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Kompanija Modine Manufacturing je visokostučna u oblasti proizvodnje termalnih sistema i komponenata sa akcentom na opremu
i komponente za grejannje i hlađenje koji predstavljaju najnovija
inženjerska dostignuća u ovoj oblasti.
Modine je globalna kompanija sa sedištem u Rasinu, država Vinskonsin (SAD), sa fabrikama širom sveta.
Modine u Srbiji gradi stabilnu budućnost poslovanja u Sremskoj
Mitrovici tako što širi svoje proizvodne kapacitete i zgradnjom još
jednog postrojenja sa tri najmodernije linije i traži radnike zainteresovane za izgradnju svoje karijere u multinacionalnoj kompaniji.
Uslovi za zaposlenje:
• Minimalno osnovno obrazovanje; poželjno III i IV stepen stručne
škole
• Radno iskustvo nije potrebno, ali je poželjno
• Tačnost i odgovornost na radu
• Dostupanost za rad u tri smene
Modine nudi:
• Redovne i stabilne prihode
• Ugovor o radu i mogućnost stalnog zapošljavanja
• Usavršavanje i mogućnost unapređenja
Vaš CV možete poslati na e-mail adresu snezana.licanic@modine.com ili ga ostaviti na portirnici kompanije, adresa: Modine SRB
d.o.o. - Rumski drum 1, Sremska Mitrovica (preko puta Vatrogasne
službe).

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

Трг Војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица
Телефони: 022/610-069, 624-657, 621-065
Факс: 022/610-070

Дежурна служба: 064/8894-580
Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

E-mail: office@sremgas.rs

www.sremgas.rs

Aktuelne informacije iz Srema na portalu M novine
www.m-novine.com
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У ЗАСАВИЦИ I ОТВОРЕНА НАЈСАВРЕМЕНИЈА ФАРМА ЗА УЗГОЈ СВИЊА У РЕГИОНУ

Фарма свиња
за 21. век

Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022

У

недељу, 15. јула, у
Засавици I је свечано
отворена једна од најмодернијих фарми за узгој
свиња у региону, али и Европи. Фарма Браћа Парлагић
има капацитет од 2.400 грла,
са потпуно аутоматизованим системом храњења и
вентилације, а изградња и
опремање објекта коштало
је око 40 милиона динара, за
шта је Министарство пољопривреде, водопривреде и
шумарства издвојило осам
милиона.
Систем исхране товљеника у овој савременој фарми
је течан и дозирање се врши
компјутерски, преко система
контактних сензора. Вентилација је потпуно аутоматизована, а ваздух који се
равномерно распоређује по
објекту је филтриран и расхлађен, тако да је температура у њему константно 25
степени.
Поред
представника
сремскомитровачке локалне самоуправе, свечаном
отварању ове фарме присуствовао је и министар пољопривреде, водопривреде и
шумарства Бранислав Недимовић, који је том приликом
изјавио да је циљ државе
рад на унапређењу квалитета меса.
– Оно што нам као држави предстоји је то да потпуно
осавременимо систем про-

изводње и да дајемо подршку
пољопривредницима
спрам квалитета меса. То је
онај крајњи циљ којем тежимо и донећемо нови правилник за контролу квалитета
меса и процента меснатости на линији клања. То је
оно што ради модеран свет
– рекао је Недимовић, додајући да држава константно
даје подршку пољопривредницима за изградњу сточарских објеката и производњу
како свиња, тако и других
грла.
– Прошле године смо
финансирали око 400 сточарских објеката, а ове године за изградњу ових објека-

та људима на располагању
стоји и подршка ИПАРД-а.
Такође, ми морамо ићи и
корак даље и посветити се
екологији. То је прича о снижавању трошкова производње и оплемењавању земљишта – рекао је Бранислав
Недимовић, објашњавајући
да ђубрење земљишта природним ђубривом добијеним
из оваквих фарми може да
повећа приносе ратарских
култура. Такође, Недимовић
је изјавио да су сточари тренутно задовољни откупном
ценом свиња и најавио њен
даљи раст, на очекиваних
180 до 185 динара по килограму живе ваге.

Милован Иванковић и Бранислав Недимовић

Милован Иванковић, власник фарме Браћа Парлагић, која је назив добила
према надимку његове породице, изјавио је да је обилазећи европске земље применио оно најбоље што је тамо
уочио везано за сточарство.
– Све свиње су прошле
и претпрошле године продаване Митросу, а пре тога
Агропапуку. У изградњи ове
фарме ме је Министарство
подржало у износу од осам
милиона динара. Желео бих
да сви пољопривредници у
Србији размишљају као ја.
Министарство је и прошле
године давало субвенције
за изградњу објеката, али су
људи градили објекте старог
типа, који ускоро више неће
моћи да функционишу. Због
бројних болести које долазе и до нас у будућности се
очекује велики морталитет
свиња и моћи ће да опстану само затворене фарме са
контролисаним условима –
изјавио је Милован Иванковић, захваљујући Министарству на помоћи.
Према његовим речима,
из нове фарме годишње ће
излазити фише од седам
хиљада грла, а поред ње,
Иванковићи поседују и фарму у оквиру свог домаћинства, која је мањег капацитета и из које годишње излази
око три хиљаде товљеника.
Н. Милошевић
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Домаћи задатак

ранцуска је првак света у фудбалу. Финале је било
сажетак целог турнира. Видели смо шест голова,
пенал и ВАР технологију. Хрвати су остали без даха
и нису имали снаге да направе још један подвиг. Треба им
после свега честитати на врхунском резултату. Не бих тро
шио пуно речи на Французе. Били су најозбиљнија екипа на
турниру и заслужено га освојили.
Некако је пре финала у Србији стално провејавало пита
ње за кога ћеш да навијаш. Мишљења су била подељена.
Неко је можда и навијао за Хрвате али није то смео да при
зна. Видели смо Ђоковића који је наишао на осуду дела
јавности када их је јавно подржао. Наравно, под том јавно
шћу се подразумевају Шешељ, Вјерица Радета и остали
радикалчићи. А ту је и чувени народни посланик Ђука којег
није било срамота да Ђоковића назове идиотом и психопа
том. Како ли се само осећао сиротан кад су у истом дану
играли финале, Ђоковић Вимблдона, а Хрвати Мундијала.
Ту је и незаоб
 илазни РТС који муку мучи са уређивачком
политиком. Несрећни Аца Стојановић је после сугестије „са
врха“ да се не ложи превише, преносио утакмице хрватске
репрезентације као да су, боже ме опрости, неки спровод.
А колеге у студију причају о томе како су Африканци подба
цили на овом Светском, као да се пред њиховим очима не
одвија право мало спортско чудо.
Али да не остане све само на томе, било је просеравања
и са друге стране. Новинар из Задра прича о Олуји свих
Олуја, деца на улици рукама показују албанског орла уживо
у укључењу из Осијека!? Сви смо ми део колективне хисте
рије која траје добрих 30 година. И док је остатак Европе,
током те три деценије гледао како себи да олакша живот и
просперира, Балкан је чврсто пркосио времену и остао
исти. Али то су већ питања за неке друге анализе.
Него, да се вратимо ми фудбалу. Морам признати да

нисам био неки фан хрватске репрезентације. Не због
националистичких будалаштина и мржње, већ због тога
што ми једноставно нису били интересантни. Гледао сам
на њих као на неку Данску или Шведску. Потпуно равноду
шно. Био сам убеђен да је њихов успех само резултат овог
чудног турнира, са којег је веома рано испало већина фаво
рита.
У полуфиналу сам навијао за Енглезе. Е онда су ми
постале јасне неке ствари. Хрвати стварно имају брутално
добру екипу. Имали су три пута више појединачних трофе
ја него енглески играчи. Огромно искуство, генерација која
је имала шансу да заокружи један циклус на најбољи могу
ћи начин. Играчи који играју у најбољим европским клубо
вима, и оно што је битно, знају како се играју важне утак
мице.
реба напоменути једну битну ствар, можда и кључну
а за коју мало људи зна. Наиме, хрватска репрезента
ција је прва екипа у историји која је на Светском
првенству користила услуге једне компаније која се бави
спортском аналитиком. Реч је о америчкој компанији STATS
Edge која се бави праћењем фудбала од 1999. године а у
јуну су лансирали платформу, која користи вештачку инте
лигенцију при анализи игре, упоређује различите стилове
игре и може чак да предвиди понашање противника на
основу података из њихових претходних утакмица. Једном
речју, оно што је тренерима одузимало дане за припрему
утакмице, они су имали доступно једним кликом на дугме.
Технологија која већ има огромну примену у другим аме
ричким спортовима и даје одличне резултате.
Све у свему, комшије ће у будућности имати велики аргу
мент када опет дође до неког надјебавања и мерења дужи
не. Добили смо тежак домаћи задатак. За почетак, дајте
нам бар папир и оловку.

Т
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Завршетак у септембру
Д

о 15. септембра биће
завршени сви предвиђе
ни радови на комплетној
реконструкцији дела државног
пута од Банстола до Сремских
Карловаца који су започети 23.
априла. Подсетимо, реч је о
пројекту вредном око 240
милиона динара који заједнич
ки финансирају Влада Војво
дине и републичка Дирекција
за путеве. Радови се одвијају
и бржом динамиком од пред
виђене, у шта је у четвртак, 12.
јула могао да се увери на лицу
места и председник Општине
Инђија Владимир Гак. Он је,
обилазећи радове истакао да
је у питању веома важан, исто
ријски пројек ат за општине
Инђија и Сремски Карловци и
да ће након вишедеценијског
чекања бити изграђен пут по
светским стандардима.
– На делу пута који је већ
сада асфалтиран види се да
се ради о деоници која ће
задовољити највише стандар
де. Морам напоменути да је
проширен за 1,2 метра и да је
његова ширина сада више од
седам метара – истакао је Гак
и додао:
– Видели смо да се не ради
о пресвлачењу бетонских пло
ча, које су се овде некада
налазиле, већ да су оне у пот
пуности уклоњене, да је извр
шена дренажа и све што је
неопходно како бисмо добили
један од најсавременијих
путева у Војводини.
Гак је подсетио да је до реа
лизације пројекта дошло, пре
свега, захваљујући доброј
сарадњи Општине Инђија са
Владом Војводине и репу
бличком Дирекцијом за путе
ве.

Владимир Гак обишао радове на Банстолу

– Задовољство је видети
да се све одвија по плану.
Што се тиче извођења радо
ва, рок је 150 радних дана,
али на терену смо сазнали да
ће све бити завршено и рани
је, тачније до 15. септембра,
када би ова деоница била
пуштена у промет– рекао је
председник Општине Инђија.
Ускоро почињу и радови на
реконструкцији пута од Бан
стола до хотела Норцев на
Иришком венцу. Како је пред
седник Општине Инђија иста
као решени су сви админи
стративни проблеми који су
одложили ранији почетак

радова на поменутој деони
ци.
– Уговором који смо потпи
сали са Владом Војводине
није било регулисано плаћа
ње ПДВ-а. Сада смо напра
вили измену, обратили се
Управи за јавне набавке,
добили позитиван одговор и
недавно потписали анекс уго
вора са Владом Војводине,
чиме су се створили услови
за
почетак
реал из ац ије
пројекта –каже Гак и додаје
да ће за мање од 10 дана
свечано отворити још једно
велико градилиште у општи
ни Инђија.

Реализација још једног,
велик ог инфраструкт урног
пројекта почеће за око месец
дана. Реч је о асфалтирању
више од 70 неасфалтираних
улица на територији општине
Инђија, потврдио је председ
ник Општине Инђија.
– Имали смо додатну про
блематику са документаци
јом. Чим прође следећа сед
ница СО, биће расписан јав
ни позив банк ама и након
тога следи јавна набавк а.
Тако да се надам да ће до
октобра бити завршени радо
ви у преко 80 одсто улица –
рекао је Гак. 
М. Ђ.

Грађани Банстола задовољни
Према речима Бошка Ђури
чића, становник а Банстола,
реконструкција овог пута веома
је значајна за локално станов
ништво.
– Верујте ми, по оном старом
путу имао сам утисак да се
возим у запрези а не у колима.
Био је веома лош, а сада, коли
ко видим, добићемо једну ква
литетну деоницу – каже Ђури
чић.
Нада и Радислав Гајић из
Банстола такође нису крили
радост због реконструкције овог
пута.
– Заиста се радујемо новом
путу јер су нам, буквално точко

Бошко Ђуричић
ви отпадали када смо долазили
до куће старим путем. Сада нам
је мало компликовано да дође

Нада и Радислав Гајић
мо до Банстола јер је пут затво
рен, али се сналазимо, користи
мо алтернативни правац преко

Марадика. То није битно, коли
ко је што ћемо добити нов и
добар пут – кажу Гајићи.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Прошла година
завршена
суфицитом
Утврђивање предлога Oдлуке о
завршном рачуну буџета Општине
Инђија за 2017. годину била је једна
од тачак а дневног реда седнице
Општинског већа у Инђији одржаној у
петак, 13. јула. Како су предочили
представници Одељења за финанси
је у прошлој години остварен је суфи
цит од 169 милион
 а динара,а овај
предлог одлуке наћи ће се пред
одборницима локалног парламента
на следећој седници Скупштине
општине заказаној за 20. јул.

Рампа почела са радом

О

д петка, 13. јула почела је са
радом рампа на шеталишту у
улици Војводе Степе, то је једна
од информација коју су могли чути при
сутни на последњем састанку Система
48 у Инђији. Како је истакао председ
ник Општине Инђија Владимир Гак сви
који имају правни основ могу поднети
захтев Општинској управи након чега
ће им бити издате картице за улаз у
пешачку зону.
– Подсећам да је рампа постављена
како би се подигла безбедност пешака
на виши ниво. Рампа од данас функ
ционише и надам се да ће резултати
њеног рада бити позитивни – рекао је
Гак.
У току ове недеље биће расписа
на јавна набавка за изградњу кућних
прикључака на канализациону мрежу
у Бешки. Изградња прикључака биће

Рачуни на
једном месту
Директори ЈКП Комуналац, Водо
вода и канализације и Ингаса донели
су одлуку да грађани рачуне за та
три предузећа убудуће могу плаћати
на једном месту. У току је припрема
простора поред благајне Комуналца
у улици Војводе Степе на којем ће за
15- так дана моћи да се плаћају рачу
ни за воду, комуналије и гас.
– У питању је минимална инвести
ција која је веома значајна за наше
суграђане, поготово значи најстари
јим суграђанима који су раније мора
ли да обиђу неколико различитих и
доста удаљених локација како би
измирили дугове према нашим јав
ним предузећима – рекао је Душан
Лемаић, директор ЈКП Комуналац.

Очувати
кестенове
Како би очували кестенове у парку
покрај Железничке станице у Инђији,
у претходном периоду надлежни су
ангажовали докторе са Инстутита за
низијско шумарство. Они су изврши
ли испитивање 88 стабала и како
каже директор Комуналца, у наред
ном периоду биће уклоњено осам
стабала јер угрожавају безбедност
грађана.
– Два су код Културног центра а
остала ћемо лечити. Кренули смо у
акцију спашавања стабала јер је
Инђија препознатљива по стаблима
кестена – каже Лемаић.
извршена у делу села у којима постоје
услови за прикључење домаћинстава
на главни вод.
– Уколико не буде неких папироло
шких проблема са радовима би могли
да кренемо за месец дана. Међутим,
ту нећемо стати, јер је ово сада фаза
за коју смо обезбедили 60 милион
а
динара из сопствених средстава и
све ћемо завршити до октобра – каже
председник Општине Инђија и додаје
да је то велика ствар за становнике
Бешке.
Недалеко од Бешке, у Чортанов
цима, све је спремно за прикључење
домаћинстава на водоводну мрежу у
склопу треће етапе. Како су потврдили
представници ЈКП Водовод и канали
зација, 78 грађана изјаснило се пози
тивно и њихова домаћинства биће
прикључивана на мрежу у складу са
временским приликама које диктирају
динамику извођења радова.
М. Ђ.

Владимир Гак

– Похвално је што смо остварили
суфицит и искрено се надам да ће
сваке године бити све већи. Битно је
да немамо дефицит у завршном
рачуну, истак ао је Владимир Гак,
председник Општине Инђија и додао
да је реализација буџета била око 47
одсто што, како каже, није мало с
обзиром да су наследили дуг од 2,4
милијарди динара.
– Морали смо да предвидимо вра
ћање дугова које је садашња опози
ција направила у претходних 16 годи
на, колико су били на власти. То смо
урадили да би Инђија функциониса
ла и да би могли да реализујемо бар
неки од пројеката које смо предвиде
ли – каже Гак и додаје:
– Ми смо прилива у 2017. имали
око 1,7 милијарди динара и када то
погледамо, наспрам дуга, дођемо у
диспропорцију јер, где су ту остали
издаци за нормално функцион
 исање
локалне самоуправе. Мислио сам да
ће реализација бити и мања али смо
успели да остваримо 47 одсто и
поред свих отежавајућих околности и
могу бити задовољан – каже пред
седник Општине Инђија.
М. Ђ.
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ПРУГА БЕОГРАД - БУДИМПЕШТА

СЕДНИЦА СО СТАРА ПАЗОВА

Р

буџета

Нова пруга
Усвојен
до 2021. године ребаланс

адови на модернизацији
и реконструкцији пруге
на деоници Стара Пазо
ва-Нови Сад одвијају се пред
виђеном динамиком а недав
но је заокружено и финанси
рање треће фазе изградње
брзе пруге од Београда до
Будимпеште. У Софији је пот
писан комерцијални уговор с
кинеским партнерима за
изградњу треће деонице те
пруге на територији Србије, од
Новог Сада до Суботице, вре
дан 943 милиона евра. Том
приликом ресорна министар
ка Зорана Михајловић изјави
ла је да је изградња брзе
пруге Београд–Будимпешта
тренутно најважнији и нај
вреднији инфраструкт урни
пројекат у Србији и региону.

– Приликом изградње туне
ла Чортановци на улазном и
излазном предусеку и деони
цама за заштиту од клизишта
изведено је више од 908
шипова, уграђено више од
60.000 кубних метара бетона
и више од 7.000 тона армату
ре – изјавио је недавно за
један дневни лист први заме
ник директора огранка РЖД
Интернешенел у Србији Ман
сурбек Б. Султанов.
Он је истакао да је од авгу
ста прошле године, од када су
добили грађевинску дозволу
за деоницу од четири киломе
тара, урађено доста тога.
Завршени су припремни радо
ви, постављене читави низо
ви шипова у циљу заштите
терена од клизања, а увелико

Ребаланс буџета за ову годину између
осталог, подразумева нова инфраструк
турна улагања у Нову Пазову која се
односе на изградњу канализационе мре
же у 10 најкритичнијих улица у овом насе
љу за шта ће бити утрошено 228 милиона
динара

Н
Радови на изградњи тунела у Чортановцима

– Радови су већ започети на
75 километара пруге од Бео
града до Новог Сада, где раде
кинеске и руске компаније.
Сада имамо и уговор за прео
сталих 108,1 километара, где
би радови могли почети у
2019. години– истак ла је
министарка.
Вредност радова које руска
компанија РЖД Интернеше
нел изводи у Србији је 941
милион долара, а више од
половине тог износа намење
но је за деоницу Стара Пазова
– Нови Сад, у шта спада
изградња тунела, вијадукта и
отворене пруге. Како су иста
кли извођачи радова, код Чор
тановаца се ради убрзано.

се граде вијадукт и тунел.
Према подацима са терена
завршен је посао у станици у
Инђији и сада се ради на
отвореној прузи. Подсетимо,
да је вредност радова које
изводи РЖД интернешенел
941 милион долара, а више од
половине тог износа намење
но је за деоницу Стара Пазова
– Нови Сад, у шта спада
изградња тунела, вијадукта и
отворене пруге. Завршетак
радова на тој деоници плани
ран је за 2021. годину и очеки
вања су да ће, као резултат
пројекта, брзина саобраћања
возова се повећати на 200
километара на час.

М. Ђ.

Пројекат „Инђија на длану - све информације на једном месту“
реализован уз финансијску подршку општине Инђија

а последњем, 30.
заседању Скупштине
општине Стара Пазо
ва одржаном 13. јула одбор
ници су већином гласова
усвојили све тачке дневног
реда међу којима се нашао
и ребаланс буџета за ову
годину. Највећу пажњу
представника опозиционих
странака изазвао је нови
ребаланс буџета за ову
годину који, између осталог,
подразумева нова инфра
структурна улагања у Нову
Пазову која се односе на
изградњу канализационе
мреже у 10 најкритичнијих
улица у овом насељу за
шта ће бити утрошено 228
милиона динара. Проблем
одвођења атмосферских
вода биће решен у следе
ћим улицама: Бошка Бухе,
Петра Кочића, Слободана
Јовановића, део Војвођан
ске улице и део Колског
пута, Јована Поповића,
Марије Бурс аћ, Петра
Шкундрића, Босанска и

Деспота Стефана Лазаре
вића. Локални одборници
дали су сагласност да се
постојећа јавна расвета
замени ЛЕД технологијом,
а било је речи о програму
пословања ЈКП Водовод и
канализација. Поред одбор
ничких питања која су се
односила, између осталог,
и на комуналне проблеме,
на овој седници разрешен
је дужности досадашњи
директор старопазовачког
Дома здравља Александар
Омеровић, те је на његово
место на период од шест
месеци именована доктор
ка Снежана Табак овић.
Усвојени су и нови статути
обе предшколске установе,
а председник Скупштине
општине Стара Пазова
Горан Јовић заказао је све
чану седницу 2. августа
када се обележава Дан
општине, која ће се одржа
ти у Позоришној сали у Ста
рој Пазови.
С. С.
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САОБРАЋАЈ

Мање незгода

бедности на овој раскрсници, која је
веома фреквентна.

ЛЕТОВАЊЕ

Организовани
превози

У првих шест месеци на подручју
Срема регистровано је укупно 522 сао
браћајне незгоде што је за нешто
више од девет посто мање него у
истом периоду прошле године када су
регистроване 574 саобраћајне незго
де. У Старој Пазови је у првој полови
ни године регистровано 75 саобраћај
них незгода што је близу 22 посто
мање него у истом периоду прошле
године када је било 96 саобраћајних
незгода. У овој години у Старој Пазови
живот су изгубиле три особе од укупно
23 колико их је настрадало у Срему.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

Уређење чесме

Саобраћајно предузеће Ласта и ове
туристичке сезоне има организован
превоз аутобусом до црногорског при
морја за заинтересоване Старопазов
чане и Инђијце. Поласци се реализују
непарним датумима, док су доласци
организовани свакодневно. Маршрута
којом линија саобраћа, креће се из
Инђије у 17.30, односно из Старе
Пазове у 17.45, преко Београда, затим
Златибора, све до Подгорице, Будве,
Тивта и Херцег Новог, а крајње одре
диште је Игало. Цена повратне карте
креће се од 3.400 до 4.000 динара.
Поред попуста од 50 посто који могу
остварити деца, млади до 28 година
старости имају 10 посто, а исти је
попуст и за породицу од три и више
чланова. Сезона траје од 30. јуна до
31. августа.
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туризма, док је за остале области
издвојено 6.500.000 динара. У области
социјалне заштите највише средстава
560.000 динара добила је Међуоп
штинска организација слепих и слабо
видих Инђија – Стара Пазова за реа
лизацију пројекта „Социјално – еко
номска заштита слепих, укључивање
слепих у друштвене активности и под
стицање друштвене бриге о особама
са визуелним хендикепом“. У области
заштите животне средине највећи
износ средстава 500.000 динара биће
утрошен за реализацију пројекта
Покрета горана општине Стара Пазо
ва који се односи на одржавање старо
пазовачког расадника Брест, док је у
области туризма највише новца издво
јено за Удружење грађана Еко бан
Нови Бановци за реализацију пројекта
Срем у срцу 3. Највећи износ средста
ва у осталим областима намењен је за
реализацију пројекта Међународна
изложба паса ЦАЦИБ и специјализо
вана изложба ротвајлера у организа
цији Кинолошког друштва Стара Пазо
ва.

СТАРИ БАНОВЦИ

Седница
ФС Војводине

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Средства из буџета

Радови на уређењу чесме на углу
улица Јана Сикоре и Партизанске у
Старој Пазови, требало би комплетно
да буду завршени за неколико дана.
Срушен је стари хидрофор, који је
сметао пешачком прелазу, купљен је
хидропак, који ће бити уграђен у саму
чесму око које ће бити постављене
бехатон плоче а уједно ће бити урађе
на и два паркинг места. Ове радове у
износу од око 600 хиљада динара
финансира Месна заједница Стара
Пазова, каже председник Извршног
одбора Драгослав Бонђи. Ротари клуб
Стара Пазова ће по речима председ
ника Петра Попова уредити фасаду
чесме. Такође је у плану постављање
четири лежећа полицајца, због без

14 милиона динара издвојено је из
општинског буџета за удружења грађа
на и организације који током године
спроводе програме и пројекте од јав
ног интереса за општину Стара Пазо
ва. У области социјалне заштите опре
дељено је 4.500.000 динара, по
1.500.000 динара намењено је за
област заштите животне средине и

Дванаес та седница Извршног одбо
ра Фудбалског савеза Војводине одр
жана је у Старим Бановцима, а као
кључне тачке дневног реда нашле су
се Одлука одбора за хитна питања у
смислу проширења Војвођанске лиге
са 16 на 18 екипа као и именовање три
потпредседника ФСВ, међу којима је
Велибор Катић, који ће бити задужен
за сарадњу са подручним, општинским
и градским савезима, локалним и
покрајинским структурама. Одлук а
одбора за хитна питања која се односи
на проширење Војвођанске лиге са 16
на 18 екипа одлучена је у корист два
сремска клуба, клуб Дунав Бановци и
Раднички из СМ. Формирана је и етич
ка комисија која се састоји из два
дела, са циљем регулисања непра
вилности на терену. Извештаји такми
чарских органа за протеклу сезону,
избор нових такмичарских органа,
верификација састава лига, биле су
још запажене тачке одржане Седнице.

Пројекат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Стара Пазова.
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

У врху по ефикасности
2009. године,
по Закону
о планирању и
изградњи, кренуло се
са легализацијом,
односно, озакоњењем
објеката.
Од тада до данас
било је преко
10.000 предмета,
а до сада смо донели
око 4.000 решења
којима су ти
објекти озакоњени.
Било би их и више,
међутим, да бисмо
решавали те
предмете,
потребно је
да странке доставе
неопходну
документацију за
издавање решења,
каже начелница
Весна Вујановић

Г

радска управа за урбанизам, про
сторно планирање и изградњу
објеката у Сремској Митровици
бави се, пре свега, спровођењем
поступк а обједињене електронске
процедуре, односно, издавањем ака
та потребних за изградњу објеката у
оквиру ње. Према речима начелнице
Весне Вујановић, ова процедура се
примењује од 2016. године.
– Од тада до данас, наша Градска
управа је, по ефикасности спровође
ња ове процедуре, увек у првих пет на
територији Србије. У почетку није
било лако, постојао је период приви
кавања, али сада све функционише
беспрекорно. Рокови за издавање
грађевинских дозвола утврђени су
законом и врло су кратки. Да бисте
добили грађевинску дозволу треба
вам пет радних дана од момента под
ношења захтева. Међутим, томе

Весна Вујановић

претходи акт о локацијским условима,
за шта је потребно максимално 21
дан. Уколико инвеститор испоштује
све своје обавезе, ми дозволу издаје
мо брзо – каже Весна Вујановић.
Поред издавања дозвола за изград
њу објеката, ова Градска управа бави
се и пословима озакоњења бесправ
но саграђених објеката.
– 2009. године, по Закону о плани
рању и изградњи, кренуло се са лега
лизацијом, односно, озак оњењем
објеката. Од тада до данас било је
преко 10.000 предмета, а до сада смо
донели око 4.000 решења којима су
ти објекти озакоњени. Било би их и
више, међутим, да бисмо решавали
те предмете, потребно је да странке
доставе неопходну документацију за
издавање решења. Ми их о томе оба
вештавамо, а у зависности од тога
колико су они ажурни, зависи и време

потребно за издавање решења. Ипак,
с обзиром на велики број предмета и
проблеме са којима се сусрећемо,
могу рећи да процеси озакоњења
објеката доста добро функцион
 ишу –
рекла је начелница Вујановић. Како
каже, први корак у озакоњењу објека
та је попис незаконито саграђених
објек ата од стране грађевинске
инспекције. Након тога, доносе се
решења о рушењу тих објеката, што
је основ за отварање поступка озако
њења по службеној дужности, а потом
се доноси закључак којим се поступак
рушења обуставља до окончања
поступка озакоњења. Затим, када је
поступак покренут, Управа обавешта
ва инвеститоре, односно власнике
незаконито изграђених објеката, да је
потребно да изврше допуне докумен
тације, која обухвата извештај о зате
ченом стању, елаборат геодетских
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радова, као и да плате таксу за озако
њење, након чега се доноси решење.
У зависности од врсте и површине
објекта зависи и висина таксе за оза
коњење, и примера ради, за објекат
до 100 квадратних метара ова такса
износи 5.000 динара.
– Постоји и одређен број предмета
код којих нису регулисани имовинскоправни односи на земљишту. Дакле,
земљиште мора да буде у власни
штву онога ко је незаконито изградио
објекат. Уколико то није случај, озако
њењу објекта претходи регулисање
имовинско-правних односа. Један
део тог процеса се обавља кроз
поступак утврђивања земљишта за
редовну употребу објекта. Ако је у
питању градско земљиште, странка
се након тога упућује у Градску упра
ву за опште и заједничке послове и
имовину да се припреми уговор за
куповину тог земљишта, а уколико је
земљиште у власништву неког другог
физичког или правног лица, странке
поред поменуте процедуре то могу да
решавају међусобно – каже начелни
ца Вујановић.
Према њеним речима, након реор
ганизације градских управа, у надле
жност ове Управе прешли су и посло
ви регистрације стамбених заједница,
по Закону о становању и одржавању
стамбених зграда.
– До сада је регистровано око 300
стамбених заједница, а за сада има
мо још око 15 предмета у процесу
регистрације. Немамо тачан број
стамбених објеката да бисмо знали
колико ће регистрованих стамбених
заједница бити, али комунална поли
ција свакодневно обилази и обаве
штава станаре у зградама за колек
тивно становање да је потребно да
региструју своју стамбену заједницу
– рекла је Весна Вујановић.
На последњој седници Скупштине
града Сремска Митровица донета је
одлука о подизању и одржавању спо
меника и постављању скулптурних
дела на територији Града. Ово је
била обавеза митровачке локалне
самоуп
 раве, а према речима начел
нице Весне Вујановић, у последње
време у Граду се појавило више ини
цијатива за подизање споменика и
спомен обележја.
– Ова градска управа била је пред
лагач поменуе одлуке, а по тој одлуци
у нашу надлежност улази и издавање
одобрења за постављање споменика
или спомен обележја. Иницијатива се
подноси Градској управи за културу, а
након проласка на Градском већу и
Скупштини, Градска управа за урба
низам, просторно планирање и
изградњу објеката издаје одобрење.
До сада је било доста иницијатива, а
међу њима је и иницијатива за поста
вљање бисте посвећене Ирини Непо
којчицкој, архитекти која је пројекто
вала фонтану Камени цвет у Град
ском парку – каже Весна Вујановић.
Н. Милошевић
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ЈКП КОМУНАЛИЈЕ

Савска вода
исправна за купање

ЈКП Комуналије Сремска Митрови
ца обавештава грађане о резултатима
анализе савске воде, коју је извршио
Завод за јавно здравље Сремска
Митровица. Анализа савске воде је
извршена 4. јула и то на тачкама узор
ковања: Река Сава – Мала плажа,
Река Сава – Почетак плаже, Река
Сава – Богаз, Река Сава – Диспанзер.
Узорковањем и анализом физичкохемијских и микробиолошких параме
тара савска вода на наведеним лока
литетима одговара захтевима Уредбе
о граничним вредностима загађујућих
материја у површинским водама и
подземним водама и седименту и
роковима за њихово достизање.
Препоруке за здравствено безбедно

купање: избегавати роњење, гњура
ње, прскање, скакање и гледање у
води, приликом уласка у воду посте
пено се расхладити, обавезно се
туширати чистом водом са тушева
након изласка из савске воде, вршити
надзор над купањем мале деце (у
плићаку је вода најзагађенија), после
кише и олује не купати се 2-3 дана,
забранити приступ домаћим животи
њама.
Молимо све суграђане да се у току
боравка на плажи придржавају прави
ла забране игре с лоптом у води и
пешчаном делу плаже обележеном
знаковима забране, како не би омета
ли одмор и рекреацију посетилаца
Градске плаже у Сремској Митровици.

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

72 слободна места

Приликом уписа у средње школе,
након првог уписног круга, у Сремској
Митровици остало је 72 слободна
места. Митровачку гимназију у првом
уписном кругу уписало је 194 ученика,
у седам одељења, док је у природноматематичком смеру остало шест сло
бодних места. У Економској школи „9.
мај“ попуњено је свих 180 места, у

шест одељења, као и у Медицинској
школи „Драгиња Никшић“. Средњу
техничку школу „Никола Тесла“ уписа
ло је 210 ученика, чиме су и у њој сва
места попуњена, док је у Прехрамбе
но-шумарској и хемијској школи оста
ло 66 слободних места у пет образов
них профила.
Н. М.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Званично отворена
улица Вука Караџића

Шетња са градоначелником

Е

дук ативном шетњом
ученик а ОШ „Бошко
Палковљевић Пинки“ и
ОШ „Јован Поповић“ са гра
доначелником Владимиром
Санадером, уз стручну
помоћ водича, историчарке
уметности Тање Јесретић из
Завода за заштиту спомени
ка културе, у четвртак, 12.
јула, званично је отворена
улица Вука Караџића у
Сремској Митровици. Овом
прил ик ом
митров ачк и
основци могли су да се упо
знају са богатом историјом
Града, институцијама култу
ре које се налазе у помену
тој улици, као и са значајем
њене реконструкције. На
новој раскрсници са сема
фором код Стотекса, учени
ци су имали прилику да од
прип адн ик а саоб раћ ајн е
полиције науче нешто о пра
вилима и безбедности у
саобраћају, као и да уче
ствују у демонстрацији без
бедног преласка улице. Ова
шетња завршена је на
реконструисаном Житном
тргу, који су ученици могли
да разгледају и о њему чују

нешто од свог водича.
Према речима градона
челника Владимира Сана
дера, отварањем ове улице
завршен је пројекат пешач
ке зоне у Сремској Митрови
ци.
– Улица Вука Караџића је
последња у низу инфра

Са Житног трга

структурних пројеката рађе
них у центру града. Ова ули
ца је изузетно важна због
саобраћаја, с обзиром на то
да њом пролази много вози
ла, пешака и бициклиста, и
практично повезује центар
града са осталим његовим
деловима. Њом циркулише

и градски превоз. Мислим
да смо све ово извели на
добар начин и да се није
много осетило то што је ули
ца била затворена шездесе
так дана. Могу само да
изразим задовољство што
су радови завршени у мак
сималном року. Поред ули
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АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Златно руно
Сирмијума

У

це, изграђена је и нова рас
крсница, која је модернизо
вана са семафорима и
модерном сигнализацијом
за глуве и слепе. Урађена је
и комплетна инфраструкту
ра испод улице, замењена
је водоводна мрежа, гасна
мрежа је проширена, а

Телеком и Електродистри
буција су одрадили свој део
посла. Ми настављамо са
концептом који смо зами
слили, а то је да поред ста
рих зграда правимо модер
ну инфраструктуру, и тако
желимо да покажемо да
Сремска Митровица води
рачуна како о својим старим
објектима, тако и о модер
низацији Града – рекао је
Санадер и додао да је за
цео овај пројек ат укупно
потрошено 32 милиона
динара. Са 23 милиона про
јекат је финансирала Упра
ва за капитална улагања АП
Војводине, а остатак је
финансирао Град Сремска
Митровица.
Шетњи поводом отварања
улице Вука Караџића прису
ствовали су и начелник
Градске управе за образо
вање, културу и спорт Илија
Недић, начелник Градске
управе за саобраћај, кому
налне и инспекцијске посло
ве Мирослав Јовановић, као
и заменица градоначелника
Светлана Миловановић.
Н. Милошевић

циљу очувања наслеђа
у служби локалног раз
воја, Град Сремска
Митровица склопио је парт
нерство са организацијом
Етно мрежа на реализацији
пројекта Професионализација
жена и младих као произвођа
ча рукотворина. Пројекат се
реализује у оквиру Иницијати
ве за упошљавање 1.000 жена
у
руралн им
подручјим а
(www.1000zena.rs) и има подр
шку Координационог тела за

це и остали производи који су
названи Златно руно Сирми
јума. У оквиру пројекта, пола
знице ће проћи и обуке на
тему дизајна и паковања за
локални бренд, обуке на тему
унапређења промоције, пре
зентације производа и уређе
ња излож беног простора.
Један део радионица односи
се на промоцију локалних
рукотворина као поклона за
протокол градоначелник а и
сувенира за галерију Царске

родну равноправност Репу
блике Србије, НАЛЕДА-a и
РАС-а. Циљ је да се на годи
шњем нивоу обезбеди повре
мени посао за 1.000 жена и
додатни извор прихода за
њихова домаћинства.
Пројекат подразумева реа
лизацију радионица, које су
трајале три седмице, у којима
су учествовале представнице
локалних занатских удружења
и сеоских удружења жена,
које се баве израдом рукотво
рина у различитим техникама.
Девет Митровчанки, у окви
ру овог пројекта, прошло је
специјализовану обуку у јед
ној од традиционалних техни
ка – пустовање. Пустовање
представља најстарију тради
ционалну техник у ручног
ваљања вуне која подразуме
ва вишечасовно трљање вуне
топлом водом и сапуном.
Резултат су вунене торбе,
подметачи, лоптице, седали

палате Сирмијума, а све уче
снице имале су прилику да
учествују и на завршном дога
ђају Етно мреже у Скупштини
Града Београд, у оквиру кон
ференције Шампиони локал
ног развоја.
Сертифик ате
женама које су прошле обуку,
уручили су Зорана Михајло
вић, потпредседница Владе и
министарк а грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре,
и Бранко Ружић, министар
државне управе и локалне
самоуправе у Влади Републи
ке Србије.
Домаћин обука и радионица
у Сремској Митровици били
су Установа за неговање кул
туре Срем и Агенција за
рурални развој Града Срем
ска Митровица. Златно руно
Сирмијума ће се први пут
представити крајем јула на
Међународном сајму рурал
ног стваралаштва у Таревци
ма код Модриче.
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МАНЂЕЛОС

Контрола прскалица

Н

едавно најављивана
бесплатна контрола
прскалица и атомизе
ра од стране Пољопривред
не стручне службе у Срем
ској Митровици за сада се
успешно одвија. У уторак,
10. јула, стручњаци из
Пољоп рив редн е стручн е
службе и Пољопривредног
института „Петар Дрезгић“
обишли су Манђелос, где су
успеш но преглед ал и и
исконтролисали механиза
цију десетак пољопривред
ника из овог села.
Према речима Живана
Јовановића из Пољопри
вредне стручне службе, циљ
ове контроле је провера тех
ничке исправности прскали
ца и атомизера и њихове
експлоатационе поуздано
сти.
– Ова мера још увек није
обавезна, али ће вероватно
бити уведена наредне годи
не, јер ће принципи Европ
ске уније захтевати овакву
контролу. Све ово радимо
да бисмо проверили технич
ку исправност и извршили
калиб рац ију
прскал иц а.
Први и основни бенефит
ове контроле је боља и ква
литетнија апликација пести
цида. Друга ствар је рацио
налнија потрошња хемијских
средстава, као и економска
уштеда. Трећа ствар је
заштита животне средине,
као и самих руковаоца тех
ничким средствима, јер је
рад са хемијским средстви

ма опасан и о томе се мора
водити рачуна – каже Јова
новић и додаје да ће контро
ла прскалица и атомизера
убудуће бити обавезна за
све пољопривреднике, који
ће тако добити сертификате
без којих неће моћи да апли
цирају на конкурсе, нити да
продају своје производе.
Марко Кусић из Манђело
са један је од пољопривред
ник а који је ову прилику
искористио да изврши пре
глед своје прскалице.
– Могло је и више да нас
дође, јер је ово веома добро
за пољопривреднике. Овако
ћемо моћи да видимо да ли
су нам исправне прскалице,
да ли распоређују довољну
количину воде и хемикалија,

Марко Кусић

како не би дошло до разба
цивања и узалудног троше
ња – каже Кусић.
Контрола прскалица и ато
мизера све до јесени врши
ће се на целој територији

Живан Јовановић

Сремске Митровице, а циљ
је да се у сваком миторвач
ком селу преконтролише 10
до 15 ових машина.
Н. Милошевић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Журка Хаос
аниматора

У

суботу, 14. јула, на Тргу Ћире Милекића у
Сремској Митровици одиграла се Журка
Хаос аниматора. Сви присутни имали су
прилику да уживају у представама са ватром,
лед светлима, ласерима и лампионима, а нај
више забаве било је за оне најмлађе, који су
били одушевљени перформансима у извође
њу акробата.
Иначе, Хаос аниматори су група пријатеља
који своје актвиности посвећују деци, и за њих
спремају овакве представе широм Србије.
Н. М.
Пројекат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ У СЛУЖБИ ГРАЂАНА“ реализује се уз финансијску подршку Града Сремска Митровица.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Почели
јавни радови

П

окрећемо покретаче
је програм Телекома
Србије у оквиру којег
се налазе пројекти, који про
мовишу позитивне промене
у друштву, а мали покретачи
из врдничке основне школе
су победници овог Телеко
мовог конкурса.
За најмлађе покретаче,
децу из основних школа,
кроз програм Стварамо
знање Телеком Србија сва
ке године опрема 20 инфор
матичких кабинета, а ова
активност се одвија под
покров итељс твом Мини
старства просвете, науке и
технолошког развоја.
Ученици ОШ „Милица
Стојадиновић Српкиња“ из
Врдник а су овогодишњи
добитници нових рачунара
и модерне информатичке
опреме у оквиру поменутог
пројекта Стварамо знање.
До ове вредне награде
они су дошли гласањем
путем званичне Фејсбук
странице мтс Твој свет.
Током трајања конк урса
забележено је преко 100.000
гласова који су одлучивали

ОШ Милица Стојадиновић Српкиња у Врднику

које ће школе добити ову
савремену опрему.
Податак да су овогоди
шњи добитници школе из
малих места у Србији, међу
којима је и врдничка, јасно
говори да је било потребно
да се око овог циља ангажу
ју не само ђаци школе, већ и
целокупна локална заједни
ца. То показује да се једино
удруживањем око неког

важног циља могу подстаћи
позитивне промене у дру
штву.
Рецимо још да је кроз овај
пројекат до сада опремље
но 40 информатичких каби
нета широм Србије и дони
рано 1.200 рачунара како би
бројни ђаци стекли своја
прва знања о информацио
ним технологијама.

С. Џ.

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Уписано 36 ученика

С

редња стручна школа
„Боривој Михајловић
Михиз“ из Ирига и ове
године је понудила ученици
ма за упис два смера, за
занимање кулинарски тех
ничар и виноградар – винар.
Оба смера су четворого
дишња, а квота за смер
виноградар – винар била је
30 ученика, док се у оба јул
ска уписна рока уписало
свега 10 ученик а. Како
сазнајемо од директорке
школе Исидоре Бирињи,
постоје неке најаве да би се
у септембру на овој смер
могло уписати још неколико
ученика и у том случају било
би формирано одељење.
Када је реч о смеру кули
нарски техничар, квота за
упис је била 26 ученика и та
квота ће у потпуности бити
испоштована. Тако се и у
овој иришкој школи показа
ло, као и у многим школама

по градовима у Србији, да је
кулинарско занимање једно
од најпопуларнијих и са
доста уписаних ученика.
– Имамо добре услове
како би практичан рад реа
лизовали што успешније.
Кулинари имају своју кухињу
где обављају парткичан рад
- друга, трећа и четврта
година једном недељно, а
имамо склопљене и уговоре
са многим ресторанима где
ђаци, такође, обављају
практичан рад. Винари своју
праксу обављају у школском
подруму, имамо и школски
виноград, а и склопљене
уговоре са доста винарија
на подручју иришке општине
– рекла је директорка Иси
дора Бирињи.
Ученици који упишу прву
годину у овој школи, имају
бесплатан превоз ка Руми,
Новом Саду, Врднику и
Шатринцима, као и бесплат

Исидора Бирињи

не уџбенике. Такође, учени
ци куварског смера добијају
бесплатне униформе за рад.
С. Џ.

Национална служба за
запошљавање и иришка
општина имали су распи
сан конкурс за организо
вање и спровођење јав
них радова на којима се
ангаж ују
незап ос лен а
лица, а који је затворен
крајем јуна.
Према конкурсу, макси
мална дужина трајања
јавног рада је четири
месеца а могућност реа
лизације је у области
социјалне и хуманитарне
делатности, одржавања и
обнављања јавне инфра
структуре и одржавања и
заштите животне средине,
у циљу упошљавања теже
запошљивих лица, Рома,
као и оних који су без
посла дуже од 18 месеци.
За ове намене НСЗ и
Општина су обезбедили
око 1,4 милиона динара,
што подразумева запо
шљавање десет радника
у оквиру овогодишњих
јавних радова и то на рок
од четири месеца.
На конкурс су се јавили
Агенција за рурални раз
вој и ЈП Комуналац Ириг.
У оквиру Агенције посао
су добила три лица са
средњом стручном спре
мом који су почели да
раде 9. јула на уређењу
пешачке стазе Ириг –
Хопово.
При Комуналцу ради
седам лица са основном
и средњом стручном
спремом и то на послови
ма хортикултурног уређе
ња Ирига и Врдника.
– У оквиру јавних радо
ва које смо имали прошле
године, од ангажованих
лица два су после тога
добили стални посао у
нашем предузећу – рекао
је за наше новине дирек
тор Александар Манојло
вић.
С. Џ.

Пројекат „ИРИГ ПРЕСТОНИЦА ФРУШКЕ ГОРЕ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Ириг.
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ЈП СРЕМ-ГАС СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Две деценије са потрошачима

Планирање

Ј
На првом месту
су нам потрошачи
без којих ни ми не
бисмо постојали
ових 20 година.
Наставићемо да
подижемо квалитет
наших услуга јер смо
ми, пре свега, сервис
грађана и привреде
и наша је делатност
од јавног значаја
па своје пословање
планирамо у тим
оквирима, каже
Даница Недић

авно предузеће за дистрибуцију
природног гаса Срем- гас Сремска
Митровица је основано Одлуком
Скупштине општине Сремска Митро
вица, 25. јуна 1998. године, а реше
њем Привредног суда у Сремској
Митровици, од 14. јула исте године,
предузеће је и званично почело са
радом. Тако је за ЈП Срем-гас 2018.
година јубиларна јер се навршава 20
година рада и постојања.
Предузеће је основано са циљем
изградње и одржавања дистрибутивне
гасне мреже и обезбеђења трајног и
несметаног снабдевања потрошача
природним гасом на територији града
Сремска Митровица. Основна делат
ност предузећа је дистрибуција гаса и
управљање дистрибутивном гасном
мрежом, а поред тога предузеће се
бави изградњом дистрибутивне гасне
мреже као и трговином природним
гасом.
На територији града Сремска Митро
вица изграђена је гасоводна мрежа
дужине преко 260 километара челичне
и полиетиленске мреже, којом упра
вља оператор дистрибутивног систе
ма ЈП Срем-гас.
Продају природног гаса ово предузе
ће врши на територији града Сремска
Митровица, где снабдева око 5.000
корисника, физичких и правних лица.
Предузеће поседује две лиценце за
продају природног гаса, за снабдева
ње и јавно снабдевање.

Срем-гас је, такође, радио на гаси
фикацији свих индустријских зона и на
великом инфраструктурном пројекту,
изградњи подвожњака у Фрушкогор
ској улици.
У наредном периоду Срем-гас пла
нира да заврши гасификацију села
западног дела града, Кузмина и Мар
тинаца, као и других места где се про
цени да постоји заинтересованост гра
ђана и привредника за прикључење на
дистрибутивну гасну мрежу.
До сада је ЈП Срем-гас реализо
вао више фаза изградње гасоводне
мреже:
– 1998 – 99. године – гасификаци
ја Сремске Митровице
– 2000. године – наставак гасифи
кације Сремске Митровице
– 2003. године – гасификација
Лаћарка
– 2004. године – гасификација
Јарка и Шашинаца
– 2006. године – гасификација
Мачванске Митровице, Салаша
Ноћајског и Ноћаја
– 2007 – 2015. године – гасифика
ција индустријских зона, са настав
ком изградње дитрибутивно-гасне
мреже и прикључака на постојећем
дистрибутивном подручју
– 2016. године – измештање гасо
вода током изградње првог подво
жњака у Сремској Митровици
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Срем-гас данас и сутра…
На месту вршиоца дужности
директора Јавног предуз ећа за
дистрибуцију природног гаса Сремгас из Сремске Митровице налази се
Даница Недић, дипломирани прав
ник.
– Скупштина Града усвојила је
Програм пословања ЈП Срем-гас за
2018. годину и то је оквир у коме
функционишемо у наредном перио
ду. Тим Планом дефинисан је и један
важан и велики пројекат који се тиче
гасифик ације два велик а места,
Кузмина и Мартинаца. Већ је на кра
ју реализација пројектовања и актив
ности смо усмерили на правно-адми
нистративне послове који су основа
за даљи рад. Надамо се да ћемо у
овој години успети да отпочнемо и
градњу на терену. Поред овог вели
ког пројекта, увек смо ту да подржи
мо важне пројекте које Град спрово
ди у циљу побољшања квалитета
живота Митровчана пратећи развој
не активности које су планиране.
Један од циљева је и повећање
броја корисника природног гаса а
подаци за прошлу годину говоре да

је тај тренд позитиван и да својим
пословањем повећавамо број физич
ких, али и правних лица који су кори
сници наших услуга. Ту су и све оста

ле редовне активности које обавља
мо, од контрола, очитавања, изград
ње прикључака и других послова у
систему. Интенција нам је да у
наредном периоду наставимо и са
улагањем у обучавање запослених
како би обезбедили максимум у пру
жању услуга.
На првом месту су нам потрошачи
без којих ни ми не бисмо постојали
ових 20 година. Наставићемо да
подижемо квалитет наших услуга јер
смо ми, пре свега, сервис грађана и
привреде и наша је делатност од јав
ног значаја па своје пословање пла
нирамо у тим оквирима. Пратимо
њихове потребе и жеље и систем
свакодневно усавршавамо како би
задовољство било обострано.
Јубилеј од 20 година постојања је
важан јер сабирамо искуства и
резултате, присећамо се свих важних
догађаја и сарадника у ове две деце
није и све то уграђујемо у темеље
нашег пословања. Ових 20 година
нас обавезује да радимо још више и
још боље – рекла је Даница Недић
в.д. директора ЈП Срем-гас.

Предузеће ће и даље пратити раз
војне активности Града и сопственим
средствима градити гасоводну мрежу
како би се опремиле нове индустриј
ске зоне и повећала њихова атрактив
ност за нове инвестиције.
Континуирано се ради на коришће
њу савремених технологија у дистри
буцији природног гаса, увођењем
савременог информационог система
ГИС технологије, даљинског праћења
великих индустријских потрошача, а
планира се да и у наредном периоду
наставимо са увођењем високих тех
нологија пре свега у погледу мерења,
очитавања и даљинског праћења

потрошње природног гаса.
Квалитетном изградњом гасовода,
уз коришћење савремених материјала
и опреме, сталном контролом и одр
жавањем система ЈП Срем-гас обез
беђује висок квалитет рада и поузда
ност у дистрибуцији природног гаса и у
техничко-технолошком смислу пред
ставља интегрални део јединственог
гасоводног транспортно-дистрибутив
ног система у земљи.
Један од највећих изазова дана
шњице је пронаћи начин остваривања
одрживог развоја, тј. како задовољити
све већу потребу за енергијом, а да се
истовремено загађење околине сма

њи на минимум. Природни гас је
витална компонента светске енергети
ке. Он спада у најчистије, најсигурније
и најкорисније фосилно гориво, па му
и употреба све више расте. Природни
гас сагорева без штетних продуката
чађи и пепела, с малим емисијама
угљен-моноксида и сумпор-диоксида
чиме се сврстава међу еколошки нај
чистије енергенте.
Заштита околине један је од принци
па политике пословања ЈП Срем-гас.
Редовно и на време се спроводе пре
гледи и испитивања, те сервисирања
опреме, у складу са законским обаве
зама и роковима.

Интервенција

Даница Недић

Сигурност најважнија: годишњи прегледи
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Белдоксехотурнеја
Румска публика је и ове година има
ла прилику да погледа три квалитетна
документарна филма у оквиру већ
устаљене сарадње кроз БЕЛДОКС
Ехо турнеју овог међународног фести
вала документарног филма.
Турнеја Белдокс ехо одржана је у
Руми од 9. до 11. јула, а том приликом
приказана су три филма из програма
управо завршеног 11. издања овог зна
чајног фестивала.
То су били аустријски филм Валдхај
мов валцер режисерке Рут Бекерман
која је, уједно, била и међу активисти
ма који су покушали да спрече избор
Валдхајма за генералног секретара
УН.
Други је филм 14 јабука настао у
копродукцији Тајвана и Мјанмара.
Последњи је пред румском публи
ком приказан филм Доћи ће жути
људиса истокаипићеводусаМора
ве ауторке Тање Брзаковић који се
бави животом кинеских миграната који
живе и раде у Србији.
За све љубитеље филма улаз је био
бесплатан, организатор турнеје у Руми
је Ворки тим, а покровитељ је румска
општина.
С.Џ.

ГАЛЕРИЈА„ЛАЗАРВОЗАРЕВИЋ“

Одржаналиковна
радион
 ица
У Галерији „Лазар Возаревић“ је у среду
11. јула одржана ликовна радионица у којој
су учествовали полазници Едукативног
центра Кардаш aрт. Инспирацију за своје
ликовне радове полазници су нашли на
неким од бројних слика митровачког слика
ра Драгана Мартиновића, које су изложене
у склопу изложбе Востани Сербије.
Директор Галерије Милан Маринковић је
рекао да су се кроз реализацију ликовне
радионице, Галерија и Едукативни центар
Кардаш aрт нашле на заједничком задатку
популаризацији ликовне уметности. Такође
је истакао да је Галерија спремна за ширу
сарадњу, која ће се кроз бројније ликовне
радионице и сличне садржаје интензивира
ти у будућности. У току реализације радио
нице полазници су имали част да се упо
знају са сликаром и професором са Акаде
мије Едуконс, Ненадом Станковићем и јед
ним од најпознатијих ликовних критичара,
Дејаном Ђорићем, који су били у посети
изложби Драгана Мартиновића..
Да подсетимо, изложба слика Драгана
Мартиновића Мартина отворена је у Гале
рији „Лазар Возаревић“ 28. јуна, а изложба
је уприличена поводом стогодишњице од
завршетка Првог светског рата. Изложба
која евоцира сећања на време страдања и
победе у Великом рату, обрађена у пет
тематских циклуса (Мали задушници, Чува
ри огњишта, Остајте овде, У славу предака,
Очи наде, Свето писмо ћирилица и два
монументална полиптиха, Плави снови и
Царство убогости) може се погледати у
изложбеном простору галерије до 31. авгу
ста.
М.В.

18. JUL 2018.
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Уписано
430ученика

Г

ледано укупно, у румским средњим
школама је било места за 540 уче
ника плус одељење ученика
информатичког смера који је добила
Гимназија.
У Гимназији „Стеван Пузић“ уписано
је 57 ученика на друштвено  језичком и
48 ученика на општем смеру, док су се
за ИТ одељење јавила четири ученика,
па оно није формирано .
– Румска Гимназија је, по броју упи
саних, на прошлогодишњем нивоу а
када је реч o ИТ смеру за надарену
децу он је верификован, тако да ће
постојати могућност да се деца уписују
следеће године. Задовољна сам бро
јем уписаних, мада нећемо формирати
то ново ИТ одељење – рекла нам је
Софија Благојевић, директорка Гимна
зије.
ССШ „Бранко Радичевић“ имала је
140 слободних места за упис и то је
школа која је са преко 95 процената
испунила своје планове уписа, дакле
највише од свих средњих школа, па и
не чуди што директор Мирко Зрнић
каже да је презадовољан уписним
резултатима. У четворогдишњем шко
ловању попуњена су одељења економ
ски и правни техничар , а по први пут
ове године добри су резултати и код
моделара одеће, од 26 уписано је 22
ученика и два по ИОПу, дакле укупно
24.
У трогодишњем школовању од пла
нираних 30 уписано је 25 ученика за
занимање женски фризер, а у мешови
том одељењу од по 12 ученика за
занимања кувар и конобар уписано је
тачно 24 ученика. Дакле, ове године у
првим разредима биће укупно 133 нова
ученика , док је прошле године, подсе
ћамо, план био реализован са око 85
процената.
– Ми од следеће године планирамо и
пети степен за куваре и конобаре и
пети степен за фризере  креаторе
мушких и женских фризура. У сарадњи
са локалном самоуправом смо пости
гли и договор са Високом пословном
школом из Новог Сада да од наредне
године буде једно њихово одељење у
нашој школи. Морам истаћи да ове
године текстилце у Срему имају само
две школе  то је наша школа и то у
четвртом степену и инђијска школа која
уписује кројаче у трећем степену. А то
је занимање које се сада веома тражи,
не само у нашој општини – рекао је
Мирко Зрнић, директор „Бранкове“
школе.
У Пољопривредној школи „Стеван

Уписученикаусредњешколе

МиркоЗрнић

Петровић Бриле“ било је слободних 84
места, а уписано је 66 ученика. Попу
њене су квоте у занимањима ветери
нарски техничар ( 27) и пољопривред
ни техничар 30 ученика. За занимање
пекар уписано је шест ученика, а за
месара само један. Како сазнајемо од
директорке Мирјане Божић, још је неиз
весно да ли ће бити формирано ово
комбиновано одељење, а и даље је
отворена могућност за упис ученика.
Техничка школа „Миленко Брзак Уча“
имала је ове године 180 слободних
места дакле, једно одељење више него
лане, али се за ову школу определило
126 ученика.
На четвртом степену машински тех
ничар за компјутерско конструисање,
електротехничар аутоматике и елек
тротехничар рачунара су попуњени а
за смер електротехничар рачунара
било је потребно и највише бодова за
упис 72,74.
Од 15 електромеханичара за термич
ке и расхладне уређаје уписано је
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Усептембру
466првака

СандраЛацковић

девет, а од 15 електроинсталатера њих
осам.
Занимљиво, за 15 оператера машин
ске обраде по дуалном образовању
није се пријавио ниједан ученик а за 15
бравара и заваривача, такође по дуал
ном образовање уписало се 16 учени
ка.
– За ново одељење које смо оформи
ли на инсистирање Уније послодаваца
и Привредне коморе, а то је за образо
вање електричара са квотом од 30 уче
ника јавило се свега пет ученика, па
ћемо морати да их пребацимо у нека
друга одељења, за шта се буду опреде
лили. Задовољан сам уписом у четврти
степен образовања и у одређена зани
мања у трећем степену, где смо добили
и више ученика него ранијих година,
али је дуално образовање подбацило.
Ту се мора радити више на промоцији
за наредни упис – констатује Игор
Садрија, директор Техничке школе.
Подсетимо, ове године је било сло
бодно 540 места у румским средњим

МирјанаЖивотин

школама, а уписано је 430 ђака.
Сандра Лацковић је завршила ОШ
„23.октобар“ из Сремских Карловаца,
дошла је у Руму и уписала се на смер
правни техничар.
– Нигде ближе нема овог смера, па
сам изабрала Руму. Циљ ми је да по
завршетку средње школе упишем
Полицијску академију и ово ће ми бити
добра основа за даље школовање. То
ми је била и прва жеља, биће мало
проблем путовање, али ћу се потруди
ти да то школа не осети – каже Сандра.
Мирјана Животин је одлична ученици
из Ирига која је ишла у ОШ „Доситеј
Обрадовић“ .
– Уписала сам општи смер, сви су ми
предмети добро ишли, али више волим
природне науке. Нисам још одлучила
шта ћу даље, зато имам четири године
да добро размислим. Путоваћу али
није проблем, Рума није далеко, а има
још неких мојих другара из разреда који
су се овде уписали – рекла нам је Мир
јана.
С.Џ.

У новој школској години у румским
основним школама биће 466 првака. Од
овог броја њих 237 је уписано у градске
основне школе. Гледано по селима, нај
мање нових основаца је у Вогњу, свега
пет.
Као и претходних година и ове ће за
ученике који испуњавају услове, било
да је реч о деци из социјално угрожених
породица или са већим бројем деце,
уџбеници бити бесплатни. Средства за
бесплатне књиге су делом са републич
ког, а делом са нивоа локалне самоу
праве. По свим предвиђеним основама
у румској општини у просеку право на
бесплатне уџбенике има око 600 учени
ка, док укупно у основним школама
наставу похађа преко 2.800 ђака.
Зоран Дробац, председник Актива
директора румских основних и средњих
школа за наше новине је на почетку
уписа, изјавио да је упис почео и одре
ђеном бригом родитеља, јер су чули
да, по новом закону, ко не упише дете
кажњава се са 100.000 динара новчане
казне.
– Нема места бригама, званичан
упис је трајао до 31. маја, али сва деца
која се до овог датума не упишу, из
било ког разлога, нпр. лекарског увере
ња, могу се уписати током лета, све до
почетка школске године – каже Зоран
Дробац.

ДевИнфобаза
података
Презентација ДевИнфо базе подата
ка одржана је у румском Културном цен
тру 10. јула, у организацији Републичког
завода за статистику.
Како је речено на презентацији, ова
база података је намењена за праћење
развоја, планирање и извештавање и то
је моћан алат који омогућава организо
вано и ефикасно чување индикатора на
једном месту, лако и брзо добијање
података из базе и њихово представља
ње у облику табела, графикона, мапа и
профила.
Основни циљ представљања био је
упознавање запослених у систему
локалне самоуправе са могућностима
преузимања ажурних социоекономских
података и индикатора, како за ниво
Републике, тако и општине, и то из
више база.
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Реновирасе објекат у центру града

О

вих дана су започели радови
на адаптацији вртића Центар
УПВО Полетарца који заједнич
ки финансирају Покрајина и румска
општина. Наиме, вредност радова је
око 9,2 милион
 а динара, а у тој суми је
око 5,6 милион
 а покрајинских средста
ва док је остатак обезбедила локална
самоуправа.
Ради се на замени канализационе
и водоводне мреже, адаптацији купа
тила, комплетној замени плочица и
санитарија, као и на електроинстала
цијама.
Са током радова упознали су се и
в. д. директор Полетарца Радослав
Машић и Светислав Дамјанчук, шеф
Одељења за друштвене делатности
који су овај објекат у центру града оби
шли 13. јула.
– Дуги низ година у овом вртићу
није било значајнијих улагања и зато је
важно да га сада реновирамо, јер се он
увек налази на врху листе жеља када
родитељи уписују своју децу у нашу
установу. Капацитет овог објекта је
250 малишана, а ова бројка увек буде
већа, тако да тренутно у њему имамо
око 300 деце. После свих поменутих
радова ово ће бити један савременији
објекат, али је наша жеља да и даље
радимо на модернизацији овог врти
ћа. Настојаћемо да, уз помоћ локалне
самоуправе, већ следеће године поку
шамо да проширимо капацитете врти
ћа Центар – рекао је в. д. директора
Радослав Машић.
Светислав Дамјанчук, шеф Одеље
ња за друштвене делатности је рекао
да се чекао летњи распуст како би се
радови у вртићу могли одвијати несме
тано.

Светислав Дамјанчук и Радослав Машић у обиласку радова

– Овде су заступљене све групе,
од јаслене до предшколске. Локал
на самоуправа води дужну пажњу о
побољшању квалитета живота свих
својих суграђана, посебно деце. Зато
се трудимо да из године у годину
побољшавамо услове боравка у врти
ћима и школама. Очекујемо да ће се
цео посао завршити до краја августа.
Важно је напоменути и да градњу
предшколских објеката измештамо и
ван града. Радови на изградњи врти
ћа у Путинцима су почели, а у две ком
биноване групе биће око 50 малиша
на. У Путинцима радове у потпуности
финансира румска општина – истакао
је Светислав Дамјанчук.
Он је још једном подсетио да су

вртићи у румској општини, одлуком СО
Рума, потпуно бесплатни за све мали
шане. Ове године из буџета је издвоје
но и седам милион
 а динара за набавку
намештаја, ситног инвентара и оста
лих неопх одних ствари за нормално
функционисање вртића.
Око 130 деце се тренутно налази на
листи чекања.
– Зато покушавамо да пронађемо
локације за проширење капацитета
наше предшколске установе и могу
рећи да имамо разлога за оптимизам
и верујемо да ћемо током августа или
најкасније до краја септембра има
ти адекватне услове за формирање
нових пет група – додао је Светислав
Дамјанчук.
С. Џ.

Румско културно лето
О
вогодишње Румско културно лето
је започело 29. јуна концертом
музичара и брачног пара - Шан
дора Жадањија, цимбалисте и Иренке
Бураи Жадањи, виолончелисткиње који
су показали, кроз извођење популарних
мелодија, али и озбиљне музике како
добро заједно звуче ова два инструмен
та.
У оквиру Културног лета, румска публи
ка је имала прилику да одгледа представу
Прекобројна коју је написала и режирала
глумица Татјана Кецман, по мотивима
бестселера Дневник Бриџит Џоунс која
је у Културном центру одиграна 6. јула.
Ова комедија говори о томе колико је
човек данас постао опседнут
изгледом, новцем, статусним симболи
ма и брендовима, јурећи слепо за оном
савршеном формом живота, а истовре

мено запостављајући његову суштину.
Јунакиња познатог бестселера је
додатно оптерећена проблемима наше,
србијанске жене. Наша Бриџит нема ни
новац, ни стални посао, ни свој стан и
наравно - нема ни мужа. Оба ова деша
вања организовала је Градска библиоте
ка.
У Завичајном музеју део програма кул
турних дешавања током лета започео је
изложбом слика Предрага Пеђе Јовови
ћа под називом Свет меморисаних иска
за. Реч је о тематској изложби са 20 сли
ка које сведоче о кафанама, кафанском
животу и атмосфери ових, за многе, дру
гих кућа.
Ово је Пеђина девета самостална
изложба, а сликарством се бави више од
25 година. Излагао је више пута на жири
раним салонима и колективним изложба

ма, где је често освајао похвале и награ
де, а био је учесник сликарских колонија
у земљи и иностранству. Пеђа Јововић је
познат и као аутор који своје слике радо
дарује у хуманитарне сврхе.
Културно лето је настављено 12. јула
концертом евергрин музике, а велики
број Румљана могао је да ужива у насту
пу познатог пијанисте, аранжера и ком
позитора Александра Дујина и певачице
Милице Дудић Поњевић.
Организатори Културног лета су Зави
чајни музеј, Културни центар „Брана Црн
чевић“, Градска библиотека „Атанасије
Стојковић“ и Туристичка организација
који су за период до краја августа, коли
ко траје овогодишње Културно лето, при
премили преко 20 дешавања, уз покрови
тељство румске општине.

С. Џ.

Пројекат „РУМСКА ПАНОРАМА“ реализује се уз финансијску подршку Општине Рума.
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КРИСТИНА РАДОСАВЉЕВИЋ, ДИРЕКТОРКА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ШИД

Повећан број ноћења
Све туристе који
дођу у нашу општину
позивамо да посете
наш инфо-центар који
се налази у центру
града. Ту могу добити
информације о томе
шта све могу
посетити у нашој
општини. Већина их
се изненади бројем
културно-историјских
вредности које
постоје у нашој
општини, истиче
директорка
Радосављевић

Ш

идска општина што се тури
стичке понуде тиче, има доста
тога да понуди. Љубитељима
природе на располагању су обилазак
три језера, три реке, боравак у босут
ским шумама, Националном парку
Фрушка гора, манастирима... Органи
зованим групама Туристичка органи
зација Шид нуди обилазак Шида, који
обухвата полазак испред туристичког
инфо-центра, затим, обилазак цркве
Светог Николаја, црквене ризнице,
Музеја наивне уметности Илијанум,
Галерије слика „Сава Шумановић“ и
родне куће познатог шидског сликара.
Након тога, посетиоци су у могућно
сти да аутобусом посете или север
ни део општине у којем се налазе
неки од манастира и јужни део, где се
налази место Моровић и војна устано
ва. Спомен обележје Сремски фронт,
као једно од најзначајнијих културноисторијских споменика на територи
ји шидске општине, углавном је први
локалитет који посетиоци посећују
приликом доласка у Шид. У разговору
са директорком Туристичке организа
ције Шид Кристином Радосављевић,
сазнали смо да је у овој години забе
лежен знатно већи број посетилаца
него што је то било прошле године
и да је сваким даном, све већи број
заинтересованих како појединаца
тако и организованих група, да посете
шидску општину:

Кристина Радосављевић

– Статистика првог квартала ове
године, бележи повећање броја ноће
ња за неких 50 одсто него што је то
било прошле године. Очекујем да ће
се број ноћења до краја године пове
ћати макар у оном проценту коме је
повећање броја ноћења на терито
рији Републике Србије, а који је про
шле године био повећан за 12 одсто.
Све туристе који дођу у нашу општину
позивамо да посете наш инфо-центар
који се налази у центру града. Ту могу
узети информатор у којем могу добити
информације шта све могу посетити у
нашој општини. Већина их се изнена
ди бројем културно-историјских вред
ности које постоје у нашој општини,
истиче директорка Радосављевић.
Током прошле године урађена је
ревитализација излетишта Липовача,
које је некада било веома посећено и
популарно:
– Излетиште Липовача би могло
да буде микролокалитет за себе. То
излетиште је некада било веома попу
ларно, а у њему је радио ресторан и
постојао је смештајни капацитет од 50
лежаја. Прошле године смо уз помоћ
Министарства трговине, туризма и
телекомуникација, кренули са реали
зацијом пројекта Стазе здравља и
надамо се да ћемо и ове године доби
ти одређену помоћ како би наставили
изградњу стазе. Мислим да је стаза
била добар одабир пројекта, с обзи

ром да постоје неке индиције да ћемо
на Липовачи ускоро имати нових сме
штајних капацитета, наводи Кристина.
Управо је смештајни капацитет један
од проблема. На територији шидске
општине не постоји ниједан категори
сани смештајни објекат, који би могао
да прими групу туриста од 50 људи:
– Постоје објекти који имају капа
цитет за смештај 50 људи, али су они
углавном 30 одсто пуни. Организато
ри пута у већини случајева не при
хватају да туристи буду смештени у
више објеката, зато што њихови усло
ви путовања налажу (када говоримо
о страним туристичким агенцијама),
да своје госте смештају у објекте са
минимумом три звездице. Ми у нашој
општини немамо ниједан категориса
ни објекат. С друге стране, имамо ква
литетан приватан смештај као што је
рецимо у вилама у Моровићу, али су
све то објекти мањег смештајног капа
цитета, истиче директорка.
Упркос томе, све је већи број посе
тилаца који радо долазе у шидску
општину, која је једна од ретких општи
на у Србији, која на својој територији
има три реке, три језера, три манасти
ра, спомен обележје, црквену ризницу,
а од прошле године и поставку Филипу
Вишњићу. Довољан разлог за све оне
који то до сада нису учинили, да иско
ристе ове лепе дане и дођу и уживају
у шидској општини.

Пројекат „ШИДСКА ТРИБИНА: ОД СРЕДЕ ДО СРЕДЕ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Шид.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Реформа цивилне заштите
О
пштинско веће Општине Пећин
ци на седници одржаној 11. јула,
између осталог утврдило је пред
лог Одлуке о измени и допуни Одлуке о
организацији и функционисању цивилне
заштите на територији општине Пећинци,
као и предлог Одлуке о формирању једи
нице цивилне заштите опште намене.
Како је образложио председник општи
не Пећинци мр Жељко Трбовић, који је
уједно и командант штаба за ванредне
ситуације изменама је предложено да
улогу повереника цивилне заштите оба
вља председник Савета месне заједнице,
као и да се формира Јединица цивилне
заштите опште намене са 44 обвезника,
коју би сачињавали командир вода, заме
ник командира и шест одељења са по
седам обвезника.
– Предложеним изменама ће се
постићи оптимална величина јединице,
побољшати структура, али и створи
ти повољнији услови за финансирање
и функционисање Јединице цивилне
заштите опште намене у нашој општини,
што ће допринети сигурности и безбедно
сти наших грађана и њихове имовине –
рекао је Трбовић.
Већници су такође усвојили и Извештај
о реализованим активностима Савета за
безбедност саобраћаја на општинским
путевима и улицама насељених места
општине Пећинци за 2017. годину, а како
је изложио Милан Степановић председ
ник Савета за безбедност саобраћаја,
све активности имају за циљ што већу
безбедност свих учесника у саобраћају.

Мр Жељко Трбовић

– Поред низа активности којима под
стичемо безбедност свих учесника,
посебно желим да истакнем трибину На
матуру без аутомобила, коју организује
мо са Општином Пећинци у сарадњи са
школама. Трибина је веома едукативна, а
сваке године наши матуранти превезени
су аутобусима до места где се одржава
ју матурске вечери и враћени кућама, и
тиме су предупређене евентуалне сао
браћајне незгоде – казао је Степановић и
додао да су ове, као и друге активности,
допринеле томе да нема повећања бро
ја саобраћајних незгода, настрадалих и

Милан Степановић

повређених током протекле године као и
да је безбедност на општинским путеви
ма на задовољавајућем нивоу.
Током протекле године Савет је у
сарадњи са Агенцијом за безбедност
саобраћаја и Општином Пећинци реали
зовао низ активности – од организовања
едукације за трактористе и поделе рота
ционих светала и рефлектујућих троугло
ва, преко организовања окружног такми
чења Шта знаш о саобраћају, трибине
На матуру без аутомобила до органи
зовања саобраћајно-образовног часа за
ђаке прваке Пажљивко.

ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМА КУПИНИК – НЕСТАНАК СРЕДЊЕВЕКОВНЕ ДРЖАВЕ

Купиник заслужује већу медијску пажњу

П

ећиначка публика 9.
јула је била у прилици
да у оквиру Пећинач
ког културног лета погледа
документарни филм Купиник
– нестанак средњевековне
државе снимљен у продукцији
Радио телевизије Војводине,
на којем је стручни сарадник
био археолог Перица Одоба
шић из Туристичке организа
ције општине Пећинци.
Документарни филм је сни
ман у оквиру серијала који
припрема РТВ Расељени –
насељени, а према речима
Перице Одобашића, прелепи
кадрови снимани из ваздуха
и са земље, само употпуњују
причу о Купинику, последњој
престоници
средњовеков
не српске државе и његовим
јунацима међу којима је сва
како најзначајнији деспот Вук
Гргуревић у народу познат као
Змај Огњени Вук.
Говорећи о самом филму
Купиник – нестанак средње

вековне државе, Одобашић је
нагласио значај овог локали
тета, који има велику нацио
налну вредност с обзиром на
то да је једно време Купиник
био престоница средњеве

Перица Одобашић

ковне српске државе, која
након пада Купиника престаје
да постоји.
– На нама је да тај период
поново осветлимо, да га вра
тимо у жижу интересовања,

да стекне заслужено место
јер је пребогат како локација
ма, тако и причама о изузет
ним људима који су носили
тај период и који су доприне
ли да се слава српског наро
да, српске властеле, српског
оружја пронесе не само на
овим просторима, него по
целој средњевековној Евро
пи. Један од тих личности је
и Змај Огњени Вук, деспот
Вук Гргуревић, који је обеле
жио тај период половине 15
века, својом харизмом, својом
храброшћу и својом улогом
у средњевековној историји –
рекао је Одобашић и додао
да је последњих неколико
година евидентна већа медиј
ска пажња која се огледа кроз
снимање документарних при
лога и филмова, као и да се
акценат јавности све више
ставља на средњевековно
утврђење Купиник, који тиме
поново оживљава у давно
заборављеним причама.
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Председник Трбовић са ученицима

СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ЗАВРШЕТКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Веће награде за најбоље ђаке
П
редседник општине Пећинци мр
Жељко Трбовић уручио је 11.
јула новчане награде вуковцима
и ђацима генерације све три основне
школе са територије пећиначке општи
не и Средње техничке школе „Миленко
Веркић Неша“. Награђивање ђака гене
рације и вуковаца је мера којом Општи
на Пећинци традиционално награђује
вредан и марљив рад, а од ове године
награде су и увећане за 50 одсто у одно
су на претходну годину.
Награђено је укупно 18 носиоца Вуко
ве дипломе са по 15 хиљада и пет
ученика генерације са по 30 хиљада
динара, а у разговору са добитницима
награда председник Трбовић је позвао
ученике да наставе са успешним школо
вањем јер у пећиначкој општини свакако
могу пронаћи запослење вредно њихо
вог знања.
– Наша општина има среће да награ
ђује овако велики број успешних уче
ника. Међутим, нису то једине погодно
сти којима се трудимо да нашој деци и
њиховим родитељима омогућимо што

квалитетније школовање и постизање
што бољих резултата, од субвенциони
саног превоза, преко бесплатног летова
ња, као и бесплатног улаза на пећинач
ке базене, до школе пливања и многих
других награда. Желимо да наша деца
једног дана своје снове остваре у нашој
општини, у свом месту, те поред школо
вања у Техничкој школи у Пећинцима, у
прилици смо да им понудимо и запосле
ње у бројним компанијама у Шимановци
ма. Поносни смо на ову децу, на њихов
марљив труд и рад захваљујући којима
су постигли овако велики успех, а ја сам
посебно поносан на то што сам данас
био у прилици да разговарам са њима и
уручим им награде – рекао је први човек
пећиначке општине.
Ученике је поздравила и начелни
ца Одељења за друштвене делатности
Снежана Гагић, која им је пожелела успе
шан наставак школовања, а како су обе
ћали награђени ученици, потрудиће се
свакако да остваре што боље резултате.
Лука Чубрило из Попинаца је ђак гене
рације и каже да иза постигнутог успе

ха свакако стоји велики труд и рад свих
осам година, као и да је награда свакако
добра мотивација и подстицај за даље.
Са Луком се слаже и Ђурђина Марјан из
Купинова која је заслужила награду као
вуковац.
Ђак генерације Средње Техничке
школе из Пећинаца Александра Симић
из Пећинаца, која је завршила смер
економски техничар, рекла нам је да је
доста радила протекле четири године, уз
велику подршку разредног старешине и
осталих професора, као и да се труд на
крају исплатио
Са децом су данас били и поносни
родитељи, чија је подршка деци свакако
једна од најважнијих током читавог шко
ловања и одрастања.
– Заиста сам поносна. Ово је резул
тат великог рада, одрицања како дете
та тако и нас родитеља. Трудимо се да
свом детету будемо велика подршка.
Захваљујемо се Општини и школи, а
овај резултат је велика заслуга свих нас
заједно – рекла нам је Јелица Богичевић
из Брестача.

ФЕСТИВАЛ ПОЗОРИШТА ЗА ДЕЦУ

Времеплов у Котору

Н

а овогодишњем 26.
међународном Котор
ском фестивалу позо
ришта за децу, наступили су
и чланови Драмске секције
пећиначког Културног цен
тра са представом Време
плов, која је представљала
општину Пећинци на 61.
Фестивалу сценског ствара
лаштва деце Војводине Мај
ски сусрети у Темерину.
Тема овогодишњег међу
народног фестивала у Кото
ру била је Пут око света, а
како нам је рекла Драгана
Кнежевић, редитељка и сце

наристкиња Времеплова,
представа је у потпуности
одговорила овогодишњој
теми фестивала.
На Которском фестивалу
позоришта за децу наступи
ло је 1.500 учесника из 29
земаља са укупно 250 пра
тећих програма, а у пећи
начкој представи Време
плов је наступило шеснае
сторо деце узраста од дру
гог до осмог разреда основ
не школе, док су у главним
улогама били тинејџери
Марија Радуловић и Милан
Чикић.

Представа Времеплов
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Село познато по бостану

У

Добринцима, селу са око две
хиљаде становника, готово да не
постоји домаћинство које не узгаја
лубенице. Центар села је најпознатија
берза за купце из околних места. Мешта
ни са поносом тврде да нећете нигде
наћи слађе лубенице него у њиховом
селу. Они додају да је продаја из године
у годину много мања, али и без обзира
на то, труде се да квалитет лубеница
које произведу буде на највишем нивоу,
што и успевају.
– Добринци су познати по производњи
лубеница, а томе сведочи чињеница да
је некада ово село било количински нај
већи произвођач лубеница у бившој
Југославији. Неки су ту традицију преки
нули, неки су наставили. Тренутно има
око 100 домаћинстава које још произво
ди лубенице. Пошто се већина људи
бави пољопривредом, поред лубеница у
атарима се најчешће сеју пшеница, куку
руз и репа. Чак 95 одсто људи у селу је
запослено. Нисмо велико село, али
добро стојимо. Близу је Београд, Нови
Сад и Шабац, на пет километра смо од
Пећинаца и 10 километара од Руме, тако
да је доста људи запослено у фабрика
ма у Руми. Код нас у селу постоји млин
који запошљава 50 радника, а ту је и
фабрика за прераду салате. У тој фабри
ци, када досегне пун капацитет, биће
доста запослено – каже први човек села
Мирко Честић.
У селу се традиционално сваке године
одржава манифестација Бостанијада
која ће се ове године одржати 15. јула.
Активно је и културно уметничко дру
штво, ловачко друштво и удружење
жена. Школа је четворогодишња, а у
четири разреда има око 60 ђака. Раније
је школа била до осмог разреда, међу
тим, због броја ученика, свела се на

Мирко Честић

само четири разреда. Оно са чиме се
Добринчани могу похвалити јесте да
постоји могућност целодневног боравка
деце у вртићу за узраст од три до пет
година (до 15 часова). Такође, поред
тога што је пун капацитет деце, увек има
интересовања за већи број, али се тре
нутно не испуњавају услови за то.
– Функционишемо као село доста
добро, сложно. Фудбалери, ловци, кул
турно уметничко друштво, удружење
жена... Удружење жена такође има своју
манифестацију, а то је кување сремског
бећарца која обично буде почетком сеп
тембра. За 8. март Савет месне заједни
це организује прославу за жене, имамо
организовану поделу пакетића деци за
Светог Саву, Ворки тим фестивал буде
гост Добринцима. Увек има дешавања и
никад нам није досадно. Управо због
свега тога, гледамо да сваке године
нешто урадимо у селу. Ове године смо
добили средства да се заврше радови
на стадиону Фудбалског клуба Сремац, а
отварање стадиона ће уједно бити и про
слава 90 година постојања. Имамо у пла
ну да завршимо капелу и проширимо
гробље, али и да реновирамо Дом култу

Живана Јовичић

ре који је стар и у који се није улагало.
Месни самодопринос не постоји, немамо
својих примања, него се финансирамо
из буџета Општине Рума – додаје
Честић.
Учитељица у основној школи „Иво
Лола Рибар“ у Добринцима Живана
Јовичић, извела је девет генерација. Она
истиче добру сарадњу са децом и роди
тељима и каже да никаквих проблема
није имала током свог дугогодишњег
рада.
– Дивно ми је, нисам никада имала
никаквих проблема са родитељима.
Роме сам све образовала, научили су да
читају и пишу, што је веома битно. Деца
су су ме заволела, иако имам 64 године.
У трећем разреду имам 20 ученика, а у
школи укупно 70 деце, што је добро –
каже учитељица Живана.
Скоро као и у сваком сремском селу,
тако је и у Добринцима, нажалост изра
жен морталитет. Има доста празних кућа
и плацева, па је апел првог човека села
да заинтересовани могу управо у овом
селу да реше своје стамбено питање, јер
како каже, лепо је живети у Добринци
ма. 
С.Станетић
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ПОЉОПРИВРЕДНИК ЦВЕТКО МИХАЈЛОВИЋ ИЗ ДОБРИНАЦА:

Добриначке лубенице су најслађе

Цветко Михајловић

Д

обринчани су надалеко чувени
по производњи лубеница, те
управо због тога ни не чуди што
скоро испред сваке куће стоји прико
лица пуна лубеница за продају.
Добринчани кажу да су њихове лубе
нице најслађе, што им потврђују и
купци. Најслађе лубенице, али им је
тренутна цена горка.
У центру Добринаца затекли смо
бројне пољопривредне произвођаче
испред својих приколица пуних лубе
ница како чекају купце. Са нама је
разговарао Цветко Михајловић који
нам је испричао какво је тренутно ста
ње.
– Имам 49 година и од како знам за
себе, знам за лубеницу. Мој отац је
још сејао лубенице, значи из генера
ције у генерацију. Некада су Добрин
чани били познати у целој бившој
Југославији по количини лубеница
коју су производили. Данас је остала
та традиција, али вам могу рећи да се
далеко смањила производња лубени
ца. На то су утицали многи разлози,
пре свега цена и увоз. Цена лубеница
је јако мала, а улагања постају све
већа и већа. Лубеница се увози током
целе године и обара се цена нашим
пољопривредницима. Такође, људи
највише купују у маркетима на одло

Имам 49 година
и од како знам за себе,
знам за лубеницу.
Мој отац је још сејао
лубенице, значи
из генерације у
генерацију. Некада
су Добринчани
били познати у целој
бившој Југославији
по количини лубеница
коју су производили
жено плаћање, пијаце прескачу, јер за
куповину морају да имају новац. Моје
мишљење је да је неконтролисан увоз
један од већих разлога за ову цену,
која се тренутно креће од седам до 10
динара на велико – каже разочарано
пољопривредни произвођач Цветко
Михајловић.
Цветко лубенице има на површини
од 1,5 хектара, док су два хектара зау

зеле диње. Добар род зависи од доста
фактора. Један од њих је и систем за
наводњавање, без којег би било
тешко.
– Род може да буде и око шест ваго
на по хектару, а све зависи од система
за наводњавање и како ко ради. Што
се тиче количине, у првом колу, имао
сам доста лубенице, али нема нова
ца, мала је зарада и цена се мења из
сата у сат. Око лубенице има пуно
посла и брање изискује пуно дневни
ца. Први радови крећу већ током јану
ара и трају до августа. Многи бостани
су оболели од киша и јаке влаге, тако
да је питање шта ће бити са другим
колом, односно да ли ће га уопште
бити – пита се Михајловић. Он додаје
да је земљиште које их окружује иде
ално за производњу лубеница.
– Тврдим да имамо најквалитетније
земљиште за производњу лубенице.
Добриначка лубеница је најслађа, а
то говоре и купци и накупци који оду у
друга места, али ипак се врате у
Добринце. Без обзира на добру произ
водњу и квалитет, након 49 година,
решио сам да наредне године нећу
сејати лубенице, а на ту одлуку су ути
цали разлози које сам навео – каже за
крај овај пољопривредни произвођач.
С. С.
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Милош произвео најтежу
а Драган најслађу лубеницу

У

Добринцима је 15.
јула одржана осма
Бостанијада, која је
привукла велики број произ
вођача и посматрача. При
сутни су се окупили у част
бостана, који је Добринчане
прославио на простору бив
ше државе. Седамдесетих
и осамдесетих година 20.
века заузимао је у том селу
површину одмах иза кукуру
за и пшенице. У то време,
готово, да је свако домаћин
ставо производило бостан,
међутим, данас је то сасвим
другачије и производња се
из године у годину смањује.
Добринчани су и овога
пута на Бостанијади прогла
сили најкрупније и најслађе
плодове и искористили при
лику да се забаве. Најтежу
лубеницу од 19 килограма и
150 грама произвео је
Милош Радовац, друго
место је заузео Стева Олу
јић, док је трећепласирани
био Драган Манојл овић.
Награду за најслађу лубе
ницу добио је Драган
Ђурић.
– Имали смо два јутра
лубеница и једно јутро
диња. Производња бостана
има традицију у нашој кући
и може се рећи да је то
породични бизнис. Сви смо
запослени и то нам је додат
ни приход. Бостан захтева
доста времена, воље и
посвећености. Претходних
година смо у ово време тек

Кување котлића

Милош Радовац: Најтежа лубеница

започињали продају, а сада
је средином јула приводимо
крају. Нешто смо у селу, а
највише је мама продала на
пијаци у Земун пољу. Кишна
година је неповољно утица
ла на род и квалитет лубе

ница, а због недостатка сун
ца лубенице ове године
нису тако слатке – каже
победник Милош Радовац.
Стева Олујић је на такми
чење донео лубеницу од 18
килограма и 650 грама.

– Некада је у Добринцима
свак а кућа производила
бостан, а данас у целом
селу заузима око 50 ката
старских јутара. Лубенице
захтевају нову земљу и нај
важније је да се производе
на њивама на којима их
дуго није било – истиче
Олујић.
Трећ еп лас ир ан и
на
Бостанијади био је Драган
Манојловић са лубеницом
од 18 килограма и 550 гра
ма.
– Некада смо сејали по
два, три хектара, а ове годи
не смо имали само једно
јутро. Задовољни смо како
су лубенице родиле, али не
и са ценом, која брзо падне.
Продају смо започели са 30
динара, а завршили са осам
динара по килограму. Сав
род лубеница продали смо
у селу – каже Манојловић.
Ни овога пута на Бостани
јади нису изостале жене,
које су се такмичиле у
мешењу штрудле. Колаче
слане и слатке изложиле су
на штандовима жене из
Шиман овац а,
Купин ова,
Деча и Удружења Тифани
из Добринаца. Поред тере
на где се одвијало такмиче
ње, Добринчани су кували
паприкаш, како се то нека
да радило на бостанима.
Такмичила су се и деца у
брзом једењу лубеница и
дувању брашна из тањира.
Мушкарци су се ове годи
не, како је духовито рекао
водитељ Мики Ђуричић,
такмичили и у сремачком
спорту, боћању. Гости и
посетиоци уживали су у
наступу чланова културноуметн ичк их
друш тав а
Добринци и „Стеван Петро
вић Бриле“ из Стејановаца.
– Манифестацију смо
овога пута раније организо
вали него претходних годи
на, док још има бостана и
купаца. Задовољни смо
како је Бостанијада проте
кла, јер је окупила око 150
учесник а и много више
посетилаца. Верујем да смо
све успели лепо да угости
мо – истак ао је Мирко
Честић, председник МЗ
Добринци.
С. Џакула
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КРАЉЕВЦИ

Обележен крај жетве

УГ Рузмарин Голубинци

У

дружење жена Кра
љевчанке организо
вало је манифеста
цију посвећену пшеници и
завршетку жетве, на којој
су гошће изложиле хлеб и
колаче, а на лепо украше
ним штандовима нашли су
се и ручни радови, као и
предмети који су се некада
користили у домаћинству.
Манифестација је одржана
15. јула.
Музика, фијакери и дома
ћини, који су у пољу прика

Фијакери у Краљевцима

зали како се некада ручно
косило жито, обележили су
и овогодишњу манифеста
цију.
У Краљевце су дошле
чланице Удружења Бели
анђео из Дворова у Босни
и Херцеговини, затим, жене
из Апатина, Сурдука, Купи
нова, Шимановаца, Моро
вића, Лаћарка, Голубинаца,
Нове Пазове, Врдника, Ири
га, Пећинаца, Бољеваца и
других места. Велику пажњу
изазвао је штанд жена из

Дворова, које су по трећи
пут дошле у Краљевце.
– Бавимо се очувањем
традиције нашег краја и тру
димо се да културно насле
ђе отргнемо од заборава.
Донеле смо етно храну
припремљену по рецепти
ма наших бака, проју, пите,
уштипке и погаче, све од
црног брашна са воденице.
Имамо и бренд удружења,
етно шешир, са којим се на
главу „ставља пет заната“
– казала је Радинка Тодић,

председница
Удружења
жена Бели анђео. Жене из
Дворова изложиле су и вјен
чаницу из 1924. године.
Домаћини и гости заста
јали су и крај штанда Удру
жења грађана Рузмарин из
Голубинаца да погледају
изложени хлеб и друге ђако
није.
– Овај највећи од пет
килограма је панцовка, има
мо велики од четири кило
грама, обичан и црни хлеб
од једног килограма, мали
од 500 грама, а крај њих је
и лисната погача са мар
гарином. Ту су и штрудле
са сиром, шумским воћем,
еурокремом, са јабукама,
вишњама, орасима, рога
чем и са маком. Изложиле
смо и ручне радове штри
кане, везене и хеклане,
преслицу стару 120 година,
наћве, справу за правље
ње маслаца, а ту је и ракија
са рузмарином – истакла је
Далиборка Вукмановић из
УГ Рузмарин.
Манифестација у Краљев
цима, на којој су проглаше
ни најуспешнији учесници,
привукла је велики број
мештана, али и посетилаца
из других места.
С. Џ
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КРАЉЕВЦИ

Сви путеви у
Краљевце воде!

Центар села

У селу је у
последње време
доста тога урађено.
Санирана је дивља
депонија, уређен је
Дом културе,
асфалтиран је
прилаз сеоском
стадиону, урађена
расвета. Ускоро
ће се радити
реконструкција
крова на пошти, за
чега су из буџета
Општине Рума
одобрена средства

С

меш тен и
измеђ у
Руме и Пећинаца, а у
близини Београда и
Новог Сада, Краљевчани
кажу да сви путеви у Кра
љевце воде.
У селу живи око 1.000

становника, који имају гото
во идеалне
услове за
живот:
уређену путну
инфрас трукт уру,
пошту,
амбулант у, продавнице...
Ту је и четворогодишња
Основна школа „ИвоЛола

Фудбал у Краљевцима
Мештан ин
Радов ан
Томић Цар испричао нам је
како су Краљевчани играли
фудбал и присетио се прве
„продане“ утакмице.
– Фудбал сам играо од
1958. до 1974. године и
постигао 600 голова, а
играо сам стално за ФК
„Јединство“ из Краљеваца.
Сећам се да је ФК „Словен“
из Руме требао да уђе у
вишу лигу такмичења, а да
му је за то требала победа
над нашим тимом. Утакми
ца је играна 1962. године.
Фудбал ер и
„Слов ен а“
дошли су на наш стадион
аутобусом, обучени у тре
нерке, а ми смо мазали

копачке сланином, неки су
носили и гаће уместо шор
ца. Пресвлачили смо се
под орајем, али смо имали
срце. Победили смо тада
са 2:1.Играли смо машто
вит фудбал, из душе – каже
Радован и присећа се прве
намештене утакмице у
Иригу.
– Кад смо играли против
Ирига, наш одбрамбени
играч је примио новце да
ми нисмо знали. Ми дајемо
голове, али и примамо. Кад
се завршила утакмица при
знао нам је да је продао
утакмицу. Ето, то је било
1967. године – завршава
Томић.

Никола Чанаџић

Рибар“, која броји тридесе
торо деце, а некада је један
разред бројао толик о.
Мештани су углавном ори
јентисани на пољопривред
ну производњу, али има и
оних који су посао прона
шли у фабрикама у Руми.
Да се много тога може
покренути и оживети село,
уверен је председник Саве
та месне заједнице Кра
љевци Никола Чанаџић,
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Удружење жена
Краљевчанке

Невена Куриџа

Биљана Михајловић

Удружење жена у овом
селу функцион
 ише већ
четири године. Оно броји
око 40 жена, од којих је 15
активних чланица.
– Одлично функциони
шемо и постижемо све.
Имамо добру сарадњу са
свима у селу, омладинском
орган из ац ијом,
месном
заједницом, културно умет
ничким друштвом и са лов

цима. Имамо своје просто
рије у оквиру Дома културе
и ту се окупљамо по потре
би. Присутне смо на скоро
свим
маниф ес тац ијам а
широм Срема, а предста
вљамо се традиционалним
колачима и нашим ткањем
– кажу чланице Удружења
жена Краљевчанке Биља
на Михајловић и Невена
Куриџа.

који свакодневно ради на
томе.
– За похвалу јесте да у
нашем селу постоји актив
на омладинска организаци
ја. Поносан сам на своје
село и омладину која је
врло активна и која се бави
и хуманитарним радом.
Као и у сваком сремском

селу, тако и код нас нема
много омладине, али они
који су ту, активни су и
раде, а Савет месне зајед
нице, у сарадњи са локал
ном самоуправом, се труди
да им разноврсним садр
жајима омогућ и бољи
живот. У селу је након 30
година заиграо краљевачки

Вратити цркви
првобитан изглед
Сеоска црква датира од
давнина, а посвећена је
преносу моштију Светог
оца Николаја. Како је у току
рата црква била знатно
оштећена, иконе су при
времено биле смештене у
Матици српској у Новом
Саду. 1988. године, иконо
стас је враћен у свети храм.
Иконе је наслик ао Јаков
Орфелин.
Оно чему мештани и про
тонамесник Јован Раилић
теже, јесте да се цркви вра
ти првобитни изглед.
– Од великог значаја би
било када би се црква
довела у првобитно стање.
Ми смо мала парохија, тако
да не можемо све урадити
сами. Оно што бисмо прво
урадили је свакако изград
фолклор. Оно по чему смо
препознатљиви јесте мани
фестација Дани жетве која
се одржава 15. јула. Ми
смо одлучили да славимо
наше жито, онај хлеб са
којим све почиње и са којим
се све заврши. На тај начин
учимо младе да поштују
нашу традицију и културу –
каже први човек села.
Прошле године обележе
на је стогодишњица посто
јања фудбалског клуба, а
ове године се славио век
постојања Ловачког дру
штва „Фазан“. Све ово не
би могло без помоћи локал

Ловачко друштво
– Имао сам три љубави у
младости: лов, фудбал и
жене и увек сам постизао
добре резултате – почиње
причу мештанин и председ
ник Ловачк ог друш тва
Фазан, Радован Томић зва
ни Цар, који је активан
ловац у својој 76 години.
– Наше ловачко друштво
старо је један век. Ја сам
ловац већ 56 година. После
рата дошло је до експанзије
ловства, тад нас је у ловач
ком друштву било 80, а сад
нас има 18. Кад сам био
предс едн ик
Општинс ког
ловачког савеза било је
1.300 ловаца, сад их је 380,
само за 1.000 мање. Лов
ство је у последње време
почело да губи смисао. Сад
све изискује новце и нова

Радован Томић

улагања, а људима је јако
тешко издвојити 20.000 за
ловачку чланарину, па удру
жење многи напуштају упра
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во због тога. Пре рата ловац
је могао бити само онај ко је
радио 300 јутара земље.
Они који су толико имали,
закупе ловиште, па када све
пораде на њивама, тек онда
иду у лов. Сиротиња, која је
у то време имала само
пушку, чим се скине сноп
јечма или жита, оде у лов. Е
сад, кога жандари ухвате,
тај је награјисао. Ловство
бих свима препоручио, јер
је леп спорт и право вите
штво. Ловац кад стави
шешир, перо и поведе кера,
комшинице одмах гледе за
њим – каже чувени Радован
Цар.
За крај он додаје док год
мрда биће ловац, јер је то
нешто што воли и што нема
новчану вредност.

Јован Раилић
ња торња, а након тога
бисмо полако део по део–
каже протонамесник Јован
Раилић.
не самоуправе, али доста
тога мештани ураде и сами,
како каже Чанаџић, ништа
им не представља проблем
и све што се ради, ради се
срцем.
– Заједничким снагама
се трудимо да ово село
живи и да сви буду задо
вољни. За сада то функци
онише лепо. Краљевци
треба да живе и млади
људи треба да остају овде,
а постићи то, није лако.
Што је најважније, видим
да се полако ситуација
поправља и да имамо
подршку велик ог броја
људи. Оно што би нам зна
чило у селу јесте мањи
производни погон који би
упослио још људи из села.
А оно што нам још фали
јесу девојке како бисмо
поженили момке у селу –
каже кроз смех Никола
Чанаџић, председник Саве
та ове месне заједнице.
У селу је у последње вре
ме доста тога урађено. Пре
свега, санирана је дивља
депонија, уређен је Дом
култ уре, асфалтиран је
прилаз сеоском стадиону,
урађена расвета. Ускоро ће
се радити реконструкција
крова на пошти, за чега су
из буџета Општине Рума
одобрена средства. Иако је
село уређено и његов
изглед доведен на скоро
завидан ниво, први човек
села каже да их поред све
га чека још доста посла.
С. С.
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МИТРОВАЧКА ОПШТА БОЛНИЦА

Дијагностикована ретка болест

Н

едавно је на Неуро
лошком одељењу у
Општој Болници Срем
ска Митровица откривено
изузетно ретко обољење,
са којим су се спорадично
сусретали стручњаци поје
диних неуролошких инсти
тута у претходне две деце
није. Ради се о, први пут,
постављеној
дијагнози
Јакоб-Кројцфелдтове боле
сти, а поставила је прим. др
Љиљана Станчетић Бачва
нин, неуролог. Потврда ове
дијагнозе је као и код већи
не болести финално-патохи
столошка.
Ј а к о б - К р о ј ц ф е л д т о в а
болест је ретко фатално неу
родегенеративно обољење
мозга, које припада групи
прионских болести. У групи
прионских обољења од којих
обољева хумана популаци
ја нешто познатија је болест
Куру.
У целом свету ова болест
се јавља ретко, а годишња
инциденца износи један слу
чај на милион становника.
Просечно, болест почиње
почетком седме деценије,
али се може у неким форма
ма болести (инфекција) јави
ти знатно раније (после 20.
године).
Др Бачванин овако обја
шњава болест:
– Најчешћи симптоми ове
болести су брзо ментално
пропадање; и то деменција,
поремећај понашања, оте

Др Љиљана Станчетић Бачванин

жана концентрација и просу
ђивање. Уз то, могу се јави
ти депресивност, напетост и
лабилност. Ипак, деменција
је доминантни знак обоље
ња. Појединачни спонтани,
или јаким звуком или сти
мулусом, изазвани трзаји
делова тела (миоклонус) су
клинички индикатори високе
вероватности да се ради о
Јакоб Кројцфелдтовој боле
сти.
Дијагноза
болести
се
поставља тешко, с обзи
ром на то да је карактери
ше велики број симптома
који су типични за много
чешће болести као што су
Алцхајмерова деменција и
паркинсонизам. Тако појава
деменције,
психијатријски
поремећаји, паркинсони зна

ци, епилепсија, друге инфек
ције мозга (укључујући ТБЦ
и луес) и сумња на малиг
нитет одлажу постављање
тачне дијагнозе. Обзиром да
су поменута обољења неу
поредиво чешћа, неопходно
је прво искључити њихово
присуство. Као да тражите
иглу у пласту сена, а нисте
ни сигурни да је она у њему.
Ипак, у дијагностиковању
обољења корисни алати су
клинички преглед и циљано
тражење података о обо
љевању у породици, затим
изложености
зараженој
храни, хируршким инстру
ментима и дијагностичким
процедурама,
примању
трансфузије, транспланта
цијама и слично. За ово је
неопходна сарадња паци

јента и родбине, који нерет
ко могу пружити довољно
валидне податке.
Поред овога, електроен
цефалографски запис повр
шинске електричне активно
сти мозга, познат као ЕЕГ је
након другог, трећег месеца
индикативан за ову болест у
око 95 одсто случајева. Сту
дије магнетном резонанцом
су дефинисале карактери
стичне промене мозга, које
се овом методом могу детек
товати у каснијим фазама
болести. Стручњаци широм
света усавршавају биохемиј
ске технике и генетску анали
зу, којима би се ова болест,
за живота, могла са сигурно
шћу дефинисати. За сада,
златни стандард дијагнозе је
биопсија мозга и микроскоп
ски приказ карактеристичних
измена мождане структуре.
Не мање важан, је корек
тан, максимално професио
налан приступ лекара, који
из етичких и професионал
них разлога треба да учине
све што је у њиховој моћи, да
дефинишу дијагнозу и овако
ретких болести. Наравно,
предуслов свега је стручност,
идеја, обнављање науче
ног, стална информисаност
о новинама у специфичним
областима медицине, из
валидне стручне литерату
ре, а не са сумњивих веб-сај
това и фејсбука, која је сада
свима доступна – каже др
Бачванин.

ДОЊИ ТОВАРНИК

Свечано обележен Петровдан

П

оводом сеоске славе
Петровдана у Доњем
Товарнику, у среду,
11. јула су традиционално
положени венци на спомен
обележје у центру овог
насеља. Палим борцима и
жртвама фашизма одали су
почаст Милан Алексић,
председник Савета месне
заједнице, Милован Грујић,
председник борачке орга
низације и Зоран Војкић,
замен ик
предс едн ик а
општине Пећинци који је
том приликом подсетио да
као потомци оних који су
дали своје животе у борби
против фашизма не смемо

Са свечаности

дозволити да њихова жртва
буде заборављена, а ујед
но је и окупљеним Товарни
чанима честитао славу,
Петровдан.
Свечаност поводом обе
лежавања сеоске славе
настављена је концертом
домаћег Фолклорног дру
штва Извор Доњи Товар
ник. Након концерта улица
ма Доњег Товарника заин
тересовану децу и мештане
провозали су фијакери, а
литургијом у храму Светог
апостола Петра и Павла,
одржаном 12. јула, свечано
је обележена црквена сла
ва Петровдан.
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ШИДСКЕ УСПОМЕНЕ: КУЛТУРНО ЛЕТО КРАЈЕМ ДЕВЕТНАЕСТОГ ВЕКА

Време ентузијазма

Ш

иђани и овог лета као главни
догађај очекују манифестаци
ју Шидско културно лето. Многи
мисле да је то добар начин да потроше
месец дана присуствујући бројним кул
турним дешавањима. А Шиђани су знали
да се забаве и осмисле бројне предста
ве и пре много година. Посебну улогу у
свему томе је имала шидска омладина.
Наравно, у зависности од статуса и поро
дичног угледа. Тако су 1893. године у
гостиони Милана Шалоша одигране две
представе. Тако је 15. августа изведена
представа Школски надзорник, шаљива
игра са певањем у једном чину од Косте
Трифковића, а друга Пола вино-пола
вода, такође шаљива игра са певањем од
истог аутора. Представу су извели чла
нови Добровољног позоришног друштва
српске певачке црквене дружине Јавор
гусле. У првој представи глумило је шест
особа. Лик школског надзорника Попови
ћа играо је др Емил Милан Костић, шид
ски лекар. Сеоског учитеља Петровића
играо је шидски трговац Душан Максимо
вић, учитељеву супругу Кату глумила је
Ана Станић, кћерка шидског трговца Тео
дора Станића, а кћерку учитеља Петро
вића играла је Милева Мица Цвејић, кће
рка шидског трговца Чедомира Цвејића.
Свршеног приправника Станка глумио је

Стеван Тубић

ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Стеван Тубић, будући вишедеценијски
директор Српске банке у Загребу, иначе
ујак великог сликара Саве Шуманови
ћа. Писара Писаровића играо је Јован
Живковић. По завршетку прве представе
одиграна је и друга.
Пола вино-пола вода је представа у
којој су глумиле четири особе. Мари
ју Петровић, удовицу глумила је Јелена
Новаковић, кћерк а бележника и краљев
ског поштара Михаил
 а Новаковића, њену
собарицу Софку играла је Олга Стефа
новић, кћерк а митровачког трговца Геор
гија Стефановића и шидске поседнице
Милице рођене Мауковић. Лазу Попо
вића је одиграо Јован Шумановић, маги
стар фармације и поседник, а његовог
слугу Јована глумио је Ђорђе Анастаси
јевић, општински чиновник и син шидског
пароха Јоакима.
Улазница за први ред коштала је 70
новчића, за други 50, а за стајање 40
новчића. У годинама после ове предста
ве Стеван Тубић се оженио са Милевом
Цвејић, а Милан Костић са Олгом Стефа
новић. Нама остаје да нагађамо да ли су
на то утицале исказане емоције током те
августовске вечери или неке друге окол
ности. У сваком случају једно лепо сећа
ње на културна дешавања у Шиду крајем
деветнаес тог века. 
Д. Попов
Пише:
Драгана Попов

Масни провинцијалци
М
есари у Француској затражили
су од полиције и министра уну
трашњих послова заштиту због
напада и насиља вегетаријанских акти
виста који се противе конзумирању меса
и узгоју животиња у прехрамбене сврхе.
Ово је вест коју сам прочитала ових
дана и није да ме је изненадила. Овакве
кампање су све учесталије, а вегетари
јанци све агресивнији. У Француској и
још неким земљама готово да поприма
облике неког свеопштег покрета.
Ми се још као држимо. Ту и тамо неко
изјави како је вегетаријанац, и то гото
во цео живот, или каже како је то његов
стил и поимање исхране. Свако има
право на свој избор. Што значи да тре
ба и другима дозволити да њихов избор
буде месо. Имала сам прилике да упо
знам људе који су вегетаријанци и сви
око њих се труде да им угоде. Они не
пропуштају славе, рођендане, свад
бе, али наравно уз опаску Ми не једе
мо месо. Онда се домаћини поломе
спремајући, истражујући шта ће драгим
гостима да спреме, а да они буду задо
вољни. Познавала сам брачни пар веге
таријанаца који су били дивни људи,
који су се хранили по стриктно утврђе

ним правилима.Уколико долазе купо
вало се брдо некаквих семенки, кафу
нису пили, о алкохолу да и не говорим.
Прављени су неки колачи све на бази
биљака, неких смеса непознатог имена
и сличне ствари.
Дакле умели смо то да поштујемо. И
шта сад. Ви одете у посету код вегета
ријанаца, али њих брига шта ви једете.
Ту су опет чиније са семенкама, колачи
без путера, неке вегетаријанске чароли
је. Дакле, нема поштовања вашег избо
ра. Да ли смо и у овом сегменту живота
равноправни? Поштујемо различитост?
Ма не, моји ставови има да се уважава
ју, а за друге баш ме брига. По њима то
је погрешан приступ животу и то ћемо
да игноришемо. Произвођачи у жељи да
зараде се додворавају овој групи бора
ца за шта? Борба траје деценијама и
није ово тренд који је актуелан у послед
ње време, само припадници ових група
ција постају све агресивнији. Не бирају
начин да вас увере како грешите што
једете месо. Организују се трибине,
често су гости у бројним ТВ емисија
ма. Наравно, ту ће се наћи и неки лекар
који ће покушати да објасни значај меса
у исхрани, али успаљени вегетаријанац

му неће дозволити да каже ни две про
сто проширене реченице, све у циљу
пропагирања овог начина живота.
Тешко је бити вегетаријанац у Срему.
А да их има, има. Онда помислим да су
у раном детињству имали неку трауму
са малим прасетом, пилетом и слично.
То је вероватно оставило велике после
дице и створило одбојност према живо
тињама и онда су се окренули биљкама.
Верујем да су слична искуства имали
вегетаријанци широм света и да сма
трају да је сад прави час да се уједине
и крену у безпоштедну борбу против
месождера, ма где они били.
Ми који конзумирамо готово свако
дневно месо на овај или онај начин смо
сад угрожена врста. Просто ме срамо
та да кажем да волим свињску буткицу
да поједем, шкембиће, сланину. Све
ми се чини да ту има доста и помодар
ства. Као ин је бити вегетаријанац или
још суровија варијанта, веган. Срем је
конзервативна средина и још се држи
мо онога да нема јела без меса. Како
ствари стоје, ускоро очекујем и на овим
просторима одређене побуне. Биће то
нешто као револуција и контрареволу
ција. Правда за чварке!
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Кућа на чијем оџаку
се гнезде роде

Пише:
Марија Вукајловић

Кућа индустријалца Вајса

У

Пиварској улици на једној од најви
ших висинских кота у вароши
митровачкој, на месту где су се
некад уздизали моћни зидови хиподрома,
наслоњеног на Царску палату древног
Сирмијума, где је 1830. године основано
најстарије предузеће у граду, прва митро
вачка пивара, налази се стара двојна гра
ђанска кућа, која пркоси времену, стр
пљиво истрајава и још увек угости покоју
роду.
Саграђена 1864. године, како је све до
недавно стајало на фасади изнад улазне
капије, ову раскошну двојну кућу са два
готово истоветна крила, градио је по чуве
њу сам Ото Вајс, власник пиваре, која се
прочула од када ју је откупила ова поро
дица из Панчева. Током осамдесетих
година чувени Хајнрих Вајс подиже нову
пивару, која је производила најквалитет
није пиво. Надалеко ће бити чувени про
изводи Вајсове пиваре потврђени злат
ном колајном освојеном 1894.године на
Међународној изложби у Бечу. Између
два рата, Вајсова пивара је ступила у
Српско а.д. за индустрију пива, слада и
леда, у коме су се налазиле тада чувене
пиваре Бајлони и Вајферт. После рата
пивара наставља рад под именом
20.октобар, 1964. улази у састав ПИК
Сирмијум, 1974. у БИП, а од 2003. год. је
била само складиште и точионица бео

Саграђена 1864.
године, како је све до
недавно стајало на
фасади изнад улазне
капије, ову раскошну
двојну кућу са два
готово истоветна
крила, градио је по
чувењу сам Ото Вајс,
власник пиваре, која
се прочула од када
ју је откупила ова
породица из Панчева

градске пиваре, све до своје продаје,
када је и престала са радом.
Kao приземна грађанска кућа са два
готово идентична крила, која имају репре
зентативне уличне фасаде, конципирана
је као јединствена целина на чијим боч
ним крајевима се налазе благо наглаше
ни ризалити. Настала је у тада владају
ћем стилу романтизма, који је користио
облике средњовековне уметности видљи
ве у примени тзв. сегментног лука и про
филисаном оквиру око горњег дела про
зора са особеним романичким конзола
ма. Сегментни луци су додатно истакнути
имитацијом конструктивних елемената
градње у виду имитације опека које су
ређане у луку да би се добио засведени
облик. Фасада је оживљена декоратив
ном пластиком сачињеном од флоралних
мотива, ажурираних розета и примени
богенфриза од назубљених елемената,
као незаобилазног мотива архитектуре
овог доба. У поткровном венцу налазе се
наизменично конзоле и флорални моти
ви, а испод њих фриз са ажурираним
решеткама у облику розета. Испод прозо
ра налази се типски украс у облику дво
делног срцоликог флоралног украса , који
се као готов производ могао уградити у
фасаду, а био је веома распрострањен
декоративан елеменат на грађевинама из
тог времена. Током шездесетих и седам
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десетих година романтизам се из сред
њоевропске архитектуре проширио и на
периферне делове Аустроугарског цар
ства, а биће веома брзо прихваћен у
Србији.
Не зна се поуздано када су Вајсови јед
ну половину двојне куће продали инду
стријалцу Швелу, а овај извесном Бихне
ру. Други део куће продали су породици
инжењера Нешковића, која ће кроз три
генерације живети у овој кући. У једном
документу Миливој Вујашковић, житарски
велетрговац, помиње да је кућу купио од
Бихнера за ондашњих 200.000 круна.
Средином двадесетих година прошлог
века Вујашковић је кућу продао куми
Ангелини Возаревић, која је крстила
шесторо деце ове породице, која је у то
време била једна од најимућнијих митро
вачких трговачких породица. Удовица
Ангелина је остала без мужа, трговца за
време Првог светског рата, а по речима
Маре Кашубе, која је живела у другом
делу куће, код ње је из Београда долазио
Лазар Возаревић, чувени српски сликар,
рођен у Митровици, са којим је Ангелина
била у сродству. Када се Ангелинина ћер
ка Милена удала у Старој Пазови за док
тора Клашњу, свој део куће 1955.године
продаје Божидару и Милени Милаковић,
који су обоје били учитељи.
Од Нешковића ће 1945. године пола
куће купити Шиме Трбуховић, родом са
Хвара, који је из Беле Цркве, где је био
управник затвора, дошао у Митровицу са
супругом Маријом. Марија је завршила
Краљевску бабичку школу у Београду и
била прва бабица у митровачкој болници
после рата. Овај део куће ће наследити
њихов унук Владимир Басарић, ортопед
ски хирург Опште болнице, који је у овој
кући рођен, а и данас живи са породи
цом. У другој половини живели су Мара
Биљчевић и Мара Кашуба, које су насле
диле делове куће на име издржавања
сестара Зоре и Љубе Нешковић. Ком
плетно рестауриран овај део куће, данас
у власништву Љубише Недељковића,
показује здање у његовом првобитном
сјају.
Митровачки столар Павле Молнар је
15. јануара 1959. године отворио своју
самосталну столарску радионицу у
Кузминској улици број 25. У то време су
још живели у улици Жртава фашизма код
Спомен гробља пре него што ће 1964.
године купити кућу од учитеља Милакови
ћа, а затим 1967. године преселити и рад
њу. Молнарови се генерацијама баве сто
ларским занатом. Још је прадеда Павле
радио на Жунтеровој пилани у време кад
је на њој радило и до 100 радника. Његов
син Јосип (Јошка) радио је у тада чувеној
фабрици намештаја Николе Бороте,
основаној давне 1905.године и на том
послу се истицао као ударник. Боротина
фабрика је почетком тридесетих година
важила за највећу фабрику намештаја на
Балкану, радила ја за тржиште, а извози
ла је и у иностранство. Павле је учио сто
ларију код Димитрија Куна, чија радиони
ца се налазила на месту данашњег Дис
панзера на Сави. Син Фрања почетком
деведесетих завршава Шумарски факул
тет у Загребу, на дрвно-технолошком сме
ру где је био асистент. По повратку радио
је неко време у Дрвном комбинату, пре
него што је наставио породичну традици
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Докле сежу сећања
најстаријих
Митровчана, овде
долазе роде.
На једном од оџака
свиле су гнездо,
једно од последњих
у граду које је
преживело све
промене и остало
препознатљив симбол
овог дела града
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ју. Временом ће модернизовати начин
рада и израђивати намештај по претход
но компјутерски израђеном идејном
решењу.. Радионица је опремала теретне
бродове фирме Веселс, која је закупила
бродоградилиште, одржавала столарију
већине јавних установа у граду, поста
вљала у манастиру Петковица конструк
цију за иконостас и опремање манастир
ског конака. Ипак транзиција је учинила
своје и фирма је пре пет година затворе
на, а Фрања ради у Прехрамбено-шумар
ској и хемијској школи као професор
рачунарске графике и дрвне конструкци
је.
У унутрашњости, обе куће имају иден
тичан распоред, са уличне стране четири
просторије, са дворишне велики салон,
више мањих соба и два улаза са каракте
ристичним тремом и украсним подним
плочицама. Да ова газдинска кућа никад
није оскудевала у води сведочи кружни
резервоар за воду који још увек стоји на
тавану, која се из бунара у дворишту руч
ном пумпом спроводила у кућу. Комфор
на и данас, како каже доктор Владимир,
зими је топла, а лети хладна, кућа је гра
ђена циглом већег формата од класичног,
која је, како се верује прављена у власти
тој циглани. Како се налази на највишем
терену у граду никад није била плавље
на, нема влаге, а подрум је увек сув.
Остало је запамћено, како је за време
једне од митровачких поплава током три
десетих година прошлог века, када су се
улицама возили чамци, овај део остао
непотопљен попут каквог острва.
Као грађевина, плени својом лепотом,
богатством материјала, чипкастим укра
сима романтичарске епохе, тако омиље
не на овим просторима због сликовито
сти, али и везе са средњовековним
наслеђем. Кућа је грађена наспрам вла
стите пиваре, чије је пиво Тријумф било
најквалитетније пиво предратне Југосла
вије. Пивара је одавно престала са
радом, а вео заборава прекрио је некада
чувене марке пива Тријумф и Империјал,
Сремски гранат и Пиколо, чак и међу
Митровчанима. Део на коме је кућа
саграђена је занимљив и комплексан,
обухвата два миленијума историје ових
простора, ту су према археолошким
истраж ивањима обав љен им током
седамдесетих година откривени сводови
на којима се уздизао импозантни римски
хиподром из 4. века. У непосредној бли
зини налази се Царска палата, која је у
античко време била спојена са хиподро
мом, па се претпоставља да се на том
месту налазила и његова централна
ложа.
Докле сежу сећања најстаријих
Митровчана, овде долазе роде. На јед
ном од оџака свиле су гнездо, једно од
последњих у граду које је преживело све
промене и остало препознатљив симбол
овог дела града.
Русинским гробљем доминира велелепна гробница породице Вајс (1925) рад
академског вајара Милорада Јовановића
из Сремске Митровице са раскошном
композицијом у барељефу да сведочи о
надалеко познатој немачко–јеврејској
породици из чувеног панчевачког расадника врсних мајстора пивара.
У следећем броју:
Кућа породице Ненадовић
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СРПСКИ НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ

Успони и падови
кроз бурну историју

Бој на Косову (Адам Стефановић, 1870.)

Сам пад Србије
у турско ропство
након Косовске битке
сачињава једну од
три основе српског
националног
идентитета. Прича
о супротстављању
Давида Голијату
остала је дубоко
урезана у свест нашег
народа, и заједно уз
очување религијских
представа утицала је
на то да српски народ
очува свест о себи

Т

оком 19. и почетком 20. века у
Европи је дошло до стварања
модерних национ
 алних држа
ва. У том периоду на европском тлу
дошло је и до формирања национал
них идентитета у њима.
Када је о самом национ
 алном иден
титету реч, он према званичној дефи
ницији представља лични идентитет
садржан у осећају припадности наци
ји или националној држави. Тако, као
и у било којој националној држави, и
наш народ има свој национални иден
титет.
Национ
 ални идентитет Срба доста
се разликује од националних иден
титета других европских народа,
чије национ
 алне државе су настале
у поменутом периоду, а његова спе
цифичност огледа се у томе што ток
његовог формирања није ишао јед
носмерно. Крајем и након средњег
века, када су европски народи, осло
бађајући се његовог интелектуалног
и духовног мрака, тежили прогресу,
Србија је пала под османску власт.
Све до почетка 20. века, наш народ
био је под утицајима источне, осман
ске кулуре. Међутим, сам пад Срби

је у турско ропство након Косовске
битке сачињава једну од три осно
ве српског националног идентите
та. Прича о супротстављању Давида
Голијату остала је дубоко урезана у
свест нашег народа, и заједно уз очу
вање религијских представа утицала
је на то да српски народ очува свест о
себи. Са друге стране, северни дело
ви наше земље били су под аустро
угарском влашћу, те је српски нацио
нални идентитет, посебно током 18.
века, спутаван сталним досељава
њем Немаца, Мађара, Словака, Руси
на и других народа, чиме су аустро
угарске власти тежиле да направе
демографски баланс.
Данашња обележја, која одликују
све Србе, вековима су опстала упр
кос бројним покушајима да се зау
век затру. Пошто за време турске
окупације српска држава практично
није постојала, на овим просторима
постојале су само, често репресив
не, интитуције окупатора. Велики део
српског народа, који упркос притисци
ма није желео да промени своју веру,
окупљао се око Српске православ
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Др Срђан Шљукић о српском наци

онал

ном идентитету


Нема друштва без митова
У својој суштини,
мит је део културе
као и сваки други
и не може бити
замењен неким
другим елементом.
Све нације су
засноване на
митовима, не само
српска. Нема друштва
без митова, нити га
може бити, рекао
је проф. др Срђан
Шљукић
Др Срђан Шљукић

П

рема речима проф. др Срђана
Шљукића, социолога са Фило
зофског факултета у Новом
Саду и аутора књиге Мит као судби
на, српски национални идентитет је
етнички утемељен, што значи да
његову срж чине одређени културни
елементи.
– Српска нација се развила из срп
ског етноса, односно народа, и има
три главна идентитетска елемента,
тј. ствари по којима можете рећи да
је неко Србин. То су српски језик и
ћирилично писмо, светосавље као
облик православља и Косовски завет,
односно мит. Уколико изостаје било
који од ова три елемента, не може се
више говорити о Србима. То да ли је
неко Србин, дакле, нема везе са
генима, расом и слично, већ са кул
туром. Уколико неко прихвата ова
три елемента, он се сматра Србином
и бива прихваћен као такав, без
обзира на боју коже или слично –
каже проф. Шљукић.
Када је о самом миту реч, као кон
ститутивном делу националног иден
титета, према његовим речима, све
савремене нације, без изузетка, има
ју митско утемељење.
– Конститутивни мит српског наци
оналног идентитета је Косовски мит,
односно завет. Он нам говори ко смо,
одакле смо, куда идемо. Актери
Косовског мита представљали су и
представљају узоре за многе генера
ције, симболишу вредности и тако
даље. Косовски мит симболише пад,

али и васкрс. Он заправо предста
вља мит о изабраности српког наро
да, који склапа уговор са Богом, када
кнез Лазар бира царство небеско,
али не да би мисионарски ширио
праву веру по свету, као што је то
случај са америчким митом о избра
ности, већ да би служио Богу у заме
ну за божју заштиту, попут Јевреја –
рекао је др Срђан Шљукић и додао:
– Косовски мит као кључни иденти
тетски мит српске нације има рели
гијску ноту, видљиву из онога што
сам малочас рекао. Кнез Лазар, цар
ство небеско, уговор са богом о
заштити: без небеске Србије, нема
ни земаљске. Српску варијанту пра
вославља представља Светосавље,
у којем се огледа српска самобит
ност. Занимљиво је да је до периода
формирања нација, 19. и 20. век, део
српског етничког корпуса, народа,
припадао другим вероисповестима католичкој, мухамеданској, истовре
мено се сматрајући Србима, уз кори
штење српског језика и ћирилице и
уз Косовски завет. Ово последње
важило је и за мухамеданце. Има
безброј примера за то, од србокато
лика из Дубровника и околине, до
исламизованих Срба из Босне. Међу
тим, период формирања нација ути
цао је да се делови српског народа
нађу у другим нацијама, заборавља
јући услед промене вере своје српско
порекло.
Када је о језику реч, српски језик и
ћирилица као део српског национал

ног идентитета прилично су осетљи
ви на данашње глобализацијске кул
туролошке притиске. Према речима
проф. Шљукића, они су саставни део
српског националног идентитета и
свако удаљавање од њих је заправо
угрожавање и саме идентитетске
основе. Како каже, национална одва
јања и формирања других нација на
простору Балкана била су редовно
праћена формирањем различитих,
нових, језик а, који заправо имају
корене у српском језику.
Са др Срђаном Шљукићем разго
варали смо и о томе шта се дешава
данас са српским националним иден
титетом и које су то претње којима је
у овом савременом добу изложен.
– Данас је најтврђи елемент срп
ског националног идентитета право
славље, односно Светосавље. Оста
ла два елемента озбиљно су угроже
на – језик сталним одвајањем нових
језика, последњи је, за сада, црно
горски, а ћирилица форсираном упо
требом латинице, упркос уставним и
законским одредбама које држава не
спроводи. Под посебним ударом је
Косовски завет, односно мит, пре све
га због потребе Запада да заокружи
независност Косова, тј. јужне српске
покрајине која је окупирана 1999.
године. Већ скоро три деценије
Запад улаже огромна средства да би
путем медија, плаћених „аналитича
ра“ и квази-невладиних организација
и „научника“ разорио Косовски мит –
закључује он.
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Мит као судбина
Проф. др Срђан Шљукић аутор је и
књиге Мит као судбина чији циљ је
разоткривање демитологизације која
нам се последњих деценија намеће.
– Поднаслов ове књиге је „Демито
логизација демитологизације“. Глав
на тема књиге јесте раскринкавање
такозване демитологизације, о којој
слушамо већ скоро три деценије.
Наводно, Срби су митомани и српски
национални митови су „криви“ за
ратове деведесетих година. Зато
треба да се „ослободимо“ митова,
пре свега Косовског. Реч је, међутим,
о идеолошком покушају да се оства
ре неки политички циљеви, пре свих
независност такозване државе „Косо
во“. Научна истина је потпуно друга
чија. У својој суштини, мит је део
културе као и сваки други и не може
бити замењен неким другим елемен
том. Све нације су засноване на
митовима, не само српска. Нема дру
штва без митова, нити га може бити.
Зато нам се уместо Косовског мита
одмах нуди други мит, мит о морал
ној изабраности Запада да свуда по
свету „дели правду“, док у ствари
само иде за својим интересима –
економским, геополитичким и тако
даље – каже проф. Шљукић.
не цркве, која је била једина српска
институција која је опстајала под Тур
цима. У оквиру цркве чувала се тра
диција и преносило се знање. Сви они
који су били писмени за време турске
окупације, све што су знали, научили
су у цркви, а то знање даље се прено
сило усменим путем. Вера је у народу
будила наду за слободом, а ћирилич

Косовка девојка (Урош Предић)
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Велики део српског народа, који упркос при
тисцима није желео да промени своју веру, оку
пљао се око Српске православне цркве, која је
била једина српска институција која је опстајала
под Турцима. У оквиру цркве чувала се традици
ја и преносило се знање. Сви они који су били
писмени за време турске окупације, све што су
знали, научили су у цркви, а то знање даље се
преносило усменим путем
но писмо и епске приче и песме, које
су задобиле митски карактер, и које
су се преносиле са колена на коле
но очувале су добар део старе српске
културе.
Најзад, под утицајем слободарског
духа просветитељства, који се европ
ским тлом ширио током 17. и 18. века,
и наш народ почео је да прихвата иде
але разума и индивидуализма. Наша
култура, полако је почела да се осло
бађа источних окова, и након веома
дугог периода кренула да прати корак
којим је ишла Европа.
Након ослобођења од Турака,
постоји још једна специфичност и
дисконтинуитет у развоју српске
државе и националног идентитета.
Наиме, почетком 20. века, на просто
ру Балкана све више се ширила иде
ја о стварању заједничке земље свих
јужно-словенских народа. Тако се
појавила идеја о Југославији, која је,
након Првог светског рата, и реализо
вана. Све од тада, па, може се рећи и
до данас, српски национални иденти
тет наилази на константно потискива
ње, посебно из разлога што је Србија
била највећа и можда културно нају

тицајнија конститутивна држава Југо
славије. Након Другог светског рата,
ова прича добија заоштренији епилог,
јер религија у инситуцијама формал
но, а међу становништвом нефор
мално, бива забрањена, а ћирилица
све чешћим коришћењем латинице
полако постаје занемаривана. Митови
попут мита о Косову нису заборавље
ни, али су примат ипак добили мито
ви из Народноослободилачке борбе,
као и митови о братству и јединству
југословенских народа. Током наред
них 45 година, српски национални
идентитет запада у кризу, а почетком
деведесетих година српски национа
лизам се поново буди, али, нажалост,
на погрешан начин. Уместо прихвата
ња Срба који су вековима уназад при
хватили католичанство или ислам као
своју веру, православни Срби су их
одбацивали, уместо да их асимилују.
Управо због тога што је црква векови
ма била основни темељ српског наци
оналног идентитета, вероисповест је
изједначена са национ
 алношћу, што
никако не може бити исто. Такође,
још у периоду формирања нација, у
19. и 20. веку, велики број етничких
Срба, али не и православаца, остао је
у расут по другим земљама стапајући
се са другим народима.
Нешто слично овоме догађа се и
данас. Услед економске кризе коју
наш народ проживљава, егзистенција
је многима важнија од нације. Вели
ки број људи свакодневно одлази из
наше земље у иностранство, труде
ћи се да добије страно држављан
ство и тамо остане. Тако многи од
њих склапају бракове са странцима,
мењају личне податке попут имена и
презимена, а неретко и вероис
 повест.
Огорчени тренутном политичко-еко
номском ситуацијом у нашој земљи,
они не желе више да имају било какве
везе са Србијом. Такође, њихова
деца добијају друго држављанство,
уче други језик, одрастају у другачи
јем културном окружењу и са српским
национ
 алним идентитетом губе све
додирне тачке. Свему овоме доприне
ли су и трендови глобализације који
подразумевају отвореност света и
свеопшту доступност, те на тај начин
утапање у друге и спајање различитих
култура постаје опште прихваћено.
Немања Милошевић
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МИТ О КРАЉЕВИЋУ МАРКУ

Најпопуларнији епски јунак
у фолклору народа
Балканског полуострва

П

ериод владавине цара Уроша
Немањића, обележен је слабље
њем централне власти и уздиза
њем српских моћних феудалаца. У вре
менима распада царства, Војислав
Војиновић је био један од најмоћнијих,
а пред крај живота и најмоћнији вели
каш у српској држави, моћнији чак и од
самог Вукашина, будућег српског кра
ља. Након његове смрти, водећу улогу
у српској држави, преузимају Вукашин
Мрњавчевић и његов брат Угљеша,
који постају најмоћнији обласни госпо
дари. Према Орбину, Вукашин и Угље
ша (Орбин помиње и Гојка), били су
синови сиромашног властелина Мрња
ве из Ливна, кога је заједно са синови
ма Душан позвао на двор и „много
уздигао“. Угљеша је око 1346. године
кратко управљао у околини Дубровни
ка, као намесник Требиња, док се Вука
шин у марту 1350. године помиње као
жупан Прилепа. Године 1365. Вукашин
Мрњавчевић је крунисан за краља и

У предању, као најслободнијој од ових епских
форми, где је константно присутно преплитање
реалног и фантастичног, Марков живот је испра
ћен од рођења до смрти. Марку Краљевићу
посвећен му је читав циклус народних песама.
Сувајџић с правом наводи да је под турском
влашћу било опасно певати о косовском боју и
о Милошу, убици султана Мурата, али је зато
било слободно певати о Марку, турском вазалу
савладара Урошевог, а његов брат
Угљеша постаје деспот серске области,
којом је раније владала царица Јелена.
Вукашинов и Аленин син, Марко, рођен
у периоду између 1335. до 1340, с обзи
ром да је био прворођени савладарев
син, од цара Уроша добија титулу мла

дога краља. Натпис са цркве Свете
Недеље у Призрену, заправо је потвр
да да је Вукашинов и Урошев наслед
ник носио титулу краља још за живота
савладара.
Колико је народна традиција велича
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ла лик и дело Марка Мрњавчевића,
толико се огрешила о његовог оца.
Наиме, Вукашина, српског краља,
народно предање памти као похлепног
великаша, узурпатора и подмуклог уби
цу, те је неоправдано негативна слика о
Мрњавчевићу и у српској историогра
фији трајала веома дуго. Прича о Вука
шину Мрњавчевићу, који убија Нејаког
Уроша у лову, зарад узурпирања цар
ске круне, забележена је у многоброј
ним литерарним остварењима и исто
ријским списима. За несрећне историј
ске околности распада српског цар
ства, традиција је пронашла главног
кривца у Вукашину Мрњавчевићу. Како
наводи Нада Милошевић Ђорђе
вић:„најјачи обласни господар, прогла
шен за краља, од легалног Урошевог
сувладара, лако је могао постати узур
патор Немањићк ог престола. Од
момента када је у народној традицији
проглашен за Урошевог противника –
образац о убиству због освајања трона,
наметнуо се већ самим својим мотив
ско - изражајним могућностима, пошто
је већ увелико постојао у нашој усменој
баштини. Када је, наиме, за распад
српског царства нађен кривац у Вука
шину Мрњавчевићу, ту кривицу је тре
бало оживотворити сликом, која ће сво
јом веродостојношћу пружити доказе и
краљeво понашање уклопити у обра
зац“. Све до краја деветнаестог века,
српска историографија је веровала да
је недужног Уроша усмртио Вукашин.
Иларион Руварац преис питује ову тезу
и 1879. пише: „nolens volens морам
остати при свом првом тврђењу, да
Вукашин није убио цара Уроша но да је
цар Урош, који се у почетку децембра
1371. преставио, преживео краља
Вукашина, који је пре 1. септембра те
исте године у бици на Марици пропао“.
При томе, треба скренути пажњу и на
чињеницу да је Константин Јиречек
објавио два документа из Дубровачког
архива од октобра и новембра 1371. из
којих се јасно види да је по налогу цара
Уроша исплаћен стонски доходак Рома
ну Пркоси, а као датуми Урошеве смрти
наводе се 2. или 4. децембар 1371.
Вукашин није насилно присвојио власт,
већ је уз царев пристанак и благослов
краљице Јелене, крунисан за краља.
Након Вукашиновог крунисања за кра
ља, између њега и цара Уроша је успо
стављен однос савладарства, са свим
његовим карактеристикама, које прито
ме указују и на њихове добре односе –
заједничко отпремање посланства,
затим новац који цар и краљ заједно
кују, сачувани су и примерци Вукашино
вог новца кованог у ковници цара Уро
ша, са натписом „Уросиус император“
на једној и „краљ“ на другој страни.
Њихов савладарски однос потврђују и
заједнички портрети на северном зиду
цркве Светог Николе у манастиру Пса
чи, задужбини севастократора Влатка.
Учестале навале Турака, претиле су
свим балканским државама, а Вукаши
нов брат деспот Угљеша, мислио је

РЕЛИГИЈА, МИТ И ЈЕЗИК

Ипак, у највећој мери,
Марко је у народној
традицији осликан
светлим бојама,
као митски јунак,
заговорник идеалних
патријархалних
моралних норми,
доброчинитељ,
храбри борац за
слободу. Према
речима Војислава
Ђурића: „Марко је
отелотворена тежња
присутног народа да
се опаше неодољивом
силом и да поломи
ропске оквире
живота“

У току преписивања
богослужбених књига,
дијак Добре је осетио
потребу да запише
догађај из приватног
живота краља Марка.
Отуда податак о
љубавном троуглу
– Марко између две
жене, супруге Јелене
и љубавнице Теодоре.
Да зло буде горе,
Маркова љубавница
је била, нико други,
већ снаја Вука
Бранковића, жена
његовог брата Гргура.

18. JUL 2018.

само на једно: „како да Муратово
напредовање устави“. Ове ставове,
делио је и његов брат Вукашин, уједно
и једини Угљешин савезник. Вукашин и
Угљеша кренули су на султанову пре
стоницу. До битке је дошло 26. септем
бра 1371. Како наводи Острогорски, за
разлику од Косовског боја, бар је исход
битке на Марици сасвим известан:
„изненадан и потпуни слом смелог
подухвата серског деспота и српског
краља, погибија и једног и другог, две
најјаче личности на тадашњем Балка
ну, пропаст њихове војске“.
Мрњавчевићи су, дакле, доживели
слом на Марици 26. септембра 1371.
Краљ Вукашин је поражен и убијен, а
цар Урош је умро почетком децембра
исте године. Вукашинов син, Марко,
након овог немилог догађаја, законски
је постао краљ српске државе. С јесени
1371. Марко је крунисан српском кра
љевском круном. Међутим, српским
великашима, који су практично постали
независни од централне власти, ни на
памет није падало да га признају за
свог врховног господара. Након очеве и
стричеве смрти постао је наследник
њихових поседа у западној Македони
ји, са седиштем у Прилепу. Kовао је
свој новац с натписом: „Ва Христа бога
благоверни краљ Марко“. Не зна се
тачно кад је постао турски вазал, али је
то сигурно било пре 1377.Историјски
списи памте Марка као „човек од пове
рења“цара Уроша. Иако веома млад,
био је предводник посланства у Дубров
нику 1361. и преговарао је о миру. Син
Вукашина Мрњавчевића изгубио је
живот у бици на Ровинама, борећи се
на страни непријатеља. Наиме,17.
маја1395, Марко је ратовао на страни
Турака против влашког војводе Јована
Мирче. Константин Филозоф је забеле
жио да је Марко непосредно пред бој
изрекао: ‘’Ја кажем и молим Господа да
буде хришћанима помоћник, а ја нека
будем први међу мртвима у овом рату“.
Хришћани су однели победу, а Марко је
погинуо ...
Марко је несумњиво најпопуларнији
епски јунак у фолклору народа Балкан
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ског полуострва. „Од Истре до Цари
града, од Јањине до Варне, тешко се
може наћи човек коме би Марково име
било непознато“, наглашава Констан
тин Јиречек. Човек продорних црта
лица, црномањаст, отменог изгледа и
геста, упамћен је као херој и спасилац
немоћних и слабих, како код Срба, тако
и код Бугара, Македонца, Хрвата, Сло
венца и Албанаца.
„Неки извори указују да се у XVI веку
већ стварала легенда о Марку Краље
вићу као великом епском јунаку. У изве
штају који је сплитски кнез 1547. године
упутио млетачкој Сињорији, говори се о
слепом војнику који на сплитском тргу,
пред окупљеним светом, пева песме о
Марку Краљевићу. Петар Хекторовић је
у спеву Рибање и рибарско приговара
ње 1555. године забележио песме о
Марку Краљевићу“ (Милинковић).
Између историјског и епског портрета
Марковог постоји изразита дистинкци
ја. Марков лик се може запазити у свим
врстама усмене књижевности: епским и
лирским песмама, баладама, романса
ма, приповеткама, пословицама и у
предању. У предању, као најслободни
јој од ових епских форми, где је кон
стантно присутно преплитање реалног
и фантастичног, Марков живот је испра
ћен од рођења до смрти. Марку Краље
вићу посвећен му је читав циклус
народних песама. Сувајџић с правом
наводи да је под турском влашћу било
опасно певати о косовском боју и о
Милошу, убици султана Мурата, али је
зато било слободно певати о Марку,
турском вазалу. Овуврло занимљиву
тезу најпре је изнео француски слави
ста Андре Вајан, а од њега јепреузео и
даље развио Светозар Матић.Песма

Марку се не зна за
гроб што такође
упућује на могућност
да није умро, јер онај
ко нема гроба можда
је и сада жив. У том
смислу постоје и
приче о сусрету
одређених људи
с Марком којима је, на
пример, обећавао да
ће их ослободити од
Турака. Прича се чак и
томе како је Марко
помогао Србима у боју
против Турака 1912.
године, чиме се он
поново јавља као
митски спасилац
свог народа
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Урош и Мрњавчевићинесумњиво пред
ставља својеврстан увод у епски живот
и подвиге Марка Краљевића. Вукаши
нова клетва (очева клетва) и Урошев
благослов (кумов благослов) од пре
судног су значаја:„Сине Марко, да те
бог убије!/ Ти немао гроба ни порода,/
И да би ти душа не испала, /Док турско
га цара не дворио! [...] „Куме Марко, Бог
ти помогао!/ Твоје лице свјетло на
дивану!/ Твоја сабља сјекла на мегда
ну,/ Нада те се не нашло јунака,/ Име ти
се свуда помињало,/ Док је сунца и док
је мјесеца!/ Што су рекли, тако му се
стекло....”
У народним песмама Марко је пред
стављен као изузетан јунак, непокоран
витез, ослободитељ, пркосан, прави
чан, неустрашив, одан, човек надљуд
ске снаге, натчовечанског апетита, неу
страшиви заштитник слабих и беспо
моћних, борац против турских насилни
ка, вазал од кога зазире читава турска
царевина, шаљивџија, весељак, али
и... турска придворица, поткупљиви
среброљубац. С правом истиче Бранко
Брђанин да Марко није само велики
епски јунак, но, и људска, рањива, а
некад и негативна личност песме, што
сведочи о својеврсној деепизацији
Марковог лика. Гете је у преписци са
Талфијевом из 1824. године предложио
преводиоц
 у српских песама „да из сво
је збирке изостави песму Марко Кра
љевић и Љутица Богдан“ у којој је
Марко „недостојан себе“. Ипак, у најве
ћој мери, Марко је у народној традицији
осликан светлим бојама, као митски
јунак, заговорник идеалних патријар
халних моралних норми, доброчини
тељ, храбри борац за слободу. Према
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У једној од прича о
Марковој смрти стоји:
„да је у такому боју
толико људи изгинуло
да су по крви
попливали коњи и
људи, па Марко онда
пружио руке к небу и
рекао: Боже, што ћу ја
сад? На то се Бог
смиловао и некакијем
чуднијем начином
пренео и њега и
Шарца у некаку
пећину, у којој и сад
обојица живе:
он забодавши своју
сабљу под греду или
је ударивши у камен
легао те заспао, па
једнако спава; пред
Шарцем стоји мало
маховине од које
помало једе, а сабља
све помало излази
испод греде или из
камена, па кад Шарац
маховину поједе
и сабља испод греде
или из камена
испадне, онда ће се
и он пробудити и опет
на свијет изаћи“
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речима Војислава Ђурића: „Марко је
отелотворена тежња присутног народа
да се опаше неодољивом силом и да
поломи ропске оквире живота“. Зато у
песми Марко Краљевић укида свадба
рину стоји: „Све повика, мало и велико:
/Бог да живи Краљевића Марка!/ Који
земљу од зла избавио,/ Који сатра
земљи зулумћара;/ Проста м’ била и
душа и тело!“Маретић наглашава да је
„Марко морао битичовјек необичне тје
лесне јакости, па да се можда већ за
његова живота или кратко вријеме
послије његове смрти разносила по
народу од уста до уста гдјекоја његова
дјела, којима је доказао велику своју
јакост; али истом неколико деценија
послије његове смрт и, кад се већ забо
равило, какав је Марко био према Тур
цима, какав ли према Србима, почеле
су се приче с другијех јунака препијева
ти на Марка, а послије и друго којешта,
што би у Марково вријеме сав народ
држао за измишљотину“.
Уз Марка се готово увек везује његов
коњ Шарац. Вук Стефановић Караџић о
Марковом коњу казује: „За његова Шар
ца једни приповиједају да му га је
поклонила нека вила, а једни опет да га
је купио у некакијех кириџија: прије
Шарца веле да је мењао много коња,
па га ниједан није могао носити; кад у
некакијех кириџија види шарено губаво
мушко ждријебе, учини му се да ће од
њега добар коњ бити, и узме га за реп
да омахне око себе као што је и остале
коње огледао, али му се оно не дадне
ни с мјеста помаћи; онда га купи у кири
џија, излијечи га од губе и научи вино
пити“.
Значајну улогу у циклусу песама о
Марку Краљевићу задобија и његова
мајка. Јевросима је носилац најузви
шенијих људских и породичних вредно
сти. Саветоваће сину:„О мој синко, Кра
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љевићу Марко,/Остани се, синко, чето
вања, /Јер зло добра донијети неће, /А
стар ој
се
досад ил о
мајц и
Све
перућ и
крваве
хаљин е“,
затим:„Немој Марко, моје чедо драго, /
Немој данас крви учинити, /Данас ти је
крсно име красно,/ Тко ти данас у дво
рове дође, /Напој жедна, а нарани
гладна/ За душицу твоји родитеља, /И
за здравље твоје и Јелино“, или, пак:„Ој
мој синко, Краљевићу Марко, /у свате
се иде на весеље, /на кумство се иде
по закону, /на војску се иде од невоље:
/иди, синко, на цареву војску; /и бог ће
нам, синко, опростити, /А Турци нам
неће разумети“. У песми Урош и
Мрњавчевићи Јевросима учвршћује
Маркову намеру у доношењу правичне
пресуде:„Марко сине, једини у мајке, /
Не била ти моја рана клета, /Немој
сине, говорити криво, /Ни по бабу ни по
стричевима, /Већ по правди бога исти
нога /Немој сине, изгубити душе /Боље
ти је изгубити главу /Него своју огрје
шити душу“. О улози мајке у песми
Урош и Мрњавчевићи, Драгутин Илић
је записао: „Овде нам се намеће мисао,
ко је већи, ко је светлији у овој песми?
Да ли мати, или син? И колико год смо
пута слушали овај умотвор народни
увек нам се наметала мисао, да би ту
песму ваљало посветити матерама.
Овде је по нашем мишљењу, главно
лице мати: она је врело свему овоме,
она је пресудила, јер Марко је само
израз њезиних мисли и идеал
 а; он је
исто оно што и поток, који жуборећи
тече, а да вреле није не би ни њега
било“.
О Марковој жени Јелени казују како
историјски списи, тако и народне
песме. Историјски подаци откривају
поједине детаље из Марковог љубав
ног живота. Наиме, Марко је требало
да ступи у брак са ћерком Јураја II
Шубића. Стицајем околности, римски
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папа Урбан V послаће писмо Твртку у
којем му изричито забрањује да уда
католичку племкињу за „сина његовог
величанства краља Србије, шизмати
ка“. Папасе због „увреде за хришћанску
вјеру“ обраћа угарском краљу Лајошу I,
номинално надређеном Твртку, тако да
је венчање пропало. Након ове неуспе
ле веридбе, Марко ће оженити Јелену,
ћерку Радослава Хлапена, намесника
Бера и Водена. Међутим, склапање
овог брака није случајност. Према речи
ма Михаљчићевим, Радослав Хлапен
je био један од великаша српског цар
ства, који је учествовао у бурним дога
ђајима после смрти Стефана Душана,
када су у пуној мери могле да се раз
махну његове политичке амбиције.
Хлапен се одликовао утицајем и богат
ством ο чему сведоче и подаци Јована
Кантакузина. „Заиста беше међу веома
угледнима, по роду близак Краљу, a
имао je под собом и војску која није за
потцењивање и велико имање“. У току
преписивања богослужбених књига,
дијак Добре је осетио потребу да запи
ше догађај из приватног живота краља
Марка. Отуда податак о љубавном тро
углу – Марко између две жене, супруге
Јелене и љубавнице Теодоре. Марко,
шармер, налик Дон Жуану, користи
женино одсуство, заводи младу Теодо
ру и ступа у интимне односе са њом.
Сурови турски напади, немири у
земљи, а Марко и Теодора уживају у
љубавним чарима, скривајући се у пла
нинским дворцима, шумама и пећина
ма. Да зло буде горе, Маркова љубав
ница је била, нико други, већ снаја Вука
Бранковића, жена његовог брата Гргу
ра. Упркос непрестаном бежању и овој
авантури је дошао крај. Како би сачува
ли своје животе, Марко и Теодора,
морали су да се предају. Љубавници,
1392/3. године одлазе у Маркову тазби
ну, где их чекају и Бранковићи. Они
враћају натраг снају, а Марко одлази
кући са бившом женом Јеленом. Читав
овај случај, како би рекла Томин: „Мар
ково враћање жене кући, а уступање
љубавнице тасту - морао је имати обе
лежје великог скандала, чим је дијак
Добре према њему, а не према години,
одредио своје време рада на књизи.
Дијак Добре, дакле, уместо да наведе
годину писања, датирао је рукопис
овим догађајем, који је, свакако, за
њега био нарочито упечатљив. Наивни
дијак као да верује да ће свак знати кад
се он трудио на књизи само ако укаже
да је то било онда када је Марко оте
рао љубавницу а вратио жену. У сва
ком случају, ова ‘љубавна афера’ при
ближава нам лик Марка Краљевића на
неочекиван начин, и то не као владара
него као човек а”. Интересантно је
Орбиново прик азивање повратнице
Јелене Хлапене. Ову преварену жену,
Орбин је осликао мрачним тоновима,
проговарајући о њеној издаји и удаји за
Балшу Балшића. „У то време била је у
граду Маркова жена Јелена, која је
била кћи Клапена, првог великаша у
Грчкој. А како се она понекад љубакала

Кроз песме о Марку
Краљевићу народ је
престајао да буде
робље. „Он заиста,
да није био некакав
особити човек, не би
се так ове небројене
приповијетке о њему,
између народа,
распространити могле,
нити би се толико име
његово
пјевало и славило“,
речи су Вука
Стефановића
Караџића
са другима њен муж Марко ју је мрзео.
Стога, пошто је Балша дошао са наме
ром да је превари, поче с њом прегова
рати као да ће је узети за жену, а отпу
стити своју прву жену, кћер београдског
деспота, ако му преда град. Она је на
то пристала и пустила га у град са чита
вом војском, тако да је загосподарио
градом. Кад је то сазнао Марко, сместа
је дошао с много Турака и својих пода
ника под Костур и опсео град, пошто га
није могао заузети на јуриш. Обаве
штен о томе, Балшин брат Ђурађ саку
пи што је више могао војске, те крене
пут Костура, у помоћ брату. Видевши
Марко да се оно мало људи што је
имао са собом неће моћи одупрети,
скине опсаду и оде. Тако је био ослобо
ђен Балша, који је повео са собом у
Зету нову жену. Али пошто није могао
подносити њен нечастан живот, најпре
је баци у тамницу, а затим отпусти на
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велику срамоту“. Важно је напоменути
да се Јеленина неморалност помиње
само код Орбина.
Као што је већ истакнуто, сачуване су
многобројне легенде о Марку Краље
вићу, а посебно о смрти овог јунака. У
једној од прича о Марковој смрти стоји:
„да је у такому боју толико људи изгину
ло да су по крви попливали коњи и
људи, па Марко онда пружио руке к
небу и рекао: Боже, што ћу ја сад? На
то се Бог смиловао и некакијем чудни
јем начином пренео и њега и Шарца у
некаку пећину, у којој и сад обојица
живе: он забодавши своју сабљу под
греду или је ударивши у камен легао те
заспао, па једнако спава; пред Шарцем
стоји мало маховине од које помало
једе, а сабља све помало излази испод
греде или из камена, па кад Шарац
маховину поједе и сабља испод греде
или из камена испадне, онда ће се и он
пробудити и опет на свијет изаћи“. Мар
ко, како прецизно запажа Зоја Карано
вић, одлази у пећину, јаму, под море...,
где попут шамана посећује свет мртвих,
из којег ће се вратити кад за то дође
време, повлачи се у пећину, у којој спа
ва, скрива се у рупу, живи на врху пла
нине, повлачи се на острво, живи у
мору, скривен је у својој тврђави, чини
нешто на оном свету, одлази на онај
свет, онда кад је пронађено ватрено
оружје. Дакле, Марко није умро, већ се
само повукао из овог света. Марку се
не зна за гроб што такође упућује на
могућност да није умро, јер онај ко
нема гроба можда је и сада жив. У том
смислу постоје и приче о сусрету одре
ђених људи с Марком којима је, на при
мер, обећавао да ће их ослободити од
Турака. Прича се чак и томе како је
Марко помогао Србима у боју против
Турака 1912. године, чиме се он поново
јавља као митски спасилац свог наро
да.
Кроз песме о Марку Краљевићу
народ је престајао да буде робље. „Он
заиста, да није био некакав особити
човек, не би се так ове небројене при
повијетке о њему, између народа, рас
пространити могле, нити би се толико
име његово пјевало и славило“, речи су
Вука Стефановића Караџића. С правом
истиче и Јован Деретић да „нема нијед
не личности у читавој српској историји
која је толико покренула стваралачку
имагинацију свога народа као што је то
учинио Марко. Ни о једној није исприча
но толико прича како у стиху, тако и у
прози, ни о једној се није толико припо
ведало и певало“. Марку Краљевићу су
истакнути српски писци посветили сво
ја остварења, писци попут Јована Сте
рије Поповића, Атанасија Николића,
Радоја Домановића, Душана Васиље
ва, Борислава Михајловића Михиза,
Синише Ковачевића и многих других.
Краљевић је до данашњих дана остао
једна од најинспиративнијих личности,
којој су посвећени литерарни редови,
са естетског становишта и те како реле
вантни.
Др Снежана Булат
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Припремила:
др Снежана Булат

Народ који хоће државу
мора имати писану историју

П

рема Речнику књижевних тер
мина просветитељство (просве
ћеност) представља духовни
покрет, који је настао на концу седам
наестог века, а чије се деловање осе
ћало и у деветнаестом столећу. С
вером у разумност света и човека,
просветитељство је с много оптими
зма обликовало сва подручја културе.
Доминанти носилац било је грађан
ство, али покрет су подупирали и
поједини владари, попут Фридриха II,
Јосипа II и царице Катарине. Једна од
средишњих црта, несумњиво је била
тежња за научним посматрањем поја
ва и за активним реформама. Стога
су и настајале нове науке, попут поли
тичке економије, статистике, социо
логије, емпиријске социологије и упо
редног истраживања културе.
Свак а помисао на просветитељ
ство, неминовно нас води ка тексту
Одговор на питање: Шта је просве
ћеност? чувеног немачког филозофа
Имануела Канта (1724 – 1804), у коме
стоји: „Просвећеност је човеков изла
зак из малолетности за коју је сам
крив. Малолетност је неспособност
служења властитим разумом без
нечијег вођства. Човек је сам крив за
ову малолетност, ако њен узрок није

„Народ који хоће
државу мора имати
писану историју“,
речи су
просветитеља
Јована Рајића,
који је оставио
трага и када је реч
о историографији,
објавивши
четворотомну
историју Бугара,
Хрвата и Срба

помањкање разума, него решености и
храбрости да се њиме служи без
нечијег вођства.Sapere aude!Имај
храбрости да се служиш властитим
разумом! Ово је, дакле, мото просве
ћености“.
У Француској то је „siécle deс
lumiéres“, „просветљење разума“, као
и у Немачкој (Aufklärung des Verstan
des); у српској литератури то је век
„здравого разума“, као што би рекао
Доситеј Обрадовић, или пак, „учени
век“ према Јовану Рајићу. Мирјана
Стефановић прецизно наводи да је то
био продужени век рационалистичке
филозофије, битка против сујеверја,
изградња емпиријске науке, био је то
уистину покрет с програмском акци
јом за све и за свакога као облик
демократизације свих облика живота
у свим националним културама у
оквиру европске велике идеје. Покрет
који се заснивао на ширењу критич
ких идеја против свих предрасуда,
покрет грађанске класе против власти
феудалаца и феудалне концепције
живота, покрет указивања на важност
разума и на развој критичности и
самосталности мишљења. Доминант
ни симбол јесте сунце/светло, као
метафора за природну светлост разу
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ма; поступак изласка из таме догме у
светли дан просветитељства. Просве
ћеност је у српској књижевности,
несумњиво одиграла истоветну улогу
коју је у већини других европских
литература имала ренесанса. Подсе
ћања ради, реч је о златном веку,
поновном рађању, културном, умет
ничком буђењу, препороду, обнови
науке, филозофије, уметности према
античким узорима. Ренесанса је заго
варала индивидуализам, емпиризам,
рацион
 ализам, у центар је смештала
човека који је свестрано образован и
који не прихвата догматско тумачење
света.
Писци српског просветитељства су
култ разума, образовања и просвећи
вања доводили у средиште својих
погледа на свет. Било их је доиста
много, али овом приликом ћемо скре
нути пажњу само на просветитељске
идеје појединих, репрезентативних
литерарних стваралаца. Стога с
пажњом и љубављу уђимо у српски
осамнаести век....
Један од истакнутих просветитеља,
који се свим силама трудио да узвиси
ниво образовања и културе међу
Србима, био је Гаврил Стефановић
Венцловић (око 1680 – 1749?). Отац
му се звао Стефан, те отуда презиме
Стефановић. Како на грчком језику
стефанос значи венац, прозвао је
себе Венцловић. Венцловић је био,
како и сам каже, родом од „сирмиј
ских страна“. Период Леополдовог
рата са Турцима и Велика сеоба, обе
лежила је младост овог великана. Не
усуђујући се да остану у Срему надо
мак Турака, који су стигли под Бео
град, бегунци из Турске су се ужурба
но пребацивали у Барању и Бачку,
углавном пешке, гонећи пред собом
стоку и носећи најнужније ствари.
Народне масе и свештенство из Сре
ма нагрнуло је заједно са њима према
северу. Стигавши у Сентандреју, Вен
цловић полази у иконописачку и књи
жевну школу, чувеног Кипријана Рача
нина. Манастир Рача, крај Дрине, био
је скоро једини преостали расадник
српске писмености. Након завршетка
школе, Венцловић је живео као путу
јући проповедник и духовник, по срп
ским насељима у горњем Подунављу,
у градовима Сент Андреји, Ђеру,
Коморону и Острогону. У Ђеру је био
капелан. Када је стигао у Коморон
међу српске шајкаче, Гаврил Стефа
новић Венцловић је већ био познати
беседник. Као претеча Доситејева и
Вукова, Венцловић је писао: „Просто
вам ово говорим вашим србским јези
ком, а не по књишки скривено, ни по
лешки, пољачки ли шљапам...“.
Венцловић је преводио рад Лазара
Барановича, значајно дело Мач
духовни, неколико његових црквених
беседа, као и Историју барона Цеса
ра. У жељи да пише народним јези
ком, Венцловић се мучио са знацима
за српске гласове којих није било у
црквеној азбуци. Дао је решење за
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Народне масе и
свештенство из Срема
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слово Ђ. У Венцловићевим беседама
се могу пронаћи библијске легенде,
апокрифи, источњачке приче, списи
из грчке, византијске, српске, хебреј
ске историје и др. У њима се Венцло
вић и те како залагао за образовање,
једнакост међу половима, правду
према онима који су били на рубу
сиромаштва. Неретко је Венцловић
истицао неопходност читања и уче
ња: „Памет је сваком човеку господар
и она царује; да кад је она слепа,
човек је у мраку!“; „Ко науке нејма, у
многа зла упада“; „Садруже мој, не
лењи се, не спавај дуго; ама пашти се
књиге многе написати и саставити их;
јоште није дошао крај свету – о учењу
много се трудити ваља“. За овог вели
кана, књига беше попут иконе: „Где се
год у ком дому находе многе књиге,
измиче и бежи одонуд свако ђаволско
дејство и мачтање, свака привидна
хавет клони се... И само исто на књиге
згледање заустеже човека од греха.
Ако и на путу у ком заборавку дрзне
мо штогод неваљало учинити, вра
тивши се дома, гледнемо на књиге,
таки се осудимо и у себи стресемо те
се устручамо више затртати у онакве
злокобнице”. Интересантна је и чиње
ница да је своје зборнике, Венцловић
сам укршавао, ислустровао кали
графским иницијалима и вињетама и
илуминисао минијатурама. Венцло
вић је укупно написао око двадесeт
хиљада илуминисаних страна фолиоформата. С разлогом је Милорад
Павић истакаода је „Венцловић од
Кипријана примио готово све ове
наклоности. Он ће се, један од првих
у српској новијој књижевности, према
Кипријан овом обич ају називат и
писцем. Преписиваће и читаће књиге
с песмама Србима свецима, писаће
житија светој Петки Српској и деспоту
Максиму Бранковићу, састављаће
стихове у модерној барокној верси
фикацији, с римом и у дванаес
 терцу и
пољском тринаес
 терцу, сакупиће у
свом делу импозантан број изрека и
пословица, извршиће реформу пра
вописа. Поезија, којој се учио у доброј
школи, остаће до краја права вокаци
ја Венцловићева“.
У круг значајних српских просвети
тељских писаца, свакако се сврстава
и Јован Рајић (Сремски Карловци,
1726 – манастир Ковиљ, 1801). Поха
ђао је карловачку школу Мануил
а
Козанчинског, гимназију у Коморану и
Шопрану, и Духовну академију у Кије
ву. Замонашио се у манастиру Кови
љу; био је архимандрит. Из литерар
ног пера Јована Рајића проистекао је
низ богословских превода и прерада.
Преводио је руског исповедника Геде
она и јеромонаха Платона Левшина, а
написао je Катихизис мали. Стихови
Јована Рајића сабрани су у две
песничке збирке под називом Во спо
минанију смерти и На господскија
праздники. Рајић је објавио и алего
рично-историјски спев под називом
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Бој Змаја с орлови, у коме је поетски
обликована прича о рату који је вођен
између Аустрије и Русије, од 1788. до
1790. Свој допринос, Јован Рајић је
дао и када је реч о драмској књижев
ности. Наиме, уз име Мануила Коза
чинског, профес ора Карл овачк е
латинске школе, везани су почеци
српског позоришта у Војводини. Позо
риште је почео да ствара са гимназиј
ским ђацима, што ће се доцније
наставити и са ученицима основних
школа. Козачински је творац прве
драме у Срба, Траедокомедије. Ерчић
наводи да је Траедокомедија изведе
на школске 1736/37. године, сигурно
пре одласка Козанчинског ’в Хорваци
ју’, у пролеће 1736. Драма је написа
на по угледу на руске школске драме.
Оригинални текст драме је изгубљен,
али га је обновио управо Јован Рајић,
који је, као што је већ напоменуто, и
био један од Козачинскових ученика.
Године 1798, драма је штампана у
Будиму под називом Трагедија сирјеч
печалнаја повјест о смерти послед
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Преписиваће и читаће књиге с песмама Србима
свецима, писаће житија светој Петки Српској и
деспоту Максиму Бранковићу, састављаће сти
хове у модерној барокној версификацији, с
римом и у дванаестерцу и пољском тринаестер
цу, сакупиће у свом делу импозантан број изре
ка и пословица, извршиће реформу правописа.
Поезија, којој се учио у доброј школи, остаће до
краја права вокација Венцловићева“.
њаго царја сербскаго Уроша Пјата
го, и о паденију сербскаго царства.
Како каже Томандл, Рајић је
Kозачинскову драму прерадио према
свом укусу, исправио је историјске
нетачности и избацио је неке неса
времене призоре. До реконструкције
Козачинскове Траедокомедије, дошао
је Властимир Ерчић и то на основу

Наиме, уз име Мануила Козачинског, професора
Карловачке латинске школе, везани су почеци
српског позоришта у Војводини. Позориште је
почео да ствара са гимназијским ђацима, што
ће се доцније наставити и са ученицима основ
них школа. Козачински је творац прве драме у
Срба, Траедокомедије

Грујићевих одломак а, Рајковићеве
преписке, Рајићевe Трагедијe и Вла
димира Теофана Прокоповича. Упо
ређивањем тих текстова може се
успоставити, уз такорећи безначајне
ограде и тешкоће, готовом потпуно и
право дело Мануила Козачинског.
„Народ који хоће државу мора има
ти писану историју“, речи су просвети
теља Јована Рајића, који је оставио
трага и када је реч о историог рафији,
објавивши четворотомну историју
Бугара, Хрвата и Срба. Корисно је
подсетити на Василија Петровића
(Његуши, 1709 – Санкт Петербург,
1766), који је био синовац владике
Данила, архимандрит цетињски,
завладичен у Београду. Приликом
свога првог борављења у Русији,
1754, штампао је у Москви Историју
о Черној Гори, књигу која представља
најстарију штампану историју српског
народа.

Пројекат „Религија, мит и језик: Темељи српског националног идентитета“, подржао Покрајински секретаријат за културу,
јавно информисање и односе с верским заједницама. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове
Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, који је доделио средства.
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МИРЈАНА ХЕМУН, ПРЕДСЕДНИЦА УДРУЖЕЊА ЖЕНА БАНСТОЛКА

Спремала зимницу
за Новака Ђоковића

О

на је жена змај и то
нико не може да јој
оспори, јер је ту
награду и званично добила
пре пар година. 63- годи
шња Мирјана Хемун са
својим
пријат ељ иц ам а
успешно промовише дома
ћу храну и лепоте, а епитет
жена змај јој и те како
паше. Шта је све Мира Бан
столка урадила за живота
неко неће ни за три. Вла
сница је пољопривредног
газдинства о којем сама
води рачуна и председница
Удружења жена Банстол
ка. На Фрушкој гори, успе
ла је да од свог имања
направи сремски рај на
земљи.
Њено имање није тешко
пронаћи. На путу између
Инђије и Новог Сада, тач
није на Банстолу, угледаће
те Мирину кућу у коју када
крочите сетићете се детињ
ства, баке, њене укусне
хране, а кроз плућа ће вам
прострујати чист банстол
ски ваздух.
– То ми је и била зами
сао. Да својим гостима, у
амбијенту праве сремачке
куће, понудим стара јела из
овог краја, попут ринфлај
ша, перклета, тргањаца,
флекица, штрудле и папри
каша – каже Мира и додаје
да је све почело 2007. годи
не, када је испред своје
куће продала прву корпу
трешања.
– Тада сам се борила са
депресијом, у коју сам
запала након смрти супру
га Мирослава са којим сам

Банстолке промовишу „Фрушкогорског скочка“ (фото www.zir.rs)

живела 33 године у срећ
ном браку. Он ми је био
први момак и једина љубав
у животу. Удала сам се за
њега са 16 година и заједно
смо одрастали– објашњава
Мира и додаје да је имање
на Банстолу, у које су уло
жили много труда, почело
да пропада.
– Била сам у депресији
три године. Онда сам пола
ко почела да увиђам да од
тога нема ништа, решила
сам да се прихватим посла
и сачувам оно што имам –
каже она.
Тако је посао и кренуо.
Мира је добила неку нову
енергију која јој је дала кри

Мирјана Хемун, председница Удружења Банстолка

ла. Бизнис је почео да цве
та, од комшија је откупљи
вала воће и поврће и про
давала га испред куће.
– Пошто нисам успевала
све да продам, одлучила
сам да прерадим у џем,
слатко и сокове. По старим
рецептима, без вештачких
додатака. Убрзо се прочуло
за моје производе и почели
су да долазе гости, један по
један, па све више и више
њих– са осмехом се Мира
присећа.
– Поруџбине су стизале и
нисам могла сама све да
постигнем. Одлучила сам
да окупим жене из фрушко
горског краја и оснујем
Удруж ењ е
Банс толк а–
каже и додаје да је за слат
ко од белих трешања, пре
осам година добила награ
ду на Београдском етносајму хране и пића. Била је
то прва потврда за мој
труд, али и мотив да идем
даље. Много ми је то зна
чило!
Ипак, Миру Банстолку је
прославио, веровали или
не, „Фрушкогорски скочко“,
који је касније и патенти
ран.
– Користи се као секси
салата и доноси радост у

кућу. Направљен је од 18
природних састојака зали
вених медом, који, поред
афродизијачких својстава,
освежавају памћење и јача
ју имунитет. Прочуло се да
је бољи од вијагре, па је на
77. Међународном пољо
привредном сајму у Новом
Саду „скочк о” награђен
великом златном медаљом
за квалитет – објашњава
Мира Банстолка.
За Миру, жену змаја, чуо
је и чувени тенисер Новак
Ђоковић. Није хтео ниједан
други ајвар но Мирин. Тако
се ова насмејана и вредна
жена нашла у Нолетовом
ресторану где је спремала
ајвар, како за његову поро
дицу, тако и за госте њего
вих ресторана.
– Поред ајвара, правили
смо још зимнице. Заиста
сам била срећна што је за
мене чуо наш најбољи
тенисер и што сам имала
прилику да проведем неко
лико дана у његовом ресто
рану у Београду. То ми је
још једно вредно признање
за све оно што сам до сада
урадила. Мој Мирослав да
може да ме види, био би
веома поносан – каже
Мира.
М. Ђ.
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ФК РАДНИЧКИ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Почеле припреме

Екипа ФК Раднички

У

суботу 14. јула на стадиону у
Хесни, окупили су се играчи, струч
ни штаб, чланови управе, навијачи
и симпатизери Радничког, који су сви
заједно у добром и веселом расположе
њу и са пуно оптимизма почели припре
ме за ново првенство Српске лиге група
Војводина 2018/19.
И седму годину за редом Хеснерци ће
играти у Трећој лиги, где су у протеклим
годинама били један од најбољих клубо
ва у Војводини. Раднички је у последњих
шест година у Српској лиги два пута
освојио треће место, једном четврто,
пето, осмо и прошле године 15.место.
Прошло првенство за Раднички било
је једно од најтежих и најнеизвеснијих у
досадашњој историји клуба, дугој 97

година. Са два освојена бода у јесењем
делу такмичења, Раднички се није пре
дао. Српска лига Војводина је прошире
на са 16 на 18 клубова, тако су црвенобели из Хесне остали у лиги.
Нови тренер Радничког је Драган
Милошевић, који је водио Младост из
Бачког Јарка, Цемент из Беочина и још
неколико клубова. Помоћник му је Петар
Јефтић, а тренер голмана је Вујаковић
Ђорђе.
Од играча из прошлог првенства у клу
бу су остали. Херцег, Кременовић, Ћур
ко, Јанковић, Драгојевић, Савичевић,
Жегарац, Вулетић, Воларевић и голман
Веселиновић.
Нови чланови Радничког су: голман
Немања Ромић, Иван Томац, Ненад Сто

јисављевић, Срећко Митровић, Страхи
ња Павишић, Зоран Ракић, Немања
Вуковић и Георгије Илић
Табор Радничког напустили су: Вук
мир, Скорупан, Шивољицки, Стевић,
Симић, Савић, Ристић и Бајуновић,
Јевић, Вујасиновић, Ивановић, Стојиса
вљевић, Качар, Згоњанин, тренер Дра
ган Ивановић, тренер голмана Обрен
Чучковић
Потребно је истаћи да ће се омладин
ска екипа ФК Радничког такмичити у
Лиги Војводине. Омладинце ће са клупе
предводити искусни и проверени тренер
Неђа Вуковић. ФК Раднички ће припреме
обавити у свом граду, где ће на распола
гању између осталог имати атлетски ста
дион и градски базен. 
Ј. Стевић

РУМА

Додељено десет спортских стипендија

У

румској општини се
неколико година уназад
доста улаже у спорт,
кроз финансирање рада
спортских клубова, плаћање
закупа сала за тренинге, али
и значајним улагањима у
спортску инфраструктуру, а
све у жељи да се што више
младих бави спортом. У том
циљу се додељују и спортске
стипендије најбољим младим
спортистима, па је тако и ове
године на предлог Комисије
за доделу стипендија спорти
стима, председник Општине
Слађан Манчић донео одлуку
о добитницима стипендија.
Додељено је укупно десет
стипендија спортистима који
су остварили добре спортске
резултате у минулој години, у
категорији појединачног и
колективног спорта, у конку
ренцији кадета, јуниора или
сениора.

Прошлогодишњи најбољи румски спортисти

Тако су спортске стипендије
добили атлетичари Немања
Стричић, Војин Димић и Илија
Вуков, џудисти Бранислава
Бјелић , Урош Маџаревић,
Катарина Орловић и Никола
Курјега, триатлонк а Миона
Бошковић , Соња Бјелић која

се бави дизањем тегова и
боксер Ненад Јовановић.
Додељене су и две стипен
дије успешним спортистима
из категорије олимпијског
спорта који се такмиче у кон
куренцији кадета, јуниора или
сениора. То су Стефан Пили

повић, из Кошаркашког клуба
Словен и Јована Аврамовић,
из Женског рукометног клуба
Словен.
Износ стипендије је 8.400
динара, као и студентске, и
дају се за десет месеци.
С. Џ.
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ФОНДАЦИЈА „ДРАГИЦА НИКОЛИЋ“

Награда за Јована Јоцкова

М

еђу награђеним ученицима
завршних разреда основних и
средњих школа, који су се пока
зали као најуспешнији у Србији, нашао
се и Румљанин Јован Јоцков, ученик
Основне школе „Иво Лола Рибар“.
Председница Управног одбора Фон
дације „Драгица Николић“ је, на свеча
ности доделе признања која је одржана
10. јула у Палати Србија, рекла да сва
ке године расте број награђене деце.
Она је констатовала да, ипак, о овим
вредним и успешним младим људима
треба више да се зна, да њихова
постигнућа буду позната широј јавно
сти.
– Једна од намера ове акције на којој
истрајавамо није само да вам дарови
ма олакшамо наставак школовања, већ
да вас, сабране на једном месту, макар
један дан у години, покажемо Србији,
да вас види, упамти, да сви грађани
Србије буду поносни на вас као што су
поносни ваши родитељи, професори,
сви ми у Фондацији – рекла је Драгица
Николић.
Јован Јоцков се нашао у друштву 177
најбољих ђака скоји су награђени лап
топ рачунарима и један је од најтален

Јован Јоцков и Драгица Николић

тованијих српских стонотенисера,
вишеструки државни првак.
Подсетимо, о његовим спортским
успесима могло се више пута читати и
у нашим новинама. Joван је прво играо
за СТК Рума где му је тренер био Миро
слав Вујчић, а сада игра за СТК Нови
Сад. Члан је кадетске репрезентације
Србије, а када смо први пут разговара
ли са њим рекао је да му је циљ да игра
за сениорску репрезентацију Србије,
али и у иностранству, јер су тамо бољи
услови.
Надамо се да ће Јован Јоцков реали
зовати своје жеље, али и да ће добити
боље услове за свој тренинг и напре
дак како не би био још један таленто
ван млади човек који је отишао из своје
земље. Јовану је признање за успех у
школи и постигнуте резултате одала и
румска општина, будући да је био међу
121 учеником које је ове године новча
но наградила локална самоуправа.
Рецимо још да је Јован у јулу уписао
Спортску гимназију у Новом Саду, а од
15. јула је на Европском првенству за
кадете у стоном тенису у Румунији, где
се надамо да ће освојити неку од меда
ља.
С. Џ.

САОПШТЕЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Заплењена дрога
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Руми су, приликом претреса
стана Н. С. (25) из Руме пронашли и
запленили око 363 грама суве биљне
масе сумњиве на марихуану, 169 грама
прашкасте материје сумњивe на опојну
дрогу амфетамин, 78 таблета екстазија,
неколико шприцева и три бочице канаби
совог уља.
Полиција је ухапсила Н. С. због постоја
ња основане сумње да је извршио кривич
но дело неовлашћена производња и ста
вљање у промет опојних дрога.
По налогу надлежног тужиоца, осумњи
ченом је одређено задржавање до 48
часова, након чега ће, уз кривичну пријаву
бити доведен на саслушање у Више јавно
тужилаштво у Сремској Митровици.

летнике Вишег суда у Сремској Митрови
ци, након чега им је одређен притвор до
30 дана.

Нелегално оружје
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици су, прили
ком претреса стана четрдесетосмогоди
шњег мушкарца из Сремске Митровице, у
помоћној просторији пронашли и одузели
пиштољ и 480 комада пушчане и пиштољ
ске муниције.
Због постојања основа сумње да је извр
шио кривично дело недозвољена произ
водња, држање, ношење и промет оружја
и експлозивних материја, против осумњи
ченог биће поднета кривична пријава, над
лежном тужилаштву.

Насиље над старима Пиштољ у ауту
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Инђији су ухапсили двојицу
седамнаестогодишњак а из Инђије због
постојања основа сумње да су извршили
кривична дела насилничко понашање и
неовлашћено објављивање и приказива
ње туђег снимка.
Сумња се да је један од њих, пре четири
дана, у викенд-насељу поред Инђије,
физички напао старца, док је други снимао
мобилним телефоном и снимак поставио
на друштвену мрежу.
Они су уз кривичну пријаву и извештај о
полицијском хапшењу и спровођењу,
доведени на саслушање судији за мало

Припадници Министарства унутрашњих
послова у Старој Пазови ухапсили су Н. Р.
(27) са пребивалиштем у Крушевцу, због
постојања основа сумње да је извршио
кривично дело недозвољена производња,
држање, ношење и промет оружја и екс
плозивних материја.
Полиција је приликом контроле возила
“алфа ромео” у којем се осумњичени нала
зио као сувозач, у његовој торбици прона
шла оквир за пиштољ са седам метака а
испод седишта на којем је седео, пиштољ
и пет метака.
По налогу надлежног тужиоца, Н. Р. је
одређено задржавање до 48 часова, након
чега ће, уз кривичну пријаву бити доведен

на саслушање у Више јавно тужилаштво у
Сремској Митровици.

Тешка крађа
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици, по налогу
надлежног тужилаштва, поднели су кри
вичну пријаву у редовном поступку против
две особе због постојања основа сумње да
су починиле кривично дело тешка крађа и
крађа.
Осумњичени се терете да су од физич
ких лица украли више разних предмета,
као и да су украли стубни електрични тра
фо из ЈКП Водовод Сремска Митровица и
неутврђену количину бакарних калемова
из ЈП Електровојводина.

Покрао манастир
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици, по налогу
надлежног тужилаштва, поднели су кри
вичну пријаву у редовном поступку против
педесетседмогодишњег мушкарца због
постојања основа сумње да је починио
кривично дело тешка крађа.
Полиција је приликом претреса стана
осумњиченог пронашла предмети за које
се сумња да су украдени из манастира
Старо Хопово у Иригу, односно девет ста
клених флаша црног вина, стаклену фла
шу ракије, монашку бројаницу, кутијицу са
тамјаном, упаковану икону Богородице,
епархијску одору за службу и 43 ручне
бројанице запаковане у најлонским кеси
цама разних боја.
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VREMEPLOV
18. јул
64. Две трећине Рима изгорело
у пожару. Цар Нерон оптужио је
хришћане да су подметнули
пожар и прогнао их из Рима.
1942. Немци, у Другом светском
рату, уз помоћ домобрана,
након више од месец дана бор
би победили партизанске снаге
на планини Козари, у североза
падној Босни. Спаљена су
села, а око 50.000 људи одве
дено је у логоре.
19. јул
1877. Одржан први тениски тур
нир у Вимблдону. Победио је
енглески тенисер Спенсер Гор.
1980. У Москви отворене 22.
Олимпијске игре, које је бојко
товало више од 40 земаља због
совјетске инвазије на Авгани
стан.
20. јул
1917. Потписана је Крфска
декларација о стварању зајед
ничке државе Срба, Хрвата и
Словенаца. Декларацију су пот
писали српски премијер Никола
Пашић и председник Југосло
венског одбора Анте Трумбић.
1969. Амерички космонаут Нил
Армстронг постао је први човек
који је ступио на Месец.
Армстронг је боравио на Месе
цу два сата и 21 минут, после
чега се вратио на свемирски
брод “Аполо-11”.
21. јул
1542. Папа Павле III формирао
је инквизицију - конгрегацију
кардинала са овлашћењима да
прогоне јеретике, како би поја
чао борбу против протестанти
зма.
1820. Дански физичар Ханс
Кристијан Ерстед представио је
своје откриће – електромагне
тизам.
22. јул
1934. Америчког пљачк аша
банак а и убицу, државног
непријатеља број један Џона
Дилинџера, у Чикагу су, након
13 месеци потере, убили аген
ти Федералног истражног
бироа.
23. јул
1982. Међународна комисија за
лов на китове донела је одлуку
о потпуној забрани комерцијал
ног лова на китове. Забрана је
ступила на снагу 1985.
2003. У Мостару је свечано
отворен мост чија је обнова
трајала седам година.
24. јул
1804. Српска потера предвође
на Миленк ом Стојк овићем
ухватила је и погубила на
дунавском острву Ада Кале
београдске дахије Аганлију,
Кучук Алију, Мулу Јусуфа и
Мехмеда Фочића.
1883. Метју Веб, први човек
који је 1875. препливао канал
Ламанш, утопио се приликом
покушаја да преплива реку
изнад Нијагариних водопада.

18. JUL 2018.

HOROSKOP
ОВАН: Закључујете
да вам недостаје
шира подршка и поу
здане информације о
основним догађајима на послов
ној сцени. Немојте дозволити да
се то негативно одрази на ниво
пословне сарадње или на резул
тате које очекујете. Важно је да
се правилно заштитите од нега
тивних утицаја.
БИК: Колебате се
између две пословне
понуд е.
Међут им
показаће се да ни јед
на од њих није одговарајуће
решење које задовољава ваша
очекивања. Потребно је да про
мените нека основна правила у
договору са сарадницима зарад
већег успеха. Нема разлога да
претерано истичете своје захтеве
у друштву вољене особе. Обра
тите пажњу на здравији начин
исхране.

ВАГА: Нема разлога
да очек ујете нове
уступке од особе која
не подржава ваше
пословне ставове и циљеве које
заговарате. Губите драгоцено вре
ме, непотребно инсистирате на
истини о којој други не желе јавно
да се изјашњавају у вашу корист.
Потребна вам је емотивна дискре
ција, будите пажљиви и избегавај
те авантуристичке идеје. Приу
штите себи омиљену забаву.
ШКОРПИЈА: Неко вам
јасно даје до знања,
да се налазите у
доброј позицији и да
подржава ваше ставове. Потреб
но је да процените добар тренутак
за акцију и да надмудрите своје
ривале. Важно је да ваше идеје
или емотивна интересовања наи
лазе на позитиван одговор. Уколи
ко сте слободни планирајте нови
љубавни сусрет.

БЛИЗАНЦИ: Делујете
незаинтересовано за
одређене теме које
захтевају
додатн и
пословни ризик. Ипак хладан тон
и стил одбијања наилазе на лош
одјек у пословним круговима.
Нажалост несвесно подстичете
пословни ривалитет. Осећате
емотивну тензију у нечијем при
суству. Стало вам је да одгонет
нете партн ер ову изнен адн у
ћудљивост у понашању.

СТРЕЛАЦ: Уколико се
већин а
сарадн ик а
противи вашим идеја
ма и вољи, нема
потребе да упорно инсистирате на
својим првобитним намерама.
Неко вам отворено даје до знања
да неће имати превише разумева
ња за ваше захтеве. Делујете
узнемирено, лакше вам је да
неког оптужите за своје емотивно
стање. Потребно је да се боље
прилагодите блиској особи.

РАК: Постоје разли
чити неспоразуми у
пословним прегово
рима, што вам даје за
право да инсистирате на својим
циљевима и доказивању истине.
Уколико вам је стало да оствари
те пословни успех, потребно је да
преузмете одговорност за своје
поступке. У сусрету са вољеном
особом делујете напето јер многе
ствари изненада измичу вашој
вољи.

ЈАРАЦ: Не можете да
промените основне
услове или располо
жење које влада у
пословним круговима, планови
које имате зависе од нечијег ути
цаја и воље. Немојте дозволити
да у вама превлада сујета или
жеља за победничким тријумфом.
Морате имати довољно стрпље
ња за своју породицу. Избегавајте
психо – физичка оптерећења или
такмичарску атмосферу.

ЛАВ: Очекујете пози
тиван одговор или
одређено признање
за свој рад. Али, до
вас допиру неодређени комента
ри и нечије негодовање. Немојте
дозволити да вас неко испрово
цира на импулсивно понашање и
погрешну одлуку. Вољена особа
очекује да доследно испуните
своја обећања. Тешко вам је да
ускладите све заједничке потре
бе и интересовања.

ВОДОЛИЈА: Изненад
на пословна непријат
ност или сукоб са јед
ном особом натераће
вас да ствари посматрате другим
очима. Избегавајте осетљиве
теме које представљају потенци
јални ризик за ваш пословни
углед. Будите довољно проми
шљени. Важно је да правилно
процените нечију улогу и емотив
не намере. Партнер не жели да
вас додатно оптерећује својим
захтевима.

ДЕВИЦА:
Уколико
вас иритира нечије
н е п р о ф е с и о
 н а л н о
понашање, потрудите
се да контролишете своје нега
тивне импулсе и избегавајте
потенцијално ривалство. Потен
цирање пословног сучељавања
ствара и низ додатних проблема.
Искреност пред вољеном особом
утиче на боље разумевање.
Потребна вам је емотивна бли
скост како бисте превазишли
сумње.

РИБЕ: Договор са јед
ном особом указује на
могуће неспоразуме и
потенцијални неуспех.
Недостаје вам добар увид у раз
личите токове пословних догађа
ја. Делујете сувише резервисано и
неповерљиво али партнер нема
намеру да вас претерано разуве
рава у вашим емотивним сумња
ма. Важно је да правилно усмера
вате. Важно је да правилно усме
равате креативну енергију.

Crkveni
kalendar
Среда, 18. (5) јул
Преподобни Атанасије Атонски;
Свети Сергије Радоњешки
Четвртак, 19. (6) јул
Преподобни Сисоје Велики
Петак, 20. (7) јул
Преподобни Тома Малеин; Све
та мученица Недеља
Субота, 21. (8) јул
Свети великомученик Прокопи
је
Недеља, 22. (9) јул
Св. свештмуч. Панкратије; Св.
Теодор; Св. муч. Гламочки и
Куленвакувски
Понедељак, 23. (10) јул
Светих 45 мученика из Никопо
ља; Преп. Антоније Печерски
Уторак, 24. (11) јул
Света великомученица Ефими
ја; Блажена Олга

Најукуснија
верзија вафла
Састојци: коцкица квасца, коц
кица маслаца, 1 јаје, 200 мл јогур
та, шећер, 3 шољице брашна,
корица лимуна, со.

Упутство: Размутити квасац у
мало воде и додати јаје, расто
пљен маслац, јогурт, корицу лиму
на, со и брашно и замесити мекше
тесто. Оставити тесто да одмори.
Укључити апарат за бакин колач,
па рукама вадити мале лоптице И
притиснути их дланом. У тањир
ставити мало шећера па умочити
колачиће са једне и друге стране и
пећи у апарату док не порумене.
Уживаћете у њиховом укусу!

• Дођи, живи у мом срцу
и немој плаћати стана
рину.
• Вера чини све ствари
могућим – љубав чини
све ствари лакшим.
• Љубав гледа кроз теле
скоп, завист гледа кроз
микроскоп.
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НИКОЛА БОРКОВИЋ, ПОЉОПРИВРЕДНИК И СЛИКАР ИЗ ПЛАТИЧЕВА

Мотиве планинског родног краја
заменила сремска равница

Сликар Никола Борковић у свом атељеу

Ј

ош као дечак са 10 година, Никола
Борковић је дошао из Цетињске
крајине у Срем, тачније у Плати
чево. Породица Борковић се одувек
бавила пољопривредном производ
њом, односно ратарством, повртар
ством, али и сточартством. Никола је
још као дете показивао склоности ка
сликарству. Каже, оно што га је под
стакло на сликање била је нетакнута
лепота краја у којем је одрастао. По
доласку у Срем, Николин отац је желео
да се наследник бави пољопривре
дом, па је тако на крају и било, али се
он никада није одрекао своје љубави
– сликарства.
– Након завршене основне школе,
желео сам да наставим даље са шко
ловањем, међутим, то је урадио стари
ји брат, па је отац желео да се ја бавим
пољопривредом. Живети у патријар
халној породици значило је слушати
главу куће, оца. Долазећи у Срем,
помало сам био разочаран када сам
видео равницу и у том тренутку сам
помислио да нећу имати шта да сли
кам. Кроз неко време сам уочио да
постоји велика сличност Срема и краја
где сам рођен. На мојим првим слика
ма биле су планине и пејсаж, те сам и
дан данас познат као сликар пејсажа и
мртве природе. Пошто моја породица
обрађује око 50 јутара земље, бавимо
се пољопривредном производњом
ратарских и повртарских култура,
пошто волим хортикултуру и природу,

стога су ти елементи најзаступљенији
на мојим сликама. Многима изгледа
чудан спој сликарство и пољопривре
да, али сам ја успео да спојим то и јако
ми је драго – каже Никола Борковић.
Никола своје слике углавном покла
ња пријатељима, те су његове слике

Никола своје слике
углавном поклања
пријатељима,
те су његове слике
распрострањене
широм света
– у Мароку, Јордану,
Америци, Аустралији,
Сицилији...

распрострањене широм света – у
Мароку, Јордану, Америци, Аустрали
ји, Сицилији...
– Колико сам насликао до сада, не
бројим. Можда око 200 слика, али на
прсте једне руке могу да избројим сли
ке које сам продао, јер углавном своје

слике поклањам. Најдража слика коју
сам урадио је икона пресвете Богоро
дице са распетим Христом која се
налази сад на Светој гори. Мој сликар
ски правац тежи ка реализму, мада
многи људи сматрају да нагињу ка
наивном слик арству. Прву изложбу
мојих слика отворио наш познати сли
кар господин Јеремија, седамдесетих
година. Од тада до данас сам био уче
сник мешовитих изложби – истиче овај
сликар и додаје да је од почетка наста
јања слика па до данас приметна раз
лика.
– Свака слика има неку своју чар,
али је разлика евидентна. Што сам
старији, слике су зрелије. Чини ми се
да су другачије слике када се раде
четкицом и прстима. Четкица је само
посредник између аутора и платна, а
кроз прсте директно све емоције осли
кавате на платну. Све сликам углав
ном техником темпера на платну, али
и на разним врстама картона, папира.
Пошто сам пре свега пољопривред
ник, а наш посао не трпи много сло
бодног времена, слободног времена
за сликање углавном буде током зиме,
у фебруар
 у – каже за крај пољопри
вредник и сликар Никола Борковић.
Поред тога што се његове слике
налазе широм света, ипак му је нај
драже што се иконе које он слика
налазе у многим црквама и манасти
рима.
С. Станетић

