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ПРВО ЛИЦЕ ЈЕД НИ НЕ: МИО МИР ФИЛИ ПО ВИЋ ФИЋА ДОБИТ НИК СРЕ ТЕЊ СКОГ 
ОДЛИ КО ВА ЊА 

Ово је при зна ње
целој про фе си ји

Ја сма трам да
увек тре ба

шти ти ти сво ју
про фе си ју. Мораш
да волиш оно што 

радиш и мораш
да пошту јеш сво је 

коле ге. Ово
при зна ње је

при зна ње
нови нар ској

про фе си ји. Мислим 
да сам ја ово
добио за свој

цело ку пан рад
у послед њих 40

годи на, каже Мио мир 
Фили по вић Фића

МиомирФилиповићФића,новинар
изСремскеМитровице,овогоди
шњи је добитник сребрнемеда

ље за заслуге у области новинарства.
Ово велико државно одликовање уру
чиомујепредседникАлександарВучић
14. фебруара поводом Дана држав
ности Србије. Мали је број новинара
којисууновијојисторијидобилиовако
високо одликовање. Миомиру Филипо
вићу ово признање није једино, али је
свакаконајвеће.Усвојој40годинадугој
новинарској каријери постао је „вла
сник“многиновинарскихидруштвених
признања, међу којима свакако треба
издвојитиВуковунаграду.
Миомир Филиповић свој новинар

ски посао ради са пуно љубави, како
сам каже. Оснивач и уредник Сеоских
новина,Фића је писао замноге редак
цијеширомбившеЈугославије, између
осталихизаПолитикусакојомиданас
сарађује као дописник. Новинарски

посаомуједонеомноголепихтренута
кауживоту.Требанапоменутидасуга
за добитника овог изузетног државног
одликовањапредложилипредставници
30општинауСрбији.

Мораш да волиш
оно што радиш

 Од свих општина највише ме је
подржао мој град, Сремска Митрови
ца.Никаднисамбиониуједнојвласти.
То сам рекао и председнику Вучићу.
Онјерекаонештоусмислукаконови
нари  заслужују пажњу председника
републике. Ја кажем, а поготово што
ја нисам чланСНС.Он се почео сме
јати. И сетио се да је од мене пре 20
година уМачванскојМитровицидобио
књигузасинаДанила.Иманевероват
нумеморију.
Сматрамдаувектребаштититисво

јупрофесију.Морашдаволишоношто
радишиморашдапоштујешсвојеколе
ге.Мислимдајеовопризнање,призна
њеновинарскојпрофесији.Чакмислим
дасам јаоводобиозасвојцелокупан
радупоследњих40година.Новинари,
признаћемо, нису баш на неком сјај
номгласу,иматудостасукобаинера
зумевања на линији актуелна власт
новинарство, али ова награда је по
моммишљењунекаврстапокушајада
се ипак овој професији ода признање.
Лично,никаданисамимаопроблемда,
акојенештолоше,кажемдајетолоше.
Никаднисампропустиоприликудаука
жем онима који су на власти да неки
потезинисудобри.Ево, конкретноово
ококуповинетракторе.Јасамторекао
иминиструБраниславуНедимовићу,ви
стеомогућилидакупетрактореимеха
низацијуоникојитовећимају.Мојотац
јеимао5,5 јутараземљеимогао језа
готовновацдакупитрактор.
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И не само мој отац, хиља де и хиља
де таквих као што је он су то могли. 
Данас то не може. Данас мораш да 
имаш 15 хиља да евра да би купио 
трак тор и да би му се вра ти ло десет 
хиља да евра. Па шта вра ћаш они ма 
који то већ има ју? Омо гу ћи те они ма 
који то нема ју да купе трак тор. Ја 
желим да ука жем на нешто што по 
мени није добро. То није кри ти ка, то 
је поку шај да се ука же на про блем. 
Ја сам увек поку ша вао да ура дим 
нешто у некој сре ди ни. Ја сам рекао, 
хај де да ура ди мо нешто за Митро ви
цу, да се чује... Али хај де да то не 
буду само Римља ни. Овде Срби живе 
осам веко ва. Ја сам хтео да у Шиша тов цу 
напра ви мо пре ко целог лета мани фе ста
ци ју, да то буде кул тур но лето да се то 
чује у целој Срби ји. Желим да иде је које 
спро во дим широм Срби је буду и овде 
оства ре не, у Митро ви ци. Ја ово што 
радим, то волим. Од 1976. годи не се 
бавим нови нар ством. Те годи не сам први 
пут обја вио текст о мом селу, Раден ко ви
ћу. Напи сао сам она ко како сам знао, 
помо гао ми је покој ни Бран ко Чан чар. Тим 
послом сам се зара зио, про шло је вре ме, 
мало сам нешто и нау чио о нови нар ству, 
почи ње сво ју при чу Мио мир Фили по вић 
Фића, човек који је гото во цео рад ни век 
посве тио селу и људи ма са села. И то не 
само као осни вач и уред ник Сео ских 
нови на, него и као публи ци ста, аутор мно
го број ни књи га, паси о ни ра ни саку пљач 
народ ног ства ра ла штва, орга ни за тор 
мно гих мани фе ста ци ја широм Срби је.

Човек који позна је
мили он људи

 Срп ски народ је више усме ни ји него 
писме ни ји. Моја фами ли ја, моји пре ци су 
дошли из Лике, кад су дошли у мом селу 
је било само три писме на чове ка. То је 
било 1850. годи не. Само тро ји ца су били 
писме ни од 590 ста нов ни ка. Село се 
стра хо ви то раз ви ло у дру гој поло ви ни 19. 
века, да је има ло чети ри посла ни ка у пар
ла мен ту Кра ље ви не Срби је. Први човек 
који је док то ри рао на бео град ском уни
вер зи те ту је из мог села. То је про сто 
неве ро ват но. Ти моји пре ци су били виђе
ни ји људи у селу. Мој деда Милу тин је био 
пред сед ник рибар ске задру ге за цело 
под руч је Саве, као човек сељак. Било је 
од њега и шко ло ва ни јих и писме ни јих 
људи, али су у Шап цу иза бра ли 
њега и он је то био осам годи на. 
Имао је први гра мо фон у селу, први 
бици кл. Нису моји били нешто бога
ти, али били су мало напред ни ја 
поро ди ца. Имам у фами ли ји мно го 
инте лек ту а ла ца, лека ра, архи те ка
та. 

Основ но је да волиш посао и да 
волиш људе. Ја волим ово што 
радим. Да сам у некој дру гој про фе
си ји можда бих зара дио мно го више 
пара, да тргу јем или нешто слич но. 
Али ја ово волим. Ужи вам у томе. 
Мени није тешко да одем на крај 
Срби је ако има нека лепа све ча ност 
посве ће на кул ту ри. 

Неки моји при ја те љи ми кажу, у 
Срби ји посто ји мили он људи које 
Фића зна. Сигур но две хиља де села 
у Срби ји знам. У Вој во ди ни има 420 
села. И не знам, волео бих да одем 

у неко селу у ком ме неће пре по зна ти. То 
је у ства ри немо гу ће. То није само хва ла, 
коле ге које ме позна ју то зна ју.

Ја сам био 21 годи ну у ново сад ском 
Днев ни ку. Никад нисам седео за мојим 
сто лом и писа ћом маши ном коју сам 
добио од редак ци је. Писао сам код сво је 
куће и путо вао сам све том. Нисам могао 
да зами слим да седим у редак ци ји и да 
нешто пишем. Шта да гле дам кроз про зор 
и да изми шљам? Мораш оти ћи на лице 
места да раз го ва раш са људи ма, да осе
тиш атмос фе ру, тако је лак ше да се 
нешто напи ше.

Кад сам био млад нови нар одем на 
рум ски вашар, тач но сам знао који сељак 
је из ког села. Познао сам их по шеши ру, 
по пршња ку да л је из Доњег Сре ма, да л 
је из Фру шке горе. Данас кад одеш на 
вашар, ти не знаш ко је ода кле. Сви има ју 
фар ме ри це, исте јак не, све је уни фор ми
са но. И свад бе су сад све исте. Нема 
више пра вих сре мач ких свад би, ни 
мачван ских ... сад само уђу у салу и пусте 
музи ку до џ. Нема духа, нема сми сла. 

Не мислим ја да ово држав но при зна ње 
није заслу жио још неко од наших коле га. 
Нисам само ја то заслу жио. Али, мене је 
подр жа ло ско ро 30 општи на. Про фе сор 
Сима Авра мо вић ми је при шао и рекао:  
морам да пораз го ва рам са вама. Зар је 
могу ће да толи ко људи подр жи вашу кан
ди да ту ру?  

Ја ово радим из задо вољ ства, ова 
награ да је дошла сама по себи. И морам 
да нагла сим да сам увек имао подр шку 
гра да Срем ске Митро ви це. То морам да 
истак нем. Не бих могао ово да радим да 
Срем ска Митро ви ца није ста ла иза мене. 
И увек је та подр шка била како тре ба.  
Имао сам одлич ну сарад њу са бив шим 
гра до на чел ни ком Бра ни сла вом Неди мо
ви ћем, он ме је први назвао да ми чести

та на овом одли ко ва њу. Исто тако, 
сада шњи гра до на чел ник Вла ди мир 
Сана дер је обез бе дио ауто и шофе
ра да одве зе мене и моју поро ди цу 
на доде лу при зна ња у пред сед ни
штво Срби је. И ја им се захва љу јем 
од срца, каже Фића.

Без села
нема напрет ка

Нај ви ше волим кад се нешто дога
ђа у нашим сели ма и волим да 
будем анга жо ван око тих мани фе

ста ци ја. Захва љу јем се сви ма који ме 
подр жа ва ју у ово ме што ради м. Мислим 
да Сео ске нови не нема ју кон ку рен ци ју у 
Срби ји, а то је ште та. Посто ји огро ман 
про стор у тој обла сти. У сели ма посто ји 
глад за нови на ма, за садр жа ји ма о селу и 
за село. Рани је су посто ја ле задру ге,  
посто јао је неки цен тар дру штве ног орга
ни зо ва ња у селу. Данас тога нема, а људи 
има ју потре бу да се о селу гово ри, пише. 
У сели ма се уки да ју библи о те ке. Реци мо, 
у Кља ји ће ву и Бач ком Моно штру. Пре 
две ста годи на цар Фра ња Јосиф је Срби
ма дао библи о те ке у тим сели ма и сад су 
дошли неки Срби у срп ској држа ви и уга
си ли их. Ова власт је њих нате ра ла да 
поно во отво ре библи о те ке.

Сели ма тре ба орга ни за ци ја, тре ба 
само неко да покре не те људе. Ево, сад 
сам мини стру Вуко са вље ви ћу изло жио 
иде ју да напра ви мо лигу духо ви то сти 
села. И он се сло жио са тим. Да те људе 
диг не мо из летар ги је. У сели ма се све 
више отва ра ју апо те ке а затва ра ју кафа
не. Кад је било пет кафа на у селу а нијед
на апо те ка људи су били здра ви ји. Данас 
имаш пет апо те ка и нијед ну кафа ну, а 
људи боле сни. Тре ба да буде кафа на, ту 
је радост.

Ја сам нови нар хтео – не хтео, али има 
мно го дру гих ства ри које волим да радим, 
посеб но у обла сти кул ту ре. Е, а ту мора 
да буде пажња посве ће на селу. Јер село 
је род но место Срби је. Без села нема 
напрет ка. Добри ца Ћосић је рекао да 
ћемо ми без села бити један дез о ри јен ти
сан и неу ро ти чан народ који неће има ти 
свој извор. А кад немаш свој извор онда 
река не посто ји, а река је живот. Част Бео
гра ду, али шта ће Бео град без све жи не 
мозго ва, мла дих људи ...

Има мо неку ква зи кул ту ру на сце ни. 
Селу тре ба при ћи са више аспе ка та. Није 

то само да им купу јеш трак то ре, а 
они да раде и про из во де хра ну. Селу 
тре ба и кул ту ра и умет ност. Људи у 
сели ма има ју потре бу да се ама тер
ски баве кул ту ром, песмом, игром, 
глу мом, спо р том ... Било је рани је 
удру же ња сли ка ра наи ва ца по сели
ма. Извор но ства ра ла штво тре ба 
него ва ти да би се касни је то надо
гра ђи ва ло.

Ја сам зато да се на селу обно ви 
то ства ра ла штво. Про из вод ња хра не 
се под ра зу ме ва, али тамо где се про
из во ди хра на мора да се негу је кул
ту ра, спо рт, ства ра ла штво... нешто 
што је достој но чове ка. Не може то 
да буде све иде ал но, али тре ба 
поку ша ти, тре ба се тру ди ти. А то 
мора да се подр жи, пре све га финан
сиј ски. Без кул ту ре ми нисмо ништа, 
закљу чу је Мио мир Фили по вић Фића.

Вла ди мир Ћосић
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ДОМ ЗДРА ВЉА

Бр жа и ква ли тет ни ја
фи зи кал на те ра пи ја

Слу жба фи зи кал не ме
ди ци не пе ћи нач ког 
До ма здра вља „Др 

Дра ган Фун дук“, одне дав но 
је опре мље на са два но ва 
са вре ме ни ја апа ра та – за 
маг нет ну те ра пи ју и ла сер, 
ко ји ће у знат ној ме ри по
бољ ша ти усло ве ле че ња 
па ци је на та. Пре ма ре чи ма 
ди рек то ри це ове уста но ве 
Ду брав ке Цвет ко вић Ми ћић, 
апа рат за маг нет ну те ра пи ју 
и ла сер су би ли нео п ход ни 
јер је слу жба фи зи кал не ме
ди ци не до са да ко ри сти ла 
за ста ре ле мо де ле.

 До са да смо ко ри сти ли 
је дан апа рат за маг нет ну те
ра пи ју, а с об зи ром на то да 
те ра пи ја за јед ног па ци јен та 
тра је два де се так ми ну та до 
по ла са та, ма ли број па ци

је на та смо успе ва ли да тре
ти ра мо то ком јед ног рад ног 
да на. Са да ће фи зи ја три 
мо ћи да ле ко ви ше па ци је
на та да збри ну. Та ко ђе, апа
рат за ла сер те ра пи ју ко ји 
смо до са да има ли до ста је 
стар и вр ло че сто се ква рио, 
те смо од лу чи ли да на ба ви
мо са вре ме ни ји ко ји мо же 
да тре ти ра и не ке дру ге ду
би не.Новац за ову на бав ку 
обез беђен је из средстава 
које Дом здра вља успе да 
за ра ди на го ди шњем ни воу 
од слу жбе ме ди ци не ра да – 
ре кла је Цвет ко вић Ми ћић.

Но ви апа рат за маг нет ну 
те ра пи ју опре мљен је до
дат ним со ле но и ди ма, ко је 
ни је имао прет ход ни апа рат, 
а ка ко нам је ре кла Је ле на 
Клуз Ђур ђе вић, спе ци ја ли

ста фи зи кал не ме ди ци не и 
ре ха би ли та ци је, маг нет но 
по ље де лу је око са мог па
ци јен та што је до бро за де
ге не ра тив на оште ће ња као 
што је осте о по ро за.

Спе ци ја ли ста фи зи кал не 
ме ди ци не пе ћи нач ког До ма 
здра вља по себ но се освр
ну ла на но ви апа рат за ла
сер ску те ра пи ју, ко ји се да
нас у фи зи кал ној ме ди ци ни 
нај ви ше ко ри сти и ко ји мо
же да се ко ри сти и за аку
пунк ту ру.

 Но ви ла сер спа да у ла
се ре но ве ге не ра ци је. Са
мим тим мо же мо да тре ти
ра мо не ке бо ло ве ко ји су 
ло ци ра ни ду бље, за раз
ли ку од прет ход ног ко ји је 
имао ма њу про дор ну моћ – 
до да је Клуз Ђур ђе вић.

ПЕ ЋИН ЦИ

15 ста но ва
за из бе глич ке 
по ро ди це

Оп шти на Пе ћин ци рас
пи са ла је Јав ни по зив за 
из бор ко ри сни ка по мо ћи 
за ре ша ва ње стам бе них 
по тре ба из бе гли ца да ва
њем у за куп 15 стам бе
них је ди ни ца са мо гућ но
шћу ку по ви не на те ри то
ри ји оп шти не Пе ћин ци.

Ста но ви за ко је из бе
глич ке по ро ди це мо гу да 
се при ја ве би ће из гра ђе
ни у окви ру стам бе не 
згра де у Ши ма нов ци ма, 
чи ја из град ња је ре зул
тат пот пи са ног уго во ра 
из ме ђу Ко ме са ри ја та за 
из бе гли це и ми гра ци је и 
Оп шти не Пе ћин ци. Из 
град њу ста но ва фи нан
си ра ће Ко ме са ри јат, а 
Оп шти на Пе ћин ци је бес
плат но усту пи ла гра ђе
вин ско зе мљи ште за 
из град њу стам бе не згра
де.

Пред сед ник Оп шти не 
Пе ћин ци Жељ ко Тр бо
вић не дав но је на јед ном 
јав ном ску пу из нео по да
так да је у пе ћи нач кој 
оп шти ни оста ло вр ло 
ма ло из бе глич ких по ро
ди ца са не ре ше ним 
стам бе ним пи та њем и 
на ја вио да ће то ком 
ње го вог ман да та све 
из бе глич ке по ро ди це у 
оп шти ни Пе ћин ци би ти 
стам бе но збри ну те, чи ме 
ће зна чај но би ти олак ша
на њи хо ва ин те гра ци ја у 
ло кал ну сре ди ну.

ДО ЊИ ТО ВАР НИК

Ручак за градитеље канализације
Пр ва фа за из град ње 

ка на ли за ци о не мре же 
у До њем То вар ни ку 

бли жи се кра ју, а 16. фе бру
а ра су Са вет ме сне за јед ни
це и ме шта ни До њег То вар
ни ка рад ни ци ма ко ји ра де 
на из град њи ка на ли за ци је 
при ре ди ли све ча ни ру чак на 
ко јем су их по ча сти ли пра
се ти ном са ра жња.

 Ови љу ди вред но ра де 
већ два ме се ца у свим вре
мен ским усло ви ма, ка ко 
би смо ми што пре до би ли 
ка на ли за ци ју, па смо хте ли 
да им по ка же мо да це ни мо 
њи хов рад. Ис ко ри сти ли 

смо сло бод но вре ме пре ко 
пра зни ка и оку пи ли се да 
ис пе че мо пра се и да их 
по ча сти мо. Ујед но је ово 
би ла до бра при ли ка и за 
нас ме шта не да се оку пи мо 
и дру жи мо – ре као је пред
сед ник Са ве та ме сне за јед
ни це До њи То вар ник Ми лан 
Алек сић.

И док се пра се пе кло, рад
ни ци су уве ли ко ра ди ли, а 
ка ко су нам ре кли, То вар ни
ча ни су се по ка за ли као 
од лич ни до ма ћи ни, увек 
спрем ни да по ча сте рад ни
ке, по себ но ка да ра де 
ис пред њи хо ве ку ће.

Нови апарати за службу физикалне медицине

Прасетина за градитеље канализације
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ И ГРАДОНАЧЕЛНИК СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ
НА ОКРУГОМ СТОЛУ У НИШУ

По моћ срп ским
оп шти на ма на Ко со ву
Окру глом сто лу гра до

ва и оп шти на, ко ји су 
у Ни шу 12. фе бру а ра 

ор га ни зо ва ли Стал на кон фе
рен ци ја гра до ва и оп шти на 
(СКГО), Рад на гру па Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је за пру
жа ње по др шке во ђе њу уну
тра шњег ди ја ло га о Ко со ву 
и Ме то хи ји и Ми ни стар ство 
др жав не упра ве и ло кал не 
са мо у пра ве, при су ство ва ли 
су и гра до на чел ник Срем ске 
Ми тро ви це Вла ди мир Са на
дер и пред сед ник Оп шти не 
Пе ћин ци Жељ ко Тр бо вић.

Окру гли сто је ор га ни зо
ван у окви ру про це са Уну
тра шњег ди ја ло га о Ко со ву 
и Ме то хи ји, ко ји је по кре нуо 
пред сед ник Ре пу бли ке Ср
би је Алек сан дар Ву чић, а по 
ре чи ма пред сед ни ка Тр бо ви
ћа, Окру гли сто је био до бра 
при ли ка да се са гле да на ко
је све на чи не ло кал не са мо
у пра ве из цен трал не Ср би је 
мо гу да пру же не по сред ну 
по др шку ло кал ним са мо у
пра ва ма на Ко со ву и Ме то
хи ји са ве ћин ским срп ским 
ста нов ни штвом.

 Са ста нак је био кон струк
ти ван и чу ли смо број не 
кон крет не пред ло ге ка ко оп
шти не и гра до ви из цен трал

не Ср би је мо гу да по мог ну 
срп ским оп шти на ма на Ко
со ву и Ме то хи ји од до на ци је 
сред ста ва, пре ко са рад ње у 
раз во ју при вред них ка па ци
те та и сти пен ди ра ња уче ни
ка и сту де на та са Ко со ва и 
Ме то хи је, до по мо ћи у уна
пре ђе њу ад ми ни стра тив них 
услу га. Оп шти на Пе ћин ци ће 
сва ка ко, у скла ду са за кључ
ци ма до не тим на Окру глом 

сто лу, ак тив но уче ство ва ти 
у пру жа њу по др шке срп ским 
оп шти на ма у ју жној срп ској 
по кра ји ни – из ја вио је пр ви 
чо век пе ћи нач ке оп шти не.

У ра ду Окру глог сто ла су 
уче ство ва ли ми ни стар др
жав не упра ве и ло кал не са
мо у пра ве Бран ко Ру жић и 
ди рек тор Кан це ла ри је за Ко
со во и Ме то хи ју Вла де Ре пу
бли ке Ср би је Мар ко Ђу рић, 

ко ји је на кон са стан ка са оп
штио да је по стиг нут до го вор 
да сва ку од срп ских оп шти на 
на Ко со ву и Ме то хи ји по де
сет оп шти на из цен трал не 
Ср би је узме под бри гу и за
шти ту, те да се на тај на чин 
је ди ни це ло кал не са мо у пра
ве са те ри то ри је це ле Ср би је 
укљу че у бор бу за очу ва ње 
срп ског на ро да на Ко со ву и 
Ме то хи ји.

Жељко Трбовић и Владимир Санадер у Нишу

ЦР ВЕ НИ КРСТ

Ши ма нов чан ке за при мер
То ком хлад них зим ских да на 

то пла оде ћа и ле па реч су 
не што што нај у гро же ни ји ста

нов ни ци пе ћи нач ке оп шти не увек 
мо гу до би ти у Цр ве ном кр сту Пе
ћин ци, а ху ма ност је од ли ка ко ју 
по се ду ју не са мо рад ни ци ове уста
но ве не го и сви ко ји сво јим де ли ма 
до при но се не чи јој сре ћи, као што 
су чла ни це Удру же ња же на „Ши ма
нов чан ке“, ко је се по ред ре дов них 
ак тив но сти ба ве и ху ма ни тар ним 
ра дом и при ку пља ју по лов ну гар
де ро бу ко ју ре дов но ис по ру чу ју пе
ћи нач ком Цр ве ном кр сту.

Ка ко нам је ре кла Гор да на Ко
ње вић, се кре тар ка Цр ве ног кр ста, 
не дав но су Ши ма нов чан ке ис по ру
чи ле ве ћу ко ли чи ну гар де ро бе за 
де цу, а про шле не де ље је при сти

гла знат на ко ли чи на оде ће и обу ће 
за од ра сле.

 На ма је за и ста по треб на по моћ 
свих до бро на мер них гра ђа на, јер 
по го то во то ком зи ме ве ли ки број 
ко ри сни ка до ла зи код нас у по тра
зи за то пли јом гар де ро бом, и то 
је не што нај ма ње што мо же мо да 
учи ни мо за њих. Удру же ње же на 
из Ши ма но ва ца ве о ма је ак тив но 
и ре дов но ис по ру чу ју при ку пље ну 
гар де ро бу и на дам се да ће њи
хов при мер да сле де и сва оста
ла удру же ња са те ри то ри је на ше 
оп шти не, као и сви гра ђа ни ко ји 
има ју ви шак гар де ро бе – ре кла је 
Ко ње вић, и до да ла да је тре нут но 
пе ћи нач ком Цр ве ном кр сту нај по
треб ни ја обу ћа али и гар де ро ба за 
де цу школ ског уз ра ста.

Донација мештана Шимановаца
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У ИРИ ГУ ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА СЛА ВА СВЕ ТИ ТРИ ФУН И УРУ ЧЕ НА НАГРА ДА „ЛУЧА“

Ириг је сим бол про све ће но сти 
и ода но сти тра ди ци ји

Изу зе тан је осе ћај 
при ми ти ово вели ко 
при зна ње у ири шкој 

Срп ској чита о ни ци, не 
само зато што је на 

ини ци ја ти ву
кру ше дол ског
архи ман дри та 

Дими три ја Кре сти ћа 
осно вана још дав не 

1842. дакле,
пре библи о те ке
Мати це срп ске
и Бео град ског

чита ли шта, рекао је 
Игор Миро вић који је 

у име Покрајинске 
вла де при мио 

награ ду „Луча“

Сла ву општи не и Дан Срп ске 
чита о ни це, Светог Три фу на,  
Ири жа ни су 14. фебру а ра обе

ле жи ли зајед но са број ним гости ма, 
међу који ма су били и вла ди ка срем
ски Васи ли је и Игор Миро вић, покра
јин ски пре ми јер који је награ ду за 
допри нос кул ту ри „Луча“ при мио у 
име Покрајинске вла де.

Дома ћин Сте ван Кази ми ро вић, 
пред сед ник Општи не захва лио је 
свим гости ма који су дошли да зајед
но са њима обе ле же сла ву.

– Ми смо мала општи на, али смо 
поче ли убр за но да се раз ви ја мо. На 
нашој тери то ри ји има пуно вина ра и 
Свети Три фун је и њихо ва сла ва – 
рекао је Кази ми ро вић.

Обред сече ња слав ског кола ча 
прво је одр жан у све ча ној сали згра
де Општи не, а одр жао га је вла ди ка 
Васи ли је у саслу же њу све штен ства 
Срп ске пра во слав не цркве.

Вла ди ка срем ски Васи ли је се, у 
свом обра ћа њу оку пље ни ма, запи тао 
шта је то сре ћа. Ста ри Гр ци су сма
тра ли да је она у лепо ти и поди за ли 
су веле леп не хра мо ве и људ ске кипо
ве, Римља ни и запад ни свет су сма
тра ли да сре ћа у сна зи, вла да њу и 
осво ји ли су читав свет. 

– У нови је вре ме људи сма тра ју да 

је сре ћа у паме ти, напрет ку нау ке, 
али има пуно људи који су лепи и 
бога ти, а несрећ ни. Ми хри шћа ни 
каже мо да је нај срећ ни ји онај који 
има Бога у себи, у лепо ти душе, а 
може бити сиро ма шан. Тако је и ири
шка општи на мала, али бога та све ти
ња ма, наро дом, гра дом који посто ји 
веко ви ма, чува исто ри ју свог наро да 
– рекао је вла ди ка Васи ли је.

По окон ча њу обре да, пре ми јер 
Игор Миро вић је у прат њи дома ћи на 
оби шао род ну кућу позна тог књи жев
ни ка Бори сла ва Михај ло ви ћа Михи за 
која је ком плет но рено ви ра на захва
љу ју ћи нај ви ше, упра во  сред стви ма 
доби је ним од Покра ји не.

У Срп ској чита о ни ци у Ири гу наста
вље но је обе ле жа ва ње крсне сла ве 
ове нај ста ри је чита о ни це срп ског 
наро да, а про сла ва је запо че ла хим
ном у изво ђе њу хора  Бого сло ви је из 
Срем ских Кар ло ва ца.

Дирек тор ка Срп ске чита о ни це Вера 
Нов ко вић је ука за ла да је Ириг у сво
јој исто ри ји имао мно го више него 
знат но веће варо ши.

– Наша чита о ни ца је осно ва на 
1842. годи не и са поно сом носи сво је 
дру го име  нај ста ри је чита ли ште у 
Срба. Може мо бити поно сни на њу, 
али и на сво је прет ке који су већ тада 

Покрајинском премијеру Игору Мировићу уручена награда „Луча“ 
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били визи о на ри. И поред свих финан
сиј ских тешко ћа у про шлој годи ни, ми 
смо успе шно реа ли зо ва ли свој про
грам, али и неко ли ко зна чај них про је
ка та, орга ни зо ва ли смо про мо ци је 
књи га, ликов не изло жбе, обе ле жи ли 
све зна чај не дату ме. Тру ди ће мо се 
да у овој годи ни буде мо још бољи и 
кре а тив ни ји – иста кла је Вера Нов ко
вић.

Обра зло же ње за 36. награ ду „Луча“ 
која се доде љу је за допри нос раз во ју 
кул ту ре и кул тур ног ства ра ла штва у 
ири шкој општи ни дао је књи жев ник 
Тодор Бјел кић, пред сед ник жири ја за 
доде лу награ де. 

Покра јин ска вла да је доби ла ову 
награ ду јер читав низ годи на актив но 
пома же инсти ту ци је кул ту ре у ири
шкој општи ни, посеб но Срп ску чита о
ни цу у реа ли за ци ји кул тур них про гра
ма, потом већ 14 годи на и награ ду 
„Бори слав Михај ло вић Михиз“, као и 
низ дру гих публи ка ци ја и ката ло га, 
али и за рекон струк ци ју Михи зо ве 
куће, као и адап та ци ју  јед не  од нај
леп ших згра да  Каси не у Врд ни ку у 
којој ће бити сме ште но оде ље ње 
чита о ни це „Мили ца Сто ја ди но вић 
Срп ки ња“. 

На награ ди „Луча“ се захва лио Игор 
Миро вић, пред сед ник Покра јин ске 
вла де изра зив ши задо вољ ство што је 
у сре ди ни где се нала зи нај ста ри ја 
чита о ни ца, где је  рођен позна ти књи
жев ник  Михиз, вели ки сли кар Васа 
Ашки ће вић и где су у око ли ни мана
сти ри све те Фру шке горе.

 Назив вашег места је мно го више 
од про сте гео граф ске одред ни це,  он 
је сим бол про све ће но сти и про све ти
тељ ства, истрај но сти и тра ја ња, 
ства ра ња тра ди ци је и ода но сти тој 
тра ди ци ји. Изу зе тан је осе ћај при ми
ти ово вели ко при зна ње у ири шкој 
Срп ској чита о ни ци, не само зато што 
је на ини ци ја ти ву кру ше дол ског архи
ман дри та Дими три ја Кре сти ћа осно
ва ли још дав не 1842. дакле,  пре 
библи о те ке Мати це срп ске и Бео
град ског чита ли шта.  У то вре ме она 

је има ла импре сив них више од 600 
књи га само на срп ском јези ку. Била је 
срав ње на до теме ља на кра ју 1944. 
годи не, без ијед не књи ге, али је успе
ла да се подиг не из пепе ла и поно во 
поста не све ти о ник кул ту ре, не само у 
Сре му и Вој во ди ни већ у целом срп
ском наро ду. Наша жеља да обно ви
мо Михи зо ву кућу израз је дубо ког 
пошто ва ња пре ма јед ном постиг ну ћу 
и да само чува њем дела нај бо љих 
међу нама нај бо ље допри но си мо 
кул тур ном раз во ју, посеб но у сре ди
на ма из којих су они поте кли.  То се 
одно си и на нашу прву песни ки њу, 
врд нич ку вилу Мили цу Сто ја ди но вић 
Срп ки њу, вели ког рефор ма то ра Доси
те ја Обра до ви ћа, и Васу Ашки ће ви ћа 
сли ка ра. Али не сме мо забо ра ви ти 
ни оне широј јав но сти мање зна не, а 
који су дали свој допри нос сре ди ни у 
којој су живе ли. Покра јин ска вла да је 
дубо ко поча ство ва на награ дом, а то 
дожи вља ва мо и као оба ве зу да 
наста ви мо са подр шком раз во ју кул
ту ре, и не само кул ту ре у Ири гу.  Оче
ку је нас пуно посла, нека ко је Ириг 
неза слу же но деце ни ја ма био на мар
ги на ма еко ном ског и при вред ног 
живо та у Сре му и то ћемо сада испра
ви ти, ја то обе ћа вам – наја вио  је 
Игор Миро вић, при ли ком доби ја ња 
награ де „Луча“ у Ири гу.

Он је додао да ту мисли, пре све га, 
на изме шта ње сао бра ћа ја кроз град, 
изград њу фру шко гор ског кори до ра, 
али и на број не дру ге про јек те које је 
пред ло жи ла ири шка општи на.

С. Џаку ла
Фото: В. Цуца нић

Ми смо мала општи на, 
али смо поче ли
убр за но да се

раз ви ја мо. На нашој 
тери то ри ји има пуно 

вина ра и Свети 
Три фун је и њихо ва 

сла ва, рекао је 
Кази ми ро вић

Обилазак Михизове куће

Обележена слава Општине Ириг
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СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Усво јен Акци о ни
план запо шља ва ња
На 21. сед ни ци Скуп

шти не општи не Инђи
ја одр жа ној у сре ду, 

14. фебру а ра одбор ни ци ма 
је пред ло же но седам тача
ка днев ног реда. Међу њима, 
била је и она која се одно си 
на доно ше ње Акци о ног пла на 
запо шља ва ња општи не Инђи
ја за 2018. годи ну. Опре де ље
на сред ства изно се 11 мили о
на дина ра, а пре ма Акци о ном 
пла ну посао би кроз спро во
ђе ње раз ли чи тих мера тре ба
ло да нађе више од 50 лица. 
Поред анга жо ва ња у јав ним 
радо ви ма, Општи на сти му ли
ше соп стве ним сред стви ма 
посло дав це који ће орга ни зо
ва ти струч ну прак су.

 Ове годи не Наци о нал
на слу жба за запо шља ва ње 
са ресор ним мини стар ством 
суфи нан си ра ће мере под
сти ца ја запо шља ва ња кроз 
само за по шља ва ње, јав не 
радо ве и посло дав це који 
запо шља ва ју лица са посеб
ним потре ба ма. Ове годи
не, репу бли ка не уче ству је 
у суфи нан си ра њу мера за 
анга жо ва ње лица за оба вља
ње струч не прак се, тако да ће 
ту меру Општи на само стал но 
финан си ра ти  каже Дра ган 
Јан ко вић, дирек тор Аген ци је 
за локал ни еко ном ски раз вој 
општи не Инђи ја.

За оба вља ње јав них радо
ва зах те ве могу под не ти сва 
прав на лица која има ју инте
рес, каже Јан ко вић и дода је 
да ће виси на накна де изно си
ти 18 хиља да дина ра са при
па да ју ћим допри но си ма у шта 

је укљу че на и накна да за пут
не тро шко ве као и тро шко ви 
обу ке посло дав цу који орга ни
зу је јав не радо ве. 

 Ове годи не износ за само
за по шља ва ње подиг нут је 
на 180 хиља да дина ра и сва 
лица која има ју инте ре са да 
отво ре пред у зет нич ку рад њу 
или осну ју пред у зе ће могу да 
кон ку ри шу за та сред ства. За 
запо шља ва ње лица из кате го
ри је теже запо шљи вих, посло
дав ци могу да оства ре суб вен
ци је од 150 хиља да дина ра. 
Када је струч на прак са у пита
њу, Општи на Инђи ја ће суфи
нан си ра ти сва ког посло дав ца 
који дола зи из при ват ног или 
јав ног сек то ра и сва ко лице, 

зави сно од струч не спре ме, 
може да оства ри накна ду у 
виси ни од 18 до 22 хиља
де дина ра са при па да ју ћим 
допри но си ма  каже дирек тор 
Аген ци је за локал ни еко ном
ски раз вој општи не Инђи ја.

Поред Акци о ног пла на 
запо шља ва ња, одбор ни ци 
су усво ји ли и Одлу ку о пра ву 
првен ства заку па пољо при
вред ног земљи шта у држав ној 
сво ји ни која тре ба да  допри
не се раз во ју интен зив не 
пољо при вред не про из вод ње. 
Овом Одлу ком пред ви ђе но је 
дава ње у закуп на 30 годи на 
200 хек та ра земљи шта у ката
стар ској општи ни Нови Кар
лов ци ком па ни ји Али кван тум 
из Инђи је на чији је инве сти
ци о ни план пози тив но одго во
ри ла коми си ја Мини стар ства 
пољо при вре де.

 Основ је поди за ње фар
ме за узгој при плод них грла 
тов них раса, погон за пре ра
ду гове ђег меса и обје кат за 
пре ра ду био ма се. Инве сти
тор ће уло жи ти 850 хиља да 
евра и 400 хиља да за набав
ку основ ног ста да, с тим што 
је пред ви ђе но и запо шља ва
ње седам лица у наред не три 
годи не. Усло ви за дава ње тог 
земљи шта у закуп су про сеч
на цена у Репу бли ци Срби ји, 
у кон крет ном слу ча ју изно си 
227 евра по хек та ру, при чему 
ће годи шњи  закуп изно си ти  
ско ро 45 хиља да евра  иста
као је Дра ган Јан ко вић.

М. Ђ.

Скуп шти на општи не Инђи ја 
усво ји ла је на 21. сед ни ци и  
Закљу чак којим се при хва та 
Ини ци ја ти ва за подр шку про
јек та Удру же ња „Реги о нал ни 
цен тар у југо и сточ ној Евро пи 
за децу са посеб ним потре ба
ма и инва лид на лица“, који би 
тре бало да се гра ди у чор та но
вач ком ата ру.

 Подр шка Ини ци ја ти ви за 
изград њу „Реги о нал ног цен тра 
у Југо и сточ ној Евро пи за децу 
са посеб ним потре ба ма и 
инва лид ним лици ма” под ра зу
ме ва изград њу пар ка који би 
слу жио за реха би ли та ци ју 

инва лид них лица и у којем би 
била запо сле на искљу чи во 
инва лид на и лица са посеб ним 
потре ба ма. Нама је дра го да 
та ини ци ја ти ва посто ји и ми 
ћемо је подр жа ти до кра ја  
иста као је Милан Пре до је вић, 
пред сед ник Скуп шти не општи
не Инђи ја и додао:

 Про је кат неће финан си ра
ти Општи на Инђи ја већ ће 
поме ну то Удру же ње из Бешке, 
које је под но си лац ини ци ја ти
ве, до сред ста ва поку ша ти да 
дође пре ко про је ка та са који ма 
ће апли ци ра ти код Европ ских 
фон до ва. 

Оаза за лица са
посеб ним потре ба ма

Инђи ја: Мере за само за по шља ва ње 

ИНЂИЈ СКА ГИМ НА ЗИ ЈА

Еду ка тив не 
ради о ни це 

Инђиј ска Гим на зи ја орга ни
зу је еду ка тив не ради о ни це за 
уче ни ке у циљу пре вен ци је 
наси ља. Еду ка ци је води пси
хо лог Ната ша Миљан ски и 
зами шље не су тако да уче ни
ци актив но уче ству ју ана ли зи
ра ју ћи и доно се ћи закључ ке 
на одре ђе не задат ке које 
касни је само стал но пре зен ту
ју. Како исти чу пред став ни ци 
инђиј ске Гим на зи је, на доса да
шњим сусре ти ма уче ни ци су 
били изу зет но заин те ре со ва ни 
и током уче шћа у њима пока
за ли да доста зна ју о наси љу и 
на који начин је могу ће спре чи
ти такве ситу а ци је.

 Нау чи ли су како се наси ље 
кате го ри ше, пре ма обли ку и 
нивоу и на који начин се закон 
бави њиме. Има ли су при ли ку 
да осми сле поступ ке за пре
вен ци ју, где су наво ди ли да је 
потреб на шира про мо ци ја 
нена сил ног пона ша ња, путем 
спорт ских так ми че ња, пре зен
та ци ја, пре да ва ња, паноа. Да 
је важно на пра ви начин тре ти
ра ти већ посто је ће слу ча је ве 
наси ља, при ја ви ти их, бити 
добро упо знат са закон ским 
регу ла ти ва ма и про це ду ра ма 
 иста кла је Ната ша Миљан
ски. М. Ђ.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Сре тењ ски 
кон церт

Пово дом Дана држав но сти 
Репу бли ке Срби је – Сре те ња у 
четвр так, 15. фебру а ра одр
жан је Сре тењ ски кон церт у 
сали Кул тур ног цен тра у Инђи
ји.

На кон цер ту су насту пи ли 
Град ски хор, Там бу ра шки 
орке стар под вођ ством мае
стра Љубин ка Лази ћа, КУД 
„Соко“ и хар мо ни ка шка сек ци
ја. 

Вели ки Сре тењ ски кон церт 
већ тра ди ци о нал но орга ни зу је 
инђиј ски Кул тур ни цен тар на 
Дан држав но сти. Улаз је као и 
сва ке годи не био сло бо дан, а 
пре пу на сала ужи ва ла је у 
игри и музи ци изво ђа ча из 
Инђи је.
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ИНЂИ ЈА: СТА НО ВИ ЗА МЛА ДЕ СТРУЧ ЊА КЕ

Зау ста ви ти одла зак
мла дих у ино стран ство

Све локал не само у пра ве се на неки 
начин боре да задр же мла де, струч не 
кадро ве како би они након шко ло ва ња 

дали сво је вр стан допри нос раз во ју сре ди не 
у којој живе. Општи на Инђи ја ће пре сли ка
ти сло вач ки модел када је реч о стра те ги ји 
задр жа ва ња мла дих струч них кадро ва, а то 
би могло бити омо гу ће но изград њом ста но ва 
наме ње них мла ди ма, што је недав но потвр
дио пред сед ник Општи не Вла ди мир Гак.

Он је са сарад ни ци ма у новем бру про шле 
годи не бора вио у рад ној посе ти Сло вач кој, 
где се упо знао са дета љи ма про јек та који је 
покре нуо град Кех нец. Реч је о изград њи јеф

ти ни јих ста но ва за мла де брач не паро ве. 
 Мислим да би мла ди мање одла зи ли у 

ино стран ство након завр ше ног шко ло ва ња 
када бисмо им реши ли стам бе но пита ње. 
Овај модел који је Сло вач ка при ме ни ла је 
посто јао у бив шој Југо сла ви ји пре 30 и више 
годи на. Мора мо наћи начин да закон ским 
и прав ним окви ри ма реши мо ово пита ње и 
зау ста ви мо одлив мла дих. Пре ма нашој про
це ни има мо потре бу за изград њу од 45 до 50 
ста но ва и ако бисмо то успе ли да ура ди мо, 
вели ки број мла дих који нема ју реше но стам
бе но пита ње би остао у Инђи ји  рекао је Гак.
 М. Ђ.

Задр жа ти мла де струч ња ке у Инђи ји

ИНЂИ ЈА

Помоћ
труд ни ца ма

Цен тар за соци јал ни 
рад „Дунав“ у сарад њи са 
Општи ном Инђи ја и ове 
годи не испла ћу је јед но
крат ну помоћ неза по сле
ним труд ни ца ма у виси ни 
про сеч не зара де. Локал
на само у пра ва опре де ли
ла је сред ства за јед но
крат ну нов ча ну помоћ 
неза по сле ним буду ћим 
мај ка ма, а пра во оства ру
ју под сле де ћим усло ви
ма: да има ју пре би ва ли
ште на тери то ри ји општи
не Инђи ја нај ма ње шест 
месе ци у тре нут ку под но
ше њу зах те ва (потреб на 
лич на кар та), да су при ја
вље не на еви ден ци ји 
Наци о нал не слу жбе за 
запо шља ва њу (уве ре ње 
о неза по сле но сти) и да су 
нај ма ње у 28. неде љи 
труд но ће (потвр да од 
лека ра – гине ко ло га). 
Зах тев се, уз лич ну кар ту, 
под но си Цен тру за соци
јал ни рад. 

У току 2017. годи не 
пози тив но је реше но 77 
зах те ва и испла ћен износ 
од 3.973.160 дина ра.

 М. Ђ.

МАНА СТИР КРУ ШЕ ДОЛ 

Годишњица смр ти
кра ља Мила на
Него ван Стан ко вић, држав ни 

секре тар у Мини стар ству за 
рад, запо шља ва ње, борач ка 

и соци јал на пита ња, при су ство вао 
је држав ној цере мо ни ји пово дом 
обе ле жа ва ња 117 годи на од смр ти 
кра ља Мила на Обре но ви ћа. Ова 
годи шњи ца је обе ле же на у мана
сти ру Кру ше дол на дан када је 
краљ пре ми нуо, 11. фебру а ра, крај 
њего вог гро ба.

Држав ну цере мо ни ју је орга ни
зо вао вла дин Одбор за него ва ње 
тра ди ци ја осло бо ди лач ких рато ва 
Срби је. Поред држав ног секре та ра 
Мини стар ства за рад, запо шља ва
ње, борач ка и соци јал на пита ња, 
вен це су поло жи ли и почаст ода
ли пред став ни ци Мини стар ства 
одбра не и Вој ске Срби је, ири шке 
општи не, удру же ња и гра ђа ни.

Држав ни секре тар је том при ли ком иста као 
да је Срби ја у сво јој исто ри ји, врло често била 
при ну ђе на да води одбрам бе не и осло бо ди
лач ке рато ве. 

– Зато смо ту да се досто јан стве но при се ти
мо на све уче сни ке и дога ђа је из наше исто ри

је – рекао је држав ни секре тар.
Заме ник пред сед ни ка ири шке општи не 

Мио драг Бебић је иста као да је заслу гом кра
ља Мила на, Срби ја после пет веко ва доби ла 
сво ју држав ност и поста ла модер на и уре ђе на 
држа ва. С. Џ.

Почаст кра љу Мила ну Обреновићу

ИРИГ

Спомен плоча

Истог дана када је Општи на Ириг 
обе ле жи ла сво ју сла ву, Све тог Три фу
на, откри ве на је и спо мен пло ча у част 
Ада ма Мона стир ли је, 300 гра ни ча ра и 
100 ири шких добро во о ља ца.

Реч је о људи ма који су дали сво је 
живо те бра не ћи Ириг од 7. 000 тур ских 
вој ни ка у Аустриј ско  тур ском рату 
1717. годи не.

Удру же ње „Еуста хи ја“ из Ири га је 
било ини ци ја тор поста вља ња ове 
пло че, а пред сед ник поме ну тог удру
же ња Ава кум Квас под се тио је при ли
ком откри ва ња спо мен пло че на ове 
дога ђа је.

Спо мен пло чу је открио пот пу ков ник 
Бори слав Крња јић, коман дант Гар ни
зо на у Срем ској Митро ви ци.

Фото: Д. Аме то вић
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У про те клих десет годи на на тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва изгра ђе но је пре ко 
2.200 послов них и инфра струк тур них обје ка та. Да је тери то ри ја ове срем ске општи не 
атрак тив на за посло ва ње како дома ћих тако и стра них инве сти то ра потвр ђу је око 
педе се так послов них обје ка та који ник ну током годи не

Прва гра ђе вин ска дозво ла у овој 
годи ни изда та је 5. јану а ра, а 
током првог месе ца три инве сти

то ра доби ли су дозво лу за град њу на 
тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва. 
Током ове годи не заси гур но ће се гра
ди ти два скла ди шна про сто ра у Ста рој 
и Новој Пазо ви, док ће про из вод ни 
погон фабри ке сла до ле да која послу је 
у источ ној рад ној зони у Ста рој Пазо ви 
бити про ши рен, што омо гу ћа ва и запо
шља ва ње нових рад ни ка.

Маја Грбић, начел ни ца Оде ље ња за 
урба ни зам и гра ђе ње Општи не Ста ра 
Пазо ва каже да је нови на то што се 
више ни један доку мент не доста вља у 
папир ној фор ми веза но за гра ђе вин ску 
дозво лу, јер све иде путем елек трон ске 
про це ду ре. 

 Доку мен та ци ја се брзо пре гле да, и 
било је слу ча је ва да је гра ђе вин ска 

дозво ла била изда та у року од пет 
дана  дода ла је начел ни ца Грбић.

Ста ра Пазо ва је јед на од рет ких 
општи на које имају ура ђе не урба ни
стич ке пла но ве за свих девет насе ља 
изу зи ма ју ћи Нову Пазо ву за коју се 
због бли зи не батај нич ког аеро дро ма 
чека изра да пла на гене рал не регу ла
ци је. 

 План гене рал не регу ла ци је је план 
који се одно си на чита во насе ље, а 
пла но ви детаљ не регу ла ци је су дело
ви насе ља, бло ко ва, одре ђе них инфра
струк тур них обје ка та у окви ру насе ља 
и тако даље  обја шња ва Дар ко Иса и
ло вић, дирек тор ЈУП „Урба ни зам“ Ста
ра Пазо ва. 

У послед њих пет годи на на тери то
ри ји ове срем ске општи не сво ја постро
је ња изгра ди ле су неке од нај у спе шни
јих свет ских и дома ћих ком па ни ја. Са 

циљем да се задо во ље потре бе посто
је ћих и потен ци јал них инве сти тора 
општин ско руко вод ство ради на томе 
да опре мље ност све чети ри инду стриј
ске зоне буде знат но уна пре ђе на. 

 У пла ну је да од Ста ре Пазо ве од 
посто је ћег кру жног тока пре над во жња
ка све спо ји мо пара лел но уз ауто пут 
до Нових Бано ва ца и нарав но у пла ну 
је да се спо је те две инду стриј ске зоне 
са Крње шев ци ма и петљом у Шима
нов ци ма ван  насе ље них места  нагла
сио је Ђор ђе Ради но вић, пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва.

У послед њих десет годи на изгра ђе но 
је 2.255 послов них и инфра струк тур
них обје ка та. Нај ви ше послов них једи
ни ца изгра ђе но је 2015. годи не, а нај
ви ше се гра ди ло про шле годи не када 
је запо че ла или још увек тра је град ња 
318 обје ка та.  С. Стан ко вић

СТА РА ПАЗО ВА: НАЈ ВЕ ЋИ БРОЈ НОВО И ЗГРА ЂЕ НИХ ОБЈЕ КА ТА У ПОСЛЕД ЊИХ 
ДЕСЕТ ГОДИ НА

Гра ђе вин ска дозво ла за пет дана

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СТА РА ПАЗО ВА

100 мили о на за месне зајед ни це
Одбор ни ци Скупштине општине Ста ра Пазо ва су на сед ни

ци усво ји ли финан сиј ске пла но ве месних зајед ни ца, пла но ве 
рада ПУ Поле та рац и Радост, Цен тра за кул ту ру, Тури стич ке 
орга ни за ци је, Црве ног крста, Народ не библи о те ке, где је за 
дирек то ра на четво ро го ди шњи пери од име но ва на Дра га на 
Милаш. Из буџе та општи не Општи не Ста ра Пазо ва за 10 
месних зајед ни ца пред ви ђе но је 111,5 мили о на дина ра, који су 
рас по ре ђе ни пре ма вели чи ни, одно сно бро ју ста нов ни ка по 
месним зајед ни ца ма. Нај ви ше, по 18 мили о на 950 хиља да 
дина ра при па ло је Новој и Ста рој Пазо ви, док је нај ма ња 
месна зајед ни ца Крње шев ци доби ла 5 мили о на дина ра. По 9 
мили о на је опре де ље но за Вој ку и Голу бин це, по 14 за Ста ре 
и Нове Банов це, 9 за Беле гиш, 7 мили о на 600 хиља да дина ра 
за Банов це – Дунав, за Сур дук 6 мили о на дина ра.

З. К.
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КУЛ ТУ РА

Вир ту ел ни музеј

Захва љу ју ћи ста ро па зо вач ком Цен тру 
за истра жи ва ње и про мо ци ју кул тур ног 
насле ђа „Хери таг“ у годи ни кул тур ног 
насле ђа реа ли зо ван је про је кат под нази
вом Вир ту ел ни музеј зајед ни це општи не 
Ста ра Пазо ва финан си ран сред стви ма 
Ерсте Бан ке и Општи не Ста ра Пазо ва у 
изно су од 300 хиља да дина ра. Јед ним 
кли ком уз при су ство вели ког бро ја посе
ти ла ца зва нич но је отво рен музеј општи
не Ста ра Пазо ва на про мо ци ји упри ли че
ној у ста ро па зо вач кој Народ ној библи о те
ци. За сада је вир ту ел ни, на адре си www.
vir tu el ni mu zej pa zo va.rs. Одго во ре на 
пита ња шта је кул тур но насле ђе током 
годи ну дана тра жи ле су две мла де исто
ри чар ке умет но сти Гор да на Мила но вић 
из Ста ре Пазо ве и Душан ка Гојић из 
Инђи је које су сва ко днев но истра жи ва ле 
ово под не бље, а поред тога нај мла ђи су 
еду ко ва ни на ову тему. Цело ви то кул тур
но и при род но насле ђе пре зен ту је се 
кроз фото гра фи ју, тек сто ве, аудио и 
видео запи се пре до ча ва ју ћи науч но зна
ње на начин разу мљив широ кој публи ци, 
али и сећа ња, иску ства и лич ни печат 
саме зајед ни це. С. С.

РТВ СТА РА ПАЗО ВА

Свет ски дан ради ја
Без обзи ра на убр за ни раз вој савре ме

них тех но ло ги ја кому ни ци ра ња, радио 
још увек оста је нај ра спро стра ње ни ји 
медиј. Због тога је УНЕ СКО 2011. годи не 
утвр дио Свет ски дан ради ја и то 13. 
фебру а ра зато што је 1946. годи не први 
пут еми то ван про грам Ради ја УН. Две 
деце ни је касни је, са радом је поче ла 
прва локал на радио ста ни ца у Сре му, 
дру га у Вој во ди ни и Срби ји, Радио Вој ка, 
данас РТВ Ста ра Пазо ва. Ни теле ви зи ја, 
ни интер нет нису успе ли да поти сну 
радио и он и даље има свој пут до слу ша
ла ца, чак су модер не тех но ло ги је учи ни
ле радио још слу ша ни јим. Тако про грам 
Радио теле ви зи је Ста ра Пазо ва данас 
може те пра ти ти ужи во и пре ко интер не та 
у било ком делу све та. С. С.

ПОЗО РИ ШТЕ ИЗ СУР ДУ КА 

Пред ста ва на Крфу
Пово дом обе ле жа ва ња дана Удру же

ња Крф ско Срп ског при ја тељ ства, а у 
окви ру про јек та Сто па ма наших пре да ка, 
Ама тер ско позо ри ште Пепо Крсто из 
Сур ду ка оди гра ло је пред ста ву о срп ским 
херо и на ма у Првом свет ском рату на 
сце ни Крф ског народ ног позо ри шта. Про
је кат Сто па ма наших пре да ка на једин
ствен начин у раду са тален то ва ним 

ђаци ма чува и изу ча ва сећа ње на бора
вак Срп ске вој ске на Крфу. Првог дана 
борав ка деца су посе ти ла спо ме ник 
Дрин ској диви зи ји у селу Аги ос Мате ос и 
исто вече оди гра ли пред ста ву на којој су 
при су ство ва ли зва нич ни ци гра да Крфа, 
потом ци наших вој ни ка и оста ли гра ђа ни 
овог грч ког остр ва. Вече је завр ше но 
насту пом хора из места дома ћи на. Цео 
про је кат је плод сарад ње Патри јар ши је 
СПЦ и Општи не Ста ра Пазо ва. М. Л.

НОВА ПАЗО ВА

Изло жба

У Гале ри ји у Новој Пазо ви је отво ре на 
изло жба радо ва при ме ње не умет но сти, 
на којој изла жу Мира Ћосић, члан 
УЛУСПа, Неве на Нена Заго рац, Јадран
ка Кана зир и Мари ја Секу лић, чла но ви 
УУНП. Посе ти о ци ће до кра ја мар та моћи 
да погле да ју изло жбу сли ка  пла ка та, 
сто них и соб них лам пи од дрве та, наки та 
и дизај ни ра них хаљи на, те пред ме та 
укра ше них деку паж тех ни ком, који су иза
зва ли вели ко инте ре со ва ње на самом 
отва ра њу. Ову зани мљи ву и кре а тив ну 
изло жбу отво ри ла је Зори ца Опав ски, 
пред сед ни ца УЛУСПа а у име орга ни за
то ра, УУНП умет ни ке и при сут не поздра
ви ла пред сед ни ца овог удру же ња Љиља
на Чели ко вић. З. К.

ЗАПО ШЉА ВА ЊЕ

Суб ве ни ци је 
За актив не мере запо шља ва ња ове 

годи не ће бити издво је но 3,65 мили јар ди 
дина ра из сред ста ва Наци о нал не слу жбе 
за запо шља ва ње (НСЗ) и додат них 550 
мили о на дина ра за осо бе са инва ли ди те
том, а јав ни позив за њихо ву реа ли за ци ју 
биће рас пи сан данас, саоп ште но је из 
НСЗ. Јав ни пози ви и кон кур си ће бити 
отво ре ни до 30. новем бра ове годи не, 
осим кон кур са за орга ни зо ва ње јав них 
радо ва за неза по сле не, као и кон курс за 
орга ни зо ва ње и спро во ђе ње јав них радо
ва за неза по сле не са инва ли ди те том који 
су отво ре ни до 2. апри ла. Јав ни позив за 
доде лу суб вен ци је за само за по шља ва ње 
и позив неза по сле ни ма ром ске наци о
нал но сти за доде лу суб вен ци је за само
за по шља ва ње отво ре ни су до 16. апри
ла.  С. С.

ПРИ ВРЕД НА КОМО РА

О кому нал ном
сек то ру

У про сто ри ја ма Реги о нал не при
вред не комо ре Сре ма (РПКС) у Срем
ској Митро ви ци 12. фебру а ра одр жан 
је саста нак са пред став ни ци ма кому
нал них пред у зе ћа у Сре му. Саста нак је 
водио секре тар Удру же ња за кому нал
не делат но сти у Срби ји Дали бор Јок
нић. Тема састан ка била је ста ње, 
про бле ми и иза зо ви са који ма се у раду 
сусре ћу кому нал на пред у зе ћа, изве
штај о ста њу у кому нал ним делат но
сти ма као и сарад ња Комо ре са пред
став ни ци ма ове делат но сти.  А. Д.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Кон церт духов не 
музи ке

Цркве на општи на Срем ска Митро ви
ца и Цркве ни хор „Све ти Сава“, при ре
ди ли су кон церт духов не музи ке, про
шле субо те 17. фебру а ра. Кон церт је 
одр жан у Срп ском дому у Срем ској 
Митро ви ци.

Цркве ни хор „Све ти Сава“ пред ста
вља сво је вр стан наста вак Цркве ног 
певач ког дру штва, које је у Срем ској 
Митро ви ци осно ва но 1864. годи не, а 
које је од 1904. годи не водио и Петар 
Кран че вић.   А. Ћ.

ИНЂИ ЈА

Дру га „Џипи ја да“ 
Љуби те љи и вла сни ци  џипо ва и ове 

годи не саста ће се у Инђи ји на дру гој 
„Џипи ја ди“ пред ви ђе ној за 3. и 4. март. 
Орга ни за тор мани фе ста ци је која ће 
стар то ва ти у Ули ци Вој во де Сте пе, у 
самом цен тру Инђи је је клуб „Inđi ja 4х4 
off road team“. При ја ве се могу извр ши
ти сат вре ме на пре почет ка вожње, 3. 
мар та а прва вожња стар ту је у 10 часо
ва. Дужи на тра се ће бити око 70 кило
ме та ра и вози ће се по кар ти. Како 
исти чу орга ни за то ри, први дан ће бити 
по један спе ци јал ни испит за Софт и 
Хард кла су, док је завр шни испит пред
ви ђен за дру ги дан, у неде љу 4. мар та. 
Цена коти за ци је је 4.000 дина ра по 
уче сни ку, а у њу су укљу че ни дору чак, 
ручак на тере ну, вече ра, и завр шни 
ручак у неде љу.

М. Ђ.
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СТРУЧ НО РАД НО ТЕЛО ЗА ЈП „СТАМ БЕ НО“

Изградња три котлар ни це

Има ју ћи у виду про бле
ме са који ма се у свом 
раду суо ча ва ло ЈП 

„Стам бе но“ пре нешто више 
од годи ну дана фор ми ра но 
је Струч но рад но тело, на 
чијем је челу Душан Љуби
шић, начел ник Општин ске 
упра ве Рума, које је има ло 
зада так да ана ли зи ра посло
ва ње, уочи кључ не про бле
ме и пону ди реше ња. Један 
од пред ло га је био и да се 
изгра де три нове котлар ни
це.

На састан ку Струч ног рад
ног тела који је одр жан 14. 
фебру а ра истак ну то је да је 
завр ше на про јект на доку
мен та ци ја за изград њу 

нових котлар ни ца, а за ту 
наме ну је из општин ског 
буџе та издво је но пет мили о
на дина ра.

 Захва љу ју ћи про јект ној 
доку мен та ци ји сада тач но 
зна мо коли ко кошта сва ка 
котлар ни ца коју смо пла ни
ра ли да гра ди мо, а реч је о 
укуп ној суми од око три 
мили о на евра. Поста вљен је 
нови гасни котао у котлар ни
ци „Цен тар Север“. Тако смо 
побољ ша ли гре ја ње у цен
тру, али је пове ћан и удео 
гаса у гре ја њу, што нам је и 
крај њи циљ, да удео гаса на 
нивоу целог гра да пове ћа мо 
изнад 80 про це на та. Изград
ња ове три котлар ни це је 

начин на који ћемо то да 
ура ди мо. Прва котлар ни ца 
која ће се ради ти је у насе
љу „Тивол“ јер је доса да шња 
енер гет ски нај не е фи ка сни ја 
и еко ло шки нај не при хва
тљи ви ја. Њена цена је 1,1 
мили он евра и ми смо на 
састан ку раз ма тра ли могућ
но сти финан си ра ња – иста
као је Душан Љуби шић.

Он је додао да посто је 
одре ђе не кре дит не лини је 
чији је гарант Репу бли ка 
Срби ја. 

– У Тиво лу смо пла ни ра ли 
да то буде Сред ња пољо
при вред на шко ла, а да у 
насе љу „Соли дар ност“ Дом 
здра вља. На тај начин би 
сма њи ли тро шко ве, пове ћа
ли енер гет ску ефи ка сност, а 
еко ло шки аспект је немер
љив. То ћемо сва ка ко реши
ти, али молим и гра ђа не да 
буду стр пљи ви – пору чио је 
Душан Љуби шић.

После тога оста је да се 
реши про блем мале котлар
ни це у ЈНА ули ци која сада 
кори сти мазут. 

Живан Михај ло вић из ЈП 
„Стам бе но“ је рекао да су 
доби је не лока ци је за све три 
котлар ни це, да су обез бе ђе
ни при кључ ци за гас, стру ју 
и воду. 

 Ура ђе ни су сви потреб ни 
детаљ ни ела бо ра ти за доби
ја ње гра ђе вин ске дозво ле, 
ела бо ра ти за про тив по жар
ну инспек ци ју и сту ди ја 
оправ да но сти инве сти ци је и 
зато оче ку јем да ћемо врло 
брзо кре ну ти са реа ли за ци
јом – додао је Живан Михај
ло вић. С. Џакула

Саста нак Струч ног рад ног тела за Стам бе но

У ЈП „Стам бе но“ је наба
вље на нова коли чи на мазу
та од 115 тона тако да ће 
овог енер ген та за гре ја ње 
ста но ва и послов ног про
сто ра у Руми бити довољ но 
до поло ви не мар та, уз тем
пе ра ту ре какве су сада. 

– Ако упо ре ди мо са про
шлом годи ном потро шња 
је неу по ре ди во мања, јер 
смо лане има ли 25 леде
них дана који су поче ли 
после Божи ћа. Сада су 
јутар ње тем пе ра ту ре углав
ном минус 3 или 4 сте пе
на, а онда је било минус 
19 или 20, а било је и леде
них дана када тем пе ра ту ра 
није пре ла зи ла нулу током 
целог дана. Зато смо до 
сада потро ши ли 200 тона 
мазу та мање, што је отпри

ли ке месеч на потро шња 
за децем бар или фебру ар 
ако није јако хлад но – каже 
дирек тор ЈП „Стам бе но“ 
Срђан Нико лић.

Уко ли ко је вре ме хлад ни
је месеч но се тро ши од 250 
до 300 тона мазу та.

 Тако ђе, ауто ма ти за ци
јом и новим под ста ни ца ма 
поче ли смо да кон тро ли ше
мо потро шњу тако да нам то 
зна чај но пома же да гра ђа ни 
буду задо вољ ни и да тем
пе ра ту ра у ста но ви ма буде 
како је про пи са но зако ном, 
а то је 20 сте пе ни са одсту
па њи ма плус или минус два 
сте пе на Цел зи ју са. Ми се, 
углав ном, држи мо на гор њој 
гра ни ци, и тем пе ра ту ра у 
ста но ви ма је 22, 23 сте пе на 
– исти че дирек тор Нико лић.

Нaбављено још мазу та

Пар ти зан ска ули ца

БУЂА НОВ ЦИ

Асфалтирање 
улица

Гео дет ским мере њи ма кре
ну ла је реа ли за ци ја про јек та 
рекон струк ци је нај ло ши јих и 
нај не бе збед ни јих сао бра ћај ни
ца у Буђа нов ци ма, оних у Пар
ти зан ској и Ули ци Небој ше Јер
ко ви ћа.

Поме ну ти радо ви су запо че
ли 12. фебру а ра, а зајед нич ки 
их финан си ра ју Упра ва за капи
тал на ула га ња АП Вој во ди не и 
локал на само у пра ва.

Цео посао рекон струк ци је 
ових ули ца је вре дан без ма
ло 60 мили о на дина ра, а од те 
суме Упра ва за капи тал на ула
га ња је обез бе ди ла 46,3 мили
о на дина ра.

Пот пи сан је уго вор са изво
ђа чем радо ва, Упра ва за капи
тал на ула га ња је пре ба ци ла 
аван сну упла ту, тако да се врло 
брзо може оче ки ва ти и поче
так радо ва на самој сана ци ји 
коло во за поме ну те две ули це у 
Буђа нов ци ма.

 Ули це ће бити про ши ре не за 
један метар, асфал ти ра не у два 
сло ја, пла ни ра ни су ивич ња
ци и оче ку је мо након завр шет
ка радо ва више него при стој не 
сао бра ћај ни це. Сана ци ја ули
ца ће сва ка ко нај ви ше зна чи ти 
мешта ни ма Буђа но ва ца, али и 
дру гим уче сни ци ма у сао бра
ћа ју, јер је све већи тран зит 
вози ла кроз ово село – иста као 
је пред сед ник Општи не Рума 
Сла ђан Ман чић.

 
КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

Кон церт
Биље Крстић 

Биља Крстић и „Бистрик“ одр
жа ли су кон церт у рум ском Кул
тур ном цен тру на Дан заљу
бље них, 14. фебру а ра. 

Током кон цер та који је тра јао 
ско ро пуна два сата, рум ска 
публи ка је ужва ла, игра ла и 
пева ла  уз обра де извор них 
музич ких тема, од оних позна
ти јих, до већи ни непо зна тих 
како из Срби је, тако и зема ља у 
окру же њу.

Биља Крстић је на сце ни 
рекла публи ци да зна да упра во 
у Руми ради јед на изу зет на гру
па коју она цени, а то је етно 
гру па „Вре ло“ чији је део чла но
ва и био на овом кон цер ту.

Биља Крстић је кон церт завр
ши ла сво јом обра дом позна те 
песме „Дими три јо, сине Митре“.

С. Џ.
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ЈП „Водо вод“ из Руме 
ће у овој годи ни купи
ти цистер ну за пија ћу 
воду чија је вред ност 
12 мили о на дина ра, а 
у тој купо ви ни локал
на само у пра ва ће им 
обез бе ди ти пет мили о
на дина ра. 

– Ова цистер на нам 
је потреб на због гра
ђа на, пого то во када су 
висо ке тем пе ра ту ре, а 
дру ги раз лог је што нам 
исти че лицен ца за рад 
и мора мо има ти две 
цистер не да би доби ли 
лицен цу. Купи ће мо је 
на кре дит или лизинг и то је месеч но 
опте ре ће ње које сма тра мо да може
мо да отпла ћу је мо – каже дирек тор ЈП 
„Водо вод“ Сло бо дан Ста нић.

Он дода је и да ово јав но пред у зе ће 
сва ке годи не зана вља потреб ну опре
му, али и водо вод ну мре жу, па је тако 
про шле годи не изгра ђе но кило ме тра и 
по мре же у Павлов ци ма. Ура ђе на је и 
бустер ста ни ца у Сте ја нов ци ма, а на 

реду су Мали Радин ци. 
 Тре ба да про јек ту

је мо бустер ста ни цу и 
у овом селу и чим при
ку пи мо сред ства која 
нису вели ка, реч је о 
три мили о на дина ра, 
то ћемо и реа ли зо ва
ти, али прво тре ба ура
ди ти про је кат – исти че 
Ста нић.

У „Водо во ду“ је ура
ђен и про је кат гра ђе ња 
буна ра испред Ири га, 
у току је обна вља ње 
пре чи ста ча у Прња вор 
селу, а ради се и про је
кат изград ње и опре ма

ње изво ри шта испред Врд ни ка.
 За Руму има мо знат но више про

је ка та и бит но је да за њих има мо 
подр шку локал не само у пра ве. Нама је 
важно да има мо ура ђе не те про јек те 
јер са њима може мо да кон ку ри ше мо 
за потреб на сред ства како у Покра ји
ни, тако и Репу бли ци – рекао је дирек
тор Сло бо дан Ста нић.

С. Џ.

ЈП „ВОДО ВОД“

Много про је ка та
у овој годи ни

Сло бо дан Ста нић

РУМА

Фор ми ран Савет 
роди те ља

Савет роди те
ља Општи не 
Рума фор ми ран 
је 9. фебру а ра у 
Основ ној шко ли 
„Вељ ко Дуго ше
вић“, а кон сти ту и
са њу су при су
ство ва ли пред
став ни ци свих 
основ них и сред
њих шко ла, као и 
УПВО „Поле та
рац“.

Све ти слав Дамјан чук, шеф Оде ље ња за 
дру штве не делат но сти том при ли ком је 
иста као спрем ност локал не само у пра ве на 
сарад њу са Саве том роди те ља, као и да је 
локал на само у пра ва до сада издва ја ла 
зна чај на сред ства ради побољ ша ња ква
ли те та услу га борав ка и рада уче ни ка и 
про свет них рад ни ка. Тако ђе су издво је на 
зна чај на сред ства за пре воз уче ни ка и 
орга ни за ци ју кул тур но  спорт ских так ми
чар ских актив но сти, како општин ских тако 
и на покра јин ским и репу блич ким так ми че
њи ма. Дого во ре но је да се сле де ћи саста
нак саве та одр жи у првој поло ви ни мар та, 
као и да се ура ди план и про грам рада 
Саве та роди те ља.

За пред сед ни ка Саве та роди те ља је иза
бра на Дра га на Мари чић, док је коор ди на
тор Јасми на Вука но вић, дирек тор ка ОШ 
„Вељ ко Дуго ше вић“.

С. Џ.

Све ти слав Дамјан чук

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ

Изло жба о потом ци ма
руских еми гран та у Сре му

„Руска еми гра ци ја и њихо
ви потом ци у Сре му и Срем
ској Митро ви ци“ је назив 
изло жбе која је отво ре на 
13. фебру а ра у Зави чај ном 
музе ју Рума.

Изло жба је наста ла као 
резул тат истра жи ва ња које 
је тра ја ло дуже од годи
ну дана, а прво су је могли 
виде ти заин те ре со ва ни 
у Срем ској Митро ви ци и 
Шиду.

– Ово је изло жба доку ме
на та, фото гра фи ја, при ча 
пото ма ка поро ди ца руских 
еми гра на та који су дошли 
у Срем, нај ве ћи број их је 
био у Срем ским Кар лов ци
ма, Срем ској Митр о ви ци, 
Шиду и Руми. Ми обе ле жа
ва мо 100 годи на руске еми
гра ци је и са овом изло жбом 
се не при ка да истра жи ва ње 
веза но за руску еми гра ци
ју. Нико са сигур но шћу не 
може да каже коли ко их је 

било, већи на их је про шла 
а да се није овде задр жа
ла. Али може мо рећи да 
је Вој во ди на била цен тар 
руске еми гра ци је, а посеб но 
Срем ски Кар лов ци. Сле де
ће годи не при пре ма мо изло

жбу веза ну са срп ско – руске 
одно се – каже Дејан Уме тић, 
дирек тор Исто риј ског архи
ва Срем који је и орга ни зо
вао ову изло жбу у сарад њи 
са Музе јом Вој во ди не. 

Међу руским еми гран ти ма  

је било доста инте лек ту а ла
ца  који су знат но поди гли 
кул тур ни и про свет ни живот 
сре ди не у коју су се укљу чи
ли.

Слом Руске импе ри
је у Вели ком рату довео је 
до ових вели ких мигра ци
ја руског ста нов ни штва на 
тери то ри ју Кра ље ви не СХС. 
У позна тим поли тич ким пре
ви ра њи ма током рево лу ци
је Руси ју је напу сти ло пре
ко два мили о на људи, што 
је била нај ве ћа поли тич ка 
мигра ци ја у 20. веку. Мада 
нема пре ци зних пода та ка 
прет по ста вља се да је Кра
ље ви на СХС при ми ла на 
сво ју тери то ри ју пре ко четр
де сет хиља да цивил них и 
вој них еми гра на та.

После зва нич ног отва ра
ња изло жбе, насту пи ла  је 
вокал на гим на зиј ска гру
па  која је изве ла неко ли ко 
руских песа ма. С. Џ.

Дејан Уме тић и Сне жа на Јан ко вић
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ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КЕ СТА НИ ЦЕ У СРЕ МУ У КА ТА СТРО ФАЛ НОМ СТА ЊУ

Во да у че ка о ни ци, раз би је ни 
про зо ри, про ма ја на све стра не

Оп ште је по зна то да 
ста ње у срп ским же
ле зни ца ма ни је на 

за вид ном ни воу. Во зо ви се 
ву ку срп ским пру га ма, ка
сне, уки да ју се ли ни је због 
мањ ка пут ни ка...А и оно ма
ло пут ни ка, ко ји се од ва же 
да пу ту ју срп ском же ле зни
цом, при су сре ту са же ле
знич ком ста ни цом ухва ти 
му ка. 

Објек ти же ле знич ких 
ста ни ца ши ром Сре ма су 
у ка та стро фал ном ста њу. 
Пут ни ци из Ку ку је ва ца и 
Мар ти на ца не ма ју где да 
ку пе кар ту, осим у во зу, јер 
су ста ни це у овим се ли ма 
за кљу ча не. Тач ни је, она у 
Ку ку јев ци ма је за кљу ча на, 
док је ста ни ца у Мар тин ци
ма по раз би је на, про зо ра и 
вра та не ма, со би ца у ко јој 
би се пут ни ци мо гли са кри
ти од ки ше је пр ља ва, ду ва 
на све стра не, тем пе ра ту ра 
иста као и спољ на, та ко да 
им је лак ше и леп ше да сто
је на по љу и че ка ју воз. 

На клу пи ци по ред објек
та у Мар тин ци ма за ти че мо 
ста ри јег го спо ди на, ко ји је 
не рад да раз го ва ра са но ви
на ри ма. Са мо крат ко, ви ше 
за се бе, ка же да не ма шта 
он да ко мен та ри ше, ка да 

„и са ми ви ди те ка ква нам је 
ста ни ца, тре ба њих да пи та
те што су до зво ли ли да бу
де у ова квом ста њу“. 

Ко во зом стиг не у Срем
ску Ми тро ви цу бу де не при
јат но из не на ђен. Не ко ли ко 

Во да у че ка о ни ци же ле знич ке ста ни це у Срем ској Ми тро ви ци

У Мар тин ци ма по раз би је на про сто ри ја же ле знич ке ста ни це

Ре кон струк ци ја 
же ле знич ке

ста ни це у
Срем ској

Ми тро ви ци,
пре ма на шим

са зна њи ма
ни ка да ни је

ра ђе на. Би ло је 
сит них са на ци ја 

и по прав ки,
али ком плет не 

ре кон струк ци је 
ни је би ло
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клу па у че ка о ни ци без гре
ја ња, раз би је на ста кла на 
вра ти ма, во да или фе ка ли је 
(ни смо ус пе ли да са зна мо 
да ли је пу кла во до вод на 
или ка на ли за ци о на цев) на 
по ду, иша ра ни зи до ви на то
пље ни вла гом, а са пла фо
на от па да мал тер. Згра да је 
спо ља иша ра на гра фи ти ма, 
те оно што ни је уни шти ла 
вла га и ки ша до вр ши ла је 
људ ска не бри га. Ни бес кућ
ни ци ма се из гле да не сви ђа 
ви ше сме штај на же ле знич
кој ста ни ци. 

И та ко де це ни ја ма... Ни су 

са мо пут ни ци у ло шем по
ло жа ју, они до ђу, ку пе кар ту, 
иза ђу на по ље, ма ло се смр
зну, па по сле не ко ли ко ми
ну та уђу у воз и на ста ве да
ље сво је пу те ше стви је. Али 
шта је са љу ди ма ко ји ра де 
ту. Усло ви ра да за рад ни ке 
Же ле зни це су очај ни, те и 
не чу ди што је те та на шал
те ру нер во зна и не љу ба зна, 
ка да се ди и се ди гле да ју ћи 
сву бе ду фир ме у ко јој је за
по сле на. 

Ре кон струк ци ја же ле
знич ке ста ни це у Срем ској 
Ми тро ви ци, пре ма на шим 

са зна њи ма ни ка да ни је ра
ђе на. Би ло је сит них са на
ци ја и по прав ки, али ком
плет не ре кон струк ци је од 
1945. го ди не, ка да је из гра
ђе на са да шња згра да,  ни је 
би ло. 

Шеф же ле знич ке ста ни це 
у Срем ској Ми тро ви ци Са
ша Мар ко вић нам је ре као 
да без до зво ле Же ле зни ца 
Ср би је не мо же да да је би
ло ка кве из ја ве за ме ди је, 
уз кон ста та ци ју да смо и са
ми све до ци ста ња објек та. 
Због то га смо  Же ле зни ца
ма Ср би је 6. фе бру а ра упу

ти ли до пис са мол бом да 
нам до пет ка, 9. фе бру а ра 
од го во ре на пи та ња: Да ли 
је у пла ну ре кон струк ци ја 
згра де же ле знич ке ста ни
це у Срем ској Ми тро ви
ци? Ка да ће се са ни ра ти 
згра да? И шта ће све би ти 
ура ђе но? На ко ји на чин се 
мо же по бољ ша ти ин фра
струк ту ра Же ле зни це? 
Од го вор до за кљу че ња овог 
бро ја М но ви на (по не де љак, 
19. фе бру ар) још увек ни је 
сти гао. 

Б. Се ла ко вић
Фо то: В. Цу ца нић

Го ди не 1883. про шла је 
же ле знич ка пру га кроз 
Срем ску Ми тро ви цу, што 
је би ло ве о ма зна чај но за 
при вред ни раз вој гра да. 
Тих 80их го ди на 19. ве ка 
је ура ђе на и пр ва згра да 
же ле знич ке ста ни це, би ла 
је тип ског ка рак те ра, а 
ми ни ра на је 1944. при ли
ком по вла че ња не мач ких 
тру па са ових про сто ра.

 Оно што је ин те ре сант
но за са да шњу згра ду 
же ле знич ке ста ни це је то 
да је она пр ва из гра ђе на 
згра да у осло бо ђе ној Ју го
сла ви ји 1945. го ди не. 
Ра ђе на је по про јек ту јед
ног ар хи тек те из Но вог 
Са да, гра ђе на је по стан
дар ди ма ко ји су та да 
ва жи ли за објек те та квог 
ти па и пред ста вља спо ме
ник кул ту ре. За јед но са 
згра дом из гра ђен је и Спо
ме ник осло бо ђе њу ко ји се 
на ла зи ис пред же ле знич ке 
ста ни це – на во ди Љу би ша 

Шу ла ја, ди рек тор За во да 
за за шти ту спо ме ни ка кул
ту ре Срем ска Ми тро ви ца.

Згра да же ле знич ке ста
ни це је у вла сни штву 
Же ле зни ца Ср би је.

 Же ле зни це Ср би је при
ли ком свих ин тер вен ци ја 
на објек ти ма та квог ти па 
су се обра ћа ле на ма као 
над ле жном за во ду за 
из да ва ње усло ве. Да нас је 
згра да же ле знич ке ста ни
це у до ста ло шем ста њу, 
то сви зна мо. Објек ти ко ји 
су у функ ци ји же ле знич ког 
са о бра ћа ја у по след ње 
вре ме су до ста де ва сти ра
ни, а ста ни це де ле суд би
ну ста ња у Же ле зни ца ма. 
Она ни је фи зич ки угро же
на као обје кат, али је вре
ме да пре тр пи озбиљ не 
са на ци је и да се до ве де у 
не ко уред но ста ње, али то 
сва ка ко за ви си од вла сни
ка, а то су Же ле зни це 
Ср би је – за кљу чу ју Шу ла
ја. 

Спо ме ник кул ту ре

Иша ран спо ме ник кул ту ре глав ног гра да Сре маКо че ка воз у Ку ку јев ци ма, мо ра на по љу да сто ји
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Реч је пре све га о тури зму, затим о раз во ју пољо при вре де, сто чар ства, гљи вар ства, 
одно сно све му што може да напра ви вред ност која је виша од оне коју ства ра само 
зашти ће но под руч је. Сле де ћи корак би био вало ри за ци ја у про из вод њи здра ве хра не, 
пре све га, у окви ру воћар ства, повр тар ства и сто чар ства, изја вио је Сло бо дан Симић

У Визи тор ском цен тру Спе ци јал ног 
резер ва та при ро де Заса ви ца, у 
уто рак 13. фебру а ра одр жан је 

први дан Тре нин га о иден ти фи ка ци ји 
еко си стем ских услу га и ана ли зи заин
те ре со ва них стра на (Еко Вет), а тра јао 
је до четврт ка 15. фебру а ра. Тре нинг је 
орга ни зо вао Покрет гора на Срем ске 
Митро ви це, Покра јин ски завод за 
зашти ту при ро де, Зеле ни Оси јек и 
Аген ци ја за упра вља ње зашти ће ним 
при род ним ври јед но сти ма на под руч ју 
Осјеч ко – барањ ске жупа ни је у окви ру 
про јек та Еко Вет – про це на услу га 
мочвар них еко си сте ма у пре ко гра нич
ном под руч ју Хрват ска – Срби ја. 

Овај про је кат је финан си ран из 
ИНТЕ РЕГ ИПА про гра ма пре ко гра нич
не сарад ње Хрват ска – Срби ја 2014 – 
2020. Овај про грам финан си ра Европ
ска уни ја.

Управ ник СРП Заса ви ца и мена џер 
про јек та Сло бо дан Симић обја снио је 
да ће путем овог про јек та ста нов ни
штву бити при бли же не вред но сти и 
важно сти зашти те мочвар них еко си
сте ма.

 Људи мисле да вла жна и зашти ће
на под руч ја пред ста вља ју само при ро
ду, а ми жели мо да им при бли жи мо и 
обја сни мо да су у пита њу раз не врсте 
услу га попут тури зма, раз во ја пољо
при вре де и сто чар ства, гљи вар ства, 
одно сно све  што може да напра ви 
вред ност која је виша од оне коју ства
ра само зашти ће но под руч је. Сле де ћи 

корак би био вало ри за ци ја у про из вод
њи здра ве хра не, пре све га, у окви ру 
воћар ства, повр тар ства и сто чар ства – 
каже Симић.

Уво ђе ње уче сни ка у тео риј ска и 
прак тич на пола зи шта иден ти фи ка ци је 
еко си сте ма и еко си стем ских услу га 
мочвар них под руч ја и ана ли за заин те
ре со ва них стра на за њихо во одр жи во 
кори шће ње, циљ је Еко Вет тре нин га. 
Сло бо дан Симић је додао да је у том 

сми слу Заса ви ца од вели ког зна ча ја, о 
чему гово ре иску ства овог резер ва та 
када је у пита њу пру жа ње еко си стем
ских услу га.

 Заса ви ца је важна зато што је већ 
раз ви ла више еко си стем ских услу га, 
веро ват но и нај ви ше од свих резер ва та 
у Срби ји. На тај начин има мо мно го 
тога да пону ди мо при раз ме ни иску ста
ва са коле га ма из Хрват ске, због чега 
насто ји мо да напра ви мо упут ство за 

ЗАСА ВИ ЦА: РАЗГОВОРИ О ЕКОЛОГИЈИ

Вишак вред но сти кроз
еко си стем ске услу ге

Сло бо дан Симић Мир ја на Бар ту ла
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Услу ге еко си сте ма су нео п ход не за 
живот чове ка и пред ста вља ју директ не и 
инди рект не кори сти које еко си сте ми пру
жа ју чове ку. Због тога је нео п ход но очу ва
ти про це се и функ ци је при род них еко си
сте ма у ста њу у којем ће и пру жа ње 
њихо вих услу га бити што пот пу ни је. Оне 
би се могле кла си фи ко ва ти као услу ге 
снаб де ва ња (хра на, дрво, био ма са), 
регу ла ци је и подр шке (убла жа ва ње 
попла ва, еро зи је и регул ци је кли ме, 
само про чи шћа ва ње вода, секве стра ци ја 
угљи ка, одр жа ва ње био – гео хе миј ског 
саста ва тла, одр жа ва ње живот них усло
ва, ста ни шта, био ди вер зи тет, кори со ри 
за врсте) и кул ту ро ло шке (рекре а ци ја и 
тури зам, инте лек ту ал не и духов не интер
ак ци је). Послед њих годи на услу ге еко си
сте ма кроз зашти ту при ро де, доби ја ју на 
важно сти, наро чи то усва ја њем „Стра те
шког пла на Кон вен ци је о био ди вер зи те ту 
за пери од 2011 – 2020. и Стра те ги је ЕУ о 
био ди вер зи те ту до 2020. годи не“. 

Еко си стем ске 
услу ге

све дру ге резер ва те и наци о нал не пар
ко ве у Срби ји. То би била сво је вр сна 
шема, уз тач на упут ства, коју би оста ли 
могли да кори сте у раз во ју сво јих еко
си стем ских услу га – иста као је Сло бо
дан Симић.

Прва фаза у окви ру Еко Вет про јек та 
одно си ће се на шест  пилот под руч ја 
на тери то ри ји Срби је и Хрват ске. 
Након тога, пре ма речи ма чла на про
јект ног тима Мир ја не Бар ту ле, на осно
ву доби је них резул та та и поврат них 
инфор ма ци ја, раз вио би се скуп мето
да пре ма чијем моде лу би посло ва ла и 
оста ла зашти ће на при род на под руч ја.

 У овој првој фази, ради мо на иден
ти фи ка ци ји еко си сте ма у шест пилот 
под руч ја, а то су Заса ви ца, Бара Трско
ва ча, Босут ске шуме у Срби ји и три 
пилот под руч ја у Хрват ској. У дру гој 
фази, одно сно, на дру гом тре нин гу, 
који ће за месец дана бити орга ни зо
ван у Оси је ку, тре ба ло би да довр ши мо 
цео овај про цес, тј. изра зи мо мето до
ло ги ју за про це ну еко си стем ских услу
га, коју би кори сти ла и дру га зашти ће
на при род на добра, рекла је Бар ту ла. 

На тери то ри ји Хрват ске биће иден ти
фи ко ва ни еко си сте ми Посеб ног орни
то ло шког резер ва та Под пањ и риб ња
ци Доњи Михо љац, север ни део Сред
њег Поду на вља и Спа чван ски базен.

Наја вље не про јект не актив но сти се 
огле да ју, дакле, у кре и ра њу мето до ло
ги је и спро во ђе ња про це не услу га еко
си сте ма на шест пилот под руч ја; изра
ди еду ка тив но – доку мен тар ног фил ма 
чија је свр ха про мо ци ја и упо зна ва ње 
шире јав но сти са нужно шћу очу ва ња 
вла жних еко си сте ма; инста ла ци ји два 
биљ на пре чи ста ча, као демон стра ци о
ног при ме ра уло ге вла жних еко си сте ма 
у про це су пре чи шћа ва ња вода; орга ни
за ци ји саста на ка, ради о ни ца и семи на
ра са раз ли чи тим заин те ре со ва ним 
стра на ма, као и медиј ској про мо ци ји и 
поди за њу све сти јав но сти. 

Алек сан дар Ћосић

ПОДРШКА „АМА ДЕУС БЕНДА“ ДЕЦИ С АУТИ ЗМОМ

Спорт ска опре ма на поклон

Про шлог пет ка 16. фебру а ра у хоте
лу „Срем“ у Срем ској Митро ви ци, 
деца са аути змом има ла су при ли

ку да се дру же са чла но ви ма „Ама де ус 
бен да“. Овај сусрет је орга ни зо ва ло 
Општин ско удру же ње гра ђа на Срем ске 
Митро ви це за помоћ осо ба ма са аути
змом, а чла но ви позна тог срп ског бен да 
деци су поклонили тре нер ке и маји це.

Кла ви ја ту ри ста бен да Алек сан дар 
Ста ни ми ро вић изра зио је задо вољ ство 
због ука за не при ли ке за дру же ње са 
децом и потвр дио да је овај сусрет само 
један у низу добро твор них актив но сти 
„Ама де у са“.

Члан Удру же ња Бран ко Лазић под се
тио је да је ово већ дру ги пут да „Ама де
ус бенд“ дони ра одре ђе на сред ства деци 
и осо ба ма са аути змом. Пре ма њего вим 
речи ма, Удру же ње бро ји 45 осо ба са 
аути змом од чега их је нај ви ше деч јег 
узра ста. 

Ова кви ску по ви, као и заин те ре со ва
ност меди ја, инстру мен ти су брже соци
ја ли за ци је осо ба са аутизмом, као и 
раз би ја ња пред ра су да уса ђе ним незна
њем и неин фор ми са но шћу о људи ма, 
који ужи ва ју рав но прав ност у дру штви ма 
модер них држа ва.

А. Ћ.

Детаљ са донаторске вечери

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА И РУ МА

По др шка де ци
обо ле лој од ра ка
По во дом Свет ског да на де це обо ле

ле од ра ка, у че твр так, 15. фе бру а
ра са цен тра Срем ске Ми тро ви це 

и Ру ме пу ште но је сто ти не зе ле них ба ло
на, као знак по др шке де ци обо ле лој од 
ра ка, али и у знак се ћа ња на ма ли ша не 
ко ји ни су ус пе ли да се из бо ре са овом 
бо ле шћу.

Ор га ни за тор ове ак ци је је На ци о нал но 
удру же ње ро ди те ља де це обо ле ле од 
ра ка (НУР ДОР), а по др шку су пру жи ли 
Град Срем ска Ми тро ви ца, Оп шти на 
Ру ма и рум ски Дом здра вља.

Ка ко је из ја вио Во ји слав Мир нић, 
на чел ник Град ске упра ве за здрав стве ну 
и со ци јал ну за шти ту Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, ко ји је за јед но са за ме ни цом 
гра до на чел ни ка Све тла ном Ми ло ва но
вић, при су ство вао кам па њи „И ја се 
бо рим“ у гра ду на Са ви, Срем ска Ми тро
ви ца је је дан од 40 гра до ва у Ср би ји ко ји 
се при дру жио ак ци ји по др шке де ци обо
ле лој од ра ка.

 Срем ска Ми тро ви ца има бу џет ски 
фонд за те шко обо ле лу де цу за ко ји је у 
овој го ди ни опре де ље но ми ли он ди на ра. 
Сва ка ко да фи нан сиј ска сред ства ни су 
све што Град тре ба да обез бе ди. Бит на 
је и по др шка ко ју пру жа ју на ши су гра ђа
ни ко ји су по ка за ли да су увек спрем ни 
да по мог ну ка ко де ци обо ле лој од ра ка, 

та ко и њи хо вим ро ди те љи ма  ре као је 
Мир нић.

Сте ван Ко ва че вић, пред сед ник СО 
Ру ма је ис та као да су ма лиг не бо ле сти у 
екс пан зи ји  што тра жи јед ну дру штве ну 
стра те ги ју. 

– У њој сва ко тре ба да има сво је 
ме сто. Ве ли ка је од го вор ност др жа ве и 
здрав стве ног си сте ма да обез бе де усло
ве за аде кват но ле че ње, али и ло кал них 
за јед ни ца, удру же ња и по је ди на ца да 
да ју свој до при нос – ре као је Ко ва че вић.

Е. М. Н.

Зе ле ни ба ло ни за по др шку де ци
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ЖИ ВОТ НЕ ПРИ ЧЕ МИ ТРО ВАЧ КИХ БЛИ ЗА НА ЦА 

Ду пле оба ве зе, ду пла сре ћа

Ка жу да у жи во ту сва ког чо ве ка 
не ма ве ће сре ће од оне ка да 
по ста не ро ди тељ. А та сре ћа је 

ду пла ро ђе њем бли за на ца. Срем ска 
Ми тро ви ца мо же да се по хва ли чи ње
ни цом да је на те ри то ри ји Гра да 2016. 
го ди не ро ђе но 22 па ра бли за на ца и то 
24 де ча ка и 20 де вој чи ца, а го ди ну 
да на ка сни је ро ђе но је се дам па ри 
бли за на ца, шест де ча ка и осам де вој
чи ца. У ја ну а ру ове го ди не ро ђен је 
је дан пар бли за на ца, де чак и де вој чи
ца.  

Ро ђе ње бли за на ца пред ста вља за 
по ро ди цу но ву окол ност за ко ју они, ма 
ко ли ко се при пре ма ли, ни ка да нису 
до вољ но спрем ни. По ред фи зич ких 
оба ве за ко је су у овим си ту а ци ја ма 
ду пли ра не, по треб но је да ма ма раз ви
је бли скост и по ка же не жност сво јим 
бе ба ма. Све оно што јед на бе ба оче ку је 
од ма ме: ку па ње, пре свла че ње, хра ње
ње, не га, не жност, те па ње, ма же ње... 
то у овој си ту а ци ји тре ба удво стру чи ти. 

Ма да се ро ди те љи ма бли за на ца 
чи ни да бе бе ни ка да не ће по ра сти и да 

ће стал но би ти у за ча ра ном кру гу 
ду плих пе ле на, фла ши ца, бен ки ца и 
све га што пра ти нај мла ђе бли зан це, 
ни је та ко. Пе ри од пр ве го ди не њи хо вог 
жи во та и, ка сни је, док не проходају је 
ствар но те жак. Мо ра ју ду пло да па зе, 
„кри ве ле ђа“, опо ми њу и бри ну. Али и 
то прође. На кра ју, ро ди те љи бли за на
ца има ју не што што је дра го це на рет
кост, ко ју тре ба до бро чу ва ти, и на бли
зан це тре ба та ко гле да ти.

ПО РО ДИ ЦА ТО МИЋ:
Има ти бли зан це

је бож ји бла го слов   

Љи ља на и Ре на то То мић су ро ди те
љи тро је де це, ста ри јег Сте фа на (12 
го ди на) и осмо го ди шњих бли за на ца 
Је ле не и Ми хај ла. Ка жу да је у по чет ку 
би ло те шко укло пи ти све оба ве зе око 
тро је де це, али да су са да већ уигран 
тим. 

 Ја сам од у век же ле ла да до би јем 
бли зан це, али ка да ми је док тор ка 

са оп шти ла да ћу до би ти две бе бе, 
би ло је то ве ли ко из не на ђе ње. Би ли 
смо пре срећ ни што ће мо до би ти ве ли
ку по ро ди цу. Има ти бли зан це, то је 
бож ји бла го слов – по чи ње при чу мај ка 
бли за на ца. 

Ка же да ка да су се ро ди ли Је ле на и 
Ми хај ло, би ло је на пор но, ка да се про
бу де, пла че јед но, пла че дру го, глад но 
јед но, глад но дру го. У тим тре ну ци ма 
по моћ ба ке је би ла дра го це на.

 Са да ка да су по ра сли све се то 
за бо ра ви, срећ ни смо што их има мо и 
ужи ва мо у њи хо вом од ра ста њу – при
ча Љи ља на То мић.

Је ле на је ми нут ста ри ја од бра та 
Ми хај ла, од лич но се сла жу, на до пу њу
ју, али су и ин ди ви дуе за се бе. 

 До шко ле је Је ле на би ла ја ча, ауто
ри тет, ви ше се ис ти ца ла, и Ми хај ло се 
дру га чи је по на шао ка да је био са њом. 
Она је има ла по тре бу да бри не о ње му. 
Ка ко су кре ну ли у шко лу, ма ло се то 
про ме ни ло. Има ју раз ли чи та ин те ре со
ва ња, али су ве о ма ве за ни и на до пу
њу ју се. Је ле на иде на хор и тре ни ра 

Ма ма Љи ља са бли зан ци ма Јеленом и Михајлом и ста ри јом си ном Сте фа ном

Ка да су се
ро ди ли Је ле на и 
Ми хај ло, би ло је 
на пор но, ка да се 

про бу де, пла че 
јед но, пла че

дру го, глад но 
јед но, глад но 
дру го. У тим

тре ну ци ма 
по моћ ба ке је 

би ла дра го це на
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ка ра те, а Ми хај ло та ко ђе тре ни ра 
ка ра те, а од ове го ди не и фуд бал. 
Је ле на ви ше во ли срп ски, а Ми хај ло 
ма те ма ти ку. Брат леп ше цр та, а њој 
ви ше иде пе ва ње. До бри су, има ју пу но 
ин те ре со ва ња, али све по сти жу – ис ти
че по но сно ма ма. 

На ша са го вор ни ца ка же да је нај те
же ка да је јед но бо ле сно, оно дру го је 
нер во зно.

 Ка да има те бли зан це, та ман јед но 
оздра ви, дру го се раз бо ли, а уз све то 
тре ба ускла ди ти по сао, кућ не оба ве зе. 
Мно го лак ше смо пре гр ме ли њи хов 
по ла зак у шко лу, јер зна мо да су за јед
но, да има ју јед но дру го – при ча Љи ља 
и до да је да су нај срећ ни ји тре ну ци 
ка да их ви де успе шне.

 Ужи ва мо ка да Је ле ну ви ди мо на 
сце ни док пе ва у хо ру или на ка ра теу, 
ње га ка ко тр чи за фуд бал ском лоп том 
и на ка ра теу. Не сва ђа ју се, не ту ку се. 
Би ли смо по но сни на њих ка да нам је 
вас пи та чи ца у ја сли ца ма ис при ча ла 
ка ко па зе јед но на дру го. На и ме, Је ле
на је па ла и ма ло се уда ри ла, а Ми хај
ло је био на дру гом кра ју со бе. Ка да је 
за чуо њен плач, из по тре бе да је 
за шти ти, он је ско чио, отр чао она ко 
ма ли до ње и пи тао ко је ту као Је цу.      

На пи та ње ка ко ускла ђу ју све оба ве
зе, Љи ља на То мић ка же да се све 
по сти же до бром ор га ни за ци јом. 

 Са да сви у по ро ди ци има ју сво ју 
уло гу, схва ти ли смо да је ди но ка да смо 
за јед но, за јед нич ким ра дом, љу ба вљу, 

мо же мо ре ши ти и по бе ди ти све про
бле ме. Од ма ле на смо их учи ли да се 
мо ра мо по ма га ти, ра ди ти, не мо же 
са мо је дан да ву че, та ко ни шта не ће мо 
по сти ћи. Сва ко има сво је оба ве зе, 
по мог не ко ли ко ко мо же – за кљу чу је 
на ша са го вор ни ца. 

БИ ЉА НА СРЕМ ЧИЋ
И ЉИ ЉА НА ЈАН КО ВИЋ:  
Кад је гу сто, се стра је ту
До бар део Ми тров ча на по зна је 

Би ља ну Срем чић и Љи ља ну Јан ко вић, 
бив ше но ви нар ке и во ди тељ ке опет 
бив ше Ра дио те ле ви зи је М. Се стре 
бли зна ки ње про шлог де цем бра на пу
ни ле су 50 го ди на и ис ти чу да го ди не 
са по но сом но се. А ка ко је из гле дао 
жи вот по ро ди це са бли зна ки ња ма кра
јем 60их го ди на про шлог ве ка, при се
ћа ју се за наше новине.

 У оно вре ме ме ди ци на ни је би ла 
на пред на као да нас, та ко да мај ка ни је 
ни зна ла да но си бли зан це. На по ро ђа
ју су јој ре кли да ће ро ди ти две бе бе. 
На рав но да је би ла из не на ђе на, би ла 
је ве о ма мла да, има ла је све га 19 го ди
на. До би ла је бли зан це 1967, а та та и 
она су жи ве ли са ми. У ули ци та да још 
ни је про шао во до вод, мо ра ла је да 
но си во ду са че сме и да је гре је на 
шпо ре ту ка ко би нас оку па ла и опра ла 
на ше ства ри. Две бе бе у ку ћи, ду пло 
ви ше оба ве за. Та та је ра дио, а она је 

би ла са ма са на ма, по вре ме но би 
до ла зи ла ба ка из Ку зми на. Нас две јој 
се да нас ди ви мо. Од ра ста ле смо за јед
но и вас пи та ли су нас на иден ти чан 
на чин – при ча ју Би ља на и Љи ља на.

Ка жу да је мај ка бр зо при ме ти ла раз
ли ке у ка рак те ру, Љи ља на је би ла 
оштри ја, бр жа, она је би ла та ко ја би 
увек не што пр во по кре ну ла, а се стра ју 
је увек пра ти ла. У ка сни јим го ди на ма 
се то про ме ни ло. 

Као и ве ћи ну бли за на ца, ро ди те љи 
су их исто обла чи ли.

 Обла чи ли су нас исто до пе тог раз
ре да. Па ти ле смо због то га, по себ но 
ка да смо кре ну ле у шко лу и увек смо 
се пи та ле за што мо ра мо исто да се 
об у че мо. Дру га де ца су нас чуд но гле
да ла, го во ри ли су „ево их ове две 
исте“. За то смо је два че ка ле да нам 
мај ка до пу сти да обла чи мо шта ко ја 
же ли – ка же Љи ља на, а Би ља на, ко ја 
је пет ми ну та ста ри ја, се на ње ну при чу 
на до ве зу је:

 У пе том раз ре ду основ не шко ле 
до би ле смо при ли ку да би ра мо ка ко 
же ли мо да се об у че мо, ка кву фри зу ру 
да има мо. И та да се ви де ла нај ве ћа 
раз ли ка у сти лу. Ја сам од мах упа ла у 
фар мер ке, па ти ке спен се ри це, а 
Љи ља је увек во ле ла да бу де еле гант
ни ја. Ни кад ни смо ку пи ле исту ствар, 
од мах смо пре се кле, ва љ да је то би ла 
по сле ди ца то га ка ко су сви обра ћа ли 

Љи ља на Јан ко вић и Би ља на Срем чић 

Де ша ва ло се да 
осе ти мо кад ни је 

до бро оној
дру гој. Она се 

по ра ђа, ја то не 
знам, али ми 

ни је до бро, бо ли 
ме сто мак. То су 

ти осе ћа ји
ко је ми слим 

бли зан це
одва ја ју од
дру ге де це, 

ис ти че Би ља на
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па жњу на нас, а на ма је би ло не при јат
но што нас сви гле да ју. 

Би ља на ка же да се де ша ва ло, по го
то во у мла ђим да ни ма, да су у исто 
вре ме из го ва ра ле исте ре че ни це или 
су по чи ња ле исту пе сму да пе ва ју.

 Де ша ва ло се да осе ти мо кад ни је 
до бро оној дру гој. Она се по ра ђа, ја то 
не знам, али ми ни је до бро, бо ли ме 
сто мак. То су ти осе ћа ји ко је, ми слим, 
бли зан це одва ја ју од дру ге де це – ис ти
че Би ља на. 

Бли зна ки ње на кра ју ис ти чу да су 
че сто по но сне јед на на дру гу. 

 Ми смо увек ту јед на за дру гу, чак и 
ако смо ки ло ме три ма раз дво је не. 
Ни смо ве за не да не мо же мо да жи ви мо 
јед на без дру ге, да мо ра мо стал но да 
се чу је мо, али кад за тре ба, ка да је 
гу сто, он да смо ту јед на за дру гу. На ша 
бли за нач ка сре ћа је та што има мо на 
ко га да се осло ни мо и као се стре и као 
нај бо ље дру га ри це – за кљу чу ју на ше 
са го вор ни це. 

НЕ НАД И АЛЕК САН ДАР 
МА ТИ ЈА ШЕ ВИЋ:

Раз ли чи ти, а опет слич ни
Јед но јај ча ни бли зан ци Алек сан дар 

и Не над Ма ти ја ше вић ро ђе ни су 1986. 
го ди не. У ис тој гру пи са њи ма у вр ти ћу 
је ишло још два па ра бли за на ца. Иако 
фи зич ки го то во иден тич ни, ка рак тер
но су скроз раз ли чи ти. Ка жу да им је 
за јед нич ко то што на ви ја ју за Пар ти
зан и што обо ји ца во ле фуд бал и игри
це на ра чу на ру. Во ле исту му зи ку, 
гле да ју исте фил мо ве и се ри је. У 
основ ној шко ли у днев ни ку, да би их 
раз ли ко ва ла, јед на на став ни ца је 
на пи са ла да Не над има је дан мла деж 
на обра зу, а Алек сан дар два.

 Ро ди те љи ма сва ка ко ни је ла ко са 
бли зан ци ма, ка жу чим је дан за пла че, 
про бу ди оног дру гог, а ка да смо по че
ли пу за ти, ни су мо гли по ку ћи да нас 
по хва та ју – при ча ју Ма ти ја ше ви ћи. 

У по чет ку су их обла чи ли исто, али 
већ у основ ној шко ли су се из бо ри ли 

за соп стве ни стил облачења.  
 И ка ко смо од ра ста ли, раз ли ке су 

се све ви ше при ме ћи ва ле, у на чи ну 
го во ра, по на ша њу, тем пе ра мен ту. Они 
ко ји се дру же са на ма и баш нас 
до бро по зна ју ка жу да смо скроз раз
ли чи ти – ка жу Алек сан дар и Не над.

За ни мљи во је да су се већ у сред
њој шко ли раз дво ји ли, Не над је ишао 
у Гим на зи ју, а Алек сан дар у ме ди цин
ску шко лу. Ста ри ји бли за нац Не над 
(пет ми ну та се ра ни је ро дио) је за вр
шио пра ва у Но вом Са ду, а мла ђи 
ви шу ме ди цин ску у Бе о гра ду.

 Ни смо не што пре те ра но ве за ни, ни 
сад се не ви ди мо по две три не де ље, 
чу је мо се, али ни је да мо ра мо да се 
ви ди мо  – твр де бра ћа. 

Ипак, по ве за ност је увек при сут на. 
 Де ша ва ло се да нам се слич не 

ства ри сви де и да ис ко мен та ри ше мо 
исту де вој ку – ка же Алек сан дар, а 
Не над до да је:

 Де ша ва се да у раз ли чи то вре ме 
ис ко мен та ри ше мо исту ствар, и то 
бу де че сто, али ни смо има ли оне 
си ту а ци је, да ме не уда ре, а ње га 
за бо ли. 

Иако че сто до ла зи до су ко ба 
ми шље ња, ипак су срећ ни што има ју 
је дан дру гог.

 Ни си ни ка да сам, на у чиш да де лиш 
од ма лих но гу, али на пор но је ка да 
до ђе до не су гла си ца, ме ђу тим увек 
др жи мо једа н дру гом стра ну. Као мла
ђи смо се ту кли, са да се спо реч ка мо 
око глу по сти, али се ви ше не ту че мо. 
Ме ђу тим рет ко се ви ђа мо, па се уже
ли мо. У сва ком слу ча ју, дра го нам је 
што има мо је дан дру гог – при ча ју 
Ма ти ја ше ви ћи. 

Обо ји ца има ју де вој ке, али не раз
ми шља ју о то ме да се же не у исто 
вре ме ни да им де ца бу ду истих го ди
на. Ка жу, ка ко жи вот на ме сти, та ко ће 
би ти. 

Би ља на Се ла ко вић

Не ста шлу ци бли за на ца су увек ин те ре
сант ни. Та ко од Љи ља не и Би ља не са зна
је мо да су по ку ша ле са мо је дан пут да 
„сму ва ју“ у шко ли.

 До го во ри ле смо се да ће Љи ља од го ва
ра ти уме сто ме не ла тин ски, она је већ на у
чи ла и од го ва ра ла, па ће и за ме не. Про
фе сор ка про зо ве, Љи ља се на пра ви лу да 
и ка же ми те бе је про зва ла. Ја у шо ку, 
иза ђем и до би јем двој ку. Ме ђу тим, Љи ља 
се упла ши ла и од у ста ла од свог пла на. 
По сле то га ни ка да ни смо по ла га ле јед на за 
дру гу, по ма га ле је смо јед на дру гој, али ту 
пред ност што смо бли зна ки ње ви ше ни смо 
по ку ша ле да ис ко ри сти мо – при се ћа се 
Би ља на Срем чић.

Ма ти ја ше ви ћи су, с об зи ром на то да 
ни су ишли у исту сред њу шко лу, сво ју 
слич ност ко ри сти ли не ко ли ко пу та.

 Де ша ва ло се да у про ла зу Зе ле но др во 
за ме ни мо тор бе и Са ле оде код ме не у 
гим на зи ју, а ја код ње га у ме ди цин ску. Би ло 
је си ту а ци ја, да сам ја ишао пр ву сме ну у 
гим на зи ји, а дру гу сме ну про вео у ме ди
цин ској, та ко да Са ле тај дан ни је ишао у 
шко лу. Од про фе со ра ни ко ни је про ва лио 
да то ни је Са ша – на во ди Не над.

 За ни мљи во је и то што је Не над у дру
гом ро ку на Прав ном фа кул те ту у Но вом 
Са ду по ла гао при јем ни за ме не, јер је он 
већ за пр ви рок спре мао при јем ни. Био сам 
при мљен, а он је за уз врат до био те ле фон 
– при ча Алек сан дар Ма ти ја ше вић, ко ји се 
ни је ду го за др жао на пра ву, већ је на кон 
го ди ну да на упи сао ви шу ме ди цин ску. 

Да нас Алек сан дар ра ди у За во ду за јав
но здра вље, а Не над тре нут но при пре ма 
пра во суд ни ис пит.

По ла гао при јем ни уме сто бра та

Алек сан дар и Не над Ма ти ја ше вић

 Они ко ји се 
дру же са на ма и 

баш нас до бро 
по зна ју ка жу
да смо скроз 

раз ли чи ти, ка жу 
Алек сан дар

и Не над



2121. FEBRUAR 2018.  M NOVINE

Успе шна пре ми је ра деч је пред ста ве
Ста ро па зовч ка основ

на шко ла „Херој Јан
ко Чме лик“ и исто и

ме но КУД у субо ту 10. 
фебру а ра пре ми јер но је 
изве ла позо ри шну пред ста
ву „Забу на у књи зи“.

Само неде љу дана касни
је како Сло вач ко позо ри
ште „ВХВ“ обе ле жи ло 115. 
годи шњи цу позо ри шта у 
овом срем ском гра ду, уче
ни ци виших раз ре да основ
не шко ле „Херој Јан ко Чме
лик“ и исто и ме но кул тур но 
умет нич ко дру штво изве ли 
су позо ри шну пред ста ву 
„Забу на у књи зи“. Реч је о 
аутор ском делу четво ро 
про фе со ра ове основ не 
шко ле Ањич ке Балаж, 
Лиди је Геде љов ски, Ива на 
Јеч ме на и Мари не Хавран, 
који су прво напи са ли текст 
а затим се побри ну ли и о 
режи ју, јед но став ну али 
функ ци о нал ну сце но гра фи
ју, при клад не кости ме, 
добар избор музи ке и све
тло сне ефек те. Иде ја за 
при чу наста ла је из прак се 
тј. посма тра ња како се деца 
пона ша ју са књи га ма.

Број ни глу мач ки ансамбл  
гле да о ци ма је доча рао игру 
деце, која нема ју изгра ђен 
став пре ма књи зи. У игри 
глав ни јуна ци доцр та ју 
акте ри ма књи ге неа де кват
не рекви зи те, што ће изме
ни ти и њихов карак тер. 
После побу не акте ри из 
књи ге се дого во ре да ће 
отво ри ти свој пор тал и децу 

уву ћи у њихов свет, где ће 
их при си ли ти да испра ве 
сво је пона ша ње и учи ње ну 
ште ту. 

Уме сто у кући, деца се 
буде у новом све ту и ту 
почи ње пра ва аван ту ра. У 
интен зив ном тра же њу Мра
за, који једи ни може да 
побе ди Буги ја, који пре ти да 
ће угро зи ти цео свет и 
одве сти га у кра љев ство 
зла, ства ра ју се нова при ја
тељ ства и гра де нове вред
но сти. Удру же ним сна га ма 

деце и акте ра из књи ге 
успе ва ју да пора зе Биги ја. 
После испра вље не гре шке 
у књи зи, деца схва те зна чај 
одно са пре ма књи га ма и 
одлу че да буду заштит ни ци 
књи га.

Пред ста ва је забав ног 
карак те ра са музич ким и 
играч ким паса жи ма и суп
тил но обра ђу је доста тешку 
тему – однос пре ма књи зи у 
дана шње вре ме и то не 
само деце већ и одра слих. 
Поен та је, дакле педа го шка 

пору ка не само деци већ и 
одра сли ма – да чува ју и 
чита ју књи ге, рекао је после 
пре ми је ре Иван Јеч мен, 
један од ауто ра. Два де се то
чла ни глу мач ки ансамбл 
уче ни ка у коме је неко ли ци
на већ иску сних глу ма ца и 
знат но више деби та на та 
успео је да се на позор ни ци 
игра и сво јом увер љи вом 
игром ову пору ку пре не се 
гле да о ци ма у пуној позо ри
шној сали.

 Ана Симо но вић

Vydarená pre miéra detského pred sta ve nia
S taropazovská základná 

ško la hrdi nu Jan ka 
Čme li ka a rov no menný 

spo lok v sobo tu 10. februára 
pre miérne  pred vi e dla diva
delnú hru Zmätok v kni he.

Iba týždeň ako SD VHV v 
Sta rej Pazo ve zazna me na lo 
115. výročie divadelníctva v 
tej to sri em skej osa de, žia ci 
vyšších ročníkov a čle no via 
diva del nej odbočky z.š. hrdi
nu Jan ka Čmelíka a rov no
menného spol ku pre miérne  
pred vi e dli diva delnú hru 
Zmätok v kni he. Ide o autor
ske die lo štvorlístka pro fe so
rov tej to základnej školy 
Aničky Bala žo vej, Lydii 
Gede lov skej, Iva na Ječ me na 
a Mariny Havra no vej, ktoryý 

sa naj prv posta ra li o text a 
potom aj o réžiu, jed no duchú, 
ale funkčnú scénogra fiu, 
trefné kostými, dobrý výber 
hudby a sve telné efekty. 
Námet vzni kol z pozo ro va nia 
detského správania sa ku 
kni he.

Početný herecký súbor 
obe cen stvu doča ril hru detí, 
ktoré nemajú vybudo vaný 
postoj ku knihám. V hre zo 
špásu dokre slia aktérom 
knihy neadekvátne rekvi zity, 
čo pozmení ich cha rak tery a 
po vzbu re v kni he, aktéri sa 
dohodnú, že otvo ria portál a 
sti ah nu deti do svoj ho sve ta, 
kde ich prinútia napra viť uro
benú ško du. 

Nami e sto doma, deti sa 

zobu dia v novom sve te a ich 
nové dobrodružstvá sa môžu 
začať. V intenzívnom pátraní 
po Mrázikovi, ktorý jediný 
zvládne pora ziť Bugi ho, lebo 
ten hrozí zajať celý svet do 
svoj ho kráľovstva zla, 
vytvárajú sa nové pri a teľstvá 
a budujú nové hod noty. Zdru
ženými sila mi deťom a 
aktérom z kni he sa pred sa 
podarí pora ziť Bugi ho a po 
napra ve nej ško de deti poc
ho pia význam vzťahu ku kni
he a roz hodnú sa stať sa 
ochran ca mi kníh. 

Pred sta ve nie budo vané 
zábavným cha rac hte rom s 
hudobnými a tanečnými 
pasážmi subítlne spracúva 
dosť ťažkú tému – stav ku 

kni he detí ale aj dospelých v 
dneš nej dobe. Poin ta je vlast
ne peda go gický odkaz nie len 
deťom ale aj dospelým – aby 
si chránli a čita li knihy, pozna
me nal Ivan Ječ men, jeden z 
autrov. 

Až dvad sať členému 
súboru v kto rom je hŕstka už 
osved čených her cov ale aj 
dosť debu tan tov, poda ri lo sa 
vskut ku hrať na javi sku a 
svo jou pre sved či vou hrou aj 
ten to odkaz podať divákom v 
plnej diva del nej sále. 

Bodaj by ten to odkaz a tá 
láska k diva dlu všte pe na 
týmto mladým ľud´om 
pretrvávala aj d´alšie desa
tro čia aj v SD VHV.

Anna Simo no vi ćo va
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КАТА РИ НА МИТРО ВИЋ НАЈ МЛА ЂА ПРЕД СЕД НИ ЦА САВЕ ТА МЕСНЕ ЗАЈЕД НИ ЦЕ У 
ШИД СКОЈ ОПШТИ НИ

Село без мла дих је
село без будућ но сти

Док мла ди напу шта ју 
село тра же ћи боље 
усло ве за живот, два

де сет тро го ди шња Ката ри на 
Митро вић из При ви не Гла ве 
сво јом енер ги јом поку ша ва 
да сво је село ожи ви и сачу
ва на мапи од 19 места шид
ске општи не. Она је уве ли ко 
спре ми ла нове про јек те за 
ову годи ну, а један од нај ва
жни јих је водо вод у селу, 
почи ње при чу у раз го во ру 
за наш лист ова девој ка која 
је већ две годи не пред сед
ни ца Саве та месне зајед ни
це у При ви ној Гла ви, села 
са око 180 ста нов ни ка које 
чине пре те жно ста рач ка 
дома ћин ства.

Иако је на завр шним сту
ди ја ма смер послов ни 
менаџ мент у Бео гра ду, каже 
да још није раз ми шља ла о 
томе да напу сти село, мада 
је у њему све мање њених 
вршња ка.

 Факул те ти су их одве ли 
одав де, и већа шан са да 
лак ше дођу до посла. Ште та 
би било да село оста не без 
мла дих, јер је то онда место 

У селу је нај ве ћи број 
ста нов ни ка забе ле жен 
1948. годи не и то 319, са 81 
дома ћин ством. Већ од 
2002. годи не тај број је 
знат но опао, па је тада 

било 202 ста нов ни ка са 74 
дома ћин ства, пре ма зад
њем попи су из 2011. годи не 
у При ви ној Гла ви има 186 
ста нов ни ка са 74 дома ћин
ства.

Нај ви ше ста нов ни ка 
1948. годи не

Ката ри на Митро вић

При ви на Гла ва

Иако је на
завр шним

сту ди ја ма смер 
послов ни

менаџ мент у 
Бео гра ду, 

Катарина каже 
да још није

раз ми шља ла о 
томе да напу сти 

село, мада је у 
њему све мање 

њених вршња ка
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без будућ но сти, зато се ми у 
Саве ту тру ди мо да обез бе
ди мо што боље усло ве, 
како бисмо их задр жа ли и 
вра ти ли назад у сво је место 
 сма тра Ката ри на, која је 
нај мла ђа од оста ла чети ри 
чла на Савета који има ју од 
40 до 60 годи на, па набра ја 
шта је све ура ђе но отка ко је 
она прва дама у селу.

 Рани је ништа није функ
ци о ни са ло. Прво смо адап
ти ра ли про сто ри ју месне 
кан це ла ри је, затим амбу
лан ту да би гра ђа ни има ли 
где да потра же лекар ску 
помоћ. Дом кул ту ре је добио 
фаса ду, а сре ђе на је и про
сто ри ја, у којој могу да се 
оба вља ју разни дога ђа ји, од 
весе ља до даћа после 
сахра не. Пошта нам ради 
два пута недељ но, не мора
мо за пла ћа ње рачу на да 
иде мо у сусед ни Бикић Дол, 
као што је то био слу чај 
прет ход них годи на  наво ди 
ова девој ка, која има жељу 
да се у току ове годи не сре
ди пут у дужи ни од 1,5 кило
ме та ра кроз село, нај ви ше 
због тури ста који све више 
посе ћу ју мана стир При ви на 
Гла ва.

Ово место које је ушу шка
но испод пади на Фру шке 
горе, и уда ље но око седам 
кило ме та ра од Шида, и исто 

толи ко од Прин ци пов ца, 
одно сно хрват ске гра ни це, 
спа да у наjстарија насе ља 
која поти чу из вре ме на када 
је изгра ђен мана стир При
ви на Гла ва у 12. веку.

 Ми у селу нема мо шко лу, 
па су нам деца при мо ра на 
да путу ју у сусед но место 
које је уда ље но два кило ме
тра. Има мо зајед но 15 осно
ва ца и сред њо шко ла ца и 
сед мо ро деце која иду у 
пред школ ску уста но ву. Зад
њи пут су пре три годи не 
рође не и то чети ри бебе, 
можда баш у овој буде радо
сти и весе ља у селу  нада 
се Ката ри на, која поред 
посло ва у месној зајед ни ци 
пома же и роди те љи ма у 
про дав ни ци али и мешта ни
ма.

 Кад неко ме тре ба да се 
купи лек или нешто дру го 
онда мене анга жу ју, па идем 
до Шида у набав ку  при ча 
Ката ри на коју је баш у том 
тре нут ку позва ла мона хи ња 
из мана сти ра и замо ли ла да  
им доне се хлеб.

Како се не би у селу оту
ђи ли, Ката ри на често пра ви 
и дру же ња са мешта ни ма. 
Од про сла ве 8. мар та, сео
ске сла ве, Дана осло бо ђе
ња, поде ле ново го ди шњих 
паке ти ћа....

С. Костић

Сре ђен Дом кул ту ре 

Ми у селу нема мо шко лу, па су нам 
деца при мо ра на да путу ју у сусед но 
место које је уда ље но два кило ме
тра. Има мо 15 осно ва ца и сред њо
шко ла ца, каже Катарина Митровић

У БЕР КА СО ВУ ОДР ЖА НА
23. СРЕМ СКА ВИНИ ЈА ДА

Нај бо ља вина 
из Босне
У Берк ас о ву је од 11. до 

14. фебру а ра одр жа
на 23. по реду Срем ска 

вини ја да. Вини ја да је оку пи ла 
вели ки број гости ју, као и про
из во ђа ча вина. Мани фе ста
ци ја је поче ла у неде љу 11. 
фебру а ра при ма њем узо ра ка 
белог, розе и црве ног вина. 
Поче так овог дога ђа ја који је 
посве ћен про из во ђа чи ма, али 
и љуби те љи ма овог пића обе
ле жи ла је опу ште на атмос фе
ра испред згра де Месне зајед
ни це у Бер ка со ву где су чла
но ви Орга ни за ци о ног одбо ра 
при ма ли узор ке. Так ми ча ри 
су могли узор ке да доста ве 
током сва чети ри дана коли ко 
је мани фе ста ци ја тра ја ла.  

Митар Сабол, члан Орга ни
за ци о ног одбо ра нагла сио је 
да је ква ли тет вина оце њи вао 

жири у саста ву проф. др Сло
бо дан Јовић, др Алек сан дар 
Петро вић и ено лог Сло бо дан 
Шапо ња. 

Завр шна све ча ност одр жа
на је 14. фебру а ра у ресто ра
ну Далас, на дан  Све тог Три
фу на, заштит ни ка вино гра да
ра и вина ра када су и доде ље
не награ де. 

У кон ку рен ци ји су била 72 
узор ка црве ног, белог и розе 
вина. Поред дома ћих про из
во ђа ча у кон ку рен ци ји су се 
нашла и вина из Хрват ске и 
Босне и Хер це го ви не. Чуве
ни струч њак за вина проф. 
др Сло бо дан Јовић сма тра 
да су вина про шло го ди шњег 
рода нешто сла би ја у одно су 
на прет ход ну и апо стро фи рао 
посеб но тзв. мале про из во ђа
че.

 Вина нису на висо ком 
нивоу, јер се не усва ја ју  суге
сти је које годи на ма упу ћу јем 
људи ма који се баве про из
вод њом. Вина се држе у неа
де кват ним про сто ри ма и бура
ди ма. Као и у сва ком послу 
тако и у про из вод њи вина 
тре ба учи ти, ради ти и стал но 
ићи напред  – кате го ри чан је 
др Јовић.

И поред одре ђе них замер ки 
које је упу тио вели ки струч њак 
коми си ја је иза бра ле нај бо ље. 
У кате го ри ји белих вина прво 
место осво ји ла је вина ри ја 
„Пајић“ из Брч ког (БиХ), дру го 
је при па ло Анђел ку Про коп цу 
из Бап ске (Хрват ска), док је 
тре ће место осво јио Нико ла 
Јовић из Футо га. Пера Ђурић 
из Бије љи не осво јио је прву 
награ ду у кате го ри ји црве

них вина, Шиђа нин Мар ко 
Жера ви ца зау зео је са сво
јим вином дру го место, а тре
ћа награ да оти шла је у руке 
Сла ви це Ћовић из Товар ни ка 
(Хрват ска). За крај доде ље на 
је само прва награ да у кате го
ри ји розе вина, а она је при па
ла вина ри ји „Пајић“ из Брч ког. 

Као и до сада мани фе ста
ци ја је била добро орга ни зо
ва на уз изу зе тан рад заљу
бље ни ка у вино, атмос фе ра 
упот пу ње на там бу ра ши ма, 
бога та трпе за и мно го добрих 
вибра ци ја. Да би то било тако 
сна ге су удру жи ли Општи на 
Шид, Месна зајед ни ца Бер ка
со во, Удру же ње жена „Извор“ 
из Бер ка со ва, а све уз подр
шку Кул тур но обра зов ног цен
тра и Тури стич ке орга ни за ци је 
Шид. Д. Попов

Побед ни ци Срем ске вини ја де у Бер ка со ву
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ФЕЉ ТОН: СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (7) КА ТА ЛИ НА, СУ ПРУ ГА КРА ЉА СТЕ ФА НА ДРА ГУ ТИ НА

Сим бол ле по те и скром но сти 
срп ског дво ра

Пише: др Сне жа на Булат

Ма ло је
по да та ка ко ји

 нам ка зу ју ка ко
 је из гле дао 

жи вот угар ске
 прин це зе на

 дво ру кра ља 
Дра гу ти на. 

Ме ђу тим,
нај че шће

ци ти ран из вор,
 по твр ђу је нам 

да се ова мла да 
кра љи ца, ве о ма 

ле по сна шла и
 убр зо по ста ла

 сим бол ле по те 
и скром но сти 

срп ског дво ра

Пре ма ре чи ма ви зан тиј ског 
исто ри ча ра Па хи ме ра, 
срп ски краљ Дра гу тин, син 

Уро ша I и Је ле не Ан жуј ске био је 
оже њен кћер ком ма ђар ског кра
ља. У пи та њу je, као што je 
до бро по зна то, Ка та ли на, кћер 
Сте фа на V (1270—1272). 

У на у ци, вре ме Ка та ли ни не 
уда је за Дра гу ти на ни је ко нач но 
ре ше но. По у зда ног из во ра за 
ово пи та ње не ма, па се и пред
ло же на да ти ра ња кре ћу из ме ђу 
по чет ка ше зде се тих го ди на и 
вре ме на ко је je ycледило Уро ше
вом су ко бу са Угри ма и ње го вом 
по ра зу. На и ме, Си ма Ћир ко вић 
на во ди да је „срп ски од ред био 
уз угар ског кра ља Бе лу IV, ка да 
је овај 1260. ра то вао са че шким 
кра љем, а срп ски краљ је 1264. 
уче ство вао у свад бе ним све ча
но сти ма мла ђег си на угар ског 
кра ља. Ипак, кра јем 1267, краљ 
Урош I је на пао Ма чван ску ба но
ви ну. За у зео је не ки њен део и 
на нео Угри ма ве ли ку ште ту. У 
од го во ру на то, угар ски краљ је 
по слао вој ску у по моћ Бе ли 
Ро сти са вље ви ћу, ко ји је упра
вљао Ма чвом. У про ле ће 1268. 
до шло је до бит ке у ко јој је срп
ски краљ био по ту чен, и за ро
бљен са сво јим зе том и вла сте
лом. За ро бље ни ци су се мо ра ли 
от ку пи ти, а срп ски краљ вра ти ти 
оно што је за у зео и при зна ти 
вр хов ну власт угар ског кра ља. 
Нај ве ро ват ни је је та да скло
пљен брак из ме ђу Ка та ли не и 
Дра гу ти на“. 

Ћо ро ви ће ве ре чи су по твр да 
да је брак са Ка та ли ном, био од 
пре суд ног ути ца ја да краљ Дра
гу тин чи та вог жи во та оста не 
одан Ма ђа ри ма, по ред свих кри

за и про ме на кроз ко је је про шла 
њи хо ва др жа ва кра јем XI II и на 
по чет ку XIV ве ка. Исто је та ко 
остао у при ја тељ ству и са 
на пуљ ским дво ром. 

О скла па њу њи хо вог бра ка, 
ар хи е пи скоп Да ни ло II је ре као 
сле де ће: „Ка да је про шло из ве
сно вре ме и ка да је на ра стао 

овај бла же ни до мла дић ког уз ра
ста, хте ли су ње го ви ро ди те љи 
да се по за ко ну оже ни, и узев ши 
кћер од цар ско га пле ме на угар
ског на ро да, за ру чи ше му бла го
ча сти ву же ну, зва ну го спо ђу 
Ка те ли ну. А отац ње гов, бла го ча
сти ви и хри сто љу би ви краљ 
Урош обе ћа му да ти кра љев ство 

За ду жби не: ма на сти ри Тро но ша и Ра ча

Кра љи ца Ка та ли на Не ма њић
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и са ве ли ким обе ћа њем из ре че 
да не ће пре кр ши ти сво га обе ћа
ња, но да ће га учи ни ти кра љем 
у ота че ству сво ме, у срп ској 
зе мљи и да ће му за жи во та сво
га да ро ва ти пре сто“.

Ка да се го во ри о де ци Дра гу
ти на и Ка та ли не, исто ри ји 
су по зна ти Вла ди слав, Уро

шиц и Је ли са ве та. Њи хо ва кћер 
Је ли са ве та је сту пи ла у брак са 
бо сан ским ба ном Стје па ном I 
Ко тро ма ном. Са чу ва на је јед на 
Је ли са ве ти на по ве ља у ко јој 
„Ба ни ца Је ли са ве та и мој син 
бан Сти пан да је вје ру на шу…
“ не ком Вук цу да га не ће за то чи
ти. 

При ли ком ка зи ва ња о Дра гу
ти но вој же нид би, Да ни ло II нам 
ујед но от кри ва и ње го ву по бу ну 
на оца, ко ја је, при том, би ла оки
дач мно гих раз мир ни ца на срп
ском дво ру. Реч је о нео ства ре
ном обе ћа њу кра ља Уро ша I, 
ко је је дао свом си ну и та сту. 
На кон же нид бе са угар ском 
прин це зом, Урош је пре кр шио 
за вет и ни је пре дао пре сто свом 
си ну, те „у зе мљи зва ној Гац кој 
син одо ле сво ме ро ди те љу и узе 
пре сто ње гов си лом“.

Зба ци ва ње кра ља Уро ша иза
зва ло је бур не ре ак ци је у Ср би ји. 

Нај ви ше огор че на, би ла је кра
љи ца Је ле на Ан жуј ска. Да је 
Ка та ли на би ла бри жна су пру га и 
сна ха, ко ја је ис ка зи ва ла ве ли ко 
по што ва ње пре ма сво јој све кр
ви, и да је свим си ла ма по ку ша
ва ла да сми ри по ро дич не не су
гла си це, по ка зу је ар хи е пи скоп 
Да ни ло II у Жи во ту Кра љи це 
Је ле не. На и ме, ка да је кра љи ца 
мај ка пре ми ну ла, на са хра ну је 
до шао са мо Ми лу тин, док је Дра
гу тин по слао сво ју вла сте лу. 
На кон то га, сна ха Ка та ли на, 
за јед но са Ми лу ти но вом же ном 
Си мо ни дом, те жи ла је ус по ста
вља њу мир них по ро дич них 
од но са. По ка за тељ то ме је сте 
Ка та ли ни на и Си мо ни ди на по се
та и по кло ње ње гро бу кра љи це 
Је ле не. Да су њих две би ле у 
из у зет но до брим од но си ма, те 
да су свим си ла ма по ку ша ва ле 
да из ми ре за ва ђе ну бра ћу, 
Ми лу ти на и Дра гу ти на, от кри ва ју 
Си мо ни ди не ре чи: „Мо лим те, 
Го спо да ру мој, за по ве ди ми да 
идем до ва зљу бље не се стре 
мо је, а сна хе тво је, бла го ча сти ве 
кра љи це Ка та ли не, јер до стој но 
је да се и ми ви ди мо, да и ми 
учи ни мо ду жну љу бав ме ђу 
со бом, као и ти са ва зљу бље ним 
ти бра том. Ако не пре зреш мо је 

мол бе, и за по ве диш ми да идем 
ка њој, то ће ве ћа љу бав би ти 
ме ђу ва ма, о Го спо да ру“. 

Ма ло је по да та ка ко ји нам 
ка зу ју ка ко је из гле дао жи вот 
угар ске прин це зе на дво ру кра
ља Дра гу ти на. Ме ђу тим, нај че
шће ци ти ран из вор, по твр ђу је 
нам да се ова мла да кра љи ца, 
ве о ма ле по сна шла и убр зо 
по ста ла сим бол ле по те и скром
но сти срп ског дво ра. На и ме, 
ви зан тиј ски исто ри чар Па хи мер 
на во ди епи зо ду о не у спе лој 
ви зан тиј ској пре го ва рач кој ми си
ји око же нид бе прин ца Ми лу ти
на, са ви зан тиј ском прин це зом 
Аном. По себ но је ин те ре сан тан 
по сту пак кра ља Уро ша, ко ји је 
Ви зан тиј ци ма по ка зао сво ју мла
ду сна ху, ка ко би илу стро вао 
срп ске оби ча је, ко ји су се у пот
пу но сти раз ли ко ва ли од ви зан
тиј ских. „По што је Ири на, ста ри ја 
ца ре ва кћер, би ла обе ћа на бу ду
ћем бу гар ском ца ру Јо ва ну Асе
ну, цар je од лу чио да дру гу, Ану, 
по ша ље кра љу Ср би је Сте фа ну 
Уро шу да би je удао за [његовог] 
дру гог си на Ми лу ти на, јер je 
пр ви, очев име њак, био оже њен 
ћер ком кра ља Пе о ни је. По што 
су за вр ше ни ме ђу соб ни до го во
ри, по ша ље у по слан ство је рар
ха, a c њим и кћер са ве ли чан
стве ном цар ском сви том. Сти
гав ши у Ве ри ју, од лу чи ше да 
по ша љу Сте фа ну Уро шу хар то
фи лак са Ве ка, а са њим и 
[митрополита] Тра ја ну по ља Кон
дум на. Јер пре ма на ло гу ца ри це 
тре ба ло je да хар то фи лакс оде 
уна пред и по дроб ни је се упо зна 
са при ли ка ма код Ср ба, да ви ди 
ка кав je њи хов на чин жи во та и 
ка ко je устро јен ред у њи хо вој 
др жа ви. Она са ма при пре ма ла je 
кће ри ве ли чан стве ну прат њу, уз 
сву ра зно вр сну цар ску рас кош. 
Ње му, да кле, уна пред по сла том, 
би ло je на ло же но да се оба ве сти 

и све то до ја ви, пре не го што 
па три јарх стиг не у Ср би ју. 
До шав ши, они та мо не са мо да 
не ви де ше ни шта до стој но сви те 
и од го ва ра ју ће вла сти, не го се 
Урош, гле да ју ћи њи хо ву прат њу 
и по слу гу, a на ро чи то ев ну хе, 
пи тао шта би они тре ба ло да 
бу ду. A кад je чуо од њих да je 
та кав цар ски ред и да прин це зи 
сле ди та ква прат ња, он не го ду ју
ћи ре че: ‘E, е, шта je тο? на ма 
ни је уоби ча је но та кво по на ша
ње’. И то ре кав ши, од мах по ка за 
јед ну мла ду же ну, си ро ма шно 
оде ве ну и пре де њу по све ће ну. 
Та ко се ми, ре че по ка зу ју ћи 
ру ком, од но си мо пре ма мла да
ма“. Мла да, скром на, ле па сна
ха, би ла је Ка та ли на, ко ја је, као 
што ви ди мо, за раз ли ку од ве ћи
не же на вла да ра, стран ки ња, 
ус пе ла да се у ве о ма крат ком 
ро ку при ла го ди ла срп ским, 
по сто је ћим оби ча ји ма. 

Го то во сви исто ри ча ри и 
ле то пи сци се сла жу да је 
Ка та ли нин муж, због бо ле

сти, био при мо ран да пре да пре
сто свом бра ту Ми лу ти ну. Да ни
ло оп шир но опи су је шта је ути
ца ло на аб ди ка ци ју. „Ка да је 
је здио не ким по слом с вла сте
лом сво јом под гра дом Је ле чом 
(ра шка жу па), пав ши са ко ња 
сло ми но гу сво ју“. На Са бо ру у 
Де же ву усту пио je пре сто Ми лу
ти ну. „Да де му дра го це не да ро ве 
и зла то и ха љи не (зла тот ка не) 
ску по це не цар ске, ко ња сво га и 
оруж је сво је ко је сам на се би, на 
сво ме те лу но ша ше“.

Пре ма ре чи ма ар хи е пи ско па 
Да ни ла II, Ка та ли на је би ла вер
на и ода на су пру га, ко ја је по ред 
свих по ро дич них не ми ра, увек 
по др жа ва ла свог су пру га. Жи ве
ли су склад но ду ги низ го ди на. 
Љу бав и брач ни мир ни је по ре
ме ти ла ни Дра гу ти но ва од лу ка, 
ко ја се огле да ла у од ри ца њу од 
брач не по сте ље. Ка ја ње због 
гре ха пре ма оцу ути ца ло је да 
„овај бла го че сти ви, жи ве ћи са 
же ном сво јом у сво ме жи во ту 
ви ше од два де сет и три го ди не 
не до та че се ње, но чу ва ју ћи се 
обо је у це ло му дри ју и чи сто ти, 
оста до ше жи ве ћи као брат и 
сестрa“. 

(У сле де ћем бро ју:
Симонида Палеологина, 

супруга краља Милутина) 

У про ле ће 1268. до шло је до бит ке 
у ко јој је срп ски краљ Урош I био 
по ту чен, и за ро бљен са сво јим 
зе том и вла сте лом. За ро бље ни ци 
су се мо ра ли от ку пи ти, а срп ски 
краљ вра ти ти оно што је за у зео и 
при зна ти вр хов ну власт угар ског 
кра ља. Нај ве ро ват ни је је та да скло
пљен брак из ме ђу Ка та ли не и Дра
гу ти на

Пре ма ре чи ма ар хи е пи ско па Да ни ла II, Ка та ли на је 
би ла вер на и ода на су пру га, ко ја је по ред свих по ро
дич них не ми ра, увек по др жа ва ла свог су пру га. Жи ве
ли су склад но ду ги низ го ди на. Љу бав и брач ни мир 
ни је по ре ме ти ла ни Дра гу ти но ва од лу ка, ко ја се огле
да ла у од ри ца њу од брач не по сте ље

Краљ Сте фан Дра гу тин
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Два де сет пр ви век, из чије дру ге 
деце ни је већ уве ли ко изла зи
мо, успео је из гла ва мно гих да 

одстра ни број не пред ме те и теко ви
не из неких про шлих вре ме на. Тако 
су мно ги већ забо ра ви ли на катод не 
теле ви зо ре, радио апа ра те, раз глед
ни це, фик сне теле фо не, писа ње писа
ма, али и на изја ве љуба ви, срећ них 
или несрећ них, испи са не по зидо ви ма 
несрећ них сугра ђа на. Уме сто гра фи та 
који, иако неже ље ни од стра не вла
сни ка ишкра ба них зидо ва, нашим гра
дом шире пору ке љуба ви, на митро
вач ким ули ца ма све чешће може мо 
виде ти нат пи се који на при лич но екс
тре ман, напа дан и нерет ко увре дљив 
начин шире како екс трем ни наци о на
ли зам, тако и мржњу пре ма дру гим 
наро ди ма или вер ским гру па ма. Ако 
у пролазу бацимо поглед на неке од 
митровачких графита, можемо уочити 
бројне националистичке, па у неку 
руку и фашистичке поруке, попут оних 
које пропагирају протеривање рома 
из земље, дискриминацију верских 
мањина, или, пак славе убиства која 
смо током историје починили.

Да се одмах раз у ме мо, ништа лоше 
нема у љуба ви пре ма сво јој земљи и 
свом наро ду, али, чини се да пола ко 
забо ра вља мо шта нам је коке ти ра ње 
са фаши змом, више пута током исто
ри је, доне ло. Коли ко зна мо – ништа 
добро и ништа више од неко ли ко 
хиља да мртвих мла ди ћа.

Када обратимо пажњу на поруке које 
нам, да их тако назо ве мо, раз ли чи те 
уси ја не гла ве оста вља ју по зидо ви
ма, запи та ће мо се да ли заи ста иде
мо путем сло бо де, мира и толе ран
ци је, као теко ви на демо кра ти је (шта 
год тај тер мин зна чио), или се пола ко 
вра ћа мо у прву поло ви ну два де се тог 
века, када је фаши зам широм Евро
пе, на сли чан начин, почи њао пола ко 
да тиња, све док се није рас плам сао и 
спа лио све пред собом.

Све ово дово ди нас до јед ног јед но
став ног пита ња: Чему то учи мо сво ју 
децу? С обзи ром на то да је Срем ска 
Митро ви ца мул ти ет нич ка сре ди на, 
сва ка ко није у реду дели ти сво је сугра
ђа не пре ма наци о нал ној или вер ској 
при пад но сти. Уко ли ко себи и сво јим 
поко ле њи ма жели мо да обез бе ди мо 
јед ну мир ну и про спе ри тет ну будућ
ност, мора мо бити све сни да се она не 
гра ди рас плам са ва њем мржње, већ 
међу соб ном соли дар но шћу и пове

зи ва њем раз ли чи тих кул ту ра, чији је 
спек тар на овом под не бљу при лич но 
широк. Уоста лом, ако воли мо сво ју 
земљу и свој град, тако ђе мора мо бити 
све сни да се та љубав пре ма њој не 
иска зу је руже њем њених ули ца.

Да бисмо доби ли бољу сли ку о томе 
шта се запра во деша ва на нашим ули
ца ма и шта је то што под сти че нашу 
омла ди ну на шире ње ултра наци о на
ли зма, за мишље ње смо пита ли соци
о ло га Ђор ђа Свир че ви ћа.

УЛТРА НАЦИ О НА ЛИ ЗАМ

Наци о на ли стич ке пору ке
по митро вач ким фаса да ма
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Улица Змај Јовина у Сремској Митровици  
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 Сма трам да се послед њих неко ли
ко деце ни ја ултра наци о на ли зам шири 
не само у поје ди ним мести ма, већ и у 
целом дру штву. Узрок тога пре све га 
јесте слом систе ма вред но сти који се 
десио почет ком деве де се тих годи на и 
понов но буђе ње наци о на ли зма који је 
спа вао гото во педе сет годи на. Дана
шња деца се путем соци ја ли за ци је уче 
вред но сти ма које коре не вуку упра во 
из тог пери о да и које још увек посто је 
у нашем дру штву – изја вио је Свир че
вић. 

Поред тога, он је још додао да у 
сва ком дру штву посто ји одре ђен број 
мар ги на ли зо ва них поје ди на ца, а с 
обзи ром на то да је човек дру штве но 
биће и да увек тежи ка томе да при
па да некој дру штве ној гру пи, они се 
углав ном окре ћу они ма које их обе
руч ке при хва та ју. Тако све више мла
дих који се из било ког раз ло га осе ћа ју 
одба че но при сту па број ним ултра де
сни чар ским гру па ма и орга ни за ци ја ма 
у жељи за при хва та њем, а само писа
ње по зидо ви ма пред ста вља спољ ну 
мани фе ста ци ју ста во ва гру пе. 

Упра во због тога, потреб но је пре 
све га ради ти на аде кват ним видо ви
ма соци ја ли за ци је, који би допри не ли 
међу соб ном раз у ме ва њу и при хва та
њу раз ли чи то сти, а исто ри ју у ту свр ху 
ника ко не тре ба кори сти ти у циљу рас
плам са ва ња наци о на ли зма, већ из ње 
изву ћи опо ме ну за све оно лоше што 
нам је наци о на ли зам донео.

Нема ња Мило ше вић

Ђор ђе Свир че вић

Сма трам да се
послед њих неко ли ко 
деце ни ја ултра
наци о на ли зам
шири не само у
поје ди ним мести ма, 
већ и у целом
дру штву, каже
Ђорђе Свир че вић

Запле на херо и на

У ефи ка сној акци ји при пад ни ка Мини
ста р ства уну тра шњих посло ва у Срем ској 
Митро ви ци запле ње но је око 2,5 кило гра
ма пра шка сте мате ри је за коју се сум ња 
да је херо ин. Ухап ше ни су Д. Н. (44) и 
држа вља ни Босне и Хер це го ви не А. Ј. (39) 
и Д. Ј. (30), због посто ја ња осно ва сум ње 
да су извр ши ли  кри вич но дело нео вла
шће на про из вод ња и ста вља ње у про мет 
опој них дро га. 

При ли ком кон тро ле ауто мо би ла “алфа 
ромео” на под руч ју Мачван ске Митро ви це 
којим је упра вљао Д. Н. поли ци ја је на 
месту суво за ча про на шла две кесе са 
укуп но 1.143 гра ма херо и на, а у пре тре су 
њего вог ста на још 1.306 гра ма ове дро ге.

У месту где је зау ста вљен ауто мо бил 
осум њи че ног, поли ци ја је зате кла А. Ј. и Д. 
Ј. за које се сум ња да су дошли због купо
ви не нар ко ти ка. 

По нало гу над ле жног тужи о ца, осум њи
че ни ма је одре ђе но задр жа ва ње до 48 
часо ва, након чега ће, уз кри вич ну при ја ву 
бити дове де ни на саслу ша ње у Више јав
но тужи ла штво у Срем ској Митро ви ци.

Поку шај
раз бој ни штва

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Ста рој Пазо ви про на шли су 
два де се тјед но го ди шњег мла ди ћа из Зему
на осум њи че ног за раз бој ни штво у поку
ша ју, само два де се так мину та након при ја
ве овог кри вич ног дела. 

Сум ња се да је маски ран и уз прет њу 
ножем поку шао да из про дав ни це у Вој ки 
оту ђи днев ни пазар али је побе гао када су 
наи шле муште ри је.  

Поли циј ска патро ла про на шла је осум

њи че ног у Новој Пазо ви, при ли ком кон тро
ле ауто мо би ла “фијат”.

Про тив њега биће под не та кри вич на 
при ја ва, над ле жном тужи ла штву.

Кра о при ло ге
вер ни ка

При пад ни ци Мини стар ства уну тра
шњих посло ва у Ири гу и Руми ухап си ли 
су М. Б. (31), због посто ја ња осно ва сум
ње да је за неко ли ко дана извр шио више 
кри вич них дела: нео вла шће но кори шће
ње туђег вози ла, кра ђа, фал си фи ко ва ње 
и зло у по тре ба плат них кар ти ца, оме та ње 
слу жбе ног лица у врше њу слу жбе не 
дужно сти, посеб ни слу ча је ви фал си фи ко
ва ња испра ве и нео вла шће но држа ње 
опој них дро га. Сум ња се да је М. Б. у три 
навра та, ула зио у неза кљу ча не ауто мо би
ле и возио их у Руми и око ли ни а са јед ног 
вози ла ски нуо пра ве и ста вио непри па да
ју ће реги стар ске табли це. Када је поли ци
ја поку ша ла да га зау ста ви у вожњи у 
јед ном од ауто мо би ла, игно ри сао је упо
зо ре ње и про ду жио вожњу. Сум ња се и да 
је у бол ни ци украо плат ну кар ти цу коју је 
поку шао да иско ри сти на бен зин ској пум
пи, након чега је побе гао не пла тив ши 
рачун. Тако ђе се сум ња да је М. Б. из два 
фру шко гор ска мана сти ра украо при ло ге 
вер ни ка и суве ни ре. При ли ком хап ше ња, 
код њега су про на ђе ни укра де ни пред ме
ти и табле те са листе пси хо ак тив них кон
тро ли са них суп стан ци. Након задр жа ва
ња до 48 часо ва и саслу ша ња у Основ
ном јав ном тужи ла штву у Руми, осум њи
че ном је, суд ским реше њем, одре ђен 
при твор до 30 дана.

Неле гал но оруж је
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Срем ској Митро ви ци су, при ли
ком пре тре са јед не при ват не куће про на
шли и оду зе ли пиштољ, мало ка ли бар ску 
пушку и 44 кома да муни ци је у неле гал ном 
посе ду, три бок се ра, бајо нет, нож и пет 
бри тви ца. 

Због посто ја ња осно ва сум ње да је 
извр шио кри вич но дело недо зво ље на 
про из вод ња,  држа ње, ноше ње и про мет 
оруж ја и екс пло зив них мате ри ја, про тив 
седам на е сто го ди шњег уку ћа на биће под
не та кри вич на при ја ва, над ле жном тужи
ла штву.

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

МИТРО ВАЧ КО ПОЗО РИ ШТЕ

„У аго ни ји“ пред публи ком
На Вели кој сце ни Позо ри шта 

„Добри ца Милу ти но вић“ у четвр
так 22. фебру а ра са почет ком у 

20 сати биће оди гра на позо ри шна пред
ста ва „У аго ни ји“, по тек сту Миро сла ва 
Крле же.

Нову инсце на ци ју Крле жи не дра ме, 
испу ње ну дру га чи јом пое ти ком и нео бич
ним реди тељ ским руко пи сом, гле да ће
мо ово га пута у неза ви сној про дук ци ји. 
Реди тељ ка Ана Ђор ђе вић тај комад није 
виде ла као ‘епску при чу јед не љуба ви’, 
него као дра му ‘у зору савре ме ног доба 

какво данас зна мо’. Дво лич ност, цини зам 
и поква ре ност адво ка та Кри жов ца, који 
нов цем и ути ца јем може купи ти све, чак 
и вла сти ту мини стар ску фоте љу, а љубав 
јед не жене баци ти под ноге, обра зац је 
дру штве ног про це са ‘модер ни за ци је’ који 
је запо чет након Првог свет ског рата и 
чију зре лу фазу гле да мо упра во сада.

Режи ју пред ста ве пот пи су је Ана Ђор
ђе вић, а уло ге тума че: Мари ја Виц ко вић 
(Лау ра Лен бацх), Радо ван Вујо вић (Иван 
Кри жо вец), Бран ко Цве јић (нара тор/
инспек тор).
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ОВАН: Поку ша ва те 
да импре си о ни ра те 
око ли ну сво јим пре по
зна тљи вим шар мом и 

раз ли чи тим спо соб но сти ма. 
Ипак, све што чини те под се ћа на 
кла сич но пре у ве ли ча ва ње. Не 
успе ва те да одре ди те сво је место 
или уло гу у послов ним пре го во
ри ма. Нема раз ло га да кри ти ку је
те бли ску осо бу, боље је да 
озбиљ ни је ана ли зи ра те сво је 
пона ша ње као и про пи се које сте 
учи ни ли.

БИК: Ком пли ко ва на 
ситу а ци ја у којој се 
нала зи те про из и ла зи 
из зајед нич ког поку

ша ја, да се напра ви пра вил на 
део ба послов них и финан сиј ских 
инте ре са. Нема потре бе да пона
вља те при чу, која иза зи ва ново 
нера зу ме ва ње или оштро него до
ва ње у кру гу сарад ни ка. Раз ми
сли те на који начин тре ба да 
шар ми ра те и да одо бро во љи те 
парт не ра. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Нема те 
довољ но стр пље ња 
за додат не оба ве зе, 
али посто је ситу а ци је 

које зах те ва ју кре а тив но раз ми
шља ње или фазу инку ба ци је. 
Важно је да на што бољи начин 
ускла ди те сво је жеље и могућ но
сти. Неко ко је изне на да ушао у 
ваш живот у вама побу ђу је емо
тив но инте ре со ва ње и добро рас
по ло же ње. 

РАК: Уко ли ко вас при
вла че иза зов не ситу а
ци је, потреб но је да 
при хва ти те одре ђе ни 

сте пен ризи ка у послов ним пре го
во ри ма. Поне кад блиц про ве ра 
може да зава ра, обра ти те пажњу 
на раз ли чи те комен та ре и на вре
ме затра жи те нечи ји савет. 
Сусрет са јед ном осо бом за вас 
пред ста вља емо тив ни врху нац, 
али на жалост тај врху нац брже 
ишче за ва него што бисте то 
желе ли. 

ЛАВ: Само сте тре
нут но емо тив но осе
тљи ви. Буди те разум
ни, тре нут ни неу спех 

тре ба да вас моти ви ше на додат
ну упор ност или на жељу за пре
ва зи ла же њем лич них сла бо сти. 
Нечи ја пору ка може да се тума чи 
на раз ли чи те начи не, а за вас је 
исти ни то пре све га оно што вам 
је дра го да чује те. Важно је да 
што боље ускла ди те сво је мисли 
и осе ћа ња. 

ДЕВИ ЦА: Жели те да 
про ме ни те послов не 
окол но сти и не обра
ћа те пажњу на осо бу 

која вас зама ра кри ти зер ском 
при чом. Не може те сви ма да уго
ди те, али све што чини те са пози
тив ном тен ден ци јом оста вља 
добар ути сак на ваше сарад ни ке. 
Осло бо ди те се од неких емо тив
них коч ни ца у скла ду са лич ним 
потре ба ма, пока жи те добру вољу 
и упри ли чи те неку оми ље ну заба
ву у дво је. 

ВАГА: Изне на да уме
те да забли ста те у 
сусре ту са сарад ни
ци ма и да пону ди те 

неко нео бич но добро реше ње. 
Има те добре иде је и ста ло вам 
је да оства ри те зајед нич ке инте
ре се. Спо соб ност добр ог при ла
го ђа ва ња на раз ли чи те усло ве, 
је нужна за послов ни успех. Годи 
вам нечи ја пажња, тако да упи ја
те сва ку реч коју изго ва ра бли
ска осо ба. 

ШКОР ПИ ЈА: Не 
успе ва те да пред ви
ди те нечи ји одго вор 
на зада ту тему или 

да успо ста ви те добар однос са 
сарад ни ци ма. Нема раз ло га да 
се пона ша те пре ви ше раз ме
тљи во, већ затра жи те нечи ју 
морал ну или мате ри јал ну подр
шку. Парт нер вешто игно ри ше 
ваше иде је, поку ша ва те да схва
ти те зна че ње скри ве них моти ва. 

СТРЕ ЛАЦ: Уко ли ко 
се нала зи те у некој 
осе тљи вој фази, пре
пу сти те сво јим 

сарад ни ци ма да оба ве тежи или 
ком пли ко ва ни ји део посла. 
Мора те има ти добру про це ну, ко 
може да вас заме ни у одлу чу ју
ћем тре нут ку и у важним пре го
во ри ма. У љубав ном живо ту, 
немој те дозво ли ти свом парт не
ру хиро ви то пона ша ње. Све има 
сво ју здра ву меру и гра ни цу. 

ЈАРАЦ: Тре нут но 
љубав и лич но задо
вољ ство не иду у 
зајед нич кој ком би на

ци ји. Потреб но је да се опре де
ли те за прак тич на реше ња. 
Иску ство вас опо ми ње, да не 
тре ба веро ва ти осо би о којој 
ваши сарад ни ци гово ре више у 
нега тив ном кон тек сту. При хва ти
ли сте пасив ну уло гу у одно су 
пре ма воље ној осо би, уско ро 
ћете зажа ли ти због сво јих лоших 
про це на. 

ВОДО ЛИ ЈА: Нема 
раз ло га да се пове
де те за лажним ути
сци ма или да вас 

неко зава ра ва вели ким обе ћа
њи ма. Про ве ра вај те нове 
инфор ма ци је о послов ним при
ли ка ма и потру ди те се да зашти
ти те сво је инте ре се. Уко ли ко вас 
ири ти ра нечи је при су ство, сачу
вај те при себ ност. Кон тро ли ши те 
импул сив ну стра ну сво је при ро
де. 

РИБЕ: Избе га вај те 
пре те ра но екс по ни
ра ње у дру штву 
сарад ни ка. Нема 

потре бе да при ча те о ства ри ма 
које иза зи ва ју нега тив ну реак ци
ју, боље је да при хва ти те ком
про ми сну вари јан ту. Уоста лом, 
увек посто ји фак тор про ме не и 
изне на ђе ња. Парт нер се искре
но тру ди, али не раз у ме нај бо ље 
све ваше иде је. Избе га вај те 
ситу а ци је које вас додат но зама
ра ју. 

VREMEPLOV
21. фе бру ар

1804. У Вел су је Ри чард Тре ве
тик про во зао пр ву ло ко мо ти ву. 
1848. У Лон до ну је об ја вљен 
„Ма ни фест ко му ни стич ке пар
ти је“, про грам ски до ку мент 
на уч ног ко му ни зма. На пи са ли 
су га Маркс и Ен гелс као зва
нич ни про грам пр ве ко му ни
стич ке пар ти је рад нич ке кла се. 
 

22. фе бру ар
1810. Ро ђен је Фре де рик 
Шо пен, нај зна чај ни ји пољ ски 
ком по зи тор, на ци о нал ни 
ро ман ти чар. 
1826. Ро ђен је срп ски адво кат, 
но ви нар и пи сац Све то зар 
Ми ле тић, во ђа Ср ба у Вој во ди
ни у бор би за на ци о нал на пра
ва у Аустро у гар ској, бо рац за 
ли бе рал не ре фор ме и не по
мир љи ви про тив ник кле ри ка ли
зма. 
 

23. фе бру ар
1999. У Рам бу јеу су по сле 17 
да на за вр ше ни пре го во ри из ме
ђу Ср ба и Ал ба на ца, на ја вом 
ал бан ских пред став ни ка да у 
на че лу при хва та ју по ну ђе ни 
спо ра зум, док су срп ски пред
став ни ци из ри чи то од ба ци ли 
стра но вој но при су ство на Ко со
ву и Ме то хи ји, а стра ни по сред
ни ци од ре ди ли две сед ми це као 
рок за пот пи си ва ње спо ра зу ма.

24. фе бру ар
1786. Ро ђен је Вил хелм Грим, 
не мач ки књи жев ник, гер ма нист. 
С бра том Ја ко бом из дао је 
збир ку „Деч је и до ма ће бај ке 
бра ће Грим“.
1810. Ен гле ски на уч ник, хе ми
чар и фи зи чар, Хен ри Ке вен
диш, пре ми нуо је у 79. го ди ни. 
Ке вен диш је от крио хе миј ски 
еле мент во до ник. 

25. фе бру ар
1815. Уби јен је срп ски вој во да 
Ста но је Ста ма то вић, по знат 
као Ста но је Гла ваш, је дан од 
чел ни ка Пр вог срп ског устан ка, 
хај дук и бо рац про тив Ту ра ка. 
Уби ство је по сле про па сти 
Ха џиПро да но ве бу не на ре дио 
Су леј манпа ша. 
1932. Ими грант Адолф Хи тлер 
до био је не мач ко др жа вљан
ство. 

26. фе бру ар
1777. Ро ђен је срп ски др жав ник 
и пи сац про та Ма те ја Не на до
вић, вој во да из Пр вог срп ског 
устан ка, тво рац и пр ви пред
сед ник Пра ви тељ ству ју шчег 
со вје та  пр ве срп ске вла де. 
1930. По ста вље ни су пр ви 
цр ве нозе ле ни се ма фо ри, на 
Мен хет ну.

27. фе бру ар
1557. Отво ре на је пр ва ру ска 
ам ба са да, у Лон до ну. 
1883. Оскар Ха мер стајн па тен
ти рао је пр ву ма ши ну за уви ја
ње ду ва на. 
1905. Ве ли ка шко ла је ре ор га
ни зо ва на и пре ра сла је у Бе о
град ски уни вер зи тет, ко јем је 
Скуп шти на Ср би је оси гу ра ла 
ви сок сте пен ауто но ми је. 

HOROSKOP

Сре да, 21. (8) фебру ар 
Св. Тео дор Стра ти лат; Св. Сава 
Дру ги, Архи е пи скоп срп ски

Четвр так, 22. (9) фебру ар 
Све ти муче ник Ники фор

Петак, 23. (10) фебру ар 
Све ти све ште но му че ник Хара
лам пи је

Субо та, 24. (11) фебру ар 
Св. Васи ли је; Св. вел муч. Ђор
ђе Кра то вац; Св. Тео дор Комо
го вин ски –  Тео до ро ва субо та

Неде ља, 25. (12) фебру ар 
Све ти Меле ти је Анти о хиј ски

Поне де љак, 26. (13) фебру ар 
Све ти Симе он Миро то чи ви

Уто рак, 27. (14) фебру ар 
Пре по доб ни Авксен ти је; Све ти 
Кирил Сло вен ски

Crkveni
kalendar

• Дођи, живи у мом срцу 
и немој пла ћа ти ста на
ри ну.
• Вера чини све ства ри 
могу ћим – љубав чини 
све ства ри лак шим.
• Љубав гле да кроз теле
скоп, завист гле да кроз 
микро скоп. 

Бе ло ме со
са си ром 

Са стој ци: бе ло пи ле ће ме со 
600 г, су ви врат 250 г, кач ка ваљ 
250 г, пе че не па при ке 8 ко ма да, 
ки се ла па вла ка 1 ча ша, ја ја 3, 
уље 6 ка ши ка, сенф по по тре би, 
су ви биљ ни за чин по по тре би. 

По сту пак: По су ду у ко јој се 
спре ма је ло на у љи ти. Бе ло ме со 
исе ћи на шниц ле. Сва ку шниц лу 
по су ти су вим биљ ним за чи ном са 
обе стра не. Шниц ле по ре ђа ти по 
дну по су де, а на кон то га пре ма за
ти сен фом. Он да ста ви ти пе че не 
па при ке, ољу шће не и очи шће не. 
По ре ђа ти кач ка ваљ исе чен на 
тан ке ли сто ве а пре ко ње га ста ви
ти су ви врат.  По сту пак по но ви ти 
још јед ном. У по себ ној чи ни ји сје
ди ни ти 3 ја је та и јед ну ча су ки се
ле па вла ке и овим пре ли ти је ло. 
По су ду у ко јој се је ло спре ма 
по кло пи ти, ста ви ти у рер ну и пе ћи 
4560 ми ну та на 180 сте пе ни. 
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Пошта па ли це
Пише:

Дра га на Попов

Срп ски језик спа да у 
заи ста бога те јези ке. 
Бар тако кажу струч

ња ци. Јед ну ствар може те 
да каже те на више начи на, а 
да уоп ште ништа и не каже
те. Оно што је заи ста карак
те ри стич но за нас је вели ки 
број пошта па ли ца. Кори сти
мо их у сва ко днев ном гово ру 
све сно или несве сно. Због 
незна ња, лоших нави ка, због 
трен да и ко зна из којих још 
раз ло га. Раз го вор са позна
ни ком она ко у про ла зу углав
ном изгле да ова ко. Еј, бра те 
шта има? Јед на апсо лут но 
бесми сле на рече ни ца. Нити 
сте му брат, а оно шта има 
 пот пу но неде фи ни са но. 
Где шта има? Пошта па ли це 
су скуп гла со ва које нема ју 
ника кво зна че ње и које слу же 
као пау за у раз го во ру за раз
ми шља ње. Да ли вас нер ви
ра ју пошта па ли це? Да ли се 
бори те сами са собом да их у 

раз го во ру што мање кори сти
те? Може се раз го ва ра ти и 
без рече ни ца овог типа: Зна
чи ти си ове ципе ле купи ла, 
овај у Бео гра ду? Схва таш 
коли ко си уште де ла тако да 
је добро што си то ура ди ла. 
Хит су, часна реч! Како да 
кажем шоу про грам су. Дај, 
бре ко још купу је у без ве зним 
про дав ни ца ма? У сва ком 
слу ча ју си уште де ла. Запра
во и ниси. Мислим, јеси, а 
као да ниси. Дакле, мислиш 
да си добро про шла са овом 
купо ви ном? Уства ри, шта 
сам оно хте ла? Раз у меш! Да 
ли сте успе ли да пре бро ји те 
пошта па ли це. Тако се данас 
углав ном раз го ва ра у Срби
ји. Има нарав но и људи које 
гле да мо сва ко днев но на тв 
про гра ми ма који исто тако 
кори сте пошта па ли це, можда 
нешто мање него ми обич
ни смрт ни ци, па сам уочи ла 
да један нови нар има и сво

ју оми ље ну пошта па ли цу 
како да кажем и кори сти је у 
гото во сва кој рече ни ци. Како 
се реши ти пошта па ли ца? 
Спо ри је гово ри ти и дубо ко 
диса ти, а у осно ви је обо га
ти ти соп стве ни реч ник. Како? 
Чита њем и вежбом. Екс тра! 
Ништа лак ше. Интер нет и 
мобил ни теле фо ни само 
пока зу ју какве су језич ке 
нави ке људи и какав је њихов 
однос пре ма свом јези ку. А 
одлич но зна мо да је лош. Кад 
види мо језич ке нави ке људи 
путем смс пору ка и посред
ством интер не та, тре ба ло би 
да се запи та мо коли ко сва ко 
од нас, сва ког дана, уло жи 
напо ра да му језик буде еле
мен тар но уре дан. 

Док се мушкар ци јед ни 
дру ги ма обра ћа ју са бра те, 
жене изме ђу себе тепа ју дра
га. Ова два пошта па чал ка 
дови ки ва ња доби ја ју раз ме
ру пра ве епи де ми је. Кад вам 

неко каже дра га, није то зато 
што сте му дра ги, пре ће бити 
да вам је забо ра вио име. Ово 
су пошта па ли це које углав
ном кори сти већи део попу
ла ци је, мислим на оне нешто 
оскуд ни јег обра зо ва ња, тако 
кажу струч ни људи, али 
ни инте лек ту ал ци по овом 
пита њу нису неви ни. Они 
углав ном кори сте у ства ри, 
запра во, сва ка ко. Пошта
па ли це, по мом скром ном 
мишље њу  кори сте углав ном 
мла ђи људи. Они мисле да 
упо тре бом све бесми сле ни
јих  изра за дају неки посе бан 
коло рит свом изра жа ва њу. 
У жељи да про ве рим како и 
дру ги ма изгле да овај текст 
позва ла сам јуни о ра да про
чи та. Комен тар је био да се 
баш види да сам при пад ник 
ста ри је гене ра ци је (мато ра). 
Да, да… јесам. Зна чи, она
ко негде сам то и раз у ме ла. 
Супер!

Док се мушкар ци јед ни дру ги ма 
обра ћа ју са брате, жене изме ђу 
себе тепа ју драга. Ова два пошта
па чал ка дови ки ва ња доби ја ју раз
ме ру пра ве епи де ми је. Кад вам 
неко каже драга, није то зато што 
сте му дра ги, пре ће бити да вам је 
забо ра вио име

СПОРТ

Жена кара те 
суди ја 

Ове годи не се обе ле жа ва 50 
годи на кара теа у Вој во ди ни. 
Општи на Ста ра Пазо ва је јед на 
од рет ких у Сре му која је пре 
само десе так дана изне дри ла 
прву жену европ ског кара те 
суди ју, а у пита њу је четр де сет
сед мо го ди шња Анђел ка Шави ја 
из Нове Пазо ве која је пре 
седам годи на поче ла да се бави 
судиј ским послом не слу те ћи да 
ће од 1. фебру а ра ове годи не 
бити у при ли ци да суди европ
ске мече ве. Добив ши лицен цу 
европ ског суди је у кара теу 
убра ја се у рет ке жене са овим 
зва њем не само у општи ни Ста
ра Пазо ва, већ у чита вој Срби
ји. Анђел ка за циљ има да у 
годи ни кара теа у Вој во ди ни 
напре ду је ка вишим судиј ским 
зва њи ма и буде део Олим пи ја
де која ће се одр жа ти 2020. у 
Токи ју. С. С.

АК „СИР МИ ЈУМ“

Успе шни у 
Бе о гра ду

Мла ди атле ти ча ри ми тро вач
ког „Сир ми ју ма“ про те клог 
ви кен да у Бе о гра ду осво ји ли су 
две ме да ље. Бри љи рао је Вук 
Ма рин ко вић, ко ји је по стао но ви 
шам пи он Ср би је у тр ци на 200 
ме та ра у кон ку рен ци ји мла ђих 
пи о ни ра. Он је до злат не ме да
ље до шао но вим лич ним ре кор
дом, ко ји са да из но си 27,15 
секунди, што је за се кун ду 
бо ље од прет ход ног. 

Пра во из не на ђе ње при ре ди
ла је Ва ња Ми ла но вић, ко ја је у 
из у зет но ја кој кон ку рен ци ји 
осво ји ла брон за ну ме да љу, 
та ко ђе у ди сци пли ни 200 ме та
ра са но вим лич ним ре кор дом 
27,90 секунди.

 Ово је но ви мла ди та лас 
„Сир ми ју ма“ ко ји у бли ској 
бу дућ но сти спре ма мо за ве ли ка 
де ла  за до вољ но ис ти че спорт
ски ди рек тор АК „Сир ми јум“ 
Го ран Па вло вић.

САВА ТЕ

Рума
нај у спе шни ја

Редов на годи шња Скуп шти на 
Сава те саве за Срби је одр жа на 
је 18. фебру а ра у Руми, а на 
њој је Сава те бокс клуб „Рума“ 
про гла шен за нај у спе шни ји 
спорт ски колек тив Саве за 
Срби је у 2017. годи ни.

Нај у спе шни ја ста ри ја пио нир
ка је Јова на Kасап, која је осво
ји ла злат ну меда љу на Бал кан
ском првен ству у Руми, за нај у
спе шни јег ста ри јег пио ни ра 
про гла шен је Петар Јова нов, 
који је осво јио злат ну меда љу 
на Свет ском купу у Хрват ској и 
две брон за не меда ље на свет
ским купо ви ма у Хрват ској и 
Будим пе шти. Мар ко Вида ко вић 

је нај бо љи кадет и осво јио је 
злат ну меда љу на Свет ском 
купу у Вара жди ну, сре бр ну 
меда љу на Свет ском првен ству 
у Вара ждин ским Топли ца ма и 
сре бр ну меда љу на Свет ском 
купу у Будим пе шти, док је спе
ци јал но при зна ње добио Kрста 
Јан ко вић за злат ну меда љу на 
Свет ском купу у Вара жди ну. 
Нај у спе шни ји тре нер је Мио
драг Ракић, тре нер Сава те бокс 
клу ба „Рума“.

С. Џ. 

Ре зул та ти утак ми ца 23.
ко ла: Бе о град: Чу ка рич ки – 
Ма чва 2:0; Бе о град: Рад – Рад
ник 1:1; Ниш: Рад нич ки – ОФК 
Бач ка 4:0; Зе мун: Зе мун – 
Бо рац 3:0; Лу ча ни: Мла дост – 
Пар ти зан 1:2; Бе о град: Цр ве на 
Зве зда – Ја ворМа тис 3:0; Кру
ше вац: На пре дак – Спар так ЖК 
4:3; Но ви Сад: Вој во ди на – 
Во ждо вац 2:0.

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

1. Ц. Зве зда 23 19 3 1 58:8 60
2. Пар ти зан 23 15 6 2 44:19 51
3. Рад нич ки 23 12 6 5 38:30 42
4. Чу ка рич ки 23 12 5 6 29:18 41
5. Спар так ЖК 23 11 7 5 45:28 40
6. На пре дак 23 11 4 8 41:35 37
7. Во ждо вац 23 10 6 7 34:21 36
8. Вој во ди на 23 10 6 7 25:20 36
9. Мла дост 23 8 6 9 31:31 30

10. Рад ник 23 7 5 11 26:42 26
11. Зе мун 23 6 6 11 19:30 24
12. Ма чва 23 7 3 13 25:37 24
13. ОФК Бач ка 23 5 6 12 19:38 21
14. Бо рац 23 4 3 16 18:42 15
15. Ја вор Ма тис 23 4 3 16 14:38 15
16. Рад 23 4 3 16 19:48 15
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Вре ме покла да и мач ка ра
Послед ња неде ља пред вели ки пост 

зове се Бела неде ља а послед њи 
дани ове неде ље Беле покла де. 

Пра зник покла де вео ма је зна ча јан у 
пра во слав ној кул ту ри. Покла де су народ
ни пра зник Сло ве на. Њего ви коре ни су 
паган ски и веза ни за обе ле жа ва ње кул та 
Сун ца и дола ска про ле ћа. Глав ни део 
поклад ских риту а ла пред ста вља маски
ра ње. Покла де су дан за пра шта ње и 
весе ље. Сма тра ло се да у пери од вели
ког поста тре ба ући без гре ха. У дома
ћин стви ма се тра ди ци о нал но при пре ма 
бога та мрсна гозба, наро чи то бели 
мрс по коме је овај пра зник добио име.

Народ на веро ва ња су пове зи ва ла 
пери од покла да са пове ћа ном опа сно
шћу од злих сила и вешти ца, од којих се 
народ шти тио на сим бо лич не начи не, 
реци мо белим луком или паље њем 
обред них ватри.

Данас су се ови оби ча ји задр жа ли још 
само у неким мести ма у Срби ји, где се 
насто ји очу ва ти их од забо ра ва. Како у 
пра во слав ној, покла де или мач ка ре зна
чај не су и код римо ка то ли ка. Када је 
Срем у пита њу, Голу бин ци су поста ли 
пре по зна тљи ви по сво јим голу би начким 
мач ка ра ма или како они воле да кажу, 
пре мун ди ра ним дани ма, дани ма, како је 
један путо пи сац рекао, „када цело село 
полу ди“. 

Већ годи на ма у свом селу ову мани
фе ста ци ју почет ком фебру а ра, орга ни
зу је ХКПД „Томи слав“ из Голу би на ца. 
Ова тро днев на мани фе ста ци ја почи ње 
прво га дана избо ром нај бо љег пле сног 
пара на „Балу под маска ма“, поклад ним 
јаха њем кроз село, затим  маскен ба лом, 
а нај све ча ни ји је кар не вал ски  дан који 

се одр жа ва неде љом. Тог дана Голу бин
ча ни, као и мно го број ни гости из сусед
них места и зема ља из реги о на, пре о бу
че ни у разно бој не маске, у вели кој 
повор ци про де фи ли ју кроз село и насто
је да се заба ве, кроз раз не шале, доско
чи це, музи ку и плес. Поклад ни оби ча ји 
Мач ка ре или Пре мун ди ра ни дани у 
Голу бин ци ма се тра ди ци о нал но одр жа
ва ју око 200 годи на уочи кори зме ног 
поста. Овај оби чај је сти гао у Голу бин це 
досе ља ва њем људи из Дал ма ци је, али 
се одо ма ћио и пре тво рио у Мач ка ре. Из 

годи не у годи ну, број уче сни ка кар не ва
ла и посе ти те ља све више расте. Мани
фе ста ци ја попри ма међу на род ни карак
тер, а на осно ву доса да шњег ква ли те та 
саме орга ни за ци је, Голу бин ци доби ја ју 
могућ ност да уско ро доби ју ста тус кар
не вал ских места, попут већих кар не вал
ских гра до ва.

Покла де, мач ка ре или кур ја че са 
радо шћу се нека да про сла вља ле и у 
сели ма шид ске општи не Соту, Гибар цу, 
Батров ци ма и Куку јев ци ма. У жељи да 

очу ва ју успо ме ну на та ста ра лепа вре
ме на, али и да део тих оби ча ја пре не су 
на нај мла ђе, у хрват ским кул тур ним дру
штви ма у Сре му, одр жа ни су маскен ба
ли у Руми, Срем ској Митро ви ци, Никин
ци ма, Новом Слан ка ме ну и Шиду. А како 
је то изгле да ло некад, сазна ли смо од 
Хер ми не Урам, пред сед ни це сек ци је 
„Шоки це“, које делу је у скло пу ХКД 
„Шид“.

 Покла де су нека да тра ја ле по три 
дана. Почи ња ле су у поклад но вре ме, у 
вре ме почет ка Ускр шњег поста, а нај
бит ни је је било да се људи добро заба
ве. Девој ке су се углав ном обла чи ле у 
мушка, мушкар ци у жен ска оде ла и тако 
смо маски ра ни у „кур ја че“, ишли кроз 
село, пева ли песме, оби ла зи ли сва ку 
кућу а дома ћи ни су нас части ли коба си
ца ма, куле ном и кроф на ма, које су се за 
ту при ли ку нај ви ше спре ма ле. Ми смо се 
радо ва ли тим дани ма и за нас је то био 
дожи вљај. Сада тога више нема, а орга
ни зо ва њем маскен ба ла у про сто ри ја ма 
свог Дру штва, жели мо на неки начин, да 
их сачу ва мо од забо ра ва и да их пре не
се мо на нашу децу  каже Хер ми на.

Поред намере да ове лепе оби ча је 
пре не су на нај мла ђе, жеља им је 
да их поно во ожи ве како би их 

при хва тио још већи број мла дих али и 
оних нешто ста ри јих, који су се са задо
вољ ством ода зва ли на маскен бал. 
Након избо ра нај леп ших маски, послу
же на су тра ди ци о нал не ста ре посла сти
це сла не кифле и кроф не, баш као 
некад.

Овим мани фе ста ци ја ма завр ше но је 
поклад но вре ме, којим смо се сим бо лич
но опро сти ли од зиме.

Покла де су дан за 
пра шта ње и весе ље. 

Сма тра ло се да у 
пери од вели ког 
поста тре ба ући

без гре ха


