са сва ким кори сни ком про ве ду по сат 
вре ме на два пута недељ но. Под се ћа мо, 
ова услу га кори сни ци ма је прво бит но 
била на рас по ла га њу од 2003. годи не 
захва љу ју ћи про јект ном финан си ра њу 
стра них дона то ра да би 2009. годи не пре-
ра сла у над ле жност општи не. С. С.

Спа ша ва нас про да ја коба си ца, џигер ња че и швар гле, 
а наро чи то чва ра ка. Имам ути сак да су чвар ци дефи ци
тар на роба коли ко су тра же ни, каже Јан ко Чме лик
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ИНЂИ ЈА: СИСТЕМ 48

Посе та кли за ли шту
изнад оче ки ва ња

Инђиј ско кли за ли ште од почет ка рада 
беле жи рекорд не посе те и пре ма 
пода ци ма изне тим на послед њем 

састан ку Систе ма 48 у петак, 19. јану а ра, 
до сада је про да то ско ро 7.130 кара та. Како 
исти че Или ја Трбо вић, врши лац дужно-
сти дирек то ра Уста но ве Спорт ски цен тар у 
пита њу је мно го већи број про да тих кара та 
у одно су на про шлу сезо ну.

- Са задо вољ ством могу да кажем да 
кли за ли ште ове сезо не, на новој лока ци-
ји, беле жи мно го већу посе ту него рани јих 
годи на. Оче ку је мо да ћемо до кра ја сезо-
не, 1. фебру а ра, про да ти пре ко 10 хиља да 

кара та  - исти че Трбо вић и додаје да Спорт-
ски цен тар интен зив но ради и на при пре ми 
про је ка та који се тичу изво ђе ња дру ге фазе 
радо ва на град ском базе ну.

- Већ у мар ту ћемо кре ну ти са радо ви ма 
у окви ру дру ге фазе за коју смо пред ви де ли 
одре ђе на нов ча на сред ства у буџе ту. Још 
увек не могу кон крет но да гово рим о чему 
се ради али у сва ком слу ча ју сви радо ви 
који буду изве де ни биће у циљу побољ ша-
ња усло ва и уна пре ђе ња ква ли те та услу га 
на инђиј ском купа ли шту - каже в. д. дирек-
то ра Уста но ве Спорт ски цен тар.

 М. Ђ.

Рекорд на посе та на инђиј ском кли за ли шту

Попу ње ни 
капа ци те ти 
врти ћа

Капа ци те ти Пред школ ске 
уста но ве „Бошко Буха“ у Инђи-
ји у пот пу но сти су иско ри шће-
ни, што је недав но потвр ди ла 
дирек то ри ца те уста но ве 
Јеле на Кре со ја. Како је иста-
кла, тре нут но је упи са но 1.455 
мали ша на што је нешто више 
у одно су на поче так годи не, 
када их је било 1.448.

- Током годи не је било 
додат ног упи са деце која су се 
нала зи ла на листи чека ња те 
је сада број упи са них у скла ду 
са рас по ло жи вим капа ци те ти-
ма - каже Кре со ја и дода је да 
увек реа гу ју у момен ту испи си-
ва ња деце те се пози ва ју 
роди те љи и одмах попу ња ва ју 
рас по ло жи ва места. 

Дирек то ри ца пред школ ске 
уста но ве у Инђи ји освр ну ла се 
и на при сут ност у објек ти ма, 
која се током годи не кре ће у 
про се ку око 70 посто.

- То је број деце дово љан за 
нор мал но функ ци о ни са ње и 
рад по гру па ма. Међу тим, 
када се гру пе фор ми ра ју на 
почет ку рад не годи не уста но-
ва мора да пошту је закон ску 
осно ву - да се деца упи су ју на 
осно ву дозво ље ног бро ја по 
нор ма ти ву, а не на осно ву 
дола за ка деце у вртић - каже 
Кре со ја.

РЕФОРМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ И ПЕЋИНЦИМА

Ажурирање базе података
Кра јем про шле годи не пот пи сан 

је уго вор изме ђу вла да Срби је и 
Швај цар ске о реа ли за ци ји про јек-

та Рефор ма поре за на имо ви ну. Овај 
про јек та финан си ра Швај цар ска кан-
це ла ри ја за раз вој и сарад њу (СДЦ) и 
кроз њега ће око 40 локал них само у-
пра ва у целој Срби ји доби ти при ли-
ку да ажу ри ра сво је базе пода та ка о 
некрет ни на ма, и тиме пове ћа обу хват 
напла те поре за на имо ви ну.

Град Срем ска Митро ви ца и Општи-
на Пећин ци су локал не само у пра ве из 
Сре ма које ће већ почет ком мар та кре-
ну ти у попис непо крет но сти на сво јој 
тери то ри ји. Са еви ден ци је неза по сле-
них, из Наци о нал не слу жбе за запо-
шља ва ње, бира ће се људи који ће на 
одре ђе но вре ме ради ти као попи си-
ва чи и одла зи ти у кон тро лу непо крет-
но сти. Тро шко ве за њихо ве зара де 
сно си ће про је кат Рефор ма поре за на 
имо ви ну. Број анга жо ва них попи си ва-
ча зави си ће од бро ја ста нов ни ка, тако 
да је на 10.000 ста нов ни ка пла ни ран 
један попи си вач, што би зна чи ло да ће 
у Срем ској Митро ви ци њих бити осам 
до девет. Уко ли ко се пока же да је тај 

број недо во љан СДЦ је спрем на да 
финан си ра и додат не попи си ва че. 

Цео про је кат вре дан је шест мили о-
на фра на ка и у пот пу но сти га финан-
си ра Швај цар ска кан це ла ри ја за раз вој 
и сарад њу СДЦ. 

Пет нај у спе шни јих локал них само у-
пра ва од оних који су укљу че не у про-
је кат, поде ли ће бес по врат ни наград ни 
фонд од мили он фра на ка, који је обез-
бе ди ла швај цар ска вла да.

С. Ц.
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ОШ „ЈОВАН ПОПО ВИЋ“ ИНЂИ ЈА

Ужи не у новом амби јен ту
Пау зу током зим ског рас пу ста 

запо сле ни у Основ ној шко ли 
„Јован Попо вић“ у Инђи ји иско-

ри сти ли су да би ђаци ма побољ ша ли 
усло ве сва ко днев ног борав ка. То се, 
пре све га, одно си на радо ве који су 
изве де ни у школ ској трпе за ри ји и 
кухи њи где се сва ко днев но слу жи на 
сто ти не обро ка. Захва љу ју ћи дона ци-
ја ма ста ре пло чи це заме ње не су 
новим, како у трпе за риј ском, тако и у 
кухињ ском про сто ру.

- Заме ном пло чи ца реши ли смо 
више де це ниј ски про блем функ ци о ни-
са ња кухи ње. Хте ли смо да јој повра-
ти мо ста ри сјај и мислим да су обе 
про сто ри је сада мно го функ ци о нал-
ни је. У наред ном пери о ду ћемо завр-
ши ти све нео п ход не посло ве како би 
усло ви рада испу ни ли ХАСАП стан-
дард, који ће на зах тев ресор ног 
мини стар ства у наред ном пери о ду 
мора ти да уве ду све обра зов не уста-
но ве - исти че Мили ца Петро вић, 
дирек то ри ца ОШ „Јован Попо вић“ 
Инђи ја.

Поред новог изгле да про сто ра у 
којем се дистри бу и ра ју ужи не, до кра-
ја јану а ра биће оспо со бље на и фоно 
лабо ра то ри ја - учи о ни ца која ће уна-
пре ди ти рад на уче њу стра них јези ка.

- Недав но је сти гао наме штај за 
фоно лабо ра то ри ју а уско ро ће сти ћи 
и пра те ћи мате ри јал. Иде ју о фоно 
лабо ра то ри ји спро ве ли смо у дело 
захва љу ју ћи сред стви ма која смо 
при ку пи ли на дона тор ској вече ри. 
Захва љу јем се број ним инђиј ским 
при вред ни ци ма који су нам иза шли у 
сусрет - каже дирек то ри ца шко ле.

Основ на шко ла „Јован Попо вић“ 
нашла се међу 40 обра зов них уста но-
ва из целе Срби је које су се укљу чи ле 

у про је кат изра де тури стич ких води-
ча.

- Офор ми ли смо читав тим, саста-
вљен од про фе со ра и уче ни ка, који су 
анга жо ва ни на изра ди бро шу ра. У 
сарад њи са Тури стич ком орга ни за ци-
јом и локал ном само у пра вом ради мо 
на про јек ту који ће допри не ти про мо-
ци ји наше општи не. Исто тако, у делу 
бро шу ре биће пред ста вље ни и при-
вред ни ци из инђиј ске општи не, који 
нам пру жа ју све срд ну помоћ - исти че 
на кра ју Мили ца Петро вић, дирек то-
ри ца ОШ „Јован Попо вић“. М. Ђ.

Ужи не у новом амби јен ту

Мили ца Петро вић

До кра ја јану а ра оче ку је се зва нич-
но отва ра ње постро је ња две 
ком па ни је које су сво је објек те 

изгра ди ле у инђиј ској севе ре о и сточ ној 
рад ној зони. У пита њу су локал ни „МБ 
транс“ и кра гу је вач ки „Агро мар кет“. 
Пре ма речи ма пред сед ни ка Општи не 
Инђи ја, ова два инве сти то ра доби ла 
су упо треб ну дозво лу за објек те у 
инду стриј ској зони али је отва ра ње 
про лон ги ра но за крај јану а ра због 
интер них про бле ма који су пре ва зи ђе-
ни.

- Тако да ћемо до кра ја јану а ра има-
ти зва нич но отва ра ње и јед ног и дру-
гог објек та где ћемо заи ста омо гу ћи ти 
још један број рад них места Инђиј ци-

ма. При ча мо о неких 120 места укуп но 
у првој фази и већ смо гово ри ли о 
томе да су и јед на и дру га ком па ни ја 
наја ви ле про ши ре ње сво јих капа ци те-
та - исти че Вла ди мир Гак, пред сед ник 
Општи не Инђи ја.

Ком па ни ја „Агро мар кет“ наја ви ла је 
изград њу још јед ног објек та повр ши не  
чети ри хиља де ква дра та, у настав ку 
првог објек та, док ће ком па ни ја „МБ 
транс“ гра ди ти још јед ну халу повр ши-
не 10 хиља да мета ра ква драт них.

- У пита њу је зна чај на ква дра ту ра,  
јер ће општи на има ти при ход од поре-
за на имо ви ну, пла та запо сле них...  Са 
дру ге стра не, оно што нам је при о ри-
тет то су нова рад на места.  Сва ки 

ква драт који нека фир ма сази да у 
Инђи ји не оста је без нових рад них 
места. Чим види мо да се нешто гра ди, 
зна чи да ће бити и нових рад них места 
- каже Гак и на кра ју дода је да би за 
месец дана тре ба ла да поч не изград-
ња дуго наја вљи ва ног постро је ња 
ком па ни је „Квас“.

- Врло брзо ће бити завр шен и посту-
пак оту ђе ња гра ђе вин ског земљи шта, 
који тра је 30 дана, пар це ле у СИ рад-
ној зони за јед ну дома ћу ком па ни ју која 
ће запо сли ти око 50 рад ни ка - наводи 
пред сед ник Општи не Инђи ја, исти чу ћи 
на кра ју да су сва ка инве сти ци ја и сва-
ко рад но место од вели ког зна ча ја за 
ту локал ну само у пра ву. М. Ђ.

У ИНЂИ ЈИ СЕ ОЧЕ КУ ЈЕ ОТВА РА ЊЕ ПОСТРО ЈЕ ЊА ДВЕ КОМ ПА НИ ЈЕ

120 нових рад них места
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Мучи ме мртвило
и неопирање злу 

Нису никакви лудаци одговорни за уништавање земље у којој смо живели, већ 
перфидна и прорачуната клика од које је данас и те како остао талог. Не треба 
лудило с тиме мешати. Лудило је категорија изопштавања, и лудак је самим тим 
свако од нас ко осећа да не припада датом поретку ствари

Када је у понедељак објављено 
име новог добитника НИН-ове 
награде за најбољи роман 

године, многи табуи и чаршијске 
приче нестали су у снегу тог хладног 
дана. Јер, један визуелни уметник 
који први пут објављује целовито 
књижевно дело, са сталном адресом 
у Фиренци, где већ годинама живи и 
ради, и који објављује роман под 
патронатом посве нове издавачке 
куће Бесна кобила (име добила по 

планинском врху на југу Србије, 
одакле је родом њен власник) однео 
је победу са три гласа (друга два су 
припала Мири Оташевић за Горгоне и 
Срђану Срдићу за роман Сребрна 
магла пада) након дугог и исцрпног 
одлучивања актуелног жирија. Дејан 
Атанацковић тако је преко ноћи 
постао писац о чијем су дебитантском 
делу Лузитанија већ исписани бројни 
редови, а победа овог романа 
срушила је мит о великом 

списатељском имену и комерцијалној 
издавачкој кући, који по неком 
неписаном правилу морају да понесу 
награду... Да постоји кладионица за 
добитника најзначајнијег књижевног 
признања код нас, они који би 
типовали на Лузитанију Дејана 
Атанацковића свакако би сада 
задовољно трљали руке…

Досад познат искључиво као 
визуелни уметник чији су бројни 
радови део музејских и приватних 
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колекција, име Дејана Атанацковића 
сада отвара сасвим ново поглавље 
како личне тако и књижевне сцене. 
Његов роман је интригантна прича 
састављена од испреплетаних 
наратива смештених на почетак 20. 
века, у психијатријској клиници 
структурираној по начелима државног 
устројства. У тој најмањој држави на 
свету, приче које пратимо су 
засноване на најдубљем и 
најнеравноправнијем сукобу – сукобу 
прогреса и лудила.

Почињете роман цитатом Петра 
Кочића којег је недавно играо Игор 
Ђорђевић у ТВ филму Горана 
Марковића Слепи путник на броду 
лудака. И ваш роман и Марковићев 
филм смештени су у исту болницу 
о којој годинама није било речи. Тај 
„дом за с ума сишавше“ с почетка 
века и то напрасно интересовање 
за њега изгледа као увод у 
свеопште лудило које ће 
обележити потоње године и 
деценије? Како коментаришете да 
два медија имају исто место 
догађаја у тако кратком 
временском периоду?

Гледао сам филм Горана 
Марковића, који је емитован баш 
негде у време када сам Лузитанију 
приводио крају, па сам био мало и 
забринут да ће доћи до неких 
преклапања, али то је био ипак један 
сасвим другачији приступ. Разлози су 
вероватно сасвим практичне природе, 
наиме, већ више година су актуелне 
разне годишњице Првог светског 
рата, па самим тим и теме које се 
тичу тог времена. И директан повод, 
не за мој роман већ за причу од које 
ће касније роман настати, било је, 
заправо, учешће на једној изложби 
посвећеној Првом светском рату. 
Докторова кула је, притом, пример 
једног односа према прошлости: 
јединствена зграда која пропада 
усред круга болнице, у центру 
Београда, а која је део једне 
медицинске историје, напуштена и 
заборављена. А реч је о првој 
психијатријској клиници на овим 
просторима, притом по свој прилици 
врло напредној. Та прошлост мало 
кога занима. Није довољно 
употребљива за промоцију 
патриотизма. А што се тиче „лудила“ 
потоњих деценија, више бих волео 

кад би се та болница симболички 
повезала са истрајавањем оног 
најрањивијег, најмање брањеног, 
запуштеног и заборављеног, усред 
многих неодрживих стања која ће 
обележити 20. век све до наших дана.

Задржимо се још мало на 
почетку, на корици књиге коју сте и 
визуелно сами урадили. Како је 
дошло до те насловнице, која се 
издваја из мора неатрактивних 
корица домаће продукције и 
представља дело за себе?

У роману се појављује више 
личности које су помало људи, 
помало животиње, а заправо у сваком 
се понека зверка крије и обитава. Та 
животиња је указивање на другост. У 
једном од дијалога се наводи да је 
скривање животињског у себи 
заправо оно што човек читав живот 
ради не би ли био прихватљив за 
своје окружење, јер би огољавањем, 
испољавањем тог садржаја себе, 
сместа постао предмет прогона и 
казне. Испоставља се да је у тој 
животињи заправо скривено оно 
најљудскије у нама, али управо је то 
оно што је друштву неприхватљиво и 
што се мора скрити. Активно 
скривање животињског, каже та 
личност, која притом неодољиво 
подсећа на зеца из Алисе у земљи 
чуда, јесте оно што називамо 
биографијом. А што се тиче 
илустрације, она је сасвим блиска 
бизарним фото-монтажама с почетка 
20. века, када су портрети људи са 
животињским главама били врло 
популарни.

Ви сте пре свега визуелни 
уметник, а сада већ са првим 
романом и доказани писац. Како 
сте доживели писање, да ли је то 
за вас једна врста концептуалне 
уметности?

Писање је поступак којим се, као и 
сваким визуелним методом, 
производе слике. Занимљиво је да су 
те слике у неком смислу 
интерактивне, да зависе од читаоца 
који их прима али неминовно и сам 
ствара, јер те слике нису никад 
сасвим дефинисане. Оне, сем од 
маште писца, зависе и од маште 
читаоца. Притом, мој визуелни рад 
није никада био лишен текста. Текст 
је увек присутан, у видео-раду, 
плакатима, паноима који прате 
фотографску нарацију. Напросто је 
текст с временом постао доминантан, 
и то је, претпостављам, један ток 
којем сам се препустио и врло се 
добро осећам у томе. Уз моје име 
протеклих година стајале су разне 
„дефиниције“: уметник, кустос, 
предавач... На реч писац још увек се 
нисам баш сасвим навикао.

Како сте развили све 
паралелизме у роману Лузитанија? 
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У којој мери вам је ваш рад 
на дијалогу студената и 
психијатријских пацијената у 
томе помогао? Један члан 
жирија је прокоментарисао 
да је техника писања вашег 
романа „од сликарства до 
ботанике“…

На роману сам радио око две 
године, на сегментима који су 
настајали разноврсним темпом, 
а који ће се тек касније 
сложити у поглавља. Рад са 
студентима, пацијентима, али и 
са природњачким музејима био 
је заправо од кључног значаја. 
С почетком рада на роману 
коинцидира и увођење мог 
предмета Архиви тела, при 
факултету где предајем, 
септембра 2014. Тај предмет се 
бави идејом тела као слике која 
у разним епохама нуди увид у 
различита доживљавања 
другости и слободе. Сусрети са 
бројним колекцијама, 
зоолошким, ботаничким, 
анатомским, антрополошким, и 
причама у њима и о њима, 
послужиле су за таложење 
многих призора који су касније 
уткани у структуру романа. Те 
су колекције пребогате садржајима 
који понекад служе и за постављање 
питања о структури знања, самим тим 
о структурама истине која се тим 
знањем пласира, јер начин на који се 
знање распоређује у датом простору 
и времену јесте то што ће бити 
прихваћено као истинито, а знамо да 
с тиме увек постоји понеки проблем и 
да истина увек зависи од 
распоређивања чињеница. Потом, као 
природан континуитет, на тај се рад 
надовезао и рад са пацијентима. 
Студенти и пацијенти, као део 
поменутог предмета, сусрећу се у 
једном дневном боравку где заједно, 
у потпуној равноправности, развијају 
идеје за своје заједничке 
перформансе. Лично пријатељство са 
појединим пацијентима, сада већ 
вишегодишње, и за мене и за 
студенте било је велико обогаћење и 
увид у један вид људскости који у 
данашњим друштвима „здравих“ 
остаје неиспољен и спутан.

Ви сте визуелни уметник и писац 
који је одлучио да живи другде, али 
да пише и објаљује на свом језику 
и у својој земљи. Да ли мислите да 
је то зла коб наше културе, да 
квалитетни и талентовани људи 
траже прибежиште на другом 
месту?

Мој живот је, стицајем околности, 
један подељен живот, који се, свакако 
као исход деведесетих, напросто 
морао усмерити једним делом ван 
Србије. Зато, као покушај и неког 
личног усаглашавања, многи су моји 
пројекти били везани за повезивање 

Фиренце и Београда, а то се у некој 
мери провлачи и кроз радњу 
Лузитаније. Ко ме познаје, врло добро 
зна да је моје најбоље дефинисано 
место боравка заправо баш тај пут 
између Фиренце и Београда. Не као 
место, већ као стање ствари. Писање 
ме је можда још више дефинисало у 
том смису, будући да је језик ипак та 
једина неприкосновена домовина, 
која може и не мора да има везе с 
некаквим националним границама. Не 
мислим да је то што људи одлазе 
нешто најгоре за српску културу. Из 
многих се средина одлази, из разних 
разлога, ево из Фиренце је отишло 
толико људи да се већ осећам као 
некакав староседелац. Мислим да је 

много гора културна 
самоизолација која опстаје и 
траје, и у којој већ генерације 
одрастају градећи искривљене, 
самосажаљевајуће представе о 
себи, и оптужујуће представе о 
свету који их окружује. Врло је 
тешко већ деценијама 
одрастати у Србији а не бити у 
некој мери жртва таблоидне 
стварности.

Због чега сте отишли из 
земље?

Отишао сам 1991. када је 
почео рат, заједно са 
хиљадама оних који се ни тада 
ни касније нису слагали са 
тадашњом ратном политиком и 
који су хтели нешто друго од 
својих живота. Али срећом, ја 
нисам никада у потпуности 
отишао. Београд је за мене 
остао ипак неприкосновени 
дом. Током деведесетих био 
сам прилично активан, посебно 
у другој половини, када сам 
имао честе изложбе и акције 
плакатирања Београда у 
сарадњи са Центром за 
културну деконтаминацију. Тај 
ми се рад сада чини врло 
далек, па и донекле наиван, 

али био је израз једног искреног, 
личног отпора стању ствари.

Врло је занимљива употреба 
фантастике у вашем раду, она је 
својеврсна надоградња 
имагинарности. Да ли ми живимо у 
свету потпуног лудила у коме 
стварност превазилази 
фантастику?

Већ је једно насумично набрајање 
изјава и поступака представника 
актуелне власти, који су притом 
носиоци једне својеврсне културе 
оличене у певајућим фонтанама, 
живописаним возовима, бесмисленим 
макетама, увредљивим споменицима, 
на граници надреалног и 
фантастичног. Просто је невероватно 
да се сва та готово дистопијска 
глупост и примитивизам не уруше у 
себе, мада ће се то пре или касније 
десити. Већ је слика друштва чије 
грађанство свакодневно прати 
временски извештај из одцепљене 
државе слика достојна увода у неки 
дистопијски роман. Међутим, оно што 
би, макар за мене, била окосница тог 
дистопијског романа није толико та 
медиокритетска власт сама по себи, 
већ све оно друго у друштву што није 
у стању да произведе одговор, упркос 
свакодневним поводима. То мртвило, 
та политичка безидејност и сивило, 
неспособност формулисања става 
који би се супротставио отвореном 
злу, заправо су велика тема овог 
друштва.

Психијатријска установа у вашем 
роману је својеврсна држава. Иако 

Дејан Атанацковић (Београд, 1969) 
предаје више предмета из области 
визуелне уметности и културе на 
универзитетским програмима у 
Фиренци и Сијени. Сарађује са 
фирентинским Музејом природних 
наука на предмету Body Archives, 
посвећеном историји представа 
људског тела. Последњих година 
води радионице засноване на 
дијалогу студената и психијатријских 
пацијената. У Београду је, уз подршку 
Музеја савремене уметности, 
покренуо Други поглед, иницијативу 
за нове наративне токове кроз јавни 
рад београдских алтернативних 
водича. Као визуелни уметник, од 
деведесетих реализује самосталне 
изложбе и кустоске пројекте.

Биографија
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то није у првом плану, да ли је 
наша држава једна особена 
лудница? И ко је крив што је тако?

Не. Лудило је увек субверзивно и 
алтернативно. Лузитанија се управо 
бави том темом, субверзивношћу 
лудила. Сећам се како се у појединим 
филмовима деведесетих – притом 
финансираним од стране државе – 
често прибегавало некој романтичној 
идеји лудила, не би ли се тако 
указало на неку врсту проклетства 
читавог поднебља, где се кривица 
равномерно распоређује на све нас 
који смо ту, и који у себи носимо то 
урођено лудило, као какву 
романтичну комбинацију страсти и 
агресивности. То је наравно обична 
будалаштина. Нису никакви лудаци 
одговорни за уништавање земље у 
којој смо живели, већ перфидна и 
прорачуната клика од које је данас и 
те како остао талог. Ко је крив? Па 
ето, било је оних који су, уместо да се 
баве утврђивањем истине о 
злочинима, лустрацијом и забраном 
странака које су активно учествовале 
у злочиначком подухвату 
деведесетих, пожурили да прогласе 
„општенародно помирење“. Дакле, не 
треба лудило с тиме мешати. Лудило 
је категорија која је, одувек па и 
данас, категорија изопштавања, и 
лудак је самим тим свако од нас ко 
осећа да не припада датом поретку 
ствари.

Ко вам је био узор на стилу? Има 
ту еха од Христа Бољчева али и од 
и Вонегатовог Галапагоса… или 
сте сасвим друга дела имали на 
уму?

Многа су поређења досад 
споменута. Не могу да кажем да сам 
многа од њих имао у виду, али 
постоје нека дела која су својим 
језиком и сликама били, у извесној 
мери, присутни током писања 
Лузитаније, један низ писаца, 
већином немачког језика, које сам тек 
недавно ставио у низ и у њима 
приметио необичан континуитет. 
Рилкеов роман Записи Малтеа 
Лауридса Бригеа био је за мене 
право откровење, са својом чудном 
формом, пуном дисконтинуитета, 
мада сам врло касно дошао до тог 
дела. Чаробни брег је логична 
инспирација, пун телесности и 
анатомије, амбијента санаторијума, 
предавања доктора Кроковског... 
Затим, призори болести у делима 
Томаса Бернхарда, а ту је и 
фантастично поигравање историјом и 
фикцијом у романима В. Г. Зебалда. 
На недавној промоцији, један 
пријатељ је, говорећи о Лузитанији, 
потражио паралелу са Краљем 
виловњаком Мишела Турнијеа и то 
ме је обрадовало, будући да сам то 
дело с годинама некако изгубио из 
вида, а било је једно од првих у 
којима сам још као студент, у самом 
језику – свакако захваљујући врло 

квалитетном преводу – осетио 
наговештај ткива, кошчатости, меса у 
пишчевом језику. Али уз све то, 
свакако су за мене били важни и 
поједини визуелни уметници, као што 
су Болтански и Марк Дајон, чији су 
радови често извођени управо у 
контексту музејских колекција и чије 
су интервенције, чему сам и сам 
тежио у Лузитанији, нека врста 
измештања садржаја и другачијег 
распоређивања познатог.

Међу занимљивим ликовима у 
роману издваја се човек од блата… 
Ко би он био данас?

Могао би да буде много тога, од 
аутопортрета, до данашње категорије 
мигранта. Човек који је лишен 
префикса који одређује куда иде и 
одакле долази. Реч мигрант, ако се не 
варам, релативно је новијег датума. 
Некада су коришћене речи имигрант 
и емигрант. Као и лудак 18. и 19. века, 
мигрант је фигура на коју се 
пројектују колективни страхови, и за 
које друштво нема одговарајући 
оквир. Заправо, мигрант постаје 
мигрант тек када стане, кад негде 
исплива жив или мртав и буде 
смештен у „заувек привремени“ 
центар или можда некакву колективну 
гробницу. Господин Теофиловић је 
човек без префикса, који се враћа 
кући, премда читалац зна да се он 
заправо „враћа“ своме гробу, као да је 
из њега потекао.

Јасна је ваша људска и 
политичка ангажованост у роману? 
Да ли писац мора да буде 
политичан? И где су границе 
његовог политичког ангажовања?

Човек је, неспорно, политичко биће. 
Као део друштва не може да буде 
друго, може да буде пасиван или 
активан, али то га не ослобађа 
његове политичке природе. Уметник, 
писац, свако ко формулише слику или 
идеју, формулише их у оквирима 
језика и друштва. Не постоје границе, 
дело задире у политику јер политика 
је и култура и језик и навика и 
поимање друштва и друштвених 
принципа. Политичност сваког текста 
је неминовна, чак и када човек свесно 
тежи да је избегне, заправо баш је 
тада још јаснија и неминовнија. У 
нашем друштву сама реч политика 
стекла је једну негативну конотацију 
јер, истина, политиком се баве 
опортунисти, каријеристи и лакташи. 
Политичком сценом доминирају 
истрошени и безидејни 
професионални политичари, који 
нестану, па се преобуку, и већ изнова 
гледати њихова лица ствара мучнину 
и осећање бесмисла. Али политика 
постоји изнад и изван „политичара“, 
који су јој само узурпирали име. 
Политика је језик слободног 
грађанина, оквир у коме се 
постављају питања, а уметност је, као 
и политика, начин постављања 

питања о свету у коме живимо.
Врло је занимљив и политичан 

лик доктора Стојимировића. Како 
би изгледала наша земља да има 
владу са њим на челу?

Доктор Стојимировић је у 
Лузитанији најсличнији личности 
капетана Нема. Он води друштво, 
лишено било каквог националног 
предзнака, које је попут брода 
препуштеног бури, и тај је брод сад 
на површини сад у дубинама мора. 
Он је тај који својим предавањима 
указује на опасност од глупости, али 
и на поткупљивост разума, коме 
понекад само лудило може да понуди 
кључ и упутство за сопствене разумне 
поступке. Његов лик је у роману у 
потпуности производ моје маште, 
врло мало аутентично историјског 
сам унео у његов лик, јер то напросто 
није био циљ, мада сам сигуран да је 
историјски Стојимировић био једна 
сјајна личност, човек посвећен животу 
најрањивијег, небрањеног грађанина. 
Тренутно, не могу да замислим 
Србију у којој би таква личност 
представљала власт, али надам се да 
је могуће замислити Србију у којој 
таква личност представља 
перманентну опозицију и критику 
власти.

Лудило у Лузитанији је један 
општи отпор хаосу који се с 
годинама све више протеже и један 
особени позив супротстављању 
глупости?

Да, лудило и разум су у роману две 
стране једне исте људске судбине, 
која окренута на ову или ону страну 
указује на различите особине 
друштва и света. Но, изнад свега, 
лудило и разум су у роману 
савезници. Лудило, у извесном 
смислу, служи да подсети шта је 
заправо разуму супротстављено. А то 
је управо та планирана, добро 
осмишљена глупост, глупост с 
предумишљајем, профитабилна 
глупост, која производи своје глупе 
слике и митове.

Да ли сте размишљали да 
Лузитанија постане мини ТВ серија 
или филм?

Не могу баш да замислим 
господина Теофиловића како се 
провлачи кроз подземље Европе, или 
Василија Арнота који лута бескрајним 
ходницима фирентинског музеја, 
између два рекламна блока. Тако да 
бих формат ТВ серије за сада 
искључио, посебно имајући у виду 
нека недавна телевизијска 
„остварења“. Филм? То је већ 
занимљиво. Многи су ми пријатељи 
рекли како су кроз Лузитанију 
пролазили баш као кроз филмски 
уобличене призоре. Наравно, постоји 
вечити проблем превођења 
књижевног дела на језик филма, али 
рано је о томе говорити.

Преузето из НИНа
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ИРИГ: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВНУ ИНВФРАСТРУКТУРУ

Реконструкција
школских објеката 
У ири шкој оп шти ни ових да на су 

за по че ли или се уско ро оче ку ју 
ра до ви ко ји ће зна чај но до при-

не ти ква ли те ту усло ва ра да ка да су у 
пи та њу ка ко основ ци и сред њо школ-
ци, та ко и ка да је реч о усло ви ма сме-
шта ја ма ли ша на у вр ти ћу. 

Сва ка ко да су у овој обла сти нај ве-
ћа ула га ња у ком плет ну ре кон струк-

ци ју згра де Основне школе „До си теј 
Об ра до вић“ у Ири гу где су ра до ви 
за по че ли 15. ја ну а ра. Сред ства су 
до би је на од Вла де Ср би је, Кан це ла-
ри је за упра вља ње јав ним ула га њи-
ма, а реч је о 184 ми ли о на ди на ра. На 
овој шко ли, ко ја је са гра ђе на још пре 
1919. го ди не, ком плет на ре кон струк-
ци ја ни ка да ни је ни ра ђе на, ма да је 

би ло ма њих ра до ва и те ку ћег одр жа-
ва ња.

- То под ра зу ме ва ком плет ну за ме ну 
пар ке та, сто ла ри је, фа са де, да кле 
ре кон струк ци ју це ле шко ле а рок за 
за вр ше так ових ра до ва је 150 да на – 
ка же за на ше но ви не Та ма ра Пе три-
че вић из Оп штин ске упра ве Оп шти не 
Ириг.

То зна чи да ће се, по њи хо вом за вр-
шет ку, ство ри ти и пот пу но но ви и знат-
но бо љи усло ви ра да ка ко уче ни ка 
та ко и за по сле них – а реч је о пре ко 
300 уче ни ка у основ ној, а с об зи ром 
да се ту на ла зи, у до гра ђе ном де лу и 
ССШ „Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз“, 
за укуп но пре ко 400 ђа ка. 

На овој шко ли су по вре ме но ра ђе не 
са на ци је кро ва, сто ла ри је, фа са де, 
али ни ка да пот пу на ре кон струк ци ја. 
Шко ла је до гра ђи ва на кра јем се дам-
де се тих та ко да се ту на ла зи ло он да-
шње усме ре но обра зо ва ње, а са да 
ССШ „Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз“.

Та ко ђе, 22. ја ну а ра су за по че ли 
ра до ви на вр ти ћу „Ви ла“ у Врд ни ку где 
се ра ди енер гет ска са на ци ја, од но сно 
циљ је да се по ве ћа енер гет ска ефи-
ка сност згра де. Од осни ва ња тог вр ти-
ћа 1986. го ди не ни је ни шта ра ђе но на 
ње му и по сто ји про блем са по сти за-
њем тем пе ра ту ра зи ми, та ко да про-
сто ри је мо ра ју да се до гре ва ју да би 
се по сти гле по треб не тем пе ра ту ре. 

Основна школа „До си теј Об ра до вић“ Ириг

Вр тић „Ви ла“
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Вред ност ових ра до ва на енер гет ској 
са на ци ји је 9,8 ми ли о на ди на ра и то су 
сред ства ко ја су до би је на од Упра ве 
за ка пи тал на ула га ња. Ови ра до ви би 
тре ба ло да се окон ча ју за два ме се ца.

Та ко ђе, окон чан је тен дер за ре кон-
струк ци ју ма шин ских ин ста ла ци ја у 
овом вр ти ћу, од но сно за ме ну ко тло ва, 
за шта је По кра јин ски се кре та ри јат за 
енер ге ти ку одо брио 3,9 ми ли о на ди на-
ра, док је су фи нан си ра ње ири шке 
оп шти не у ви си ни од го то во два ми ли-
о на ди на ра.

Кан це ла ри ја за упра вља ње јав ним 
ула га њи ма је одо бри ла и сред ства за 
ком плет ну ре кон струк ци ју и са на ци ју 
ОШ „Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“ 
у Врд ни ку и то 21,5 ми ли о на ди на ра, а 
уско ро се оче ку је и пот пи си ва ње уго-
во ра за ова сред ства. На ре а ли за ци ју 
че ка још је дан про је кат ве зан за ову 
врд нич ку шко лу – реч је о по бољ ша њу 
сиг на ли за ци је и опре ме у зо ни шко ле 
ко ји је и одо брен од По кра јин ског 
се кре та ри ја та за енер ге ти ку. Реч је о 
596.560 ди на ра, док је уче шће ири шке 
оп шти не 298.280 ди на ра.  С. Џ.

Та ма ра Пе три че вић

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Обе ле жен Дан воза ча
Тра ди ци о нал но, сва ког 15. јану а ра  

Удру же ње воза ча се оку пља да обе-
ле жи свој дан. У Срем ској Митро ви ци 

ово га пута то су учи ни ли удру же ња воза-
ча „29.новем бар“ и „Нико ла Тесла“ са сво-
јим пред сед ни ци ма Мир ком Вуку ши ћем и 
Чедом Оже го ви ћем. Управ ни одбо ри удру-
же ња су оби шли више пунк то ва у гра ду где 
су воза чи били на пола зним ста ни ца ма као 
што су Хит на помоћ, Ауто бу ска ста ни ца и 
Ватро га сна једи ни ца, као и пар кинг испред 
згра де Скуп шти не гра да Срем ска Митро ви-
ца. Воза чи ма је поде љен „Кодекс пона ша ња 
при ме ре ног воза ча“ као и џеп ни кален да ри, 
упа ља чи, хемиј ске олов ке.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: ДА НИ РУ СКЕ КУЛ ТУ РЕ

Ру ски еми гран ти у Сре му

У Га ле ри ји „Ла зар Во за ре вић“ у Срем-
ској Ми тро ви ци 15. ја ну а ра отво ре-
на је из ло жба фо то гра фи ја и до ку-

ме на та „Ру ска еми гра ци ја и њи хо во 
по том ци у Сре му и Срем ској Ми тро ви ци“. 
Ор га ни за тор овог до га ђа ја је Исто риј ски 
ар хив „Срем“, а из ло жба је део про гра ма 
„Да ни ру ске кул ту ре у Сре му“.

Ка ко се мо гло чу ти на отва ра њу из ло-
жбе, ру ске из бе гли це сме ште не ши ром 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
по ја ви ле су се 1920. го ди не и у Сре му, 
на ро чи то у Срем ским Кар лов ци ма. У Кар-
лов ци ма је од 1922. го ди не жи вео ге не-
рал Пе тар Ни ко ла је вич Вран гел, где се 
ба вио вој ни ци ма за ду же ним за рад на 
же ле зни ца ма и пу те ви ма, као и вој ним 
ве те ра ни ма.  

У по тра зи за бо љим, си гур ни јим жи во-
том, јед ни су ме ња ли пре би ва ли ште, 
од ла зи ли из Кра ље ви не, дру ги су се 
до се ља ва ли у њу или пре ла зи ли из јед ног 
у дру ги град. Та ко да се и Срем ска Ми тро-
ви ца на шла на ма пи њи хо вих пу то ва ња.

Исто ри чар Не над Нин ко вић, је дан од 
ауто ра из ло жбе ка же да је ве ћи на ру ских 
по ро ди ца ко ја је по сле Пр вог свет ског 
ра та до шла у Кра ље ви ну СХС би ла ве о-
ма обра зо ва на, или су би ли обра зо ва ни ји 
у од но су на при ли ке ко је су та да вла да ле 
у др жа ви. 

- До бар део из ло жбе се од но си на Срем 
уоп ште и те фо то гра фи је смо до би ли из 
Му зе ја Вој во ди не. Дру ги део из ло жбе се 
од но си на Срем ску Ми тро ви цу и по је дан 

па но на Ру му и Шид. Ру ска еми гра ци ја и 
њи хо ви по том ци у Срем ској Ми тро ви ци су 
до са да ма ло ис тра же ни. Тек сто ви ко је је 
на ову те му об ја вљи вао Жив ко По пов и 
по да ци ко је је оста ви ла Ла ри са Иљи ни-
шна Кру ти ко ва Бог да но вић – Ља ља су 
нам по мо гли да при ре ди мо ову из ло жбу. 
Оче ку је мо да ће из ло жба има ти до вољ но 
од је ка, па да ће под ста ћи и љу де из Ру ме 
и Ши да да ис тра жи Ру се у свом гра ду – 
из ја вио је Нин ко вић. 

Из ло жбу је зва нич но отво рио Ва си лиј 
Вла ди ми ро вич Га лак ти о нов, за ме ник 
ди рек то ра Ру ског до ма у Бе о гра ду, а при-
су ство ва ли су пред став ни ци ми тро вач ке 
ло кал не са мо у пра ве, Ми ни стар ства кул-
ту ре, Ар хи ва Ју го сла ви је, Вој ног му зе ја и 
Му зеја Вој во ди не. 

Ауто ри из ло жбе „Ру ска еми гра ци ја и 
њи хо во по том ци у Сре му и Срем ској 
Ми тро ви ци“, ко ја је отво ре на до 25. ја ну а-
ра, су др Не над Нин ко вић и др Го ран 
Ва син, про фе со ри на Од се ку за исто ри ју 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, 
Су за на Ми ло ва но вић, исто ри чар, му зеј-
ски са вет ник у Му зе ју Вој во ди не у Но вом 
Са ду и На да Си мић Ле ма јић, исто ри чар, 
ви ши ар хи ви ста у Исто риј ском ар хи ву 
„Срем“.

У окви ру „Да на ру ске кул ту ре у Сре му“ 
у Га ле ри ји је про шлог пет ка, 19. ја ну а ра 
одр жа но пре да ва ње др Го ра на Ва си на, 
др Не на да Нин ко ви ћа и мр Си ме Ра ки те 
на те му „Срп ско – ру ски од но си и кул тур-
не ве зе“.  Б. Се ла ко вић

Из ло жба о Ру си ма у Сре му
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ЖЕНЕ ВЛАДАРСКЕ ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋ (3)

АНА ДАН ДО ЛО, ДРУ ГА ЖЕ НА КРА ЉА СТЕ ФА НА ПР ВО ВЕН ЧА НОГ

Пр ва срп ска кра љи ца

Пише: др Сне жа на Булат

Уко ли ко се спо ме не пад 
Ца ри гра да и Че твр ти 
кр ста шки рат, не мо же мо 

да не по ми сли мо на нај слав ни-
јег и нај сил ни јег мле тач ког 
ду жда, под име ном Ен ри ко 
Дан до ло. Два на ест го ди на 
на кон из бо ра за ду жда (на 
власт је до шао са ско ро осам-
де сет го ди на), у апри лу 1204. 
го ди не, Дан до ло је са кр ста ши-
ма ушао у Ца ри град, сру шио 
ви зан тиј ску им пе ри ју и на 
ње ним раз ва ли на ма осно вао 
Ла тин ско цар ство. Ве ру је мо да 
ни је по ста јао ве ли ки страх мле-
тач ке си њо ри је да ће цар ска 
кру на на Дан до ло вој гла ви 
по ре ме ти ти осно ве ари сто крат-
ско - ре пу бли кан ског уре ђе ња 

мле тач ке др жа ве, мо жда би 
Дан до ло био иза бран за пр вог 
ла тин ског ца ра. На кон не пу них 
го ди ну да на, у Ца ри гра ду, Дан-
до ло је при вео кра ју свој дра-
ма ти чан и пре пун иза зо ва 
жи вот и би са хра њен у цр кви 
Све те Со фи је. Дан до ло ве 
ко сти оста ле су не так ну те чак и 
у мо мен ти ма тур ских осва ја ња 
Ца ри гра да и пре тва ра ња цр кве 
Све те Со фи је у џа ми ју.

Сла ву овог ве ли ког ду жда, 
ко ји мо же да ста не ра ме уз 
ра ме са осва ја чи ма ко ји су 
оста ви ли тра јан пе чат у исто ри-
ји чо ве чан ства, по ми ње мо из 
про стог раз ло га. Ка ко на во ди 
Ста но је вић, „док се од и гра вао 
по след њи чин ве ли ке Дан до ло-

ве тра ге ди је, ра сла је у ње го вој 
ку ћи у Мле ци ма и слу ша ла при-
че о ве ли кој сла ви и де ли ма 
ње го вим, Ана, кћер ка ње го вог 
си на, ко ја се де се так го ди на 
по сле смр ти ње ног де де, уда ла 
за Сте фа на Пр во вен ча ног, си на 
Не ма њи ног“. 

Да кле, уну ка Ен ри ка Дан-
до ла, Ана, по ста ће пр ва 
срп ска кра љи ца, а по ро-

ди ци Не ма њић по да ри ће два 
си на, Уро ша I и Пре ди сла ва. 
Пр ви Анин син по ста ће срп ски 
краљ, а дру ги, Пре ди слав, 
по зна ти ји као ар хи е пи скоп 
Са ва II, угле да ју ћи се на свог 
стри ца Са ву, при ма мо на шки 
чин и од ла зи у Хи лан дар. 

Ка да је мле тач ка прин це за 
сти гла у Ср би ју, Сте фан Пр во-
вен ча ни је већ имао два си на 
из пр вог бра ка, Ра до сла ва и 
Вла ди сла ва, као и кћер Ком ни-
ну. Тај брак, био је чу ве ни брак 
са Ев до ки јом, ко ји је, ка ко ка же 
Ра дој чић успе шно „ус по ста вио 
но ве од но се из ме ђу Ви зан ти је 
и Ра шке“. Већ смо го во ри ли о 
си ро тој Ев до ки ји, ко ју је Сте-
фан про те рао, го лу и бо су са 
дво ра. При ли ке ко је су до ве ле 
до скла па ња тог бра ка, убр зо 

Уну ка Ен ри ка Дан до ла, Ана, по ста
ће пр ва срп ска кра љи ца, а по ро ди
ци Не ма њић по да ри ће два си на, 
Уро ша I и Пре ди сла ва. Пр ви Анин 
син по ста ће срп ски краљ, а дру ги, 
Пре ди слав, по зна ти ји као ар хи е пи
скоп Са ва II

Кти тор краљ Урош I, на ме нио је Со по ћа ни ма, као пре
сто нич ком ма на сти ру у Ра су, сва ка ко све стра ни ју уло
гу. На у мио је да цр ква бу де ње гов ма у зо леј, али и веч
но пре би ва ли ште ње го вих нај бли жих и нај дра жих. 
Пре све га, ње го ве мај ке, Ане Дан до ло, ко ја је умр ла 
док је храм гра ђен

Ана Дан до ло

Ма на стир Со по ћа ни
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ће се из ме ни ти. Сте фан ће се 
ори јен ти са ти „пре ма За па ду у 
же љи да ре ши но ве про бле ме 
пред ко ји ма се на шла Ра шка“. 
Да кле, под ути ца јем но ве по ли-
ти ке, оси гу ра ва њем до брих 
од но са са За па дом, срп ски вла-
дар Сте фан ће за тра жи ти ру ку 
прин це зе Ане.

Вен ча ње Ане и Сте фа на, 
це ре мо ни ја са свим по ча сти ма 
ко ји до ли ку ју вен ча њу прин це зе 
из та ко углед не по ро ди це, одр-
жа но је у Ве не ци ји. Пре ма 
по да ци ма мле тач ког хро ни ча ра 
из знат но по зни јег вре ме на, 
„Сте фан Не ма њић се оже нио 
Аном, тек 1216-1217, ка да је по 
са ве ту но ве су пру ге од лу чио да 
се од рек не ис точ не дог ме и 
при ђе ка то лич кој ве ри“. Ме ђу-
тим, брак са Аном Дан до ло ни је 
био је ди ни, но ви знак про за-
пад не ори јен та ци је Сте фа на 
Не ма њи ћа. И ра ни је су по ста ја-
ли пла но ви срп ског ве ли ког 
жу па на, сми шље ни  још пре 
кр ста шког осва ја ња Ца ри гра да. 
Сте фан Не ма њић је тра жио 
кра љев ски ве нац од па пе Ино-
ћен ти ја III, али је тај по ду хват 
био у стар ту осу ђен на про паст, 
ис кљу чи во због про ти вље ња 
су сед не Угар ске.

Са да, под са свим дру га чи јим 
окол но сти ма, од па пе Хо но ри ја 
III ће на но во за тра жи ти кру ну. 
Овог пу та, па па Хо но ри је III 
из ла зи у су срет же љи срп ског 
вла да ра, те го ди ну да на на кон 
же нид бе са Аном, на по кон 
до би ја кра љев ски ве нац и 
по ста је пр ви срп ски краљ, а 
Ана пр ва срп ска кра љи ца. 

Чин кру ни са ња је оба вљен 
1217. го ди не, у хра му Све тог 

апо сто ла Пе тра и Па вла. У мар-
ту ме се цу 1220. у пи сму па пи 
Хо но ри ју III, Сте фан Пр во вен-
ча ни се бе на зи ва  „rex co ro na-
tus“, кру ни са ним кра љем.  

Ме ђу тим, но ва по ли ти ка Сте-
фа на Пр во вен ча ног иза зва ће 
опо зи ци ју у са мој срп ској др жа-
ви, ве ли ке не ми ре, па чак и 
про ти вље ње Са ве Не ма њи ћа, 
ко ји ће по тре шен и из ра зи то 
не за до во љан на пу сти ти зе мљу 
и оти ћи на Све ту го ру.

На ве ли ку жа лост, ма ло је 
по да та ка ко ји мо гу да нам 
от кри ју де та ље из жи во та 

пр ве срп ске кра љи це. Ипак, 
за ду жби на ње ног си на Уро ша I, 
ука зу је на ве ли ко по што ва ње 
ко је је кра љи ца ужи ва ла. 

Ка ко сто ји у Исто ри ји срп
ског на ро да, „сре ди ном сед ме 
де це ни је осли кан је про грам ски 
нај сло же ни ји, ико но граф ски 
нај ра зно вр сни ји и умет нич ки 
нај ве ћи спо ме ник у Ср би ји XI II 
ве ка – Со по ћа ни“. Ма на стир 
Со по ћа не, дом Све те Тро ји це, 
по ди гао је краљ Сте фан Урош 
I, не да ле ко од из во ра 
ре ке Ра шке. При бли жно да ти-
ра ње осни ва ња ма на сти ра 
во ди у ше зде се те го ди не XI II 
ве ка, на осно ву исто риј ске ком-
по зи ци је Смрт кра љи це Ане 
Дан до ло.

Кти тор краљ Урош I, на ме нио 
је Со по ћа ни ма, као пре сто нич-
ком ма на сти ру у Ра су, сва ка ко 
све стра ни ју уло гу. На у мио је да 
цр ква бу де ње гов ма у зо леј, али 
и веч но пре би ва ли ште ње го вих 
нај бли жих и нај дра жих. Пре 
све га, ње го ве мај ке, Ане Дан-
до ло, ко ја је умр ла док је храм 
гра ђен. Не ду го за тим, краљ ће 
те ло свог оца Сте фа на Пр во-
вен ча ног пре не ти и сме сти ти 
крај ње го ве су пру ге. Ве чи ти 
ко нак у ње му је про на шао и 
сам краљ Урош I, ар хи е пи скоп 

Јо а ни ки је, а ка сни је и дру ги 
до сто јан стве ни ци.

Ка ко ис ти че Ђу рић, не ко ли ко 
го ди на по за вр шет ку ра да на 
нај ста ри јем со по ћан ском сли-
кар ству, „пред у зе та је из ве сна 
ре ста у ра ци ја, од но сно, је дан 
умет ник, ве ро ват но по кти то ро-
вом зах те ву, по но во је жи во пи-
сао до њу зо ну у ју го за пад ном 
де лу на о са. Ка ква је би ла 
по тре ба да се од мах на кон 
жи во пи са ња чи та ве цр кве на 
тај слој ста ви нов, да нас ни је 
по зна то. Тек, чи ње ни ца је да су 
на но вом сло ју мал те ра на сли-
ка ни, ве ро ват но из ме ђу 1270. и 
1275. го ди не Хри стос на пре-
сто лу, Бо го ро ди ца, Си ме он 
Не ма ња, Си мон (Сте фан Пр во-
вен ча ни), кти тор Урош I, ње го-
ви си но ви Дра гу тин и Ми лу тин 
и још тро ји ца све тих рат ни ка“.

Ана Дан до ло оста ће упам ће-
на као же на пр вог срп ског кра-
ља, же на за хва љу ју ћи ко јој је 
Ср би ја до би ла пр ви кра љев ски 
ве нац. Ка да смо код кру не, не 
мо же мо да не спо ме не мо же ну 
вла дар ку, ко ја је кру ну из гу би-
ла. У сен ци Ане Дан до ло оста-
ла је још јед на Ана, али Ана 
Ба са раб, ни по че му пр ва и 
уве ли ко за бо ра вље на. Ана 
Ба са раб је би ла же на по след-
њег срп ског ца ра, Сте фа на 
Уро ша V, си на и на след ни ка 
ца ра Ду ша на Сил ног, у на ро ду 
упам ће ног као Не ја ки Урош. 
Њен муж цар Урош је био 
по след њи вла дар из ло зе 
Не ма њи ћа. Од ње га су се 
од мет ну ли срп ски моћ ни фе у-
дал ци, а не ки су се оса мо ста-
ли ли. Ка ко ка же Ји ре чек, „цар 
Урош је узео за же ну Ану, кћер 
вла шког кне за Алек сан дра 
Ба са ра бе, 1360. го ди не“. Ве ро-
ват но је по сред ник овог вен ча-
ња би ла ма ти Уро ше ва, у же љи 
да по ја ча ве зе не ма њић ке 
ди на сти је са сво јим срод ни ци-
ма. Сте фан Урош и Ана Ба са-
раб ни су има ли де це. Жи ве ћи 
по ву че но, Ана је би ла све док 
рас па да срп ског цар ства, а свој 
жи вот је окон ча ла мир но, да ле-
ко од цар ског сја ја, као мо на хи-
ња Је ле на. 

(У следећем броју:
Ана Комнина, супруга 

краља Радослава)

Па па Хо но ри је III из ла зи у су срет 
же љи срп ског вла да ра, те го ди ну 
да на на кон же нид бе са Аном, на по
кон до би ја кра љев ски ве нац и 
по ста је пр ви срп ски краљ, а Ана 
пр ва срп ска кра љи ца

Сте фан Пр во вен ча ни је већ имао 
два си на из пр вог бра ка, Ра до сла ва 
и Вла ди сла ва, као и кћер Ком ни ну. 
Тај брак, био је чу ве ни брак са 
Ев до ки јом, ко ји је ус по ста вио но ве 
од но се из ме ђу Ви зан ти је и Ра шке. 
Већ смо го во ри ли о си ро тој Ев до
ки ји, ко ју је Сте фан про те рао, го лу 
и бо су са дво ра

Сте фан Пр во вен ча ни

ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ
„СИР МИ У МАРТ“

Песнич ки
кон курс

Цен тар за кул ту ру „Сир миј у-
март“, из Срем ске Митро ви це, 
пово дом орга ни зо ва ња Осмог 
међу на род ног фести ва ла пое-
зи је мла дих песни ка „Машта и 
сно ви“, рас пи су је Песнич ки кон-
курс за све уче ни ке основ них и 
сред њих шко ла. Кон курс није 
темат ски и омо гу ћа ва мла дим 
песни ци ма апсо лут ну сло бо ду 
умет нич ког изра за.Нај у спе шни-
ји ауто ри од првог до осмог раз-
ре да биће награ ђе ни пове љом 
и ком пле том књи га, а нај у спе-
шни ји сред њо шко лац наград-
ним путо ва њем – лето ва њем. 
Сва ки успе шан рад биће обја-
вљен у Збор ни ку песа ма Фести-
ва ла. Радо ве доста ви ти до 17. 
мар та на адре су Цен тар за кул-
ту ру „Сир ми ју март“, Вука Кара-
џи ћа 10, 22000 Срем ска Митро-
ви ца, (са назна ком „За Песнич-
ки кон курс”), е-mail: 
mastaisnovi@gmail.com.

СИР МИ ЈУМ КАН ТО РУМ

Кон церт
У четвр так 25. јану а ра, са 

почет ком у 19 сати биће одр жан 
кон церт хора Библи о те ке „Гли-
го ри је Воза ро вић“ Сир ми јум 
кан то рум у све ча ној сали Срп-
ског дома, а пово дом обе ле жа-
ва ња дана Све тог Саве.

МИТРО ВАЧ КО ПОЗО РИ ШТЕ

Про јек ци је 
фил мо ва
Мали вам пир (3Д) 
петак, 26. јану а р са почет ком у 
16:00 сати.
Коко (3Д) 
петак, 26. јану а р у 18:00 сати
Патуљ ци са наслов них
стра на 
петак, 26. јану а р у 20:00 сати, 
субо та, 27. јану ар у 18:00 и 
20:00 сати. 

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дво ра на

19.00 и 21.00 час
24.1. Пра во вре ме
25 – 31.1. Леген да о Коло вра-
ту 

Вели ка дво ра на
Субо та и неде ља, 27. и 28. 

јану ар  
Коко, 3Д у 16.00 часо ва
Џуман џи, 3Д у 18.00 часо ва
Патуљ ци са наслов них стра-
на, 2Д у 20.00 часо ва
Вели чан стве ни шоу мен, 2Д у 
22.00 часа
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Побед нич ке трке
у купу на 100 

мета ра 10,4 и на 
200 21,5 секун ди 

су тре ће вре ме
у исто ри ји

Југо сла ви је. Као
јуни ор у ско ку 
удаљ побе дио 

Нена да Сте ки ћа. 
Данас пече

раки ју из свог 
воћ ња ка за
при ја те ље

Злат ко Можек, пен зи о-
ни са ни бан кар ски слу-
жбе ник са новом 2018. 

годи ном ушао је у 68. годи ну 
живо та. Родио се и одра стао 
у Срем ској Митро ви ци где је 
завр шио основ ну шко лу и 
сте као дипло му елек тро тех-
ни ча ра а да то ника да није 
радио. У мла до сти се бавио 
атле ти ком. Било је то с кра ја 
шезде се тих и почет ком 
седам де се тих годи на у Југо-
сла ви ји, земљи које нема, 
да се мла ди тален то ва ни 
баве спор том како би пока-
за ли да могу више од оста-
лих. И ништа више. Нико и 
није гово рио о вели ком нов-
цу и кари је ри про фе си о нал-
ног спор ти сте. Доду ше, у та 
вре ме на пома ло су фуд ба-
ле ри почи ња ли да буду про-
фе си о нал ци. Оста ли су се 
бави ли спор том и били 
запо сле ни по скло но сти ма 
шта су зна ли да раде.

Злат ко Можек је био запа-
жен због сво јих јуни ор ских 
резул та та. Трчао је на 100, 
200 и 400 мета ра и ска као у 
даљ. На Сре мов ста ди он га 
је довео чуве ни митро вач ки 
атлет ски тре нер Божа Рад-
ма но вић. Имао је 17 годи на. 

Пре тога је играо са вршња-
ци ма фуд бал. Исти цао се 
брзи ном и солид ном тех ни-
ком. Лако је пре тр ча вао 
вршња ке и брже дола зио до 
лоп те. Божа је био бржи од 
фуд бал ских тре не ра. На 
првом вели ком так ми че њу у 
Бео гра ду Злат ко је као јуни-
ор ско чио сед ам метара у 
даљ и тад побе дио Нена да 
Сте ки ћа, касни је јед ног од 
нај слав ни јих ска ка ча у даљ 
на све ту.

Са 24 годи не Можек је у 
нај бо љој фор ми. Уче ству је 
на купу Југо сла ви је у Шап цу 
и побе ђу је на 100 са 10,4 и 
на 200 мета ра са 21,5 секун-
ди у вео ма јакој кон ку рен ци-
ји. Од тада је про те кло 44 
годи не и још није дан атле ти-
чар с под руч ја Сре ма није 
оства рио те резул та те, а и 
на нивоу Срби је данас то је 
вео ма висо ко оства ре ње. 
Тад је држав ни рекорд Пре-
дра га Кри жа на и Иви це 
Кара си ја био 10,2 секун де 
на 100 мета ра.

Трчао је 139 трка и сва ки 
пут је на 100 метара био 
испод 11 секун ди. Био је и у 
атлет ској репре зен та ци ји 
Југо сла ви је у саста ву шта-

фе те 4x400 мета ра. На крат-
ко је оти шао у Кра гу је вац 
као атле ти чар. Постао је и 
првак у атле ти ци овог дела 
Срби је. Уме сто да му атлет-
ски струч ња ци пону де усло-
ве како би остао у Шума ди-
ји, пону да сти же из фуд ба-
ла. Чуве ни тре нер кра гу је-
вач ког Рад нич ког Душан 
Нен ко вић је у Злат ку видео 
не само брзог него и спрет-
ног фуд ба ле ра. Међу тим, 
Злат ку је сигур ни ја била 
пону да да буде слу жбе ник у 
моћ ној држав ној фир ми 
Слу жби дру штве ног књи го-
вод ства него фуд ба лер у 
Првој лиги. Вра тио се у род-
ни град и запо слио. Атле ти-
ци је рекао збо гом. Имао је 
само 26 годи на.

- Није ме само Нен ко вић 
звао да се опро бам у фуд-
ба лу. А зва ли су ме мно ги у 
тада вели ке атлет ске клу бо-
ве у Бео град, Загреб, 
Љубља ну, Мари бор, али ја 
сам волео сигур ност. Добио 
сам посао са добром пла-
том у држав ној фир ми.

Сад сам све стан да сам 
могао дале ко више пости ћи. 
Зозо Леско вац, тре нер шам-
пи о на Луч ја на Сушња, 

ЗЛАТ КО МОЖЕК, НЕКАД АТЛЕ ТИ ЧАР И БАН КАР, А САД ВОЋАР

Нај бр жи Сре мац
пече 10 врста раки ја
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пред ла гао ми је да трчим 
800 мета ра и уве ра вао ме 
да би могао пости ћи европ-
ски виси не. Гово рио је да 
сам био потен ци јал за тако 
нешто. Зва ли су ме и више 
пута у Црве ну зве зду. Да 
сам оти шао био би стал ни 
репре зен та ти вац, а можда и 
рекор дер. Ова ко се увек 
радо сећам јуни ор ског 
првен ства на коме сам ско-
чио сед ам метара и побе дио 
касни је слав ног Нена да 
Сте ки ћа. Ина че мој рекорд у 
ско ку у даљ је седам метара 
и 26 цен ти ме та ра – задо-
вољ но вели Злат ко Можек.

Са 18 годи на на јуни ор-
ском првен ству Југо сла ви је 
у Загре бу Злат ко Можек је 
био дру ги у ско ку у даљ и 
дру ги на 300 мета ра. У 
њего вим спорт ским витри-
на ма је више од 50 дипло ма 
и дру гих одлич ја са побед-
нич ким потвр да ма на атлет-
ским так ми че њи ма. Био је 
вре дан бан кар ски слу жбе-
ник кога се и данас њего ви 
Митров ча ни сећа ју. Оти шао 
је у пен зи ју и на поро дич ном 
има њу у Ман ђе ло су, испод 
Фру шке горе са супру гом 
Све тла ном поди гао је 

викенд кућу, обно вио и про-
ши рио воћ њак.

- Од воћа нај ви ше печем 
раки ју, јер не може мо да 
поје де мо коли ко роди ни ми 
ни наши при ја те љи, а да се 
попи је може – са осме хом и 
пома ло у шали каже Злат ко 
и наста вља:

- До сада сам испе као 
више од хиља ду каза на 
раки је од десе так врста 
воћа. Задо вољ ство ми је 
кад ми дође поро ди ца. 
Имам два уну ка од ћер ке 
Ива не и зета Иго ра. Бори су 
је седам, а Павлу три годи-
не. Они су овде у воћ ња ку 
нај ве се ли ји. Раду ју се и кад 
дођу тешко их наго во ри мо 
да се вра те у ста н у Срем-
ску Митро ви цу. Овде је рај и 
за наше рођа ке и број не 
при ја те ље. Кад сви дођу и 
видим задо вољ ство на свим 
тим лици ма и ја сам задо во-
љан, тако да све што сам 
могао а нисам у атле ти ци 
под се ти ме на лепу успо ме-
ну из мла дости и гле дам да 
сачу вам здра вље и будем 
весео са уну ци ма у ста рости 
– закљу чи Злат ко Можек.

Мио мир Фили по вић Фића

Зва ли су ме и више
пута у Црве ну зве зду.
Да сам оти шао био би 
стал ни репре зен та ти вац, 
а можда и рекор дер. 
Ова ко се увек радо 
сећам јуни ор ског
првен ства на коме
сам ско чио сед ам метара 
и побе дио касни је
слав ног Нена да Сте ки ћа.
Ина че мој рекорд
у ско ку у даљ је
седам метара
и 26 цен ти ме та ра
– задо вољ но вели
Злат ко Можек

ПРО МО ЦИ ЈА У МИ ТРО ВАЧ КОЈ БИБЛИ О ТЕ ЦИ   

Бисер не речи
Мир ја не Шуљ ма нац

Про мо ци ја зби р ке пое зи-
је „Бисер не речи“ Мир-
ја не Шуљ ма нац Шеће-

ров одр жа на је 15. јану а ра у 
Библи о те ци „Гли го ри је Воза-
ро вић“. У про гра му су поред 
аутор ке уче ство ва ли књи-
жев ник и уред ник ове књи ге 
Недељ ко Тер зић, про фе сор ка 
књи жев но сти Јасна Кала у-
зо вић као и моде ра тор про-
гра ма Морав ка Тодић. Поред 
њих у музич ком делу про гра-
ма је насту пио дуо Кор де Кан-
та би ле. 

Мир ја на Шуљ ма нац Шеће-
ров рође на је у Лаћар ку. Завр-
ши ла је гим на зи ју у Срем ској 
Митро ви ци а након тога упи-

са ла и завр ши ла Шумар ски 
факул тет у Бео гра ду. Пише 
сти хо ве од ране мла до сти, а 
вели ки број њених песа ма је 
обја вљен у разним листо ви-
ма. Прву књи гу „Траг на месе-
чи ни“ обја ви ла је 1998. годи-
не. Збир ка „Бисер не речи“, 
за коју је рецен зи ју напи-
сао Ђор ђе Ран дељ, опи су је 
ностал ги ју аутор ке, коју она 
иска зу је кроз сво ја дела. Она 
у чита о ци ма иза зи ва, како је 
књи жев ник Недељ ко Тер зић 
опи сао, веро ва ње и сећа ње 
на нека дав на и лепа про шла 
вре ме на која кроз дела ове 
аутор ке и даље оста ју у нама.
 А. Д.

РУМА

Успех пла ни на ра
Чла но ви ПК „Бор ко вац“ 

из Руме су уче ство ва-
ли на репу блич кој пла-

ни нар ској акци ји 35. Божић ни 
успон на Ртањ, која је одр жа-
на 13. јану а ра. По изу зет но 
лошем вре ме ну 17 чла но ва 
рум ске еки пе успе ло је да 
се поп не на нај ви ши врх ове 
пла ни не - Шиљак који је висок 
1.565 мета ра.

Наред ног дана чла но ви  
клу ба су уче ство ва ли  и на 
акци ји 5. Ново го ди шњи мара-
тон Шид, која се боду је као 
1. коло Вој во ђан ске тре кинг 
лиге за теку ћу годи ну. 

ПК „Бор ко вац“ је успе шно 
отво рио ово го ди шњи циклус 

у овом так ми че њу, са шест  
так ми ча ра на малој ста зи 
дугој 16,6 кило ме та ра и 10 на 
вели кој ста зи дугој 42,2 кило-
ме тра, од којих је чак шесто ро 
уче ство ва ло дан рани је  и у 
успо ну на Ртањ.

Чла ни ца рум ског клу ба 
Дубрав ка Ива нић осво ји ла је 
брон за ну меда љу у жен ској 
кон ку рен ци ји на вели кој ста-
зи.

После одр жа ног  првог кола 
рум ски пла ни нар ски клуб 
„Бор ко вац“ зау зи ма тре ће 
место у гене рал ном пла сма-
ну клу бо ва у кон ку рен ци ји 42 
клу ба из Вој во ди не, Срби је и 
реги о на. С. Џ.

Моравка Тодић, Недељко Терзић и Мирјана Шуљманац

Чланови ПК „Борковац“
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СР ЂАН ДИН ЧИЋ И ЊЕ ГО ВО „ТРЕ ЋЕ СТА ЊЕ“ ПРЕД МИ ТРОВ ЧА НИ МА

Просипам форе ко је
про ла зе код пу бли ке
Ми тро вач ка пу бли ка има ће при ли-

ку да се у че твр так, 25. ја ну а ра у 
По зо ри шту „До бри ца Ми лу ти но-

вић“ до бро за ба ви слу ша ју ћи стенд ап 
ко ме ди ју Ср ђа на Дин чи ћа „Тре ће ста ње“. 
У пи та њу је че твр ти станд ап спе ци јал 
Ми тров ча ни на Ср ђа на Дин чи ћа (пр ви је 
био „Ис под не ви дљи вог ки шо бра на“, за-
тим сле де „Лаж по исти ни том до га ђа ју“ 
и „Ђа во из ја го де“), ко ји је пре ми јер но 
из ве ден на отва ра њу Станд ап фе ста 
ок то бра про шле го ди не у Бе о гра ду. На-
кон Бе о гра да и Но вог Са да, Ср ђан ће 
са да пре ми јер но из ве сти „Тре ће ста ње“ 
и пред пу бли ком у Срем ској Ми тро ви ци.

Ка жу да је нај те же би ти поп у свом се-
лу, али сви они ко ји Ср ђа на Дин чи ћа по-
зна ју ду жи низ го ди на, зна ју да га ње го ви 
Ми тров ча ни не до жи вља ва ју као ве ли ку 
зве зду, већ ви ше као мом ка из ком ши лу-
ка. Не по сре дан, отво рен, ду хо вит и ве-
сео, углав ном га тим при де ви ма опи су ју 
при ја те љи, а у то су мо гли да се уве ре 
и так ми ча ри но вог кви за „Сто ли це“, ко ји 
овај Ми тров ча нин већ не ко ли ко ме се ци 
успе шно во ди. 

У раз го во ру за М но ви не до та кли смо 
се ње го вог „тре ћег ста ња“, стенд апа, 
кви за „Сто ли це“, али и афо ри за ма и пи-
са ња сце на ри ја за еми си ју „Ве че са Ива-
ном Ива но ви ћем“. 

Ср ђан Дин чић сма тра да би не ко по-
стао станд ап ко ми чар, по тре бан је 
та ле нат, а да би се оста ло, по тре бан 
је рад. И то пу но ра да. За ко ми ча ра 
је ја ко бит но да има до бру моћ за па-
жа ња и да при ме ћу је све што се око 
ње га де ша ва, а нај бит ни је је да бу де 
са мо све стан. Ако не при ме ћу јеш се бе 
што објек тив ни је је мо гу ће, ми слим да 
не маш шта да тра жиш у овој сцен ској 
фор ми, из ја вио је не дав но Ср ђан Дин-
чић.

М НО ВИ НЕ: Ка кво је то „тре ће ста
ње“ Ср ђа на Дин чи ћа?

СР ЂАН ДИН ЧИЋ: У скла ду са си ту а-

ци јом у по ро ди ци, с об зи ром на то да је 
Та ма ра (су пру га Ср ђа на Дин чи ћа, прим. 
аут) у дру гом ста њу, ја сам у тре ћем ста-
њу из ме ђу ја ве и сна, као у маг но ве њу. 
Имао сам рок да на пи шем но ви ма те-
ри јал, Та ма ра је труд на, ра де јој хор мо-
ни, а уз све то има мо и ма ло де те ко је 
ру ши све по ку ћи, па та ко да у на сту пу 
нај ви ше при чам о на ма. Ка да су Та ма-
ри не дру га ри це пр ве од гле да ле на ступ, 
ре кле су ми да ће ме же на уби ти. Ме ђу-
тим, ка да га је она по гле да ла, ни је ис-
па ло та ко стра шно. У овом но вом стенд 
апу има ви ше им про ви за ци је, ви ше при-
чам са пу бли ком о за ни ма њи ма, па и о 
за ни ма њу во ди те ља кви за и стенд ап 
ко ми ча ра, о то ме ка ко ме не љу ди пер-
ци пи ра ју.

Наш са го вор ник ка же да за пи са ње 
афо ри за ма ви ше не ма вре ме на, али 
да му је за ни мљи во да љу ди пам те 
ње го ве афо ри зме.

- Док смо сни ма ли квиз „Сто ли це“ у 
Ми тро ви ци, је дан так ми чар ми ка же: 
„Не во лим нар ци со ид не љу де, јер те 
бу да ле ми сле да су леп ше и па мет ни-
је од ме не“. Ја га пи там знаш ли чи ји 
је то афо ри зам, а он ће ме ни не мам 
пој ма, мо жда твој. Би ло је још так ми-

ча ра ко ји су де кла мо ва ли мо је афо ри-
зме, што ми је би ло не ве ро ват но, јер 
их баш ду го не пи шем. Пре стао сам 
да их пи шем пре де сет го ди на, а ре-
ци мо до пре три го ди не сам до би јао 
не ке на гра де за афо ри зме. Зна чи, ја 
сам мо рао да пре ста нем да их пи шем, 
да би се не ко се тио мо јих афо ри за ма. 
Та ко да сам нај бо љи афо ри сти чар од 
ка да не пи шем. Очи глед но, што ма ње 
пи шем, то сам бо љи. 

Нај бо љи афо ри сти чар 
од ка да не пи ше

M NOVINE :

Ср ђан Дин чић
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Док при пре маш сце на рио, да ли 
пред не ким ве жбаш текст ка ко би знао 
на ко је фо ре би пу бли ка мо гла да ре
а гу је?

Ово је пр ви текст ко ји сам ком плет но 
на пи сао а да ни сам знао ни ко ли ко тра-
је ка да се ис при ча, да ли про ла зе фо-
ре, да ли је то љу ди ма сме шно. По пр ви 
пут сам ис про ба вао на фе сти ва лу стенд 
апа, што ни је па мет но. На ступ је та да 
про шао ок, ни је био нај бо љи на ступ, али 
би ло је за до во ља ва ју ће. Сва ки на ступ у 
стенд ап ко ме ди ји тре ба ба рем три до 
че ти ри пу та да ис при чаш да би се сло-
жи ле коц ки це. Ми тров ча ни не ка не бри-
ну, коц ки це су се сло жи ле, ми слим да ће 
ово би ти осмо из во ђе ње но вог стенд апа 
„Тре ће ста ње“. 

Где ти је лак ше да на сту паш, по клу
бо ви ма пред ма ње љу ди или на по зо
ри шним да ска ма? 

Ка да при чаш пред ма ње љу ди, то је 
те же. У ве ли ким про сто ри ма, си гур но 
да ће не ком не што би ти сме шно, па се 
по ву че ма са. У по зо ри шној ат мос фе ри 
ми се чи ни да ме љу ди ви ше ис по шту ју, 
док их у клу бу не др жи па жња све вре ме. 
Али са дру ге стра не, у клу бу је жи вља 
ат мос фе ра и ме ни је мо жда чак и ин те-
ре сант ни је на сту па ти у клу бу, док сам у 
по зо ри шту рас те ре ће ни ји. Не во лим кад 
не ви дим пу бли ку, јер на стенд ап ко ме-
ди ју гле дам као на ин тер ак тив ну при чу 
са пу бли ком, па ако не при чам са пу бли-
ком, он да то ни је стенд ап, већ пред ста-
ва, мо но дра ма. У стенд апу не тре ба да 
глу миш, ја при чам на на сту пу као што 
сам у гим на зиј ском дво ри шту у Срем ској 
Ми тро ви ци про си пао фо ре или као што 
лу пе там у ка фа ни. Ипак, тре ба зна ти да 
стенд ап ни је за де цу, јер је спе ци фич на 
фор ма где мо жеш да при чаш о че му год 
же лиш без та буа, та ко да де ца не тре ба 
то да слу ша ју.

Од не дав но ра диш и квиз „Сто ли
це“? Ка кво је то ис ку ство, да ли ти је 
на пор но?

Ни је, „Сто ли це“ ме од ма ра ју. А и фи-
зич ки ни је те шко, јер ви ше сто ли це не 
но сим кроз град, по што љу ди већ зна-
ју шта ра дим. Так ми ча ри са да се де на 
фо те ља ма, јер смо ука пи ра ли да су 
рас те ре ће ни ји и за ни мљи ви ји ка да се-
де на удоб ни јем. Ин те ре сант ни су ми 
ка да кре ну да да ју по гре шан од го вор и 
ја им дам до зна ња да је од го вор по гре-
шан, али они упор но хо ће да да ју баш 
тај од го вор. Има ли смо до ста за ни мљи-
вих так ми ча ра, де се так њих је осво ји ло 
мак си мал ну на гра ду, 18.000 ди на ра. Од 
мар та по чи њу но ве епи зо де да се сни-
ма ју, па ће мо си гур но до ћи и у Ми тро ви-
цу по но во.

Афо ри сти чар си, сце на ри ста, стенд 
ап ко ми чар и во ди тељ. Ко ји по сао ти 
нај те же па да? 

Нај те же ми је да сва ки дан пра тим 
ве сти, да пра тим днев но - по ли тич ка 
де ша ва ња. То ме оп те ре ћу је и ка да до-
ђе ле та, баш бу дем од то га из мо рен. И 
на пор но ми је што стал но пу ту јем, али 
пре се ље ње у Бе о град ни ка да ни је би ла 
оп ци ја. 

Б. Се ла ко вић

ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Ого ва ра ње Пише:
Дра га на Попов

Како поче ти при чу о тако зани мљи-
вој дисци пли ни као што је ого ва ра-
ње? Неким новим тра чем? E, баш 

и нисам нешто у фор ми. Не при су ству-
јем заба ва ма, испра ћа ји ма, свад ба ма, 
нео гра ни че ном седе њу по кафа нама, 
али морам да при знам да ми тема није 
стра на. Напро тив! Нема места за које би 
рекли да  нема тра чер ску тра ди ци ју. Ова 
дисци пли на је део нас и тешко да би без 
ње опста ли. Увек се почи ње са чуве ном 
рече ни цом: - Ово није ого ва ра ње, али…  
И онда сле ди буји ца речи која углав ном 
опи су је нега тив не осо би не неке лич но-
сти. Неки ма је ого ва ра ње духов на хра на, 
неки ма про сто уби ја ње вре ме на. Ого ва-
ра ње је сву да око нас. У про дав ни ци, на 
ули ци кад срет не те позна ни ка, у фри зер-
ском сало ну, на пија ци. Често на неком 
дога ђа ју ана ли зи ра мо људе око себе, па 
онда ску пља мо мате ри јал који ће бити 
„обра ђен“ на сле де ћем сусре ту са при-
ја те љи ма. Шта све ого ва ра мо? Изглед, 
пона ша ње, начин на који се  гести ку ли ра, 
про вла чи рука кроз косу, како се изра жа-
ва мо, коме се осме ху је мо. Увек се нађе 
добар раз лог да се „обра ди“ поје ди нац. 
Ко ого ва ра? Сви редом. Мла ди, ста ри, 

деца. Нарав но, мно ги ће то деман то-
ва ти. Ма, ја се не бавим тим ства ри ма  
бра ни ће се паси о ни ра ни носи о ци тра ча  
Јед но од места где може те чути нај но ви-
је инфор ма ци је о неким људи ма, дога-
ђа ји ма, па чак и неки савет за поје дин це 
који се у при чи спо ми њу је фри зер ски 
салон. Посеб но ако је то оно што би 
некад рекли уни секс тј. жен ско - мушки. 
Ту је про ме на да лико ва и при ча које нису 
„ого ва ра ње“ неве ро ват на. Елем, одла зак 
у фри зер ски салон је посе бан дожи вљај 
не само због нове фри зу ре, то је секун-
дар но у одно су на лико ве и сазна ња која 
могу да „обо га те“ вашу лич ност. 

Негде, било где могла је да се деси 
ова ква при ча.  

При ја тан фри зер ски салон, мај сто ри ца 
мла да и лепа. Љуба зна, увек спрем на да 
вам иза ђе у сусрет и ваш зака зан тер мин. 
Иде ал но, ако не рачу на те на непред ви-
дљи ве дога ђа је. Наи ме, баш ту боју за 
фар ба ње косе нема коју ја желим (где ми 
и паде на памет), али она је то нару чи-
ла па ће да трк не до про дав ни це. Напо-
љу хлад но, дува ветар, али фри зер ка је 
одлуч на да ми учи ни. Чека ју ћи, пре ли-
ста вам нови не кад у салон ула зи мла да 

мама са бебом у коли ци ма и два клин ца 
„ока че на“ на та иста коли ца. После пет-
на ест мину та смр зну та ула зи фри зер ка 
и поздра вља се са мамом три клин ца. 
Беба гуче, клин ци је подр жа ва ју и опште 
луди ло.  Почи ње фри зер ски трет ман. Ја 
са офар ба ном косом јед ним оком гле дам 
у бебу у коли ци ма која би, мислим ја, 
могла и да испад не, док мама навик ну та 
на такве ситу а ци је теле фо ни ра, ћаска ли 
ћаска. Боже, какве су ово маме? Пра ве, 
схва тим ја после изве сног вре ме на, јер 
ја сам из оне бал ка но ид не шко ле мате-
рин ства. Док јој фри зер ка пере косу, 
почи ње при ча о томе како зајед нич кој 
позна ни ци тра же при ли ку за добру уда ју. 
Било поку ша ја и то добрих, а да је она 
(зајед нич ка позна ни ца) неза хвал на изби-
ра чи ца. - Ма, пред ла га ла сам јој мом ка 
који гаји 250 кома да сви ња, а она кад је 
чула побе гла гла вом без обзи ра. Није ни 
чула дру ги део при че. Човек пла ћа људе 
да то раде. Вози неки нови тип ауто мо би-
ла - при ча мај сто ри ца док запа њу ју ћом 
брзи ном фени ра госпо ђу маму. Беби се 
спа ва, али ста ри ја бра ћа га ани ми ра ју 
и она поста је раз дра жљи ва. Бука сву-
да око нас, фен ради, муште ри је ула зе 

и изла зе, госпо ђа мама са све жом фри-
зу ром спрем на за наста вак дана и онда 
пода так да има још јед ног сина код куће. 
Чети ри сина! Живе ла мама! Све што сам 
поми сли ла у себи док сам чека ла да 
фар ба при о не на моју косу и посма тра-
ла дога ђа је у сало ну сам јед ним кли ком 
у мом мозгу избри са ла. Каквих јуна ки ња 
има око нас, само се тре ба мало освр-
ну ти. Од ого ва ра ња па до спо зна је неких 
важних живот них прин ци па је тако кра-
так пут. Можда би ово била пра ва при-
ча о ого ва ра њу, а није. Ово је при ча да 
у све му тре ба тра жи ти пра ве вред но-
сти. Па, макар се поче ло и од ого ва ра-
ња. Модер на нау ка твр ди да се хор мон 
сре ће излу чи два пута већом брзи ном 
док трачарaмо. И ето  тако сад има мо и 
науч ни доказ да може мо да наста ви мо 
са ого ва ра њем. Трач је вид кому ни ка ци-
је (ма коли ко вам то гадљи во зву чи) и то 
кон струк тив не. Ола ја ва ју ћи дру ге можда 
про на ђе те начин да испра ви те гре шке 
код себе. Да ли је овај текст ого ва ра ње? 
Ника ко, ово је пози ти ван допри нос да у 
сле де ћем сусре ту са неким ого ва ра њем 
буде те оба зри ви, објек тив ни и искре ни. А 
јесте чули да….?

Беби се спа ва, али ста ри ја бра ћа га ани ми ра ју и она 
поста је раз дра жљи ва. Бука сву да око нас, фен ради, 
муште ри је ула зе и изла зе, госпо ђа мама са све жом фри
зу ром спрем на за наста вак дана и онда пода так да има 
још јед ног сина код куће. Чети ри сина! Живе ла мама! 
Све што сам поми сли ла у себи док сам чека ла да фар ба 
при о не на моју косу и посма тра ла дога ђа је у сало ну сам 
јед ним кли ком у мом мозгу избри са ла. Каквих јуна ки ња 
има око нас, само се тре ба мало освр ну ти
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ОВАН: Пажљи ви је 
ана ли зи рај те ком-
плет ну ситу а ци ју на 
послов ној сце ни и 
сво је сарад ни ке. 

Посто је ства ри које зах те ва ју 
кре а тив но раз ми шља ње или 
одре ђе ну фазу инку ба ци је, пре 
него што доне се те неку конач ну 
одлу ку. При ме ћу је те да неко у 
вама побу ђу је вели ко инте ре со-
ва ње и да вас асо ци ра на при-
јат не успо ме не. 

БИК: Посто је ства ри 
које не тре ба да 
чини те у афек ту или 
на осно ву првог 

импул са који има те. Неко од 
сарад ни ка пажљи во ана ли зи ра 
ваше пона ша ње и доно си оце ну 
о вашим резул та ти ма. Сарад ња 
је нужна али не по сва ку цену 
или на неки улти ма ти ван начин. 
Потру ди те се да улеп ша те сво је 
рас по ло же ње уз осо бу која 
одго ва ра вашем уку су.

БЛИ ЗАН ЦИ: Делу је-
те врло про ми шље-
но и про ве ра ва те 
раз ли чи те инфор ма-

ци је које ути чу на послов не пре-
го во ре. Оба зри вост је пожељ на, 
али нема раз ло га за пре те ри ва-
њем. Сарад ни ци има ју пра во на 
дру га чи је ста во ве. Поне кад 
посту па те суви ше стро го пре ма 
осо би која има добру наме ру, 
али не успе ва у пот пу но сти да 
вам доча ра сво је емо тив не 
дожи вља је. 

РАК: Потре бан вам 
је додат ни опрез у 
сусре ту са сарад ни-
ци ма и при ли ком 

про це не нових послов них при-
ли ка. Нема потре бе да скре ће те 
пажњу на себе или да ула зи те у 
неке сум њи ве пре го во ре. Тре-
нут но љубав и задо вољ ство 
можда не иду у зајед нич кој ком-
би на ци ји. Парт нер изне на да 
поста вља пита ња која у вама 
под сти че емо тив ну нела год ност. 

ЛАВ: Заин те ре со ва-
ни сте за нечи ју 
послов ну пону ду или 
за ком би на ци ју која 

обе ћа ва дво стру ки доби так. Пре 
него што доне се те конач ну 
одлу ку, саслу шај те сво је сарад-
ни ке и при хва ти те кори стан 
савет. Неко вас инспи ри ше на 
додат но анга жо ва ње и добро 
рас по ло же ње . Освр ни те 
се око себе, јер увек посто је 
насме ја на лица. 

ДЕВИ ЦА: Уко ли ко 
вас при вла че тајан-
стве не ситу а ци је или 
неке дво стру ке игре, 

немој те зане ма ри ти потен ци јал-
ни ризик. Важно је да сачу ва те 
свој послов ни углед. Пре те ра на 
доза хра бро сти може да вам 
нашко ди. Емо тив ни сусрет са 
јед ном осо бом у вама покре ће 
лепе емо ци је. Избе га вај те тешку 
хра ну и више се кре ћи те. 

ВАГА: Нема раз ло га 
да се пово ди те за 
лажним ути сци ма или 
да вас неко зава ра ва 
погре шном при чом о 

новим послов ним при ли ка ма. 
Уко ли ко трпи те послов ни неу-
спех, раз ми сли те о неким алтер-
на тив ним могућ но сти ма које вам 
сто је на рас по ла га њу. Суви ше 
јаки изли ви стра сти вас наво де 
на погре шан избор. 

ШКОР ПИ ЈА: Нове 
ком пли ка ци је на 
послов ној сце ни про-
из и ла зе из поку ша ја 

да се оства ри зајед нич ки дого-
вор око рас по де ле инте ре са. 
Нема раз ло га да пона вља те при-
чу која не оста вља пози ти ван 
одјек на ваше сарад ни ке. Посве-
ти те више пажње воље ној осо би 
и зајед нич ким пла но ви ма које 
има те. Оче ку је вас при јат но 
изне на ђе ње. У сјај ној сте пси хо - 
физич кој фор ми. 

СТРЕ ЛАЦ: Сарад ни-
ци има ју добре суге-
сти је, при хва ти те 
нове иде је које гаран-

ту ју боље резул та те или неси гур-
ност у зајед нич ком посло ва њу. 
Сусрет са јед ном осо бом тре нут-
но делу је врло поуч но и под сти-
цај но у сва ком погле ду. Делу је те 
пома ло узне ми ре но. Недо ста ју 
вам неки сна жни емо тив ни под-
сти ца ји, како бисте свој љубав ни 
живот учи ни ли довољ но инте ре-
сант ним. 

ЈАРАЦ: Не може те да 
пред ви ди те нови ток 
дога ђа ја на послов ној 
сце ни или нечи ји 

одго вор на зада ту тему. Нама 
раз ло га да се пона ша те пре ви ше 
раз ме тљи во у сусре ту са сарад-
ни ци ма, већ затра жи те нечи ју 
подр шку. Бри не те без пра вог 
пово да, парт нер тре нут но можда 
не жели да вам пове ра ва сво је 
мисли и осе ћа ња. 

ВОДО ЛИ ЈА: Избе га-
вај те пре те ра но екс-
по ни ра ње у дру штву 
сарад ни ка и немој те 

при ча ти о ства ри ма које можда 
пред ста вља ју ризик за веше 
послов не инте ре се. Потреб но је 
да сми сли те неку резер вну вари-
јан ту, јер увек посто ји фак тор 
изне на ђе ња. Буди те про ми шље-
ни и уздр жа ни пред бли ском осо-
бом. Пажљи ви је ана ли зи рај те 
свог парт не ра. 

РИБЕ: Поне кад све 
изгле да тако рела тив-
но, сто га немој те 
доно си ти закљу чак 

на осно ву првог ути ска и без кон-
сул та ци је са бли ским сарад ни ци-
ма. Осло ни те се на нечи ји савет 
и на зајед нич ку про це ну. Важно 
је да пра вил но дефи ни ше те сво-
је циље ве. Неко име сна жно да 
уста ла са ваше мисли и осе ћа ња. 
Потру ди те се да испу ни те парт-
не ро ва оче ки ва ња. 

VREMEPLOV
24. ja nu ar

41. U za ve ri Se na ta, voj ske i 
pre to ri ja na ca, pri pad ni ci 
pre to ri jan ske gar de ubi li su 
rim skog ca ra Ka li gu lu. Omra-
`en zbog ra sip no sti, me ga lo-
ma ni je i de spo ti zma u svo je 
vre me, u isto ri ju je u{ao kao 
jed na od naj gro tesk ni jih car-
skih li~ no sti.

25. ja nu ar
1997. Od te {kih po vre da do bi-
je nih pri li kom po ku {a ja sa mo-
u bi stva 16. ja nu a ra, na Voj no-
me di cin skoj aka de mi ji u Be o-
gra du umro srp ski kwi ̀ ev nik 
i biv {i pot pred sed nik Re pu-
bli ke Srp ske Ni ko la Ko qe-
vi}.

26. ja nu ar
1699. Pot pi san Kar lo va~ ki 
mir, ko jim je po sle 16 go di na 
okon ~an rat Tur ske i Sve te 
ali jan se. Spo ra zu mom ko ji su u 
Srem skim Kar lov ci ma s Tur-
skom sklo pi le Austri ja, Ru si-
ja, Poq ska i Ve ne ci ja Tur ci 
iz gu bi li Ugar sku, Sla vo ni ju, 
Li ku i Ba ni ju, za dr ̀ a li Ba nat 
i deo Sre ma do Mi tro vi ce. 
Ve ne ci ja do bi la sred wu Dal-
ma ci ju, Bo ku Ko tor sku do Ri sna 
i Mo re ju. 
1788. Bri tan ski bro do vi s 
pr vim na se qe ni ci ma iz En gle-
ske, ukqu ~u ju }i gru pu ro bi ja-
{a, uplo vi li u za liv Bo ta ni 
Bej, Sid nej, u Austra li ji, gde su 
osno va li ko lo ni ju.

27. ja nu ar
1945. So vjet ske je di ni ce oslo-
bo di le “Au{vic”, na ci sti~ ki 
kon cen tra ci o ni lo gor u Dru gom 
svet skom ra tu, u ko jem je ubi je-
no 1,5 mi li o na qu di, me |u 
ko ji ma vi {e od mi li on Je vre ja. 
Taj da tum obe le ̀ a va se u Evro-
pi kao Dan ho lo ka u sta.

28. ja nu ar
1573. Po ~e la ve li ka hr vat sko-
slo ven ska se qa~ ka po bu na pod 
vo| stvom Ma ti je Gup ca. Po bu na 
u kr vi ugu {e na 9. fe bru a ra, a 
wen vo |a za ro bqen i po sle 
ne ko li ko da na umro od po sle-
di ca mu ~e wa.

29. ja nu ar
1886. Ne ma~ ki in ̀ e wer Karl 
Benc pa ten ti rao pr vi uspe {an 
auto mo bil na ben zin.

30. ja nu ar
1933. Pred sed nik Ne ma~ ke, 
feld mar {al Pa ul fon Hin-
den burg, ime no vao Adol fa 
Hi tle ra za kan ce la ra. Istog 
da na 1937. Hi tler iz ja vio u 
Raj hsta gu da Ne ma~ ka po vla ~i 
svoj pot pis sa Ver saj skog 
mi rov nog ugo vo ra.
1948. U Wu Del hi ju ubi jen 
Ma hat ma Gan di, vo |a po kre ta 
za ne za vi snost In di je, po la 
go di ne po sle sti ca wa ne za vi-
sno sti In di je. Ubio ga Na tu ram 
God se, fa na tik iz sek te “Hin-
du Ma ha sab ha” ko ja se pro ti vi-
la we go voj po li ti ci po mi re wa 
Hin du sa i mu sli ma na.

HOROSKOP

Сре да, 24. (11) јану ар 
Пре по доб ни Тео до си је Вели ки; 
Пре по доб ни Миха и ло

Четвр так, 25. (12) јану ар
Све та муче ни ца Тати ја на, 
Ико на Мле ко пи та те љи ца

Петак, 26. (13) јану ар
Св. муче ни ци Ермил и Стра то-
ник (Ода ни је Бого ја вље ња)

Субо та, 27. (14) јану ар
Све ти Сава, Први Архи е пи скоп 
срп ски – Савин дан

Неде ља, 28. (15) јану ар
Пре по доб ни Павле, Пре по доб-
ни Гаври ло Леснов ски

Поне де љак, 29. (16) јану ар
Часне вери ге Св. апо сто ла 
Петра; Преп. Роми ло Рава нич-
ки

Уто рак, 30. (17) јану ар
Пре по доб ни Анто ни је Вели ки

Crkveni
kalendar

• Све оно о чему смо 
сања ли није се оби сти
ни ло јер смо се касно 
про бу ди ли.
• Зна мо ми чему слу жи 
гла ва, али нисмо могли 
одмах да се сети мо.

По га ча пуж
Са стој ци: 500 мл во де, 100 мл 

уља, ка ши ка кри стал ше ће ра, 
ка ши ка со ли, 40 гр све жег или 10 
гр су вог ква сца, око 1 кг ме ког бра-
шна, 200 гр мар га ри на, 500 гр сит-
ног си ра или сир ног на ма за, 
жу ман це, су сам и још ма ло со ли.

При пре ма:То плој во ди до да ти 
ква сац и ше ћер и про ме ша ти. 
Од мах за тим до да ти 200 – 300 гр 
бра шна и про ме ша ти. До да ти још 
то ли ко бра шна, ско ро сво уље, со 
па до бро вар ја чом те сто из ра ди те. 
До дај те још бра шна и уме си те 
ме ка но те сто. По у ље но те сто 
оста ви ти на то плом да на до ђе. 
Ка да је те сто на ки сло по су ти бра-
шном рад ну по вр ши ну, бла го пре-
ме си ти па раз ву ћи у пра во у га о ник. 
Мар га рин по ме ша ти са си ром, 
по со ли ти и до бро улу па ти. Пре ма-
за ти це лу по вр ши ну те ста па исе ћи 
на тра ке. Плех на ма за ти мар га ри-
ном па са ви ти пр ву тра ку у рол ну  
и на ста ви ти на сре ди ну пле ха. 
Оста ле тра ке ста вља ти јед ну око 
дру ге и пра ви ти на тај на чин пу же-
ву ку ћи цу. Уму ти ти жу ман це и пре-
ма за ти пре ко, па по су ти су са мом.
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КОШАР КА

Буду ћи асо ви
под обру чи ма

Окру жни кошар ка-
шки савез Сре ма и 
Кошар ка шки клуб 

„Срем баскет“ из Пећи на-
ца, под покро ви тељ ством 
Спорт ског саве за „Раз вој 
спор то ва“, орга ни зо ва ли су 
14. јану а ра у спорт ској хали 
у Доњем Товар ни ку сед ми 
Ол стар мла ђих кате го ри-
ја. Током овог тур ни ра, који 
се сва ке годи не одр жа ва у 
дру гој општи ни, орга ни зо-
ва но је пет реви јал них утак-
ми ца за раз ли чи те узра сте. 
Резул тат је био у дру гом 
пла ну. Јед но став но, љуби-

те љи кошар ке, међу који ма 
су били број ни струч ња ци 
овог спор та, има ли су при-
ли ку да виде каква је будућ-
ност срем ске кошар ке и да 
закљу че – бли ста ва!

- Има ли смо при ли ку да 
види мо нај та лен то ва ни ју 
децу из чита вог Сре ма. Кон-
ти ну и тет доброг рада није 
пре ки нут и после седам 
годи на има мо и репре зен та-
тив це Срби је. Веру је мо да 
ће ова кве мани фе ста ци је 
још више попу ла ри са ти овај 
спорт. Тру ди мо се да при ву-
че мо што више деце и да 

их, уз помоћ кошар ке, усме-
ри мо ка здра вом, спорт ском 
живо ту. Кроз халу у Доњем 
Товар ни ку про де фи ло ва ло 
је пре ко 200 деце. Пре ле-
па сли ка за нашу општи ну, 
за ово место и за овај обје-
кат који је, по ко зна који пут, 
оправ дао сво је посто ја ње - 
изја вио је тре нер КК „Срем 
баскет“ Жив ко Миси ра ча.

Као део ове зани мљи ве 
мани фе ста ци је, ОКС Сре ма 
орга ни зо вао је пока зни тре-
нинг, на којем је пре да вач 
био Петар Родић, пред сед-
ник Саве за.

КАРА ТЕ

Успех Мар ка 
Михај ло ви ћа

Мар ко Михај ло вић кара ти ста 
Фрон та из Ста ре Пазо ве осво јио 
је тре ће место на тра ди ци о нал-
ном тур ни ру у Само бо ру, „Гран 
при Хрват ске“. Михај ло вић је до 
меда ље дошао у бор ба ма у кон-
ку рен ци ји каде та у кате го ри ји до 
52. кило гра ма. На тур ни ру који 
је оку пио каде те, јуни о ре и мла-
ђе сени о ре, уче ство ва ло је 
1.750 ткми ча ра из 22 држа ве и 
214 клу бо ва. Кара ти сти из Срби-
је осво ји ли су укуп но 16. меда-
ља у ката ма и бор ба ма и то пет 
злат них, седам сре бр них и чети-
ри брон за не меда ље. Д. Б.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ

25 годи на
фуд ба ла

У ПСЦ „Пин ки“ у Срем ској 
Митро ви ци у уто рак 16. јану а ра 
одр жа на је про мо ци ја књи ге „25 
годи на фуд ба ла – иде мо даље“. 
Књи га ауто ра Јови це Сте ви ћа 
посве ће на је јуби ле ју 25 годи на 
рекре а тив ног игра ња малог 
фуд ба ла и дру же ња које је 
орга ни зо вао и успе шно водио 
Сини ша Нин ко вић. Кроз ову 
рекре а ци ју и дру же ње у про те-
клих 25 годи на про шло је пре ко 
80 чла но ва. О сва ком чла ну 
напи са на је био гра фи ја са 
фото гра фи јом. Кроз репор та же 
са путо ва ња и госто ва ња, изве-
шта је са тур ни ра, запи сни ке са 
утак ми ца, кроз песму, сећа ње, 
анег до те и успо ме не, хро но ло-
шки и сли ко ви то је опи са но 
како је живе ла, ради ла и ста са-
ва ла ова гру па заљу бље ни ка у 
фуд бал и дру же ње, оку пље на 
око Сини ше Нин ко ви ћа.

САВЕЗ СПОР ТО ВА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Ака де ми ја спор та за нај мла ђе
Локал на само у пра ва 

у Инђији опре де ли ла 
је 96 мили о на дина-

ра за финан си ра ње спорт-
ских колек ти ва, удру же ња 
и за уна пре ђе ње спорт ске 
инфра струк ту ре. Захва љу ју-
ћи тој исто риј ској цифри,  45 
клу бо ва и удру же ња моћи ће 
да функ ци о ни шу без ика квих 
про бле ма. Ових дана засе да-
ће и Коми си ја која ће одлу-
чи ти са коли ко сред ста ва ће 
клу бо ви поје ди нач но рас по-
ла га ти у 2018. годи ни а све 
то на осно ву пла но ва које су 
рани је доста ви ли.

Љубо мир Кова че вић, секре-
тар Саве за спор то ва општи-
не Инђи ја каже да су за ову 

годи ну опре де ље на зна чај на 
сред ства за уна пре ђе ње спо-
рт ске инфра струк ту ре. Већ 
у мар ту тре ба ла би да поч не 
реа ли за ци ја про јек та који се 
одно си на изград њу згра де у 
којој ће бити сме ште на буду-
ћа Ака де ми ја спор та.

- То је про је кат који је пози-
тив но оце нио пред сед ник 
Општи не и са чијом реа ли за-
ци јом почи ње мо ове годи не. 
Ака де ми ја спор та нала зи ће 
се у Леја ма и зајед но са оста-
лим објек ти ма у непо сред ној 
бли зи ни чини ће буду ћу спорт-
ско рекре а тив ну зону - исти че 
Кова че вић и дода је да је ове 
годи не за радо ве опре де ље-
но 15 мили о на дина ра  из 

општин ске касе.
- Пред ви ђа ња су да ће се 

у мају ове годи не иза ћи из 
земља них радо ва и кре ну-
ће се са изград њом објек та. 
Ака де ми ја спор та нала зи ће 
се надо мак атлет ске ста зе где 
се тра ди ци о нал но, 38 годи на 
уна зад, одр жа ва Крос Сре-
ма. Ака де ми ја спор та биће 
доступ на деци узра ста од 
седам до 14 годи на из наше и 
зема ља у окру же њу. Са њима 
ће ради ти про фе со ри физич-
ког вас пи та ња, стра них јези-
ка, те ће сва ко дете из Ака-
де ми је иза ћи као обра зо ва на 
осо ба - исти че секре тар Саве-
за спор то ва општи не Инђи ја и 
дода је за крај да је у пита њу 

обје кат од 800 ква дра та са 15 
соба, ресто ра ном и свла чи-
о ни ца ма које ће бити у скла-
ду са свет ским стан дар ди ма. 
План је да Ака де ми ја спор-
та зва нич но поч не са радом 
2020. годи не.

М. Ђ.

Љубо мир Кова че вић
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MALI OGLASI 022/611-556

• Про да јем интересантан јед но-
со бан стан, први спрат, 
Доситејева улица Сремска 
Митровица. Тел. 063/86-21-805.
• Изда јем дво и по соб ни стан полу-
на ме штен Насе ље Ста ри мост, 
тел. 064/414-64-16
• Про да јем јед но со бан стан 38 
м2, вла сник, при зе мље, Насе ље 
Нико ла Тесла, цена 25.500 евра, 
може заме на уз допла ту, тел. 
623-720, 064/235-07-19
• Изда јем јед но и по соб ни стан 
Насе ље Вој во де Сте пе први 
спрат, цен трал но гре ја ње, одмах 
усе љив, тел. 069/641-552
• Изда јем јед но со бан наме штен 
стан са купа ти лом улаз посе бан, 
гре ја ње на гас, на услу зи веш 
маши на и маши на за суше ње 
веша, тел. 671-845, 061/155-51-
10
• Про да јем нов тро со бан стан 70 
м2 могућ дого вор о про да ји на 
више рата, тел. 065/361-16-38
• Про да јем јед но со бан рено ви ран 
стан 40 м2, четвр ти спрат, ЦГ, 
тера са, подрум, тел. 064/280-97-
53
• Изда јем дво ри шни дво со бан 
полу на ме штен стан на Белој 
ружи у Лаћар ку, 100 евра ста на-
ри на + режи ја, тел. 066/434-021
• Изда јем кућу у Срем ској Митро-
ви ци, Ули ца Петра Пре ра до ви ћа 
81, тел. 623-709, 061/227-78-84
• Изда јем јед но со бан стан са ЦГ, 
први спрат, у Декан цу, тел. 
069/165-60-50

• Изда јем гар со ње ру у насе љу у 
бли зи ни касар не, сам ци ма, тел. 
063/852-11-12
• Изда јем дво ри шни стан, Ули ца 
Палан ка 44 у С. Митро ви ци, тел. 
640-330
 • Про да јем два наме ште на ста на 
грун тов но пре тво ре но у један, 
Шећер сокак, тел. 069/622-456
• Про да јем кућу у С. Митро ви ци, 
тел. 063/665-483
• Изда јем пот пу но нов ком плет но 
опре мљен дво и по со бан стан, тв 
+ ине тер нет, тел. 065/361-16-38
• Про да јем дво со бан стан 58 м2, 
Насе ље Ста ри мост, први спрат, 
тел. 064/134-54-26 
• Изда јем гар со ње ру у цен тру 
Срем ске Митро ви це у бли зи ни 
Гим на зи је, тел. 069/122-21-29
• Про да јем кућу у Вели ким Радин-
ци ма, Рад нич ка 5, 14 ари – кућа, 
дво ри ште са помоћ ним про сто ри-
ја ма, два чар да ка, свињ ци, тел. 
621-665, 064/130-80-19 
• Изда јем дво со бан наме штен 
стан у Насе љу Ста ри мост, тел. 
625-512, 064/048-15-49
• Изда јем дво со бан наме штен 
стан у Насе љу М. Хуђи, зва ти 
после 15 часо ва, тел. 060/317-73-
77
• Изда јем наме ште ну гар со ње ру 
за сам це у згра ди, цен тар С. 
Митро ви це, (код Поште) гре ја ње 
ТА пећ, (мала режи ја), 623-767, 
063/831-76-74
• Про да јем недо вр ше ну викен ди-
цу у Диво шу, тел. 069/144-45-51
• Изда јем дво со бан наме штен 
стан у цен тру у С. Митро ви ци, 
тел. 063/546-388

KU]E I STANOVI

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА И ШИД

Обе ле жен
Дан Ру си на

Исто риј ски ар хив „Срем“  
и Дру штво Ру си на у 
Срем ској Ми тро ви ци су 

по во дом На ци о нал ног пра-
зни ка Ру си на 17. ја ну а ра ор-
га ни зо ва ли Ру син ски дан у 
Га ле ри ји „Ла зар Во за ре вић“. 
До га ђај је отво ри ла пе вач ка 
гру па Ру син ски зра ци. На кон 
то га су се се стре Са ра, Сне-
жа на и Ма ри ја на Стра цен ски 
као и Ву ка шин Кр стић пред-
ста ви ли Бо жић ном пе смом, 
а по сле њих је На ђа Ка у рин 
от пе ва ла по бед нич ку пе сму 
Ча роб ни сно ви са фе сти ва ла 
„Ру жин пу по љак“ аутор ке Да-
ни је ле Хор њак. 

У дру гом де лу про гра ма 
при сут ни ма су се обра ти ли  
пот пред сед ник На ци о нал ног 
са ве та Ру син ске на ци о нал не 
ма њи не Јов ген Му дри и Ђу-
ра Ла тјак ко ји су го во ри ли о 
исто ри ји Ру си на, на во де ћи 
да су Ру си ни као на род увек 
би ли ја ко скром ни са ми ни-
мал ним зах те ви ма од др жа ве 

у ко јој су жи ве ли. На кон то га 
па рох Грч ко ка то лич ке цр кве 
у Срем ској Ми тро ви ци отац 
Вла ди слав Вар га је ис при чао 
не што ви ше о ми тро вач ким 
Ру си ни ма, као и о то ме где су 
на ста ње ни и ко ли ко је по ро-
ди ца оста ло. 

На кра ју ве че ри уз кла вир-
ску прат њу про фе со ра Алек-
сан дра Цун дре, уче ни ца Иси-
до ра Ко зли на је на фла у ти 
из ве ла де ла Јо ха на Се ба сти-
ја на Ба ха ко ја је при пре ми ла 
про фе сор ка Та тја на Миљ ко-
вић. Про грам је за тво рен  пе-
смом „Пут“ ко ју је ре ци то ва ла  
аутор ка Ја сна Ар ба нас и пе-
смом „Ми ов де ни смо го сти“ 
ко ју је го во рио Ми лош Ма љик.

У про сто ри ја ма Кул тур-
но про свет ног дру штва „Ђу-
ра Киш“ у Ши ду та ко ђе је 17. 
ја ну а ра при год ним кул тур-
но умет нич ким про гра мом 
обе ле жен На ци о нал ни дан 
Ру си на. Све ча ну ака де ми ју 
при пре ми ли су чла но ви тог 

кул тур но умет нич ког дру-
штва, а на све ча но сти је 
пред ста вљен и исто риј ски 
при каз на те му 200 го ди-
на од по чет ка шко ло ва ња 
на ру син ском је зи ку од 19. 
ве ка до да нас. О овој те ми 
го во ри ли су Ве ра Ду па ло, 
Са ња Тир кај ло и Зла ти-
ца Сивч Здра вић, док су 
се у кул тур но умет нич ком 
про гра му пред ста ви ли 
ста ри ја и мла ђа пе вач ка 
гру па ру син ског Дру штва 
из Ши да,  као и уче ни ци 
Основ не шко ле „Бран ко 
Ра ди че вић“ Са ра и Да вид 
Хир јо ва тиј ко ји су про чи-
та ли пе сме на ру син ском 
је зи ку.

 Е. М. Н. 

Пе вач ка гру па Ру син ски зра ци 

Са свечаности у Шиду
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Мало које насе ље 
у нашој земљи се 
може похва ли ти 

бога том исто ри јом какву 
има Крче дин. Тра го ви живо-
та почи њу још из нео ли та, о 
чему све до че и нала зи шта 
која су про на ђе на у ата ри ма 
овог срем ског села. Видљи-
ви су оста ци из брон за ног и 
гво зде ног доба, а свој траг 
оста ви ли су Римља ни, Тур-
ци, Аустро у га ри и оста ли.

Зани мљи ву при чу о исто-
ри ји Крче ди на међу кори це 
сат као је Мио драг Обра-
до вић, аутор моно гра фи је 
„Крче дин, моје село“ и пред-
сед ник Зави чај ног дру штва 
„Игњат Бокур“ из Крче ди на.

Како наво ди Обра до вић, 
веру је се да име села поти-
че из грч ке мито ло ги је и да 
је саста вље но од две речи 
Кар кин - по име ну мито ло-
шког бића у обли ку рака, за 
које се веру је да је Хер кул 
поту као баш на овим про-
сто ри ма, и иден - што зна чи 
виде ти.

- Нај ин те ре сант ни ји део 
исто ри је је из самог гво зде-
ног доба које почи ње дола-
ском Кел та. На месту сада-
шњег Крче ди на, веру је се 
да се нала зио вели ки град 
Опи дум, који је оформ љен 
након неу спе шног напа-
да Кел та на Дел фе - каже 
Обра до вић и дода је да је 

про на ђе на вели ка ризни ца 
келт ског нов ца која бро ји 
883 кова ни це које су наста-
ле у твор ни ци нов ца која 
се нала зи ла на лока ли те ту 
Вис. У пита њу је, каже он, 
до сада нај ве ћа про на ђе на 
ризни ца келт ског нов ца у 
нашој земљи.

- У пита њу су при ме ри 
ими та ци ја грч ких драх ми са 
лико ви ма из грч ке мито ло-
ги је и сама та збир ка нов ца 
у струч ној лите ра ту ри носи 
назив Крче дин ски тип 1 и 
тип 2 - каже аутор моно гра-
фи је „Крче дин, моје село“. 

Кел ти нису успе ли да 
поту ку Дел фе али су их зато 
опљач ка ли и, како каже наш 
саго вор ник, посто ји веро-
ва ње да је то бла го оста ло 
негде на про сто ру сада-
шњег Крче ди на.

- Мно ги рим ски импе ра то-
ри су то бла го касни је тра-
жи ли на под руч ју Крче ди на 
и нису га нашли, па је то 
зада так који је остао нере-
шив  и ујед но иза зов неким 
буду ћим истра жи ва чи ма. 
Ина че, сав потес Крче ди на 
врви од нала за из келт ског 
и рим ског доба, вре ме то 

пола ко вра ћа напо ље- каже 
Обра до вић и дода је да су 
мешта ни годи на ма уна зад 
изо ра ва њем њива наи ла зи-
ли на раз ли чи те пред ме те 
из доба Кел та. 

Кел ти су се касни је рома-
ни зо ва ли и неста ли са овог 
под руч ја. Како каже Обра-
до вић, Крче дин се тада 
нала зио на Рим ском путу и 
уз Дунав, као глав на „арте-
ри ја“. Дола ском Тура ка опет 
је био на Цари град ском дру-
му, од Бео гра да до Буди ма. 

- Тим путем су про ла зи-
ли кара ва ни са бла гом и 
мно штвом људи. Посто ји 
писа ни запис о попи су ста-
нов ни ка, тур ски деф те ри из 
1548. годи не, где је Крче дин 
ока рак те ри сан као зна чај-
но насе ље уз посе бан ста-
тус, јер су ста нов ни ци били 
чува ри тог дела Царир град-
ског пута. Такав ста тус, у то 
вре ме има ла је само Тиди-
ја, а нешто касни је Земун 
и Вуко вар - каже Обра до-
вић гово ре ћи о само јед ном 
делу бога те исто ри је инђиј-
ског села Крче дин опи са ном 
и у њего вој моно гра фи ји 
„Крче дин, моје село“.

М. Ђ.

КРЧЕ ДИН  СЕЛО БОГА ТО ИСТО РИ ЈОМ

Кел ти за собом
оста ви ли бла го

Мио драг Обра до вић

Крче дин, село бога то исто ри јом 

Келт ски новац про на ђен у Крче ди ну


