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ПОТПИСИВАЊЕУГОВОРАОКУПОПРОДАЈИИНДУСТРИЈЕМЕСАСРЕМ ШИДУ
СТЕЧАЈУ

НовивласнициСрем Шида
У сали Скуп шти не Општи не Шид, 

26. апри ла пот пи сан је уго вор о 
купо про да ји нека да шњег гиган

та месне инду стри је Инду стри је меса 
Срем Шид у сте ча ју. Уго вор су пот
пи са ли сте чај на управ ни ца Дани је ла 
Вида ко вић, вла сник кла ни це меса 
Агро па пук Куку јев ци Бра ти слав Бога
тић и вла сник кла ни це Ђур ђе вић из 
Пећи на ца Милен ко Ђур ђе вић, који 
су сада нови вла сни ци Срем Шида. 
Све ча ном пот пи си ва њу уго во ра при
су ство ва ли су мини стар пољо при
вре де, водо при вре де и шумар ства 
Бра ни слав Неди мо вић и пред сед ник 
Општи не Шид Пре драг Вуко вић са 
сво јим сарад ни ци ма. Пот пи си ва њем 
овог уго во ра, Срем Шид је након 17 
годи на од пре стан ка рада и неко ли ко 
поку ша ја пре у зи ма ња, доби ла конач
но свог новог вла сни ка. Ина че у нека
да шњем пого ну Срем Шида, нека да 
је било запо сле но око 2.000 рад ни ка. 
Нови вла сни ци наја ви ли су инве сти
ци ју вред ну 3,5 мили о на евра, а наја
вље но је да ће у пого ну запо сле ње 
наћи више од сто ти ну рад ни ка.

 Обра ћа ју ћи се при сут ни ма мини
стар Неди мо вић је иста као да се 
ини ци ја ти ва за бес ца рин ски извоз 
гове ђег меса и сун цо кре то вог уља 
раз ви ла пре више од годи ну дана 
при ли ком раз го во ра пред сед ни ка 
Алек сан дра Вучи ћа са пред сед ни ком 
Тур ске Ердо га ном. Спо ра зум са Тур
ском пред ви ђа извоз од 5.000 тона 
меса, а покре та ње гове ђе лини је у 
Срем Шиду помо ћи ће да се испу не 
ти капа ци те ти за извоз.

– Ако посто ји место у Срби ји за које 

је важан тај трго вин ски спо ра зум, то 
је Шид. Како због кла ни це меса Срем 
Шид, тако и због изво за уља на про
стор Тур ске, бес ца рин ског изво за. 
Ово је вели ка ствар за Шид јер има
мо јед ну вели ку инве сти ци ју после 
дуго годи на која ће бити реа ли зо ва на 
у месној инду стри ји у Шиду. Да није 
било овог спо ра зу ма са Тур ском, да 
нема мо бес ца рин ског изво за гове ђег 
меса, тешко да би се ова два чове

ка одлу чи ла на ову инве сти ци ју. То 
је само доказ да тржи ште покре ће 
све. Нема боље ства ри у еко но ми ји 
када зна те коме про да је те сво ју робу 
и када је про да је те без цари не. Ја се 
надам да ћемо у наред ним месе ци ма 
при су ство ва ти поче ци ма про из вод
ње у Срем Шиду, који је нека да био 
гигант месне инду стри је на про сто
ру бив ше Југо сла ви је. Оно што бих 
желео да нагла сим јесте да ћемо ове 

годи не пове ћа ти суб вен ци је за узгој 
јуна ди, како би про из во ђа чи ма дали 
додат ну подр шку – изја вио је Неди
мо вић.

Пред став ни ци локал не само у пра ву 
иста кли су зна чај про да је Срем Шида.

– После 17 годи на од пре стан ка 
рада, нада мо се да ће Срем Шид кре
ну ти поно во путе ви ма ста ре сла ве. 
Гене ра ци је наших гра ђа на су ради ле 
у њему а позна ва ју ћи ове људе, сада 
њего ве нове вла сни ке, који се озбиљ
но баве сво јим послом, сигу ран сам 
ће кла ни ца успе шно да ради и да ће 
запо сле ње наћи вели ки број наших 
гра ђа на – рекао је Пре драг Вуко вић.

Пре ма речи ма нових вла сни ка, 
пла ни ра на је обра да 400 грла гове да 
днев но и њихов извоз у Тур ску.

– Ја као буду ћи вла сник и мој коле
га пози ва мо све буду ће али и бив ше 
сто ча ре који су нека да тови ли јуна ди, 
да се поно во вра те на тај систем това. 
Спо ра зум изме ђу Срби је и Тур ске 
пред ви ђа извоз од 5.000 тона гове ђег 
меса, а за иду ћу годи ну је наја вље но 
да ће тај број бити удво стру чен. Зато 
сма трам да наши сто ча ри тре ба да се 
бази ра ју на узгој јуна ди  како би сви 
зајед но кре ну ли напред – изја вио је 
Милен ко Ђур ђе вић.

Како су иста кли нови вла сни ци, 
дола зе боља вре ме на за Шид.

– Кла ни ца Срем Шид ће доби ти 
нови сјај и убр зо ће бити отво ре на 
нова рад на места. Вели ко ми је задо
вољ ство и вели ка ми је част да вра
ти мо поно во тај ста ри сјај Срем Шида 
и покре не мо про из вод њу – рекао је 
Бра ти слав Бога тић.  М.Н.

Акопостојиместо
уСрбијизакоје

јеважан
трговински
споразумса

Турском,тојеШид,
изјавиојеминистар

пољопривреде
Бранислав
Недимовић

Потписивањекупопродајногуговора(Фото:В.Цуцанић)
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УВОДНИК

А фукара може и ребара... 
Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Г лава глави, плећка комесару, а 
фукара може и  ребара... Тако 
иду стихови из оне народске 

ојкаче у живописној сцени филма 
рађеног по мотивима књиге Бранка 
Ћопића Глуви барут. Фукара је 
одомаћени израз за оно што су Турци 
мекше звали рајом, а о главама и 
комесарима се ваљда већ довољно 
зна. Оно што се у овим крајевима 
називало (с правом или не?) 
фукаром, у Титово време је 
„покрштено“ у „раднике, 
(колективизиране) сељаке и 
релативно јефтину поштену 
интелигенцију“. Та групација је у 
најширем класном смислу припадала 
радничкој класи, која се на посебан 
начин радовала 1. мају, 
међународном празнику рада, пре 
свега због тога што је тај првомајски 
пикник славила уз печено прасе и 
вреле пароле. Први мај је био не 
само празник бившег соја који је у 
преткомунистичко време припадао 
фукари, већ и њиховој социјалистичкој пратећој 
менажерији, у коју су се лако смештали и чиновници.

Било је ту довољно ребара за комитетске бирократе и 
за официрски кор, који је примицање првомајском ручку 
одрађивао увек неком згодном војничком парадом и 
осталим слетским вежбама.

Лепо је функционисала та помало смрдљива бајка док 
је лаж трајала. Колика је то све била лаж, показало се 
деведесетих, када су се дојучерашњи радници  
самоуправљачи почели радовати плаћеном одсуству и 
илузији да би то могло да потраје. Србија је била једина 
земља у којој су синдикати радницима који седе код куће, 
делили кромпир и полутке, док ти исти радници бацају 
цвеће на тенкове који аутопутем „братства и јединства“ 
раздрагано журе у правцу Вуковара и осталих места.

Радничка класа је, уместо класне димензије, изабрала 
царство небеско и светосавску мантијашку културу 
живљења, чиме је саму себе негирала. И док се свет 
радовао рушењу Берлинског зида, ми смо се радовали 
Језди, Дафини, ситном шверцу румунских гаћа и осталим 
стварима са периферије живота и ума. Синдикати су 
постали само рестлови класног фолклора, а „радничкој 
класи“ још увек није јасно зашто су у њеној рођеној земљи 
пожељнији западњачки инвеститори, док су они – радници 
– тек неопходан транзициони багаж. Није ни остали 
пратећи сој радничке државе из првомајских тулума неки 

дугорочнији добитник, али официри пропале ЈНА, који су 
нас одушевљавали својим парадерским представама, 
сигурно су боље прошли од фукаре, односно радничке 
раје. Официри који су изгубили државу одлично су 
наплатили своју вишедеценијску бескорисну лежарину. По 
систему „ја теби сердаре, ти мени војводо“, кукавичка 
килостерска братија, уместо да заврши пред стрељачким 
стројем, данас ужива у генералским пензијама, које су 
веће од министарских плата, као да је добила све битке 
овог света. Част изузецима. Генерали који су преспавали 
рат, који су у годинама када могу коњу реп да ишчупају, 
досађују се у шестособним становима и смишљају чиме 
још да помогну држави коју нису успели да дотуку.

Неки од њих додатно ухлебље су потражили у 
медијској сфери, где нешто што је некад на нешто 
личило, све више врви од прототипова доброг 

војника Швејка, курира Јовице и партизанке Маре... 
Вероватно због тога има проблема са усвајањем медијске 
стратегије, коју такви мапетовци виде као ново правило 
службе Радашинове Је-Не-А.

Све у свему, никад више онакве поклоњене државе 
какву су створили Јосип Броз и камаради. За разлику од 
времена које је било лажно, имало лажну радничку класу, 
лажне синдикате и лажну државу, ово време које је 
сурово, сада је огољено и ближе истини о животу.

Док је ребара, биће и фукаре.            
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ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТАР ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕ ДУ, ВОДО ПРИ ВРЕ ДУ И ШУМАР СТВО

Покра ји на ула же у водо снаб де ва ње  
и изград њу кана ли за ци је

Пот пред сед ник Покра јин-
ске вла де Ђор ђе Мили-
ће вић и покра јин ски 

секре тар за пољо при вре ду, 
водо при вре ду и шумар ство 
мр Вук Радо је вић, уру чи ли су 
у четвр так 26. апри ла у згра-
ди Покра јин ске вла де уго во ре 
вред не 500 мили о на дина ра 
за суфи нан си ра ње изград ње, 
сана ци је и рекон струк ци је вод-
них обје ка та у јав ној сво ји ни 
и кана ли за ци је на тери то ри-
ји Вој во ди не у 2018. годи ни, 
пред став ни ци ма 28 локал них 
само у пра ва међу који ма и 
општи ни Пећин ци која је оства-
ри ла пра во на суфи нан си ра ње 
два про јек та. 

Пот пред сед ник Покра јин ске 
вла де Ђор ђе Мили ће вић је 
изја вио да је доде лом уго во ра 
за про јек те чија вред ност пре-
ма шу је пола мили јар де дина ра 
покре нут један озби љан инве-
сти ци о ни циклус.

У изград њу, сана ци ју или 
рекон струк ци ју вод них обје ка-
та у јав ној сво ји ни инве сти ра но 
је укуп но 360 мили о на дина ра, 
од чега је Покра ји на обез бе ди-
ла 250 мили о на дина ра бес-
по врат них сред ства. Подр жа-
на су 33 про јек та, а новац ће, 
изме ђу оста лог, бити усме рен 
за буше ње и опре ма ње буна-
ра, водо вод не мре же, фабри ке 
воде, пумп не ста ни це. Вред-
ност инве сти ци је у изград њу, 
сана ци ју или рекон струк ци ју 
обје ка та за одво ђе ње отпад-
них – фекал них вода изно си 
140 мили о на дина ра, од чега 
је су ула га ња из покра ји не 50 
мили о на дина ра.

Уго во ре је испред општи-
не Пећин ци пот пи сао Зоран 
Вој кић заме ник пред сед ни ка 
општи не, који је том при ли ком 
иста као зна чај ова два про јек-
та за мешта не Доњег Товар ни-
ка и Обре жа.

За про је кат изград ња кана-
ли за ци о не мре же отпад них 
вода у Доњем Товар ни ку, дру-
га фаза, општи ни Пећин ци су 
одо бре на сред ства у изно су од 
33,7 мили о на дина ра, од чега 
покра ји на обез бе ђу је десет 
мили о на дина ра, а општи на 
23,7 мили о на дина ра, док су 
за про је кат сана ци ја хидро-
тех нич ке и елек тро о пре ме на 
изво ри шту Обреж одо бре на 
сред ства у изно су од 3,8 мили-
о на дина ра од чега 2,6 мили о-
на дина ра обез бе ђу је покра ји-
на а локал на само у пра ва 1,1 
мили он дина ра.

– Изво ри шта у свих 15 насе-
ља зате че на су у ката стро-
фал ном ста њу када их је наше 
Јав но кому нал но пред у зе ће 
Водо вод и кана ли за ци ја пре-
у зе ло од месних зајед ни ца. 
Годи на ма у њих није ула га но 
што је недо пу сти во. Ми смо 
тог тре нут ка себи зада ли циљ 
да свим мешта ни ма у општи-
ни обез бе ди мо ква ли тет но и 
без бед но водо снаб де ва ње, 
те смо запо че ли са про јек ти-
ма сана ци је и рекон струк ци-
је изво ри шта, а кре ну ли смо 
од нај за пу ште ни јих. Заме-
на хидро тех нич ке опре ме на 
изво ри шту у Шима нов ци ма 
је завр ше на, а поред Обре-
жа уско ро почи њу сана ци је 
на изво ри шти ма у Купи но ву 
и Аша њи, што ће мешта ни-
ма ових насе ља обез бе ди ти 
сигур ни је водо снаб де ва ње, 

иста као је Вој кић и додао да 
ће пећи нач ка локал на само у-
пра ва наста ви ти да кон ку ри ше 
за сред ства док сва изво ри шта 
не буду обно вље на. 

Општи ни Инђи ја одо бре но је 
20 мили о на дина ра за изград-
њу пове зног цево во да Бешка. 

Ири шка општи на је доби ла 
сред ства за два про јек та. Први 
је сана ци ја хидро тех нич ке и 
елек тро опре ме црп не ста ни це 
Бор ко вац за Ириг и Врд ник за 
шта је Покра ји на обез бе ди ла 
5.235.000  дина ра, а уче шће 
ири шке општи не је 2.243.000 
дина ра плус ПДВ, док је дру ги 
про је кат изград ње, опре ма ња 
и пове зи ва ња буна ра у Нера-
ди ну. За овај про је кат од 
Покра ји не је доби је но 
3.475.000 дина ра, док локал на 
само у пра ва дода је 1.489.000 
дина ра, тако ђе плус пдв. Уго-
во ре  је пот пи сао Сте ван Кази-
ми ро вић, пред сед ник ири шке 
општи не.

Рум ска општи на је овог пута 
доби ла сред ства за про је кат 
Пумп на ста ни ца за пови ше ње 
при ти ска са пове за ним цево-
во дом за потре бе побољ ша ња 
водо снаб де ва ња насе ља 
Мали Радин ци, о чијем зна ча ју 
смо писа ли и у окви ру изве-
шта ја са 53. сед ни це Општин-
ског већа Рума.

Укуп на вред ност про јек та је 
3.129.567 дина ра. Покра ји на је 
обез бе ди ла 2.179.567 дина ра, 
док је уче шће локал не само у-
пра ве 950.000 дина ра. Уго вор 
је пот пи сао Дра ган Коса но вић, 
шеф Оде ље ња за локал ни 
еко ном ски раз вој.

У име општи не Пећин ци уго вор је пот пи сао Зоран Вој кић

Пред став ни ци вој во ђан ских локал них само у пра ва у Покра јин ској вла ди
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Усво јен план за уре ђе ње Јали је
У Град ској кући у Срем ској Митро ви-

ци, у петак 27. апри ла, одр жа на је 
сед ни ца Скуп шти не гра да. На сед-

ни ци је усво је но више тача ка днев ног 
реда, међу који ма су пред лог одлу ке о 
доно ше њу пла на детаљ не регу ла ци је 
бло ка изме ђу ули ца Прве јалиј ске и 
Фили па Вишњи ћа (блок „Бара јали ја – 
запад“), пред лог одлу ке о изме на ма 
одлу ке о мак си мал ном бро ју запо сле них 
на нео д ре ђе но вре ме у орга ни за ци о ним 
обли ци ма који чине систем јав ног сек то-
ра гра да, ста ту ти Заво да за зашти ту спо-
ме ни ка кул ту ре, Музе ја Сре ма, ПУ „Пче-
ли ца“, као и одлу ке о изме на ма и допу-
на ма ста ту та Исто риј ског архи ва Срем и 
библи о те ке „Гли го ри је Воза ро вић“ у 
Срем ској Митро ви ци. 

Поред тога, усво јен је про грам посло-
ва ња ЈКП Реги о нал на депо ни ја Срем-
Мачва, изме не про гра ма рада Заво да за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре за 2018. 
годи ну, спо ра зум о про ду же њу рока 
важе ња посеб ног колек тив ног-тери то ри-
јал ног уго во ра за јав на пред у зе ћа и при-
вред на дру штва у кому нал ној делат но-
сти чији је осни вач град Срем ска Митро-
ви ца, спо ра зум о про ду же њу рока важе-
ња колек тив ног уго во ра код посло дав ца 
ЈП Срем-гас, изве шта ји о раду Град ског 
пра во бра ни ла штва и о посло ва њу Град-
ског Ста но ва ња за 2017. годи ну, као и 
одлу ка о рас по де ли доби ти Град ског ста-
но ва ња за 2017. годи ну.

Што се тиче пла на детаљ не регу ла ци-
је бло ка изме ђу ули ца Прве јалиј ске и 
Фили па Вишњи ћа, гра до на чел ник Вла-
ди мир Сана дер изја вио је да је у пла ну 
пре тва ра ње тог дела гра да у гра ђе вин-
ско земљи ште.

– С обзи ром на то да нам је гра ђе вин-
ско земљи ште дефи ци тар но, ми овим 
пла ном бару која посто ји у насе љу Јали-
ја пре тва ра мо у град ско гра ђе вин ско 
земљи ште. Оче ку јем да ће град доби ти 
око три хек та ра гра ђе вин ског земљи шта. 
Нарав но, ту је потреб но напра ви ти 
инфра струк ту ру која је нео п ход на, као 
што смо то ура ди ли затр па ва њем баре у 
Тре ћој јалиј ској ули ци, тако да ће ту бити 
омо гу ће на град ња кућа за поро дич но 
ста но ва ње и дру гих стам бе них обје ка та 
– изја вио је Сана дер и додао да се поче-
так реа ли за ци је овог пла на оче ку је у 
наред не две до три годи не, када се испу-
не сви нео п ход ни усло ви, и да Град од те 

реа ли за ци је оче ку је задо во ља ва ју ће 
финан сиј ске при хо де.

Када је реч о ЈКП Реги о нал на депо ни ја 
Срем-Мачва, Сана дер је изја вио да је 
њен про грам посло ва ња ускла ђен са 
одлу ка ма које је доне ла шабач ка локал-
на само у пра ва, а за врши о ца дужно сти 
дирек то ра депо ни је је раз ре шен Небој-
ша Попо вић због смр ти и име но ван 
дипло ми ра ни прав ник Ђор ђе Гршић, 
који је прет ход но раз ре шен дужно сти 
пред сед ни ка Коми си је за ста ту тар на 
пита ња и про пи се Скуп шти не гра да 
Срем ска Митро ви ца.

Тако ђе, на сед ни ци је доне то још неко-
ли ко одлу ка о раз ре ше њи ма и име но ва-
њи ма лица на раз ли чи тим функ ци ја ма. 
Ради се о раз ре ше њу са дужно сти чла-
но ва Управ ног одбо ра Апо те ке Срем ска 
Митро ви ца Ђур ђи це Вла ди са вље вић и 
Сла ђа не Берић, и о име но ва њу Ива не 
Ћосо вић Перо вић и Дија не Стра цен ски 
на њихо ва места. Поред тога, дужно сти 
чла на школ ског одбо ра ОШ „Сло бо дан 
Бајић Паја“ раз ре ше на је Јеле на Вујић и 
за врши о ца те дужно сти име но ван је 
Ђор ђе Миљ ко вић. Врши лац дужно сти 
дирек то ра Цен тра за соци јал ни рад 
„Сава“ Бра ни слав Вук мир раз ре шен је и 
поно во име но ван на поме ну ту функ ци ју.

Након сед ни це, меди ји ма се обра тио и 
Милош Ковач, дирек тор Град ског ста но-
ва ња чији финан сиј ски изве штај и изве-
штај о раду је усво јен на сед ни ци. 

– Ми смо ново, мало пред у зе ће, и 
скон цен три са ни смо пре све га на пру жа-
ње услу га стам бе ним зајед ни ца ма. 
Сход но томе, наша добит није вели ка и 
изно си 89.000 дина ра, али не послу је мо 
у мину су и мислим да је то доста пози-
тив но – рекао је Ковач и додао да Град-
ско Ста но ва ње уско ро тре ба да кре не са 
рено ви ра њем рав них кро во ва на тери то-
ри ји гра да, а тре нут но је рас пи са на јав на 
набав ка за кре че ње зајед нич ких про сто-
ри ја стам бе них зајед ни ца. 

Нема ња Мило ше вић

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер је 
при ли ком обра ћа ња меди ји ма изја вио 
да радо ви у ули ци Вука Кара џи ћа теку 
без већих про бле ма. 

– Посто је одре ђе ни про бле ми на које 
се наи ла зи, као и на сва ком гра ди ли-
шту, али они се углав ном реша ва ју у 
ходу. Инже ње ри тре нут но утвр ђу ју какво 

је ста ње посто је ће посте љи це коло во-
за, а пара лел но са тим ради се нова 
водо вод на мре жа, ста вља ће се нови 
сту бо ви јав не расве те, и нарав но пар-
кинг места и зеле ни ло – рекао је Сана-
дер и додао да се сви про бле ми реша-
ва ју без про бле ма, и како каже, радо ви 
ће нај ве ро ват ни је бити завр ше ни у року.

Радо ви у Улици Вука
Кара џи ћа теку по плану

Вла ди мир Сана дер Милош Ковач
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Општина нема шта да крије

Чла но ви Општин ског 
већа Рума су на сво јој 
сед ни ци, одр жа ној 25. 

апри ла, усво ји ли изве штај о 
раду Општин ске упра ве за 
про те клу годи ну. 

Гово ре ћи о поме ну том 
изве шта ју Воји слав Мио ко-
вић, шеф Каби не та пред-
сед ни ка Општи не је под се-
тио да је Општин ска упра ва 
лане про гла ше на нај бо љом 
када је реч о тран спа рент-
но сти у раду и то од Пове-
ре ни ка за инфор ма ци је од 
јав ног зна ча ја и зашти ту 
пода та ка о лич но сти. 

– При зна ње смо доби ли  у 
сеп тем бру као нај тран спа-
рент ни ја Општин ска упра ва 
на тери то ри ји Срби је. Нај а-
жур ни ји смо када су зах те ви 
за при ступ инфор ма ци ја ма 
од јав ног зна ча ја у пита њу, 
пода ци које обја вљу је мо 
о бро ју запо сле них, њихо-
вим зара да ма и слич но. 
Када је реч о  раци о на ли-
за ци ји Општин ске упра ве, 
сада има мо 123 запо сле на 
на нео д ре ђе но вре ме. То 
је нај ма њи број запо сле-
них до сада, с обзи ром да 
је 2013. годи ни било запо-
сле но 154 лица. Про шле 
годи не смо има ли ула га ња 
у уре ђе ње згра де Општин-
ске упра ве у Глав ној ули ци, 
а ове пла ни ра мо и неке уну-

тра шње радо ве. У поступ ку 
смо доби ја ња стан дар да за 
зашти ту живот не сре ди не 
ИСО 14 001 – рекао је Воји-
слав Мио ко вић.

Он је обра зло жио, буду-
ћи да због оба ве за Душан 
Љуби шић, начел ник 
Општин ске упра ве није 
при су ство вао сед ни ци, и 
изме не и допу не пра вил ни-
ка о уну тра шњем уре ђе њу 
и систе ма ти за ци ји рад них 
места у Општин ској упра ви, 
рекав ши да се уки да место 
помоћ ни ка шефа оде ље-
ња за финан си је, при вре ду 
и пољо при вре ду, јер на том 
месту и нема запо сле ног, 
док се један запо слен пре у-
зи ма у Општин ску упра ву из 
Тури стич ке орга ни за ци је.

Чла но ви Општин ског 
већа су усво ји ли и про грам 
мера подр шке за спро во ђе-
ње пољо при вред не поли-
ти ке и поли ти ке рурал ног 
раз во ја у рум ској општи ни. 
Овде је реч о две мере, које 
су реа ли зо ва не и лане у 
истом оби му. По пет мили-
о на дина ра је опре де ље но 
суфи нан си ра ње кама та за 
пољо при вред не кре ди те и 
за суфи нан си ра ње оси гу ра-
ња пољо при вред не про из-
вод ње у циљу да се пољо-
при вред ни ци под стак ну да 
оси гу ра њем сма ње ризи ке 

сво је про из вод ње. Нарав-
но, основ ни услов је да је 
реч о реги стро ва ним пољо-
при вред ним газдин стви ма. 
Лане је, по оба осно ва, било 
око 320 кори сни ка ових 
мера.

Доне та је и одлу ка о реа-
ли за ци ји про јек та пумп на 
ста ни ца за пови ше ње при-
ти ска са пове за ним цево во-
дом за потре бе побољ ша ња 
водо снаб де ва ња у Малим 
Радин ци ма, а иза овог ком-
пли ко ва ног нази ва је реч о 
изград њи пумп не ста ни це 
која би, пове ћа њем при ти-
ска, дове ла до бољег снаб-
де ва ња жите ља водом, као 
што је то био слу чај у Сте ја-
нов ци ма.

 Ова одлу ка се делом, 
мења ла, буду ћи да је укуп-
на вред ност инве сти ци је 
3,2 мили о на дина ра, а да 
се уче шће општи не, пре ма 
одлу ци над ле жног секре та-
ри ја та, пове ћа ва са 20 на 30 
про це на та, па ће соп стве на 
сред ства општи не за овај 
про је кат бити 950.000 дина-
ра. 

– Надам се да ћемо до 
лета доби ти новац и завр-
ши ти радо ве како би доби ли 
веће коли чи не воде у нај кри-
тич ни јим ули ца ма у Малим 
Радин ци ма, нпр. у Новој 
ули ци, која сва ког лета има 

про бле ма са водо снаб де ва-
њем. Ми смо и у Сте ја нов ци-
ма изгра ди ли такву под ста-
ни цу и сада мешта ни има ју 
довољ не коли чи не воде чак 
и у нај ви шим ули ца ма. Има-
мо још таквих про бле ма у 
неким нашим мести ма и 
не може мо реши ти све те 
про бле ме одјед ном, али ми 
сва ке годи не реша ва мо про-
блем бар јед ног насе ље ног 
места – иста као је дирек тор 
ЈП „Водо вод“ Рума Сло бо-
дан Ста нић.

Чла но ви Општин ског већа 
су при хва ти ли и изве штај 
о раду Зави чај ног музе-
ја Рума, а одо бри ли су и 
100.000 дина ра помо ћи за 
Ака де ми ју Видов дан ских 
вите зо ва Срб ских и 30.000 
дина ра за ЖРК „Сло вен“.

С. Џ.

Сед ни ца Општин ског већа Рума

Воји слав Мио ко вић

При зна ње смо
доби ли  у сеп тем бру 

као нај тран спа рент ни ја 
Општин ска упра ва на

тери то ри ји Срби је. 
Нај а жур ни ји смо када 
су зах те ви за при ступ 

инфор ма ци ја ма од
јав ног зна ча ја у

пита њу, пода ци које 
обја вљу је мо о бро ју 

запо сле них, њихо вим 
зара да ма и слич но, 

рекао је Воји слав
Мио ко вић
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ПРИЗНАЊЕ НАЛЕДА ОПШТИ НИ РУМА

Повољ но послов но окру же ње
Годи шња Скуп шти на 

Наци о нал не али јан се 
за локал ни еко ном ски 

раз вој, НАЛЕД, одр жа на је 
24. апри ла у Бео гра ду, а том 
при ли ком је рум ској општи-
ни зва нич но уру чен сер ти-
фи кат БФЦ СЕЕ. То зна чи да 
рум ска општи на спа да у ред 
оних са повољ ним послов-
ним окру же њем у Југо и сточ-
ној Евро пи. 

Ово је тре ћи пут да рум-
ска општи на успе шно про-
ђе кроз про цес НАЛЕД-ове 
ресер ти фи ка ци је, а сер ти-
фи кат је први пут доби ла 
пре пет годи на.

На годи шњој скуп шти ни 
је уру че но укуп но 17 сер ти-
фи ка та за општи не по мери 
при вре де у Хрват ској, БиХ, 
Маке до ни ји и Срби ји.

У Срби ји су овај сер ти фи-
кат, који зна чи да се нуде 
усло ви за инве сти ра ње по 
нај ви шим међу на род ним 
стан дар ди ма, доби ли само 
Рума, Нови Сад, Сом бор 
и Леско вац. Сер ти фи ка-
ци ја општи на с повољ ним 

послов ним окру же њем у 
Југо и сточ ној Евро пи је од 
вели ке важно сти за при вла-
че ње потен ци јал них инве-
сти то ра, али и за побољ ша-
ње рада локал них упра ва.

НАЛЕД је кон ста то вао да 
је Општи на Рума локал на 
само у пра ва са доста енту-

зи ја зма, што је изу зет но 
важно, јер је људ ски фак тор 
и енер ги ја која се ула же у тај 
про цес од пре суд ног зна ча-
ја за при ме ну стан дар да у 
прак си.

Сер ти фи кат је при мио 
пред сед ник Сла ђан Ман-
чић, а под се ти мо да је то, у 

пери о ду од неко ли ко дана, 
дру го зна чај но при зна ње, 
буду ћи да је рум ска општи на 
недав но доби ла и при зна-
ње од покра јин ске вла де и 
НАЛЕД-а да је лидер у обла-
сти инве сти ци ја у Вој во ди ни. 
То при зна ње су доби ли још 
Сом бор и Нови Сад. С. Џ.

Сла ђан Ман чић при ма сер ти фи кат

ПРЕ ДА ТЕ 23 ПРО ТИВ ГРАД НЕ РАКЕ ТЕ

Заштита
усева
Рум ска општи на је за 

купо ви ну 23 про тив град-
не раке те обез бе ди ла 

900.000 дина ра, а реч је о висо-
ко до мет ним раке та ма „Тра јал 
Д8“. Те раке те је 25. апри ла 
члан Општин ског већа Милен ко 
Секу лић уру чио Мини стар ству 
уну тра шњих посло ва. При мо-
пре да ја је оба вље на у Радар-
ском цен тру „Фру шка гора“. Њих 
ће МУП накнад но дистри бу и ра-
ти про тив град ним ста ни ца ма на 
тери то ри ји рум ске општи не. 

– Овим наста вља мо нашу 
прак су купо ви не про тив град них 
раке та. Извр ши ли смо при мо-
пре да ју 23 раке те и веру је мо 
да ће то бити довољ но за ову 
сезо ну, јер нису потро ше не ни 
све раке те које смо купи ли про-
шле годи не. У Радар ском цен тру су 
похва ли ли обу че ност наших про-
тив град них стре ла ца, сто га сма тра-
мо да ће, уко ли ко за то буде потре-
бе, стрел ци и ове годи не реа го ва ти 
пра во вре ме но и да неће бити ште те 
про у зро ко ва не гра дом – рекао је том 

при ли ком Милен ко Секу лић.
У рум ској општи ни је тре нут но у 

функ ци ји 12 про тив град них ста ни ца, 
а сва ке годи не из буџе та се издва ја ју 
и додат на нов ча на сред ства за сти-
му ла ци ју про тив град них стре ла ца. 

С. Џ.

Милен ко Секу лић са купље ним 
про тив град ним раке та ма

ТО РУМА

Дан пла не те Земље
Дан пла не те Земље, 22. април, Тури-

стич ка орга ни за ци ја Руме је обе ле жи ла 
рад ном акци јом 23. апри ла која је под ра-
зу ме ва ла уре ђе ње Зашти ће ног ста ни-
шта Бара Трско ва ча у бли зи ни Пла ти че-
ва.

Поред запо сле них у Тури стич кој орга-
ни за ци ји, акци ји су се при дру жи ле и 
коле ге из Покра јин ског заво да за зашти-
ту при ро де из Новог Сада, ђаци пла ти-
че вач ке ОШ „Мили вој Пет ко вић Фећ ко“, 
чла но ви Покре та изви ђа ча „Сте ви ца 
Попов“ и Ловач ко дру штво Пла ти че ва 
који су, удру же ним сна га ма, уре ђи ва ли 
ово зашти ће но ста ни ште.

Под се ти мо, Бара Трско ва ча је зашти-
ће но ста ни ште свр ста но у тре ћу кате го-
ри ју зашти ће них при род них доба ра и 
обу хва та повр ши ну од око 168 хек та ра , 
док режим зашти те дру гог сте пе на обу-
хва та повр ши ну од око 43 хек та ра.

Ста вље на је под зашти ту ради очу ва-
ња при род них мре сти ли шта рет ких 
аутох то них врста риба, лиња ка и злат-
ног кара ша, али и као ста ни ште бар ско-
мочвар них еко си сте ма и мочвар не веге-
та ци је. 

Бара Трско ва ча је дата на упра вља ње 
Тури стич кој орга ни за ци ји Рума која се о 
њој ста ра, уре ђу је, про мо ви ше и има је 
у сво јој тури стич кој пону ди као јед но од 
места у рум ској општи ни које ваља 
посе ти ти. С. Џ.
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СРП СКА ЧИТА О НИ ЦА ИРИГ

Пла ни ра не број не
актив но сти у овој годи ни
Срп ска чита о ни ца – нај ста ри је чита-

ли ште у Срба, сре ди ште је кул тур-
них деша ва ња у Ири гу, а тако ће 

бити и ове годи не. 
– Напра ви ли смо богат план и про грам 

и надам се да ћемо успе ти све да реа ли-
зу је мо, јер то не зави си само од нас. За 
реа ли за ци ју оног што смо пла ни ра ли 
потреб на су и нека већа сред ства, тако 
да смо ми већ кон ку ри са ли на неко ли ко 
кон кур са. Од мини стар ства кул ту ре 
доби је но је мили он дина ра за опре ма ње 
ком плет но уре ђе не Михи зо ве куће, у 
окви ру про јек та „Гра до ви у фоку су“. Кон-
ку ри са ли смо и код покра јин ског секре та-
ри ја та за кул ту ру, потом од мини стар ства 
за опре ма ње дечи јег оде ље ња. Ми тај 
про стор има мо, али нема мо опре му, 
поли це, сто ло ве, сто ли це. Дакле, тре ба 
мало да га модер ни зу је мо, јер нам сада 
деца дола зе у део за одра сле, али 
мислим да би боље било да има ју кутак 
при ла го ђен њима, исти че Вера Нов ко-
вић, дирек тор ка Срп ске чита о ни це.

На јесен се пла ни ра 55. Сабор библи-
о те ка ра Сре ма, а 17. окто бра је доде ла 
Михи зо ве награ де.

– Вели ки поду хват који смо завр ши ли 
је адап та ци ја Михи зо ве род не куће, која 
би тре ба ло да буде један мини кул тур ни 
цен тар, јер нам у Чита о ни ци поне ста је 
про сто ра – ту смо нај ви ше има ли помоћ 
Покра јин ске вла де и уз поме ну тих мили-

он дина ра, мада смо кон ку ри са ли за 
више, оче ку јем да би у мају или јуну 
могли да отво ри мо тај про стор и има мо 
већ при пре мље не про гра ме које ћемо ту 
реа ли зо ва ти – исти че дирек тор ка Нов ко-
вић.

Ири шка општи на и Срп ска чита о ни ца 
су укљу че ни у рад фон да ци је „Нови Сад 
Европ ска пре сто ни ца кул ту ре“ и ту ће се 

кон ку ри са ти са про гра мом Публи ка у 
фоку су, то се првен стве но одно си на 
про гра ме који ће се одви ја ти у Михи зо вој 
кући. 

Игор Миро вић је при ли ком борав ка у 
Ири гу наја вио већа ула га ња у ову општи-
ну. 

 – Надам се да ће ту бити и већа сред-
ства за кул ту ру јер су, због прет ход них 
зна чај них ула га ња, и доби ли награ ду 
Луча, не мала сред ства су издво је на за 
раз вој кул ту ре у Ири гу. Јед на од нај леп-
ших згра да у Сре му је упра во обно вље-
на сред стви ма Покра ји не, то је згра да 
Каси не у Врд ни ку у којој ми има мо две 
лепе про сто ри је за наш огра нак библи о-
те ке „Мили ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“. 
Она је поно во поче ла са радом почет ком 
апри ла, после две годи не пау зе, због 
радо ва на рено ви ра њу. Тамо има мо око 
14.000 књи га, а ради само један човек. 
Има мо укуп но око 50.000 књи га, у Ири гу 
око 35.000 – каже Вера Нов ко вић и дода-
је да би Ири жа ни могли да буду и мало 
рев но сни ји чита о ци. 

– Зато има мо и про гра ме у жељи да 
дове де мо нај мла ђе чита о це, када њих 
при во ли мо и уве ри мо коли ко је лепо и 
зна чај но чита ти, ми смо сте кли чита о це 
за цео живот. Зато нам је посеб но важно 
да се дру жи мо са пред школ ци ма и чита-
о ци ма мла ђег узра ста. Сна ла зи мо се за 
набав ку нових књи га, углав ном су то 
сред ства од чла на ри не, али су то скром-
на сред ства. Пома же нам наш осни вач 
– ири шка општи на, кон ку ри ше мо и код 
покра јин ског секре та ри ја та за кул ту ру 
који опре де љу је одре ђе на сред ства за 
библи о те ке и купу је мо од отку па књи га 
мини стар ства кул ту ре, а није зане мар-
љи во и да нам људи покла ња ју књи ге – 
рекла је за наше нови не дирек тор ка Нов-
ко вић.

С. Џ.

Свет ски дан књи ге и аутор ских пра ва 
обе ле жа ва се 23. апри ла , а одлу ка о обе-
ле жа ва њу овог дату ма доне та је на Гене-
рал ној кон фе рен ци ји УНЕ СКО-а у Пари зу 
1995. годи не. Обе ле жа ва њу овог дана 
при кљу чи ла се и Срп ска чита о ни ца у Ири-
гу која је 23. апри ла, у огран ку библи о те ке 
у Врд ни ку, при ре ди ла при јем за уче ни ке 
првих раз ре да врд нич ке основ не шко ле 
„Мили ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“. За уче-

ни ке нижих раз ре да ОШ „Доси теј Обра до-
вић“ у Ири гу, Чита о ни ца је 24. апри ла 
при ре ди ла госто ва ње драм ске сек ци је 
ОШ „Мили ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“ који 
су у сали Чита о ни це изве ли пред ста ву 
Побу на у библи о те ци за сво је ири шке 
вршња ке. У про гра му је уче ство ва ла и 
Ана ста си ја Сто јић из Врд ни ка која је 
одсви ра ла неко ли ко ком по зи ци ја на кла-
ви ру.

Обе ле жен Свет ски дан књи ге

Мали ша ни у Срп ској чита о ни ци

Вера Нов ко вић, дирек тор ка Срп ске чита о ни це
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АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ ИРИ ГА

Дона ци ја за пче ла ре

Дирек тор Аген ци је за рурал ни раз вој 
Ири га Федор Пушић пре дао је Нико ли 
Бошко ви ћу, пред сед ни ку Дру штва пче-

ла ра Ири га дона ци ју, реч је о леко ви ма за 
пче ле, која је доби је на од Покра јин ског 
секре та ри ја та за нау ку.

– Ради се о пче лар ским пре па ра ти ма 
„Варо том“ и „Фор са том“ фир ме „Евро том“ 
који се кори сте у пче лар ству, а дру штво ће 
га дистри бу и ра ти сво јим чла но ви ма. Нама 
је циљ да раз ви ја мо пче лар ство, а један од 
основ них раз ло га је тај што је ово воћар ски 
крај. Зна мо да пче ле пома жу при оплод њи 
воћа и бит но нам је да пче лар ско удру же ње 
функ ци о ни ше и има мо доста пче ла ра – 
рекао је Федор Пушић.

Нико ла Бошко вић, пред сед ник Дру штва 
пче ла ра Ириг је иста као да им ова дона ци ја 
доста зна чи, пого то во после три заи ста 
тешке годи не за пче ла ре.

 – То су леко ви које ми кори сти мо за лече-
ње пче ла и није про блем купи ти их за неко-
ли ко кошни ца, али ко има 50 и више кошни-
ца, то онда доста кошта. Има ли смо три 
вео ма лоше годи не када је пче лар ство у 
пита њу. У ири шкој општи ни има мо три де се-
так пче ла ра који су чла но ви нашег дру штва, 
али их има знат но више на нашој тери то ри-

ји. Дола зе и са стра не пче ла ри и доно се 
кошни це и зато се тру ди мо да има мо више 
чла но ва, из целог Сре ма, како би могли 
обез бе ди ти ква ли тет не пре да ва че. Не 
може мо дове сти добре пре да ва че за пет на-
е стак пче ла ра – каже Бошко вић.

Недав но је одр жа но прво пре да ва ње за 
цео реги он, а у пла ну је још.

 – Тада смо има ли пре ко 150 пче ла ра из 
целог Сре ма, дола зи ли су и из Срем ских 
Кар ло ва ца и Новог Сада. И помоћ општи не 
нам је зна чај на у томе да актив но сти ма 
при ву че мо мла де пче ла ре, јер нам дола зи 
све више мла дих пче ла ра који чак наме ра-
ва ју да дођу у нашу општи ну и овде живе. 
Пче лар ство мно го зна чи за овај наш воћар-
ски крај јер се при но си, зави сно од врсте 
воћа, од 30 до 70 одсто уве ћа ју деј ством 
пче ла. Она је неза ме њи ви опра ши вач. Пче-
лар ство нам тако сви ма зна чи, од тури стич-
ке орга ни за ци је, општи не, воћа ра и вино-
гра да ра до пче ла ра и оно тре ба да се раз-
ви ја. Са „Евро то мом“ има мо добру сарад-
њу, он је био спон зор тог нашег послед њег 
пре да ва ња и ја се надам да ће се та сарад-
ња наста ви ти – рекао нам је Нико ла Бошко-
вић, пред сед ник Дру штва пче ла ра Ири га.

С. Џ.

Федор Пушић и Нико ла Бошко вић

Општи на Инђи ја рас пи са ла је Јав ни позив 
за реа ли за ци ју про гра ма струч не прак се, у 
скла ду са ово го ди шњим Акци о ним пла ном 
запо шља ва ња, а који је део Стра те ги је одр-
жи вог раз во ја до 2020. годи не. Овим про гра-
мом мла ди неза по сле ни тре ба да стек ну 
прак тич на зна ња како би лак ше доби ли 
стал но запо сле ње. Лица са сред њим обра-
зо ва њем струч ну прак су оба вља ју шест 
месе ци са накна дом од 18.000 дина ра, са 
вишом шко лом девет месе ци и накна дом од 
20.000, док са висо ким четво ро го ди шњим 
обра зо ва њем прак са тра је 12 месе ци и за 

то је пред ви ђе на накна да од 22.000 дина ра. 
Укуп на пла ни ра на сред ства у изно су од 
2.600.000 дина ра обез бе ђе на су у буџе ту 
Општи не. 

На осно ву ове и дру гих мера општи не 
Инђи ја, тренд сма ње ња бро ја неза по сле них 
на еви ден ци ји Наци о нал не слу жбе за запо-
шља ва ње наста вљен је и у 2018. годи ни, 
тако да је у мар ту изно сио 1.949 неза по сле-
них, при чему је запо сле но 623 лица, 456 на 
одре ђе но и 167 на нео д ре ђе но вре ме, при 
чему је 127 лица било на еви ден ци ји Наци-
о нал не слу жбе.

ИНЂИ ЈА

Струч на прак са

ЗАВОД ЗА ЈАВ НО 
ЗДРА ВЉЕ

Анализа воде
Пре ма пода ци ма обја вље-

ним на зва нич ном веб сај ту 
Заво да за јав но здра вље у 
Срем ској Митро ви ци 23. апри-
ла, вода која се дистри бу и ра 
гра ђа ни ма је хиги јен ски 
исправ на и здрав стве но без-
бед на на осно ву пода та ка 
доби је них бак те ри о ло шким и 
физич ко-хемиј ским испи ти ва-
њи ма извр ше ним у јану а ру, 
фебру а ру и мар ту ове годи не. 
Како се наво ди у саоп ште њу, 
кон тро ла ква ли те та воде за 
пиће оба вља се редов но, на 
осно ву уго во ра изме ђу ЈКП 
Водо вод и Заво да за јав но 
здра вље, а у скла ду са закон-
ском регу ла ти вом. 

Поред тога, на сај ту заво да 
обја вљен је и изве штај о 
исправ но сти воде на арте-
шким чесма ма у гра ду за први 
квар тал ове годи не, и пре ма 
тим пода ци ма на чесма ма код 
МЗ Сло бо дан Бајић Паја, у 
ули ци Мило ша Оби ли ћа, у 
ули ци Ста ри Шор код СДК, код 
желе знич ке ста ни це, као и на 
углу Кузмин ске ули це и Палан-
ке, вода није за пиће.  Вода са 
оста лих арте шких чесми је 
исправ на.  Н. М.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Позив
сезон цима

Аген ци ја за рурал ни раз вој 
Гра да Срем ска Митро ви ца 
обја ви ла је позив за сва лица 
заин те ре со ва на за оба вља ње 
сезон ских посло ва у пољо при-
вре ди, са или без иску ства, да 
се јаве на теле фон аген ци је 
022/610-573 сва ког рад ног 
дана од 8 до 12 часо ва, у 
пери о ду од 3. до 17. маја. Циљ 
пози ва је пру жа ње подр шке у 
про на ла же њу сезон ског посла 
у обла сти пољо при вре де. 

У петак, 18. маја, на Сај му 
запо шља ва ња у ПСЦ „Пин ки“ 
биће одр жа но пове зи ва ње 
свих заин те ре со ва них лица са 
посло дав ци ма, на штан ду 
Сезон ски посло ви у пољо при-
вре ди, у пери о ду од 11 до 13 
часо ва. Том при ли ком, сви 
заин те ре со ва ни за сезон ске 
посло ве има ће при ли ку да 
директ но раз го ва ра ју са 
потен ци јал ним посло дав ци-
ма.

Ова акци ја спро во ди се у 
скло пу про јек та Пове ћа ње 
при ли ка за запо шља ва ње 
сезон ских рад ни ка, који Наци-
о нал на али јан са за локал ни 
еко ном ски раз вој (НАЛЕД) 
спро во ди уз подр шку Немач ке 
раз вој не сарад ње. 
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СЕД НИ ЦА СО ИНЂИ ЈА

Асфалтирају се 74 улице
Већи на одбор ни ка Скуп-

шти не општи не Инђи ја 
пози тив но се изја сни-

ла по пита њу пред ло га одлу-
ке чел них људи тог срем ског 
гра да да се локал на само у-
пра ва кре дит но заду жи како 
би се у нај кра ћем могу ћем 
пери о ду кре ну ло са реа ли-
за ци јом исто риј ског про јек та 
који се одно си на асфла ти-
ра ње 74 ули це на тери то-
ри ји општи не Инђи ја. Таква 
одлу ка доне та је на 22. сед-
ни ци одр жа ној у сре ду, 25. 
апри ла. Како каже Вла ди-
мир Гак, пред сед ник Општи-
не Инђи ја кре дит но заду же-
ње пока за ло се као боље и 
брже реше ње у одно су на 
прет ход ну одлу ку, а која је 
под ра зу ме ва ла реа ли за ци ју 
про јек та кроз јав но-при ват-
но парт нер ство.

– Сма тра мо да је кре дит-
но заду же ње боље реше ње 
јер ћемо већ за месец дана 
моћи да кре не мо са првим 
радо ви ма и до сеп тем бра 
може мо већ асфал ти ра-
ти један број ули ца. Сада 
чека мо само још сагла сност 
Мини стар ства финан си ја, 
јер је таква закон ска про це-
ду ра – каже Гак и дода је да 
ће Општи на Инђи ја доби-
ти добре усло ве, мисле ћи 
на грејс пери од у тра ја њу 
од две годи не и пет годи на 
отпла те динар ског кре ди та.

– Поно сни смо на ову 
одлу ку јер смо је доне ли на 
бази про ра чу на. Мно го је 
јеф ти ни је и јед но став ни је 
на овај начин доћи до нео-
п ход них сред ста ва, а наши 
сугра ђа ни то на сво јој кожи 
неће осе ти ти. Ова кву одлу-
ку смо доне ли и захва љу ју-
ћи пот пи са ним уго во ри ма 
за седам нових инве сти ци ја 
чији ће ефек ти бити нај сна-
жни ји упра во у току наред не 
две годи не – каже пред сед-
ник Општи не Инђи ја.

– Уз већ посто је ћи при лив 
у буџет, поме ну те инве сти-
ци је поче ће да дају озбиљ-
на сред ства која ће пуни ти 
буџет општи не Инђи ја, од 
поре за на имо ви ну, поре за 
на зара де... а у пери о ду од 
две годи не има ће мо их још 
и уз оздра вље ње буџе та, ми 
апсо лут но ника кве про бле-
ме неће мо има ти да сер ви-
си ра мо ту врсту кре ди та – 
каже Гак. 

Пред сед ник Општи не 
Инђи ја потвр дио је да се 
ради о сред стви ма у изно су 
од 468 мили о на дина ра која 
ће бити и више него довољ-
на да се реа ли зу је исто риј-
ски про је кат. 

– Толи ка је про це ње-
на вред ност про јек та али 
мислим да када се кре не са 
кон крет ним радо ви ма утро-

ше на сред ства биће и мања. 
То не може мо зна ти док не 
кре ну радо ви на тере ну, али 
сва ка ко мора мо обез бе ди ти 
оно ли ко на коли ко је про це-
ње на вред ност про јек та – 
каже Гак.

Одбор ни ци СО Инђи ја 
већи ном гла со ва усво ји ли 
су и Одлу ку о реба лан су 
буџе та општи не Инђи ја за 

теку ћу годи ну који је у 
локал ну касу увр стио додат-
них 348 мили о на дина ра. 
Како је и рани је иста као 
пред сед ник Општи не Инђи-
ја Вла ди мир Гак раз лог за 
реба ланс јесу, махом, 
инфра струк тур ни про јек ти 
којих нису хте ли да се 
одрек ну. То су рекон струк-
ци ја три ули це: Голу би нач ке 
у Инђи ји, 1. новем бра у 
Љуко ву и Кра ља Петра у 
Бешки, а затим и рекон-
струк ци ја пута од Виле 
Стан ко вић до Дуна ва у Чор-
та нов ци ма. 

– Сред стви ма која смо 
увр сти ли у буџет финан си-
ра ће мо и рекон струк ци ју 
глав них ули ца у Новим Кар-
лов ци ма и Новом Слан ка-
ме ну, и ту кре ће мо уско ро 
са радо ви ма – иста као је 
Гак и додао да ће бити 
рекон стру и сан и пар кић код 
Гим на зи је, у цен тру гра да.

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

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

М.Ђ.

Руко вод ство општи не 
Инђи ја у прет ход них годи ну 
и по дана успе ло је да сма-
њи насле ђе на дуго ва ња те 
локал не само у пра ве за око 
700 мили о на дина ра. То је 
потвр дио пред сед ник 
Општи не исти чу ћи да су 
само за дуго ве инђиј ског 
Дома здра вља у прет ход ној 
годи ни издво ји ли 175 мили-
о на дина ра.

– Ове годи не смо пред ви-
де ли још 125 мили о на 

дина ра како би Дом здра-
вља дове ли на нулу. Оче ку-
је мо да ћемо у наред них 
годи ну дана успе ти да ста-
би ли зу је мо локал ни буџет 
и да у њега неће мо више 
мора ти да про јек ту је мо 
дуго ве. Одго вор ним и 
дома ћин ским пона ша њем 
пости гли смо мно го тога и 
врло смо поно сни на све 
што смо ура ди ли у ове 
непу не две годи не – рекао 
је Гак.

Реба лан сом буџе та 
отво ре на је нова пози ци ја 
која се одно си на сред-
ства за сти пен ди ра ње нај-
у спе шни јих спор ти ста са 
тери то ри је општи не Инђи-
ја. Реч је о сред стви ма од 
два мили о на дина ра који-
ма ће бити награ ђе ни 
успе си спор ти ста а већ 
сле де ће годи не, како је 
потвр дио први човек 
општи не Инђи ја, та сред-
ства биће и већа.

Сма ње н дуг

Новац за 
спор ти сте 

Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи не Инђи ја
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ДАНИ СРП СКЕ КУЛ ТУ РЕ У ИСТРИ

Инђи ја парт нер фести ва ла
Општи на Инђи ја била је ово го ди-

шњи парт нер десе тог јуби лар-
ног фести ва ла Дани срп ске кул-

ту ре у Истри који орга ни зу је Клуб Срба 
Истар ске жупа ни је, Вије ће срп ске 
наци о нал не мањи не Истар ске жупа-
ни је, Срп ски кул тур ни цен тар у Истри 
и Коор ди на ци ја Срба Истре уз подр-
шку гра да Пуле и Истар ске жупа ни је. 
Пред сед ник Општи не Инђи ја, Вла ди-
мир Гак отво рио је про грам фести ва-
ла у Срп ском кул тур ном цен тру у Пули 
иста кав ши да је Истра реги он који 
је при мер него ва ња раз ли чи то сти и 
толе ран ци је наци о нал них зајед ни ца. 

– Упра во ова кав фести вал пока-
зу је да је раз у ме ва ње и толе ран ци ја 
изме ђу раз ли чи тих кул ту ра у Истри 
на нај ви шем нивоу а при ли ка да сво-
јим актив но сти ма и подр шком допри-
не се раз во ју добрих одно са Срби је и 
Истре пред ста вља вели ку част и задо-
вољ ство за Општи ну Инђи ја – рекао је 
Гак током посе те Пули где се састао и 
са гра до на чел ни ком Бори сом Миле-
ти ћем. Одр жа ни су и била те рал ни 
састан ци са заме ни ком гра до на чел ни-
ка Лаби на Зора ном Рај ко ви ћем и заме-
ни цом општи не Фажа на Адом Дамја-
нац о учвр шћи ва њу сарад ње изме ђу 

тих општи на. Раз го во ри су вође ни и са 
срп ским кон зу ли ма као и пред став ни-
ци ма срп ских поли тич ких стра на ка у 
Хрват ској.

Осим поли тич ке деле га ци је, у Истри 
је бора ви ло и Кул тур но-умет нич ко 
дру штво „Соко“ које је насту па ло са 
народ ним игра ма и песма ма из Сре-
ма, рок бенд „Ста ре куке“ који је одр-

жао кон церт у кафеу „Rock“ у Пули и 
град ски там бу ра шки орке стар под вођ-
ством мае стра Љубин ка Лази ћа, умет-
ни ци и песни ци.      

До кра ја годи не оче ку је се поврат на 
посе та пред став ни ка Истре у Инђи ју, 
који су и про шле годи не бора ви ли у 
овом срем ском гра ду.

М.Ђ.

Гак отво рио фести вал Дани срп ске кул ту ре у Пули (сли ка са сај та www.indji ja.net)

550 ГОДИ НА ЦРКВЕ СВЕ ТОГ НИКО ЛЕ У СТА РОМ СЛАН КА МЕ НУ

Богат про грам у част све ти те ља
Пра во слав на општи на Ста-

ри Слан ка мен, месна зајед ни-
ца, Спе ци јал на бол ни ца „Др 
Бори во је Гња тић“ и Тури стич ка 
орга ни за ци ја општи не Инђи ја 
од 19. до 22. маја орга ни зо ва-
ће богат про грам у скло пу обе-
ле жа ва ња 550 годи на посто ја-
ња пра во слав не цркве Све ти 
Нико ла.

За субо ту, 19. мај, пла ни-
ра на је мани фе ста ци ја „Злат-
ни котлић“ која ће поче ти у 14 
часо ва на про сто ру око цркве. 
Орга ни за тор обез бе ђу је рибу, 
а коти за ци ја за уче шће изно си 
1.000 дина ра по еки пи. 

Како потвр ђу ју у инђиј ској 
Тури стич кој орга ни за ци ји, 
истог дана, у 19 часо ва почи ње 
духов но вече у којем уче ству ју 
уче ни ци ОШ „Ђор ђе Нато ше-
вић“ Нови Слан ка мен, певач-
ка гру па КУД-а „Соко“, уче ни ци 
основ них шко ла, ауто ри нај-
бо љих лите рар них и ликов них 
радо ва на тему „Мир на лука 
Змај Огње ног Вука“, Позо ри-
ште мла дих ама те ра Пећин ци 
„Све та мај ка Анге ли на“ и исто-
ри ча ри умет но сти Јован Колун-
џи ја и Јеле на Ћера нић.

Дру гог дана оче ку је се дола-

зак Њего вог Пре о све штен ства 
Епи ско па Срем ског Госпо ди на 
Васи ли ја и дочек мошти ју Све-
тог Арсе ни ја Срем ца, након 
чега ће бити одр жа на и све та 
литур ги ја. Поче так цен трал не 
мани фе ста ци је пред ви ђен је у 
под не на кеју у Ста ром Слан-

ка ме ну. Уче ству ју: КУД „ДР 
Ђор ђе Нато ше вић“ Нови Слан-
ка мен, Етно гру па музич ке шко-
ле „С.С. Мокра њац“ Бео град и 
дири гент Бран ко Тадић, Вла ди-
ка Јован (О Бла го род ној лози 
Бран ко ви ћа), Див на Љубо је вић 
интер пре та тор пра во слав не 

духов не музи ке, Срђан Ива но-
вић глу мац у уло зи Змај Огње-
ног Вука, Љуба Мана сти је вић 
срп ски етно појац, ком по зи тор и 
тек сто пи сац, Ива на Жигон глу-
ми ца, Љуби во је Тадић глу мац, 
Мар ко Шће па но вић гуслар, 
Недељ ко Бил кић, народ ни 
певач и води тељ ка про гра ма 
Зора на Кршош Нико лић. 

Послед њег, тре ћег дана 
обе ле жа ва ња јуби ле ја у 9 
сати биће орга ни зо ва на све та 
литур ги ја у цркви Све тог Нико-
ле. М.Ђ.

Црква Све тог Нико ле у Ста-
ром Слан ка ме ну подиг ну та је 
1468. годи не и пред ста вља 
спо ме ник кул ту ре од изу зет-
ног зна ча ја. Пре ма пре да њу, 
поди гао ју је Вук Гргу ре вић, у 
наро ду познат као Змај Огње-
ни Вук. Нај ста ри ји писа ни 
помен о цркви из 1501. годи не 
поти че са запи са попа Ђор ђа 
на четво ро је ван ђе љу пив ског 
мана сти ра. Свој дана шњи 
изглед доби ла је у 18. веку, 
после мно го број них обно ва.

О цркви
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На тргу Док то ра Зора на Ђин ђи ћа 
при ка за на је пока зна вежба о 
без бед но сти у сао бра ћа ју на 

путе ви ма уче ни ци ма основ них шко ла у 
Ста рој Пазо ви. Пока зна вежба се спро-
ве ла у окви ру неде ље посве ће не без-
бед но сти на путе ви ма коју су орга ни зо-
ва ли општин ски Савет за без бед ност 
сао бра ћа ја, при пад ни ци поли циј ске 
ста ни це у Ста рој Пазо ви и Црве ни крст.

Уче ни ци су има ли при ли ку да виде 
посту пак збри ња ва ња повре ђе них при-
ли ком сао бра ћај не незго де, а поме ну-
тим орга ни за ци ја ма у том чину су 
помо гли и при пад ни ци ватро га сне ста-
ни це као и лекар ско осо бље Дома 
здра вља „Др Јован Јова но вић Змај“. 
Циљ је био да се подиг не свест како 
мла ђих тако и одра слих о зна ча ју 
пошто ва ња сао бра ћај них про пи са, 
како би сви више води ли рачу на о без-
бед но сти, као и сма ње ње бро ја сао-
бра ћај них незго да. Савет за без бед-
ност у сао бра ћа ју општи не Ста ра 
Пазо ва у сарад њи са при пад ни ци ма 
Мини стар ства уну тра шњих посло ва и 
орга ни за ци јом Црве ни Крст целу неде-
љу посве ћу ју еду ка ци ји гра ђа на о без-
бед но сти у сао бра ћа ју на путе ви ма, па 
је тако прва у низу актив но сти је одр-
жа на у ПУ „Радост“ у насе љу Банов ци 
Дунав у виду пока зне вежбе мали ша-

ни ма који су се упо зна ли са пра ви ли ма 
у сао бра ћа ју, пошто ва њу сао бра ћај них 
зна ко ва и сиг на ли за ци је. И за уче ни ке 
Шко ле за основ но и сред ње обра зо ва-
ње „Антон Ска ла“ одр жа но је пре да ва-
ње о позна ва њу сао бра ћај них пра ви ла 
у сарад њи са Тех нич ком шко лом у Ста-
рој Пазо ви.

Када и како пре ћи пешач ки пре лаз и 
шта мора да зна бици кли ста који уче-
ству је у сао бра ћа ју само су нека од 

пита ња на која су уче ни ци ове шко ле 
доби ли одго во ре. Актив ност су реа ли-
зо ва ли про фе со ри и уче ни ци Тех нич ке 
шко ле са сме ра тех ни чар друм ског 
сао бра ћа ја који су демон стри ра сао-
бра ћај на пра ви ла. Сви уче ни ци поме-
ну те шко ле доби ли су пешач ке дозво-
ле као потвр ду да су поло жи ли пешач-
ки испит и савла да ли овај део сао бра-
ћај них пра ви ла.

 Ј. Д.

БЕЗ БЕД НОСТ У САО БРА ЋА ЈУ

Еду ка ци ја нај мла ђих

Пројекат „Стара Пазова: Град под лупом“ суфинансирала Општина Стара Пазова.

НОВИ БАНОВ ЦИ

Ухап ше ни дели квен ти
Опе ра тив ним радом при пад ни ка Поли-

циј ске ста ни це у Ста рој Пазо ви при ве де ни 
су мало лет ни ци који су на Ускрс каме ни ца-
ма раз би ли деко ра тив ну подну расве ту 
поста вље ну у окви ру реше ња цен тра у 
Новим Банов ци ма. Про тив њих ће бити 
под не та при ја ва над ле жном тужи ла штву 
због кри вич ног дела уни шта ва ње јав не 
имо ви не на ште ту држа ве. Под се ћа мо, про-
це ње на вред ност при чи ње не ште те је око 
500 евра, а уко ли ко се томе дода заме на 
под них инста ла ци је ште та би могла да буде 
дале ко већа.

 С. С.

ПРВЕН СТВО У ШАХУ

Сре бро за Вукашина

Шахи ста Вука шин Грчић почет ком апри-
ла насту пио је у Новом Саду на Кадет ском 
првен ство у шаху за узраст до 16 годи на. 
Вука шин је низом сјај них пар ти ја од 16 уче-
сни ка осво јио дру го место и још јед ном 
пока зао да је међу нај бо љим шахи сти ма 
свог узра ста у Срби ји. Дру го место му је 
доне ло сре бр ну меда љу и пехар. Вука шин 
је сја јан  шахи ста и  одли чан уче ник Гим на-
зи је у Ста рој Пазо ви, при мер како је могу ће 
ускла ди ти оба ве зе у шко ли и има ти врхун-
ске спорт ске резул та те. С. С.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

За шко ле без наси ља

Да шко ле у општи ни Ста ра Пазо ва буду 
шко ле без наси ља пору ка је струч них рад-
ни ка ста ро па зо вач ког Цен тра за соци јал ни 
рад који су одр жа ли прву од укуп но три еду-
ка тив не ради о ни це са уче ни ци ма 5. и 6. 
раз ре да јед не од нај број ни јих основ них шко-
ла у Ста рој Пазо ви у окви ру про јек та који се 

одно си на пре вен ци ју вршњач ког наси ља у 
шко ла ма. Цен тар за соци јал ни рад уз подр-
шку општи не спро во ди про је кат који има за 
циљ да спре чи наси ље које се деша ва у 
шко ла ма. Хоће ли се иден ти фи ко ва ти коли-
чи на наси ља међу децом и саме жртве и 
осна жи ти да при ја ве исто пита ње је на које 
ћемо одго вор доби ти по завр шет ку про јек та 
у којем, поред уче ни ка ста ро па зо вач ке 
Основ не шко ле „Бошко Пал ко вље вић Пин-
ки“, уче ству ју и пред став ни ци Основ ног јав-
ног тужи ла штва, Поли циј ске ста ни це, локал-
не теле ви зи је и позна те лич но сти. С. С.

ПАЗО ВИ ЗИ ЈА

Побе да Пан геа бојс-а
Побед ни ци првог музич ког фести ва ла 

„Пазо ви зи ја 2018“ су чла но ви музич ке гру пе 
под нази вом „Пан геа бојс“ из Нове Пазо ве. 
Састав чине вокал ни соли ста Михај ло Мија-
и ло вић, бас гита ри ста Бошко Дра га нић, буб-
њар Иван Мило ва но вић, кла ви ја ту ри ста 
Ђор ђе Мар ја но вић и гита ри ста Игор Хрка-
ло вић. Поме ну та петор ка пред ста вља ће ову 
срем ску општи ну на мани фе ста ци ји „Дани 
Ста ре Пазо ве у Бра ти сла ви“ који се одр жа-
ва ју од 11. до 13. маја у Репу бли ци Сло вач-
кој, а публи ка у Ста рој Пазо ви моћи ће да их 
чује и у окви ру Кул тур ног лета у Ста рој 
Пазо ви. Орга ни за тор прве „Пазо ви зи је“ је 
Општи на Ста ра Пазо ва и Цен тар за кул ту ру 
и пре ма њихо вим наја ва ма овај фести вал 
биће одр жан у две кате го ри је „Фолк Пазо ви-
зи ја“ и „Поп – рок Пазо ви зи ја“. С. С.
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Регре си ра ње пре во за сту де на та
У Новом Саду 24 . апри ла су уру че ни 

уго во ри и реше ња о доде ли нов ча-
них сред ста ва Покра јин ског секре-

та ри ја та за висо ко обра зо ва ње и науч но 
истра жи вач ку делат ност за регре си ра ње 
пре во за сту де на та у међу град ском сао-
бра ћа ју на тери то ри ји АП Вој во ди не за 
2018. годи ну. Покра јин ски секре та ри јат за 

регре си ра ње пре во за обез бе дио је 20 
мили о на дина ра, а сред ства су доде ље-
на локал ним само у пра ва ма које су оства-
ри ле пра во на осно ву јав ног кон кур са, 
међу који ма је и општи на Пећин ци. 

Покра јин ски секре тар проф. др Зоран 
Мило ше вић уру чио је уго во ре пред став-
ни ци ма локал них само у пра ва, а испред 

Општи не Пећин ци уго вор је при мио 
Зоран Вој кић заме ник пред сед ни ка 
Општи не, који је том при ли ком иста као 
зна чај подр шке Покра јин ске вла де и ова-
квих кон кур са.

– По овом кон кур су Општи ни Пећин ци 
је укуп но доде ље но 837.985,00 дина ра за 
115 буџет ских сту де на та са тери то ри је 
пећи нач ке општи не, што ће зна чај но рас-
те ре ти ти наша издва ја ња из општин ског 
буџе та за ову наме ну. Поред ове мере, 
Општи на Пећин ци сти пен ди ра 45 сту де-
на та. Тру ди мо се коли ко год може мо да 
мла ди ма из наше општи не олак ша мо 
сти ца ње висо ког обра зо ва ња јер у ком-
па ни ја ма које послу ју на тери то ри ји наше 
општи не посто ји потре ба за висо ко о бра-
зо ва ним кадро ви ма, којих у овом тре нут-
ку прак тич но нема на еви ден ци ји Наци о-
нал не слу жбе за запо шља ва ње у општи-
ни – рекао је Вој кић.

Сред ства за регре си ра ње пре во за по 
овом кон кур су наме ње на су за буџет ске 
сту ден те, за сту ден те који нису кори сни-
ци услу га сме шта ја и исхра не у сту дент-
ском цен тру и који не кори сте сти пен ди је 
и кре ди те.

Купи нци на Сабо ру ватро га са ца
У субо ту 21. априла је 

Новом Саду одр жан 
први Сабор пред сед ни-

ка, секре та ра и коман ди ра 
добро вољ них ватро га сних 
дру шта ва у орга ни за ци ји 
Ватро га сног саве за Вој во ди-
не, којем су при су ство ва ли и 
пред став ни ци Добро вољ ног 
ватро га сног дру штва „Деспот 
Ђурађ Бран ко вић“ из Купи но-
ва и Зоран Вој кић заме ник 
пред сед ни ка Општи не Пећин-
ци. Уче сни ке Сабо ра уго стио 
је и пред сед ник Покра јин ске 
вла де Игор Миро вић, који се 
том при ли ком освр нуо на уло-
гу ватро га сних дру шта ва, која 
су, како је рекао од изу зет ног 
зна ча ја за сва ку сре ди ну, 
посеб но у кри зним ситу а ци ја-
ма и у мањим сре ди на ма. Он 
је ујед но наја вио и подр шку у 
уна пре ђе њу рада ових дру-
шта ва.

– Тру ди ће мо се да зајед но 
са сек то ром за ван ред не ситу-
а ци је на наци о нал ном нивоу 
са свим нашим ресу сри ма 
уна пре ди мо ваш поло жај и 
рад. Обе ћа вам да ћемо бити 
соли дар ни ји, и да ћемо на 
бази пре по зна ва ња вашег 
зна ча ја у дру штву извр ши ти 
све оба ве зе које има мо – изја-
вио је пред сед ник Миро вић.

Након јав не рас пра ве о 
пред ло гу Зако на о добро вољ-
ним дру штви ма у јану а ру ове 
годи не одлу че но је да ће се 
више ула га ти у она дру штва 

која има ју фор ми ра не једи ни-
це за гаше ње пожа ра, као и 
да ће све извр шне једи ни це 
бити реги стро ва не у Мини-
стар ству уну тра шњих посло ва 
како би се добро вољ ци раз-
дво ји ли од орга ни за ци ја слич-
ног име на која не гасе пожа ре, 
те је тим пово дом пред сед ни-
ца Ватро га сног саве за Вој во-
ди не Љуби ца Крња ић иста кла 
зна чај подр шке Покра јин ске 
вла де и уру чи ла пред сед ни ку 
Миро ви ћу пла ке ту у знак 
захвал но сти за подр шку.

На рани је током дана одр-

жа ном Сабо ру, који је под ра-
зу ме вао струч ну обу ку пред-
сед ни ка, коман ди ра и секре-
та ра добро вољ них ватро га-
сних дру шта ва, којем су при-
су ство ва ли Жељ ко Јев тић 
коман дир и Жар ко Лукач 
пред сед ник купин ског ДВД, 
пре да ва чи из Про фе си о нал-
но ватро га сне једи ни це из 
Новог Сада и Добро вољ ног 
ватро га сног дру шва из Сло-
ве ни је пред ста ви ли су при-
сут ни ма кори стан симу ла тор 
за обу ку коман ди ра.

– Вео ма нам је зна чи ло ово 

пре да ва ње јер је при ка зан 
пот пу но нови при ступ обу ци 
нових кадр о ва а самим тим и 
пра вац у којем наше добро-
вољ но ватро га сно дру штво 
тре ба да се раз ви ја. Иако смо 
ми мла до дру штво које је, 
захва љу ју ћи пре све га подр-
шци пећи нач ке локал не 
само у пра ве, за непу не чети-
ри годи не успе ло да фор ми ра 
и опре ми функ ци о нал ну 
ватро га сну једи ни цу пре нама 
је још дуг пут раз во ја и оса-
вре ме њи ва ња – иста као је 
Јев тић.

Игор Мировић са ватрогасцима из Купинова

Додела уговора у Покрајинској влади
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АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА:  ПОСЕ ТА БУГАР СКОЈ

Бугараска дигитална 
пољопривреда

У скло пу сту диј ског путо ва ња Митров ча ни су има ли при ли ку да посе те 
неко ли ко пољо при вред них газдин ста ва, вели ке и мале пољо при вред не 
систе ме, у око ли ни Софи је и Плов ди ва, који при ме њу ју диги тал не ино-
ва ци је

Аген ци ја за рурал ни 
раз вој Гра да Срем ска 
Митро ви ца орга ни зо-

ва ла је сту диј ско путо ва ње у 
Бугар ску на тему диги тал не 
пољо при вре де. На путо ва-
ње су уз пред став ни ке Аген-
ци је ишли и пољо при вред-
ни ци и субјек ти сео ског 
тури зма из Срем ске Митро-
ви це, који су са овог путо ва-
ња доне ли пози тив но иску-
ство. У скло пу сту диј ског 
путо ва ња Митров ча ни су 
има ли при ли ку да посе те 
неко ли ко пољо при вред них 
газдин ста ва, вели ке и мале 
пољо при вред не систе ме, у 
око ли ни Софи је и Плов ди-
ва, који при ме њу ју одре ђе не 
диги тал не ино ва ци је, као и 
да уче ству ју у ради о ни ца ма 
где су пре зен то ва на реше-
ња и диги тал не плат фор ме 
које се при ме њу ју у земља-
ма ЕУ.

– Диги та ли за ци ја пољо-
при вре де јесте нови на за 
нас, али је при мен љи ва и у 
нашим усло ви ма, и тре ба је 
посма тра ти као иза зов са 
којим се наши пољо при-
вред ни ци мора ју суо чи ти, 
јер мора мо узе ти у обзир да 
се ми суо ча ва мо и са јед ним 
мно го већим иза зо вом, а то 
је да неис ко ри шће ног пољо-
при вред ног земљи шта ско-
ро да више нема, а посто је-
ће агро тех нич ке мере нису 
довољ не да обез бе де 
потре бан раст. При ме на 
диги тал них ино ва ци ја у 
биљ ној про из вод њи омо гу-
ћа ва пра ће ње ста ња и про-
ме на на пар це ла ма у сва кој 
фази про из вод ње, а посеб-
но су зна чај не јер обез бе ђу-
ју пољо при вред ни ци ма 
инфор ма ци ју како да се нај-
бо ље при пре ме за наред ну 
сезо ну.  У сто чар ској про из-
вод њи инфор ма тич ке тех но-
ло ги је омо гу ћа ва ју да се 
пра ти здрав стве но ста ње 
живо ти ња, али и коли чи на 
мле ка, меса и оста лих про-

из во да који се од тих живо-
ти ња доби ја ју. Инфор ма тич-
ке плат фор ме и апли ка ци је 
омо гу ћа ва ју пољо при вред-
ни ци ма да на сво јим мобил-
ним уре ђа ји ма пра те коли-
чи ну пада ви на на пар це ли, 
воде књи гу поља, пра ве 
ана ли зу тро шко ва, као и 
при хо да на нивоу целог 
газдин ства – изја вио је 
Петар Самар џић, дирек тор 
Аген ци је за рурал ни раз вој.

– Посе ти ли смо фар му у 
око ли ни Плов ди ва која посе-
ду је 5.000 кра ва муза ра, где 
је сва ка живо ти ња чипо ва-
на. Микро чип на огр ли ци 
пра ти млеч ност кра ве, док 
чип на нози пра ти њено кре-
та ње, самим тим и здрав-
стве но ста ње. Диги тал на 
тех но ло ги ја у овом слу ча ју 
обез бе ђу је и инфор ма ци ју о 
теле сној тем пе ра ту ри живо-
ти ње, днев ној коли чи ни 
мле ка за сва ку кра ву и оста-
ле зна чај не инфо р ма ци је. 
Фар ма посе ду је и соп стве ну 
био га сну ста ни цу и савре-
мен систем за изђу бра ва ње 

шта ла – каже Бра ни слав 
Јова но вић, пољо при вред-
ник из Лаћар ка.

Ана Јова но вић, мла да 
митро вач ка пољо при вред-
ни ца изја ви ла је да диги тал-
не тех но ло ги је омо гу ћа ва ју 
пољо при вред ни ци ма да 
пра те ста ње на сво јим посе-
ди ма у сва ком момен ту, да 
раз у ме ју зашто су при но си 
мањи или већи у неким 
дело ви ма пар це ле у одно су 
на оста так пар це ле на којој 
су при ме ње не исте агро тех-
нич ке мере. Тако ђе, пре ма 
њеним речи ма, висо ко тех но-
ло шке ино ва ци је су при мен-
љи ве и код непо љо при вред-
них актив но сти, на при мер 
код рурал ног тури зма, 
посеб но у доме ну мар ке тин-
га, али и за при бли жа ва ње 
мар ги на ли зо ва ним дру-
штве ним гру па ма.

Митр ов ча ни су уви де ли и 
како се диги тал не ино ва ци је 
при ме њу ју у навод ња ва њу 
код про из вод ње кром пи ра. 
Захва љу ју ћи сен зо ри ма за 
вла жност земљи шта одре-

ђу ју се пра ви моме нат за 
навод ња ва ње и потреб на 
коли чи на воде, како земљи-
ште не би доби ло пре ви ше 
или пре ма ло воде.  За то су 
зна чај не топо граф ске мапе 
и сате лит ски сним ци који 
дају инфор ма ци ју о нивоу 
земљи шта. Тако ђе, при ка за-
на је и модер на меха ни за ци-
ја за ато ми зи ра ње, као и 
при ме на бежич не кому ни ка-
ци је и раз ме не инфор ма ци ја 
у реал ном вре ме ну изме ђу 
трак то ра који раде на истој 
пар це ли, и у днев ним и ноћ-
ним усло ви ма, или по лошем 
вре ме ну.       

У Срби ји је недав но отво-
ре на прва диги тал на фар ма 
у Кри ва ји код Бач ке Топо ле, 
где ће пољо при вред ни ци 
током целе сезо не, на отво-
ре ним дани ма диги тал не 
фар ме, у сва кој фази пољо-
при вред них радо ва, моћи 
да се уве ре како нове тех-
но ло ги је чине пољо при-
вред ну про из вод њу ефи ка-
сни јом и дово де до пове ћа-
ња при но са.  

На диги тал ним њива ма
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ПРЕД СТАВ НИ ЦИ КОМЕ СА РИ ЈА ТА ЗА ИЗБЕ ГЛИ ЦЕ У ОПШТИ НИ ШИД

Ста но ви за избе гли це
на 25 годи на
У про сто ри ја ма Црве ног 

крста у Шиду, 24. апри ла 
одр жан је саста нак пред-

став ни ка Коме са ри ја та за 
избе гли це Репу бли ке Срби је 
са чла но ви ма избе глич ких 
поро ди ца које су кон ку ри са ле 
за реша ва ње стам бе ног пита-
ња. Спо ра зу мом о гран ту 
закљу че ним изме ђу Бан ке за 
раз вој Саве та Евро пе и Репу-
бли ке Срби је у вези са Реги о-
нал ним стам бе ним про гра-
мом, обез бе ђе на су сред ства 
за купо ви ну кућа или ста но ва 
како би се решио про блем 
стам бе ног збри ња ва ња избе-
гли ца. 

Састан ку су при су ство ва ли 
пред став ни ци седам избе глич-
ких поро ди ца са тери то ри је 
шид ске општи не, које на прет-
ход ном кон кур су нису ушле у 
ужи избор за стам бе ну згра ду 
која тре ба да се гра ди у насе-
љу „Исток“ у Шиду. Њима  су 
том при ли ком пре зен то ва ни 
бли жи усло ви кон кур са. Њихов 
стам бе ни про блем тре бао би 
бити решен по истим пра ви ли-
ма али купо ви ном ста но ва у 
шид ској општи ни у јав ну сво ји-
ну држа ве Срби је.

– Ово је про ши ре ње реги о-
нал ног про јек та које је запо че-
ло 2013. годи не када су при ку-
пље на дона тор ска сред ства 
за реша ва ње про бле ма избе-
гли ца. Пре три годи не на овим 
про сто ри ма смо иза бра ли 
кори сни ке за загра ду која тре-
ба да се изгра ди. Било је при-
ја вље но више кан ди да та него 
што има ста но ва. У пре го во ри-
ма са дона то ри ма дого во ре но 

је да се поро ди ца ма које нису 
ушле у ужи избор пону ди 
реше ње купо ви ном ста но ва у 
овој општи ни. Ово је једин-
стве на при ли ка да они реше 
стам бе но пита ње без понов-
ног под но ше ња доку мен та ци је 
за кон курс – иста као је Рад ми-
ло Дедо вић пред став ник 
Коме са ри ја та за избе гли це.

Избе глич ким поро ди ца ма 
нуди се могућ ност да након 
шест месе ци заку па у пону ђе-
ном ста ну, исти и отку пе по 50 
одсто нижој вред но сти од 
тржи шне, на пери од од 25 
годи на.

– На овај начин ће се уз 
помоћ Коме са ри ја та за избе-
гли це и дона то ра реши ти 
стам бе ни про блем избе глич-
ких поро ди ца. Нада мо се да 
ће изград њом стам бе не згра-
де која тре ба да поч не да се 

гра ди ове годи не, свих десет 
поро ди ца и ових седам додат-
них, реши ти свој про блем, 
Важно је да се ови људи у што 
кра ћем року опре де ле, да ли 

им ови усло ви кон кур са одго-
ва ра ју – иста као је Иви ца 
Јовић помоћ ник пред сед ни ка 
Општи не Шид заду жен за 
соци јал на пита ња.

Са састан ка у шид ском 
Црве ном крсту

Током раз го во ра са пред-
став ни ци ма Коме са ри ја та за 
избе гли це, избе глич ке поро-
ди це изло жи ле су сво је про-
бле ме, које се поред нере ше-
ног стам бе ног пита ња, одно се 
и на про на ла зак запо сле ња.

– Ја не радим ниг де и немам 
ника ква при ма ња. Повре ме но 
зара ђу јем у сезон ским посло-
ви ма и живим у јед ној згра ди у 
Јаме ни, где нема ни стру је ни 
воде. Заин те ре со ван сам за 
овај кон курс, али не знам како 
ћу све то да пла ћам, јер 
немам редов на при ма ња. 
Имам и здрав стве них про бле-
ма, оште ће на ми је кич ма и 
лева нога и због тога не могу 

про на ћи стал но запо сле ње, 
каже – Радо ван Трла јић из 
Јаме не.

Тешко до посла

Радо ван Трла јић

ГИМ НА ЗИ ЈА РУМА

Одо бре но ИТ оде ље ње
Од нове школ ске годи-

не, уко ли ко буде 
довољ но заин те ре-

со ва них уче ни ка, рум ска 
Гим на зи ја „Сте ван Пузић“ 
има ће ново, пето оде ље ње 
и то за уче ни ке са посеб ним 
спо соб но сти ма за инфор ма-
ти ку и рачу нар ство, одно сно 
ИТ оде ље ње. 

Поред рум ске, ово оде ље-
ње ће, када је Срем у пита-
њу, бити отво ре но и у шид-
ској Гим на зи ји, а већ посто ји 
у Срем ској Митро ви ци.

Од 21. апри ла, сва ке субо-
те, у рум ској Гим на зи ји се 
одр жа ва ју бес плат ни при-
прем ни часо ви за пола га ње 
при јем ног испи та за упис у 
ово оде ље ње, а како сазна-
је мо од дирек тор ке Софи је 
Бла го је вић, има два де се-
так заин те ре со ва них. Сви 
који би желе ли да се упи шу, 
инфор ма ци је о томе, као и 
рас по ред бес плат них при-
прем них часо ва могу наћи 
на сај ту рум ске Гим на зи је. 

При јем ни за све заин те-

ре со ва не уче ни ке, свр ше не 
осма ке, из Јужно бач ког и 
Срем ског окру га, биће одр-
жан 3. јуна у Гим на зи ји „Змај 
Јова Јова но вић“ у Новом 
Саду. Пола же се мате ма ти-
ка а реч је о зада ци ма сред-
њег и напред ног нивоа. 

– Они који су заин те ре со-
ва ни за пола га ње овог при-
јем ног при ја вљу ју се код 
нас и при ја ве могу у рум ску 
Гим на зи ју доне ти у пери о ду 
од 11. до 14. маја у вре ме-
ну од 9 до 14 часо ва – каже 

Софи ја Бла го је вић и дода-
је да ће ИТ оде ље ње бити 
фор ми ра но уко ли ко при јем-
ни поло жи и за уче ње у Гим-
на зи ји у Руми се опре де ли 
од 15 до 20 уче ни ка. С. Џ.

Софи ја Бла го је вић
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ПУТИН ЦИ

Изградња вртића и обнова школе
Ове годи не у Путин ци ма ће се 

изво ди ти радо ви од вели ког 
зна ча ја како за мла ђу децу, 

тако и основ це, али сва ка ко и њихо-
ве роди те ље. Наи ме, већ дуго посто ји 
потре ба, а пот пи си ва на је и пети ци-
ја, за изград њу врти ћа у овом селу. 
Кра јем мар та рас пи сан је тен дер за 
изво ђа ча радо ва на изград њи врти ћа 
повр ши не 155 ква драт них мета ра, док 
је вред ност ове инве сти ци је 8,3 мили-
о на дина ра.

 – Када буде завр шен у врти ћу ће се 
офор ми ти два оде ље ња, а у сва ком 
ће бити по 25 деце, као и сви пра те ћи 
садр жа ји да би вртић нор мал но функ-
ци о ни сао. Вртић ће се ради ти у делу 
наше основ не шко ле где је рани је био 
тех нич ки каби нет и стан, буду ћи да се 
тај про стор више не кори сти. Пла ни-
ра ли смо да у вртић иду деца из Пути-
на ца, Жар ков ца и Доњих Петро ва ца, 
а оче ку је се да капа ци тет буде попу-
њен, пого то во што је локал на само-
у пра ва за сву децу обез бе ди ла бес-
пла тан вртић – каже за наше нови не 
Бран ко Ман дић, пред сед ник Саве та 
МЗ Путин ци.

Пре ма пла ну, радо ви би тре ба ло да 
поч ну поло ви ном јуна, а рок за њихов 
завр ше так је два месе ца. Зато је реал-
но оче ки ва ти да би мали ша ни могли 
да кре ну у вртић 1. сеп тем бра, када 
стар ту је и нова школ ска годи на.

Од Кан це ла ри је за упра вља ње јав-
ним ула га њи ма доби је на су и сред-
ства за ком плет но опре ма ње пути нач-
ке ОШ „Доси теј Обра до вић“. Про је кат 
је готов а за оче ки ва ти је да се, нај ка-
сни је почет ком маја, рас пи ше тен дер.

– Вред ност ових радо ва је око 70 
мили о на дина ра. Ради се ком плет но 
енер гет ска ефи ка сност шко ле, мења 
се кров, про зо ри, вра та, гре ја ње које 
ће бити на пелет, мокри чво ро ви, 
фискул тур на сала, што се каже оста-
ће само ста ри зидо ви – каже Бран ко 
Ман дић.

 Шко ла „Доси теј Обра до вић“ има 
и под руч на оде ље ња у Жар ков цу и 
Доњим Петров ци ма са укуп но 264 уче-
ни ка.

 – После рекон струк ци је усло ви 
ће бити заи ста знат но бољи. Има мо 
сре ће што је ово вели ка шко ла јер је 
про јек то ва на за 700 ђака, тако да се 
може ради ти спрат по спрат и да увек 
буде довољ но про сто ра за несме та-
ну наста ву. Тако и ако радо ви захва-

те наред ну школ ску годи ну деца неће 
изо ста ја ти са наста ве – исти че Бран-
ко Ман дић, пред сед ник Саве та МЗ 
Путин ци. С. Џ.

ОШ Доси теј Обра до вић у Путин ци ма

Бран ко Ман дић

ЦЕН ТАР ЗА ЖРТВЕ СЕК СУ АЛ НОГ НАСИ ЉА МИТРОВАЧКЕ БОЛНИЦЕ

Зау ста ви, зашти ти, помо зи
Митро вач ка Општа бол ни ца део је 

про јек та „Зау ста ви, зашти ти, помо-
зи“ и један од седам цен та ра у Вој-

во ди ни, чији је основ ни зада так пру жа ње 
помо ћи и подр шке у осна жи ва њу жена ма 
и девој ка ма, жртва ма сек су ал ног наси-
ља, где оне доби ја ју меди цин ске услу ге, 
услу ге пси хо-соци јал не и саве то дав не-
тера пиј ске при ро де, као и услу ге прав ног 
саве то ва ња.

Пре ма речи ма прим. др Пре дра га Рогу-
ли ћа, спец. гине ко ло ги је и аку шер ства 
и  коор ди на то ра митро вач ке бол ни це у 
овом про јек ту, у Цен тру се оба вља ју нео-
п ход ни пре гле ди уз кон сул та ци је лека ра 
спе ци ја ли ста из дру гих оде ље ња, а за 
жртве сек су ал ног наси ља Цен тар пру жа 
и јед ну од услу га која није била уоби ча-
је на и доступ на свим жртва ма овог вида 
наси ља. Реч је о пси хо со ци јал ној подр-
шци током целог про це са, од почет ног 
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Бор ба про тив дија бе те са
У четвр так, 26. апри-

ла, на Тргу Ћире 
Миле ки ћа у Срем ској 

Митро ви ци орга ни зо ва на 
је акци ја мере ња шеће ра 
у крви, пово дом обе ле жа-
ва ња месе ца бор бе про тив 
дија бе те са. Орга ни за тор 
ове акци је било је Дру штво 
за бор бу про тив шећер не 
боле сти Срем ска Митро-
ви ца, уз подр шку Град ске 
упра ве за здрав стве ну и 
соци јал ну зашти ту. 

Тим пово дом, начел ник 
Град ске упра ве за здрав-
стве ну и соци јал ну зашти ту 
Воји слав Мир нић обра тио 
се меди ји ма.

– Дру штво за бор бу про-
тив шећер не боле сти је ове 
годи не, као и прет ход них, 
кон ку ри са ло код Град ске 
упра ве за здрав стве ну и 
соци јал ну зашти ту са про-
јек том „Зајед но у бор би про-
тив дија бе те са“. Град Срем-
ска Митро ви ца ће и ове 
годи не, као и прет ход них, 
подр жа ти њихо ве про јек те 
који има ју за циљ поди за ње 
колек тив не све сти ста нов-
ни штва о здра вом начи ну 
живо та и бор би про тив дија-
бе те са. Све њихо ве пре зен-
та ци је, пре да ва ња, инфор-
ми са ње гра ђа на, као и акци-
је које упра во спро во де 
зајед но са Домом здра вља 

и Заво дом за јав но здра-
вље, биће подр жа не од 
стра не гра да – рекао је 
Мир нић.

Дија бе тес је јед на од 
воде ћих боле сти у све ту, 
поред кар ди о ва ску лар них. 
Оно што је застра шу ју ће је 
да болест попри ма пан де-
миј ски карак тер. У Срем ској 
Митро ви ци од дија бе те са 
болу је око 5.000 људи, а 
исто толи ко људи има и пре-

ди ја бе те сно ста ње, и код 
њих је бит на пре вен ти ва да 
не би дошло до испо ља ва-
ња боле сти – рекли су у 
Удру же њу за бор бу про тив 
шећер не боле сти из Срем-
ске Митро ви це. Ова кве 
акци је се спро во де сва ке 
годи не по месним зајед ни-
ца ма и на тај начин се про-
ве ра ва здрав стве но ста ње 
сугра ђа на. 

Н. Мило ше вић
Воји слав Мир нић

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Ругло у Ули ци
16. диви зи је

ЈКП „Кому на ли је“ Срем ска Митро ви ца 
упу ћу је апел сугра ђа ни ма пово дом кон-
стант ног поја вљи ва ња дивље депо ни је у 
Ули ци 16. Диви зи је. И поред поста вља ња 
довољ ног бро ја кон теј не ра и редов ног 
пра жње ња, неса ве сни гра ђа ни баца ју 
вели ке коли чи не сме ћа поред поста вље-
них судо ва. 

Овим поступ ци ма угро жа ва се без бед-
ност и здра вље ста на ра овог насе ља!

пре гле да до њеног изла ска из наси ља
 На недав но одр жа ном састан ку рад-

не гру пе овог цен тра, било је речи о 
доса да шњим резул та ти ма рада и бро ју 
жена, одно сно дево ја ка које су потра жи-
ле помоћ у Цен тру за жртве сек су ал ног 
наси ља који се нала зи у  митро вач кој бол-
ни ци, при оде ље њу гине ко ло ги је. Савет-
ни це цен тра Бра ни сла ва Голић и Ива-
на Рогу ља, дипл. пси хо ло зи, изне ле су 
инфор ма ци ју да је у доса да шњем раду, у 
пери о ду од окто бра месе ца про шле годи-
не до данас, при ја вље но седам слу ча је-
ва сек су ал ног наси ља и углав ном су то 
мало лет не осо бе или адо ле сцент ки ње, 
што је сва ка ко пора жа ва ју ћи пода так.

  У про те клих годи ну дана одр жа-
ни број ни семи на ри у  циљу ефи ка сног 
спро во ђе ња актив но сти на пре вен ци ји и 
раном откри ва њу род но- засно ва ног, сек-
су ал ног и наси ља у поро ди ци и про це су 
орга ни зо ва ња зашти те жена и дево ја ка 
које су пре жи ве ле наси ље. Покра јин ски 
секре та ри јат за здрав ство је носи лац 
дела спро ве де них актив но сти на  обу ци 
здрав стве них рад ни ка који уче ству ју у 
овом  про јек ту и зајед но са Меди цин ским 

факул те том у Новом Саду, орга ни зо ва-
на су пре да ва ња у свих седам цен та ра 
у Вој во ди ни. Услу ге цен тра доступ не су 
24 сата, а пру жа  се жена ма и девој ка-
ма, које су изло же не или су у про це су 
изла ска из ситу а ци је сек су ал ног наси ља, 
али и жена ма које су нека да пре жи ве ле 
сек су ал но наси ље и има ју потре бу за 
пси хо ло шком, прав ном и дру гом врстом 
подр шке и помо ћи. Цен три има ју зна чај-
ну уло гу у осна жи ва њу жена да при ја ве 
наси ље, јер се у мно гим сре ди на ма у 
нашој земљи рет ко и нера до гово ри о сек-
су ал ном наси љу. Обу ку је завр ши ло око 
1.850 пру жа о ца услу га из здрав стве ног 
и дру гих систе ма зашти те, а митро вач-
ка бол ни ца, као један од седам Цен та ра 
у Вој во ди ни, актив но  уче ству је у спро-
во ђе њу овог про јек та, кроз обу ку лека ра 
и меди цин ских сеста ра/тех ни ча ра, као 
и обез бе ђи ва ње аде кват ног про сто ра и 
опре ме за њего ву успе шну реа ли за ци ју. 
Коор ди на тор за нашу бол ни цу прим. др 
Пре драг Рогу лић, сачи нио је  про це ду ре 
за посту па ње у таквим ситу а ци ја ма, са 
којом су упо зна ти сви запо сле ни у митро-
вач кој бол ни ци.
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ПРВОМАЈСКИ ИНТЕРВЈУ СА РАМБОМ АМАДЕУСОМ:

Највећи ентузијасти на власти 
правили су највећу штету

Пажња пажња! Даје се на знање! 
Рамбо Амадеус спектакл у Дому 
синдиката! Првомајски празници 

само у вашем граду...
Овако, с музиком Интернационале у 

позадини, почиње аудио реклама 
мултимедијалног уметника Антонија 
Пушића алиас Рамба Амадеуса, алиас 
„краља естрадне мисли“. Али, то је 
само интро у промо лудило у 
најбољем смислу те речи које траје 
више од 10 минута и које се може чути 
на интернету. Уметник, између осталог, 
поручује – Благо оцу, благо мајци – 
мајка је у хиљаду година родила 
певача Рамба и пет врхунских 
школованих музичара. 

За разлику од већине која 
празнује, ви ћете Први мај 
прославити радно. Шта вама значи 
овај дан и да ли сте га можда 
изабрали за термин концерта због 
обележавања 30 година ваше 
каријере?

– Нема везе са мојом личном 
историјом. Хтио сам потпуно да 
избјегнем ту врсту реферисања 
будући да ме подсјећа колико сам 
стар. Ипак ми је безболнија ова општа 
историја од личне. У амбијенту 
либералног капитализма, у који смо 
стампедом ујахали, наш однос према 
Првом мају постао је апсурдан. Док на 
развијеном Западу радничка класа 
демонстрира, а полиција на њу баца 
сузавац, ми поносно задржавамо тај 
свечарски однос према Првом мају као 
некад у социјализму – иде се на излет, 

пеку се прасићи и роштиља се, иако су 
радници у много лошијем, 
подређенијем и обесправљенијем 
положају него у тим развијенијим 
земљама гдје се демонстрира против 
власти. Пошто волим апсурде, чинила 
ми се неодољивом прилика да 
наступим у тек реновираном Дому 
синдиката. Имао сам понуду да то 
буде 30. априла, у недјељу, а испред 
носа ми је ту био Први мај као 
међународни празник, те нисам могао 
а да се не поиграм првомајском 
иконографијом. У крајњој линији, 
можемо рећи да је то искоришћено и у 
маркетиншке сврхе, мада бих ја прије 
рекао да је то антимаркетинг и да 
Први мај данас у амбијенту првобитне 
акумулације капитала нема никакав 
маркетиншки потенцијал. То је још 
један апсурд, а рекох да волим да се 
играм са апсурдима.

Ви ћете и у симболичком смислу 
наступити у трансформисаном Дому 
синдиката будући да се ово здање 
више неће тако звати.

– И то је апсурд. Ето, Дом синдиката 
који је намијењен културном уздизању 
радног народа потписује спонзорски 
уговор са банком која је најудаљенија, 
најдијагоналнија тачка од идеје 
радничког синдиката. То још више 
појачава читав апсурд. Зато сам 
напосљетку, поред Маркса, Енгелса, 
Лењина, Стаљина и Мао Це Тунга, у 
визуалу који најављује концерт, ставио 
и фигуру Доналда Трампа, на једном 
идејном рјешењу. На другом сам ја, 

главом, брадом и фризуром 
зачешљаном уназад. Зашто, не знам 
ни сам.

Реклама за ваш концерт је такође 
својеврсни микс апсурда. Траје 11 
минута и четири секунде и чини 
мешавину промоције концерта, 
обновљеног здања Дома синдиката 
и, рецимо, звучи као позив на 
рециклирање секундарних 
сировина.

– Слажем се с вама. Учим од 
најбољих. Радници који данас 
несумњиво раде и несумњиво су 
вриједни и корисни за друштво су 
заправо читаве породице које се возе 
на тим импровизованим возилима, иду 
по граду и скупљају секундарне 
сировине – отпадни метал. Они 
свакако имају дјелотворан маркетинг 
јер га иначе не би ни користили. Ти 
рециклери на необичним возилима се 
понашају функционално, код њих нема 
простора за снобизам и гламур, који 
можемо видјети у рекламама на ТВ-у. 
Њихова је реклама стопостотно 
истинита. Хтио сам да и моја звучи 
тако истинито – до апсурда.

Кад смо код учења, у песми „Били 
ми казала“ питате „од кога си 
настала, од бога или од мајмуна?“, 
као и „од кога си учила, од пророка 
или од биолога“. Од кога сте ви 
учили, ко је утицао на вас?

– Моји родитељи су били просвјетни 
радници, па је свашта стизало до мене 
у дневној соби, али није ме баш све 
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што сам чуо дотицало. Нешто што ми 
је скренуло пажњу је свакако Марсел 
Дишан и прије свега та његова игра са 
контекстима. То ми је пријало и чинио 
ми се веома блиским. За мене је било 
важно и упознавање са радом Џона 
Кејџа, такође концептуалисте, али не 
ликовног, него музичког, ипак, што се 
тиче чисто музичког композиторског 
стила, на мене је највише утицаја 
имао Скот Бредли, холивудски 
композитор који је писао музику за 
цртане филмове „Том и Џери“. Тај 
цртани је толико добар, међутим, када 
га лишите музике, тек тада видите 
колико је заправо музика у њему 
важна и невероватна.

Да ли је на вас утицао редитељ 
Душан Макавејев? Певали сте песму 
посвећену њему коју је написао 
Раша Попов, а ви сте чак дописали и 
њену последњу строфу. Да ли је 
дружење с Макавејевим утицало на 
вас?

– Свакако да не могу да будем 
толико нескроман и кажем да смо се 
дружили. Макавејев је ипак за мене 
неприкосновени ауторитет и припадник 
генерације којој се дивим. Немогуће је 
да наш однос прогласим дружењем јер 
дружење подразумијева равноправност, 
а Макавејев је великан, осјећам се као 
мали миш у односу на њега. Чуди ме 
да није члан САНУ. Ипак, судећи по 
оном што видим на њиховом 
официјелном сајту, филм не третирају 
још као уметност, баш као да живимо у 
епохи прије рођења браће Лимијер. 
Очигледно је да актуелност, бар кад је 
умјетност у питању, ако је краћа од два 
вијека, сматрају помодарством. Као 
студенту ми је пријало да одлазим у 
Студентски културни центар, да гледам 
Макове филмове и да слушам 
дискусије на којима је говорио прије 
или послије пројекције. Увијек је било 
дупке пуно, понекад бих устајао из 
публике да постављам нека глупа 
питања само да бих био у 
центру пажње бар на 
тренутак.

Како је Макавејев 
реаговао на то?

– Ах, како. Макавејев је 
самурај, кад он потегне свој 
мач дијалога, то је 
убиствено. Тај се дочекује 
на ноге увијек. Наравно да 
ми је пријало кад је 20 
година послије нашао да 
нешто снимам за његове 
потребе. Нисам имао 
никаквих потпитања. Само 
сам терао кера, уживајући у 
његовом апсолутном 
разумијевању космоса и 
локалним феноменима у 
истом.

Лепо сте отпевали 
песму, а заиста је 
занимљиво што сте и 
дописали једну њену 
строфу.

– Питао сам Рашу Попова могу ли 
зато што ми је недостајала последња 
строфа која најављује још рунди 
Макавејева. Пјесма ми је без те 
строфе деловала као резиме, без 
обећања новог. Тако да то јесте 
куриозитет – да ја Раши дописујем 
строфу. Он је иначе онолико пута 
долазио у Херцег Нови, дружио се с 
мојим родитељима, па је и с те стране 
то, ето, дупли куриозитет.

Да ли сте од родитеља који су 
били просветни радници научили 
да будете пробисвет?

– Од просвјетних радника постадох 
пробисвјетни радник.

Може и тако ако хоћете.
– То вам је исто као кад живите с 

вегетаријанцима, па послије тога 
једете само месо јер вам је досадио 
вегетаријански мени. Можда је то по 
среди, мада заиста нисам знао да ме 
људи доживљавају као пробисвијета. 
Можда ме то сазнање најзад охрабри 
у наредним потезима… глупо је чувати 
свој непостојећи углед. Ипак, кад мало 
боље размислим, сваки пристојан 
човјек неминовно постаје пробисвијет 
кад остане без дома, у мом случају то 
није ни кућа ни стан, него држава. 
Сигуран сам да нисам једини који се, 
након нестанка државе у којој је 
одрастао и у коју је вјеровао, осјећа 
као пробисвијет и да другима дјелује 
управо тако. Дакле, хвала на 
комплименту.

Допао ми се ваш предлог шта 
Путин да одговори Трампу кад се 
овај похвали да има лепе, паметне и 
прецизне ракете. Ваша идеја је била 
да му Путин одговори да Руси имају 
само глупе ракете…

– „Глупе, старе и ружне, и да 
промашују по две-три хиљаде 
километара“. Доста сам вешт у том 
надмудривању преко Твитера иако га 

не користим, али сам 
сигуран да бих могао да 
будем одличан савјетник 
било коме од њих двојице у 
брзим репликама у 
вербалном рату.

Када би се дозом хумора 
олабавила комуникација 
међу важним 
политичарима, можда би 
свима било боље.

– Они се и баве 
политиком јер немају 
смисла за хумор. Суштина 
смисла за хумор је у томе 
да себе, свој живот и свој 
посао не схваташ баш као 
најважнију појаву на свијету, 
а кад си председник државе, 
то је засад немогуће.

Шта очекујете од овог 
концерта. Кога бисте 
најрадије волели да 

Док на развијеном 
Западу радничка 

класа демонстрира,
а полиција на њу
баца сузавац, ми 

поносно задржавамо 
тај свечарски однос 

према Првом мају као 
некад у социјализму

– иде се на излет, пеку 
се прасићи и роштиља 
се, иако су радници у 

много лошијем, 
подређенијем и 

обесправљенијем 
положају него у тим 

развијенијим земљама 
гдје се демонстрира 

против власти
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видите од званица – радни народ, 
поштену интелигенцију или 
напредну омладину?

– Волио бих да видим све те три 
маргиналне друштвене групе у 
цијелости на мојим концертима.

Пошто сте дипломирани 
туризмолог, како оцењујете стање 
овог привредног сектора у Црној 
Гори, а како у Београду?

– (Смех) Па, то дипломирани 
туризмолог звучи као неки оксиморон, 
зар не? Шта уопште то значи? 
Туризмолог? И с лингвистичке и с 
лексичке стране ми дјелује као 
неисправна конструкција. Туризмолог 
– звучи као излетолог, журколог, 
свадболог, свињокољог. Квазинаучник 
који покушава од неке услужне, 
терцијалне дјелатности да прави 
науку. То је ваљда школа која треба 
да нуди некакву врсту експертског 
знања из области туризма. Али то се 
опет не може назвати науком. Бар је 
тако било док сам се ја као студент 
правио да учим, само да бих имао 
алиби да боравим у Београду. Зато о 
туризму могу да вам причам само као 
потпуни лаик и као туриста, али, 
молим вас, то што сам дипломирани 
туризмолог ме не чини експертом те 
области, а још мање научником.

Добро, хајде онда као туриста – 
која су ваша запажања у вези са 
туризмом у Црној Гори? Како би 
тамо ова привредна грана могла да 
се унапреди?

– Ми се тренутно налазимо у фази 
преласка из друштвеног власништва у 
приватно. Нама је иначе јако тешко 
да разумијемо да ће сва Јадранска 
обала у слиједећих 30-40 година бити 
потпуно приватна и да нећете моћи 
да јој приђете уколико не платите 
улаз, што је било незамисливо у 
социјализму. Исто тако је у 
капитализму, у Енглеској је на примјер 
незамисливо да ви можете да приђете 
било гдје на обалу, а да за то не 
питате никога, платите пролаз. Све је 
власништво краљице, или 
изнајмљено неком на 100 или 1.000 
година. Тако да ми сад свједочимо 
феномену – приватизације обала, 
како морских, тако ријечних и 
језерских. У том преласку имовине из 
друштвене у приватну, најбољи начин 
да осигурате да вам држава то не 

узме назад чим се консолидује јесте 
да ту нешто изградите што 
гломазније, да га је немогуће 
помјерит, не разумијевајући да је 
најексклузивније од свега што ту има 
природни амбијент и аутохтона 
култура и архитектура. Број квадрата 
и лежајева гомилају само изванредно 
наивни, које задовољава данашњи 
салдо, потпуно заборављајући салдо 
њихових рођених праунука.

Да ли вам то тешко пада што се, 
како и певате, све „приватизова“?

– Тешко ми много пада. Лакше би 
ми можда било да и ја приватизујем, 
да и ја постанем власник неког дијела 
обале. Али ја бих свој дио оставио 
такав какав је, природан потпуно, 
знам да би на крају сви долазили 
најрадије код мене. Бјежећи од својих 
бетонских конгломерата. Овако ми је 
тешко не само с тог филозофског 
становишта, него и практичног. И ја 
сам од крви и меса. Закон би заиста 
те ганглије морао да спречава. 
Погледајте Њујорк. Не видим да се 
неко осмјелио да начне Централ парк, 
његове ивице су оштре као жилет. 
Погледајте наше националне паркове. 
Свуда шалунзи, свак улази бар по 
три-четири метра грађевином „у 
своје“. Читава та доктрина туризма је 
базирана на личним афинитетима и 
укусу оних који одлучују, а та 
доктрина подразумијева ексклузиву, 
луксуз, вип шанкове на којима се пију 
коктели, дискотеке с много месинга, 
мермера, огледала и свјетлосних 
ефеката. Бетон.

Фешн ТВ сензибилитет. Мада на 
Фешн ТВ-у се углавном види добра 
млада п….а у природи. Нема нигдје 
новоградње осим можда уграђених 
силикона код најамбициознијих 
примерака. Али наша млада п….а не 
воли природу, плаши се пчела, оса, 
обада, комараца, змија, блата, крава, 
превише је природа подсјећа на 
вукојебину из које је дошла, па онда 
све мора да се бетонира, да би се 
навабила. Обрни окрени, поред тог 
силног луксуза, који видимо по 
туристичким центрима, нашим радним 
људима је свеједно за кога раде као 
возачи и магационери, жене као 
собарице и праље, само што је много 
теже гледат богаташе и радит него 
радни народ који је дошао на одмор и 
радит.

Напосљетку, наши туристички 

неимари су људи који су у свом 
личном закашњењу одушевљени 
архитектуром свјетских метропола из 
седамдесетих година прошлог вијека 
– стакленим зградама, ђакузијима и 
осталим превазиђеним статусним 
симболима. Мени се то не допада, а 
моторне јахте чак и искрено мрзим.

Зашто?
– Троше много горива, праве буку, 

бесмислено су скупе и загађују 
околину. Ја волим једрилице. 
Подсјетићу вас, прије појаве парне 
машине читав свијет је трговао… 
Пловили су једрењаци, у Боки 
Которској је било везано 500 
једрењака. Читав поморски саобраћај 
се одвијао бешумно и без загађења, а 
данас бизнисмени неолибералног 
капитализма нису у стању да се 
проводе без разметања пред 
сиротињом. Чак сам причао са 
дизајнером моторних јахти и питао га 
зашто оне огромне од 30-40 метара 
производе тако да праве огромне 
таласе док плове, када то може да се 
хидродинамички ријеши, а он ми каже 
да је то жеља купца – воли да се, кад 
он иде, сви остали љуљају, да се 
ломе таласи о обалу јер му се тако 
повећава осјећај моћи. Јахта се прави 
тако да при малим брзинама, када 
плови уз обалу прави огроман отпор 
воде, троши пет пута више горива 
него што би морала, али, веома 
успјешно прави валове.

А као Београђанину, како вам се 
чине ове нове туристичке замисли 
власти? Имаћемо сад много више 
споменика, њихово подизање је 
доживело експанзију.

– Па сензибилитет је сличан, 
далеко од доктрине одрживог развоја. 
То и јесте апсурд. Споменичка 
култура је некрофилска, она заправо 
његује заборав. Кад подигнете неком 
споменик, бисту, самим тим скрећете 
пажњу с његових дјела на његову 
бисту. Нисам присталица те школе. 
Важније ми је да се сјећам дјела и 
идеја, макар се не сјећао људи који 
су их створили, а не да гледам у 
њихове бисте немајући појма шта је 
њихова заоставштина. Исто ко што 
бих радије гледао у велико раскошно 
дрво него у фонтану. И то је ваљда 
питање укуса. „Лабудови, лавови, 
гипсани радови.“ Један пјесник је 
рекао одавно своје у вези са тим. 
Нажалост, није ни Доналд Трамп са 
његовим укусом друкчији.

Шта мислите, зашто је то тако?
– То је због тога што је данашња 

демократија попримила облик нечег 
потпуно супротног од свог узора, 
оригиналне демократије Старе Грчке. 
Данас је демократија у ствари 
диктатура популуса. Популус има 
посљедњу ријеч. На изборима 
побјеђује онај који има највеће 
билборде, ко је најслаткорјечивији у 
кампањи и ко има највећу минутажу 
на телевизији, ко се највјештије 

На питање како види положај 
науке овде, наш саговорник, између 
осталог, каже да не зна о томе 
колики се проценат из нашег буџета 
издваја за науку, али да је уверен да 
је он много мањи него у Швајцарској, 
рецимо.

– С друге стране, примјећујем да је 
у развијеном свијету наука постала 
слуга бизниса. Данас, свака три дана 
имате нови модел мобилног 
телефона, али немате најлон кесу у 
самопослузи која је биоразградива – 
констатује Рамбо Амадеус.

Нови модел мобилног
без биоразградиве кесе
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приближи популусу. А онај ко се 
највјештије приближи популусу, ипак 
је популус, тај празилук из дупета не 
да се једнократно у сврхе маркетинга 
симулирати.

Поред свега осталог, добри сте у 
маркетиншкој комуникацији, па бих 
вас вратила корак уназад и 
замолила да прокоментаришете 
слогане с последњих избора, 
рецимо, „Зато што волимо 
Београд“.

– Знате шта, мени кад неки 
обожаватељ каже да ме јако воли, ја 
постанем мало опрезнији, пошто, ја 
кад неког јако волим гледам са њом 
да одем и у кревет, ако ме разумијете. 
У овом, малопређашњем, контексту 
који сте навели, мислим да је вољети 
штетно. Уопште, емоционални 
ентузијазам је штетан по развој 
друштва. Подсјетићу вас, највећи 
ентузијасти кроз историју, кад би 
долазили на власт, правили су 
највећу штету. Кад видим политичара 
који показује емоције у јавности, мене 
то узнемирава. На том радном мјесту 
мора бити неко ко је хладне главе и 
челичних живаца, који изразе „волим“ 
и „не волим“ оставља за приватни 
живот. Кад водиш државу, ваљда је 
једино право питање да ли је нешто 
одрживо или није одрживо, да ли се 
нешто може, не може, не смије или 
мора.

Прикладнија вам је, хоћете да 
кажете, рационалност у политици?

– Па да. Знате, кад оду енглески 
научници у Африку или Амазонију и 
праве извјештај о племену до којег 
није долазила цивилизација, они 
имају наводе типа – знате, па, они се 
понашају веома емотивно, што је 
дипломатски израз за нерационално 
понашање. За поглавицу, који се 
размеће са коском која му пролази 
кроз нос обично кажу – поглавица им 
је веома поносан. Ја лично бјежим од 
емотивних људи главом без обзира. 
Они су у име сопствених емоција у 
стању да буду изванредно 
непредвидиви, непристојни, чак, кад 
стекну утисак да су њихове емоције 
повријеђене, нису безбједни ни за 
себе ни за околину. Радије бирам да 
сам у близини људи који више воле 
да разматрају да ли је нешто логично 
или не, па у односу на то доносе 
одлуке. А и од оних људи који осјећају 
неки понос због нечега систематски 
бјежим. Радије сам у друштву оних 
који знају шта је достојанство.

У својој одличној реклами за 
концерт Првог маја сте најавили 
спектакл, још свашта нешто, као и 
црвени тепих. Хоћете ли испунити, 
рецимо, ово последње обећање?

– Па, мора да буде црвени тепих. 
Много више људи ће, мислим, доћи 
због тог црвеног тепиха него због 
мене.

Пише: Александар Ћук 
Текст преузет из листа Данас

Нека да оми ље но изле ти ште у општи-
ни Инђи ја, по све му суде ћи, и ове 
годи не биће полу пра зно. Тако твр де 

они који воде рачу на о Чор та но вач кој шуми 
која је пре само неко ли ко годи на за 1. мај 
врве ла од излет ни ка. Они нешто ста ри ји, 
који су ско ро сва ко днев но у шуми, кажу да 
су се мла ди уле њи ли или их с дру ге стра-
не не зани ма бора вак у при ро ди, при пре ма 
рошти ља када већ све могу да доби ју „на 
тац ни“ у неком од обли жњих ресто ра на.

Ипак, запо сле ни у Наци о нал ном пар ку 
Фру шка гора при пре ми ли су све за дола-
зак излет ни ка. У прет ход них неко ли ко дана 
извр ше но је тре ти ра ње кома ра ца и крпе ља 
како би бора вак у при ро ди био што при јат-
ни ји за оне који се, ипак, одлу че да 1. мај 
про ве ду на овом месту. Тако ђе, напо ми њу 
да се због радо ва на изград њи брзе пру ге 
у непо сред ној бли зи ни пре по ру чу је дола зак 
путем поред Виле Стан ко вић. 

Тако ђе, због висо ког водо ста ја Дуна ва 
још увек нису успе ли да завр ше редов-

но, годи шње уре ђе ње пла же. Доне то је 
125 куби ка песка који ће бити рас по ре ђен 
када се ниво воде сма њи тј. када се ство ре 
погод ни усло ви за те радо ве. Под се ти мо да 
је њено ком плет но уре ђе ње завр ше но пре 
неко ли ко годи на и да посе ду је свла чи о ни-
це, сун цо бра не, парк за нај мла ђе и оста-
ле нео п ход не угод но сти. Поглед са пла же 
пру жа се ка Ковиљ ско-петро ва ра дин ском 
риту и чор та но вач кој ади. Кру жном ста зом 
могу се оби ћи обли жњи изво ри и исто риј ски 
лока ли те ти, којих има у изо би љу. Ина че, на 
чор та но вач кој пла жи је чуве на Врба љуба-
ви, лока ци ја на којој су сни ма не сце не за 
филм Вар љи во лето 68, па и то може бити 
зани мљи во они ма који до сада нису има-
ли при ли ку да бора ве у овом делу инђиј ске 
општи не. 

У прет ход ном пери о ду у Чор та но вач кој 
шуми напра вљен је и нови извор у бли зи ни 
рам пе, тако да излет ни ци могу да узи ма ју 
пот пу но исправ ну воду током пра зни ка, али 
и после њих.  М.Ђ.

АНКЕТА:

Како ћемо провести 1. мај

Дамир Ива ни ше вић, Сања Ђурић и Дра га на Шор гић

Дамир Ива ни ше вић, пче лар из Инђи-
је:

Сва ки 1. мај про во дим рад но на пче ли-
ња ку и сма трам да је у пита њу дан као и 
сва ки дру ги. Подр жа вам бора вак у при ро-
ди и ужи ва њу са дру штвом, али мислим 
да то не мора да буде стрикт но веза но за 
неки датум.

Сања Ђурић, сту дент ки ња из Инђи је:
За три неде ље је испит ни рок на факул-

те ту који поха ђам тако да ћу овај 1. мај 

про ве сти кући, уз књи гу. У сва ком слу ча ју 
бора вак у при ро ди је поже љан али када си 
сту дент нај ма ње вре ме на имаш за одмор.

Дра га на Шор гић, нови нар ка из Инђи-
је:

Први мај обе ле жа вам тра ди ци о нал но у 
кру гу поро ди це. Не иде мо у при ро ду, већ 
рошти ља мо у дво ри шту, она ко за сво ју 
душу. Тај дан је резер ви сан за дру же ње и 
нека ко нај ви ше волим да оста нем у „пра-
зној“ Инђи ји за пра зник рада.

ЧОРТАНОВЦИ: У СУСРЕТ ПРВО МАЈ СКИМ ПРА ЗНИ ЦИ МА

Сва ке годи не све 
мање излет ни ка
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ПРВОМАЈСКИ УГАРЦИ

Заштит ни ци рада
и рад нич ке кла се

Прво мај ски пра зник је у новом добу озна ча вао сна жан поло жај рад нич ке кла-
се, за вре ме соци ја ли зма међу Југо сло ве ни ма, док се данас „сла ви“ као да 
има због чега. Вео ма је инте ре сант но да је у Тито во доба, док Црква није има-
ла моћ какву има данас, одно сно док је све веза но за ту инсти ту ци ју пред ста-
вља ло анти под порет ку, у цркве ну годи ну као благ дан уве ден Све ти Јосип 
Рад ник 1955. годи не

Док су међу првим и основ ним асо-
ци ја ци ја ма кад је у пита њу Први 
мај – про тест рад ни ка у Чика гу и 

соци ја ли стич ки про ле тер ски рај ста ре 
Југо сла ви је – овај датум, тј. део годи-
не, као пра зник, сла вио се мно го пре 
ере у којој нам је постао познат.

То и није нешто нео бич но, кад узме-
мо у обзир да је про лећ на сетва већ 
завр ше на, а од вај ка да је мора ла бити 
у исто вре ме, јер завр ше так ове пољо-
при вред не делат но сти про сла вљао се 
упра во током април ске и завр ша вао 
почет ком мај ске кален де. Ови пра-
знич ни дани, у окви ру про сла вља ња 
сол сти ци јал них пра зни ка још за вре ме 
Ста рих Сло ве на, били су позна ти као 
„дани плод но сти“, а пове зи ва ли су 
неко ли ко моћ них божан ста ва међу 
нашим пре ци ма.

Прво мај ски пра зник је у новом добу 
озна ча вао сна жан поло жај рад нич ке 
кла се, за вре ме соци ја ли зма међу 
Југо сло ве ни ма, док се данас „сла ви“ 
као да има због чега. Изгу бље ни ма у 

тран зи ци ји, од пра зни ка рада, остао је 
још веро ват но само роштиљ и ста ра 
вешти на паље ња логор ске ватре, која 
се ваљ да не губи када се јед ном 
савла да.

Вео ма је инте ре сант но да је у Тито-
во доба, док Црква није има ла моћ 
какву има данас, одно сно док је све 
веза но за ту инсти ту ци ју пред ста вља-
ло анти под порет ку, у цркве ну годи ну  
као благ дан уве ден Све ти Јосип Рад-
ник 1955. годи не, што је одре дио Папа 
Пио XII. Он је одлу чио да дан заштит-
ни ка рада и рад ни ка, Све тог Јоси па, 
буде 1. мај, који је свет иза брао за свој 
пра зник још 1889. годи не.

Зани мљи во заи ста, толи ко да су од 
злих јези ка истог тре нут ка кре ну ле 
при че из доме на тео ри је заве ре. Ова 
тео ри ја се осла ња на чиње ни цу да је 
Јосип Броз Тито био толи ко моћан, да 
је без обзи ра на зва нич ну поли ти ку 
коју је водио, позна ту целом све ту, био 
у могућ но сти да ути че на то да се 
макар одре ђе ним асо ци ја ци ја ма при-

бли жи вели чи ни све ца. „Јосип“, „рад-
ник“, „све тац“, зашто не би асо ци ра ле 
на Тита, који је узди гао рад нич ку кла су 
и међу њеним при пад ни ци ма постао 
пра ви све тац, сим бол рада, тру да и 
напрет ка. Тео ри ја заве ре, сва ка ко, на 
томе је и оста ло, али такви тео ре ти ча-
ри би се увек бра ни ли сле де ћим аргу-
мен том: „Не ради се о тео ри ји заве ре, 
већ о заве ри у прак си. Тео ри ја заве ре 
је само појам који је формулисала  
ЦИА да обе сми сли здрав разум, а не 
да раз от кри је пара но ју“.

Било како било, рад нич ка кла са је 
дав но раз не та на начин на који ветар 
сру ши лепу, али неста бил ну кулу од 
кара та. Тито је у сво је вре ме дока зао 
како се на пра ви начин воде држа ва и 
народ, уну тра шња и спољ на поли ти ка 
и како махер уме да игра на тан кој 
жици испод које не посто ји заштит на 
мре жа. Није мар шал имао потре бу да 
се „обла чи“ у све ца, њего ва дела и 
даље одзва ња ју кроз речи сете обез-
гла вље них рад ни ка изгу бље них у 

Тито међу рад ницима
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тран зи ци ји и у транслацији. Већи на 
људи који су при па да ли југо сло вен ској 
рад нич кој кла си зашти ће ни јој од белих 
медве да, одба ци ће са гађе њем све 
при че о дана шњим лиде ри ма и рећи 
да се од сно ва не живи, као што се 
некад живе ло на јави, у југо сло вен-
ском рад нич ком рају, за који су уве ре-
ни да је био недо сти жан сан дру шта ва 
који су зави де ли југо сло вен ском.

Не зна се са сигур но шћу ко би данас 
и због чега поза ви део дру штви ма ква-
зи-држа ва бив ше Југо сла ви је, јер Тита 
одав но више нема, али сећа ње на 
Јоси па не јења ва ни данас. Зато, неће 
нико погре ши ти уко ли ко при ли ком 
прво мај ског уран ка неко ме поже ли и 
сре ћан благ дан, дан Све тог Јоси па 
Рад ни ка.

Алек сан дар Ћосић

Уво ђе њем благ да на Све тог Јоси па 
Рад ни ка, Црква је желе ла да иска же 
наро чи то пошто ва ње пре ма раду као 
јед ној од нај ве ћих хри шћан ских врли на 
и начи ну на који се оства ру је Реч Бож ја. 

Јосип је био сто лар, отац Ису са Хри-
ста и иза бра ник Бла же не Деви це Мари-
је. Папа Пио XII, назвао је Јоси па „нај-
чи сти јим, нај све ти јим и нај у зви ше ни јим 
од свих Бож јих ство ро ва“. Овај сто лар, 
пре ма пре да њу, оду век је умео при јат-
но да изне на ди сво је савре ме ни ке 
мудро шћу, која је са њега пре шла на 
Ису са, па су се по Хри сто вом поврат ку 
у Наза рет људи ста ли чуди ти: „Ода кле 
овом толи ка мудрост и чуде сна моћ? 
Зар он није само теса ров син?“

Све ти Јосип рад ник заштит ник је 
рада и зана тли ја, а њего ва чисто та 
душе про жи ма рад ни ке на тај начин 
што свој посао или занат оба вља ју на 
нај бо љи могу ћи начин. Овом све цу 
посве ће не су мно ге жупе, цркве, капе-
ле и уста но ве у све ту, а наро чи то 
широм Хрват ске, земље рође ња Јоси-
па Бро за Тита.

Све ти Јосип 
Рад ник

Све ти Јосип Рад ник и Исус Христ

ШИД СКЕ УСПО МЕ НЕ: ПРВИ МАЈ И ВИТО МИР КОРАЋ

Шиђа ни и Први мај
Није обе ле жа ва ње Првог маја увек 

било тако лако и јед но став но. 
Данас о овом дату му који је убе-

ле жен у кален да ру као држав ни пра зник 
и под ра зу ме ва нерад не дане, одла зак у 
при ро ду, дру же ње и пиће, раз ми шља мо 
као о нече му што нам је тек тако сер ви ра-
но на тац ни, а наше је само да то иско ри-
сти мо, уства ри мало и зна мо. Што мла ђи 
нара штај то веће незна ње. Веру јем да и 
мно ги Шиђа ни има ју оскуд на зна ња када 
је у пита њу исто ри јат и поку шај обе ле жа-
ва ња Првог маја у нашој сре ди ни.

А све је поче ло од Вито ми ра Кора ћа. Ко 
је Вито мир Кораћ? Човек рођен у Шиду 
1877. годи не, шко ло вао се у род ном гра-
ду, Шап цу. Био трго вач ки помоћ ник и 
адво кат ски писар. После се пре се лио у 
Загреб и постао члан Глав ног одбо ра и 
секре тар Соци јал де мо крат ске стран ке 
Хрват ске и Сла во ни је, а потом и глав ни 
уред ник њеног гла си ла „Сло бо да”. А како 
је све поче ло? Под неким чуд ним окол но-
сти ма дошао је у додир са књи га ма Васе 
Пела ги ћа и био опчи њен њего вим иде ја-
ма. Кра јем девет на е стог века рас ту рао је 
Пела ги ће ве књи ге по Шиду. Поку ша вао 
је да при до би је што више при ста ли ца за 
те иде је. Није баш био задо во љан и онда 
се одлу чио на нешто круп ни је и кон крет-
ни је. Нарав но, била је то про сла ва Првог 
маја. Сма трао је да та про сла ва тре ба 
да буде огра ни че на на један зајед нич ки 
ручак (ништа без јела, па ни 1895. годи-
не) изван Шида. У жељи да то и оства ри 
позвао је 28. апри ла те годи не при ја те ље 
како би се дого во ри ли о про сла ви. На 
њего во изне на ђе ње сем њего вих при ја-
те ља поја вио се и вели ки број мешта на. 
Иза бран је одбор за про сла ву и постиг нут 
дого вор да неће ради ти Првог маја већ 
ићи у шуму на про сла ву.

Међу тим, првог маја 1895. годи-
не Кораћ је ухап шен и стр пан у затвор. 
Током састан ка који је тре бао да буде 
пола зна тач ка у обе ле жа ва њу Првог маја 
напра вљен је и спи сак оних који су се 
при ја ви ли да ће сла ви ти Први мај. Фор-
ми ран је и одбор за про сла ву у којем су 
били Нико ла Јај кић, Лазар Фари шко вић, 
Сава Нин ко вић и дру ги, и сви су дали 

изве сну сво ту нов ца како би се наба ви ле 
заста ве, пла ка ти и грбо ви. Наме ра да то 
не буде само обич на про сла ва већ и јав-
на мани фе ста ци ја на којој ће моћи јав но 
изне ти соци ја ли стич ке иде је види се и по 
томе што се Кораћ инте ре су је да ли ће се 
сме ти носи ти црве ни бај рак са рад нич ким 
грбом и да ли ће сме ти да одр жи говор. 
Тог апри ла 1895. годи не про ши ри ла се 
вест да соци ја ли сти има ју наме ру да про-
сла ве Први мај, али и да ће том при ли-
ком кре ну ти да оду зи ма ју има ња бога тих 
и дели ти их сиро ма шни ма. Атмос фе ра је 
у Шиду тада била изу зет но напе та. Да ли 
се власт упла ши ла? Има неког ко дру га-
чи је мисли. Нео че ки ва ни иза зов је пред 
они ма који су тада чини ли власт. Вито-
мир Кораћ је завр шио у затво ру, а њего ви 
след бе ни ци наред них дана оку пља ли су 
се у Шиду, а дола зи ли су људи и са стра-
не. Кора ће ви исто ми шље ни ци су кори-
сти ли сва могу ћа сред ства да би при ву-
кли што више људи, сеља ка понај ви ше. 
Гово ри ли су да ће у Шид доћи и сам цар 
који навод но одо бра ва што пише њихов 
лист „Сло бо да”. Уско ро почи ње суђе ње 
Кора ћу у Срем ској Митро ви ци. Вито мир 
Кораћ је у затво ру про вео осам месе ци, 
вра ћа се у Шид и ту оста је до зиме 1896. 
Годи не.

Сле де ће годи не почи њу њего ве актив-
но сти у Глав ном одбо ру Соци јал де мо-
крат ске стран ке у Загре бу. Бога та је и 
зани мљи ва поли тич ка био гра фи ја Вито-
ми ра Кора ћа, посла ник у хрват ском 
Сабо ру, у Шиду осно ва но Земљо рад нич-
ки савез и штам па ри ју и до 1912. годи-
не изда вао и уре ђи вао часо пис „Пра во 
наро да”. Они који поне што зна ју о њему 
сигур но зна ју и за његов поку шај да се 
про сла ви Први мај кра јем девет на е стог 
века. На првом кон гре су Дру ге интер на-
ци о на ле, одр жа ном 1889. годи не одлу че-
но је да је Први мај зајед нич ки пра зник 
свих зема ља на који ма рад нич ка кла са 
тре ба да мани фе сту је једин ство сво јих 
зах те ва и сво ју кла сну соли дар ност. Сад, 
кад све то зна мо, још само да се дого во-
ри мо где ћемо за први мај, коли ко хра не, 
пића поне ти. Живео Први мај!

Дра га на Попов

Вито мир Кораћ (са бра дом) са исто ми шље ни ци ма
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ЧОР ТА НОВ ЦИ: ОД ЂУР ЂЕВ ДАН КА ДО ПРВО МАЈ СКОГ УРАН КА

Доче ки ва ли зору уз там бу ра ше
и кити ли сео ске про зо ре...

– На уран ке су дола зи ли гости из целог Сре ма, углав ном возом који је на тај дан 
ишао од Зему на само до Чор та но ва ца. На Коза ри ци се игра ло, пева ло, пекли јагањ-
ци, сви ра ли там бу ра ши, поста вља ли шато ри, рин ги шпи ли и лици де ри. После уран ка 
рано ују тру се вра ћа ло кући и зајед но са гости ма одла зи ло у село на сла ву, при ча 
Живан Пашић

Прво мај ски уран ци се нека да нису 
сла ви ли, пого то во у Вој во ди ни 
која је била аграр на сре ди на за 

вре ме Аустро - уга р ске. У Сре му и Фру-
шко гор ју одла зи ло се у шуму и на изле-
ти шта на Ђур ђев дан ске уран ке који се 
обе ле жа ва ју 5. на 6 мај. Пали ле су се 
логор ске ватре и уз музи ку и хра ну 
про во ди ла цела ноћ у при ро ди. Ују тру 
су се уми ва ли на изво ри ма и одла зи ли 
кући да про сла ве Ђур ђев дан. Нај чу ве-
ни ји уран ци су орга ни зо ва ни у Чор та-
нов ци ма на Коза ри ци, у Срем ским Кар-
лов ци ма на Стра жи ло ву, у Лежи ми ру и 
на дру гим изле ти шти ма Фру шке горе. 
После 1945. годи не забра њи ва на су 
вер ска оку пља ња па су се Срем ци 
досе ти ли и Ђур ђев дан ске уран ке пре-
ба ци ли на прво мај ске уран ке.

– До Дру гог свет ског рата и за вре ме 
Аустро - уга р ске у нашем селу је била 
чуве на тра ди ци ја Ђур ђев дан ског уран-
ка на изво ру Коза ри ца у шуми. После 
доче ки ва ња зоре одла зи ло су кући и 
доче ки ва ли гости, а сла ви ла се сео ска 
сла ва. Мом ци су девој ка ма кити ли 
про зо ре селе ном уз прат њу там бу ра-
ша, а дома ћи ни су их доче ки ва ли отво-

ре ним капи ја ма, почи ње при чу Живан 
Пашић, локал ни хро ни чар и исто ри чар 
и каже да се у Сре му на све ча ре не 
зове већ се отва ра капи ја и сва ко је 
радо виђен гост. 

Ђур ђев дан ска сла ва се сто ти на ма 
годи на пошто ва ла, а обе ле жа ва се и 
данас. Цркве на сла ва лет њи Св. Нико-
ла 22. мај је обе ле жа ва на само у цркви 
литур ги јом уз зво ња ву зво на, музи ку, 
вече ру и весе ље у цркве ној пор ти. 
Тада се бирао и цркве ни кум. 

– На уран ке су дола зи ли гости из 
целог Сре ма, углав ном возом који је на 
тај дан ишао од Зему на само до Чор та-
но ва ца. На Коза ри ци се игра ло, пева-
ло, пекли јагањ ци, сви ра ли там бу ра-
ши, поста вља ли шато ри, рин ги шпи ли 
и лици де ри. После уран ка рано ују тру 
се вра ћа ло кући и зајед но са гости ма 
одла зи ло у село на сла ву, каже позна-
ти чор та но вач ки хро ни чар.

И дан данас Коза ри ца је сим бол 
прво мај ског уран ка у Чор та нов ци ма. 
Сва ке годи не вели ки број излет ни ка 
дола зи да ужи ва у пре ле пој при ро ди. 
Гепе ци ауто мо би ла су пуни сто ло ва, 
сто ли ца на рас кла па ње, ћеба ди, судо-

Сла ви ло се уз музи ку

Извор нека да
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ва, пла стич них чаша, рошти ља, ћуму-
ра и меса. Вели ки број кам пе ра поста-
вља шато ре неко ли ко дана пре уран ка, 
а Коза ри ца поста је цен тар излет ни ка 
из Сре ма, место гла сне музи ке и так-
ми че ња у пра вље њу нај бо љег рошти-
ља. 

Село Чор та нов ци је позна то по број-
ним зна ме ни то сти ма, а на дале ко 

чуве но по овом изле ти шту које се 
нала зи на десној оба ли Дуна ва са 220 
хек та ра липо ве шуме. Део је наци о-
нал ног пар ка „Фру шка гора“ и спа да у 
изле ти ште прве кате го ри је. 

– Пре ма исто риј ским пода ци ма 
извор Коза ри ца је био сте ци ште вели-
ких срп ских лич но сти. Све ти Сава је 
био на овом изво ру почет ком 13. века, 

када је изми рио свог бра та Сте фа на са 
мађар ским кра љем. У 15. веку Коза ри-
цу је често похо дио и одма рао се 
деспот Вук Бран ко вић када је из Купи-
но ва ишао за Слан ка мен. За вре ме 
Слан ка ме нач ке бит ке, 1691. годи не, 
овде је сво ју вој ску одма рао вој во да 
Јован Мона стер ли ја са 12.000 коња ни-
ка која се на стра ни Аустри је бори ла 
про тив Тура ка и чијом су заслу гом и 
јуна штвом Тур ци побе ђе ни. У непо-
сред ној бли зи ни на кра ју шуме нала зи 
се доли на Костур ни ца, место где су 
поко па ни изги ну ли у Слан ка ме нач кој 
бици, наво ди Пашић.

Прво обе леж је на Коза ри ци је дрве-
ни крст, који је поста вљен и осве ћен 
1848. годи не на Иван дан. После 
изград ње желе знич ке пру ге за вре ме 
паро ха Нико ле Кон ста ти но ви ћа 1890. 
годи не уре ђу је се извор и поста вља 
нов дрве ни крст. Извор је зидан циглом 
и каме ним бло ко ви ма, истим који су 
кори шће ни у изград њи желе знич ког 
туне ла. Годи не 2002. зида ни део се 
сру шио зајед но са ико ном Све тог Ђор-
ђа, остао је само валов за воду. 

– У про ле ће 2006. годи не Зави чај но 
дру штво „Коза ри ца“ је при ку пи ло нов-
ча на сред ства и гра ђе вин ски мате ри-
јал, а обно ва је поче ла по про јек ту 
Наци о нал ног пар ка „Фру шка гора“ који 
је и уре дио око ли ну изво ра. Извор је 
осве ћен 11. новем бра 2006. годи не од 
стра не вла ди ке срем ског Васи ли ја и 
дат срп ском наро ду на част и спо мен 
каже на кра ју раз го во ра Живан Пашић.

М. С.

Све ти Сава је био на овом изво ру почет ком 13. века, када је изми рио свог бра та 
Сте фа на са мађар ским кра љем. У 15. веку Коза ри цу је често похо дио и одма рао се 
деспот Вук Бран ко вић. За вре ме Слан ка ме нач ке бит ке, 1691. годи не, овде је сво ју 
вој ску одма рао вој во да Јован Мона стер ли ја са 12.000 коња ни ка која се на стра ни 
Аустри је бори ла про тив Тура ка и чијом су заслу гом и јуна штвом Тур ци побе ђе ни. У 
непо сред ној бли зи ни на кра ју шуме нала зи се доли на Костур ни ца, место где су поко-
па ни изги ну ли у Слан ка ме нач кој бици, наво ди Пашић

Живан Пашић, хро ни чар

Извор на Коза ри ци након обна вља ња

Чуве но изле ти ште у Чор та нов ци ма
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ПРО ЛЕЋ НО ШИША ЊЕ ОВА ЦА У ЛЕЖИ МИ РУ

Док је ова ца биће и вуне

Бра ћа Чару брић која су овај ста ри занат изу чи ла уз деду и од оца, ина-
че држе пре ко сто ова ца и нерет ко бар 150 јага ња ца. Овчар ством су се у 
њихо вој поро ди ци бави ли гене ра ци ја ма уна зад, тако да су Бра ни мир и 
Ради ша савла да ли већ све могу ће вешти не и поку пи ли сва зна ња у овом 
доме ну

Уз пољо при вред не посло ве који 
су у јеку овог сун ча ног апри ла, 
након сетве, дошло је вре ме и за 

шиша ње ова ца, наро чи то у фру шко-
гор ским сели ма у Сре му која су погод-
на за сто чар ство. Иако се овај посао 
оба вља све до маја, а некад и до јуна, 
бра ћа Бра ни мир и Ради ша Чару брић 
из Ман ђе ло са, већ су се раз ле те ли на 
све стра не за послом, одно сно на 
пози ве сто ча ра из свог и обли жњих 
села. Тако су сти гли и код Дра га на 
Јан ко ви ћа, Лежи мир ца који је почет-
ник у сто чар ству, те је успе шно оши-
ша но два де се так ова ца и десе так јага-
ња ца.

Бра ћа Чару брић која су овај ста ри 
занат изу чи ла уз деду и од оца, ина че 
држе пре ко сто ова ца и нерет ко бар 
150 јага ња ца. Овчар ством су се у 

њихо вој поро ди ци бави ли гене ра ци ја-
ма уна зад, тако да су Бра ни мир и 
Ради ша савла да ли већ све могу ће 
вешти не и поку пи ли сва зна ња у овом 
доме ну. Ста ри ји брат Бра ни мир скре-
ће пажњу на озбиљ ност и напор када 
је у пита њу посао.

– Наш деда је држао овце и уз њега 
и оца смо нау чи ли све што сада зна мо 
о овчар ству. Од малих ногу се бавим 
овим послом и нема шта нисам видео 
до сада, па могу да кажем да овчар-
ство зах те ва мно го вре ме на, тру да и 
љуба ви, као и одри ца ња нарав но. 
Овца тра жи слу гу а не газду, па зато не 
посто је непо вољ ни кли мат ски усло ви 
или дру ге оба ве зе, ако се одлу чи те за 
ово. Ове живо ти ње зах те ва ју мно го 
пажње, а уз стри га ње вуне, потреб но 
је уме ти дати овци инјек ци ју про тив 

шуге и све оста ло – каже Бра ни мир.
Ради ша потвр ђу је бра то вље ве речи, 

посао је заи ста вео ма зах те ван и није 
за сва ко га, јер овчар ство се не сво ди 
само на одла зак на лива ду са ста дом. 
Он каже да су њихо ве услу ге нај јеф ти-
ни је у селу, јер иако је ста ри занат у 
пита њу, не оба вља ју га само њих дво-
ји ца, па чак ни у свом селу.

– Посао нарав но да није лак, али 
иде добро, ради мо стал но. Има нас 
неко ли ко који шиша мо овце само у 
Ман ђе ло су, а нарав но, има још људи 
који се тиме баве у оста лим сели ма 
где има ова ца. Јесте ста ри занат, али 
док је ова ца биће и вуне, па су људи с 
мака за ма ту нај бо ље реше ње. Цена 
услу га се кре ће од 200 – 300 дина ра по 
овци, а након посла вуна оста је дома-
ћи ну. Ми ово оба вља мо за 200 дина ра, 

Бра ни мир и Ради ша Чару брић
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схва ти ли смо да има мо рачу на да тако 
фор ми ра мо цену и захва љу ју ћи томе 
има мо мно го посла. За јед ну овцу да 
би је оши ша ли, потреб но нам је два де-
се так мину та – гово ри Ради ша.

Како каже дома ћин Дра ган Јан ко-
вић, нека да је цена вуне била одлич-
на, а сада не вре ди ни да се раз ми-
шља о томе као испла ти вој ства ри, 
нај пре кад је у пита њу мало про да ја.

– Нека да када би вуна била про да та, 
четво ри ца би могла да седе у кафа ни 
и пију и једу по целу ноћ, а да не потр-
о ше те зара ђе не нов це. Сада та вуна 
ништа не вре ди, јер шта зна чи 40 
дина ра по кило гра му, ако овца има у 
про се ку две до три киле вуне, а ја 
имам 20 ова ца. Про из вод ња на мало 
може да пре хра ни, али про да ја на 
мало нема ника квог сми сла – каже 
Дра ган.

Са овим се сла жу и бра ћа Чару брић, 
а Бра ни мир каже да повољ ни је вре ме 
за овај посао можда никад неће ни 
доћи.

– Нема ништа од про да је на мало, 
држао 20 или 120 ова ца, то је само 
мало про да ја и никад се неће испла ти-
ти. Круп ни про из во ђа чи могу да осе те 
да им се испла ти и да им пара иде на 
пару и уве ћа ва капи тал, док нама могу 
да се уве ћа ју само тро шко ви. Сто чар-
ство је до кра ја осам де се тих добро 
функ ци о ни са ло, а онда се све сру ши-
ло и рас па ло. Вла да расу ло. Шта рећи 
кад је цена вуне про шле сезо не била 
изме ђу 80 и 120 дина ра, а сада је 40 
дина ра по кило гра му – твр ди Бра ни-
мир.

Ради ша Чару брић, мла ђи брат, каже 
да није више про блем ни у томе што 
нема наро чи то испла ти вог посла, него 
га „жуља“ чиње ни ца да у тако лепим 
сели ма попут Ман ђе ло са и Лежи ми ра 
нема више дево ја ка, ни лепих, ни 
обич них, што се каже.

– Ма добро, зна мо ми да је све то 
тешко, али ради мо, шта дру го. Не 

може се нико од ово га обо га ти ти, али 
ради мо па зара ди мо. Већи је про блем 
недо ста так жена у селу – уз шерет ски 
осмех гово ри Ради ша и наста вља:

– Да их је мало више, посао би био 
мно го лак ши, не би мора ли толи ко да 
бри не мо, већ би мало и ужи ва ли, јер 
није живот само посао.

Ни један брат се није оже нио, а ста-
ри ји Бра ни мир кори сти Ради ши ну при-
чу као ситу а ци ју у којој би сад бра та 
под се тио ко тре ба први да се жени.

– Ради ша је и мла ђи и леп ши и 
боље је да се он оже ни први, вре ме му 
је, а уз то, пре ва зи шао ме је у послу и 
сад је спре ман конач но на све – у 
полу ша ли гово ри Бра ни мир.

А Ради ша ипак има мало дру га чи ји 
став.

– Да, мој брат се није женио први 
иако је ста ри ји, па би сада хтео то и да 
пре ско чи, да се ја оже ним а он да се 
изву че. Ко каже да мора мо да се жени-
мо, само нека дође мало више жена 
на село, не знам шта виде у тим 
малим гра до ви ма што ми овде нема-
мо. Чист ваздух, здра ву хра ну, јаке и 
здра ве мом ке – јасан је Ради ша. 

Атмос фе ра рад на сео ска, тор са 
овца ма и јагањ ци ма, пулин Цига који је 
више од овча ра, то је пра ви акро ба та 
који везан на лан цу ска че метар увис. 
Срећ не овце, сре ћан пулин, а срећ ни 
су уз њих и људи. Кон крет но Дра ган, 
Бра ни мир, Ради ша и мла ди Данијел 
који им пома же, ни да желе не могу да 
сакри ју коли ко при па да ју селу, коли ко 
ства ри зна ју, одно сно шта су све дужни 
да зна ју и уме ју а да им ни на тре ну так 
није бесми сле но. 

Доћи ће дан када ће и мака зе за 
овчју вуну бити непо треб не, када ће 
овце шиша ти супер и ор ни је маши не 
него и оне које данас посто је за то, те 
ће људи конач но бити непо треб ни и за 
овај посао. Ста ри зана ти изу ми ру већ 
јако дуго, али стри га ње вуне ће оста ти 
бар још неко вре ме посао који ману ел-
но оба вља нема ли број сто ча ра, наро-
чи то оних који су мали про из во ђа чи. 

Алек сан дар Ћосић

Данијел Љуби шић, пет на е сто го ди-
шњак је који се већ осло бо дио пред-
ра су да веза них за живот у селу и 
одлу чио да у њему оста не и не ком-
пли ку је себи живот у сре ди ни у којој 
можда ника да неће има ти бољи и 
леп ши посао. Он је завр шио основ ну 
шко лу и одлу чио је да се бави сто чар-
ством, живи здра во и мир но.

– Одлу чио сам да оста нем у Лежи-
ми ру и ту се бавим сто чар ством. Не 
наме ра вам да наста вим шко лу, јер 
ово овде на селу ће ми увек бити 
потреб ни је, па бих да у то уло жим 
вре ме. Имам за поче так два јаг ње та, 
учим о овчар ству од Дра га на и дру гих 
људи и надам се да ћу бити успе шан 
сто чар и пољо при вред ник – рекао 
нам је мла ди одлуч ни Данијел.

„Нај ја чи само о(п)ста ју“

Ради ша Чару брић, 
мла ђи брат, каже да 
није више про блем
ни у томе што нема 

наро чи то испла ти вог 
посла, него га „жуља“ 

чиње ни ца да у тако 
лепим сели ма

попут Ман ђе ло са и 
Лежи ми ра нема више 
дево ја ка, ни лепих, ни 
обич них, што се каже

Дра ган и пулин Цига

Данијел Љуби шић
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Основци поче ли са
при пре ма ма за пријемни

Оно што је акту ел но ових дана јесу 
при прем не наста ве за основ це 
које се орга ни зу ју у митро вач-

ким шко ла ма. Мату ран ти се уве ли ко 
спре ма ју за завр шни испит који ће бити 
у јуну. Неки од њих су већ ода бра ли 
који ће смер упи са ти, док су неки још 
увек нео пре де ље ни. Чиње ни ца је да је 
пре ла зак из основ не шко ле у сред њу 
шко лу озбиљ на пре крет ни ца кроз коју 
смо сви ми про шли или тек тре ба мо да 
про ђе мо. Овим пово дом смо раз го ва-
ра ли са про фе со ри ма и ђаци ма који у 
митро вач кој Гим на зи ји викен дом поха-
ђа ју наста ву и при пре ма ју се за фина-
ле које их чека у јуну. Про фе сор мате-
ма ти ке Ђор ђе Дома зет је за М нови не 
обја снио како при прем на наста ва ових 
дана функ ци о ни ше.

– Данас смо орга ни зо ва ли при пре-
ме за уче ни ке који желе да упи шу оде-
ље ње уче ни ка Гим на зи је са посеб ним 
спо соб но сти ма за инфор ма ти ку. До 
сада нам је дола зи ло три де сет пет уче-
ни ка. При прем на наста ва је поче ла пре 
месец дана и тра ја ће до 3. јуна. При-
пре ма је бес плат на и одр жа ва се нај че-
шће субо том од 10 сати. За те уче ни ке 
ће бити орга ни зо ван при јем ни испит у 
неде љу 3. јуна у 10 часо ва. Овај при-
јем ни ће се орга ни зо ва ти пре редов ног 
при јем ног испи та. При јем ни испит који 
уче ни ци пола жу за овај смер носи две-
ста четр де сет бодо ва. Тај број осво је-
них бодо ва се дода је на бодо ве које 
су оства ри ли из основ не шко ле. После 
завр шног испи та у основ ној шко ли и 
овог испи та који је везан за овај смер 
уче ни ци ће  моћи да оства ре укуп но 

три ста четр де сет бодо ва. Поред ово-
га ми орга ни зу је мо при прем ну наста-
ву за шеста ке за упис у сед ми раз ред 
при Гим на зи ји и за посеб на оде ље ња 
која има ју посе бан при јем ни испит као 
што је билин гвал ни смер и рачу нар-
ски смер. Нај ве ће инте ре со ва ње ове 
годи не по све му суде ћи ће бити за 
рачу нар ски смер. Њих је ско ро четр-
де сет на при пре ма ма сада а два де сет 
се упи су је у раз ред. Анга жо ва но је око 
тро је, четво ро, про фе со ра који раде са 

уче ни ци ма у шко ли и који им пре да ју 
енгле ски и мате ма ти ку – каже про фе-
сор Ђор ђе Дома зет.

Како се могло чути од уче ни ка који 
поха ђа ју при прем ну наста ву сви су 
задо вољ ни истом и нада ју се да ће 
уче ње уро ди ти пло дом и да ће упи са ти 
жеље ни смер. 

Уче ни ца осмог раз ре да митр о вач-
ке Гим на зи је Алек сан дра Тео до ро вић  
која се при пре ма за рачу нар ски смер 
исти че да јој ови часо ви пуно зна че  

Про фе сор енгле ског јези ка Ната-
ша Сла дић која спре ма уче ни ке за 
билин гвал ни смер.

– Доста ученика желе да се упи шу 
у билин гвал ни смер где се наста ва 
одви ја тако да гра ди во слу ша ју и на 
енгле ском и на срп ском јези ку. 
Наста ва мате ма ти ке, гео гра фи је, 
енгле ској јези ка, логи ке и фило зо-
фи је се држи и на енгле ском и на 
срп ском јези ку. Због тога се и енгле-
ски пола же за при јем ни испит. Про-
фе со ри који пре да ју дру гу врсту 
пред ме та су про шли обу ку за пре да-
ва ње на енгле ском јези ку да би пре-
да ва ли те пред ме те на оба јези ка. 
Ова при прем на наста ва доста зна чи 
уче ни ци ма. Раз ли чи те су шко ле и 
про гра ми који се обра ђу ју у њима, 
чак се и уџбе ни ци мало раз ли ку ју 
пре ма томе и те како је важно поха-
ђа ти при прем ну наста ву за овај смер 
јер се овде акце нат пре све га баца 

на кон вер за ци ју док се у редов ном 
обра зо ва њу више обрађује 
граматика – каже Ната ша Сла дић.

Популаран билин гвал ни смер

Ната ша Сла дић

Уче ни ци на при прем ној наста ви
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као и да јој рад са про фе со ри ма и те 
како пома же  уче њу.

– Наста ва ми зна чи зато што вежба-
мо додат не задат ке који су мало тежи 
од уоби ча је ног гра ди ва. Углав ном успе-
вам да савла дам зада то гра ди во, а за 
оно што ми није јасно увек питам про-
фе со ра да бих што боље нау чи ла за 
пред сто је ћи при јем ни испит. Мислим 
да ће ми ове при пре ме помо ћи јер ћу 
се боље сна ћи са зада ци ма који су 
тежи, а које нисмо обра ђи ва ли у шко ли 
– каже Алек сан дра Тео до ро вић

Уче ник Основ не шко ле „Јован Попо-
вић“ Огњен Чавић који се тако ђе при-
пре ма за рачу нар ски смер је иста као 
да му при прем ни часо ви олак ша ва ју 
добар део зада тог гра ди ва за завр шни 
испит.

– Мно го ми зна чи ова при прем на 
наста ва јер се овде ради напред ни 
ниво мате ма ти ке. Рад на овим часо-
ви ма ће ми помо ћи да се још боље 
спре мим за при јем ни у шко ли и за 
Рачу нар ски смер ако будем желео да 
га упи шем. Гра ди во је вео ма тешко, 
али уз помоћ про фе со ра који нам јако 
добро обја шња ва успе вам да савла-
дам зада то – каже Огњен Чавић

Уче ни ца Основ не шко ле „Бошко 
Пал ко вље вић Пин ки“ Нела Витас која 
се при пре ма за билин гвал ни смер 
исти че да је при прем на наста ва јако 
бит на јер се доста тога што је већ нау-
че но на при прем ној може допу ни ти и 
надо гра ди ти.

– На овој при прем ној наста ви могу 
да видим шта не знам, шта тре ба да 
нау чим као и то како да се при пре мим 
за пола га ње испи та. Гра ди во је углав-
ном исто као и оно што смо обра ђи ва-
ли у основ ној шко ли, има неких ства-
ри које нисмо ради ли али вео ма је 
слич но. Успе вам да савла дам гра ди во 
и мислим да ће ми доста помо ћи ова 
при пре ма – рекла је Нела. 

И док се основ ци уве ли ко спре ма-
ју за одлу чу ју ћи моме нат који ће бити 
пре крет ни ца у њихо вом живо ту оста је 
нам да им поже ли мо сре ћу на испи ти-
ма који им сле де.

Андреа Димић

Ђор ђе Дома зет

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Пот пи си ва ње
донор ских кар ти ца

У четвр так 26. апри ла у Град ској 
кући орга ни зо ва но је пот пи си ва ње 
донор ских кар ти ца које орга ни зу-

је Удру же ње бубре жних боле сни ка Вој-
во ди не. Међу први ма је донор ску кар-
ти цу пот пи сао гра до на чел ник Срем ске 
Митро ви це Вла ди мир Сана дер и на тај 
начин пру жио подр шку акци ји Про ду жи 
живот

– Данас смо се овде оку пи ли да дамо 
подр шку они ма који ма је она нео п ход на. 
Ту су сва наша удру же ња која се баве 
соци јал ном и здрав стве ном зашти том. 
Ми као зва нич ни ци гра да жели мо да 
про мо ви ше мо акци ју донор ских кар ти-
ца. Самим чином пот пи си ва ња ова квих 
кар ти ца ми поред тога што се при бли-
жа ва мо Евро пи раз ви ја мо и сво ју свест. 
С обзи ром да данас јесмо сутра нисмо, 
неко увек оста је иза нас и неко ме увек 
може мо помо ћи и про ду жи ти живот. 
Мислим да сви гра ђа ни тре ба да пот пи-
шу ову кар ти цу и апсо лут но подр жа вам 
ову акци ју – рекао је гра до на чел ник Вла-
ди мир Сана дер

Поред њега донор ску кар ти цу је пот-
пи сао начел ник Град ске 
упра ве за соци јал ну  и 
здрав стве ну зашти ту 
Воји слав Мир нић. Про-
грам пот пи си ва ња донор-
ских кар ти ца је у Срби ји 
акти ван од 2013. годи не 
а исти на је та да је вели-
ком бро ју паци је на та 
тран сплан та ци ја једи на 
шан са да про ду же себи 
живот. Спе ци ја ли ста 
меди ци не рада и заме-
ни ца дирек то ра Упра ве 
за био ме ди ци ну док тор-
ка Нада Мла де но вић је 
иста кла да је Упра ва за 
био ме ди ци ну коор ди на-
ци о но тело које посре ду-
је изме ђу Мини стар ства 

здра вља и тран сплан та ци о них цен та ра 
и обја сни ла када ће нови закон о дони-
ра њу поче ти да се при ме њу је.

– Нови закон ће поче ти да се при ме њу-
је од јану а ра 2019. годи не где ћемо сви 
бити доно ри сем оних који пот пи шу или 
се усме но изја сне да не желе да дони ра-
ју сво је орга не. Подр жа вам ову акци ју и 
сма трам да увек тре ба помо ћи оно ме ко 
је у нево љи – каже док тор ка Нада Мла-
де но вић

У Срби ји тре нут но пре ма зва нич ним 
пода ци ма око 1.000 људи је на листа-
ма чека ња за ново срце. Изме ђу 30 и 40 
чека на јетру, а изме ђу 40 и 50 чека на 
тран сплан та ци ју бубре га. Листа чека-
ња се из дана у дан про ду жа ва јер нема 
довољ но доно ра. 

Испред Удру же ња бубре жних боле сни-
ка Срем ске Митро ви це у име свих чла но-
ва гово рио је Лазар Чолић. Он је 2001. 
годи не имао тран сплан та ци ју бубре га 
али је орган тра јао само 11 годи на. С 
обзи ром на ово поно во је на дија ли зи и 
чека шан су за про ду же так живо та.

– Ми хоће мо да се људи упо зна ју са 
овим про гра мом и да 
ство ри мо код њих свест 
да је дони ра ње нешто 
сасвим нор мал но у дана-
шње вре ме. Ово је поче-
так и за сада је добар 
одзив пошто је кам па ња 
кре ну ла сада у сарад-
њи са општи ном нада-
мо се да ће бити све 
више и више оних који 
ће се укљу чи ти – рекао је 
Лазар Чолић

Након завр ше не три-
би не Митров ча ни који 
су желе ли да пот пи шу 
донор ску кар ти цу су то и 
ура ди ли уз помоћ док тор-
ке Наде Мла де но вић.

Андреа Димић
Др Нада Младеновић

Војислав Мирнић и Вла ди мир Сана дер пот пи су ју донорску кар ти цу
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САВА ШУМАНОВИЋ И РАСТКО ПЕТРОВИЋ У УМЕТНИЧКОМ ДИЈАЛОГУ (4)

Моти ви гро жђа,
бер бе, вина и жита Пише:

Милијана Симоновић

1 О отво ре ном суко бу са Срп ском пра во слав ном црквом пово дом песнич ког тек ста Спо ме ник путе ви ма и спор них сти хо ва о Хри сту, гово ри ли смо у погла-
вљу о Петро ви ће вом живо ту.
2 О томе виде ти у есе ју Народ на реч и гени је хри шћан ства, Есе ји и члан ци, МСУ, Бео град, 1995.

По прин ци пу сна жне асо ци ја тив не 
сим бо лич ке спо не са хри шћан-
ском тра ди ци јом, моти ви гро-

жђа, бер бе, вина и жита , чини се, тим 
кон тек стом пре ва зи ла зе при мар не 
емо ци о нал не сим бо лич ке пла но ве 
(сим бо ли ка хле ба и вина „брже“ сти же 
до хри шћан ског кôда, него до егзи-
стен ци ја лич ке семи о ти ке). Овим се 
отва ра вели ка тема, како у поје ди нач-
ним ства ра ла штви ма дво ји це умет ни-
ка, тако и у про сто ру међу њихо вим 
умет но сти ма. 

Однос пре ма хри шћан ству, Богу, 
рели ги ји уоп ште, оства рен непо сред но 
или посред но у умет но сти ма наших 
умет ни ка није исти. Раст ко Петро вић у 
свом песнич ком делу тех нич ки отво ре-
но оспо ра ва иде о ло ги ју хри шћан ства, 
као део опште аван гард не деструк ци је 
посто је ћег („ Уме сто врба, удо ве и цре-
ва про сти ра ти на Цве те“, „Збри са ћу 
све мут не речи изме ђу себе и бога“ - 
Пусто лов у каве зу; „Где је бли ста ви 
што га је ство рио?/ Није ли Господ 
сам?“- Спо ме ник путе ви ма, „Нај пре, 
шта ме се тиче што ја у повр шном 

свом живо ту, или у живо ту обр ну том 
на дру гу стра ну, не осе ћам бога!“, „ 
Боже мој, како си ти то начи нио чове ка 
од бла та!“ – Про бу ђе на свест, Јуда). 

Ипак, не може се рећи да Раст ко 
неги ра посто ја ње Хри ста, пре ће бити 
да он хри шћан ство на сво је вр сан 
начин дез ин те гри ше чува ју ћи целу 
њего ву постав ку, али дру га чи је рас по-
ре ђе них еле ме на та1, син те ти зо ва них 
са еле мен ти ма нове, лич не песни ко ве 
иде о ло ги је. Пре ма томе, Петро вић 
није ате и ста; он је хри шћа нин који сво-
јим поет ским дела њем моди фи ку је 
рели ги ју у над гра ђе ну вари јан ту, у којој 
она не губи сво је прво бит не иде о ло-
шке инстру мен те. И песнич ки субјект 
је „комад бога бачен у свет“ (Пусто лов 
у каве зу). Сма тра ју ћи да је хри шћан-
ство, као нова вели ка колек тив на иде-
о ло ги ја, над гра ди ло прет хо де ће му 
паган ство, Петро вић види у њему нови 
раз ви је ни потен ци јал народ не маште2. 
Фор ми ра ни моде ли колек тив не све сти 
запо се да ју мен тал ни про стор резер ви-
сан за архе ти по ве – хри шћан ство је 
све при су тан, али нена ме тљив поет ски 

кор пус Петро ви ће вог дела. У пое зи ји 
се та дубо ко уте ме ље на понор ни ца 
пока зу је видљи вом у неко ли ким пое-
тич ким сло је ви ма – нај пре наслов зби-
р ке Откро ве ње, цео ансамбл мотив-
ских асо ци ја ци је на хри шћан ство 
(храст, крин, врбе, гро жђе, жито, вас кр-
се ње, апо ка лип са, Нови завет, амин 
итд.), често апо стро фи ра ње Госпо да/
Бога („Чудо Госпо де, вели ко чудо“ – 
Ово о јед ном песни ку; „Ах, Боже мој“ 
– Пут ник).  Зби р ку Откро ве ње чини 
два на ест песа ма: Једи ни сан, Пусто
лов у каве зу, Пут ник, Фабрич ки дим
њак у пеј за жу и кани ба лац чека ју ћи 
ново ро ђе ног, Тај на рође ња, Сви су 
чан ци пра зни, Ноћ Пари за, Звер ства, 
Два де сет непри ко сно ве них сти хо ва, 
Пре и на че ња, Зим ски репер то ар, Ово 
о јед ном песни ку  и три на е сти је поет-
ски текст Про бу ђе на свест, Јуда.  
Библи ја је уста но ви ла исти ну о два на-
е сто ри ци Хри сто вих уче ни ка који су 
ода бра ни да шире њего ву веру на 
земљи и то су: „Први Симон, који се 
зове Петар, и Андреј брат његов, Јаков 
Зеве де јев и Јован брат његов, Филип 
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3 „Издај нич ки“  текст отва ра у јед ном сло ју  мета фо рич ног зна че ња и  песни ков став да Јуда (метаф. апо стол про бу ђе не све сти)  не изда је Хри ста  и два на-
е сто ри цу сво јих при ја те ља (пое тич ки прин цип, зна че ње и нава рели ги ја тела  два на ест песа ма Откро ве ња)  ради сре бр ња ка већ ради спа се ња вере и 
испу ње ња запи са ног.  

и Вар то ло меј, Тома и Матеј цари ник, 
Јаков Алфе јев и Левеј про зва ни Тадеј, 
Симон Кина нит и Јуда Иска ри от ски,, 
који га изда де“ (Јеван ђе ље по Мате ју: 
10, 2-4).  Након Јуди не изда је иза бран 
је, као њего ва заме на, Мати ја. Тако 
Јуда оста је три на е сти апо стол, иако је 
у хри шћан ској тра ди ци ји и Мати ја 
нази ван три на е стим. Број апо сто ла 
пред ста вља број сино ва Јако вље вих и 
пле ме на изра иљ ских. Буду ћи да је 
песни ко ва нова рели ги ја ком па ти бил-
на са новом реал но шћу њего ве 
песнич ке тво ре ви не и да би могла 
бити ока рак те ри са на као буђе ње , 
посеб ну пажњу ваља усме ри ти на три-
на е сти поет ски текст збир ке Откро ве
ње. Да ли се њего вим под на сло вом – 
Јуда – импли ци ра издај ство хри шћан-
ства? У кра ћој увод ној песми  је субли-
ми ра на иде ја целог тек ста, чиме се 
тво ри још један струк ту ра ли стич ко-
идеј ни круг и обја шње ње самог 
Откро ве ња. „Једи овај крух јер је то 
моје тело! И ја постах рад њега људо-
ждер. И пиј ово вино, јер је моја крв! И 
ја рад њега постах крво пи ја!“ (Петро-
вић, 2012: 61) На овај екс тре ман, нату-
ра ли сти чан и  гро те скан начин  Петро-
вић директ но пове зу је Хри ста и све ту 
тај ну при че шћа (евха ри сти ју) са сво-
јом ново ство ре ном рели ги јом тела. 
„Када сам се руко вао са при ја тељ ском 
руком, али чвр сто и тако да спо на 
изме ђу пал ца и кажи пр ста моје десни-
це опре се о такву спо ну њего ве, извр-
ши ли смо нај о чи ти ји чин Новог заве та 
и Пока ја ња“ (Петро вић, 2012: 62). 

Инси сти ра ју ћи на исти ни том и искон-
ском одно су са собом, где про на ла зи 
једи ни пут до спо зна је и оду хо вље ња, 
Раст ко изјед на ча ва Бога који је logos 
са телом које је ani mus: “Као да твој 
однос са богом поста је мање важан и 
диван ако иде кроз мудрост сек са и 
апе тит његов, а не пре ко срца само 
твог и мисли. И ако је у вери нео п ход-
но  откр о ве ње, зар није и то јед но откр-
о ве ње! И као да за бога није нај при-
род ни је да, јавља ју ћи се поје дин цу,  
јави му се пре ко силе њего вог рође ња 
и силе могућ ног рође ња њего вог сина, 
чиме је овај без пре стан ка опо ми њан 
на закон под јарм ље но сти “ (Петр о вић, 
2012: 65).  

До кра ја три на е стог дела збир ке 
Откр о ве ње поно во се син те ти шу и  
инте гри шу сви дез ин те гри са ни дело ви 
оно га што човек насле ди као логич но 
и  једи но пои ма ње живот не исти не, а 
што песник пре ме шта у нови поре дак 
духов не и физич ке ствар но сти, и нај а-
ван гард ни ја песнич ка зби р ка срп ске 
књи жев но сти се ишчи та ва као зато-
мље ни дија лог са хри шћан ским 
богом3. 

Као сна жни сим бо лич ки  моти ви, 
који се екс пре сив но поја вљу ју у Про
бу ђе ној све сти као ини ци јал ни кон-
такт са хри шћан ством, а пре ко све те 
тај не при че шћа , у цело куп ном песни-
штву Раст ка Петро ви ћа издва ја ју се 
хлеб (жито) и вино (гро жђе). Ови сим-
бо ли има ју сво је место и у сло вен ској 
мито ло ги ји и веро ва њи ма, опет сна-
жно осло ње ним на хри шћан ство: 

„Вино је опој но пиће од гро жђа, које у 
обре ди ма сим бо ли зу је крв, здра вље и 
живот. У божан ској литур ги ји, тај ном 
евха ри сти је се пре тва ра у крв Хри сто-
ву; зајед но с хле бом, ком по нен та je 
све тог При че шћа. Народ ни култ вина 
раши рен je првен стве но код Јуж. Сло-
ве на у обла сти ма у који ма посто ји дав-
на шња тра ди ци ја вино гра дар ства. Код 
Сло ве на посто ји пред ста ва о томе да 
je црно вино - крв. Срби из Косо ва 
Поља се на Чисти поне де љак ују тро 
уми ва ју вином и дају деци вино из 
љуске јаје та, «да би исто толи ко крви 
доби ла у годи ни», а Хрва ти у Лици 
сма тра ју да ће, коли ко попи ју вина на 
Вели ки петак, толи ко доби ти чисте 
крви. Срби у Гру жи су веро ва ли да се 
у Бого ја вљен ској ноћи отва ра ју небе-
са, да се реке и пото ци зау ста вља ју, а 
вода се пре тва ра у вино док ветар пре-
ста је да дува. Вино je оба ве зна ком по-
нен та гото во свих поро дич них обре да. 
У свад бе ном обре ду, вино je има ло 
вео ма важну сим бо лич ку уло гу, уз то 
што je било нео дво ји ва ком по нен та 
свад бе не гозбе. Код Капа на ца (сев. 
ист. Бугар ска), мом ци и девој ке пред 
вен ча ње перу руке вином испод оџа ка 
у купи. Водом са вином уми ва ли су се 
и мла ден ци, да би се огра ди ли од 
враџ би на и злих жеља“ (СМ, 2001: 82). 
У песни штву Раст ка Петро ви ћа вино-
град, вино ва лоза, гро жђе и вино веза-
ни су за мит ску пред ста ву смр ти и, у 
кон тек сту једин ства песнич ке космо го-
ни је, исто вре ме но са понов ним рође-
њем:

„Чеп мај ке, с гла вом нани же као у 
живот,

Отче пље на боца крва во вино точи 
у зоре

Тајан ства, и рас пу та ност, гле 
мири ше на јод.“ (Пре и на че ња)

При су ство жита/хле ба је тако ђе зна-
чај но за раз у ме ва ње песни ко ве сли ке 
све та, осло ње не на мисте ри о зне и 
мито ло шке осно ве ста ро сло вен ских 
веро ва ња, а пред ста вља ју поље кому-
ни ка ци је ово зе мањ ског са сфе ром 
небе ског. „Жито је сте ци ште веге та тив-
не сна ге, сим бол плод но сти, настан ка 
живо та, бесмрт но сти, вечи тог обна-
вља ња, здра вља; има про дук тив ну и 
заштит ну сим бо ли ку, у низу дру гих 
сит них сип ка вих пред ме та, јавља се 
као сим бол мно штва и  богат ства. 
Ради обез бе ђи ва ња плод но сти и бла-
го ста ња, богат ства у кући, уочи  Божи-
ћа и Нове годи не на трпе зу су изно си-
ли жито свих кул ту ра. Веро ва ли су да 
ће то повољ но ути ца ти на буду ћу 
лети ну, јер су житу при пи си ва ли 
заштит ну и про дук тив ну функ ци ју. 
Дава ли су га у хра ни живо ти ња ма и 
живи ни, да буду здра ви и плод ни“ (CM, 
2001: 180). 
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У сти хо ви ма Откро ве ња нала зи мо 
неко ли ке песнич ке сли ке у који ма је 
мотив хле ба доми нан тан:

„Заме си ћу колач у чан ку пра зну...“ 
(Сви су чан ци пра зни)

„ Сам тако ђе волим стра сно облик, 
мирис, укус, и лепо ту хле ба. Хтео 
бих да цео овај спис буде као хлеб 
или као вода. То је јед но од темељ
них ужи ва ња...“ (Про бу ђе на свест, 
Јуда)

„ Али ко пева о хле бу, о руби ни и о 
хле бу!“ (Фабрич ки дим њак...)

„ Ево ја жва ћем врућ хлеб у дру
штву сме лих ство ре ња“ (Десет 
непри ко сно ве них сти хо ва) 

Про чи та ни у кљу чу песни ко ве иде о-
ло шке, рели ги о зне и про стор не орга-
ни за ци је све та, наве де ни моти ви 
изра жај но допу њу ју сим бо ли ку о којој 
је реч и недво сми сле но упу ћу ју на још 
јед ну вео ма зна чај ну мотив ску и идеј-
ну спо ну изме ђу овог песни шта и сли-
кар ства Саве Шума но ви ћа. 

Поро ди ца Шума но вић, поред мно го 
плод не земље, је има ла и вели ке 
заса де вино гра да и бави ла се пра-
вље њем и про да јом вина, подру ми 
њихо ве про стра не куће били су целе 
зиме пуни гро жђа, на сто лу се увек 
могла наћи фла ша вина. При род но 
окру же ње је несу мљи во визу ел но 
инспи ри са ло сли ка ра (као што су га 
током послед ње деце ни је живо та и 
рада у Шиду инспи ри са ла и деч ја 
лица ђака обли жње шид ске шко ле 
или жанр сце не са ули це коју је видео 
са про зо ра свог ате љеа у поро дич ној 
кући4), али је и уну тра шња фасци на-
ци ја, све сна или под све сна, тим 
божан ским воћем и исто толи ко 
божан ским пићем које се од њега 
доби ја као у нека квом алхе ми чар ском 
поступ ку, иза зва ла потре бу за сли ка-
њем вели ког бро ја сли ка на који ма се 
нала зи овај мотив.  Хро но ло шка коо р-
ди на та сли ка осве до чу је трај ност и 
кон ти ну и тет умет ни ко ве  фасци на ци-
је, али се запа жа да се при ка зи ва ње  
мотив интен зи ви ра послед њих годи на 
Сави ног живо та. Умет ни ко ва физич ка 
упу ће ност на шид ски пеј заж, поља, 
лива де, вино гра де и изу зет на сли кар-
ска про дук тив ност дово де до про на-
ла ска једин стве не   коло ри стич ке и 
све тло сне игре у Шума но ви ће вом 
сти лу, поста вље не још при ли ком 
првог поврат ка у Шид из Пари за. Тада 
се сли кар вра тио бес крај ној бла го
сти Сре ма и њего вом све тлу, „спа ја-
ју ћи у себи нај ин тен зив ни ју чул ност 
са наје те рич ни јом душев но шћу“ 
(Маној ло вић, 2007: 117).  

Мно штво наста лих сли ка који ма је 

зајед нич ки име ни лац мотив о којем је 
реч може мо поде ли ти у две гру пе – у 
јед ној је цен трал на тема вино град, 
бер ба (радо ви у вино гра ду), у дру гој 
је то гро жђе одно сно вино као његов 
про из вод:

 Бер ба 1920, Бера чи це 1925, Из 
вино гра да 1938, Из вино гра да, 
1939, Евен ке, 1939, Вра ћа ње са 
посла, 1939, Про ле ће у мом вино
гра ду, 1940, Про ле ће у вино гра ду, 
1940, Вино град са рас цве та лом 
тре шњом, 1940, Вино град у про
ле ће, 1940, Бер ба гро жђа 1941, 
Прска ње вино гра да, 1941, Бер ба 
гро жђа, 1941 (више слик ке истог 
нази ва и из исте годи не) , Вино
град, 1941, Трип тих Бера чи це 
1941;

 Два акта, 1926, Тур ско купа ти ло, 
1926, Дору чак на тра ви, 1927, 
Пија на лађа, 1927, Јабу ке и гро
жђе 1927.

Хри шћан ска сим бо ли ка се нај ек-
спли цит нје може ишчи та ти из послед-
њег Сави ног дела, Трип ти ха Бера чи
це5. Ово дело оста ло је, тек завр ше но 
и још нео су ше но, на шта фе ла ју када 
је сли кар на Вели ку Госпо ји ну 1942. 
одве ден на стре ља ње. Јед на стра шна 
инту и тив на и тра гич на пору ка је оста-
ла напи са на на овим три ма сли ка ма 
– два на ест сна жних жена, изра же них 
етно граф ских карак те ри сти ка и босих 
ногу, носе кор пе пуне црног гро жђа; 
њихо ва лица (као и лица оста лих жен-
ских лико ва слич не  ико но гра фи је које 
сли кар сли ка већ неко вре ме, а која 
нема ју слич но сти са лици ма путе них 
муза)  изра жа ва ју озбиљ ност,немир и 
страх, гла ве су подиг ну те ка небе си-
ма, док две фигу ре кле че као у моли-
тви. Ком по зи ци ја је пре пу на сим бо ли-
ке и чита се као отво ре на књи га пред 
очи ма посма тра ча. Годи на настан ка 
тј. чиње ни ца да је Дру ги свет ски рат у 
току, да су стра да ња сасвим изве сна и 
бли зу, даје овој једин стев ној тро дел-
ној сли ци тешку и зло слут ну ноту. 
Раза ра ње посто је ћег све та, свих 
хума них и морал них вред но сти, стра-
да ње наро да и поје дин ца (па и сли ка-
ра самог) наго ве ште но је у неко ли ким 
сло је ви ма – одсту па ју ћи од реа ли-
стич ког при ка зи ва ња бер бе, како је то 
ура дио на мно гим сли ка ма до сада, 
Шума но вић запра во при по ве да о 
циви ли за циј ском нестан ку позна те 
нам ствар но сти. „У ствар ној бер би 
гро жђа уче ству ју жене и мушкар ци. У 
ствар ној бер би мушкар ци носе носе 
кор пе гро жђа, жене га беру. У сеп тем-
бру, када се одви ја бер ба, нико више 
не иде бос. На сли ци су жито и гро жђе 
зре ли исто вре ме но, што се у при ро ди 
не деша ва“ (Буро је вић, 2014: 104). 
Шума но вић је иза брао да на овај 
начин оста ви пору ку све ту који за њим 
оста је.

Два на ест жена пред ста вља два на-

ест апо сто ла, „само јед на се издво ји-
ла, седи у левом углу окре ну тих леђа, 
што под се ћа на речи ‘Један од вас ће 
ме изда ти’ (Матеј 26, 25)“ (Буро је вић, 
2014: 105).Сим бо ли ка вина(гро жђа) и 
хле ба(жита) је пре по зна тљи ва у хри-
шћан ској све тој тај ни при че шћа, „сама 
бер ба гро жђа је сим бол Стра шног 
суда на кра ју вре ме на“ (Бидер ман, 
204: 428), а Бож ји вино град је сли ка 
поно во даро ва ног раја за пра вед ни ке. 

Шума но ви ћев ликов ни опус оби лу је 
и сли ка ма са моти вом жита, плод ног 
поља, њиве и воћ ња ка. Низ сли ка са 
моти вом жита: Жит но поље, 1933, 
Жит но поље са дрве том, 1935, 
Жетва на Вождов цу, 1938, Жит но 
поље уве че, 1938, Рав ни ца са зре лим 
житом, 1939, Пре део са пољем жита, 
1939, Жит но и куку ру зно поље, 1940, 
Жетва, 1940 (више сли ка истог нази-
ва), Жит но поље оба сја но сун цем, 
1940, Поља, 1940, Пут у пољу, 1941 и 
још слич них сли ка, инди ци ра ју хро но-
ло шку пове за ност овог моти ва са гео-
граф ским окру же њем умет ни ка. У 
пара ле ли зму са моти вом жита у 
песни штву Раст ка Петро ви ћа, а све у 
кон тек сту хри шћан ске сим бо ли ке у 
којој се укр шта ју дела дво ји це умет ни-
ка, пред ста ве жита у ликов ној визи ји 
све та сли кар ства Саве Шума но ви ћа 
има ју сво је зна чај но место. 

Раст ко Петро вић и Сава Шума но вић 
су има ли дру га чи је мани фе ста ци је 
погле да на рели ги ју и хри шћан ство. 
Песник је, по при ро ди свог тем пе ра-
мен та и свом аван гард ном умет нич-
ком опре де ље њу имао екпли цит ни ји, 
ради кал ни ји однос и тако је исту пао 
сво јим делом. Шума но вић ника да није 
отво ре но и гла сно поле ми сао са тра-
ди ци јом и насле ђем тог типа, ико на 
Бого ро ди це и данас сто ји на зиду 
изнад кре ве та у јед ној соби Спо мен 
куће Саве Шума но ви ћа у Шиду. Ипак, 
при су ство и дуби на хри шћан ског пои-
ма ња све та, било да јој се при ла зи са 
јед не или дру ге стра не, нео спор ни су 
у њихо вим ства ра ла штви ма, а моти ви 
гро жђа, вино гра да, вина, жита и хле ба 
и њихо ва сим бо ли ка то недво сми сле-
но дока зу ју. 

Непо бит на чиње ни ца коју су вери-
фи ко ва ле све реле вант не исто ри је 
срп ске књи жев но сти и сли кар ства  о 
умет нич кој вели чи ни и зна ча ју дела 
Раст ка Петро ви ћа и Саве Шума но ви-
ћа чини се није ума њи ла потре бу да 
се истра же и могу ће, наго ве ште не или 
јасно видљи ве пое тич ке везе међу 
тим умет но сти ма. Напр о тив, уко ли ко и 
нај ма њи допри нос отво ри бар јед на  
вра та ка бољем раз у ме ва њу њихо ве 
умет но сти, он има сми сла. Тежња ка 
пот пу ном раз от кри ва њу тај ни умет-
нич ког дела, ма коли ко то немо гу ће и 
супрот но божан ској при ро ди умет но-
сти било, вечи то посто ји. 

Крај фељ то на

4 Тако је настао нео би чан циклус деч јих пор тре та и цео низ сли ка са сце на ма ули це и сезон ских деша ва ња на њој (нпр. Сео ска ули ца, 1939, Веја ви ца, 1939).
5 Зна чај но је, у овом хри шћан ском сим бо ли стич ком пла ну сети ти и првог Шуман ви ће вог циклу са Паси ја (1919) , којим се отва ра круг затво рен Бера чи ца ма 
(1942).
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ДОМ ЗДРА ВЉА РУМА 

Срећ не бебе расту
уз сигур не роди те ље

У рум ској општи ни годи шње се 
роди пре ко 450 беба, а тре нут но 
има 280 труд ни ца, тако да је за 

буду ће, али и нове маме и тате, вео ма 
зна чај но отва ра ње  Роса шко ле роди-
тељ ства. 

Шко ла је 27. апри ла отво ре на у Дому 
здра вља Рума, а зва нич ном отва ра њу 
су при су ство ва ли пред став ни ци Мини-
стар ства здра вља, Роса ком па ни је, 
рум ске општи не и Дома здра вља.

Др Весна Кње ги нић, помоћ ни ца 
мини стра здра вља иста кла је вели-
ки зна чај и уло гу ових шко ла, што се 
потвр ди ло у доса да шњој прак си буду-
ћи да је у про те кле две годи не отво ре-
но десет ова квих шко ла, а ове је наја-
вље но још толи ко. 

– Мини стар ство здра вља је посве-
ће но при мар ној здрав стве ној зашти ти. 
Ово је један од начи на да тај пре вен-
тив ни рад уна пре ди мо и да роди те-
љи има ју подр шку у јед ном струч ном, 
саве то дав ном раду. Струч ни тимо ви 
се састо је од гине ко ло га, педи ја тра, 
патро на жних сеста ра и дру гих спе ци-
јал но сти, по потре би. Захва љу јем се 
Роса води као јед ној дру штве но одго-
вор ној ком па ни ји која је пре по зна ла 
зна чај ове услу ге и њеном уна пре ђе-
њу, али и тиму рум ског Дома здра вља. 
Надам се да ће шко ла дати свој допри-
нос у уна пре ђе њу здра вља ново ро-
ђе ним беба ма, али и откло ни ти све 
недо у ми це и пита ња њихо вих роди те-
ља који се у току труд но ће, поро ђа ја 
или после поро ђа ја јавља ју. Да им тај 

пери од оста не у јед ном лепом сећа-
њу – иста кла је др Весна Кње ги нић и 
поже ле ла тиму успе шан рад. 

– Жеља нам је била да они ма који 
чека ју бебу пону ди мо про стор у којем 
ће се осе ћа ти сигур но и где ће здрав-
стве ни рад ни ци сво јим саве ти ма 
помо ћи труд ни ца ма и буду ћим роди те-
љи ма. Шко ла роди тељ ства ће уна пре-
ди ти патро на жну слу жбу нашег Дома 
здра вља и кроз ради о ни це и пре да ва-
ња роди те љи ће се упо зна ти са људи-
ма који ће бри ну ти о здра вљу њихо ве 
деце. Наш тим је задо во љан што смо 
ушли у круг 20 гра до ва који су доби-
ли ову Шко лу роди тељ ства и захва-
љу јем Мини стар ству здра вља и Роса 
води што су пре по зна ли зна чај бри ге о 
беба ма и поро ди ци – иста кла је при ли-
ком отва ра ња Шко ле роди тељ ства др 
Јеле на Сто ја нац Мра че вић, дирек тор-
ка Дома здра вља Рума.

О томе коли ко локал на само у пра-
ва бри не о труд ни ца ма, мај ка ма и 
беба ма гово рио је Сте ван Кова че вић, 
пред сед ник СО Рума који је под се тио 
да рум ска општи на издва ја сред ства 
за ван те ле сну оплод њу, даје месеч-
ну помоћ неза по сле ним поро ди ља ма, 
нов ча ну помоћ за бебе, роди тељ ски 
дода так  али сада и бес пла тан вртић 
за сву децу. 

– Добро је што ћемо нашим роди те-
љи ма моћи да помог не мо у тим првим 
кора ци ма у суо ча ва њу са тим вели ким 
иза зо вом који се зове роди тељ ство, 
али и што ће сазна ња шта је добро за 

њихо ву  децу доби ја ти од струч них и 
еду ко ва них људи, а не да саве те доби-
ја ју од естрад них зве зда или маго ва, 
дакле оних који ма то није стру ка. Зато 
сви ма у овом про јек ту желим успе ха, а 
ми ћемо им, као локал на само у пра ва, 
помо ћи у раду – рекао је Сте ван Кова-
че вић.

Нада Фили по вић, пред став ни ца 
Роса воде исти че да им је жеља да 
помог ну роди те љи ма да у миру и спо-
ко ју одга ја ју сво ју децу.

 – Захвал ни смо Мини стар ству здра-
вља које је пре по зна ло нашу жељу и 
труд да помог не мо у нај ва жни јој сфе-
ри нашег дру штва, поро ди ци. Наши 
гра ђа ни су били ти који су купо ви ном 
нашег про из во да издва ја ли сред ства 
за ове Шко ле роди тељ ства. До сада их 
је отво ре но десет, а пре ко 3.000 роди-
те ља и њихо вих беба је тако доби ло 
непро це њи ву подр шку. Срећ не бебе 
расту уз сигур не и спо кој не роди те ље, 
зато и ове годи не отва ра мо још десет 
Шко ла роди тељ ства – пору чи ла је 
Нада Фили по вић.

Међу труд ни ца ма и мла дим мај-
ка ма  које су при су ство ва ле 
отва ра њу ове шко ле је и Ива на 

Орло вић Зли чић и њен син Јован. 
– Веру јем да ће ми док то ри и сестре 

помо ћи у овој мојој новој уло зи и одга-
ја њу дете та. Мени је Јован прво дете и 
сва ка ко ћу посе ћи ва ти све ради о ни це 
како би га што боље одга ја ла – иста-
кла је мла да мама Ива на.

С. Џ.

Отва ра ње Роса шко ле роди тељ ства
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Село Дивош није увек било на 
истом месту. Наи ме нај ста ри ји  
запис о Диво шу се поја вљу је 

1736. годи не али пре те годи не посто-
ја ло је насе ље Ста ри Дивош, још јед-
но насе ље Вађин ци. То су били мали 
засе о ци који су се нала зи ли по шуми 
а онда су се из тих насе ља спу шта ли 
на ово место где је сада село сме ште-
но. Посто ји вели ка и мала стра на 
села коју дели канал Јарош а насе-
ља ва ње Диво ша је поче ло са мале 
стра не. Ово село је више пута насе-
ља ва но и расе ља ва но због разних 
ути ца ја, боле сти, наи ла же ња вој ске, 
али од 1736. годи не Дивош поста је 
пра во насе ље.

Дивош има око 1.300 ста нов ни ка. 
Неда ле ко од села на југо за пад ном 
делу Фру шке горе нала зи се и мана-
стир Куве ждин сме штен у доли ни и 
окру жен шумом. Поред тога мешта ни 
села Дивош се могу похва ли ти и изле-
ти штем Рохаљ Базе које је назив 
доби ло по под зем ним база ма тач ни је 
скро ви шти ма локал ног ста нов ни штва 
где су се у току Дру гог свет ског рата 
повла чи ли људи из Диво ша, Лежи ми-
ра и окол них села. Скло ни шта су тада 
била сме ште на на посе ду диво шке 
поро ди це Рохаљ па оту да поти че у 
први део нази ва. Како се могло чути 
ово изле ти ште је нај по се ће ни је у лет-
њим пери о ди ма посеб но у току прво-
мај ског уран ка.  У самом цен тру села 
нала зи се Основ на шко ла „Све ти 
Сава“, здрав стве на амбу лан та, црква 

„Све ти Геор ги је“, Месна зајед ни ца, 
Дом кул ту ре и про дав ни ца. 

Пред сед ник Саве та месне зајед ни-
це Мла ден Мале ше вић је обја снио 
шта све село Дивош посе ду је, и додао 
како је током свог ман да та успео да 
уче ству је у   обна вља њу Дома кул ту-
ре за потре бе мешта на.

– У селу има мо Удру же ње жена, 
Удру же ње спорт ских рибо ло ва ца, 
лов це, кара те клуб, и фуд бал ски клуб 
са којим би могли да се похва ли мо. 
Из годи не у годи ну чла но ви фуд бал-
ског клу ба све више напре ду ју. Фуд-
бал ски клуб „Хај дук“ је тре нут но огле-
да ло нашег села али то не би било 
тако да није било Сто ја на Кља ји ћа 
ста рог мешта ни на Диво ша који је уло-
жио огро ман новац у фуд бал ски клуб 
тако да сав успех дугу је мо њему. 
Поред ово га у току прет ход них годи-
на,  као млад човек ста вио сам акце-
нат на рено ви ра ње Дома кул ту ре који 
је био у јако лошем ста њу. Напра ви ли 
смо јед ну салу попут све ча не која је 

за 150 осо ба и која слу жи за одр жа ва-
ње про сла ва, вен ча ња, верид бе – 
каже пред сед ник Мла ден Мале ше-
вић. 

Што се тиче тури стич ке пер спек ти-
ве село може да се похва ли са чак 
три мана сти ра у око ли ни. Мана стир 
Пет ко ви ца који је гра ни ца изме ђу 
Диво ша и Шиша тов ца ,Ђип ша који се 
нала зи изме ђу Визи ћа и Диво ша и 
већ поме ну ти мана стир Куве ждин 
једи ни ман стир у Срби ји који је посве-
ћен Све том Сави. Nајвише тури ста 
оби ла зи упра во мана стир Куве ждин, 
а неки чак дођу да би захва ти ли воду 
са изво ра који се нала зи у дво ри шту 
мана сти ра. По неким ста рим при ча ма 
вода са овог изво ра је леко ви та и пру-
жа бла го де ти оно ме ко је попи је.

Винар Душко Ради чић мешта нин 
села је један од рет ких који и дан 
данас одр жа ва вино град за сво је 
потре бе али он дода је да то све теже 
иде с обзи ром на годи не које га сусти-
жу.

ДИВОШ

Село на две стране

Мла ден Мале ше вић Душко Ради чић 
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– Поса дио сам вино град за сво је 
потре бе пре тач но 30. годи на. И ево 
први пут се деси ло ове годи не да до 
јуче нисам могао да га поре жем на 
вре ме. Мислим да ћу ове годи не бар 
поло ви ну пова ди ти јер не могу више 
да стиг нем да обра ђу јем. Ина че сам 
вели ки љуби тељ вина и ужи вао сам 
да пра вим за себе и сво је нај бли же. 
Вино никад нисам про да вао, само 
сам покла њао мојим при ја те љи ма  – 
каже Душко Ради чић. Међу тим он 
дода је да вре ме чини сво је и да му је 
жеља да одр жи вино град и вино док 
му се унук први пут не напи је.

Пре ма речи ма вина ра Душка Ради-
чи ћа ово село било нај по зна ти је и по 
про из вод њи пара дај за. Од 70 тих па 
све до 90 годи на, док се није рас па ла 
бив ша Југо сла ви ја Дивош је био нај-
ве ћи про зи во ђач пара дај за у тада-
шњој Југо сла ви ји. Око 500 хек та ра 
пара дај за се сеја ло годи шње. Днев но 
је из Диво ша изла зи ло око 30 ак ками-
о на нато ва ре них пара дај зом. 

И ово село се поред пре див них пре-

де ла које посе ду је може похва ли ти и 
позна тим Диво ша ни ма који су за 
живо та оста ви ли траг а поте кли баш 
из овог места. Један од позна тих 
Диво ша на који су насе ља ва ли ово 
село је био и епи скоп Сте фан Ласта-
ви ца, затим епи скоп Андреј Фру шић 
као и нови нар Дими три је Фру шић.

Како се могло чути од пред сед ни ка 
Саве та месне зајед ни це, настав ни ка 

у шко ли, и оста лих мешта на села 
мла ди људи који оду ван села се рет-
ко вра ћа ју. Добар део ста нов ни штва 
углав ном чине ста ри ји људи, док мла-
ди одла зе због шко ло ва ња или  посла, 
али Диво ша ни се нада ју да ће се и то 
про ме ни ти.

Андреа Димић
Фото: Вла ди мир Цуца нић

Као што смо већ спо ме ну ли село 
Дивош има сео ску амбу лан ту у којој је 
тре нут но тро је запо сле них. Док тор, 
меди цин ски тех ни чар и сестра. Абу-
лан та ради сва ког дана од седам до 
два. Меди цин ска сестра Ната ша 
Мићић исти че како у амбу лан ту дола-
зи вели ки број паци је на та и каже да је 
све већи про блем недо ста так лека ра 
у сели ма јер већи на њих дође да ради 
у селу на кра ћи вре мен ски пери од, а 

онда доби ја пре ме штај у неко дру го 
место. Док тор Јови ца Ста но је вић 
исти че да је глав ни про блем у селу 
недо ста так апо те ке. Мешта ни Диво ша 
леко ве још увек мора ју да узи ма ју у 
Чал ми које има апо те ку. Он наво ди да 
то пред ста вља про блем и људи ма јер 
вели ки број паци је на та чине ста ри ји 
мешта ни села који су при мо ра ни да 
пре во зом путу ју до обли жње апо те ке 
да би поди гли тера пи ју.

Недостаје апотека

Др Јови ца Ста но је вић

Орга ни за тор наста ве  у Основ ној 
шко ли „Све ти Сава“ и настав ник срп-
ског јези ка Нема ња Панић каже да 
тре нут но шко лу поха ђа 81 ђак, али 
тај број се са годи на ма сма њу је.

– Поред наших ђака овде нам 
дола зе и ђаци из Ста ре Бин гу ле тако 
да тре нут но има мо пето ро њих који 
поха ђа ју  наста ву зајед но са нашим 
основ ци ма. У шко ли има 20 учи те ља 
и настав ни ка и има мо осам оде ље-
ња. Међу тим сва ке годи не има све 
мање и мање ђака. Оно што је бит но 
у послед ње вре ме то је да су деца  
петог до осмог  раз ре да на так ми че-
њу које орга ни зу ју настав ни ци енгле-
ског јези ка у Срби ји осво ји ли прво 
место са виде ом „Сачу вај мо воду, 
сачу вај мо живот“. Били су први на 
тери то ри ји целе Срби је – каже Нема-
ња Панић и дода је да су уче ни ци 
поред тога што су моти ви са ни за уче-
шће на разним так ми че њи ма пре 
све га изу зет но вред ни и послу шни.

Све мање деце  

Нема ња Панић

Цен тар села
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Кућа са два лика Пише:
Мари ја Вукај ло вић

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Данас је тешко прет по ста ви ти на 
осно ву спо ља шњег изгле да да се 
јед на од нај ста ри јих кућа на Жит-

ном тргу, ста ра више од два века скри-
ва иза модер не фаса де, коју је кроз 
сво ју позна ту исто ри ју, као кућа кожар-
ских трго ва ца, ауто бу ска ста ни ца и 
про дав ни ца кон фек ци је доби ла током 
три де се тих годи на про шлог века. При-
ли ком обно ве изгу би ла је рани ји „нир-
нбер шки забат“, један од чети ри на 
тргу, као све до чан ства немач ког ути ца-
ја, који се посред но пре ко аустро у гар-
ске архи тек ту ре про ши рио на све 
дело ве тада шњег цар ства. Као после-
ди ца ука за цари це Мари је Тере зи је из 
1765. годи не, којим је дозво ље но досе-
ља ва ње трго ва ца, углав ном Срба из 
Тур ске, Цин ца ра, Грка и Нема ца, који 
су поди за ли овде сво је куће и рад ње 
фор ми рао се нови трг, а трго вач ки цен-
тар гра да поме рио са трга Све тог Сте-
фа на на овај пла то.

Кућа већ читав век при па да поро ди-
ци Удиц ки, као јед не од оних која се 
нај ду же одр жа ла на тргу. Милан Удиц-
ки се досе лио из Кикин де 1884. годи не, 
пошто се упо знао и вен чао са Јеле ном 
Гру јић, ћер ком про свет ног рад ни ка из 
Јар ка. По пре да њу вен чао их је сам 
теми швар ски епи скоп у митро вач ком 

Сабор ном хра му 1879.годи не. Овај 
пода так може се обја сни ти чиње ни цом 
да су број ни Удиц ки живе ли у Теми-
шва ру, где су сти ца ли познан ства са 
тамо шњим живљем, са којим су се и 
сами сро ди ли, те није нео бич но да су 
уго во ри ли при су ство самог теми швар-
ског епи ско па на вен ча њу. Веру је се да 
је Милан, кикин ђан ски чизмар по дола-
ску у Митро ви цу прво отво рио сво ју 
чизмар ску рад њу, а касни је про дав ни-
цу за трго ви ну кожом упра во у овој 
кући на Жит ном тргу, да би касни је 
отку пио целу кућу. Гото во сви Удиц ки, а 
било их је у Кикин ди, Зре ња ни ну и око-
ли ни, Мелен ци ма и Срп ској Црњи су се 
бави ли чизмар ским зана том. Милан је 
имао десе то ро деце, која су сва рође-
на у Митро ви ци осим нај ста ри јег Јова-
на, митро вач ког учи те ља и школ ског 
над зор ни ка и за оно вре ме при лич но 
позна тог дечи јег песни ка. По Јова ну је 
јед на ули ца у гра ду доби ла име, упра-
во она наспрам куће пре ма насе љу 
„Мати је Хуђи“ у којој су живе ли по 
дола ску у град и у којој је Јован бора-
вио до сво је смр ти. У овој кући у Фру-
шко гор ској, касни је Желе знич кој ули ци 
за коју се веру је да ју је Јеле на насле-
ди ла од оца, поро ди ца Удиц ки је живе-
ла све до 1913. годи не, када су од 

Нико ле Попо ви ћа купи ли кућу на Жит-
ном тргу.

У кући на Жит ном тргу нала зи ле су 
се две рад ње, јед на за трго ви ну кожом 
и дру га прво Мија то ви ће ва, а затим 
Ста ји ће ва књи го ве зач ка рад ња, које су 
узи ма не у закуп. У про дај ном делу 
кожа ре „Милан Удиц ки“ по зидо ви ма су 
виси ли бок со ви тан ких кожа, а на три 
ста ла же дебе ле коже за ђон. Бошко 
Удиц ки није делио исту љубав пре ма 
кожар ском зана ту попут оца, трго вао је 
кожом до оче ве смр ти, а потом је купио 
земљу, сагра дио салаш и почео земљо-
рад нич ки живот. Трго вач ка рад ња за 
кожу дата је у закуп. То ће бити и њени 
послед њи дани. Милан је умро пред 
рат, а Бошко бива стре љан на митро-
вач ком гро бљу 1942. годи не. 

Бошко и Љуби ца су има ли чети ри 
сина, али је само нај мла ђи Пре-
драг остао у живо ту. Два бра та 

умр ла су још као деца, а брат Лазар, 
гим на зи ја лац одве ден је зајед но са 
оцем и постра дао је у лого ру. Љуби ца 
поти че из поро ди це Декан ски, која је 
посе до ва ла про стра не пла це ве на 
месту дана шњег насе ља „Декан ске 
баште“, или како га Митров ча ни у жар-
го ну зову „Дека нац“, који упра во овој 
поро ди ци дугу је сво је име.

Кућа Удиц ки на Жит ном тргу (прва с десне стране)
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После оче ве смр ти Бошко Удиц ки 
1938. годи не пред у зи ма опсе жну 
рекон струк ци ју фасад ног дела 

куће у којој је са поро ди цом живео. Том 
при ли ком је укло њен карак те ри стич ни 
зао бље ни „нир нбер шки забат“ и поста-
вље на за оно вре ме изу зет но модер на 
фаса да, која је пре кри ла ста ру спрат ну 
кућу. Овом интер вен ци јом изгу био се 
сва ки спо ља шњи траг ста ри је гра ђе ви-
не у фасад ном делу и само уну тра-
шњост све до чи њену изу зет ну ста ри ну. 
При ли ком овог гра ђе вин ског поду хва та 
изби је ни су већи отво ри и поста вље ни 
нови дрво ре зба ре ни изло зи, који су 
сачу ва ни до данас, а фаса да је јед ним 
делом про ши ре на. Три де се те годи не су 
биле вре ме, када је напра вљен зао крет 
пре ма модер ној архи тек ту ри и када се 
напу шта дота да шња гра ди тељ ска 
прак са. Чисте фаса де без укра са, 
карак те ри стич ни рав ни фрон то ни, који 
се у боч ном делу гра ђе ви не сте пе на сто 
спу шта ју на доле, где су једи ни украс 
широ ке хори зон тал не спој ни це и јед но-
став ни окви ри без моде ла ци је око про-
зо ра све до че дух модер не архи тек ту ре. 

После рата Љуби ци је оду зе та кућа и 
сва земља, а у при зем ном делу отво ре-
на ауто бу ска ста ни ца. Испред куће се 
нала зи ла ста ни ца за град ски пре воз, а 
у бив шем кожар ском лока лу чека о ни ца 
са клу па ма и шал те ром на месту нека-
да шњег мага цин ског про сто ра. Удо ви-
ца Љуби ца, је оста ла сама са сином, 
без сред ста ва за живот и само један 
непред ви ђен дога ђај или нека виша, 
небе ска прав да су пре о кре ну ли њену 
суд би ну. Када је уда рио гром у теле-
фон ске водо ве ауто бу ске ста ни це, она 
је хит но мора ла бити изме ште на. 
После сед мо го ди шње бор бе, Љуби ца 

је уз помоћ адво ка та Лаза ра Тати ћа, 
успе ла да повра ти кућу у вла сни штво. 
Да би ишко ло ва ла сина, про да је лока-
ле, а син јој је био све, једи на нада и 
уте ха, после свих мука кроз које је про-
ла зи ла.

Лока ли су купље ни од стра не два 
шнај де ра: Мањ ко Михај ло, чији потом-
ци су га сачу ва ли у вла сни штву до 
данас и Ходо ба Сте ван, чија рад ња је 
чети ри пута мења ла вла сни ке. Иако се 
у њој нај ви ше трго ва ло кон фек циј ском 
робом, од „Сло бо ди не“, пре ко Врап че-
ве до коми си о не рад ње Михај ло вић 
Зор ке, данас се у њој нала зи про дав ни-
ца дечи је обу ће „Павле“. У дру гом 
лока лу, који је јед но вре ме био у заку пу 
Бру ни не зла тар ско-кујун џиј ске рад ње, 
поно во се нала зи кро јач ка рад ња, 
Петра Мањ ко, који је наста вио оче ву 
занат ску делат ност. Све куће на Жит-
ном тргу леже на сво до ви ма, чији теме-
љи се осла ња ју на зиди не древ ног 
антич ког гра да Сир ми јум. У подрум-
ском делу могу се виде ти оста ци два 
каме на зида, а коли ко сећа ње слу жи 
сада шње ста нов ни ке подрум никад 
није био под водом, иако се кућа нала-
зи неда ле ко од реке Саве. 

Зида на од цигле и набо ја, са карак те-
ри стич ним тре мом са боч не стра не 
гра ђе ви не како у при зем ном, тако и у 
спрат ном делу ста рин ских луч но засве-
де них отво ра, знат ном дебљи ном зидо-
ва и нижим стро пом, него у касни јој 
град њи пред ста вља јед но од дра го це-
них све до чан ста ва живо та трго вач ког 
сло ја град ског ста нов ни штва, пре више 
од два века. Више пута је поку ша ва но 
да се овој ста рој гра ђе ви ни вра ти прво-
би тан изглед, али тај при лич но скуп 
поду хват до данас није реа ли зо ван. 

Пре драг Удиц ки је после завр ше ног 
Прав ног факул те та 1961. годи не цео 
рад ни век про вео у тужи ла штву, прво 
као општин ски јав ни тужи лац, а затим 
као заме ник окру жног јав ног тужи о ца 
до пен зи о ни са ња. Као и његов стриц 
Јован бави се писа њем, аутор је једа-
на ест књи га пое зи је и про зе. Поред 
тога сли ка ама тер ски, напо ми њу ћи да 
је све сво је сли ке насли као после 
шезде се те, када је оти шао у пен зи ју. 
Почео је са сувим пасте лом и то у знак 
пошто ва ња пре ма сво ме учи те љу ака-
дем ском сли ка ру и про фе со ру Бра ни 
Јоле ру. Супру га Анки ца је први прав ник 
запо слен у Заво ду за зашти ту спо ме ни-
ка кул ту ре у коме је од 1972. годи не 
ради ла прав не посло ве на зашти ти 
спо ме нич ког насле ђа. Док ми с љуба-
вљу пока зу је масти о ни це, упи ја че и 
руч но рађе не печа те, све покло ни 
захвал но сти учи те љи ца, који ма је 
Јован Удиц ки био над зор ник, при ме ћу-
јем коли ко се ова рође на Бео гра ђан ка 
сро ди ла са митро вач ком исто ри јом 
поро ди це Удиц ки.

У поку ша ју да раз ре шим још по 
неку заго нет ку ове поро ди це 
зати чем Пре дра га у пра вље њу 

спи са ка за про сла ву 63 годи не мату ре, 
гене ра ци је 1955/56. митро вач ке гим на-
зи је. Иако је одра стао, како сам каже 
под опте ре ће њем „црних мара ма”, док 
гово ри увек има неки бла ги осме јак на 
лицу. Овај сре до веч ни брач ни пар 
пред ста вља, још увек без кон ку рен ци је 
нај ста ри је и нај вер ни је посе ти о це свих 
кул тур них мани фе ста ци ја у гра ду. Неу-
мор но сле де сво ја, дав но зацр та на 
пра ви ла.

У следећем броју:
Волерова кућа

Кућа Удиц ки данас
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ОВАН: Веру је те у 
сво је послов не визи-
је, али поне кад је 
тешко покре ну ти 

почет но инте ре со ва ње и ства-
ра лач ки ритам међу сарад ни ци-
ма. Има те ути сак да се све сво-
ди на прин цип узи ма ња и дава-
ња али не и на ваше задо вољ-
ство. Чини вам се како се нала-
зи те у фази ностал гич ног рас по-
ло же ња, могу ће је да вам недо-
ста ју нечи је при су ство емо тив на 
пажња.  

БИК: Уме сто да дру-
ги ма вели ко ду шно 
нуди те сво ју помоћ, 
обра ти те пажњу на 

сво је про бле ме и затра жи те 
нечи ју подр шку. Важно је да 
изми ри те неке финан сиј ске 
рачу не или оба ве зе које има те 
пре ма бли ским сарад ни ци ма. 
Ваше речи на зву че довољ но 
искре но пред воље ном осо бом.  

БЛИ ЗАН ЦИ: Потреб-
на амби ци о зност или 
нескром ност у про-
це ни лич них могућ-

но сти узро ку је раз ли чи те неспо-
ра зу ме у кру гу сарад ни ка. Непо-
треб но се запе тља ва те у неке 
нове послов не ситу а ци је које 
вас додат но везу ју пред сарад-
ни ци ма. Делу је те узне ми ре но 
не успе ва те да оства ри те сво је 
емо тив не пла но ве на начин на 
који сте то зами сли ли. 

РАК: Могу ће је да 
нове оба ве зе дожи-
вља ва те, као вели ки 
терет или изве сну 

неправ ду коју вам наме ће бли-
жа око ли на. Ком плет ну ситу а ци-
ју на послов ној сце ни тре ба да 
ана ли зи ра те са одре ђе не дис-
тан це. Осе тљи ви ји сте него 
обич но и теже раз ли ку је те исти-
ну или сво је субјек тив не жеље у 
одно су на реал не могућ но сти. 

ЛАВ: Послов но-
финан сиј ски доби так 
који оче ку је те изне-
на да одла зи у нечи је 

руке, без обзи ра на ту ситу а ци ји 
сачу вај те при себ ност духа. 
Уме сто да тугу је те за про пу ште-
ном при ли ком потра жи те сво ју 
добит нич ку ком би на ци ју, али на 
некој дру гој стра ни. При кри ва-
ње исти не пред воље ном осо-
бом под сти че те сво ју неси гур-
ност.       

ДЕВИ ЦА: Одла же те 
сво је оба ве зе у нади 
да чини те зна ча јан 
усту пак. Ипак одре-

ђе на услу га коју чини те не пред-
ста вља добро реше ње. Схва ти-
ће те да вам неко наме ће теже 
кри те ри ју ме  од оних које доби-
ја ју ваши сарад ни ци. Нала зи те 
се у ста њу емо тив ног иску ше-
ња, због при сут не неси гур но сти 
и мино сво је воље при ста је те на 
ком про ми сно реше ње које пред-
ла же бли ска осо ба.

ВАГА: Делу је те сна-
ла жљи во пред сарад-
ни ци ма, али има те 
лош пред о се ћај. Не 

жели те да вас неко дово де у 
непри јат ну ситу а ци ју и не при ча-
те пре ви ше о сво јим наме ра ма. 
Пред ност даје те прак тич ним 
аспек ти ма у посло ва њу. Парт-
нер тре нут но нема пре ви ше раз-
у ме ва ња за ваша изго во ре. 
Избе га вај те кон фликт не ситу а-
ци је и неку јав ну рас пра ву.

ШКОР ПИ ЈА: Има те 
добру вољу и пре у зи-
ма те одго вор ност за 
крај њи исход у 

послов ним пре го во ри ма. Без 
обзи ра ма вашу сна ла жљи вост 
не може те да кон тро ли ше те низ 
дога ђа ја на послов ној сце ни и 
сво је сарад ни ке. При хва ти те 
мишље ње већи не. Нема раз ло-
га да се пона ша те над ме но у 
дру штву бли ске осо бе. Избе га-
вај те стре сне ситу а ци је. 

СТРЕ ЛАЦ: Нала зи те 
се у пома ло нео бич-
ној послов ној ситу а-
ци ји. Има те ути сак да 

неко од сарад ни ка кон тро ли ше 
ваш начин рада, али из вама 
непо зна тих раз ло га. Мно га пита-
ња која има те, за сада оста ју без 
задо во ља ва ју ћег одго во ра. 
Немој те дозво ли ти да у вама 
пре вла да сум ња пре ма воље ној 
осо би. Обра ти те пажњу на пра-
вил ни ји начин исхра не.

ЈАРАЦ: Ваша инспи-
ра ци ја и кре а тив но 
рас по ло же ње делу ју 
под сти цај но на око-

ли ну. Импо ну је вам сазна ње, да 
вас сарад ни ци пред ста вља ју 
као врло успе шну или несва ки-
да шњу осо бу. Важно је да се 
оства ри те на раз ли чи тим пољи-
ма. У одре ђе ним ситу а ци ја ма 
све сно кори сти те сво је завод-
нич ке мани ре у одно су на бли ску 
осо бу.  

ВОДО ЛИ ЈА: Делу је-
те само у ве ре но и 
енер гич но. Ваш стил 
изра жа ва ња око ли на 

тума чи на раз ли чи те начи не, 
али ви не оду ста је те од сво јих 
циље ва. Вару је те да се нала зи-
те на корак до неког зна чај ни јег 
успе ха. Има те наме ру да осво ји-
те нечи ју накло ност, али пока за-
ће се да то чини те на погре шан 
начин или са вели ком дозом 
пре те ри ва ња. 

РИБЕ: Успе шно 
пред ви ђа те нечи је 
послов не поте зе и 
уме те да намет не те 

сво је мишље ње. На сре ћу, око-
ли на пошту је ваш успех и уло гу 
у зајед нич кој акци ји. Обра ти те 
пажњу на кори сне инфор ма ци је 
које сти жу са раз ли чи тих стра на. 
Обра ти те пажњу на кори сне 
инфор ма ци је које сти жу са раз-
ли чи тих стра на. 

VREMEPLOV
2. мај

1892. Ро ђен не мач ки пи лот 
Ман фред фон Рихт хо фен, 
Цр ве ни Ба рон, нај слав ни ји 
не мач ки ави ја ти чар у Пр вом 
свет ском ра ту. То ком ра та обо-
рио ви ше од 80 ави о на. По ги-
нуо у ва зду шној би ци у апри лу 
1918. 

3. мај
1469. Ро ђен ита ли јан ски др жав-
ник и исто ри чар Ни ко ло Ма ки ја-
ве ли, аутор де ла “Вла да лац”, у 
ко јем је из нео схва та ње да вла-
дар не тре ба да би ра сред ства 
да би по сти гао циљ, из че га 
ка сни је из ве ден по јам ма ки ја ве-
ли зам. 
1898. У Ки је ву ро ђе на изра ел-
ска др жав ни ца Гол да Ма бо вич 
Ме јр сон, Гол да Ме ир, пр ва 
же на-пре ми јер Изра е ла, од 
1969. до 1974.

4. мај
1980. Умро пред сед ник СФРЈ 
Јо сип Броз Ти то, во ђа ју го сло-
вен ских пар ти за на у Дру гом 
свет ском ра ту и ли дер Ко му ни-
стич ке пар ти је Ју го сла ви је. Био 
во ђа По кре та не свр ста них 
зе ма ља. 

5. мај
1818. Ро ђен не мач ки фи ло зоф 
Карл Хајн рих Маркс, те о ре ти-
чар мо дер ног со ци ја ли зма и 
ко му ни зма.
1821. Умро фран цу ски цар 
На по ле он И Бо на пар та, је дан 
од нај ве ћих вој ско во ђа у исто-
ри ји, чи ји су осва јач ки по хо ди 
из ме ни ли Евро пу. Умро на 
остр ву Све та Је ле на као бри-
тан ски за тво ре ник. 

6. мај
1237. У ма на сти ру Ми ле ше ва 
са хра ње не су мо шти Раст ка 
Не ма њи ћа – Све тог Са ве.
1856. Ро ђен је аустриј ски пси-
хи ја тар Зиг мунд Фројд, осни вач 
пси хо а на ли зе. 

7. мај
1945. Не мач ка пот пи са ла до ку-
мент о без у слов ној ка пи ту ла ци-
ји у Дру гом свет ском ра ту. До ку-
мент у Рем су пот пи са ли фелд-
мар шал Јодл у име Вер мах та и 
ге не рал-пу ков ник Бе дел Смит у 
име аме рич ких и бри тан ских 
сна га. Фран цу ски и ру ски офи-
ци ри би ли све до ци. До ку мент о 
окон ча њу ра та пот пи сан 9. ма ја 
у Бер ли ну.

8. мај
1794. У Па ри зу је, по на ло гу 
Ре во лу ци о нар ног су да, ги љо ти-
ном по гу бљен фран цу ски хе ми-
чар Ан то ан Ла во а зи је, осни вач 
мо дер не хе ми је. Фор му ли сао је 
за кон о не у ни шти во сти ма те ри-
је и от крио про цес ок си да ци је. 
1815. На бр ду Љу бић, код Чач-
ка, Ср би су у Дру гом срп ском 
устан ку по ту кли тро стру ко ја чу 
тур ску вој ску
1900. Срп ски фи зи чар Ми ха и ло 
Пу пин па тен ти рао је у Њу јор ку 
апа рат за те ле фон ске и те ле-
граф ске пре но се на ве ли ке уда-
ље но сти.

HOROSKOP

Сре да, 2. мај (19. април)
Пре по доб ни Јован Вет хо пе-
шчер ник (Пре по ло вље ње)

Четвр так, 3. мај (20. април)
Преп. Тео дор Три хи на; Преп. 
Јоа сиф Срп ски; Све ти Нико лај 
Жич ки 

Петак, 4. мај (21. април)
Све ти све ште но му че ник Јану а-
ри је

Субо та, 5. мај (22. април)
Преп. Тео дор, Сике от; Све ти 
свешт муч. Пла тон Бања луч ки

Неде ља, 6. мај (23. април)
Све ти вели ко му че ник Геор ги је 
–Ђур ђев дан

Поне де љак, 7. мај (24. април)
Св. Сава Стра ти лат; Св. Сава 
Ердељ ски; Св. све ште но муч. 
Бран ко

Уто рак, 8. мај (25. април)
Све ти апо стол и јеван ђе лист 
Мар ко - Мар ков дан

Crkveni
kalendar

• Ако желиш да будеш 
изнад свих обе си се!
• Јед ног дана киша је 
пада ла два дана!
• Боље кисео осмех него 
слат ка гри ма са. 

Пуње на
сала ма од 
пиле ћих бата ка

Састој ци: 1,2  кома да пиле ћег 
бата ка са кара ба та ком, веза 
рузма ри на, 200 г суве шљи ве, 
бибер по уку су, 200 г Кар некс чај-
не коба си це, веза мај чи не души-
це, со по уку су.

При пре ма: Пиле ће бата ке 
расе ћи и изва ди ти кост. Бата ке 
потом чеки ћем излу па ти, и спо ји-
ти тако да доби је мо пра во у га о-
ник. Потом бата ке зачи ни ти сољу 
и бибе ром, посу ти зачин ским тра-
ва ма и на један крај сло жи ти Кар-
некс чај ну коба си цу слајс, на њу 
ста ви ти суве шљи ве па све уро-
ла ти у сала му. Доби је ну сала му 
умо та ти у фоли ју и пећи на загре-
ја ној пећ ни ци 45 мину та на 200 
сте пе ни. Испе че ну сала му сећи 
по уку су на тан ке кри шке, слу жи ти 
са пире кром пи ром и сосом по 
жељи.
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ЖОК „РУМА“

Дого ди не у 
вишем ран гу

Одбој ка ши це ЖОК „Рума“ од  
ће наред не годи не игра ти у 
Првој  Б лиги Срби је.

Наи ме, оне су пре лаз у виши 
ранг так ми че ња избо ри ле на 
дома ћем тере ну, јер је у рум ској 
Хали спор то ва од 20. до 22. 
апри ла игран финал ни плеј оф 
тур нир за  попу ну Прве Б лиге 
Срби је.

Поред рум ских одбој ка ши ца 
пла сман у виши ранг так ми че-
ња су добром игром заслу жи ле 
и игра чи це „Рад нич ког“ из Бео-
гра да.

Рум ске одбој ка ши це су овим 
пла сма ном оства ри ле и свој 
циљ за ову сезо ну, а на поме ну-
том тур ни ру су оства ри ле две 
побе де, над заје чар ским „Тимо-
ком“ и еки пом „Бам би“ из При је-
по ља. С. Џ.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Спорт ске игре 
мла дих

У уто рак, 24. апри ла, у Град-
ској кући у Срем ској Митро ви ци 
одр жа на је кон фе рен ци ја за 
меди је пово дом отва ра ња ово-
го ди шњих Спорт ских ига ра 
мла дих. Том при ли ком, меди ји-
ма су се обра ти ли начел ник 
Град ске упра ве за обра зо ва ње, 
кул ту ру и спо рт Гра да Срем ска 
Митро ви ца Или ја Недић, пред-
сед ник Спорт ског саве за Гра да 
Срем ска Митро ви ца Нема ња 
Црнић, као и пред сед ни ца 
Спорт ских ига ра мла дих Срби је 
Ива на Јова но вић. 

Пре ма њихо вим речи ма, ова 
мани фе ста ци ја ове годи не 
доби ја посе бан зна чај, јер је 
Срем ска Митро ви ца ове годи не 
дома ћин на отва ра њу реги о-
нал ног так ми че ња у окви ру 
Спорт ских ига ра мла дих. Како 
кажу, циљ је да се у ову мани-
фе ста ци ју укљу чи што више 
наших нај мла ђих сугра ђа на, 
али и све оне деце која живе и 
ван Срем ске Митро ви це. За све 
шко лар це који се шко лу ју у под-
руч ним оде ље њи ма митро вач-
ких шко ла, а који желе да се 
при кљу че мани фе ста ци ји, биће 
орга ни зо ван пре воз.

Спорт ске игре мла дих све ча-
но ће бити отво ре не, сим бо лич-
но, на нека да шњи Дан мла до-
сти, 25. маја, а том при ли ком на 
цен трал ног град ском тргу одр-
жа ће се и кон церт сара јев ске 
рок гру пе Црве на јабу ка. Уче-
сни ци ће се так ми чи ти у више 
раз ли чи тих спо рт ских дисци-
пли на на око 10 спо рт ских тере-
на на раз ли чи тим лока ци ја ма у 
гра ду, а у пла ну је да се мани-
фе ста ци ја про ши ри тако да 
обу хва ти и сред њо школ це. 

Н. М.

ИЗЛОЖБА У МУЗЕЈУ СРЕ МА 

Немој те нас забо ра ви ти

У четвр так 26. апри ла 
у митро вач ком Музе-
ју отво ре на је изло жба 

под нази вом Немој те нас 
забо ра ви ти, пово дом јуби ле-
ја 100 годи на од Вели ког рата. 
На изло жби су пред ста вље-
не фото гра фи је првог срп-
ског фото репор те ра и ауто ра 
доку мен тар них фото гра фи ја 
Ристе Мари ја но ви ћа које су 
од непро це њи ве вред но сти 
и дати ра ју још из Првог свет-
ског рата.

О изло жби је гово рио исто-
ри чар и кустос у Народ ном 
музе ју у Шап цу Бра ни слав 
Стан ко вић. Изло жбу је отво-
рио пред сед ник скуп шти не 
општи не Срем ска Митро ви ца 
Томи слав Јан ко вић, а поред 
њега изло жби је при су ство вао 
дирек тор Музе ја Срем Саша 
Буга џи ја као и број ни посе ти-
о ци који су сво јим дола ском 
подр жа ли ову изло жбу. Про-
је кат „Немој те нас забо ра ви-
ти“ је почео упра во исто и ме-
ном изло жбом која је све ча но 
отво ре на у Гале ри ји САНУ и 
упра во том изло жбом је Гале-
ри ја САНУ обе ле жи ла сто ту 
годи шњи цу почет ка Вели ког 
рата. За месец дана изло жбу 
је виде ло 20.000 посе ти ла ца 

чиме је поста ла нај по се ће ни-
ја изло жба у Срби ји.

 Пред сед ник Скуп шти не 
Гра да Томи слав Јан ко вић је 
иста као да ове фото гра фи је 
осли ка ва ју један део слав не 
али бол не про шло сти срп ског 
наро да и додао је да је ова 
изло жба неми све док свих 
стра да ња срп ског наро да у 
вели ком рату које не сме мо 
забо ра ви ти.

Исто ри чар и кустос Бра ни-
слав Стан ко вић који је гово-
рио о изло жби је обја снио 
шта запра во пред ста вља ју 
ове рат не фото гра фи је.

– На овој изло жби митров-
ча ни ће моћи да виде 60 радо-
ва Ристе Мари ја но ви ћа првог 
срп ског рат ног репор те ра који 
је поре клом из Шап ца али је 
вели ку кари је ру напра вио у 
Пари зу. Када је почео Први 
свет ски рат њега је позвао 
шеф оба ве штај не слу жбе вој-
ске Кра ље ви не Срби је Дра гу-
тин Дими три је вић Апис да то 
забе ле жи, и да сво је кон так те 
у све ту и Евро пи иско ри сти да 
би испри чао неку при чу о рат-
ној дра ми која се дога ђа ла на 
бал кан ском полу о стр ву. Он је 
заи ста од самог почет ка рата 
до повла че ња пре ко Алба ни-

је све то забе ле жио. Он се 
на вели кој саве знич кој изло-
жби у Пари зу, у музе ју Лувр 
пред ста вио са овим фото-
гра фи ја ма које ће сада моћи 
да и види митро вач ка публи-
ка. Затим је те фото гра фи је 
пред ста вио у Њујор ку и Лон-
до ну – каже исто ри чар Бра ни-
слав Стан ко вић. 

Он дода је да ова изло-
жба пред ста вља сли ков ни-
цу Првог свет ског рата и на 
неки начин под се ћа оне који 
већ нешто зна ју на оно што се 
деси ло, а са дру ге стра не учи 
оне који ма су деша ва ња која 
су се деша ва ла у рату непо-
зна ни ца. 

Изложбу су приредили: 
Народни музеј Шабац, Вој-
ни музеј Београд, Музеј гра-
да Новог Сада, Рукописно 
одељење Матице Српске, 
Српска читаоница у Иригу, 
Галерија Матице српске, Спо-
мен-збирка Павкла Бељан-
ског, Завод за заштиту споме-
ника културе града Београда, 
Народни музеј Краљево и 
Војна академијa. У музич ком 
делу про гра ма су уче ство ва-
ли уче ни ци музич ке шко ле 
„Петар Кран че вић“ .

Андреа Димић

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ПЕЋИНЦИ

Позив ликов ним умет ни ци ма
Кул тур ни цен тар Пећин ци пози ва све пуно-

лет не ликов не умет ни ке, ама те ре и про фе си-
о нал це, из наше општи не да се јаве дирек то ру 
или орга ни за то ру ове уста но ве због уче шћа на 
мани фе ста ци ја ма које Кул тур ни цен тар пла-
ни ра у наред ном пери о ду. Јед на од њих је и 
Општин ска смо тра ликов них умет ни ка ама те-
ра општи не Пећин ци.

Уче шћем на мани фе ста ци ја ма Кул тур ног 
цен тра умет ни ци доби ја ју при ли ку да иза ђу из 
ано ним но сти, да њихов рад буде јав но пре зен-
то ван, да стек ну нова при ја тељ ства и да раз-
ме не иску ства са дру гим умет ни ци ма.

Заин те ре со ва ни умет ни ци могу кон так ти ра-
ти Кул тур ни цен тар путем теле фо на: 022/436-
237.

Са изло жбе у Музе ју Сре ма
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ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Сло бод но
вре ме Пише:

Дра га на Попов

Имаш ли сло бод ног вре ме на да 
иде мо, ура ди мо, дого во ри мо 
се? То су пита ња која су у сва ко-

днев ној упо тре би са људи ма у нашем 
окру же њу. Нарав но, увек мањ ка то 
сло бод но вре ме. Никад га довољ но. 
А ми тако жуди мо за том кате го ри јом 
„сло бод но вре ме”. Погу би мо се у сва-
ко днев ним оба ве за ма, у недо стат ку 
добре орга ни за ци је (што ће рет ко ко 
да при зна). До сло бод ног вре ме на се 
тешко дола зи. Шта је сло бод но вре ме? 
Да ли су то тре ну ци после оба вље ног 
посла? Завр шет ка оба ве за. А оба ве зе 
су мно го број не. Иди на посао, после 
свра ти на пија цу, не забо ра ви оти ћи у 
мар кет, иди код кро ја чи це по скра ће не 
фар мер ке, ако стиг неш пла ти рачу не, 
ску вај ручак. И кад све то и још 
мно го дру гих ства ри ура диш… 
сло бод но вре ме. И шта ура ди-
ти са тим сло бод ним вре ме ном. 
Шета ти поред реке (ми нема-
мо реку) и отпу сти те све мисли 
саве ту ју струч ња ци. Дакле то 
у стар ту отпа да као могућ ност. 
Слу ша ње неке музи ке која опу-
шта (једи но да потра жим неке 
сво је ста ре и пра шња ве вре-
ме плов ске cd-ове, ова музи ка у 
трен ду ме нер ви ра). Брч ка ње у 
мири сној кади? Ма, да. Сва ких 
пар мину та би ми неко лупао на 
вра та и питао кад ћеш да иза-
ђеш? Баш ћу се опу сти ти! Да 
меди ти рам? Хм… за то је потре-
бан мир и тиши на, а ја тре ба да 
одго во рим на мно га пита ња која 
дола зе са сто стра на. Тре ба се 
пре пу сти ти актив но сти ма које 
ће ме учи ни ти радо сним. Рекре-
а ци ја?

Ко још за то има вре ме на? 
Дого во ри ти се, па пси хич ки се 
спре ми ти, обу ћи одго ва ра ју ћу 
опре му и онда ска ка ти неких 
сат вре ме на у про сто ру где су 
пре вас неки дру ги поку ша ва ли да сло-
бод но вре ме „уби ју” напор ним вежба-
њем, где све мири ше на зној, пра ши-
ну и неке дру ге мири се. Не могу. Хеј, 
а хоби?

Пока за ти сво ју кре а тив ност, екс пан-
зи ју сво је лич но сти, јача ње само по у-
зда ња.

Кад раз ми слим, ја никад и нисам 
има ла неки хоби. Никад ника кве жеље 
по том пита њу. Можда да нау чим трбу-
шни плес, она ко у кућ ној вари јан ти. 
Има сни ма ка на интер не ту, па да поку-
шам. Или да пра вим спе ци ја ли те те, 
мешам уку се и дајем им нео бич на 
име на. Не! Моја кухи ња је и она ко екс-
пе ри мен тал на. Никад не знаш шта ће 
да испад не. Знам неке који су сло бод-
но вре ме дове ли до кул та. То је све то 

вре ме и осо ба их кори сти мак си мал но. 
Позо ри ште, био скоп, дру же ње, раз-
го ва ра ње са цве ћем. И нема те силе 
која би то на било који начин спре чи-
ла. Људи од ста ва. Шта има везе што 
гоми ла веша чека. Про зо ри „пла чу”, 
пра ши на на све стра не. Ма, то је моје 
сло бод но вре ме и кори стим га како ја 
хоћу! – пору чу ју кон зу мен ти ове кате-
го ри је. Ја јед но став но нисам из те при-
че. И кад имам сло бод ног вре ме на 
раз ми шљам о оба ве за ма у наред ном 
пери о ду, а да нешто не би забо ра ви-
ла пра вим и спи сак. Она ко бап ски. 
После тај спи сак оста вим на „сигур но 
и видљи во место” и гле чуда он увек 
на вол ше бан начин бива зату рен, а ја 
онда дру гу коли чи ну сло бод ног вре-

ме на кори стим да се при се тим шта је 
тамо писа ло и пра вим нови спи сак. И 
тако у круг. Сигур на сам да нисам једи-
на која на овај начин кори сти сло бод-
но вре ме. Углав ном су у тој кате го ри ји 
жене, јер оне има ју мно о о го оба ве-
за. Толи ко да се мно ге на спо ми ња-
ње сло бод ног вре ме на само „кисе ло” 
осмех ну. Да ли су и наши пре ци има ли 
сло бод но вре ме? И како су га кори сти-
ли? Да још нешто ура де. Тако да сам 
реши ла да кад угра бим мало сло бод-
ног вре ме на да одем до библи о те ке 
и узмем „Вас кр се ње” Лава Тол сто ја и 
поно во ужи вам. А сад идем да то ста-
вим на спи сак да не забо ра вим. Кажу 
да је Чехов рекао да ако желиш има ти 
мало вре ме на – ништа не ради. Има 
сми сла!

Кад раз ми слим,
ја никад и нисам

има ла неки хоби. Никад 
ника кве жеље по том

пита њу. Можда да
нау чим трбу шни плес,

она ко у кућ ној вари јан ти. 
Има сни ма ка на

интер не ту, па
да поку шам. Или

да пра вим спе ци ја ли те те, 
мешам уку се и дајем им 

нео бич на име на. Не! Моја 
кухи ња је и она ко
екс пе ри мен тал на.

Никад не знаш шта 
ће да испад не

МИТРО ВАЧ КО ПОЗО РИ ШТЕ

При ча се по гра ду
У четвр так, 10. маја, са почет ком у 20 

часо ва на вели кој сце ни митро вач ког позо-
ри шта „Добри ца Милу ти но вић“ оди гра ће се 
пред ста ва под нази вом „При ча се по гра-
ду“. Ова интри гант на коме ди ја, у режи ји 
Ста ше Копри ви це, гово ри о томе како један 
злоб ни трач може да пре о кре не живо те чак 
чети ри жене нагла вач ке.

Рад ња се врти око клуп ка лажи, интри га 
и само за ва ра ва ња, које почи ње да се 
одмо та ва, а више де це ниј ско жен ско при ја-
тељ ство бива дове де но у пита ње. Ово је 
комад о повр шно сти и лажи ма, љуба ви и 
при ја тељ ству, као и при ча о про бле ми ма са 
који ма јед на жена може да се суо чи у сво-
јим нај бо љим годи на ма.

У пред ста ви игра ју: Олга Ода но вић, 
Дубрав ка Мија то вић, Ана ста си ја Ман дић и 
Сена Ђоро вић. 

РУМ СКА ГИМ НА ЗИ ЈА

Прва награ да за хор
Гим на зиј ски вокал ни састав имао је успе-

шан наступ је на ваљев ском фести ва лу 
хоро ва „Хор фест“. Тре ћи „Хор фест“ одр жан 
је у Ваље ву од 20. до 22. апри ла.

Хор Гим на зи је „Сте ван Пузић“ је осво јио 
прву награ ду у кате го ри ји вокал них гру па и 
титу лу побед ни ка кате го ри је. Вокал ни 
састав је на так ми че њу пред во ди ла про фе-
со ри ца Мари ја Ратан чић, а у гим на зиј ском 
хору су пева ле: Мари ја Кркић, Јеле на Тео-
фил ски, Божи дар ка Шти мац, Мили ца 
Весић, Адри ја на Кржић, Миле на Гру јић, 
Мили ца Зелић, Јеле на Здрав ко вић и Тео до-
ра Кара но вић.

КЦ РУМА

Дуге шет ње
„Дуге шет ње“ је назив изло жбе сли ка 

Весне Мар ко вић која је 24. апри ла отво ре-
на у Гале ри ји рум ског Кул тур ног цен тра. 
Реч је о сли ка ма, уље на плат ну, из послед-
њег опу са аутор ке која је, како је иста кла 
исто ри чар ка умет но сти Мили ја на Јова но-
вић, позна та по томе што стал но истра жу је 
нове умет нич ке и сли кар ске изра зе. 

– Сли кар ка нас пози ва на дуге шет ње по 
пре де ли ма на који ма доми ни ра боја, пре-
де ли су полу ап стракт ни, а из сли ка про сто 
може да се наслу ти музи ка – рекла је 
Мили ја на Јуца Јова но вић. С. Џ.

СИРМИУМАРТ

Мла де жице
Осми фести вал там бу ра шке музи ке 

омла дин ских оре ке ста ра и малих там бу ра-
шких саста ва по нази вом „Мла де жице“ одр-
жа ће се 4. маја у митро вач ком позо ри шту 
„Добри ца Милу ти но вић“ у 18 часо ва. Орга-
ни за тор фести ва ла је Ценар за кул ту ру 
„Сир ми у март“. Као и до сада фести вал ће 
бити реви јал ног карак те ра а ове годи не у 
про гра му уче ству ју: Дечи ји орке стар Град-
ског там бу ра шког орке стра „Бран ко Ради че-
вић“ из Руме, Омла дин ска там бу ра шка сек-
ци ја Хрват ског кул тур но-про свет ног дру-
штва „Мати ја Губец“ из Руме, Там бу ра шки 
орке стар Основ не музич ке шко ле „Петар 
Кран че вић“ из Срем ске Митро ви це и Там бу-
ра шки орке стар „Срем“ Цен тра за кул ту ру 
„Сир ми у март“ који је дома ћин фести ва ла.
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Љубав у ама тер ским срци ма

Про лећ ни сусре ти ама те ра у 
апри лу у целој Вој во ди ни у 
пуном јеку. До сада одр жа на 

покра јин ска смо тра реци та то ра, зон-
ске смо тре деч јег фол кло ра и драм-
ског ства ра ла штва. На 49. покра-
јин ској смо три реци та то ра „Песни че 
наро да мог“ која је одр жа на од 20. до 
22. апри ла у Сеч њу Срем је имао 41 
реци та то ра у све три кате го ри је. Нај-
ви ше је било реци та то ра мла ђег узра-
ста,  15 који су се так ми чи ли у кази-
ва њу лепе речи првог дана смо тре. 
Међу 18 нај бо љих који су награ ђе ни 
злат ном дипло мом су Јани чић Петра 
из Инђи је и  Јова но вић Лау ра из Шида 
која  се пла си ра ла и на репу блич ку 
смо тру и која се нашла и међу три нај-
бо ља реци та то ра на смо три. У сред-
њем узра сту од 13 реци та то ра из Сре-
ма злат ну дипло му, којом је награ ђе но 
чак 22 реци та то ра,  осво ји ло је седам 
срем ских  реци та то ра: Ани чић Срна 
из Шида, Зор њан Ива на из Ерде ви-
ка, Лукић Јова на, Михај ло вић Урош 
из Инђи је, Арда ла Јеле на, Огње но вић 
Љуби ца и Симен дић Андреј из Ста ре 
Пазо ве. Дво је  реци та то ра ће се наћи 
међу девет пред став ни ка Вој во ди не 
на репу блич кој смо три Михај ло вић 
Урош и Симен дић Андреј. Међу чак 
26 реци та то ра (ина че је пред ви ђе но 
18) награ ђе них злат ном дипло мом 
шест  је из Сре ма:  Башић Нико ли-
на, Вуча но вић Горан, Зец  Ања, Ива-
нић Лук, Пет ко вић Мар ко из Срем ске 
Митро ви це и  Руман Јана из Ста ре 
Пазо ве.  Међу девет реци та то ра  који 
ће насту пи ти на репу блич кој смо три, 
Срем нема ни јед ног пред став ни ка. 
Репу блич ка смо тра ће се одр жа ти у 
мају  у Ваље ву.

На зон ској смо три деч јих фол-
кло ра која је одр жа на 22. апри ла у 

Ста рој Пазо ви насту пи ло је 14 фол-
клор них ансам ба ла који су се так ми-
чи ли у три кате го ри је. Нај ви ше је било 
пред став ни ка из Ста ре Пазо ве.  Два 
ансам бла су насту пи ла у кате го ри ји 
фол кло р них тра ди ци ја КУД „Соко“ из 
Инђи је и СКУД „Херој Јан ко Чме ли“ к 
из  Ста ре Пазо ве. У кате го ри ји деце 
мла ђег узра ста било је  пет ансам-
ба ла. Поред већ поме ну тих ансам ба-

ла насту пи ли су и ансам бли из КУД 
„Бран ко Ради ће вић“ из Ста ре Пазо-
ве, КУД „Бран ко Мар ко вић“ из Сур-
ду ка и КУД „Бран ко Ради че вић“ из 
Нових Бано ва ца.  СКУД „Херој Јан ко 
Чме лик“, КУД „ Бран ко Ради ће вић„ и 
фол клор ни ансамбл „Дукат“ из Ста ре 
Пазо ве, КУД „Мла дост“ и ОКУД „Све ти 
Саво“ из Нове Пазо ве, КУД „Др Ђор-
ђе Нато ше вић“ из Новог Слан ка ме на 
и КУД „Бран ко Ради че вић“ из Нових 

Бано ва ца насту пи ли су у кате го ри-
ји фол клор них ансам ба ла ста ри јег 
узра ста. По оце ни селек тор ке Даја не 
Костић и ове годи не је зон ска смо-
тра деч јих фол клор них ансам ба ла 
била је добра. Резул та ти са ове смо-
тре ће бити позна ти када се завр ше 
све зопнске смо тре деч јих фол клор-
них ансам ба ла а послед ња је 5. маја. 
Музич ки фести вал деце Вој во ди не ће 
се бити 3. јуна у Бач кој Топо ли.

Неде ља је у Ста рој Пазо ви  била 
пра зник за љуби те ље фол кло ра, јер 
после  зон ске смо тре фол кло ра, одр-
жа не пре под не, уве че је  фол клор ни 
ансамбл „Кла сје“ СКУД-а „Херој Јан-
ко Чме лик“ цело ве чер њим кон цер-
том обе ле жио 26 годи на од посто ја ња 
под овим име ном. Про грам под нази-
вом „Ми смо као они“ је био у зна ку 
маски, које су се оду век кори сти ле у 
разним риту а ли ма и народ ној тра ди-
ци ји. Маски ра ња у народ ним оби ча-
ји ма била су инспи ра ци ја коре о гра-
фу овог ансам бла Злат ку Рума ну који 
је на сце ну поста вио лажну свад бу 
са успе шним  маска ма и шаљи вим 
песма ма као и  коре о гра фи ју „Ми смо 
као они“  по којој је кон церт и име но-
ван и у којој су мла ди ћи насту пи ли 
као девој ке, а девој ке као мла ди ћи. 
На годи шњем  кон цер ту су насту пи-
ли и вокал ни соли сти овог ансам бла, 
народ ни орке стар и две деч је фол-
клор не гру пе овог дру штва. За три 
неде ље ФА „Кла сје“  ће уче ство ва ти 
на првој мани и фе ста ци ји „Дани Ста ре 
Пазо ве у Бра ти сла ви“ а кра јем маја и 
наступ на фести ва лу сло вач ког фол-
кло ра у Гло жа ну, где ће се ова гене-
ра ци ја „Кла сја“ пред ста ви ти са првом 
коре о гра фи јом  овог  ансам бла која 
на сце ни живи већ 26 годи на.

Ана Симо но вић

За три неде ље
ФА „Кла сје“  ће

уче ство ва ти на првој 
мани и фе ста ци ји „Дани 

Ста ре Пазо ве у
Бра ти сла ви“ а кра јем 

маја и наступ на
фести ва лу сло вач ког 
фол кло ра у Гло жа ну,

где ће се ова
гене ра ци ја „Кла сја“ 

пред ста ви ти са првом 
коре о гра фи јом  овог  

ансам бла која на сце ни 
живи већ 26 годи на

Са кон цер та ФА Кла сје

КУЛТУРА


