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уванреднимситуацијама

ТомиславЈанковић,ПредрагВуковић,СинишаМилићиДејанЧечавац

У четвр так 1. Мар та у Шиду је 
одр жа на завр шна кон фе рен
ци ја про јек та пре ко гра нич не 

сарад ње Репу бли ке Срби је и Босне 
и Хер це го ви не у окви ру ИПА про гра
ма под нази вом  „Хитан одго вор – 
одмах“. Про је кат је настао као одго
вор на ката стро фал не попла ве које 
су 2014. годи не пого ди ле Срби ју и 
Босну и Хер це го ви ну. Про је кат је тра
јао 18 месе ци а у њега су биле укљу
че не Општи на Брч ко дистрикт, Брод 
и Општи не Срем ска Митро ви ца и 
Шид. Про је кат је вре дан пре ко мили
он евра, од чега је Општи на Шид 
доби ла 471.955 евра. Основ ни циљ 
чита вог про јек та је био да се опа
сност од евен ту ал них попла ва све де 
на мини ма лан ниво, а током њего ве 
реа ли за ци је наба вље на је сва нео
п ход на опре ма за реа го ва ње у ван
ред ним ситу а ци ја ма. На кон фе рен
ци ји су пред ста вље ни резул та ти про
јек та, а од стра не уче сни ка изра же на 
је жеља за настав ком сарад ње и у 
дру гим обла сти ма. На почет ку кон
фе рен ци је све при сут не поздра вио 
је пред сед ник Општи не Шид Пре драг 
Вуко вић који је том при ли ком иста
као да је Општи на Шид сада дале ко 
спрем ни ја да реа гу је у ван ред ним 
ситу а ци ја ма.

 Када су нашу општи ну заде си ле 
попла ве 2014. годи не, нисмо били 
спрем ни да аде кват но реа гу је мо. 
Данас је ситу а ци ја знат но боља и ја 
се овом при ли ком захва љу јем нашим 
парт не ри ма Брч ко дистрик ту, Општи

ни Брод и Гра ду Срем ска Митро ви ца 
који су нас подр жа ли у овом про јек
ту као и Европ ској уни ји на ука за ном 
пове ре њу. Надам се да смо оправ да
ли оче ки ва ња и исто тако се надам 
да ће у будућ но сти бити још ова квих 
и слич них про је ка та, а да се попла ве 
више ника да неће поно ви ти  иста као 
је Вуко вић.

Вео ма важну уло гу у реа ли за ци
ји чита вог про јек та имао је Брч ко 
дистрикт.

 Желим да изра зим задо вољ
ство што је Брч ко дистрикт уче ство
вао у јед ном ова ко важном про јек ту. 
Мислим да су нам попла ве у 2014. 
годи ни биле сви ма опо ме на да се не 
сме мо опу сти ти ни јед ног тре нут ка 
и упра во је овај про је кат тај који је у 
довољ ној мери оспо со био дистрик т 
Брч ко да са више успе ха убу ду ће, а 
надам се да тих попла ва више неће 
бити, одго во ри на све те иза зо ве. 
Осим кори сти коју смо оства ри ли у 
мате ри јал но  тех нич ком сми слу, оно 
што је тако ђе вео ма важно то је раз
ме на иску ста ва и дого вор о неком 
зајед нич ком дело ва њу раз ли чи тих 
локал них самоуправа по пита њу ова
квих непо го да или инци дент них ситу
а ци ја  рекао је гра до на чел ник Брч ко 
дистрик та мр Сини ша Милић.

Свим уче сни ци ма про јек та од 
стра не пред став ни ка Општи не Шид 
уру чен је Акци о ни план зашти те од 
попла ва. Тако ђе истак нут је зна чај 
про јек та и у сми слу оства ри ва ња и 
иде је о при вла че њу сред ста ва из 

европ ских фон до ва.
 Про је кат је зна ча јан због опре

ме коју смо доби ли, због тран сфе ра 
иску ства, али и због раз во ја све сти 
код наших сугра ђа на да то што је 
било 2014. годи не може поно во да 
се деси, као и да мора мо сви зајед
нич ки да реа гу је мо и врши мо пре
вен ти ву да све оно што може бити 
опа сност за ста нов ни штво и при вре
ду Срем ске Митро ви це, све де мо на 
нај ма њу могу ћу меру  рекао је пред
сед ник Међу оп штин ске рад не гру пе 
Томи слав Јан ко вић.

За Општи ну Брод пре ко гра нич ни 
про је кат је први про је кат тог типа 
који је до сада реа ли зо ван у тој 
општи ни.

 Задо вољ ни смо и оства ре ном 
сарад њом  са сусед ним општи на ма 
како у Босни и Хер це го ви ни, Репу
бли ци Срп ској, тако и у Срби ји. Овај 
про је кат се поја вио као нужност и 
дошао је у пра вом момен ту да оја ча
мо како сво је кадров ске тако и мате
ри јал но  тех нич ке капа ци те те. Наши 
финан сиј ски ресур си никад нису 
били довољ ни да из вла сти тих сред
ста ва оства ри мо све оно што је нео
п ход но да бисмо пре вен ци ју попла
ва поста ви ли на задо во ља ва ју ћи 
ниво, а захва љу ју ћи овом про јек ту 
и надам се и неким новим про јек ти
ма у будућ но сти,  надам се да ћемо 
тај део зашти те гра ђа на и имо ви не 
поди ћи на још већи ниво  иста као 
је начел ник оде ље ња за финан си је 
Општи не Брод Дејан Чеча вац.
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УВОДНИК

Осми март

Пише:
Дра га на Попов

И ево још јед ног Међу на род ног дана жена. Посве ћу
је мо му пажњу као и сва ке годи не. Цве ће, пар фем, 
изла зак у ресто ран. Мушкар ци од раног јутра ужур

ба но, пома ло нер во зно обла че оде ло за посеб не при ли ке. 
Ма, ко би реко да сам се уго јио од про шле годи не  раз
го ва ра сама са собом наша јача поло ви на док поку ша
ва да закоп ча сако. Сад тре ба обра до ва ти и коле ги ни це, 
а можда то и пре ско че. Ули це пуне про да ва ца цве ћа од 
тра ди ци о нал ног каран фи ла до егзо тич них биља ка. Гужва, 
нека непри род на енер ги ја стру ји сву да око нас. А у пита њу 
је само један дан.  Ово је још јед на при ли ка да се пока же 
љубав бли ским жена ма. 

Ђаци покла ња ју учи те љи ца ма, настав ни ца ма цве ће 
и већ се воде раз не поле ми ке на дру штве ним мре жа ма. 
Ако је у пита њу уче ник сед мог раз ре да зашто би нешто 
покла њао и учи те љи ци? А да се купи поклон и за вас пи
та чи цу? Еј, роди те љи се пита ју и њихов нов ча ник. Жене 
су се дав но избо ри ле за одре ђе ни сте пен рав но прав но сти. 
Међу на род ни дан жена је пра зник еко ном ских, поли тич ких 
и дру штве них достиг ну ћа жена. Још да сад орга ни зу је мо 
окру гли сто на ову тему, па да види мо докле смо сти гли. 
Можда би жене тре ба ло да буду више агил ни је, бор бе ни
је, истрај ни је. Али Осми март баш и није пого дан за такве 
акци је. Оста ви мо то за неки дру ги дан. Или да чека мо да 
се поја ви нека нова Кла ра Цет кин. 

Неде љу дана пре Осмог мар та жене свих гене ра ци ја 
зака зу ју код фри зе ра, педи ки ра, мани ки ра. Вели ко спре

ма ње на помо лу. Диле ма око хаљи не и ципе ла је дав но 
реше на, јер сва ка жена која држи до себе мисли два месе
ца уна пред. Лепо је обе ле жи ти овај дан, шта са оста лим 
дани ма? Вра ти ти се коло те чи ни. Као оба ви ли смо и то и 
сад све по ста ром. У шко ла ма су се нека да орга ни зо ва ле 
при ред бе за маме, али и баке које су то нај ви ше воле ле. 
Поклон је био неки цртеж или нека сит ни ца. А шта данас 
еман ци по ва не, шко ло ва не жене доби ја ју поред цве ћа и 
поне ке бижу те ри је. Доби ја ју ства ри које их сме шта ју у кућу, 
поред шпо ре та. Пегла, кувар, супер шер па. Па, има мо ли 
и дру гих вред но сти, сем тих спре мач ко  кули нар ских? Ето 
нас у 21. веку, али нека схва та ња су толи ко уко ре ње на да 
или да их при хва ти мо или игно ри ше мо. Жене су стр пљи ве, 
хра бре, послу шне, бри жне. Сети те се песми це са при ред
бе: Вред не руке моје маме, све у кући раде саме, она кува, 
пере, шије и над нама бди је. 

Не знам како се то данас ради, али поло жај жене би 
могао да буде мно го бољи не само на пози ци ја ма 
у фир ма ма, већ она ко уоп ште но. Да уме сто супер 

шер пе сва ка про сеч на жена доби је путо ва ње о ком је увек 
машта ла. Зани мљи ву књи гу за коју ника да није има ла 
довољ но пара. Можда би могли у скла ду са дату мом орга
ни зо ва ти и неки син ди кат са добро вољ ним при ло зи ма и 
онда саме себе части ти са ства ри ма за којим дуго чезне мо. 
Мењам гужве, вештач ку еуфо ри ју, пољуп це и све оста ло 
што иде уз Осми март за мир не, испу ње не и склад не све 
оста ле дане у годи ни. 

ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

А шта данас еман ци по ва не,
шко ло ва не жене доби ја ју поред 
цве ћа и поне ке бижу те ри је.
Доби ја ју ства ри које их
сме шта ју у кућу, поред шпо ре та. 
Пегла, кувар, супер шер па.
Ето нас у 21. веку
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ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА У БИХ

Посе та Јабла ни ци
Пред став ни ци општи

не Инђи ја пред во
ђе ни пред сед ни ком 

Скуп шти не општи не Мила
ном Пре до је ви ћем недав но 
су бора ви ли у Јабла ни ци 
(БиХ) на позив пред сед ни
ка те босан ске општи не 
Сале ма Деди ћа. Раз лог је 
био обе ле жа ва ње дана ове 
брат ске општи не. 

Инђиј ски функ ци о не ри 
има ли су при ли ку да при су
ству ју све ча ном при је му на 
којем су раз ме ње на доса да

шња иску ства у функ ци о ни
са њу локал них само у пра ва 
али су истак ну те и доса да
шње пред у зе те актив но сти 
за еко ном ски раз вој. Пред
сед ник Скуп шти не општи не 
Инђи ја Милан Пре до је вић 
упо знао је при сут не са акту
ел ним деша ва њи ма као и 
пла но ви ма које та срем ска 
локал на само у пра ва пла ни
ра да спро ве де у наред ном 
пери о ду.     

Осим пред став ни ка 
општи не Инђи ја, све ча

но сти обе ле жа ва ња Дана 
општи не Јабла ни ца, 22. 
фебру а ра при су ство ва ли 
су и пред став ни ци брат ских 

гра до ва Пара ћин, Ђев ђе
ли ја и при ја тељ ског гра да 
Пазин. 

М. Ђ.

Милан Пре до је вић и Салем Дедић

НА ПОМО ЛУ НОВА ИНВЕ СТИ ЦИ ЈА

Још јед на дома ћа
ком па ни ја сти же у Инђи ју
Да ће Инђи ја до 2020. годи не 

поста ти нај ве ће гра ди ли ште у 
Сре му све је изве сни је јер се 

спи сак инве сти то ра из месе ца у месец 
пове ћа ва. На помо лу је нова инве сти
ци ја, са дома ћом адре сом, која би тре
ба ло да упо сли око 70 рад ни ка. Гра ђе
вин ска фир ма „Зла ти бор град ња“ пре 
десе так дана под не ла је зах тев за 
откуп земљи шта повр ши не око два 
хек та ра у севе ро и сточ ној инду стриј
ској зони где би, пре ма наја ва ма, тре
ба ли да изгра де обје кат од 10 хиља да 
ква дра та.

 Под нет је зах тев ЈП „Инђи ја пут“ у, 
где се фор мал но под но си зах тев за 
купо ви ну земљи шта. Дакле, још један 
инве сти тор је ту али ћемо све конач но 
зна ти када се спро ве де про це ду ра. 
Виде ће мо да ли ће то бити „Зла ти бор 
град ња“ или ће се неко тре ћи поја ви ти 
на лици та ци ји јер је то, закон ски, могу
ће  иста као је Вла ди мир Гак, пред сед
ник Општи не Инђи ја и додао да се сви 
напо ри ула жу како би се отво рио што 
већи број нових рад них места у инђиј
ској општи ни.

У децем бру про шле годи не на еви
ден ци ји Наци о нал не слу жбе за запо
шља ва ње било је нешто више од 1900 
неза по сле них лица са тери то ри је 
општи не Инђи ја, што је око 4,5 одсто. 
С обзи ром да је поче ла или се при во
ди кра ју реа ли за ци ја шест нових инве
сти ци ја оче ки ва ња су да ће бити отво
ре но укуп но око 800 рад них места што 
ће, у овом тре нут ку, доста ути ца ти на 
сма ње ње бро ја неза по сле них. 

 Нај ва жни је је да се сва ко днев но 
нешто деша ва јер је наша уло га да 
ство ри мо пози тив ну послов ну кли му, 
да људи могу у било ком тре нут ку да  
про ме не посао. Како не би зави си ли 
од посло дав ца код којих се нала зе и 

да би дошло до пове ћа ња пла те, 
мора мо им омо гу ћи ти нова рад на 
места, јер ће сва ки посл о да вац рад ни
ка којег је обу чио мора ти нечим да 
награ ди, а награ да рад ни ка се искљу
чи во огле да у њего вим при ма њи ма. То 
је онај начин на који нај ди рект ни је 
може мо да ути че мо на пове ћа ње стан
дар да наших гра ђа на и на томе ради
мо  иста као је пред сед ник Општи не 
Инђи ја.

Гак се освр нуо и на ста ње у севе ро
и сточ ној рад ној зони, где је на рас по
ла га њу новим инве сти то ри ма још око 
17 хек та ра. Уко ли ко се наста ви овај 
тренд дола ска нових инве сти то ра, 
твр ди, већ кра јем 2018. годи не посто ји 
могућ ност да ће се јави ти потре ба за 
отку пом додат них 40 хек та ра.

 Мора мо увек има ти одре ђен број 
пар це ла на рас по ла га њу како би сва
ком инве сти то ру омо гу ћи ли дола зак и 
ула га ње у нашу општи ну  каже за крај 
Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи не 
Инђи ја. М.Ђ.

Севе ро и сточ на инду стриј ска
зона у Инђи ји

Вла ди мир Гак
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Ни вео ма ниске тем
пе ра ту ре у прет
ход ној неде љи нису 

поре ме ти ле нор мал но 
функ ци о ни са ње живо та у 
општи ни Инђи ја. Све слу
жбе над ле жне за чишће
ње сне га функ ци о ни са ле 
су без ика квих про бле ма. 
Омо гу ће но је нор мал
но снаб де ва ње гасом и 
водом, без већих про
бле ма одви јао се и јав ни 
пре воз на под руч ју целе 
општи не Инђи ја.То су 
на послед њем састан ку 
Систе ма 48 одр жа ном у 
петак, 2. мар та потвр ди ли и пред став
ни ци локал не само у пра ве као и јав них 
пред у зе ћа. 

Како је иста као пред сед ник Општи
не Инђи ја Вла ди мир Гак, зим ска слу
жба прет ход них неко ли ко дана ради ла 
је дано ноћ но а са вели ком коли чи ном 
пада ви на под ра зу ме ва ле су се одре
ђе не, ван ред не актив но сти у њихо вом 
раду.

 Оби шао сам целу Инђи ју, сва ку ули
цу и морам при зна ти да сам задо во љан 
како је ради ла зим ска слу жба. Нарав
но, сле де ће годи не све ће функ ци о ни
са ти још боље с обзи ром да смо већ 
купи ли додат ну меха ни за ци ју  каже 
Гак и дода је да ће нови ками он сти ћи у 
ЈКП „Кому на лац“ за 20 так дана.

 Зим ска слу жба функ ци о ни ше годи
на ма уна зад уста ље ним режи мом, 
по при о ри те ти ма. Већи ну ули ца смо 
про шли и очи сти ли, чак су орга ни зо
ва на  дежур ства код шко ла како би се 
раш чи стио ото пље ни снег  иста као је 
пред сед ник Општи не Инђи ја.

Да је зим ска слу жба функ ци о ни са ла 
без про бле ма потвр дио је и врши лац 
дужно сти дирек то ра ЈКП „Кому на лац“ 
Душан Лема ић који је иста као да су 
први пут на терен иза шли у поне де
љак, 19. фебру а ра.

 Тру ди ли смо се да очи сти мо све 
ули це, први и дру ги при о ри тет сва ки 
дан, тре ћи кад год смо сти гли. Једи на 
ули ца коју нисмо успе ли да очи сти мо 
је Миле ти ће ва у Инђи ји, јер у пита њу 

је изу зет но уска ули ца у 
коју ками о ни нису могли 
да уђу. Про блем је, уз 
то, пред ста вљао и вели
ки број пар ки ра них вози
ла уз саму сао бра ћај ни
цу  иста као је Лема ић и 
додао да је шест еки па 
мањевише 24 часа днев
но било на тере ну. 

 Током интер вен ци
ја потро ши ли смо укуп
но око 200 тона соли и 
ризле, сти гло нам је још 
15 тона а оче ку је мо и 
кон ти гент од још 75 тона 
ризле и соли. Морам да 

истак нем да има мо одлич ну сарад њу 
са коле га ма који нам увек при тек ну у 
помоћ када је то нео п ход но  рекао је 
в.д дирек тор „Кому нал ца“ и потвр дио 
да је и јав ни пре воз функ ци о ни сао без 
већих про бле ма.

Иден тич на ситу а ци ја је и у ЈП 
„Ингас“ ода кле пору чу ју да се снаб де
ва ње гасом током дана пра ће них вео
ма ниским тем пе ра ту ра ма врши ло без 
ика квих про бле ма уз пове ћа ну потро
шњу гра ђан ства.

Обез бе ђе не су довољ не коли чи не 
гаса како за дома ћин ства тако и за нор
мал но функ ци о ни са ње свих при вред
них субје ка та. Тех нич ки сви усло ви су 
ство ре ни да се несме та но кори сти гас 
и није било ника квих хава ри ја каже 
Гој ко Кне же вић, в. д. дирек то ра ЈП 
„Ингас“ и дода је да је током јану а ра 
2017. годи не забе ле же на знат но већа 
потро шња гаса у одно су на исти месец 
ове годи не. 

 Јану ар 2017. годи не био је хлад ни
ји у одно су на исти месец ове годи не. 
Про шлог месе ца потро ше но је око 2,4 
мили о на куби ка на нашем дистри бу
тив ном систе му а про шле годи не у 
јану а ру потро шња је била око 3,4 мили
о на куби ка. Током прет ход них неко
ли ко дана беле жи мо пове ћа ну потро
шњу  рекао је Кне же вић и додао да од 
Нове годи не нису врши ли искљу че ња 
дужни ка са гасо вод не мре же упра во 
због ниских тем пе ра ту ра.

М.Ђ.

ИНЂИ ЈА НА ВЕЛИ КОМ МИНУ СУ

Све слу жбе на 
виси ни задат ка

Душан Лема ић

КВИЗ О ЕКО ЛО ГИ ЈИ

Сред њо школ ци 
пока за ли зна ње 

Покра јин ски секре та ри јат за урба ни
зам и зашти ту живот не сре ди не у сарад
њи са Покра јин ским секре та ри ја том за 
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и наци о
нал не мањи не  наци о нал не зајед ни це, 
покре нуо је 2009. годи не  про је кат под 
нази вом За чисти је и зеле ни је шко ле 
Вој во ди не, чије су актив но сти усме ре не 
на  еду ка ци ју и поди за ње све сти деце и 
запо сле них у вас пит но  обра зов ним 
уста но ва ма. У прет ход них седам школ
ских годи на било је укљу че но укуп но 373 
вас пит но  обра зов не уста но ве, што је 
пре ко 60 одсто од укуп ног бро ја на тери
то ри ји АП Вој во ди не. 

Међу њима је и Сред ња шко ла „Др 
Ђор ђе Нато ше вић“ из Инђи је која је 
орга ни зо ва ла низ актив но сти у циљу 
про мо ци је зна ња и све га што допри но си 
томе да сред њо школ ци поста ну све сни
ји зна ча ја очу ва ња живот не сре ди не. 
Јед на од актив но сти био је и квиз зна ња 
орга ни зо ван у уто рак, 27. фебру а ра у 
хали Спорт ског цен тра Инђи ја.

 Уче ни ци са сво јим настав ни ци ма 
орга ни зо ва ли су квиз под нази вом „Све 
што умем добро знам“, како би пока за ли 
сво је зна ње из обла сти зашти те живот не 
сре ди не кроз јед ну врсту так ми че ња  
иста кла је Хана ди Бје лић, дирек то ри ца 
СШ „Др Ђор ђе Нато ше вић“.

Кви зу су при су ство ва ли и пред став ни
ци Покра јин ског секре та ри ја та за урба
ни зам и зашти ту живот не сре ди не који 
су кре ну ли са оби ла ском обра зов них 
уста но ва укљу че них у про је кат „За 
чисти је и зеле ни је шко ле Вој во дине“. 
Како је иста кла Бран ки ца Табак, под се
кре тар у Покра јин ском секре та ри ја ту за 
урба ни зам и зашти ту живот не сре ди не 
прва којој су дали подр шку за актив но
сти које спро во ди у окви ру поме ну тог 
про јек та била је СШ „Др Ђор ђе Нато ше
вић“ у Инђи ји.

Хума ни мату ран ти 
инђиј ске Гим на зи је

Мату ран ти инђиј ске Гим на зи је Филип 
Ђилас, Петар Зина јић Вуч ко вић и Лука 
Грко вић орга ни зо ва ли су хума ни тар ни 
тур нир у малом фуд ба лу, на којем су 
при ку пље на сред ства за лече ње Фили па 
Кри во ку ће из Инђи је. Тур нир је одр жан у 
Спорт ском цен тру Инђи ја пред око 500 
посе ти ла ца. На тур ни ру су уче ство ва ле 
све три инђиј ске сред ње шко ле. Овом 
при ли ком при ку пље но је 90 хиља да 
дина ра а новац је одмах пре ба чен на 
рачун поро ди це Кри во ку ћа, чиме ће 
знат но бити олак ша но лече ње малог 
Фили па.

Инђиј ски гим на зи јал ци дошли су на 
иде ју да осну ју хума ни тар ни фонд уз 
подр шку дирек то ра Мила на Кре со је ви
ћа. Пре ма њего вим речи ма посто ји 
закон ска про це ду ра која је успо ри ла 
осни ва ње поме ну тог фон да, али је изра
зио уве ре ње да ће тај посао бити уско ро 
завр шен, као и да је ово само јед на у 
низу хума ни тар них акци ја које ће  уче ни
ци Гим на зи је орга ни зо ва ти.

М.Ђ.
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СВЕ ВИШЕ МЛА ДИХ СТА РО ПА ЗОВ ЧА НА РАДИ

Хоно рар за џепа рац
Нај че шћи су у пита њу мага цин ски посло ви, уто вар, исто вар, 

декла ри са ње робе, а за лица мла ђа од 18 годи на потреб на је 
сагла сност роди те ља 

Дуња Дамја нић из 
Нових Бано ва ца ван
ред но поха ђа сред

њу шко лу, план јој је да у 
будућ но сти оде у Немач ку 
и тамо нађе трај но запо сле
ње. Поче ла је да коно ба ри
ше пре годи ну дана, а прет
ход но је ради ла разно ра зне 
хоно рар не посло ве.

Одлу чи ла сам се на овај 
посао да бих има ла већи 
џепа рац, да не бих тра жи
ла од роди те ља паре и ето 
јед но став но зани мљив  ми 
је овај посао. Упо зна ла сам 
доста људи, дру жи мо се сви 
и лепо ми је, радим  закљу
чу је Дуња Дамја нић и дода је 
да сва ко њених годи на може 
да ускла ди посао и шко лу.

Позна ва ње мини мум  јед
ног стра ног јези ка се данас 
под ра зу ме ва. Зато не чуди 
пода так што вели ки број 
сту де на та ради као онли
не настав ни ци држе ћи 
час путем скај па углав ном 
Јапан ци ма, зара де су како 

кажу одлич не од 500 до 
1000 евра и сам себи одре
ђу јеш рад но вре ме. 

Мар ко Дугач ки, сту дент 
Факул те та поли тич ких нау
ка о свом рад ном иску ству 
каже:

 Одлу чио сам се да радим 
из про стог раз ло га што сам 
могао као сту дент да зара
дим додат ни новац. Држао 
сам часо ве и дру га ри ца ма 
и дру га ри ма са факул те та, 
тако да сам одлу чио да се 
при ја вим јер сам знао неке 
људе који су дава ли часо ве 
пре ко интер не та.

Мар ко дода је да му је  
рад но иску ство настав ни ка 
енгле ског јези ка допри не ло 
у уса вр ша ва њу јези ка, као 
и у раз ви ја њу педа го шких 
вешти на.

Омла дин ска задру га 
„Ста ра Пазо ва 45“ посто
ји од 2015. годи не, тре нут
но бро ји 250 задру га ра, за 
члан ство је потреб на лич
на кар та, индекс или ђач

ка књи жи ца, теку ћи рачун, 
здрав стве на кар ти ца, а за 
лица мла ђа од 18 годи
на потреб на је сагла сност 
роди те ља. 

 Нај че шћи ствар но јесу 
мага цин ски посло ви у пита
њу, уто вар, исто вар, декла
ри са ње робе. Има доста 
посло да ва ца који пону де 
посао у стру ци, мада је то 
тешко наћи, али има доста 
њих који су после неко ли
ко месе ци рада доби ли 
од посло дав ца и ста лан 
посао, исти че Петра Ковач 
из поме ну те омла дин ске 
задру ге.

Сред њо школ ци се нај че
шће одлу чу ју за хоно рар ни 
посао како би има ли већи 
џепа рац или да пла те одре
ђе ни хоби, а сту ден ти поред 
додат ног нов ца, раде како 
би пла ћа ли сту ди је. Пода так 
да све већи број омла ди не 
ради раду је јер рад не нави
ке тре ба на вре ме сте ћи.

Јеле на Дра ча

Дуња Дамја нић Мар ко Дугач ки Петра Ковач

Сви воза чи који ма сао бра ћај на дозво ла и 
реги стар ске табли це исти чу у току ове годи
не, а има ју табли це са озна ка ма ч, ћ, ш, ж, 
ђ, w, y, при ли ком про ду же ња реги стра ци је 
мора ју да извр ше њихо ву заме ну. Оста ли, 
који има ју наве де на сло ва на сво јим реги
стар ским табли ца ма мења ће их у годи ни 
исте ка сао бра ћај не дозво ле, а до тада нор
мал но возе са тим табли ца ма. Ови тро шко
ви иду на терет вла сни ка вози ла, а изно се 
око чети ри хиља де дина ра. 

Ј. К.

САО БРА ЋАЈ

Про ме на табли ца

БИБЛИ О ТЕ КА

Песнич ко вече 

Пое зи ја је посе бан уни вер
зум где се сусре ћу песник и 
чита лац а песма је место 
сусре та у тре нут ку када чита
лац поч не да је чита, сма тра 
Жив ка Комле нац, песни ки ња 
чија је тре ћа збир ка пое зи је 
под нази вом У зве зда ном 
телу пред ста вље на у Новој 
Пазо ви. У овој збир ци која је 
иза шла 20 годи на, након обја
вљи ва ња дру ге, песни ки ња је 
сабра ла све ове годи не у 
који ма се опра шта ла од 
људи, које је воле ла и при 
томе сама расла. Књи жев но 
вече је води ла Љиља на Секи
мић, библи о те кар ка у ново па
зо вач ком огран ку Народ не 
библи о те ке а музич ко вече 
обо га тио Там бу ра шки орке
стар ХКПД Томи слав из Голу
би на ца. Жив ка Комле нац је 
педа гог у врти ћу у Шиду а 
поред пое зи је, напи са ла је и 
неко ли ко сцен ских ига ра за 
децу и више струч них радо ва 
из педа го ги је. При сут ни на 
про мо ци ји у Новој Пазо ви 
доби ли су на поклон њену 
књи гу уз лич ни стих, који је 
она ода бра ла за сва ког. З. К. 

Про мо ци ја 
књи ге 

У Народ ној библи о те ци 
„Доси теј Обра до вић“ у Ста рој 
Пазо ви је одр жа на про мо ци ја 
књи ге Бео град ски спо ме нар
ник спи са те љи це Неде Кова
че вић. Књи га пред ста вља 
путо ва ње нашом исто ри јом 
кроз спо ме ни ке. У њој су обу
хва ће ни сви спо ме ни ци, спо
мен пло че, сим бо ли, укра си и 
фон та не које сва ко днев но 
виђа мо у Бео гра ду, а књи га 
нам откри ва како је који спо
ме ник настао, како му је 
одре ђе но баш то место и још 
мно ге зани мљи ве при че и 
анег до те. 

З. К.
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ПОЉОПРИВРЕДА

Снег зашти тио
пше ни цу од мраза

Пада ви не у фебру а ру 
су поди гле ниво вла
жно сти земљи шта и 

ство ри ле резер ву вла ге зна
чај ну за раз вој пше ни це, али 
и кул ту ра које ће се сеја ти 
на про ле ће. 

Томе ће допри не ти и снег 
који је пао кра јем фебру а ра. 
Он је и зашти тио пше ни цу 
од ових ниских тем пе ра ту
ра.

Пше ни ца се тре нут но 
нала зи у фази боко ре ња. 

  Поче ла је при хра на 
ове кул ту ре и тај посао 
тре ба завр ши ти до почет
ка фазе вла та ња. У 
земљи шној лабо ра то ри
ји Пољопривредне струч
не слу жбе Рума ура ђе но је 
око 100 узо ра ка на садр жај 
мине рал ног азо та узе тих 
са под руч ја општи на Рума, 
Ириг и Инђи ја. На осно ву 
тих ана ли за уоче но је да је 
садр жај азо та врло висок. 
Уоче на је и вели ка раз ли

ка у садр жа ју од пар це ле 
до пар це ле. Све то нала же 
опрез при при хра њи ва њу и 
позив оним про из во ђа чи ма 
који нису отпо че ли са при
хра ном да прет ход но ура де 
ана ли зу земљи шта – упо зо
ра ва Горан Дроб њак, струч
ни сарад ник ПСС. 

Он дода је да се једи но 
ана ли зом може одре ди
ти тач на количина ђубри ва 
неопходна за при хра њи ва
ње и тако избе ћи све штет
не после ди це при ме не пре
ви ше или пре ма ло азо та. 

Почет ком овог месе ца 
ана ли зе тре ба ура ди ти и на 
пар це ла ма где се пла ни ра 
сетва шећер не репе, а поло
ви ном месе ца и на пар це ла
ма пред ви ђе ним за сетву 
куку ру за и сун цо кре та. 

На осно ву тих ана ли за 
зна ће се које коли чи не азот
них ђубри ва су нео п ход не 
за про из вод њу ових биљ них 
кул ту ра. С. Џ.

Иако је сезо на лова 
затво ре на послед њег 
фебру а р ског дана, за 

лов це то не зна чи пре ста нак 
свих актив но сти. Струч на 
слу жба Ловач ког удру же ња 
Ста ра Пазо ва оби ла зи у 
про се ку два пута недељ но 
места где оста вља хра ну за 
зашти ће ну дивљач. На 
тери ри то ри ји два лови шта 
поста вље но је 10 хра ни ли
ца, које се при сва ком дола
ску нај пре очи сте, како би 
хра на била при сту пач на. 
Непре ста но се води бри га о 

зашти ће ној дивља чи, све до 
про ле ћа, док не кре не веге
та ци ја а годи шње се потр о
ши око 5 тона куку ру за и до 
30 гру ме но ва соли и посеб
но је бит на при хра на у току 
ових леде них дана. У ста ро
па зо вач ком лови шту има 
око 600 јаре би ца и око 20 
срна, али има и фаза на и 
зече ва. Ових зим ских дана 
беле жи се и поја ва пре да то
ра, пре све га лиси ца и 
шака ла, те се редов но врши 
њихов одстрел.

З. К.

ЗАВР ШЕ НА СЕЗО НА ЛОВА

При хра на дивља чи

Уград ња ради о ак тив
них гро мо бра на у 
Срби ји забра ње на је 

зако ном пре девет годи на, а 
рок за њихо во ски да ње 
исте као је у мају 2014. Ипак, 
ове кон струк ци је, поста вље
не у про те клих неко ли ко 
деце ни ја, чак 631, и данас 
су на згра да ма. Нај ви ше 
ради о ак тив них гро мо бра на 
нала зи се у Вој во ди ни, по 
чак 40, 50 у насе љу. У Ста
рој Пазо ви посто је два ради

о ак тив на гро мо бра на. Један 
се нала зи на стам бе ној 
згра ди код пар ка, дру ги на 
згра ди нека да шњег Србо ко
па. Ако се нала зе на сту бу, 
ови гро мо бра ни нису опа
сни, опа сни су ако се наг ну, 
или ако демон та жу не врши 
оспо со бље но струч но лице. 
Ста ри, ради о ак тив ни гро мо
бра ни се након демон та же 
одво зе на сигур но скла ди
ште, у нукле ра ним објек ти
ма Срби је. Ј. К.

СТА РА ПАЗО ВА
Ради о ак тив ни гро мо бра ни

На бен зин ској ста ни ци 
Кнез Петрол у Вој ки, дого ди
ла се ору жа на пљач ка. Како 
незва нич но сазна је мо, 
пљач ку су извр ши ле две 
осо бе, које су веза ле рад ни

ка пум пе и затим оту ђи ле 
пазар и цига ре те, чија се 
вред ност про це њу је на пре
ко 600 хиља да дина ра. 
Поли ци ја интен зив но тра га 
за почи ни о ци ма. Ј. К.

ВОЈ КА

Oружана пљач ка
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ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ, ВЛА ДИ МИР САНА ДЕР

Митро ви ца пред ња чи у реги о ну по 
стра ним директ ним инве сти ци ја ма

Сва ке дру ге годи не се 
доде љу ју при зна ња 
Фај нен шел тај мса и 
четвр ти пут је овај 

углед ни часо пис
Срем ску Митро ви цу 

свр стао међу
топ десет гра до ва за 

инве сти ра ње.
То је доказ да и даље 

држи мо тем по са
дру гим гра до ви ма

који су у међу вре ме ну 
напра ви ли

инду стриј ске зоне и 
побољ ша ли сво је 
капа ци те те, каже

гра до на чел ник
Срем ске Митро ви це 
Вла ди мир Сана дер

Град Срем ска Митро ви ца четвр ти 
пут за редом доби ја при зна ње 
углед ног енгле ског часо пи са Фај

нен шел тајмс, ово га пута у кате го ри ји 
топ десет европ ских микро гра до ва 
будућ но сти за 2018. и 2019. годи ну, по 
ефи ка сно сти тро шко ва. Митро ви ца у 
кон ти ну и те ту доби ја ово при зна ње од 
2012. годи не, и дока за ла је да пред ња
чи у реги о ну по стра ним директ ним 
инве сти ци ја ма. 

 Сва ке дру ге годи не се доде љу ју та 
при зна ња и четвр ти пут је овај углед ни 
часо пис Срем ску Митро ви цу свр стао 
међу топ десет гра до ва за инве сти ра
ње. То је доказ да и даље држи мо тем
по са дру гим гра до ви ма који су у међу
вре ме ну напра ви ли сво је инду стриј ске 
зоне и побољ ша ли сво је капа ци те те, 

каже на почет ку раз го во ра гра до на
чел ник Срем ске Митро ви це Вла ди мир 
Сана дер.

М НОВИ НЕ: Град Срем ска Митро
ви ца ово при зна ње доби ја у момен
ту када су посто је ће инду стриј ске 
зоне углав ном попу ње не, а сто па 
неза по сле но сти је испод девет про
це на та.

ВЛА ДИ МИР САНА ДЕР: Чиње ни ца 
да смо ми обе наше инду стриј ске зоне 
про да ли у про те клих десе так годи на 
пока зу је да је Митро ви ца добро место 
за инве сти ра ње. Намер но кажем про
да ли, јер мно ги су инве сти то ри ма 
покла ња ли земљи ште. Ми још увек 
нико ме нисмо покло ни ли део земљи
шта, што не зна чи да неће мо уко ли ко 

У Срем ској Митро ви ци 
данас ради пре ко 
20.000 људи. То је

сво је вр стан рекорд 
чак и у одно су на 

осам де се те годи не.
У таквим окол но сти ма 
оче ку јем да ће доћи и 

до пора ста зарада

M NOVINE :
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се поја ви инве сти тор који ће доне ти 
доста тога доброг гра ду. Пре све га 
мислим на пре ра ду пољо при вред них 
про из во да. Мислим да је та чиње ни ца 
довољ на да може мо рећи да је Митро
ви ца добра за инве сти ра ње, да су 
град ске слу жбе посве ће не инве сти то
ри ма, да посто ји кан це ла ри ја за локал
ни еко ном ски раз вој која је сер вис 
инве сти то ра. Цела град ска упра ва на 
упит и зах тев инве сти то ра  у врло 
крат ком року одго ва ра гра ђе вин ске 
дозво ле се изда ју у року кра ћем од 
закон ског као при о ри тет не. Поред 
набро ја ног ми мора мо да се поза ба ви
мо дуал ним обра зо ва њем и фор ми ра
њем оних сме ро ва, пре све га у Тех нич
кој шко ли „Нико ла Тесла“ и ТШЦ шко
ли, који ће бити потреб ни при вре ди. 
Нама то јако добро иде у бро до гра ди
ли шту  Ваха ли, на Митро су и неким 
дру гим фир ма ма, које су пот пи са ле 
уго во ре о дуал ном обра зо ва њу. Оне 
сре ди не које буду има ле обра зо ва ну и 
ква ли фи ко ва ну рад ну сна гу, има ће и 
фабри ке. Ови оста ли, ће тешко доћи 
да нових рад них места. Све то што 
смо ради ли и што ради мо пока зу је да 
је ова награ да оправ да на. 

Кон ку рен ци ја међу гра до ви ма се 
зао штра ва. Да ли су у пла ну нове 
инду стриј ске зоне.

 Кре ну ли смо да про ши ри мо инду
стриј ску зону Језе ро и зону Север 
један. Посто је пар це ле север но од 
ауто пута, на путу пре ма Ман ђе ло су 
са десне стра не, које ће уско ро бити 
пре тво ре не у гра ђе вин ско земљи ште, 
раде се пла но ви детаљ не регу ла ци је. 
У пита њу је 40 хек та ра, и још 10 хек та
ра у зони Језе ро, тако да ћемо има ти 
гра ђе вин ског земљи шта на рас по ла
га њу уко ли ко се поја ве нови инве сти
то ри.  Што се тиче инве сти ци ја, ми 
пре све га оче ку је мо про ши ре ње 
послов них актив но сти ком па ни ја које 
већ раде у гра ду. Ту пре све га мислим 
на Митрос, који ради на 30 посто капа
ци те та. Они ће уско ро кре ну ти у 
изград њу новог пого на за пре ра ду 
свињ ског меса. Затим, Моди не тако ђе 
гра ди још јед ну халу уз посто је ћу где 
би око 150200 људи нашло посао. 
Купер је на поло ви ни свог капа ци те та, 
и они би још око 500 људи могли да 
запо сле. У сушти ни, ми има мо сто пу 
неза по сле но сти испод девет посто. У 
Срем ској Митро ви ци данас ради пре
ко 20.000 људи. То је сво је вр стан 
рекорд чак и у одно су на осам де се те 
годи не. У таквим окол но сти ма оче ку
јем да ће доћи и до пора ста зарада, 
јер кон ку рен ци ја и тржи ште су већ 
поче ли да делу ју. Надам се да ћемо 
успе ти да оства ри мо и већи живот ни 
стан дард од неких 20ак про це на та у 
наред них годи ну – годи ну и по дана 
што би био пред у слов и за бржи раст 
тер ци јар ног сек то ра. С те стра не је 
добро ово што се деша ва, а са дру ге 
стра не мислим да ће нам и фали ти 
рад не снаге. Људи са југа и исто ка 
Срби је се досе ља вају у Руму и Митро

ви цу, што је јако добро. Мислим да 
бисмо могли да се вра ти мо на број од 
90 хиља да ста нов ни ка, у одно су на 
сада шњих 80 хиља да. Ина че Срем је 
постао цен тар инве сти ра ња, Митро
ви ца, Рума, Шид сада пра ви инду
стриј ску зону и то ће сва ка ко дове сти 
до кон ку рен ци је, а кон ку рен ци ја је 
увек добра. 

Са толи ким бро јем рад ни ка, 
потреб но је устро ји ти и јав ни пре
воз пре ма њихо вим потре ба ма. Да 
ли ће у тој обла сти бити неких про
ме на? 

Отво ри ли смо при чу јав но при ват
ног парт нер ства у обла сти јав ног пре
во за. Неће више ту врсту услу га уго
ва ра ти кроз јав не набав ке, него ће се 
ради ти ела бо рат. Жели мо јав ни пре
воз да уго во ри мо на дужи вре мен ски 
пери од како бисмо доби ли и јеф ти ни ји 
и ква ли тет ни ји пре воз за наше гра ђа
не. Поку ша ли смо са пред став ни ци ма 
ком па ни ја да дого во ри мо, и пола ко 
кре ће мо у реа ли за ци ју. Тра жи мо нај
по вољ ни ју вари јан ту за буџет. Да се 
напра ве лини је до инду стриј ских зона, 
до Митро са, Луке Легет, зоне Север и 
мислим да смо на добром путу. И 
посло дав ци  су отка за ли соп стве не 
пре во зе тако да сада цела та при ча 
има сми сла. Све може да се ускла ди, 
и рад но вре ме, није то спор но. Посто
ји кри тич на маса рад ни ка која омо гу
ћа ва да се орга ни зу је јав ни пре воз. Те 
лини је ће сигур но зажи ве ти, има ће мо 
покри вен цео град, сва села. Наш циљ 
је да што јеф ти ни је омо гу ћи мо људи
ма да иду на посао и у шко лу. Што 
више људи буде кори сти ло јав ни пре
воз, биће и више лини ја.

Годи на 2017. у Срем ској Митро ви
ци ће бити упам ће на по под во жња
ку и базе ну. Да ли се и за наред ну 
годи ну пла ни ра ју неки круп ни 
инфра струк ту р ни објек ти?

Пре све га да кажем да смо изми ри
ли све оба ве зе из прет ход не годи не. 
Оста ле су неке сит ни је ства ри које ће 
у наред них месец дана бити завр ше
не. Што се тиче нових про је ка та, чим 
вре ме дозво ли кре ће мо у рекон струк
ци ју Ули це Вука Кара џи ћа у цен тру 
гра да. Када завр ши мо рекон струк ци ју 
те ули це биће конач но завр шен и ком
пле ти ран про је кат пешач ке зоне у гра
ду. У току је кон зер ва ци ја антич ких 
иско пи на на Жит ном тргу и изград ња 
амфи те а тра за лет њу позор ни цу. 
Ради ће се од кру жног тока код Цар ске 
пала те до иза Сто тек са а код Сто тек
са ће бити поста вљен нови пеша чки 
пре лаз са сема фо ри ма. Ова ули ца је 
оста ла неу ре ђе на, баш због сво је 
фре квент но сти. Ми нема мо неку 
алтер на ти ву, нема мо сав ску маги
стра лу, тако да ћемо сада сти сну ти 
зубе и у наред на три месе ца ћемо 
мора ти да се стр пи мо док се радо ви 
не завр ше. Даље ради ће мо нову згра
ду шко ле „Јован Попо вић“. Надам се 

Чим вре ме дозво ли 
кре ће мо у

рекон струк ци ју
Ули це Вука Кара џи ћа у 
цен тру гра да. Ради ће 

се до кру жног тока код 
Цар ске пала те до

иза Сто тек са, а код 
Сто тек са ће бити 
поста вљен нови

пеша чи пре лаз са 
сема фо ри ма.

Када завр ши мо
рекон струк ци ју те

ули це биће конач но 
завр шен и

ком пле ти ран про је кат 
пешач ке зоне у гра ду 

Лини је град ског
пре во за ће сигур но 
зажи ве ти, има ће мо 

покри вен цео град, сва 
села. Наш циљ је
да што јеф ти ни је

омо гу ћи мо људи ма
да иду на посао и
у шко лу. Што више 

гра ђа на буде
кори сти ло јав ни
пре воз, биће и

више лини ја
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да ћемо доби ти један леп обје кат, јер 
по про јек ту то би тре ба ло да буде јед
на од пет нај мо дер ни јих шко ла у 
Срби ји. Ове годи не ће бити завр ше на 
шко ла у Мачван ској Митро ви ци. Акту
е лан је тржни цен тар од десе так 
хиља да ква дра та на про сто ру нека да
шњег Фуди на. Ми смо пла ном детаљ
не регу ла ци је ту пред ви де ли изград
њу хоте ла и насе ља пре ма Сави. 
Када се то све реа ли зу је доби ће мо 
један моде ран град ски кварт. Терен је 
очи шћен, дозво ла ће бити уско ро 
доби је на, реши ли смо имо вин ско 
прав не одно се, и у сушти ни све је 
спрем но за поче так радо ва. Ту ће бити 
запо слен и одре ђен број људи, а и 
неће мо више мора ти да иде мо у 
Шабац или Нови Сад, јер све атрак
тив не фир ме ће бити и у Митро ви ци. 

Пред одбор ни ци ма Скуп шти не 
гра да уско ро ће се наћи изве штај о 
реа ли за ци ји буџе та за про шлу годи
ну. На ком про цен ту ће бити то 
извр ше ње и да ли сте задо вољ ни 
извр ше њем буџе та с обзи ром на то 
да су у про шлој годи ни завр ше ни 
круп ни инфра струк тур ни про јек ти?

Ја мислим да ће про це нат извр ше
ња буџе та бити пре ко 80 одсто. То је 
добро, али може и боље. Шта зна чи 
има ти сто посто реа ли за ци ју буџе та? 
То зна чи да сте све посло ве завр ши ли 
у јед ној годи ни, што је прак тич но 
немо гу ће. Већи на посло ва и инве сти
ци ја у инфра струк ту ру се про те жу на 
више од јед не буџет ске годи не. Нама 
је за рекон струк ци ју ули це Вука Кра
џи ћа 25 мили о на дина ра било пла ни
ра но за про шлу годи ну, али док су 
про шли поступ ци јав них набав ки ушли 
смо у зиму и нисмо могли то да реа ли
зу је мо у 2017. Из тог раз ло га може 
бити мања реа ли за ци ја, али ако нема
те вели ке про јек те реа ли за ци ја буџе
та може бити и сто посто, то није спор
но. Међу тим, ако има те вели ке про јек
те, онда се они реа ли зу ју у више од 
јед не буџет ске годи не, што ути че на 
про це нат реа ли за ци је. Ја сам задо во
љан буџе том од 2,6 мили јар ди соп
стве них при хо да. Још неких 40 мили о
на дина ра при хо да ће се реа ли зо ва ти. 
Про шла годи на је била добра што се 
тиче раста и поре за на зара де и на 
имо ви ну. Пољо при вред ни ке смо осло
бо ди ли дела поре за на имо ви ну због 
суше. Упр кос томе, ја сам задо во љан 
што се тиче при хо да. Што се тиче рас
хо да, то су оба ве зе које локал на само
у пра ва има по зако ну и на то не може
мо мно го да ути че мо. Зара де расту у 
јав ном сек то ру и ту један део нов ца 
одла зи али и тран сфе ри су добри и не 
може мо бити неза до вољ ни. Ажу ри ра
ће мо базу пода та ка поре за на имо ви
ну. Биће нових обје ка та у систе му, 
тако да оче ку јем ста бил не при хо де од 
поре за на имо ви ну, који је глав ни 
извор при хо да и гле да ће мо да мак си
мал но про ши ри мо обу хват.

Све тла на Цуца нић

СЛО ВЕН ЦИ У МИТРО ВИ ЦИ: САРАД ЊА У ПЧЕ ЛАР СТВУ

Фру шка гора погод на
за пче лар ски тури зам

Пред став ни ци Клу ба про фе си
о нал них тури стич ких води ча 
Сло ве ни је посе ти ли су Срем

ску Митро ви цу, где су их, у уто рак 27. 
фебру а ра, у Град ској кући доче ка ли 
гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер 
и дирек тор Аген ци је за рурал ни раз
вој Гра да Срем ска Митро ви ца Петар 
Самар џић.

Одр жан је саста нак на којем су, уз 
госте из Сло ве ни је, уче ство ва ли пред
став ни ци удру же ња пче ла ра из Срем
ске Митро ви це и Гргу ре ва ца. Дома ћи
ни су има ли при ли ке да чују кори сне 
саве те о инклу зив ном и урба ном пче
лар ству, затим тера пи ји у пче лар ству, 
тзв. „апи тера пи ји“ и пче лар ском тури
зму. 

Вла ди мир Сана дер је рекао да је 
пра ви тре ну так за раз вој ова квог вида 
тури зма и изра зио је задо вољ ство због 
сарад ње са послов ним парт не ри ма 
из Сло ве ни је има ју ћи у виду њихо во 
вели ко иску ство у овој обла сти.

Петар Самар џић је обја снио да је у 
окви ру пче лар ског тури зма сло ве нач
ки клуб нај и ску сни ји и да је са њима 
пожељ на сарад ња у 
обла сти пче лар ства. 
Посеб ни раз ло зи су, 
пре ма њего вим речи ма, 
неис ко ри шће ни капа ци
те ти Фру шке горе. 

– Срем ску Митро ви
цу су посе ти ли чла но ви 
Клу ба про фе си о нал
них тури стич ких води ча 
Сло ве ни је због сарад
ње у обла сти тури зма, 
која може да иде у раз
ли чи тим прав ци ма. 
Фокус је на пче лар ском, 
„Апи“ тури зму, па су на 
састан ку при су ство ва ли 
пред став ни ци удру же

ња пче ла ра из Срем ске Митро ви це и 
Гргу ре ва ца. Сло вен ци има ју више го
ди шње иску ство у овој обла сти, а фру
шко гор ска област има огро ман потен
ци јал који је сла бо иско ри шћен, тако 
да су нам њихо ви саве ти увек добро
до шли – изја вио је Самар џић.

Секре тар Клу ба про фе си о нал них 
тури стич ких води ча Сло ве ни је Доми
ни ка Корит ник, каже да би ква ли тет 
њихо вих саве та на ова квом гео граф
ском под руч ју могао да доне се добре 
резул та те.

– Пред ста ви ли смо про дук те нашег 
клу ба, тури стич ке еду ка ци је које смо 
при пре ми ли за тури стич ке води че, 
као и про грам нази ва „Апи тури зам“. 
Наше иску ство је огром но, а Срем ска 
Митро ви ца је пре по зна та као погод на 
за сарад њу. Ова реги ја, која је позна
та по пче лар ству, могла би се више 
заин те ре со ва ти за дета ље у вези са 
пче лар ским тури змом, како би га више 
раз ви ла – рекла је Корит ни ко ва.

Пред сед ник Удру же ња пче ла ра 
„Фру шка гора“ из Гргу ре ва ца Милен
ко Веско вић, потвр дио је Сама р џи ће

ве речи и додао да су 
од Сло ве на ца доби је ни 
вео ма важни и кори
сни саве ти, који би у не 
тако дале кој будућ но сти 
могли да доне су запа
же не резул та те.

Након састан ка гости 
су оби шли зна ме ни то
сти Срем ске Митро ви
це, како би се побли же 
упо зна ли са гра дом. 
Има ли су при ли ке да 
оду у Цар ску Пала ту, 
Бази ли ку Све тог Дими
три ја и Музеј Сре ма.  

А. Ћосић
Фото: В. Цуца нић

Са састан ка: Доми ни ка Корит ник, Вла ди мир Сана дер и Петар Самар џић

Милен ко Веско вић
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РУМА ЛОКАЛ НИ АКЦИ О НИ ПЛАН ЗАПО ШЉА ВА ЊА 

Обез бе ђе но 15 мили о на дина ра
За актив не мере запо шља ва ња, 

у окви ру Локал ног акци о ног пла
на запо шља ва ња, за ову годи

ну рум ска општи на је обез бе ди ла 15 
мили о на дина ра, што је сума иста као 
и про шле годи не.

Биља на Дамља но вић, шефи ца Оде
ље ња за финан си је, при вре ду и пољо
при вре ду је иста кла да је у 2016. годи
ни на под руч ју рум ске општи не било 
12.822 запо сле них, од тога 9.581 лице 
било је запо сле но код прав них лица, а 
2.515 лица је било код пред у зет ни ка. 
Било је и 726  реги стро ва них инди ви
ду ал них пољо при вред них газдин ста ва.

Уку пан број неза по сле них лица на 
кра ју 2017. годи не је 4.611 што је за 
1.343 лица мање него у 2015.годи ни.

Теже запо шљи ве кате го ри је  су мла
ди до 30 годи на, лица ста ри ја од 50 
годи на, неква ли фи ко ва на и ниско ква
ли фи ко ва на лица.

  При о ри тет овог ЛАПа  су дуго роч
но неза по сле ни, лица са инва ли ди те
том, Роми, кори сни ци нов ча не соци
јал не помо ћи, дакле све осе тљи ве 
гру пе – каже Биља на Дамља но вић.

И лане је за ЛАП за запо шља ва ње 
било издво је но  15 мили о на дина ра, а 
захва љу ју ћи тим сред стви ма 39 лица 
је при мље но кроз  про грам струч не 
прак се, а у окви ру  про гра ма јав них 
радо ва посао је доби ло 85 лица. 

У овој годи ни опре де ље но је тако ђе, 
15 мили о на дина ра – 10 за про грам 
струч не прак се и  пет за јав не радо
ве. Ове мере реа ли зу је Оде ље ње за 

финан си је, при вре ду и пољо при вре ду 
и Савет за запо шља ва ње у сарад њи 
са НСЗ – испо ста вом у Руми.

Сла ђан  Ман чић, пред сед ник рум
ске општи не каже да је, пре ма подат
ку који има  закључ но  са поло ви ном 
фебру а ра, број неза по сле них у одно су 
на крај про шле годи не додат но сма
њен и изно си 4.286 неза по сле них.

 – То  пока зу је да има мо стал но  
запо шља ва ње. Када је реч о нов
цу, виси на је иста, али  је рас по де ла 
дру га чи ја у одно су на рани је када је 
пола било за струч ну прак су, а  пола 
за јав не радо ве – дакле по 7,5 мили
о на дина ра. Мислим да тре ба да сма

њу је мо пози ци ју за јав не радо ве,  јер 
се стал но отва ра ју нова рад на места и 
посао може да се нађе, а да пове ћа мо 
пози ци ју за мла де људе који завр ша
ва ју шко ле и факул те те,  да одра ђу ју 
струч ну прак су,  јер је то и пред у слов 
да се запо сле у сво јој стру ци.  Зато смо 
и опре де ли ли 10 мили о на тако да  ће 
бити већи број лица за струч ну прак су. 
Кон ку ри са ће мо и  код НСЗ,  да зајед
нич ки уђе мо у про је кат за јав не радо
ве, ако доби је мо сред ства нарав но, да 
ће и број лица анга жо ва них у јав ним 
радо ви ма бити већи – иста као је пред
сед ник Општи не Сла ђан Ман чић.

С. Џ.

Сла ђан Ман чић Биља на Дамља но вић

ЈП „СТАМ БЕ НО“ РУМА

Већа потро шња мазу та
Хлад ни талас који је 

захва тио нашу земљу од 25. 
фебру а ра про у зро ко вао је 
и већу потро шњу мазу та за 
гре ја ње ста но ва и послов ног 
про сто ра у рум ској општи ни.

 Како сазна је мо од дирек
то ра ЈП „Стам бе но“ Срђа на 
Нико ли ћа, систем је у ста њу 
мобил но сти, а гре ја ње ста
но ва се врши по закон ским 
одред ба ма од 6 ују тро до 21 
сат.

 – Ако је вре ме хлад ни је, 
за сва ки сте пен ми тро ши мо 

за шест до осам про це на та  
више енер ги је, што зна чи 
да сада днев но за гре ја ње 
утро ши мо девет до десет 
тона мазу та, а пре овог 
хлад ни јег тала са потро шња 
је била седам тона мазу
та днев но – рекао нам је 
дирек тор Нико лић.

Када је реч о мазу ту, има 
га довољ но за наред них 
месец дана, а ових дана се 
оче ку је и допре ма ње нових 
коли чи на од око 100 тона. 

С. Џ.

ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Гости из Бео гра да
Герон то ло шки цен тар 

„Срем“ у Руми био је 26. 
фебру а ра дома ћин чла но
ви ма Клу ба „Сав ски венац 3 
– Гаври ло Прин цип“. Реч је 
о јед ном од клу бо ва уста но
ве Герон то ло шки цен тар 
Бео град. Они су за кори сни
ке ГЦ „Срем“ изве ли разно
вр стан умет нич ки про грам у 
којем су уче ство ва ли чла но

ви  певач ке гру пе, фол кло ра 
и глу мач ке сек ци је. Ово је 
била и при ли ка да се обе ле
же рођен да ни кори сни ка 
који су рође ни у јану а ру и 
фебру а ру – реч је о 41 кори
сни ку. У ГЦ „Срем“ Рума 
про сла ве јану ар ских рођен
да на није било због епи де
ми је виру са. 

 С. Џ.
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: ИНКЛУ ЗИ ЈА У ОБРА ЗО ВА ЊУ

Јед на ко пра во на
обра зо ва ње за све

 При о ри тет овог обра зо ва ња је соци ја
ли за ци ја јер је то за аути стич ну децу нај
ва жни је. Све што је пред ви ђе но по пла ну 
моја ћер ка одра ди. Она није одба че на већ 
воли да иде у шко лу, воли сво је дру га ре и 
они воле њу, каже Мар та Радо ји чић

Од када је инклу зи ја у 
обра зо ва њу закон ски 
регу ли са на наме ће се 

пита ње да ли то доно си 
корист или ства ра кон фу зи ју. 
Чиње ни ца је да деца са 
посеб ним потре ба ма као и 
деца из мањин ских гру па 
има ју иста пра ва на обра зо
ва ње као и сви оста ли. Дру го 
пита ње које се наме ће је то 
да ли су учи те љи и настав
ни ци спрем ни да се при ла го
де потре ба ма такве деце. 

Често се деша ва да про
свет ни рад ни ци који нема ју 
иску ства у раду са таквом 
децом ство ре неку врсту 
одбој но сти или буду боја зни 
када се дете које има неки 
про блем поја ви у раз ре ду. 
Може се рећи да је то на 
неки начин оправ да на реак
ци ја, јер ти учи те љи нису 
током свог шко ло ва ња има
ли при ли ке да уче о томе 
како је ради ти са децом која 
су са посеб ним потре ба ма. 
Све су чешћи при ме ри такве 
деце чији роди те љи одлу чу

ју да их упи шу у регу лар не 
шко ле. Због тога про свет ни 
рад ни ци мора ју да се при ла
го де посто је ћој ситу а ци ји и 
да при ла го де про грам рада 
за децу који ма је то нео п
ход но. На ову тему за М 
нови не гово ри и пси хо лог 
основ не шко ле „Добро сав 
Радо са вље вић Народ“ у 
Мачван ској Митр о ви ци 
Биља на Божић. 

 Од кад су уве ли инклу зи ју 
она је поста ла састав ни део 
живо та деце са посеб ним 
потре ба ма. Деца која до 
тада нису била укљу че на у 
редо ван систем обра зо ва ња 
сада су укљу че на и то неве

за но за то да ли при па да ју 
некој осе тљи вој гру пи или 
има ју теле сне или инте лек
ту ал не смет ње. Она редов но 
при су ству ју наста ви. Ако 
нису баш у могућ но сти да 
про ве ду чети ри, пет или 

Пси хо лог основ не шко ле 
„Бошко Пал ко вље вић Пин
ки“  Сне жа на Мило вац каже 
да су се већ сусре та ли са 
децом која су има ла слич не 
про бле ме али нагла ша ва да 
се учи те љи још увек уче да 
раде са таквим уче ни ци ма.

 Учи те љи има ју повре ме
но семи на ре који се не одр
жа ва ју оно ли ко често коли
ко би тре ба ло. За сва ког 
учи те ља који у раз ре ду има 

дете са смет њом шко ла и  
интер ре сор на коми си ја 
напи шу да би тре ба ло да му 
се омо гу ћи уса вр ша ва ње. 
Међу тим то је у прак си мало 
теже изво дљи во због недо
стат ка финан сиј ских сред
ста ва, нера зу ме ва ња од 
стра не колек ти ва. Врло 
често ти учи те љи буду пре
пу ште ни сами себи, или им 
семи на ри које одслу ша ју 
нису толи ко кори сни у раду. 

Упла ше ни због неис ку ства

Сне жа на Мило вац

Биља на Божић Мар та Радо ји чић
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Педа гог основ не шко ле 
„Добро сав Радо са вље вић 
Народ“ Биља на Хрго вић 
исти че како деца која при
па да ју осе тљи вим гру па ма 
могу да ода бе ру да од 
првог раз ре да као избор ни 
пред мет слу ша ју ром ски 
језик. 

 Наши уче ни ци од првог 
до осмог раз ре да има ју 
могућ ност  да ода бе ру као 
избор ни пред мет ром ски 
језик са еле мен ти ма наци о
нал не кул ту ре. Нека деца 
га слу ша ју, а нека не. 
Мислим да им то кори сти, 
јер они на тим часо ви ма 
одра де неке допун ске ства

ри које се тичу редов не 
наста ве – каже педа гог 
Биља на Хрго вић

Пра во на избор

Биља на Хрго вић

шест часо ва онда про ве ду 
мање. Посто је два инди ви
ду ал на обра зов на про гра ма 
који се раз ли ку ју по томе 
што је један при ла го ђен уче
ни ци ма, а дру ги је изме њен. 
По том изме ње ном про гра му 
деца уче оно што је у доме ну 
њихо вих спо соб но сти и то не 
мора да буде у вези са школ
ским гра ди вом. На овом про
гра му има мо пет ђака. То су 
деца која има ју мишље ње 
интер ре сор не коми си је и та 
деца има ју подр шку дефек
то ло га и лого пе да – каже 
школ ски пси хо лог Биља на 
Божић.

Мај ка девој чи це са аути
змом која иде у четвр ти раз
ред основ не шко ле „Бошко 
Пал ко вље вић Пин ки“ исти че 
да је њена ћер ка изу зет но 
лепо при хва ће на од стра не 
учи те ља и дру го ва из оде
ље ња.

 При о ри тет овог обра зо
ва ња је соци ја ли за ци ја јер је 
то за аути стич ну децу нај ва
жни је.  Све што је пред ви ђе
но по пла ну моја ћер ка 
одра ди, јер ради по посеб
ном про гра му који је напра
вљен за њу. Она није одба
че на већ воли да иде у шко
лу, воли сво је дру га ре и они 
воле њу. Морам да нагла сим 
да сам ја у тре ћем раз ре ду 
хте ла да је пре ба цим у шко
лу „Ради во ј Попо вић“ али ми 
роди те љи деце из раз ре да 
нису дали. Кад су чули шта 
хоћу да ура дим они су ми 
рекли да је оста вим, да она 
деци не сме та и докле год је 
то тако њој ће бити добро, 
јер за сада  имам подр шку 
од роди те ља и деце. Сећам 
се првог роди тељ ског 
састан ка. Кад је учи те љи ца 

рекла да је у раз ре ду дете 
са посеб ним потре ба ма 
роди те љи су поче ли да се 
пита ју чије је то дете. Онда 
сам ја уста ла и обра ти ла се 
роди те љи ма и обја сни ла у 
чему је про блем. Само сам 
их замо ли ла да не гово ре 
деци да моја ћер ка има неки 
про блем, него да је пусте да 
види мо како ће то да функ
ци о ни ше. Јед но став но да 
нам пру же при ли ку – каже  
мај ка девој чи це Мар та 
Радој чић.

Поред неиз о став не помо
ћи коју им пру жа шко ла Мар
та Радој чић исти че да би 
било још боље уко ли ко би 
уче ни ци ма са посеб ним 
потре ба ма било омо гу ће но 
да кори сте спе ци ја ли зо ва не 
таблет рачу на ре да би лак
ше савла да ли гра ди во.

 Што се инклу зи је тиче 
све је то лепо зами шље но, 
али моје лич но мишље ње је 
да би мало тре ба ло Мини
стар ство да се укљу чи. Сва 
наша деца су веза на за 
теле фо не, рачу на ре, могли 
би мало да помог ну са неким 
табле ти ма који би били спе
ци ја ли зо ва ни за нашу децу, 
да би има настав ни рад био 
бољи и ефи ка сни ји, каже 
Мар та. 

Она са поно сом дода је 
како  је њена ћер ка нау чи ла 
број не јези ке енгле ски, 
руски, ита ли јан ски, шпан ски, 
немач ки, тур ски, пољ ски, 
чешки, фран цу ски, као и то 
да је нау чи ла да раз ли ку је 
боје, гео ме триј ске обли ке, 
рачун ске опе ра ци је уз помоћ 
разних апли ка ци ја на таблет 
рачу на ру.

Андреа Димић
Фото: Вла ди мир Цуца нић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Првих 40 кар ти ца 
за пензионере

У Град ској кући у Срем
ској Митро ви ци, про
шлог четврт ка 1. мар

та, као резул тат сарад ње 
митро вач ке фили ја ле Репу
блич ког фон да за пен зи о но 
и инва лид ско оси гу ра ње и 
локал не само у пра ве, доде
ље но је 40 пен зи о нер ских 
кар ти ца нашим нај ста ри
јим сугра ђа ни ма. Дирек тор 
фили ја ле ПИО Срем ска 
Митро ви ца Зоран Бере жни 
и гра до на чел ник Вла ди мир 
Сана дер деле мишље ње 
да ће ове кар ти це доне ти 
олак ши це при иден ти фи
ка ци ји ста ту са пен зи о ни са
них лица, као и попу сте у 
трго ви ни. Пре ма њихо вим 
оче ки ва њи ма, вре ме ном 
ће се дија па зон услу га про
ши ри ти, а саме кар ти це ће 
послу жи ти и за пра вље ње 
базе пода та ка пен зи о ни са
них лица, како би се сте као 
увид у њихо ве нај ве ће сва
ко днев не потре бе.

 Оку пи ли смо се како би, 
ми из Репу блич ког фон да 
за ПИО, уз локал ну само у
пра ву Срем ске Митро ви це, 
доде ли ли првих 40 изра ђе
них пен зи о нер ских кар ти ца. 
Ове кар ти це су нови на, а 
прва олак ши ца је та што ће 
пен зи о не ри лак ше дока за
ти свој ста тус, без суви шне 
биро кра ти је, а тре ба ће им 
уз ту кар ти цу један од иден
ти фи ка ци о них доку ме на та. 

Репу блич ки фонд ће изра
ди ти 1.700.000 таквих кар
ти ца, коли ко има пен зи о не
ра у Срби ји, а потру ди ће мо 
се и да изра ди мо и поде ли
мо ско ро 60.000 кар ти ца а 
тери то ри ју целе фили ја ле, 
одно сно, пре ко 16.000 за 
тери то ри ју Гра да Срем ска 
Митро ви ца. Ове пен зи о нер
ске кар ти це, кори сни ци ма 
ће омо гу ћи ти бене фи те који 
ће се огле да ти кроз раз не 
попу сте у окви ру трго ви не – 
рекао је Бере жни.

 Локал на само у пра ва 
Срем ске Митро ви це спрем
на је да се при кљу чи овој 
акци ји, као модер ном виду 
иден ти фи ка ци је пен зи о
не ра при ли ком пру жа ња 
одре ђе них услу га. Пре по
зна ли смо да ове кар ти це 
могу да уне су нови садр жај, 
тј. нову погод ност за наше 
нај ста ри је сугра ђа не, њима 
ће омо гу ћи ти раз не попу
сте при купо ви ни, а нама 
ће помо ћи да напра ви мо 
базу пода та ка пен зи о не
ра. Веру јем да ће поја вом 
пен зи о нер ских кар ти ца, 
тој циљ ној гру пи бити омо
гу ћен макар мало лак ши 
живот, с обзи ром на то да 
ће вре ме ном у овај систем 
сма њи ва ња тро шко ва да 
укљу че, можда и кому нал
на јав на пред у зе ћа – рекао 
је Сана дер.

А. Ћосић

Владимир Сана дер и Зоран Бере жни
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РИВИ ЦА: ОДР ЖА НИ 17. ДАНИ ВИНА 

Риви ца вин ска
пре сто ни ца Фру шке горе

Про те клог викен да, од 2. до 4. 
мар та, у Риви ци су одр жа ни 17. 
Дани вина, при вред но – тури

стич ка мани фе ста ци ја посве ће на 
пићу бого ва – вину, али и оно ме што 
вину  прет хо ди – пре све га дома ћим 
сухо ме сна тим про из во ди ма, а после 
тога и кола чи ма.

Апсо лут ни побед ник ово го ди шње 
мани фе ста ци је, а било је при ја вље но 
пре ко сто ти ну так ми ча ра са 200 врста 
вина, је Лади слав Сло бо да  из Мара
ди ка.

Пеха ре – за нај бо ље од нај бо љих су 
доби ли: за нај бо ље црве но „куве“ 
вино вина ри ја „Ћосић“ из Риви це, за 
воћ на вина Подрум малих вина ра из 

Пути на ца, за нај бо ље розе вино „Вино 
из Бај ше“, а за бела вина Сло бо да 
Лади слав из Мара ди ка. Оста лим 
вина ри ма су доде ље не захвал ни це, 
брон за не, сре бр не и злат не меда ље.

Мани фе ста ци ју је отво рио пот пред
сед ник Покра јин ске вла де и покра јин
ски секре тар за при вре ду и тури зам 
Иван Ђоко вић који је прво иста као да 
је изу зет но задо во љан Домом кул ту ре 
у Риви ци, у којој се и ова мани фе ста
ци ја одр жа ва.

– Дра го ми је што видим ово ли ко 
људи. Сле де ће годи не сла ви те пуно
лет ство и ми ћемо вам пру жи ти подр
шку у даљем орга ни зо ва њу и шире њу 
ове мани фе ста ци је. Можда и да сле

де ће годи не има мо већ и међу на род
ни карак тер. Фру шко гор ски реги он у 
наред них неко ли ко дана доби ја гео
граф ску озна ку поре кла и тако ћемо 
се свр ста ти у међу на род не вин ске и 
вино гра дар ске окви ре. Неко ли ко вина 
са Фру шке горе је доби ло злат не 
меда ље на декан те ри ма у Лон до ну и 
Бечу, то су нај пре сти жни ја так ми че ња 
у винар ству на све ту и то оправ да ва 
нашу наме ру, али и оба ве зу је, да 
винар ство буде осно ва тури зма и 
тури стич ког раз во ја у Вој во ди ни. 
Нарав но, ту је и гастро но ми ја, зато 
сте и дода ли „Вајн&фуд фести вал“ у 
назив мани фе ста ци је. Ово је јед на од 
мани фе ста ци ја која тре ба да допри

Пеха ре за нај бо ље
од нај бо љих су доби ли:

за нај бо ље црве но куве вино 
вина ри ја „Ћосић“ из Риви це, 
за воћ на вина Подрум малих 

вина ра из Пути на ца, за
нај бо ље розе вино „Вино
из Бај ше“, а за бела вина

Сло бо да Лади слав из
Мара ди ка, који је и апсо лут ни 

побед ник мани фе ста ци је

Председник Општине Ириг Сте ван Кази ми ро вић
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не се и бржем раз во ју вашег места – 
пору чио је пот пред сед ник Покра јин ске 
вла де Иван Ђоко вић. 

 Риви ца је село које у ири шкој 
општи ни пред ња чи по орга ни зо ва њу 
мани фе ста ци ја,  која има у лет њем 
пери о ду „Дане боста на“ и сада „Дане 
вина“. Морам да истак нем да су про
шле годи не на сусре ту села Срби је 
Риви ча ни уче ство ва ли у кате го ри ји 
села до 1.000 ста нов ни ка и осво ји ли 
су прво место у Срби ји. То су пока за
те љи да ово село има капа ци те та и 
људи који су вољ ни да раде. Ја 
мислим да ће ова мани фе ста ци ја за 
пар годи на пре ра сти у  Сајам вина на 
нивоу Фру шке горе, то нам је циљ. За 
то Риви ча ни увек има ју нашу подр шку 
– рекао је Сте ван Кази ми ро вић, пред
сед ник Општи не.

Уче сни ци ма мани фе ста ци је се 
обра тио и проф. др Или ја Ћосић који 
је рођен у Риви ци. Он је под се тио на 
исто ри јат Риви це која се први пут 
поми ње у мађар ским књи га ма чак 
1253. годи не, као и на то шта је до 
сада у селу ура ђе но. 

– Увек на „Дани ма вина“ ми про мо
ви ше мо неке буду ће про јек те веза не 
за Риви цу, а сле де ћи је гаси фи ка ци ја 
села, јер без тога нема раз во ја. Ова 
мани фе ста ци ја је оства ри ла три циља 
– пока за ли смо наше ресур се, пока за
ли смо да је јако важно раз ви ја ти село 
и да то ради мо, као и да смо спо соб ни 
да се орга ни зу је мо и само ор га ни зу је
мо – ука зао је проф. др Ћосић.

На све ча ном отва ра њу „Дана вина“ 
доде ље не су и титу ле поча сног гра ђа
ни на Риви це. Ове годи не титу ле  су 
доби ли Душан Баја то вић, гене рал ни 
дирек тор „Срби ја га са“, Милин ко Циц
мил, дирек тор „Про монт гру пе“ – вла
сник Етно ресто ра на „Врд нич ка кула“ 
и хоте ла „Пре ми јер аква“, Мио драг 
Копри ви ца, гене рал ни дирек тор РТВ 
Вој во ди на и Сте ван Кази ми ро вић, 
пред сед ник ири шке општи не.

Ово је први пут да сам добио титу
лу поча сног гра ђа ни на. Морам да 

Лади слав Сло бо да каже да 
се њего ва поро ди ца дуги низ 
годи на бави ла про из вод њом 
вина, још од пра де де. 

– Више од 150 годи на се 
бави мо про из вод њом вина. 
Има мо 4,5 хек та ра вино гра да 
и годи шње про из ве де мо до 
20.000 лита ра вина. Има мо од 
белих вина шар до не, ризлинг 
рај ски ита ли јан ски, сови њон 
бланк, а од црве них мер ло, од 
розеа  хам бург и кабер не 
сови њон. И рани је смо уче
ство ва ли на овој мани фе ста
ци ји, али први пут доби ја мо 
ову награ ду. Нарав но да нам 
пуно зна чи. Када је реч о пла
сма ну вина, углав ном га пла
си ра мо од куће, про да је мо на 
точе ње, гото во све иде за 
Бео град, на спла во ве и лока
ле. Може лепо да се живи од 
тога. Моја поро ди ца се бави још сто
чар ством и ратар ством, сва шта ри мо. 
Кад зака же вино град, кад је лоша 
годи на, куку руз и сто ка попра ве то, не 

може мо само јед ним послом да се 
бави мо – изја вио је за наше нови не 
апсо лут ни побед ник 17. „Дана вина“ у 
Риви ци Лади слав Сло бо да.

Мла ди Ненад Ћосић је, у име сво
јих роди те ља, при мио пехар за нај бо
ља црве на вина. Ћоси ћи има ју  чети
ри сина, а Ненад је дру го ро ђе но дете.

 – Вино гра де има мо одав но, а зва
нич но се од 2002. годи не бави мо про
из вод њом вина. Има мо два хек та ра 
вино гра да, а годи шње про из ве де мо 
око 5.000 лита ра вина – белог, црве
ног и розе. Моја поро ди ца се бави 
воћар ством, гаји мо бре скве, шљи ве, 
вишње, али и сто чар ством – каже 
Ненад који, иако има само 14 годи на, 
уве ли ко пома же роди те љи ма у овом 
послу.

Оста ло од пра де де

На мла ди ма
свет оста је

Лади слав Сло бо да

Ненад Ћосић

Сла ви ша Сми ља нић Душан Бајатовић Милинко ЦицмилМиодраг Копривица
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кажем да сам и ја постао Сре мац, 
имам ту викен ди цу и почео сам да 
про из во дим вино, вина ри ја ми је у 
мана сти ру Ново Хопо во. Моје вино, 
као и ваше је врхун ско, зато што испу
ња ва све три добре осо би не срп ског 
вина – увек је хлад но, има га мно го и 
углав ном је бада ва – рекао је Душан 
Баја то вић.

Он је додао и да ће ири шка општи на 
у наред не две годи не бити гаси фи ко
ва на и да ће тако бити послед ња 
општи на у Вој во ди ни која ће бити 
гаси фи ко ва на.

Отва ра њу мани фе ста ци је у Риви ци 
при су ство вао је и Миро слав Васин, 
пот пред сед ник Скуп шти не Вој во ди не.

Сла ви ша Сми ља нић, пред сед ник 
Саве та МЗ Риви ца каже да су „Дане 
вина“ запо че ли са жељом да сво је 
про из во де при бли же потро ша чи ма.

 – Удру жи ли смо се са Зави чај ним 
дру штвом „Фру шко гор је“ и осно ва ли 
ову мани фе ста ци ју. Желе ли смо да на 
јед ном месту буду сва вина са Фру шке 
горе, да се оце њу ју и захва љу ју ћи 
томе види мо и да се побољ ша ва ква
ли тет вина. Има мо подр шку и са 
покра јин ског и репу блич ког нивоа и 
нарав но, наше општи не која је са 
нама и орга ни за тор. Сва ке годи не 
има мо све више уче сни ка, не само са 
Фру шке горе, има мо и про из во ђа че из 
Бач ке. И даље ћемо орга ни зо ва ти 
„Дане вина“ у Риви ци   каже Сла ви ша 
Сми ља нић.

За добро рас по ло же ње уче сни ка – 
вина ра, али и њихо вих гости ју, поред 
вина, побри нуо се и народ ни орке стар 
РТВ Вој во ди не и певач Милан Пру нић.

У субо ту и неде љу посе ти о ци су на 
сај му могли да раз гле да ју и про ба ју 
вина, да ужи ва ју у про из во ди ма са 
срем ског сто ла – чвар ци ма, коба си ца
ма и оста лим сухо ме сна тим про из во
ди ма, кола чи ма  као и народ ним руко
тво ри на ма. Проф. др Дра го слав Ива
ни ше вић је одр жао и пре да ва ње на 
тему „Нове сор те вино ве лозе на Фру
шкој гори“.

Тако су окон ча ни ово го ди шњи 
ривич ки „Дани вина“, а орга ни за то ри, 
после малог пре да ха,  сигур но ће већ 
раз ми шља ти о томе како орга ни зо ва
ти и обе ле жи ти пуно лет ство ове мани
фе ста ци је. Орга ни за то ри ове тра ди
ци о нал не мани фе ста ци је су МЗ Риви
ца, Тури стич ка орга ни за ци ја Ири га, 
Аген ци ја за рурал ни раз вој Ири га и 
Зави чај но дру штво „Фру шко гор је“ из 
Риви це. Покро ви те љи су Покра јин ски 
секре та ри јат за при вре ду и тури зам и 
Покра јин ски секре та ри јат за  пољо
при вре ду.

Сми ља Џаку ла
Фото: Владимир Цуцанић

Сава Одро вач ки, пред сед ник Удру
же ња „Фру шко гор је“ које је и ини ци ја
тор ове мани фе ста ци је каже да је, у 
почет ку, сушти на била само дру же ње, 
а сада је то мно го више.

 – Сада поку ша ва мо да уна пре ди мо 
село, тако што ћемо пока за ти људи ма 
да фина ли за ци јом сво јих про из во да 
доби ја ју више и могу оста ти на селу. 
Тренд на запа ду је директ на купо ви на 
од про из во ђа ча, зна мо да то не може
мо да оства ри мо пре ко ноћи, то се 
раз ви ја годи на ма, а ми то поку ша ва
мо да ура ди мо – исти че Сава Одро
вач ки.

Мно го више
од дру же ња

Сава Одро вач ки

Проф. др Или ја Ћосић

Добитници признања
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Нај ва жни је је каква ће бити годи
на, али да се зна, ипак, и од доброг 
гро жђа може да се напра ви лоше 
вино, каже винар из Риви це

У Сре му је винар ство не 
само посао и ни слу чај
но тек скуп хоби, већ од 

вај ка да лич на страст, тач ни је, 
дуже од 17 веко ва, од кад је 
рим ски цар Проб поса дио 
вино ву лозу на Шуља мач кој 
гла ви ци. Неки од позна ва ла
ца ове сто ри је твр де да је 
барем век рани је, вино ву лозу 
овде донео цар Доми ни ци је. 

Ко год да је, каже се да од 
кад је вино ве лозе у Сре му, 
од тада је Сре мац винар, 
нарав но у вин ском делу Сре
ма чији цен тар је Ириг. На 
запа ду ири шке општи не нала
зи се мало село Риви ца које, 
пре ма попи су ста нов ни штва 
из 2011. годи не, бро ји све га 
620 ста нов ни ка. Међу тим, 
није важно коли ко је ста нов
ни ка, већ коли ко доброг вина 
које тече овим малим фино 
уре ђе ним селом. Риви ца 
вином може да се поно си, 
што је пока за ла и као дома
ћин седам на е стог по реду 
фести ва ла у част вина.

На пар че ту земље које 
посе ду је Риви ча нин Живан 
Касап ски, про сти ре се вино
град, на јужним оброн ци ма 
Фру шке горе. Како каже 
Живан, не може да буде сигу
ран коли ко дуго је узгој гро
жђа и про из вод ња вина тра
ди ци ја која је при сут на у 
њего вој „лози“. То је посао, 
како он дода је, за који је 
потреб но мно го више од 
самог рада, а пра вље ње 
вина, шта је ако не умет ност. 
Он је вла сник вин ског подру
ма који носи њего во име и 
пре зи ме.

 Вино гра дар ство је зах те
ван и озби љан посао, који 
изи ску је бес крај ну љубав. 
Мате ма тич ки је немер љив, 
овај посао тра жи осе ћај оног 
који га оба вља и тра жи осе ћај 
за апстракт но. Фине се су у 
пита њу када тре ба про из ве
сти гро жђе, па затим вино, да 
би испа ло она ко како сте 
зами сли ли. Е, то је умет ност. 
Диван је осе ћај кад се мирис 
и укус вина пого де она ко како 
сте желе ли. Ина че, тешко је 

утвр ди ти ко је мој први пре
дак који се бавио овим 
послом, јер кад су Срем ци у 
пита њу, од кад је лозе овде, 
од тад је и вина ра – гово ри 
Касап ски.

Живан твр ди да је про шла 
годи на била као ство ре на да 
поте че вино и напу не се 
подру ми. Коли ко год да је 
вешт винар, нарав но, при ро
да има прву у и завр шну реч, 
при зна је он и нагла ша ва да је 
исти на да се од лошег гро жђа 
не може напра ви ти добро 
вино, али од доброг гро жђа и 
тек како може да се напра ви 
лоше. 

 Има мо сре ће да је про шла 
годи на била тако повољ на за 
при нос и ква ли тет гро жђа и ја 
сам задо во љан и коли чи ном 
и ква ли те том црве ног и белог 
вина које сам про из вео, мер
ло и малвазију нарав но нудим 
и ове сезо не сво јим кли јен ти
ма и при ја те љи ма. Нај ва жни
је је каква ће бити годи на, али 
да се зна, ипак, и од доброг 
гро жђа може да се напра ви 
лоше вино. Про шла сезо на и 
повољ ни вре мен ски усло ви 
омо гу ћи ли су ми при лив 4.000 
лита ра вина. Што се трго ви не 
тиче, вино про да јем на мало 
– твр ди винар из Риви це.

Ако про ба те бело вино 
Жива на Касап ског, а зна те 
какав шмек има поре клом и 
ква ли те том пре сти жна истар
ска мал ва зи ја, при ме ти ће те 
да ско ро и нема раз ли ке. 
Када се сла жу букеи, пре ла зи 
су лага ни, а срем ска мал ва зи
ја у зали ха ма Касап ског пре
ма, барем првом ути ску, одно
сно гутља ју, може да се носи 
рав но прав но са истар ском. 

 Нарав но, мал ва зи ја је 
чист пре стиж, али ето, и ми 

коња за трку има мо – поно
сно гово ри Живан. 

А и има пра во, њего ва сала 
за дегу ста ци ју, оства ре ње је 
мно гих фан та зи ја и сно ва из 
момач ких и што се каже 
бећар ских дана. Веро ват но 
су и жене, тј. супру ге мир ни је 
када зна ју да су им муже ви 
на сигур ном, одно сно у Жива
но вој про сто ри ји пре пу ној 
вина. У тој сали он сла ви и 
крсну сла ву Св. Јова на, а 
дру же љу бив је, тако да је 
рет ко сам у тре ну ци ма дегу
ста ци ја.

 Овде дола зе моји при ја те
љи, при пре мио сам амби јент 
за њих и за сво ју душу. Не 
недо ста је пића нити хра не, 
дру же ње је увек пожељ но, а 
овде тра ди ци о нал но сла вим 
Све тог Јова на. Радо ме посе
ћу ју и ужи ва ју у ова квом 
амби јен ту – поно си се Живан.

Ипак, поред све га, гле да ју
ћи шире, инте ре со ва ње за 
вино гра дар ство и винар ство 
је у тен ден ци ји опа да ња. 

Поку ша ва ју разни град ски 
оци да покре ну и про бу де 
мало целу ствар, ани ми ра ју
ћи про из во ђа че иде јом о раз
во ју вин ског тури зма. Иако је 
наме ра добра – што да не, 
реал ност је мало дру га чи ја, 
мла ђи ма ова делат ност не 
изгле да као нешто што је 
наро чи то испла ти во, наро чи
то у кон ку рен ци ји са вели ким 
про из во ђа чи ма.

 Нажа лост, не инте ре су ју 
се мла ди мно го за ово, а и 
раз у мем их, дру га чи ја су вре
ме на. Ни од свог сина не оче
ку јем да ме насле ди, осим 
уко ли ко сам не осе ти страст 
пре ма овом послу. Исти на је 
да нису лаки дани за вина ре 
и није тешко схва ти ти да 
јесте у опа да њу и инте ре со
ва ње и нека шира иде ја о 
про из вод њи гро жђа и вина. 
Овај посао је озби љан, леп и 
тежак, уме да доне се мно го 
радо сти, али с њим тре ба 
бити опре зан. Про из вод ња је 
дуг и муко тр пан про цес и 
зара да дола зи спо ри је, ту 
људи губе моти ва ци ју. Али ја 
не. Доћи ће, надам се, вре
ме, када ће цела при ча мало 
више зажи ве ти, али веро ват
но ни сад није лоше. Вино је 
добро зар не? Живе ли – 
завр ша ва при чу Живан 
Касап ски.

Алек сан дар Ћосић

ВИНАР ЖИВАН КАСАП СКИ ИЗ РИВИ ЦЕ

Пра вље ње вина као 
апстракт на умет ност

Ина че, тешко је утвр ди ти ко је мој 
први пре дак који се бавио овим 
послом, јер кад су Срем ци у пита
њу, од кад је лозе овде, од тад је и 
вина ра, каже Касап ски
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ШТА НАМ ЗНА ЧИ ОСМИ МАРТ: ПРА ЗНИК (НЕ)ИЗНЕ ВЕ РЕ НИХ ОЧЕ КИ ВА ЊА

Ко су савре мене Кла ре Цет кин 
и да ли нам данас тре ба ју?

Осми март је 
да нас по стао 

пра зник
ба нал но сти, дан 
на ко ји, мо жда и 

је ди ни пут у 
го ди ни же на ма 

по дру гљи во 
ку пу је мо ру же 
или омра же не 

ка ран фи ле.
Са под сме хом и 

сар ка змом ку пу ју 
им се ке це ље и 

вар ја че, а бор ба 
за њи хо ва пра ва 

по ла ко је ња ва 

Чи тав век, и не ко ли ко 
де це ни ја ду же, же не 
ши ром све та во де 

бор бу за род ну рав но прав
ност и људ ска пра ва ко ја 
им, бар на па пи ру, сле ду ју. 
То ком чи та ве људ ске исто
ри је, из у зев по вре ме них 
слу ча је ва ма три јар ха та и 
ма три ли не ар ног ра чу на ња 
срод ства, же не су би ле у 
при лич но не за вид ном 
по ло жа ју у од но су на 
му шкар це. 

Бор ба за жен ска пра ва, 
од но сно, за оп шта људ ска 
пра ва ко ја же на ма сле ду ју 
исто као и му шкар ци ма, 
свој отво рен об лик по че ла 
је да до би ја у 19. ве ку. 
Осмог мар та 1857. го ди не, 
рад ни це у ин ду стри ји тек
сти ла у Њу јор ку су иза шле 
на јав не де мон стра ци је 
због ло ших рад них усло ва 
и ни ских пла та. По ли ци ја 
их је рас те ра ла, али су 
ипак не ко ли ко ме се ци 
ка сни је ус пе ле да осну ју 
пр ви син ди кат. Иако не у
спе ли, ови про те сти ути ца

ли су на то да се на ред них 
го ди на на овај да тум же не 
го то во ре дов но оку пља ју 
на де мон стра ци ја ма зах те
ва ју ћи јед на кост људ ских 
пра ва. Пр ви ве ћи ова кав 
про тест одр жан је 8. мар та 
1908. го ди не, ка да је 
15.000 же на мар ши ра ло 
ули ца ма Њу јор ка зах те ва
ју ћи кра ће рад но вре ме, 
аде кват не за ра де и пра во 
гла са.

Са мо про кла мо ва ње 8. 
мар та као да ту ма обе ле
жа ва ња да на же на ве зу је 
се за ко му ни стич ке и со ци
ја ли стич ке пар ти је ши ром 
све та. То и ни је чуд но, с 
об зи ром на то да је пр ви 
пут дан же на обе ле жен 28. 
фе бру а ра 1909. го ди не у 
Аме ри ци, де кла ра ци јом 
Со ци ја ли стич ке пар ти је 
Аме ри ке. По ред то га, као 
име ко је се нај у же ве зу је за 
уста но вље ње овог пра зни
ка је сте име Кла ре Цет кин, 
не мач ке фе ми нист ки ње и 
ко му нист ки ње, ко ја је са 
сво јим при ста ли ца ма ус пе

ла да се из бо ри за пр во 
обе ле жа ва ње да на же на у 
Не мач кој, Аустри ји, Швај
цар ској и Дан ској, 18. мар
та 1911. го ди не. Пра зник је 
по чео да се обе ле жа ва и у 
со ци ја ли стич ким зе мља
ма, на кон што је Ле њин у 
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АН КЕ ТА: Ва ша пр ва асо ци ја ци ја на 8. март?

Бор ба и да ље тра је
Да би смо до би ли ја сни ју сли ку о то ме 

ка ква је да на шња си ту а ци ја по пи та њу 
зна ча ја 8. мар та као пра зни ка и по пи та
њу род не јед на ко сти, раз го ва ра ли смо са 
же на ма из Срем ске Ми тро ви це ко је су 
ус пе ле да се из бо ре за свој по ло жај у 
сфе ри ра да. Раз го ва ра ли смо о то ме шта 
је оно што их пр во асо ци ра ка да се спо
ме не Дан же на и ка кво је њи хо во ми шље
ње о да на шњој си ту а ци ји по пи та њу род
не рав но прав но сти.

Мир ја на Ва шут, ди рек то ри ца „Ур ба
ни зма“: Мо ја мај ка. Је сте да је осми март 
дан свих же на и да се он по ве зу је са бор
бом же на за рав но прав ност са му шкар
ци ма у еко ном
ском, со ци јал ном 
и по ли тич ком 
сми слу, али ме ни 
је пр ва асо ци ја
ци ја мо ја мај ка 
јер је у на шој ста
рој Ју го сла ви ји 
тај дан био по и
сто ве ћен са 
да ном мај ки. Што 
се рав но прав но
сти ти че си ту а ци
ја се је сте по пра
ви ла. Рав но прав
ност је при зна та 
тек у 20. ве ку и до та да су се же не „му
шки“ бо ри ле за сво ја пра ва. Та њи хо ва 
бор ба је на пра ви ла јед ну до бру осно ви цу 
за бор бу же на за еко ном ску и со ци јал ну 
не за ви сност. Же на 21. ве ка је си гур но у 
бо љем по ло жа ју не го што је би ла не ка да.

Све тла на Са бо, ди рек то ри ца Ту ри
стич ке ор га ни за ци је гра да Срем ска 
Ми тро ви ца: Мо ја пр ва асо ци ја ци ја на 
осми март је да он пред ста вља ве ков ну 
бор бу за људ ска 
пра ва са же ту у 
је дан дан, на жа
лост, да нас стра
шно ба на ли зо ван 
и пре тво рен у 
по тро шач ку гро
зни цу. Ова бор ба 
је, као што сам 
ре кла ве ков на, и 
она и да ље тра је 
и че сто је оспо ра
ва на. Под јед на ко 
по сто ји по тре ба 
да се же не и 
да нас бо ре за 
људ ска пра ва. Ми слим да ни су јед на ких 
пра ва. Ако ка же мо да су не ке ства ри 
ре гу ли са не у јав ном сек то ру ни су у при
ват ном. То зна чи да же на мо же да се 
от пу сти ако је оста ла у дру гом ста њу и да 
се не за по сли ако има дво је ма ле де це, а 
да то и да ље не кон тро ли ше ни ко од над
ле жних ор га на. То је са мо је дан при мер, а 

по сто ји још мно го раз ло га из ко јих мо же
мо ре ћи да та бор ба још увек не мо же да 
пре ста не.

Је ле на Јан ко вић, ди рек то ри ца по зо
ри шта „До бри ца Ми лу ти но вић“: Кад 
сам би ла де те за ме не је то био све ча ни 
дан. Ја ко по но сно сам са дру га ри ма ку по
ва ла по клон за 
учи те љи цу, ма му, 
тет ку, ба ку... А 
са да, ка да раз ми
шљам о то ме, 
ми слим да је 8. 
март из гу био свој 
зна чај. Са да он 
пред ста вља са мо 
бла ги ре ци див из 
не ких про шлих 
вре ме на. Ми слим 
да овај да тум 
ви ше не ма ути ца
ја на еман ци па
ци ју же на. То је 
то ли ко сим бо лич но и спо ра дич но, а и 
са мо је дан дан у го ди ни не мо же да за ме
ни ком плет ну бор бу за жен ски по ло жај. 
Ми смо јед но под не бље ко је ће те шко 
су штин ски ува жи ти ту јед на кост. Пи та ње 
је ко ли ко и са ме же не же ле да бу ду рав
но прав не, ко ли ко су све сне и ре ше не да 
се из бо ре за се бе и ко ли ко то истин ски 
хо ће.

Да ни ца Не дић, ди рек то ри ца ЈП 
„Сремгас“: Мо ја пр ва асо ци ја ци ја је 
онај уста ље ни на зив за тај да тум – Дан 
же на. Ми слим да се тај пра зник до ста 
ко мер ци ја ли зо
вао. Тај дан се 
на вод но же на ма 
по кла ња бес крај
на па жња, али 
ми слим да би 
па жња ка же на ма 
сва ки дан тре ба
ла да бу де усме
ре на као при пад
ни ца ма сла би јег 
по ла. Оно што 
ме ни упа да у очи 
је то да се же ни 
с в а  к о  д н е в  н о 
по кла ња из у зет
но ма ло па жње. Сва ка ко, ни сам за ап со
лут ну рав но прав ност, по себ но у обла сти
ма ра да где же на не ма до вољ но фи зич ке 
сна ге за од ре ђе не по сло ве. Са ин те лек
ту ал не стра не ства ри сто је дру га чи је и 
мо же се при ме ти ти да мно ге же не има ју 
ве ћи ин те лек ту ал ни ка па ци тет од не ких 
му шка ра ца, а ту је рав но прав ност озбиљ
но на ру ше на. На же не на функ ци ји углав
ном се гле да по дру гљи во и сма тра се да 
ни су спо соб не за ру ко во де ће по сло ве, 
иако же не мо гу да бу ду вр ло мар љи ве, 
ор га ни зо ва не и про дук тив не.

до го во ру са Алек сан дром 
Ко лон тај при хва тио ову 
прак су. 

Пр ви пут као зва нич ни 
ме ђу на род ни пра зник, дан 
же на је уста но вљен 8. мар
та 1917. го ди не, али с 
об зи ром на то да су за пад
не ка пи та ли стич ке зе мље 
га ји ле авер зи ју пре ма 
ко му ни зму, у њи ма је овај 
да тум три де се тих го ди на 
пре стао да се обе ле жа ва. 
Бор ба за род ну рав но прав
ност по ла ко је по че ла да 
је ња ва све док ше зде се тих 
и се дам де се тих го ди на 
про шлог ве ка по но во ни је 
по чео да се ак ти ви ра 
фе ми ни стич ки по крет. Та ко 
су Ује ди ње не на ци је тек 
1975. го ди не про гла си ле 8. 
март за ме ђу на род ни Дан 
же на.

Од та да ни је про шло 
то ли ко мно го вре ме на, а у 
да на шњем, са вре ме ном, 
и, ка ко ка жу, ли бе рал ном 
дру штву пи та ње ега ли та
ри зма и рав но прав но сти 
ме ђу по ло ви ма и да ље 
леб ди у ва зду ху. Оно што 
је за же не из бо ре но је сте 
пра во на глас, као и зва
нич на рав но прав ност у 
еко ном ском и по ли тич ком 
сек то ру, али сви до бро 
зна мо да и код нас и би ло 
где у све ту за кон ни је оно 
што од ра жа ва кул ту ру јед
ног дру штва. Тра ди ци ја, 
ко ја је углав ном шо ви ни
стич ка у од но су пре ма 
же на ма, и да ље уме да 
пред ња чи пред за ко ном, а 
у дру штви ма ко ја су од ба
ци ла ње не не га тив не те ко
ви не, па се по том на кнад но 
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ре тра ди ци о на ли зо ва ла, 
она мо же још ви ше да до ђе 
до из ра жа ја. 

Иако је и на ше дру штво у 
по след њих не ко ли ко де це
ни ја при лич но ре тра ди ци о
на ли зо ва но, те је да на шњи 
по ло жај же на у ње му под 
зна ком пи та ња, оно је у 
сво јој про шло сти га ји ло 
дух бор бе за род ну јед на
кост у свим обла сти ма. 
Бив ша Ју го сла ви ја, као 
со ци ја ли стич ка зе мља, 
би ла је окре ну та не са мо 
по др шци кла сној, не го и 
род ној рав но прав но сти. 
Овај да тум је код нас обе
ле жа ван и он да ка да су од 
ње га све раз ви је не зе мље 
окре та ле гла ву, али да нас 
је ипак до шло до про ме не 
мно гих ства ри.

Још пре со ци ја ли стич ког 
пе ри о да, на ше дру штво је 
би ло из ра зи то тра ди ци о

нал но и ре ли ги о зно. Да се 
од мах раз у ме мо, у ве ри и 
тра ди ци ји не ма ни шта 
ло ше, али оно што зва нич
на ре ли гиј ска пра ви ла про
па ги ра ју, у окви ру би ло ко је 
вер ске гру пе, же ну ста вља 
у при лич но под ре ђен по ло
жај у од но су на му шкар ца. 
Та ко је у хри шћан ству же на 
„дру го ство ре на“ и „не чи
ста“, кри вац за пр ви грех и 
под ре ђе на. Пре ма Би бли ји 
она је ство ре на ра ди му жа, 
а не он ра ди ње. Пре ма 
чла ну 69 зва нич них брач
них пра ви ла Срп ске  пра
во слав не цр кве „муж је 
гла ва по ро ди це и има пра
во и ду жност да упра вља 
брач ном за јед ни цом“, а 
же на је ду жна да жи ви са 
му жем где он ода бе ре, као 
и да во ди ра чу на о кућ ним 
по сло ви ма, да ра ђа и бри
не о де ци. Та ко ђе, же не не 
мо гу да бу ду све ште ни це, 
а улаз у ол тар им је стро го 

за бра њен. Сва ова пра ви
ла оста ви ла су ду бок траг 
у кул ту ри на шег дру штва, а 
по нов ним по врат ком тра
ди ци ји она по но во до би ја ју 
на ва жно сти.

То је оста ви ло траг и на 
еко ном ску сфе ру, где же на 
по ред ре дов ног по сла има 
оба ве зу да оба вља кућ не 
по сло ве и бри не о де ци. 
По ред то га, же не рет ко 
има ју по сло ве ко ји са 
со бом но се моћ и ути цај, а 
че сто су и ма ње пла ће не 
од му шка ра ца. При ли ком 
за по сле ња, по сло дав ци 
све че шће од би ја ју да 
за по сле мла де же не ко је 
пла ни ра ју по ро ди цу, јер им 
же не на труд нич ком бо ло
ва њу не тре ба ју, а, са дру ге 
стра не, за кон ске ре гу ла ти
ве ко је се од но се на труд
нич ко бо ло ва ње не по вољ
не су и за по сло дав це и за 
за по сле не. 

С об зи ром на то да го во

ри мо о да на шњем вре ме
ну, мо же се при ме ти ти да 
је ве ћи на пра ва за ко ја су 
се же не у 19. ве ку бо ри ле и 
да ље на ру ше но. За кон ске 
ре гу ла ти ве о рав но прав но
сти по сто је, али ипак 
по сто је и на чи ни на ко је се 
за кон мо же за о би ћи. Осми 
март је да нас по стао пра
зник ба нал но сти, дан на 
ко ји, мо жда и је ди ни пут у 
го ди ни же на ма по дру гљи
во ку пу је мо ру же или омра
же не ка ран фи ле. Са под
сме хом и сар ка змом ку пу ју 
им се ке це ље и вар ја че, а 
бор ба за њи хо ва пра ва 
по ла ко је ња ва. Де мон стра
ци је у Њу јор ку су дав но 
за бо ра вље не, ве ћи на 
ви ше и не зна за то да су 
по сто ја ле, а ни са ме же не 
че сто ни су све сне свог 
под ре ђе ног по ло жа ја и 
пра ва ко ја им сле ду ју и за 
ко ја тре ба да се бо ре.

Не ма ња Ми ло ше вић

Ка да је реч о труд нич ком 
бо ло ва њу, оп ште је по знат 
про блем за по шља ва ња 
же на ко је би га, ма кар у 
на ја ви, ко ри сти ле. Да ства
ри ни су у пот пу но сти цр не, 
по ка зу је при мер Ал бер та 
Кри ста ја, вла сни ка пе ка ре 
„Ли бер тас“ у Срем ској 
Ми тро ви ци. Ал берт за по
шља ва више од два де сет 
рад ни ка. Углав ном је то 
жен ска рад на сна га, а од 18 
рад ни ца го то во по ло ви на је 
на труд нич ком или поро

диљ ском бо ло ва њу. Ка ко 
ка же, не ке од рад ни ца су се 
по ра ђа ле и два пу та и увек 
су се вра ћа ле на посао.

 Наш по сао зах те ва да 
за по слим мла де и фи зич ки 
спрем не же не. Не мам про
бле ма са тим што же не 
оста ју у дру гом ста њу. Не ке 
су и по два пу та би ле на 
по ро диљ ском и нор мал но 
су се вра ћа ле на по сао. Нај
ве ћи про блем за нас и за 
рад ни це је би ро кра ти ја. 
Нај бо ље би би ло ка да би се 
на кна де за поро диљ ско и 
труд нич ко боло ва ње упла
ћи ва ле ди рект но рад ни ца
ма. Та ко ђе, има мо и пу но 
ад ми ни стра тив них тро шко
ва ка да сре ђу је мо до ку мен

та ци ју која је изу зет но 
обим на – ре као је Ал берт.

Пе кар ска рад ни ца, Да ни
је ла Не ђић, за Мновине је 

та ко ђе на ве ла ка ко нај ве ћи 
про блем не пред ста вља ју 
ста во ви по сло дав ца, већ 
за мр ше не за кон ске ре гу ла

ти ве ко је пра ве про бле ме и 
по сло дав ци ма и за по сле ни
ма.

 Ја имам ћер ки цу и та ко
ђе сам би ла у при ли ци да 
бу дем на труд нич ком бо ло
ва њу, а сма трам да нај ве ћи 
про блем при ли ком ис пла те 
за ра да пред ста вља обим
на па пи ро ло ги ја, због че га 
упла те че сто ка сне. 
Мислим да сам има ла сре
ће да нађем посло дав ца 
који има раз у ме ва ња и који 
ни јед ну од рад ни ца није 
спре ча вао да иду на труд
нич ко и поро диљ ско боло
ва ње. Моја рође на сестра 
тако ђе ради у овој пека ри и 
она је дво је деце роди ла – 
ка же Да ни је ла.

ПЕКА РА СА НАЈ ВИ ШЕ БЕБА 

Ал берт Кри стај Да ни је ла Не ђић

Нису ни сви посло дав ци исти
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ОПШТИН СКО ВЕЋЕ ПЕЋИН ЦИ

Дра га на Крстић нова
начел ница Општин ске упра ве
На сед ни ци Општин

ског већа општи не 
Пећин ци, одр жа ној 

27. фебру а ра, већ ни ци су 
доне ли одлу ку о поста вље
њу Дра га не Крстић на место 
начел ни ка Општин ске упра
ве општи не Пећин ци, које 
је оста ло упра жње но након 
што је прет ход ни начел ник 
Жељ ко Трбо вић иза бран за 
пред сед ни ка општи не. Дра
га на Крстић је дипло ми ра
ни прав ник, а у пећи нач кој 
Општин ској упра ви је запо
сле на од 2014. годи не. У 
пери о ду од 2014. до 2016. 
годи не ради ла је на посло
ви ма секре та ра Општин ског 
већа, а у фебру а ру 2016. 
име но ва на је на место заме
ни ка начел ни ка Општин ске 
упра ве.

На истој сед ни ци, чла
но ви Општин ског већа су 
дали сагла сност на Одлу
ку о изме ни Одлу ке о буџе
ту општи не Пећин ци за 

2018. годи ну, а како је обја
снио заме ник пред сед ни ка 
општи не Зоран Вој кић, овај 
реба ланс је био нео п хо дан, 
како би у буџе ту била про
јек то ва на и сред ства за два 
зна чај на про јек та.

 Реч је о про јек ту рекон
струк ци је основ не шко ле у 
Бре ста чу вред ном 20 мили
о на дина ра, са којим ћемо 
кон ку ри са ти код Покра јин
ског секре та ри ја та за обра
зо ва ње, про пи се, упра ву и 
наци о нал не мањи не – наци
о нал не зајед ни це, про јек ту 
рекон струк ци је Аксен ти је вог 
кућер ка у Ога ру вред ном 10 
мили о на дина ра, са којим 
ћемо кон ку ри са ти код Мини
стар ства трго ви не, тури зма 
и теле ко му ни ка ци ја – обја
снио је Вој кић.

ЛОВАЧ КО УДРУ ЖЕ ЊЕ ОБЕД СКА БАРА

Лов ци послед ња лини ја одбра не од шака ла

У неде љу, 25. фебру а ра је у општи ни 
Пећин ци одр жа на хај ка на шака ла 
коју Ловач ко удру же ње Обед ска 

бара сед му годи ну за редом орга ни зу је 
кра јем фебру а ра, са циљем сузби ја ња 
број но сти овог лука вог пре да то ра, који 
се због чиње ни це да нема при род них 
непри ја те ља раз мно жио у вели ком бро ју 
на целој тери то ри ји пећи нач ке општи не 
и уни шта ва пле ме ни ту дивљач, а спре
ман је да напад не и дома ће живо ти ње.

У хај ци су уче ство ва ли лов ци свих 15 
ловач ких дру шта ва из општи не, као и 
гости из Аран ђе лов ца и Ске ле, а међу 
уче сни ци ма хај ке био је први човек 

пећи нач ке општи не мр Жељ ко Трбо вић. 
И поред непо вољ них вре мен ских усло
ва одстре ље но је два шака ла у Сиба чу 
и по један у Бре ста чу и Доњем Товар ни
ку, док је у Субо ти шту одстре ље на јед на 
лиси ца.

Како нам је рекао пред сед ник Ловач
ког удру же ња Обед ска бара Раде Видо
са вље вић, још увек нема забе ле же них 
слу ча је ва напа да шака ла на дома ће 
живо ти ње у самим насе љи ма, али сто
ча ри који изво де сто ку на испа шу су при
ја вљи ва ли слу ча је ве напа да шака ла на 
пра си ће.

 Шака ли су се раз мно жи ли на целој 

тери то ри ји општи не и на нама лов ци ма 
је да их сузби ја мо. Током про те кле лов
не сезо не, од 1. апри ла про шле годи не 
до кра ја фебру а ра ове годи не, одстре
ље но је укуп но 120 при ма ра ка шака ла 
на тери то ри ји општи не Пећин ци, махом 
са чека – изја вио је Видо са вље вић и 
обја снио да чак ни ова квим одстре лом 
шакал не може да се укло ни са наше 
тери то ри је, већ се само њего ва број ност 
држи под кон тро лом.

Након хај ке је орга ни зо ва но вели ко 
дру же ње у ресто ра ну Аре на у Обре жу, 
којим су лов ци из пећи нач ке општи не 
окон ча ли ову лов ну сезо ну. 

ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА

Подр шка 
роди те љи ма

Након вео ма успе шне реа
ли за ци је прва два циклу са, 
Пред школ ска уста но ва „Вла да 
Обра до вић Каме ни“ из Пећи
на ца наста вља са про гра мом 
подр шке роди те љи ма путем 
про гра ма Подр шка не пер фек
ци ја, који се реа ли зу је у сарад
њи са Фон да ци јом Новак 
Ђоко вић. Поче так реа ли за ци је 
тре ћег циклу са про гра ма зака
за на је за крај мар та, око 20. 
мар та, а сви роди те љи, буду
ћи роди те љи, ста ра те љи деце 
од 0 до 6 годи на са тери то ри је 
општи не Пећин ци уко ли ко су 
заин те ре со ва ни за про грам 
могу се детаљ ни је инфор ми
са ти код вас пи та ча у пред
школ ској уста но ви у свом 
насе љу или код фаци ли та то ра 
одно сно реа ли за то ра про гра
ма  Биља не Јови чић путем 
теле фо на 022436 028 и 
Вален ти не Шљу кић путем 
теле фо на 062736 080.



22 7. MART 2018.  M NOVINE КУЛТУРА

ДЕЈАН АТА НАЦ КО ВИЋ, ДОБИТ НИК НИНове НАГРА ДЕ

Бро до лом ни ци са Лузи та ни је

Лузи та ни ја је 
ста ри назив за 

Пор ту га ли ју. 
Онда је посто јао 

брод који је 
добио назив по 

тој тери то ри ји, а 
Лузи та ни ја је и 

име држа ве која 
је наста ла на тлу 

бео град ске
пси хи ја триј ске 
бол ни це током 
Првог свет ског 

рата

Добит ник НИНове 
награ де за нај бо љи 
роман у 2017. годи ни 

Дејан Ата нац ко вић је рођен 
у Бео гра ду 1969. годи не. 
Живи на рела ци ји Бео град 
– Фирен ца – Сије на где пре
да је више пред ме та из 
обла сти визу ел не умет но
сти и кул ту ре на уни вер зи
тет ским про гра ми ма у ова 
два ита ли јан ска гра да. 
Тако ђе сара ђу је са фирен
тин ским Музе јом при род них 
нау ка на пред ме ту „Боди 
архивс“ који се бави изу ча
ва њем исто ри је пред ста
вља ња људ ског тела. Води 
и ради о ни це засно ва не на 
дија ло гу и сарад њи сво јих 
сту де на та и пси хи ја триј ских 
паци је на та што му је помо
гло и у писа њу овог њего вог 
првог рома на.

М НОВИ НЕ: Ви сте визу
ел ни умет ник, како је 
дошло до тога да напи ше
те роман, који је сва ка ко 
јед на од нај ста ри јих фор
ми књи жев но сти?

ДЕЈАН АТА НАЦ КО ВИЋ: 
Текст је увек био део мог 
рада, ја сам увек писао и то 
писа ње је било део неких 
ширих радо ва у сфе ри визу
ел не умет но сти. Тако да то 
није ново за мене, само 
писа ње је прак са коју у свом 
раду имам већ дуго вре ме
на. С вре ме ном, текст је 
нека ко тра жио да се издво
ји, иза ђе из тог кон тек ста 
визу ел ног и стек не неку 
сво ју неза ви сност. Послед
њих неко ли ко годи на то се 
све више деша ва ло. Моји 
радо ви су тако има ли све 
дуже и непрак тич ни је тек

сто ве који су се све теже 
укла па ли у ту струк ту ру 
визу ел ног рада. Послед ње 
што сам радио у том обли ку 
је јед на крат ка при ча која је 
била писа на са иде јом да 
буде део рада који се звао 
Лузи та ни ја. Тај рад је и 
пред ста вљен у музе ју 
Мацу ра 2014. годи не  то је 
била јед на видео инста ла
ци ја, један напра вљен 
пред мет који је касни је и 
спо ме нут у рома ну, али је 
тада напи са на та при ча која 
је има ла два де се так стра
на. При чу је про чи тао мој 
сада шњи изда вач и при ја
тељ који ми је пред ло жио 
да напи шем роман. То је за 
мене било непојм љи во, 
нисам мислио да ћу ика да 
нешто тако да ура дим, било 
је још пар при ја те ља који су 

то чита ли и сло жи ли се са 
пред ло гом, ја сам про бао то 
да ура дим и за неких годи ну 
и по дана настао је роман.

Први роман и одмах 
НИНова награ да, како сте 
реа го ва ли када се ушли у 
првих пет нај бо љих, да ли 
сте оче ки ва ли награ ду?

 Ни нај ма ње. Сад кад 
гово рим кажем да сам прво 
био фасци ни ран тиме шта 
се деша ва са књи гом, као 
књи гом. Прво, када је књи га 
иза шла, ја сам то упо ре дио 
са изло жбом, када се изло
жба отво ри, ја већ током 
тра ја ња изло жбе о њој гово
рим у меди ји ма у неком про
шлом вре ме ну, а када књи га 
иза ђе, то је тек поче так. Она 
почи ње да живи свој живот. 
То је мој ути сак, као писца 

M NOVINE :

Дејан Ата нац ко вић, визу ел ни умет ник и писац
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ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА РУМА

Пред ста вљен 
роман Лузи та ни ја

Језик, машта и зна ње 
– то су три кри те ри ју
ма које мора да испу

ни сва ко дело да би могло 
да пре тен ду је на одред ни
цу врхун ска књи жев ност, а 
упра во то је испу нио роман 
Лузи та ни ја Деја на Ата нац
ко ви ћа, добит ни ка НИНове 
награ де за роман годи не.

 То је иста као на пред ста
вља њу рома на 28. фебру
а ра у Град ској библи о те
ци „Ата на си је Стој ко вић“ у 
Руми др Михај ло Пан тић, 
члан НИНовог жири ја. 

Он је додао да већи на 
рома на који се обја вљу ју 
има репро дук тив ну фор му, 
они пред ста вља ју нека иску
ства ауто ра, али се од рома
на тра жи више – богот ство 
јези ка, зна ње и машта. 

– Ово је један зах те ван 
роман, зах те ва поја ча ну 
пажњу при чита њу. Карак те
ри ше га богат сво јези ка, који 
се вео ма раз ли ку је од нашег 
сва ко днев ног гово ра. Истин
ска књи жев ност када зако
ра чи у про стор којим нисмо 
довољ но овла да ли, ту је 
машта у којој се иску ство 
све та поди же на виши ниво 
и поста је иску ство умет но
сти – рекао је Пан тић. Он 
је ука зао да роман Лузи та
ни ја има пун лите рар ни и 
вред но сни капа ци тет и да 
сма тра да није погре шио 
што је гла сао за њега. То 
је био и одго вор зашто се 
опре делио, као члан жири
ја за ову књи гу, јер одлу ка о 
награ ди није доне та јед но
гла сно.

Др Михај ло Пан тић сма
тра да је НИНова награ
да за књи жев ност вео ма 
важна, са дугом тра ди ци

јом и уте ме ље њем и да су 
упра во те доде ље не награ
де исто ри ја срп ске књи
жев но сти, она је нека врста 
орјен ти ра вред но сти.

Аутор рома на Дејан Ата
нац ко вић је мул ти ме ди јал
ни умет ник – како је рекао 
дуго се бави писа њем, али 
су то биле кра ће фор ме за 
потре бе њего вих мул ти
ме ди јал них инста ла ци ја и 
изло жби. 

– Тако је, као при по вет ка, 
наста ла и „Лузи та ни ја“, али 
сам је, на наго вор при ја те
ља, који је потом и издао 
књи гу, напи сао као роман. 
Разум – луди ло – глу пост 
је тро у гао на којем се дру
штво Лузи та ни је засни ва – 
рекао је Ата нац ко вић. Дејан 
наста вља са писа њем, али 
ће нова књи га бити збир ка 
при по ве да ка. 

Роман „Лузи та ни ја“је, ина
че, зами шљен као уто пиј ски 
роман, то је при ча о бео град
ској пси хи ја триј ској бол ни ци 
током Првог свет ског рата 
која се нала зи ла у згра ди 
позна тој као Док то ро ва кула. 
Током оку па ци је зва нич но је 
била ван над ле жно сти оку па
то ра који је бол ни ци доде лио 
ста тус екс те ри то ри јал но сти. 
Та мини ја тур на тери то ри ја 
у рома ну поста је пар ла мен
тар на репу бли ка засно ва на 
на уки да њу нерав но прав но
сти изме ђу лека ра и паци
јен та, а пре све га на иде ји 
да разум и луди ло нису две 
супрот ста вље не окол но сти, 
већ да се и разу му и луди лу 
јед на ко супрот ста вља људ
ска глу пост. Док се луди ло 
веко ви ма там ни чи и кажња
ва, глу пост се вели ча, сла ви 
и овла шћу је.  С. Џ.

Пред ста вља ње Лузи та ни је у Град ској библи о те цибез неког прет ход ног иску
ства. Та књи га је нека ко без 
нашег посеб ног тру да, има
ли смо само две про мо ци је, 
јед на је била на Сај му књи
га, има ли интер вјуе, дола зи
ла до чита ла ца, про сто је 
нека ко до публи ке сти за ла 
сама. Изда вач је послао и 
књи гу за НИНову награ ду, 
то је било нека ко логич но, 
али нико није оче ки вао да 
ће се то деси ти, а када се 
деси ло, било је неве ро ват
но. Ја сам био оду ше вљен 
када смо ушли у првих 
девет, а кад смо ушли у 
првих пет, тада смо има ли 
дру го изда ње рома на и 
рачу на ли да ће се ту можда 
све и завр ши ти. Било је јако 
узбу дљи во, цели живот ћу 
пам ти ти то ишче ки ва ње. 
Мој говор на доде ли награ
де је имао неку сво ју поли
тич ку садр жи ну, ја мислим 
да је дужност сва ког ко има 
неку видљи вост да иско ри
сти тај тре ну так да каже 
нешто што ће допре ти до 
јав но сти.

Да ли Вас ова награ да 
оба ве зу је да сед не те и 
напи ше те још неки роман, 
да ли мисли те да се то сад 
од Вас оче ку је?

 Није то само награ да. 
Писа ње је нека ко за мене 
сада поста ла доми нант на 
фор ма, а награ да је нарав
но, додат ни сти му ланс. Ми 
смо пре него што смо и 
ушли у те неке уже избо ре, 
Горан, мој изда вач и ја, 
поче ли да ради мо на јед ној 
збир ци крат ких при ча, то 
већ тра је неко вре ме и то ће 
бити сле де ће. Што се тиче 
рома на, имам ту сад неког 
разног мате ри ја ла, има иде
ја, забе ле шки... Лузи та ни ја 

је заи ста наста ла из 
репер то а ра сли ка 
које су се тало жи ле, 
није то посао само 
од годи ну и по дана, 
то се тало жи ло десе
так годи на, саку пља
ло и сазре ва ло. Има 
ту још доста тога што 
се тало жи ло и што 
ће наћи место у 
неком буду ћем рома
ну, ја се надам.

Наслов је инте ре
сан тан, да ли има 
везе са енгле ским 
пото ну лим бро дом 
Лузи та ни ја?

 Како да не. Лузи
та ни ја је ста ри назив 
за Пор ту га ли ју, то је 

тери то ри ја која је била под 
рим ском упра вом и то је 
исто риј ски назив. Онда је 
посто јао брод који је добио 
назив по тој тери то ри ји, а 
Лузи та ни ја је и име држа ве 
која је наста ла на тлу бео
град ске пси хи ја триј ске бол
ни це током Првог свет ског 
рата. Запра во то име доно
си на сво јим пле ћи ма једи ни 
пут ник који пре жи вља ва 
бро до лом, једи ни срп ског 
поре кла који из Њујор ка 
путу је за Ливер пул са 
циљем да себи подиг не 
гроб ни цу у Бео гра ду. Он са 
собом доно си  пошто након 
бро до ло ма никад не ски да 
са себе тај појас за спа са ва
ње који га иден ти фи ку је као 
бро до лом ни ка са Лузи та ни
је, који про ла зи кроз јед но 
фан та стич но путо ва ње, 
нарав но сасвим нере ал но  
то име у ту јед ну сре ди ну 
која сада успо ста вља неку 
сво ју држав ност. Успо ста
вља држав ност која је врло 
раз ли чи та од све га оно га 
што ми у прин ци пу дожи
вља ва мо као држав ност, 
веза но за неку про шлост, 
мито ве, исто ри ју… Дакле, 
доно си име јед ној држа ви 
без исто ри је, без про шло сти 
и ста нов ни ци те држа ве 
бира ју то име гото во насу
мич но, као неку врсту топо
ни ма који је доне сен. Не 
топо ним неког места, већ 
топо ним пото ну лог бро да, с 
обзи ром на то да и је и та 
држа ва нека врста бро да, 
јер посто ји нарав но и рефе
рен ца на ону але го риј ску 
сли ку бро да луда ка, то тако
ђе поста је нека врста бро
да. Зато је то раз лог због 
чега се овај роман зове 
Лузи та ни ја.

Сми ља Џаку ла
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ЖЕНЕ ВЛАДАРСКЕ ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋ (9)
ТЕ О ДО РА, ПР ВА ЖЕ НА КРА ЉА СТЕ ФА НА ДЕ ЧАН СКОГ

Вер на су пру га и бри жна 
ма ј ка Ду ша на Сил ног

Пише: др Сне жа на Булат

„А ка кав је Ска дар на Бо ја ни!
Кад по гле даш бр ду из над гра да,
све по ра сле смо кве и ма сли не
и још они гро зни ви но гра ди;
кад по гле даш стр мо ис под гра да,
ал` уз ра сла ше ни ца бје ли ца,
а око ње зе ле на ли ва да,
кроз њу те че зе ле на Бо ја на,
по њој пли ва ри ба сва ко ја ка…“

Ово ве ли чан стве но ме сто, 
ко је опи су је на ша на род
на пе сма, био је дом 

мла дог брач ног па ра, Сте фа на 
Де чан ског и ње го ве пр ве же не. 
Иако мај ка Ду ша на Сил ног, 
ње но име ду жи низ го ди на оста
је пот пу но не по зна то.

О скла па њу њи хо вог бра ка, 
пр ви је ка зи вао ар хи е пи скоп 
Да ни ло. „По сле овог скон ча ња 
сви ју зло ми сле них не при ја те ља 
ово га бла го ча сти во га кра ља 
Уро ша, по што је Бог не по ко ле
би во утвр дио ње гов пре сто, и 
по што је це ло ота че ство ње го во 
жи ве ло ти хим и без ме те жним 
жи во том, овај хри сто љу би ви 
хте де же ни ти ва зљу бље но га 
си на зва но га Сте фан, као отац 
ко ји ва и сти ну љу би де цу, и узе 
кћер ца ра бу гар ско га, зва ног 
Смиљ ца, и ову за ру чи да му 
бу де же на. И оде ли му до сто јан 
део др жа ве, зет ску зе мљу са 
свим ње зи ним гра до ви ма и 
об ла шћу ње го вом“. 

Да је пр ва же на Сте фа на 
Де чан ског би ла кћер бу гар ског 
ца ра, по твр ђу је и Ила ри он 
Ру ва рац, али ипак не успе ва да 
от кри је ви ше де та ља из кра љи
чи ног жи во та. „Краљ, Де чан ски 
два пут се же нио. Пр ва му je 
же на би ла кћи ца ра бу гар ског 
Смиљ ца, ко јом га је још отац 

ње гов оже нио да л’ за ца ре ва
ња Смиљ че вог (12921294) или 
ка сни је, не знам. Ка ко је овој 
кра љи ци срп ској, ко ја је по 
ле то пи си ма око год. 1311. 
Ду ша на ро ди ла, име би ло и кад 
je умр ла не до зна је мо ни из 
до ма ћих из во ра ни из ви зан тиј
ских по ве сни ча ра, ко ји по след
њи са мо то зна ју, да Ду шан ни је 
од Гр ки ње, већ ех alia uxo re 
na tus“. 

Име мај ке срп ског ца ра Ду ша
на, по твр ђу је се тек 1891. го ди
не. Сто јан Но ва ко вић, при ли ком 
штам па ња да ров ни це ца ра 
Ду ша на ма на сти ру Све тог Сте
фа на, као гро бу мај ке ње го ве, 
утвр дио је, да се пр ва же на кра
ља Сте фа на Де чан ско га и мај ка 
ца ра Ду ша на зва ла Те о до ра.

Пре ма Ву ки ће ви ће вим ре чи
ма, ба шти не и до бра Те о до ри
ног оца би ла су на То пол ни ци, 
код се ла Акин џи, где се на ла зи 
и ма на стир, ко ји је Сми лец 
зи дао за вре ме вла де Ђор ђа 
Те ре те ра, 1286, те се ја вља 
прет по став ка да би то мо гло 
би ти ме сто Те о до ри ног ро ђе ња. 
Не ма сум ње, Те о до ри но де тињ
ство би ло је бур но. Не из ве
сност, страх и зеб њу про у зро ко
ва ле су по ли тич ке не при ли ке 
ње не отаџ би не, нај пре на ва ла 
Та та ра.

Те о до ра ће Де чан ском по да
ри ти Ду ша на, Ду ши цу и Је ле ну. 
Ду шан, ка сни је про зван Ду шан 
Сил ни, пре ма Ша фа ри ко вим 
ре чи ма, ро ђен је 1311. По ро ди
ца је жи ве ла у ми ру и сре ћи, а 
све очи су би ле упр те у ма лог 
Ду ша на. Ар хи е пи скоп Да ни ло 
ве ли да су бри жни ро ди те љи 
сво га си на „вас пи та ва ли у 
чи сто ти и це ло му дри ју на ка зу је 
и учи ли бо го љу ба зни ми гла го
ли“. 

Исто по твр ђу ју и ре чи ви зан
тиј ског исто ри ча ра Гри го ре. „Он 
бе ше имао си на ко ји je та да 

на пу нио 22 го ди не, ко је га je 
ро дио са дру гом же ном и ве о ма 
бри жљи во га од га јао за на след
ни ка“. Под од га ја њем за 
на след ни ка пре сто ла тре ба ло 
би сва ка ко под ра зу ме ва ти ти ту
лу и функ ци ју мла дог кра ља 
ко ју је Ду шан имао од да на 
ка да се Сте фан Урош III, 6. 
ја ну а ра 1322. кру ни сао за кра
ља. Сам краљ у Дечанскојхри
совуљи ка же: „И бо го да ро ва
ним вен цем кра љев ства срп
ског вен чан бих на кра љев ство, 
у исти дан са бла го род ним 
си ном кра љев ства ми, Сте фа
ном, ле та 6829, ме се ца ја ну а ра 
6 дан, ин дик та 5, на пра зник 
Бо го ја вље ња... да се зо вем 
Сте фан, Бо гом по ми ло ва ни и 
Бо гом про све тље ни краљ, 
Урош Тре ћи“.

Жи ве ла је Те о до ра у ми ру и 
бла го ста њу са сво јим му жем и 
де цом Ду ша ном и Ду ши цом. 
Ипак, тра гич ни до га ђа ји учи ни
ће да тре ну ци сре ће по ста ну 
са мо да ле ке успо ме не. Ка ко је 
мо гло би ти дру га чи је? У ли ку 
Те о до ри ног су пру га су сре та ле 
су се при че о не срећ ном си ну 

Те о до ра ће Де чан ском по да ри ти Ду ша на, Ду ши цу и 
Је ле ну. Ду шан, ка сни је про зван Ду шан Сил ни, пре ма 
Ша фа ри ко вим ре чи ма, ро ђен је 1311. По ро ди ца је 
жи ве ла у ми ру и сре ћи, а све очи су би ле упр те у ма лог 
Ду ша на. Ар хи е пи скоп Да ни ло ве ли да су бри жни ро ди
те љи сво га си на „вас пи та ва ли у чи сто ти и це ло му дри
ју на ка зу је и учи ли бо го љу ба зни ми гла го ли“ 

Су пруг: Сте фан Де чан ски
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злог оца и зле ху дом оцу ве ли
ког си на. Kако ве ли Ји ре чек 
„же на кра ља Сте фа на Уро ша 
III, Те о до ра, кћи ца ра Смиљ ца, 
са сво јим му жем про жи ве ла је 
те шке да не, у из гнан ству у 
Ца ри гра ду“. По зна то је да је 
Сте фан по ди гао бу ну на свог 
оца, био осле пљен и прог нан у 
Ца ри град. Ми лу ти нов би о граф 
го во ри o мо ти ви ма Сте фа но ве 
по бу не са свим нео д ре ђе но: 
мла до га кра ља je на го ва ра ла 
вла сте ла, он се по ко ле бао и 
за же лео да узме пре сто сво га 
ро ди те ља, на ста ло je ме ђу 
оцем и си ном ве ли ко уз му ће ње, 
син je на го ва рао кра ље ве вел
мо же да пре ђу на ње го ву стра
ну и у то ме je имао успе ха. 
По сле то га до шло je до ору жа
не бор бе, хва та ња и осле пље
ња Сте фа на. Не ће би ти без 
ду бљег зна че ња чи ње ни ца да 
je осле пље ни Сте фан пре дат 
упра во ца ру Ан дро ни ку II и да je 
за то че ни штво про вео у Ца ри
гра ду. У Дечанској хрисовуљи 
сам краљ про го ва ра о овом 
не ми лом до га ђа ју: „Они по че ше 
ма ло по ма ло се ја ти ку кољ 
из ме ђу ме не и ро ди те ља ми... 
те га са ве том злим и не до лич

ним на ве до ше на стра шно и 
не по доб но де ло... не са че кав
ши, не ис пи тав ши исти ну“. Цам
бла ко ва вер зи ја је ипак нај у пе
ча тљи ви ја. Цам блак је Си мо ни
ду озна чио као глав ног крив ца: 
„Aли ка ко по стра да? По ди же 
за вист ђа во ко ји увек мр зи 
до бро. А из вр ши лац та квог слу
же ња би ла је ње го ва же на […] 
Над вла да жен ска пре ва ра 
до стој на жа ље ња и при че за 
су зе, по бе ди се ца ре ва пре му
дрост жен ским сплет ка ма, 
по кло ни се очин ска му дрост 
жен ској сла бо сти, уга си се 
ро ди тељ ска то пло та жен ском 
бе стид но шћу!“

Го ди не 1320. на кон по сре до
ва ња ар хи е пи ско па Да ни
ла, Де чан ски се са по ро ди

цом вра ћа у Ср би ју. На кон 
ве ли ке бор бе, у ја ну а ру 1221. 
ар хи е пи скоп Ни ко ди ма Де чан
ског све ча но кру ни ше за кра ља. 
Ипак, пре ви ше је не срећ них 
до га ђа ја ко ји су оне мо гу ћи ли да 
ње го ва су пру га Те о до ра ужи ва 
у бла го де ти ма кра љев ског 
жи во та. Оно што ће сло ми ти 
кра љи цу, је сте смрт мла ђег 
си на. Го ди ну да на на кон кру ни
са ња Сте фа на Де чан ског, кра

љи ца Те о до ра уми ре. Но ва ко
вић ка зу је да „мо же мо зна ти 
си гур но, да се смрт мај ке Ду ша
но ве до го ди ла у то ку пр ве го ди
не кра ље ва ња Ст. Де чан ско га, 
1321. или у по чет ку 1322. го ди
не“. Са хра ње на је у цр кви Све
тог Сте фа на у Бањ ској. 

То ком по вла че ња срп ске вој
ске ка Ал ба ни ји, 1915. го ди не, 
от по че ла су ви ше днев на ис ко
па ва ња у ма на сти ру Бањ ска, 
ве ру је се под над зо ром Алек
сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа. При ли
ком ис ко па ва ња, про на ђен је 
злат ни пр стен ко ји је при па дао 
на шој кра љи ци Те о до ри. На 
ње го вом вр ху је уре зан дво гла
ви орао, а око вра та пр сте на је 
уре зан нат пис: „Кто га но си, 
по мо зи му Бог“. 

По сле смр ти сво је пр ве же не, 
бу гар ске прин це зе Те о до ре, 

краљ Сте фан Де чан ски je во дио 
пре го во ре o скла па њу бра ка са 
ћер ком Фи ли па Та рент ског. 
Ме ђу тим, због пи та ња ве ре 
пре го во ри су на кра ју пре ки ну ти 
и срп ски краљ се окре нуо пра
во слав ној Ви зан ти ји и оже нио 
се Ма ри јом, ћер ком па ни пер се
ва ста Јо ва на.

О Те о до ри, вер ној и бри жној 
Сте фа но вој жи вот ној са пут ни
ци, мај ци ко ја је пру жа ла без
гра нич ну љу бав и не жност сво
јој де ци, про го во рио је њен син 
Ду шан. Ду шан Сил ни, ве ли ки 
сред њо ве ков ни осва јач, от кри
ва не жне емо ци је и то упра во у 
мо мен ти ма ка да ка зу је о сво јој 
мај ци: „Аз раб твој бла го вер ни и 
с Бо гом са мо др жац Сте фан, 
пр ви цар Ср бљем и Гр ком, 
По мор ју и За пад ним стра нам, 
из во лих, ја ко че до по слу шно... 
го спо ђи и ма те ри цар ства ми, 
бла го ча сти вој кра љи ци, ки ра 
Те о до ре (...) И све ово што је 
ов де зла то пе чат ное... цар ство 
ми да ро ва и утвр ди, да пре би
ва јет овај хри со вул цар ства ми 
ни ким не по тво рен... До дни и до 
ве ка до кле је ма на стир Све ти 
Сте фан, да јест не по ко ле би мо 
гро ба ма те ре цар ства ми.“

(У сле де ћем бро ју:
Марија Палеолог, друга жена 

Стефана Дечанског)

О Те о до ри, вер ној и бри жној Сте
фа но вој жи вот ној са пут ни ци, мај ци 
ко ја је пру жа ла без гра нич ну љу бав 
и не жност сво јој де ци, про го во рио 
је њен син Ду шан. Ду шан Сил ни, 
ве ли ки сред њо ве ков ни осва јач, 
от кри ва не жне емо ци је и то упра во 
у мо мен ти ма ка да ка зу је о сво јој 
мај ци

У ли ку Те о до ри ног су пру га су сре та ле су се при че о 
не срећ ном си ну злог оца и зле ху дом оцу ве ли ког 
си на. Kако ве ли Ји ре чек „же на кра ља Сте фа на Уро ша 
III, Те о до ра, кћи ца ра Смиљ ца, са сво јим му жем про
жи ве ла је те шке да не, у из гнан ству у Ца ри гра ду“. 
По зна то је да је Сте фан по ди гао бу ну на свог оца, био 
осле пљен и прог нан у Ца ри град

Син: Цар Ду шан Сил ни

Ма на стир Бањ ска у ком је са хра ње на кра љи ца Те о до ра
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КАФАН СКИ ДУХ НЕКАД И САД: ДРУ ГА КУЋА И БИБЛИ О ТЕ КА

(Не)поу зда на
срп ска инсти ту ци ја

Кафа на, засеб на про стор новре
мен ска димен зи ја осци ли ра ју ће 
гра ви та ци је, све при сут на у срп

ском дру штву још од XVI века, није 
пред ста вља ла само алтер на тив не 
домо ве екс цен трич них људи, већ и 
узла зне пи сте и теме ље умет но сти, 
која је дожи ве ла екс пан зи ју кра јем XIX 
и почет ком XX века у Срби ји. Ако је 
веро ва ти при ча ма, нај ста ри ја европ
ска кафа на отво ре на је на Дор ћо лу, 
28. авгу ста 1521. годи не, након што је 
прет ход не годи не Бео град дат на упра
ву сул та ну Сулеј ма ну Вели чан стве ном. 
Нарав но, не посто је о томе ника кви 
писа ни тра го ви, што и није чудо, јер је 
кул тур на башти на нашег наро да, као и 
Ста ро сло ве на у сво је вре ме, нај ве ћим 
делом бази ра на на усме ном пре да њу.  

Међу тим, тешко је поре ди ти две 
епо хе. Век, век и по рани је, дух срп
ског наро да мно го више је био окре нут 
боем ском и пре све га џен тлмен ском 
одно су међу госпо дом. Иако је народ 
тешко живео и тад, тала си роман ти зма 
и модер не нису јења ва ли, тако ре ћи, 
живе ло се мир ни је и весе ли је, уз шар
мант ни је садр жа је. 

Без обзи ра на кафан ску тра ди ци
ју нашег наро да, кафа не и нису више 
нешто чиме би могли да се поно си мо 

као дру штво. Нека да су у њима запо
чи ња ни важни дру штве ни дого во ри, 
писа не песме на сал ве та ма у тре ну ци
ма инспи ра ци је бри љи ра ју ћег песни ка, 
биле су позор ни це глу мач ких пред ста
ва, као и места на који ма су сни ма ни 
и емитовани први филм ски кадро ви 
немог, затим и тон фил ма. Пре пу не 
људи опскр бље них „суви шним“ зна
њи ма, кафа не су биле депои и оазе 
иде ја и инспи ра ци је. Из тог вре ме на 
поти че слен гов ски сино ним за кафа ну 
– библи о те ка. 

„Ловац“, нека да шњи „Рибо ло вац“ и 
„Про ме на да“, само су неке од култ них 
места у Срем ској Митро ви ци, међу тим, 
како је вре ме одми ца ло, кафа не су 
поче ле да доби ја ју све чуд ни ја име на, 
духо ви та поне кад. „Аго ни ја“, „Перон“, 
„Алко хо ли чар ни ца“. 

У дана шње вре ме, кафан ска атмос
фе ра више личи на чистилиште у 
којем се умор ни гости сусре ћу са мрач
ном пред ста вом себе самог, у аго ни ји, 
док јуре фан том ски возо ви, а ни један 
не ста је на њихов перон. Тај воз који 
чека ју није њихов, оти шао је одав но, 
док је можда неко на том месту неко га 
чекао; тужно, лом под тежи ном неви
дљи вих око ва, лич них демо на. Кафа не 
су махом поста ле неви дљи ви све то ви 

утва ра, све то ви у који ма више нема 
игре, песме, реци та ци је, глу ме, упа
дљи ви дока зи дево лу ци је дру штва и 
поје дин ца, чове ка као бића. 

Еуфо ри ја и депре си ја, две незгод не 
крај но сти људ ског рас по ло же ња суда
ра ју се ту сад, чешће него икад, у кафа
ни, блиц ну мут ни, пра зни погле ди, обо
ре ни, као да су загле да ни у соп стве не 
под оч ња ке који личе на хори зон тал но 
поло же не пикав це цига ре та.

Бое ми попут Ђуре Јак ши ћа, Јова
на Јова но ви ћа – Зма ја, Воји сла
ва Или ћа, Вла ди сла ва Пет ко ви

ћа – Диса, као и дру ги домо ви вели ких 
песни ка, кафа не попут „Три шеши ра“, 
„Два јеле на“, „Зна ка пита ња“ обе ле
жи ле су епо ху срп ског кул тур ног про
цва та на пре ла зу два века и ства ра ња 
југо сло вен ства, те је сулу до поре ди ти 
такву атмос фе ру са дана шњом. Међу
тим, раз ли ке изме ђу кафа не про шло
сти и кафа не сада шњо сти, у неким 
еле мен ти ма, нема. И даље се на 
таквим мести ма пости жу дого во ри, и 
даље кафа ну нази ва ју библи о те ком, 
али о мери и ква ли те ту постиг ну тих 
дого во ра, зали ве них чароб ним напит
ком, и про чи та них и испри ча них људи 
и при ча, оста је сва ко ме од нас да раз
ми сли мо. Алек сан дар Ћосић 

Нека да су у кафанама запо чи ња ни важни дру штве ни дого во ри, писа не песме на сал
ве та ма у тре ну ци ма инспи ра ци је бри љи ра ју ћег песни ка, биле су позор ни це глу мач
ких пред ста ва, као и места на који ма су сни ма ни и емитовани први филм ски кадро ви 
немог, затим и тон фил ма



277. MART 2018.  M NOVINE

ИНЂИ ЈА

Фести вал
тех но музи ке 

Пово љан гео граф ски поло жај општи не 
Инђи ја допри нео је да се број ни инве сти
то ри опре де ле за ула га ње у овај срем ски 
град. Осим тога, општи на Инђи ја све више 
поста је цен тар вели ких музич ких дога ђа ја. 
Под се ти мо да је 2007. годи не одр жан 
вели ки кон церт аме рич ког бен да Red hot 
chi li pep pers на лока ци ји где је, касни је, 
изгра ђен Аутлет цен тар у инду стриј ској 
зони.

11 годи на после тог рок спек та кла рађа 
се нова фести вал ска зве зда – Dan ce Park 
festi val. Како орга ни за то ри исти чу, овај 
исто риј ски рејв спек такл биће одр жан 8. и 
9. јун на пар кин гу Аутлет цен тра у Инђи ји. 
Вели ки рејв на отво ре ном, дво днев ни 
фести вал Dan ce Park, заин те ре со вао је на 
хиља де реј ве ра. За пра ве „пар ти ја не ре“ и 
оне који су већ резер ви са ли 8. и 9. јун за 
неза бо ра ван про вод, пуште не су у про да ју 
нај по вољ ни је, дво днев не ула зни це по 
цени од 1490 дина ра. Прва име на мега 
зве зда DJ сце не већ су обја вље на а међу 
њима су Умек, Ten Walls, Леа Добри чић, 
Или ја Ђоко вић, Кри сти јан Мол нар, Алек
сан дра Дуен де, Дани јел Чехра нов, Dee, 
Goya, Неве на Јере мић, Nemax, Нема ња 
Вано вић, Петер Порт ман, Спа це Моти он, 
Teo Тrunk, Тија на Кабић, Wеt Dre ams еки
па, Жељ ко Нинић и Zwe in.

Под стак ну ти љуба вљу пре ма музи ци, 
жур ка ма и нај бо љој публи ци, бео град ски 
Rave lo tu ion и ново сад ски Green Love festi
val, који иза себе има ју пре ко 50 успе шних 
жур ки, удру жу ју сна ге у ства ра њу нове тех
но фести вал ске маги је. Фести вал ће уго
сти ти више десе ти на хиља да посе ти ла ца 
из земље и ино стран ства, а посе ти о це 
оче ку ју жур ке под отво ре ним небом уз нај
са вре ме ни је аудиовизу ел не ефек те, ван
се риј ски изво ђа чи и орга ни зо ван пре воз из 
Бео гра да и Новог Сада, као и могућ ност 
борав ка на лока ци ји током оба дана тра ја
ња фести ва ла.

М.Ђ.

ПОЗО РИ ШТЕ
„ДОБРИ ЦА МИЛУ ТИ НО ВИЋ“

Црвен ка пи ца
за нај мла ђе

У митро вач ком позо ри шту „Добри ца 
Милу ти но вић“ у субо ту 10. мар та биће 
изве ден дечи ји мју зикл  пред ста ва за децу 
„Црвен ка пи ца“, у про дук ци ји Град ског каза
ли шта „Јоза Ива кић“ из Вин ко ва ца. Поче
так пред ста ве је зака зан за 12 часо ва. Улаз 
за ову пред ста ву је бес пла тан, уз прет ход
но пре у зе те кар те на бла гај ни Позо ри шта 
„Добри ца Милу ти но вић“ 

А. Д.

ЦЕН ТАР ЗА ИСТРА ЖИ ВА ЊЕ И ПРО МО ЦИ ЈУ КУЛ ТУР НОГ 
НАСЛЕ ЂА ХАРИ ТАГ ИЗ ИНЂИ ЈЕ

Насле ђе Пејачевића
на савре мен начин

Цен тар за истра жи
ва ње и про мо ци ју кул
тур ног насле ђа Хари таг 
из Инђи је је под покро
ви тељ ством Мини стар
ства кул ту ре реа ли зо
ва ло крајем јануара 
про јект Тра гом башти
не Пеја че ви ћа. У пита
њу је изра да интер ак
тив не диги тал не мапе 
исто риј ских места, спо
ме ни ка и архи тек тон
ских обје ка та који су 
наста ли током XVI II и 
XIX века на тери то ри ји 
Вој во ди не, а који су 
пове за ни са овом пле
мић ком поро ди цом. 
Ово је први пут да се 
насле ђе поро ди це 
Пеја че вић истра жу је 
као уокви ре на спо ме нич ка цели на и 
при ка зу је на све о бу хва тан начин, а 
про је кат је осми шљен да пре зен ту је и 
интер пре ти ра ово насле ђе на атрак ти
ван начин, као и да омо гу ћи да оно 
буде инте ре сант но и доступ но широ кој 
јав но сти.

Поро ди ца Пеја че вић је има ла важну 
уло гу у социо  поли тич кој, урба ни
стич кој и демо граф ској историји Сре
ма. Захва љу ју ћи њима у окви ру рум
ског вла сте лин ства поста вље ни су 
теме љи мно гих дана шњих насе ља, а 
вели ки је зна чај и мул ти кул ту рал но сти 
башти не ове поро ди це која пред ста
вља зајед нич ко насле ђе неко ли ко 
зема ља: Бугар ске, Срби је, Хрват ске, 
Мађар ске и Аустри је. 

 Циљ нам је био да мапи ра мо све 
објек те који су оста ли као зао став шти
на поро ди це Пеја че вић на тери то ри ји 
целе Вој во ди не и да дове де мо у везу 
објек те који су већ били позна ти у 
Сре му са неким објек ти ма које смо ми 
већ мапи ра ли ван њега, као што је 
реци мо црква у Тор ди или спо ме ни ци 
о раз ли чи тим бит ка ма који се нису 
ста вља ли или дово ди ли у везу са 
поро ди цом Пеја че вић. Зами сли ли смо 
све то као фор му мапе како би смо на 
један зани мљив начин инте пре ти ра ли 
то насле ђе и како би оно било доступ
но широј попу ла ци ји. Тако ђе један од 
глав них циље ва нам је био да она 
буде зани мљи ва и доступ на мла ђим 
гене ра ци ја ма и у том циљу смо орга
ни зи ра ли еду ка тив не ради о ни це у 
Јар ков ци ма у шко ли која је нека да 
била вла сте лин ска згра да поро ди це 
Пеја че ви ћа. Тамо смо ради ли са 
децом мла ђег узра ста и еду ко ва ли их 
о њихо вој шко ли и о уло зи Пеја че ви

ћа, исти че исто ри чар ка умет но сти 
Гор да на Мило ва но вић.

Како би се људи више инфор ми ра
ли о архи тек тон ским објек ти ма ове 
пле мић ке оби те љи, то могу да учи не 
на веб сај ту www.tragompejacevica.rs 
на којој се након отва ра ња мапе Вој
во ди не, могу видје ти спо ме ни ци оби
те љи Пеја че ви ћа  који пред ста вља ју 
дио њихо вог заду жби нар ства.

Током реа ли зи ра ња про јек та, Хари
таг из Инђи је је оства рио сарад њу и 
са кул тур ним инсти ту ци ја ма широм 
Вој во ди не, али и изван гра ни ца држа
ве на првом месту са Гале ри јом 
ликов них умјет но сти у Оси је ку.

Уско ро се оче ку је реа ли зовање про
јек та који про ис ти че из тек завр ше ног, 
а то је реа ни ма ци ја спо ме ни ка  који ће 
се бави ти на првом мје сту нео го тич
ком црквом у Путин ци ма, која је тако
ђе заду жби на Пеја че ви ћа, потом лет
њи ков цем у Јар ков ци ма и двор цем 
Шлос у Голу бин ци ма. У сарад њи са 
децом реа ли зо ва ће се одре ђе ни про
гра ми у виду изло жби, кон це ра та и 
драм ских пред ста ва који ће се изво ди
ти у наве де ним објек ти ма, како би се 
барем доне кле они ожи вје ли. 

Како наво де у Хари та гу, посто ји иде
ја да се у будућ но сти интен зив но ради 
на томе да црква у Путин ци ма доби је 
ста тус спо ме ни ка кул ту ре, као и да се 
код локал ног ста нов ни штва и шире 
зајед ни це ради на њеној про мо ци ји. А 
све у циљу како би се пове ћа ла свест 
људи о њеном зна ча ја и важно сти. У 
пла ну им је и да се про на ђе начин за 
при ку пља ње сред ста ва за њену обно
ву, како би се сачу ва ла њена аутен
тич ност и вели ка кул тур на вред ност.

С. Дара ба шић
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ОВАН: Кори сти те 
стро ге кри те ри ју ме 
како бисте мак си мал
но зашти ти ли сво је 

инте ре се у послов но – финан сиј
ским пре го во ри ма.  Не тре ба да 
се пона ша те суви ше стро го пре
ма осо би која има добру наме ру, 
али не успе ва да вам пре до чи све 
што бисте желе ли да чује те или 
види те. У ода бра ном дру штву и 
уз нечи је емо тив не под сти ца је, 
свет око изгле да мно го леп ше.  

БИК: У послов ном 
дија ло гу посто је ства
ри које не тре ба да 
чини те у афек ту или 

на осно ву првог импул са. Неко од 
сарад ни ка пажљи во ана ли зи ра 
ваше пона ша ње и доно си оце ну о 
укуп ним резул та ти ма. Сарад ња је 
нужна за даљу афир ма ци ју, али 
не по сва ку цену. Уме сто да непо
треб но мора ли ше те и при ди ку је те 
за раз ли чи те ситу а ци је, потру ди
те се да улеп ша те нечи је рас по
ло же ње.   

БЛИ ЗАН ЦИ: Поне кад 
све поста је рела тив но 
и под ло жно изне над
ним про ме на ма, сто га 

немој те доно си ти закљу чак без 
кон сул та ци је са бли ским сарад
ни ци ма. Избе га вај те вари јан ту 
све или ништа и раз ли чи те иза зо
ве који могу да вас оште те. У 
сусре ту са воље ном осо бом упо
тре би те неки опро ба ни рецепт, 
који води ка новом емо тив ном и 
стра сном збли жа ва њу. 

РАК: Поне кад тре ба 
упо тре би ти позна то 
шахов ско пра ви ло 
так ну то – мак ну то. 

Сарад ни ци оче ку ју да делу је те 
довољ но сна ла жљи во у раз ли чи
тим ситу а ци ја ма и при ли ка ма. 
Важно је да ран ги ра те послов не 
дого во ре по сте пе ну важно сти и 
испла ти во сти. Пажљи ви је ана ли
зи рај те воље ну осо бу како бисте 
откри ли нове дета ље, који могу 
да испу не зајед нич ка оче ки ва ња. 

ЛАВ: Има те добру 
наме ру, али посто је 
изне над не окол но сти 
које вас спу та ва ју да 

оства ри те сво је послов не пла но
ве. Боље је да се зау ста ви те у 
неком кри тич ном тре нут ку када 
ситу а ци ја почи ње да се ком пли ку
је, него да ризи ку је те у послов ним 
пре го во ри ма. Ако вам је заи ста 
ста ло до љубав ног поми ре ња, 
пру жи те нову при ли ку свом парт
не ру. 

ДЕВИ ЦА: Нала зи те 
се пред новом послов
ном диле мом и потре
бан вам је нечи ји 

добар савет, не тре ба да пре це
њу је те сво је могућ но сти. Ста ло 
вам је да одр жи те ниво успе шне 
сарад ње, али не дозво ли те да 
вас неко спу та ва или морал но 
уце њу је. Поне кад ваш љубав ни 
живот није довољ но инте ре сан
тан и узбу дљив коли ко бисте то 
желе ли. 

ВАГА: Тешко вам је да 
се орга ни зу је те када 
вас сарад ни ци непре
кид но оме та ју са раз

ли чи тим зах те ви ма. Ста ло вам је 
да оства ри те сагла сност око 
зајед нич ких инте ре са, али послов
на ситу а ци ја се ком пли ку је мимо 
ваше воље. Парт нер често поста
вља пита ња која у вама под сти че 
нела год ност или лош пред о се ћај. 
Суви ше стре пи те од нечи је реак
ци је, опу сти те се. 

ШКОР ПИ ЈА: Уко ли ко 
нема те довољ но инте
ре со ва ња да се посве
ти те неким замор ним 

тема ма, буди те искре ни и немој те 
дава ти зва нич на обе ћа ња. Недо
ста је вам јача кон ку рен ци ја или 
само по у зда ње да пре у зме те одго
вор ност пред сарад ни ци ма. Са 
дру ге стра не пре те ра на доза хра
бро сти или емо тив не само во ље, 
може да иском пли ку је зајед нич ки 
живот и однос са бли ском осо бом. 

СТРЕ ЛАЦ: Без обзи ра 
на вашу инте лек ту ал
ну сна ла жљи вост и 
ефи ка сност, посто је 

ства ри које се не укла па ју у вашу 
послов ну про це ну. Када ства ри не 
иду у жеље ном прав цу губи те 
моти ва ци ју, а нечи ја кри ти ка доно
си супр о тан ефе кат. У емо тив но 
сми слу бри не те без пра вог раз ло
га, воље на осо ба тре нут но не 
жели да вам пове ра ва сво је 
мисли. 

ЈАРАЦ: Ако пре кр ши
те основ на послов на 
пра ви ла, посто ји 
могућ ност да вам се 

при пи ше већи део кри ви це него 
што то заслу жу је те. Боље је да 
сво је оба ве зе завр ши те на рутин
ски начин, него да их одла же те. 
Пока жи те да посе ду је те сми сао за 
прак тич на реше ња. Потреб на вам 
је добра воља и вели ко стр пље ње 
да се уздр жи те у неким реак ци ја
ма пред воље ном осо бом. 

ВОДО ЛИ ЈА: Заин те
ре со ва ни сте за неке 
савре ме не иде је и 
поку ша ва те да се рас

те ре ти те од напор них обве за. 
Пажљи во ана ли зи рај те сво је 
сарад ни ке, неко вам даје добар 
при мер о успе шном посло ва њу. 
При хва ти те кори стан савет. Пра ти 
вас емо тив но затиш је, уто ну ли сте 
у свој свет иде ја и ишче ку је те про
ме не или да неко у вама покре не 
сна жне импул се. 

РИБЕ: Пра вил на 
инфор ми са ност пру жа 
шире могућ но сти за 
добар избор и послов

ну афир ма ци ју. Ваши сарад ни ци 
има ју добре иде је, сто га обра ти те 
пажњу на све кори сне инфор ма
ци је које гаран ту ју боље послов не 
резул та те или мате ри јал ну сигур
ност. Могу ће је да сте нехо тич но 
повре ди ли нечи ја осе ћа ња, глас 
саве сти вас под се ћа на искре но 
изви ње ње. Пока жи те зна ке пажње 
и искре ну при вр же ност. 

VREMEPLOV
7. март

1875. Ро ђен је Мо рис Ра вел, 
фран цу ски ком по зи тор, је дан 
од нај и стак ну ти јих пред став ни
ка фран цу ског им пре си о ни зма. 
1876. Пр ви раз го вор те ле фо
ном оба ви ли су про на ла зач 
те ле фо на Алек сан дер Гре јем 
Бел и ње гов са рад ник Вот сон. 

8. март
1500. Пор ту гал ски мо ре пло вац 
Пе дро Ал ва рез Ка брал кре нуо 
из Ли са бо на на пут у Ин ди ју. 
Про ме нив ши до тад по зна ту 
ру ту, уда љио се од африч ке 
оба ле у прав цу за па да, пре ма 
Ју жној Аме ри ци, и та ко от крио 
да на шњи Бра зил, про гла сив ши 
га пор ту гал ском ко ло ни јом. 

9. март
1814. Ро ђен укра јин ски пи сац и 
сли кар Та рас Шев чен ко, нај ве
ћи укра јин ски пе сник XIX ве ка, 
ро ман ти чар и ре во лу ци о нар. 
1831. Краљ Луј Фи лип осно вао 
фран цу ску Ле ги ју стра на ца са 
се ди штем у Ал жи ру.

10. март
1915. У Чи ка гу одр жан Пр ви 
ју го сло вен ски на род ни са бор с 
пред став ни ци ма 486 ра зних 
исе ље нич ких ор га ни за ци ја из 
САД и Ка на де. Би ла је то пр ва 
ве ли ка јав на ма ни фе ста ци ја у 
све ту у ко рист иде је о осло ба
ђа њу и ује ди ње њу ју жно сло
вен ских на ро да у јед ну др жа ву.
1952. Бив ши пред сед ник Ку бе 
Фул хен сио Ба ти ста обо рио 
ку бан ску вла ду и по том као 
дик та тор вла дао зе мљом до 
1959, ка да га је са вла сти сру
шио Фи дел Ка стро.

11.март
1981.  Под па ро лом “Ко со во  
ре пу бли ка” у При шти ни су 
из би ле сту дент ске де мон стра
ци је ко сов ских Ал ба на ца, ко је 
су у на ред ним не де ља ма 
за хва ти ле це ло Ко со во. То је 
би ло пр ви пут да су ко сов ски 
Ал бан ци ма сов но по др жа ли 
иде ју о не за ви сној ко сов ској 
ре пу бли ци.

12. март
1832. Ро ђен ен гле ски ка пе тан 
Чарлс Ка нин гем Бој кот, про тив 
ког је 1880, док је упра вљао 
јед ним ен гле ским лен
длордством у Ир ској, при ме
њен не на си лан от пор од би ја
њем са рад ње. Та кав вид от по
ра ка сни је по ње му на зван бој
кот.
2003. У атен та ту у Бе о гра ду 
ис пред седи шта Вла де Ср би је 
уби јен пре ми јер Срби је и 
ли дер Демо крат ске стран ке 
Зо ран Ђин ђић.

13. март
1946. При пад ни ци ју го сло вен
ске слу жбе Др жав не без бед но
сти ухап си ли су ге не ра ла и 
ко ман дан та кра љев ске вој ске у 
Дру гом свет ском ра ту Дра го љу
ба Дра жу Ми ха и ло ви ћа. На 
су ђе њу пред Вој ним су дом у 
Бе о гра ду Ми ха и ло вић је осу
ђен на смрт због из да је. Стре
љан је 17. ју ла исте го ди не. 

HOROSKOP

Среда, 7. март
(22. фебруар)

Свети мученици у Евгенији

Четвртак, 8. март
(23. фебруар)

Свети свештеномученик Поли-
карп Смирински

Петак, 9. март
(24. фебруар)

Прво и друго обретање главе 
Светог Јована Крститеља

Субота, 10. март
(25. фебруар)

Свети Тарасије Цариградски

Недеља, 11. март
(26. фебруар)

Свети Порфирије, епископ Гаски

Понедељак, 12. март
(27. фебруар)

Преподобни Прокопије Декапо-
лит; Преподобни Талалеј

Уторак, 13. март
(28. фебруар)

Преподобни Василије; Препо-
добни Јован Касијан

Crkveni
kalendar

• Од злог и пако сног, а 
пого то во кад је од нас 
јачи, нај бо ље је дале ко 
ста ја ти. 
• Рад је сла дак али ја 
сам шеће раш!
• Да ли је она бежа ла 
зато што сам је ја јурио, 
или сам је ја јурио зато 
што је она бежа ла?

Шниц ле
пуње не сиром

Састој ци: четри шниц ле по 
жељи (јуне ти на, пиле ти на или 
теле ти на), четри кри шке шун ке по 
жељи, четри кри шке гау да сира, 
четри каши ке сен фа, два јаја, јед
на шоља бра шна, јед на шоља 
пре зле.

При пре ма: Шниц ле добро 
иста њи те. Посо ли те, поби бе ри те 
и нама жи те сен фом па на њих 
ста ви те кри шку шун ке и гау да 
сира. Пре виј те ћошко ве пре ма 
уну тра и заро лај те тако да фил 
током пече ња не може да исцу ри. 
Умо чи те у бра шно, у раз му ће на 
јаја па у пре зле. Пеци те у уљу док 
не пору ме ни са свих стра на. Као 
при лог послу жи те гра шак или гри
ло ва но повр ће.
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БИБЛИ О ТЕ КА ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВОЗА РО ВИЋ

Изло жба уни кат ног наки та

У срем ско ми тро вач кој 
библи о те ци „Гли го ри је 
Воза ро вић“ 26. фебу

а ра је отво ре на је про дај на 
изло жба скулп ту ра и уни кат
ног наки та под нази вом „Коц
ка је баче на“ Злат енка Зла
је Кузмин ца. Рођен је 1956. 
годи не у Лаћар ку по зани
ма њу еко но ми ста, а живи и 
ради у Срем ској Митро ви ци. 
Ово је њего ва прва само
стал на изло жба на којој је 
он кроз сво ја дела пред ста

вио љубав пре ма ликов ном 
изра зу која је при сту на још 
од основ не шко ле. Мате ри
јал који нај че шће кори сти за 
ства ра ње је дрво.

 Инспи ра ци ју за ства ра
ње наки та нала зим у жена
ма које су за мене неис
црп ни извор иде ја. Сва ки 
уну тра шњи порив и мишље
ње јед не жене даје кри ти ку 
оно га што ја радим. Ства ра
њем овог наки та тежим да 
сва ки комад задо во љи јед

ну осо бу те сам се због тога 
одлу чио да ово буде уни кат
ни накит. Ова изо жба у себи 
има још један инспи ра ти ван 
моме нат а то је пред сто је
ћи пра зник жена који изу
зет но пошту јем – рекао је 
Златенко Зла ја Кузми нац

Изло жба ће бити отво
ре на до 10. мар та, а поред 
про да је циљ изло жбе је да 
50 посто оства ре них при о да 
иде библи о те ци. 

 А. Д.

Златенко Кузми нац

Про мо ци ја рома на
Четирилудила
У библи о те ци Гли го ри је Воза ро вић 27. 

фебру а ра је одр жа на про мо ци ја рома
на „Чети ри луди ла“ ауто ра Мило ша 

Лати но ви ћа. Рођен је у Кикин ди 1963. годи
не, а иза себе има пет рома на, шест збир
ке при ча, две књи ге есе ја, десе так драм ских 
тек сто ва и више од сто књи жев них при ло га. 
Аутор у овом рома ну пише о умет нич ким 
оза ре њи ма и живот ним усу ди ма. За њега је 
умет ност вели ка позор ни ца на којој се кре
ћу јуна ци који не бира ју уло ге већ их доби ја

ју вође ни сно ви ма  и веру ју ћи да ће помо ћу 
њих откри ти соп стве ни иден ти тет. Глав ни 
јунак ове при че је умет ник Јоца Савић који 
је непра вед но зане ма рен на нашим про сто
ри ма и он нас кроз при ре ђи ва ње Шек спи ро
вог кра ља Лира под се ћа на умет ност и њену 
сушти ну. Овај спој ствар но сти и умет но сти 
одго ва ра спо ју људ ске ништав но сти и нео
гра ни че не људ ске могућ но сти, а на томе се 
засни ва људ ско посто ја ње. 
 А.Д.

Милош Лати но вић на про мо ци ји 

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Слав ко 

Кле пић и Јока Лукић.
ДОБИ ЛИ СИНА: Милош и 

Мир ја на Мар ти но вић  Рав ње, 
Зоран и Даја на Мили чић  
Вишњи ће во, Мар ко и Мари ја 
Мисир кић Пећин ци, Милан и 
Бран ки ца Боја џи ја  Хрт ков ци, 
Саша Мла де нов и Мир ја на 
Мир ко вић Мла де нов  Ста ра 
Пазо ва, Алек сан дар и Дра ги
ца Ђурић  Хрт ков ци, Дар ко и 
Мир ја на Дупор  Рума, Бран ко 
и Бран ка Опа ру шић  Доњи 
Петров ци, Милан и Нико ли на 
Вуче тић  Рума, Борис и Мари
на Фент  Ста ра Пазо ва, Слав
ко и Мир ја на Бућ ко  При ви на 
Гла ва, Ненад и Каћа Уле мек  
Рума, Сувад и Невре са Бега
но вић  Срем ска Митро ви ца, 
Дејан и Мили ца Цви је ти но вић 
 Срем ска Митро ви ца.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Горан и 
Сан дра Награ дић  Гргу рев ци, 
Радо ван и Миро сла ва Зорић  
Љуко во, Бојан и Ката ри на 
Цви је ти но вић  Огар, Срба и 
Мари ја Петро вић  Пла ти че во, 
Гој ко и Еми ли ја Боро вац  
Срем ска Митро ви ца, Дејан и 
Мир ја на Дакић  Рума.

УМР ЛИ: Павлић Бран ка 
рођ. 1940, Мркић Дра го рођ. 
1937, Шего вац Наде жда рођ. 
1935,  Ста ни шић Видо сав рођ. 
1959, Бело ву ко вић Вла де та 
рођ. 1950, Кла шња Све тла на 
рођ. 1945, Рако вић Ста ни слав 
рођ. 1947, Нико лић Десан ка 
рођ. 1926, Миош Иван рођ. 
1943, Бар њак Стој ко рођ. 
1960, Рапо ти Зден ка рођ. 
1943, Шво ња Сми ља на рођ. 
1936, Нико лић Бошко рођ. 
1936, Цви јић Милан рођ. 1947, 
Лилић Анђел ка рођ. 1944, 
Мрђан Зден ко рођ. 1943, 
Ћирић Дра го мир рођ. 1945, 
Тодић Госпа ва рођ. 1930, 
Мрђан Бошко рођ. 1931, 
Мале тић Ђур ђи ца рођ. 1947, 
Лозја нин Милан ка рођ. 1946, 
Лазић Љуби ца рођ. 1946, 
Лукић Све то зар рођ. 1947, 
Миле тић Мили ца рођ. 1930, 
Дрча Мар ко рођ. 1946, Савић 
Бог дан ка рођ. 1948, Буцо њић 
Јеле на рођ. 1938, Гару но вић 
Мили ца рођ. 1939, Лекић 
Дани ца рођ. 1935, Аћи мо вић 
Мило рад рођ. 1945, Кова чић 
Сав ка рођ. 1937, Рај но вић 
Нико ла рођ. 1938, Вуко ма но
вић Мари ја рођ. 1925, Шти мац 
Мари ја рођ. 1931, Беро ња 
Мика рођ. 1928, Јовић Рад ми
ла рођ. 1942.

RUMA
УМР ЛИ: Мари ја Петро вић, рођ. 
1929, Миле на Мило ше вић, рођ. 
1935, Рај ко Дра жић, рођ. 1950, 
Дани је ла Јова но вић, рођ. 2017, 
Јели ца Бошко вић, рођ. 1952, 
Нико ла Јере мић, рођ. 1944, 
Зулеј ка Бага рић, рођ. 1921, 
Миле Ваја гић, рођ. 1937, Мари
ја Попо вић, рођ. 1951, Нада 
Анђел ко вић, рођ. 1953.  



377. MART 2018.  M NOVINEСПОРТ

ИНЂИ ЈА

17 меда ља
за „Желе зни чар“

Кара ти сти инђиј ског „Желе зни ча ра“ 
пости гли су изу зет не резул та те на 
недав но одр жа ном првен ству Сре

ма за мла ђе ста ро сне кате го ри је у Ста
рој Пазо ви. Они су се у Инђи ју вра ти ли 
са 17 меда ља.

Миха и ло Гру бић избо рио је прво 
место у кате го ри ји 50 кг, као и Или ја 
Павло вић у кате го ри ји  55 кг. Ката ши
ца Маша Нин ко вић је била нај у спе шни
ја код пио нир ки у апсо лут ном нивоу, 
Филип Лазић у Б кла си и Алек са Лај

бен шпер гер у Ц кла си. Код поле та ра ца 
нај у спе шни ји је био Сте фан Бје љац у Ц 
кла си а код поле тар ки Дуња Сто јиљ ко
вић у Д кла си. Дру га места избо ри ли су 
Лука Попо вић у Б кла си, Вук Малић и 
Анђе ла Хухн у Ц кла си, као и Тео до ра 
Чан ко вић у Д кла си.

Тре ћа места избо ри ли су Лука Митрић 
у Ц кла си као и Искра Чубри ло и Јова
на Мучи ба бић код поле тар ки у Ц кла си, 
док је Огњен Лукач избо рио тре ћу пози
ци ју у Д кла си код пио ни ра. М.Ђ.

Кара ти сти „Желе зни ча ра“ успе шни на првен ству Сре ма

ПК „БОР КО ВАЦ“ РУМА

Осво ји ли Трем
Репу блич ка пла ни нар

ска акци ја  „22. Зим
ски успон на Трем“ 

одр жа на је 24. фебру а ра на 
Сувој пла ни ни код Ниша, а 
међу уче сни ци ма су били и 
чла но ви Пла ни нар ског клу
ба „Бор ко вац“ из Руме.

Свих 18 чла но ва рум ске 
еки пе успе шно је извр ши
ло успон на врх Трем чија 
је над мор ска виси на 1.810 
мета ра, нај ви ши врх Суве 
пла ни не, чиме се наста
вља успе шна сезо на рум
ског клу ба.

Зим ски успон на врх 
Трем, са ста зом укуп не 
дужи не 24 кило ме тра и са 
пре ко 1.500 мета ра успо на, 
сма тра се јед ном од кон ди
ци о но нај зах тев ни јих пла
ни нар ских акци ја на тери
то ри ји Срби је.

Еки па рум ских пла ни на ра

РУКО МЕ ТА ШИ ЦЕ ГИМ НА ЗИ ЈЕ
СЕ ВРА ТИ ЛЕ ИЗ ДОХЕ

13. на све ту
Руко ме та ши це рум ске Гим на зи је „Сте ван 

Пузић“ вра ти ле су се са Свет ског школ ског 
првен ства у дале кој Дохи са осво је ним 13. 
местом.

Под се ти мо, оне су као држав не прва ки
ње у руко ме ту у школ ском спо р ту пред ста
вља ле Срби ју, али нарав но и свој град, на 
Свет ском школ ском првен ству које је тра ја
ло од 21. фебру а ра до 1. мар та.

Како сазна је мо од Вере Мило ван че вић, 
про фе сор ке физич ког вас пи та ња и тре не
ра гим на зиј ске еки пе, на првен ству се над
ме та ло 18 еки па. 

Руко ме та ши це Гим на зи је су од шест 
мече ва забе ле жи ле три побе де – над еки
па ма Изра е ла и Бугар ске, а потом су у бор
би за 13.место сла ви ле и над еки пом сво
јих вршња ки ња из Фран цу ске.

 – Пре за до вољ ни смо и усло ви ма и 
резул та том који смо пости гли, јер је ипак 
реч о свет ском првен ству на којем су се 
так ми чи ли нај бо љи – рекла је про фе сор ка 
Вера Мило ван че вић. С. Џ.

АТЛЕ ТИ КА

Ања Лајић
сре бр на у пето бо ју

У атлет ској дво ра ни у Бео гра ду одр жа но 
је Дво ран ско првен ство Срби је у више бо ји
ма за све кате го ри је. 

У кон ку рен ци ји је било 28 ста ри јих пио
нир ки а атле ти чар ка „Сре ма“ Ања Лајић 
била је у дисци пли ни пето бој дру го пла си
ра на са укуп но 3328 бодо ва. 60м је пре тр
ча ла за 8,53 секун де, у вис ско чи ла 1,46м, 
куглу од 3кг баци ла на даљи ну од 9,66м, у 
даљ ско чи ла 4,83м а трку на 600м истр ча
ла за 1:57,37. 

Мила на Симић је код мла ђих пио нир ки, 
где је у кон ку рен ци ји је било при ја вље но 
чак 64 так ми чар ке, оства ри ла врло добру 
пету пози ци ју. 60м пре тр ча ла је за 8,75 
секун ди, у даљ из зоне ско чи ла 4,74м а 
куглу од 2кг баци ла је 9,37м дале ко, што је 
било довољ но да тро бој завр ши са осво је
них 2014 бодо ва.

Овим так ми че њем су завр ше на зим ска 
дво ран ска првен ства и сле де так ми че ња 
на отво ре ном од кра ја мар та. Суде ћи по 
оства ре ном током дво ран ске сезо не има мо 
се чему нада ти од мла дих атле ти ча ра АК 
„Срем“ током про ле ћа.
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ОСНОВ НА ШКО ЛА У СТА РОЈ БИН ГУ ЛИ 

Ујед но и учи тељ и вас пи тач
Наста ву изво дим по пла ну 
и про гра му по раз ре ди ма. 

Дого ди се да ми на
при мер уче ник тре ћег

раз ре да каже: Па учи те љу 
ми смо ово већ ради ли! А 

ја му на то одго во рим, 
нисмо, већ си ти то

слу шао про шле годи не, 
док сам ја пре да вао

тада шњем тре ћа ку, каже 
кроз осмех учи тељ

Алек сан дар Хер цег, који 
послед њих осам годи на 

ради и као вас пи тач

У згра ди у којој је кра јем 
Дру гог свет ског рата 
поче ла са радом пар

ти зан ска шко ла у Ста рој 
Бин гу ли, данас учи тељ 
Алек сан дар Хер цег (54) 
изво ди наста ву за пет малих 
чупа вих гла ви ца од првог 
до четвр тог раз ре да. Он 
овде није само учи тељ, већ 
и вас пи тач  јед ном шесто го
ди шњем Фили пу Поља ко
ви ћу, којег  у исто вре ме 
спре ма за прве школ ске 
дане. 

Посао на селу ни мало 
није лак, а нај те же му је кад 
заве је снег, па из сусед ног 
Диво ша уда ље ног шест 
кило ме та ра до шко ле дола
зи пешке. Не жали ни због 
тога учи тељ, јер како каже 
за децу учи нио би све.

Пуне 24 годи не Алек сан
дар пре да је у Основ ној  
шко ли „Све ти Сава“ у Ста
рој Бин гу ли. На овом послу 
је „насле дио“ покој ну ташту, 
учи те љи цу Миро сла ву 
Мило са вље вић, када је у   
селу било мно го више деце 
него што их данас има.

 Била су то лепа вре ме
на. Сећам се, при ча ла ми 
је, када је она дошла да 
ради у ово мало фру шко
гор ско место 60тих годи на, 
било је 40 ђака. Годи на ма 
тај број се све више сма њи
вао, тако да ћу ја у наред ној 
школ ској годи ни има ти само 

јед ног ђака прва ка  са 
сетом при ча учи тељ.

У јед ној учи о ни ци уз пуц
ке та ње ватре из ста ре пећи, 
за кате дра ма седе Нико ла 
Цин гел, он је уче ник првог 
раз ре да, до њега клу пу деле 
Мари на Бер бе ник и Вла ди
мир Лазор, они су уче ни ци 
дру гог раз ре да. Нико ли на 
Добрић је тре ћи раз ред, а 
њен дру гар Мар ко Слан чек 
ђак четвр тог раз ре да.

 Наста ву изво дим по пла
ну и про гра му по раз ре ди
ма. Дого ди се да ми на при
мер уче ник тре ћег раз ре да 
каже: Па учи те љу ми смо 
ово већ ради ли! А ја му на 
то одго во рим, нисмо, већ си 
ти то слу шао про шле годи
не, док сам ја пре да вао 
тада шњем тре ћа ку  каже 
кроз осмех учи тељ, који 
послед њих осам годи на 
ради и као вас пи тач.

Про блем је деци да путу
ју, а роди те љи неће да их 
возе у сусед ни Дивош, где 
би тре ба ло да поха ђа ју 
пред школ ску уста но ву. И 
онда сам се ја при хва тио и 
тог посла, а и мени је мно го 
лак ше онда кад дођу у први 
раз ред. У почет ку је било 
него до ва ња од стра не про
свет не инспек ци је. Као, не 
могу да радим посао вас пи
та ча, али су на кра ју допу
сти ли. Није било дру гог 
реше ња  при ча Алек сан дар 
док у раз го во ру за наш лист 
зада је деци нове дома ће 
задат ке.

На посао путу је из Срем
ске Митро ви це где живи са 
поро ди цом. Каже про шле 
зиме дола зио је седам пута 
пешке у шко лу, јер ауто бус 
није могао због сне га да се 
спу сти у село. Ове зиме је 
мно го лак ше, јер није било 
толи ко сне га.

Мало зака сним, али ме 
они чека ју у топлој учи о ни
ци. Пола ко се ушу њам у 
ход ник, да ослу шнем да ли 
су добри, а они тихо пона
вља ју гра ди во  при се ћа се 
учи тељ тих сне жних дана.

Иако је у шко ли само 
један ђак православне веро
и спо ве сти, како напо ми ње 
уча наци о нал ност се не осе
ти, сви су они јед на ки и рав
но прав ни у дру же њу и игри.

С. Костић
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Згра да шко ле


