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Bostanijada
u Dobrincima

Kompanija Modine Manufacturing je visokostučna u oblasti proiz-
vodnje 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 Vin-
skonsin (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 zainteres-
ovane 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 moguć nost stalnog zapošljavanja
• Usavršavanje i mogućnost unapređenja

Vaš CV m ožete poslati na e-mail adresu snezana.licanic@modi-
ne.com ili ga ostaviti na portirnici kompanije, adresa: Modine SRB 
d.o.o. - Rumski drum 1, Sremska Mitrovica (preko puta Vatrogasne 
službe).
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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

Фарма свиња
за 21. век

У неде љу, 15. јула, у 
Заса ви ци I је све ча но 
отво ре на јед на од нај-

мо дер ни јих фар ми за узгој 
сви ња у реги о ну, али и Евро-
пи. Фар ма Бра ћа Пар ла гић 
има капа ци тет од 2.400 грла, 
са пот пу но ауто ма ти зо ва-
ним систе мом хра ње ња и 
вен ти ла ци је, а изград ња и 
опре ма ње објек та кошта ло 
је око 40 мили о на дина ра, за 
шта је Мини стар ство пољо-
при вре де, водо при вре де и 
шумар ства издво ји ло осам 
мили о на. 

Систем исхра не товље ни-
ка у овој савре ме ној фар ми 
је течан и дози ра ње се врши 
ком пју тер ски, пре ко систе ма 
кон такт них сен зо ра. Вен ти-
ла ци ја је пот пу но ауто ма-
ти зо ва на, а ваздух који се 
рав но мер но рас по ре ђу је по 
објек ту је фил три ран и рас-
хла ђен, тако да је тем пе ра-
ту ра у њему кон стант но 25 
сте пе ни. 

Поред пред став ни ка 
срем ско ми тро вач ке локал-
не само у пра ве, све ча ном 
отва ра њу ове фар ме при су-
ство вао је и мини стар пољо-
при вре де, водо при вре де и 
шумар ства Бра ни слав Неди-
мо вић, који је том при ли ком 
изја вио да је циљ држа ве 
рад на уна пре ђе њу ква ли те-
та меса. 

– Оно што нам као држа-
ви пред сто ји је то да пот пу но 
оса вре ме ни мо систем про-

из вод ње и да даје мо подр-
шку пољо при вред ни ци ма 
спрам ква ли те та меса. То је 
онај крај њи циљ којем тежи-
мо и доне ће мо нови пра вил-
ник за кон тро лу ква ли те та 
меса и про цен та месна то-
сти на лини ји кла ња. То је 
оно што ради моде ран свет 
– рекао је Неди мо вић, дода-
ју ћи да држа ва кон стант но 
даје подр шку пољо при вред-
ни ци ма за изград њу сто чар-
ских обје ка та и про из вод њу 
како сви ња, тако и дру гих 
грла. 

– Про шле годи не смо 
финан си ра ли око 400 сто-
чар ских обје ка та, а ове годи-
не за изград њу ових обје ка-

та људи ма на рас по ла га њу 
сто ји и подр шка ИПА РД-а. 
Тако ђе, ми мора мо ићи и 
корак даље и посве ти ти се 
еко ло ги ји. То је при ча о сни-
жа ва њу тро шко ва про из вод-
ње и опле ме ња ва њу земљи-
шта – рекао је Бра ни слав 
Неди мо вић, обја шња ва ју ћи 
да ђубре ње земљи шта при-
род ним ђубри вом доби је ним 
из ова квих фар ми може да 
пове ћа при но се ратар ских 
кул ту ра. Тако ђе, Неди мо вић 
је изја вио да су сто ча ри тре-
нут но задо вољ ни откуп ном 
ценом сви ња и наја вио њен 
даљи раст, на оче ки ва них 
180 до 185 дина ра по кило-
гра му живе ваге. 

Мило ван Иван ко вић, вла-
сник фар ме Бра ћа Пар ла-
гић, која је назив доби ла 
пре ма надим ку њего ве поро-
ди це, изја вио је да је оби ла-
зе ћи европ ске земље при ме-
нио оно нај бо ље што је тамо 
уочио веза но за сто чар ство. 

– Све сви ње су про шле 
и прет про шле годи не про-
да ва не Митро су, а пре тога 
Агро па пу ку. У изград њи ове 
фар ме ме је Мини стар ство 
подр жа ло у изно су од осам 
мили о на дина ра. Желео бих 
да сви пољо при вред ни ци у 
Срби ји раз ми шља ју као ја. 
Мини стар ство је и про шле 
годи не дава ло суб вен ци је 
за изград њу обје ка та, али су 
људи гра ди ли објек те ста рог 
типа, који уско ро више неће 
моћи да функ ци о ни шу. Због 
број них боле сти које дола-
зе и до нас у будућ но сти се 
оче ку је вели ки мор та ли тет 
сви ња и моћи ће да опста-
ну само затво ре не фар ме са 
кон тро ли са ним усло ви ма – 
изја вио је Мило ван Иван ко-
вић, захва љу ју ћи Мини стар-
ству на помо ћи. 

Пре ма њего вим речи ма, 
из нове фар ме годи шње ће 
изла зи ти фише од седам 
хиља да грла, а поред ње, 
Иван ко ви ћи посе ду ју и фар-
му у окви ру свог дома ћин-
ства, која је мањег капа ци те-
та и из које годи шње изла зи 
око три хиља де товље ни ка. 

Н. Мило ше вић

У ЗАСА ВИ ЦИ I ОТВО РЕ НА НАЈ СА ВРЕ МЕ НИ ЈА ФАР МА ЗА УЗГОЈ СВИ ЊА У РЕГИ О НУ

Мило ван Иван ко вић и Бра ни слав Неди мо вић
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Фран цу ска је првак све та у фуд ба лу. Фина ле је било 
саже так целог тур ни ра. Виде ли смо шест голо ва, 
пенал и ВАР тех но ло ги ју. Хрва ти су оста ли без даха 

и нису има ли сна ге да напра ве још један под виг. Тре ба им 
после све га чести та ти на врхун ском резул та ту. Не бих тро
шио пуно речи на Фран цу зе. Били су нај о збиљ ни ја еки па на 
тур ни ру и заслу же но га осво ји ли.

Нека ко је пре фина ла у Срби ји стал но про ве ја ва ло пита
ње за кога ћеш да нави јаш. Мишље ња су била поде ље на. 
Неко је можда и нави јао за Хрва те али није то смео да при
зна. Виде ли смо Ђоко ви ћа који је наи шао на осу ду дела 
јав но сти када их је јав но подр жао. Нарав но, под том јав но
шћу се под ра зу ме ва ју Шешељ, Вје ри ца Раде та и оста ли 
ради кал чи ћи. А ту је и чуве ни народ ни посла ник Ђука којег 
није било сра мо та да Ђоко ви ћа назо ве иди о том и пси хо па
том. Како ли се само осе ћао сиро тан кад су у истом дану 
игра ли фина ле, Ђоко вић Вим блдо на, а Хрва ти Мун ди ја ла. 
Ту је и неза о би ла зни РТС који муку мучи са уре ђи вач ком 
поли ти ком. Несрећ ни Аца Сто ја но вић је после суге сти је „са 
врха“ да се не ложи пре ви ше, пре но сио утак ми це хрват ске 
репре зен та ци је као да су, боже ме опро сти, неки спро вод. 
А коле ге у сту ди ју при ча ју о томе како су Афри кан ци под ба
ци ли на овом Свет ском, као да се пред њихо вим очи ма не 
одви ја пра во мало спорт ско чудо.

Али да не оста не све само на томе, било је про се ра ва ња 
и са дру ге стра не. Нови нар из Задра при ча о Олу ји свих 
Олу ја, деца на ули ци рука ма пока зу ју албан ског орла ужи во 
у укљу че њу из Оси је ка!? Сви смо ми део колек тив не хисте
ри је која тра је добрих 30 годи на. И док је оста так Евро пе, 
током те три деце ни је гле дао како себи да олак ша живот и 
про спе ри ра, Бал кан је чвр сто прко сио вре ме ну и остао 
исти. Али то су већ пита ња за неке дру ге ана ли зе.

Него, да се вра ти мо ми фуд ба лу. Морам при зна ти да 

нисам био неки фан хрват ске репре зен та ци је. Не због 
наци о на ли стич ких буда ла шти на и мржње, већ због тога 
што ми јед но став но нису били инте ре сант ни. Гле дао сам 
на њих као на неку Дан ску или Швед ску. Пот пу но рав но ду
шно. Био сам убе ђен да је њихов успех само резул тат овог 
чуд ног тур ни ра, са којег је вео ма рано испа ло већи на фаво
ри та.

У полу фи на лу сам нави јао за Енгле зе. Е онда су ми 
поста ле јасне неке ства ри. Хрва ти ствар но има ју бру тал но 
добру еки пу. Има ли су три пута више поје ди нач них тро фе
ја него енгле ски игра чи. Огром но иску ство, гене ра ци ја која 
је има ла шан су да зао кру жи један циклус на нај бо љи могу
ћи начин. Игра чи који игра ју у нај бо љим европ ским клу бо
ви ма, и оно што је бит но, зна ју како се игра ју важне утак
ми це.

Треба напо ме ну ти јед ну бит ну ствар, можда и кључ ну 
а за коју мало људи зна. Наи ме, хрват ска репре зен та
ци ја је прва еки па у исто ри ји која је на Свет ском 

првен ству кори сти ла услу ге јед не ком па ни је која се бави 
спорт ском ана ли ти ком. Реч је о аме рич кој ком па ни ји STATS 
Edge која се бави пра ће њем фуд ба ла од 1999. годи не а у 
јуну су лан си ра ли плат фор му, која кори сти вештач ку инте
ли ген ци ју при ана ли зи игре, упо ре ђу је раз ли чи те сти ло ве 
игре и може чак да пред ви ди пона ша ње про тив ни ка на 
осно ву пода та ка из њихо вих прет ход них утак ми ца. Јед ном 
реч ју, оно што је тре не ри ма оду зи ма ло дане за при пре му 
утак ми це, они су има ли доступ но јед ним кли ком на дуг ме. 
Тех но ло ги ја која већ има огром ну при ме ну у дру гим аме
рич ким спор то ви ма и даје одлич не резул та те.

Све у све му, ком ши је ће у будућ но сти има ти вели ки аргу
мент када опет дође до неког над је ба ва ња и мере ња дужи
не. Доби ли смо тежак дома ћи зада так. За поче так, дај те 
нам бар папир и олов ку. 
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РАДОВИНАРЕКОНСТРУКЦИЈИПУТАБАНСТОЛ-СРЕМСКИКАРЛОВЦИ

Завршетакусептембру
До 15. сеп тем бра биће 

завр ше ни сви пред ви ђе
ни радо ви на ком плет ној 

рекон струк ци ји дела држав ног 
пута од Бан сто ла до Срем ских 
Кар ло ва ца који су запо че ти 23. 
апри ла. Под се ти мо, реч је о 
про јек ту вред ном око 240 
мили о на дина ра који зајед нич
ки финан си ра ју Вла да Вој во
ди не и репу блич ка Дирек ци ја 
за путе ве. Радо ви се одви ја ју 
и бржом дина ми ком од пред
ви ђе не, у шта је у четвр так, 12. 
јула могао да се уве ри на лицу 
места и пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак. Он је, 
оби ла зе ћи радо ве иста као да 
је у пита њу вео ма важан, исто
риј ски про је кат за општи не 
Инђи ја и Срем ски Кар лов ци и 
да ће након више де це ниј ског 
чека ња бити изгра ђен пут по 
свет ским стан дар ди ма.

– На делу пута који је већ 
сада асфал ти ран види се да 
се ради о део ни ци која ће 
задо во љи ти нај ви ше стан дар
де. Морам напо ме ну ти да је 
про ши рен за 1,2 метра и да је 
њего ва шири на сада више од 
седам мета ра – иста као је Гак 
и додао:

– Виде ли смо да се не ради 
о пре свла че њу бетон ских пло
ча, које су се овде нека да 
нала зи ле, већ да су оне у пот
пу но сти укло ње не, да је извр
ше на дре на жа и све што је 
нео п ход но како бисмо доби ли 
један од нај са вре ме ни јих 
путе ва у Вој во ди ни.

Гак је под се тио да је до реа
ли за ци је про јек та дошло, пре 
све га, захва љу ју ћи добр ој 
сарад њи Општи не Инђи ја са 
Вла дом Вој во ди не и репу
блич ком Дирек ци јом за путе
ве.

– Задо вољ ство је виде ти 
да се све одви ја по пла ну. 
Што се тиче изво ђе ња радо
ва, рок је 150 рад них дана, 
али на тере ну смо сазна ли да 
ће све бити завр ше но и рани
је, тач ни је до 15. сеп тем бра, 
када би ова део ни ца била 
пуште на у про мет– рекао је 
пред сед ник Општи не Инђи ја.

Уско ро почи њу и радо ви на 
рекон струк ци ји пута од Бан
сто ла до хоте ла Нор цев на 
Ири шком вен цу. Како је пред
сед ник Општи не Инђи ја иста
као реше ни су сви адми ни
стра тив ни про бле ми који су 
одло жи ли рани ји поче так 

радо ва на поме ну тој део ни
ци.

– Уго во ром који смо пот пи
са ли са Вла дом Вој во ди не 
није било регу ли са но пла ћа
ње ПДВа. Сада смо напра
ви ли изме ну, обра ти ли се 
Упра ви за јав не набав ке, 
доби ли пози ти ван одго вор и 
недав но пот пи са ли анекс уго
во ра са Вла дом Вој во ди не, 
чиме су се ство ри ли усло ви 
за поче так реа ли за ци је 
пројекта –каже Гак и додаје 
да ће за мање од 10 дана 
све ча но отво ри ти још јед но 
вели ко гра ди ли ште у општи
ни Инђи ја.

Реа ли за ци ја још јед ног, 
вели ког инфра струк тур ног 
про јек та поче ће за око месец 
дана. Реч је о асфал ти ра њу 
више од 70 неас фал ти ра них 
ули ца на тери то ри ји општи не 
Инђи ја, потвр дио је пред сед
ник Општи не Инђи ја. 

– Има ли смо додат ну про
бле ма ти ку са доку мен та ци
јом. Чим про ђе сле де ћа сед
ни ца СО, биће рас пи сан јав
ни позив бан ка ма и након 
тога сле ди јав на набав ка. 
Тако да се надам да ће до 
окто бра бити завр ше ни радо
ви у пре ко 80 одсто ули ца – 
рекао је Гак.  М.Ђ.

Пре ма речи ма Бошка Ђури
чи ћа, ста нов ни ка Бан сто ла, 
рекон струк ци ја овог пута вео ма 
је зна чај на за локал но ста нов
ни штво. 

– Веруј те ми, по оном ста ром 
путу имао сам ути сак да се 
возим у запре зи а не у коли ма. 
Био је вео ма лош, а сада, коли
ко видим, доби ће мо јед ну ква
ли тет ну део ни цу – каже Ђури
чић.

Нада и Ради слав Гајић из 
Бан сто ла тако ђе нису кри ли 
радост због рекон струк ци је овог 
пута. 

– Заи ста се раду је мо новом 
путу јер су нам, буквал но точ ко

ви отпа да ли када смо дола зи ли 
до куће ста рим путем. Сада нам 
је мало ком пли ко ва но да дође

мо до Бан сто ла јер је пут затво
рен, али се сна ла зи мо, кори сти
мо алтер на тив ни пра вац пре ко 

Мара ди ка. То није бит но, коли
ко је што ћемо доби ти нов и 
добар пут – кажу Гаји ћи.

ГрађаниБанстолазадовољни

ВладимирГакобишаорадовенаБанстолу

НадаиРадиславГајићБошкоЂуричић
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САСАСТАНКАСИСТЕМА48

Рампанашеталишту
пуштенаурад

Од пет ка, 13. јула поче ла је са 
радом рам па на шета ли шту у 
ули ци Вој во де Сте пе, то је јед на 

од инфор ма ци ја коју су могли чути при
сут ни на послед њем састан ку Систе ма 
48 у Инђи ји. Како је иста као пред сед
ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак сви 
који има ју прав ни основ могу под не ти 
зах тев Општин ској упра ви након чега 
ће им бити изда те кар ти це за улаз у 
пешач ку зону.

– Под се ћам да је рам па поста вље на 
како би се поди гла без бед ност пеша ка 
на виши ниво. Рам па од данас функ
ци о ни ше и надам се да ће резул та ти 
њеног рада бити пози тив ни – рекао је 
Гак.

У току ове неде ље биће рас пи са
на јав на набав ка за изград њу кућ них 
при кљу ча ка на кана ли за ци о ну мре жу 
у Бешки. Изград ња при кљу ча ка биће 

извр ше на у делу села у који ма посто је 
усло ви за при кљу че ње дома ћин ста ва 
на глав ни вод.

– Уко ли ко не буде неких папи ро ло
шких про бле ма са радо ви ма би могли 
да кре не мо за месец дана. Међу тим, 
ту неће мо ста ти, јер је ово сада фаза 
за коју смо обез бе ди ли 60 мили о на 
дина ра из соп стве них сред ста ва и 
све ћемо завр ши ти до окто бра – каже 
пред сед ник Општи не Инђи ја и дода је 
да је то вели ка ствар за ста нов ни ке 
Бешке.

Неда ле ко од Бешке, у Чор та нов
ци ма, све је спрем но за при кљу че ње 
дома ћин ста ва на водо вод ну мре жу у 
скло пу тре ће ета пе. Како су потвр ди ли 
пред став ни ци ЈКП Водо вод и кана ли
за ци ја, 78 гра ђа на изја сни ло се пози
тив но и њихо ва дома ћин ства биће 
при кљу чи ва на на мре жу у скла ду са 
вре мен ским при ли ка ма које дик ти ра ју 
дина ми ку изво ђе ња радо ва.

М.Ђ.

Дирек то ри ЈКП Кому на лац, Водо
во да и кана ли за ци је и Инга са доне ли 
су одлу ку да гра ђа ни рачу не за та 
три пред у зе ћа убу ду ће могу пла ћа ти 
на јед ном месту. У току је при пре ма 
про сто ра поред бла гај не Кому нал ца 
у ули ци Вој во де Сте пе на којем ће за 
15 так дана моћи да се пла ћа ју рачу
ни за воду, кому на ли је и гас.

– У пита њу је мини мал на инве сти
ци ја која је вео ма зна чај на за наше 
сугра ђа не, пого то во зна чи нај ста ри
јим сугра ђа ни ма који су рани је мора
ли да оби ђу неко ли ко раз ли чи тих и 
доста уда ље них лока ци ја како би 
изми ри ли дуго ве пре ма нашим јав
ним пред у зе ћи ма – рекао је Душан 
Лема ић, дирек тор ЈКП Кому на лац.

Како би очу ва ли кесте нове у пар ку 
покрај Желе знич ке ста ни це у Инђи ји, 
у прет ход ном пери о ду над ле жни су 
анга жо ва ли док то ре са Инсту ти та за 
низиј ско шумар ство. Они су извр ши
ли испи ти ва ње 88 ста ба ла и како 
каже дирек тор Кому нал ца, у наред
ном пери о ду биће укло ње но осам 
ста ба ла јер  угро жа ва ју без бед ност 
гра ђа на. 

– Два су код Кул тур ног цен тра а 
оста ла ћемо лечи ти. Кре ну ли смо у 
акци ју спа ша ва ња ста ба ла јер је 
Инђи ја пре по зна тљи ва по ста бли ма 
кесте на – каже Лема ић.

Рачунина
једномместу

Очувати
кестенове

Рампапочеласарадом

ОПШТИНСКОВЕЋЕ

Прошлагодина
завршена
суфицитом

Утвр ђи ва ње пред ло га Oдлуке о 
завр шном рачу ну буџе та Општи не 
Инђи ја за 2017. годи ну била је јед на 
од тача ка днев ног реда сед ни це 
Општин ског већа у Инђи ји одр жа ној у 
петак, 13. јула. Како су пре до чи ли 
пред став ни ци Оде ље ња за финан си
је у про шлој годи ни оства рен је суфи
цит од 169 мили о на дина ра,а овај 
пред лог одлу ке наћи ће се пред 
одбор ни ци ма локал ног пар ла мен та 
на сле де ћој сед ни ци Скуп шти не 
општи не зака за ној за 20. јул.

– Похвал но је што смо оства ри ли 
суфи цит и искре но се надам да ће 
сва ке годи не бити све већи. Бит но је 
да нема мо дефи цит у завр шном 
рачу ну, иста као је Вла ди мир Гак, 
пред сед ник Општи не Инђи ја и додао 
да је реа ли за ци ја буџе та била око 47 
одсто што, како каже, није мало с 
обзи ром да су насле ди ли дуг од 2,4 
мили јар ди дина ра.

– Мора ли смо да пред ви ди мо вра
ћа ње дуго ва које је сада шња опо зи
ци ја напра ви ла у прет ход них 16 годи
на, коли ко су били на вла сти. То смо 
ура ди ли да би Инђи ја функ ци о ни са
ла и да би могли да реа ли зу је мо бар 
неки од про је ка та које смо пред ви де
ли – каже Гак и дода је:

– Ми смо при ли ва у 2017. има ли 
око 1,7 мили јар ди дина ра и када то 
погле да мо, наспрам дуга, дође мо у 
дис про пор ци ју јер, где су ту оста ли 
изда ци за нор мал но функ ци о ни са ње 
локал не само у пра ве. Мислио сам да 
ће реа ли за ци ја бити и мања али смо 
успе ли да оства ри мо 47 одсто и 
поред свих оте жа ва ју ћих окол но сти и 
могу бити задо во љан – каже пред
сед ник Општи не Инђи ја.

М.Ђ.

ВладимирГак
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ПРУГАБЕОГРАД-БУДИМПЕШТА

Новапруга
до2021.године
Радо ви на модер ни за ци ји 

и рекон струк ци ји пру ге 
на део ни ци Ста ра Пазо

ваНови Сад одви ја ју се пред
ви ђе ном дина ми ком а недав
но је зао кру же но и финан си
ра ње тре ће фазе изград ње 
брзе пру ге од Бео гра да до 
Будим пе ште. У Софи ји је пот
пи сан комер ци јал ни уго вор с 
кине ским парт не ри ма за 
изград њу тре ће део ни це те 
пру ге на тери то ри ји Срби је, од 
Новог Сада до Субо ти це, вре
дан 943 мили о на евра. Том 
при ли ком ресор на мини стар
ка Зора на Михај ло вић изја ви
ла је да је изград ња брзе 
пру ге Бео град –Бу дим пе шта 
тре нут но нај ва жни ји и нај
вред ни ји инфра струк тур ни 
про је кат у Срби ји и реги о ну.

– Радо ви су већ запо че ти на 
75 кило ме та ра пру ге од Бео
гра да до Новог Сада, где раде 
кине ске и руске ком па ни је. 
Сада има мо и уго вор за пре о
ста лих 108,1 кило ме та ра, где 
би радо ви могли поче ти у 
2019. годи ни– иста кла је 
мини стар ка.

Вред ност радо ва које руска 
ком па ни ја РЖД Интернеше
нел изво ди у Срби ји је 941 
мили он дола ра, а више од 
поло ви не тог изно са наме ње
но је за део ни цу Ста ра Пазо ва 
– Нови Сад, у шта спа да 
изград ња туне ла, вија дук та и 
отво ре не пру ге. Како су иста
кли изво ђа чи радо ва, код Чор
та но ва ца се ради убр за но. 

– При ли ком изград ње туне
ла Чор та нов ци на ула зном и 
изла зном пре ду се ку и део ни
ца ма за зашти ту од кли зи шта 
изве де но је више од 908 
шипо ва, угра ђе но више од 
60.000 куб них мета ра бето на 
и више од 7.000 тона арма ту
ре – изја вио је недав но за 
један днев ни лист први заме
ник дирек то ра огран ка РЖД
Интернешенел у Срби ји Ман
сур бек Б. Сул та нов.

Он је иста као да је од авгу
ста про шле годи не, од када су 
доби ли гра ђе вин ску дозво лу 
за део ни цу од четири кило ме
та ра, ура ђе но доста тога. 
Завр ше ни су при прем ни радо
ви, поста вље не чита ви низо
ви шипо ва у циљу зашти те 
тере на од кли за ња, а уве ли ко 

се гра де вија дукт и тунел.
Пре ма пода ци ма са тере на 

завр шен је посао у ста ни ци у 
Инђи ји и сада се ради на 
отво ре ној пру зи. Под се ти мо, 
да је вред ност радо ва које 
изво ди РЖД интернешенел 
941 мили он дола ра, а више од 
поло ви не тог изно са наме ње
но је за део ни цу Ста ра Пазо ва 
– Нови Сад, у шта спа да 
изград ња туне ла, вија дук та и 
отво ре не пру ге. Завр ше так 
радо ва на тој део ни ци пла ни
ран је за 2021. годи ну и оче ки
ва ња су да ће, као резул тат 
про јек та, брзи на сао бра ћа ња 
возо ва се пове ћа ти на 200 
кило ме та ра на час.

 М.Ђ.

РадовинаизградњитунелауЧортановцима

Пројекат„Инђијанадлану-свеинформацијенаједномместу“
реализованузфинансијскуподршкуопштинеИнђија

СЕДНИЦАСОСТАРАПАЗОВА

Усвојен
ребаланс
буџета

На послед њем, 30. 
засе да њу Скуп шти не 
општи не Ста ра Пазо

ва одр жа ном 13. јула одбор
ни ци су већи ном гла со ва 
усво ји ли све тач ке днев ног 
реда међу који ма се нашао 
и реба ланс буџе та за ову 
годи ну. Нај ве ћу пажњу 
пред став ни ка опо зи ци о них 
стра на ка иза звао је нови 
реба ланс буџе та за ову 
годи ну који, изме ђу оста лог, 
под ра зу ме ва нова инфра
струк тур на ула га ња у Нову 
Пазо ву која се одно се на 
изград њу кана ли за ци о не 
мре же у 10 нај кри тич ни јих 
ули ца у овом насе љу за 
шта ће бити утро ше но 228 
мили о на дина ра. Про блем 
одво ђе ња атмос фер ских 
вода биће решен у сле де
ћим ули ца ма: Бошка Бухе, 
Петра Кочи ћа, Сло бо да на 
Јова но ви ћа, део Вој во ђан
ске ули це и део Кол ског 
пута, Јова на Попо ви ћа, 
Мари је Бур саћ, Петра 
Шкун дри ћа, Босан ска и 

Деспо та Сте фа на Лаза ре
ви ћа. Локал ни одбор ни ци 
дали су сагла сност да се 
посто је ћа јав на расве та 
заме ни ЛЕД тех но ло ги јом, 
а било је речи о про гра му 
посло ва ња ЈКП Водо вод и 
кана ли за ци ја. Поред одбор
нич ких пита ња која су се 
одно си ла, изме ђу оста лог, 
и на кому нал не про бле ме, 
на овој сед ни ци раз ре шен 
је дужно сти доса да шњи 
дирек тор ста ро па зо вач ког 
Дома здра вља Алек сан дар 
Оме ро вић, те је на њего во 
место на пери од од шест 
месе ци име но ва на док тор
ка Сне жа на Таба ко вић. 
Усво је ни су и нови ста ту ти 
обе пред школ ске уста но ве, 
а пред сед ник Скуп шти не 
општи не Ста ра Пазо ва 
Горан Јовић зака зао је све
ча ну сед ни цу 2. авгу ста 
када се обе ле жа ва Дан 
општи не, која ће се одр жа
ти у Позо ри шној сали у Ста
рој Пазо ви.

С.С.

Ребаланс буџета за ову годину између
осталог, подразумева нова инфраструк-
турна улагања у Нову Пазову која се
односенаизградњуканализационемре-
жеу10најкритичнијихулицауовомнасе-
љузаштаћебитиутрошено228милиона
динара
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САОБРАЋАЈ

Мањенезгода

У првих шест месе ци на под руч ју 
Сре ма реги стро ва но је укуп но 522 сао
бра ћај не незго де што  је за нешто 
више од девет посто мање него у 
истом пери о ду про шле годи не када су 
реги стро ва не 574 сао бра ћај не незго
де. У Ста рој Пазо ви је у првој поло ви
ни годи не реги стро ва но 75 сао бра ћај
них незго да што је  бли зу 22 посто 
мање него у истом пери о ду про шле 
годи не када је било 96 сао бра ћај них 
незго да. У овој годи ни у Ста рој Пазо ви 
живот су изгу би ле три осо бе од укуп но 
23 коли ко их је настра да ло у Сре му.

МЕСНАЗАЈЕДНИЦА

Уређењечесме

Радо ви на уре ђе њу чесме на углу 
ули ца Јана Сико ре и Пар ти зан ске у 
Ста рој Пазо ви, тре ба ло би ком плет но 
да буду завр ше ни за неко ли ко дана. 
Сру шен је ста ри хидро фор, који је 
сме тао пешач ком пре ла зу, купљен је 
хидро пак, који ће бити угра ђен у саму 
чесму око које ће бити поста вље не 
беха тон пло че а ујед но ће бити ура ђе
на и два пар кинг места. Ове радо ве у 
изно су од око 600 хиља да дина ра 
финан си ра Месна зајед ни ца Ста ра 
Пазо ва, каже пред сед ник Извр шног 
одбо ра Дра го слав Бон ђи. Рота ри клуб 
Ста ра Пазо ва ће по речи ма пред сед
ни ка Петра Попо ва уре ди ти фаса ду 
чесме. Тако ђе је у пла ну поста вља ње 
чети ри леже ћа поли цај ца, због  без

бед но сти на овој рас кр сни ци, која је 
вео ма фре квент на.

ЛЕТОВАЊЕ

Организовани
превози

Сао бра ћај но пред у зе ће Ласта и ове 
тури стич ке сезо не има  орга ни зо ван 
пре воз ауто бу сом до црно гор ског при
мор ја за заин те ре со ва не Ста ро па зов
ча не и Инђиј це. Пола сци се реа ли зу ју 
непар ним дату ми ма, док су дола сци 
орга ни зо ва ни сва ко днев но. Мар шру та 
којом лини ја сао бра ћа, кре ће се из 
Инђи је у 17.30, одно сно из Ста ре 
Пазо ве у 17.45, пре ко Бео гра да, затим 
Зла ти бо ра, све до Под го ри це, Будве, 
Тив та и Хер цег Новог, а крај ње одре
ди ште је Ига ло. Цена поврат не кар те 
кре ће се од 3.400 до 4.000 дина ра. 
Поред попу ста од 50 посто који могу 
оства ри ти деца, мла ди до 28 годи на 
ста ро сти има ју 10 посто, а исти је 
попуст и за поро ди цу од три и више 
чла но ва. Сезо на тра је од 30. јуна до 
31. авгу ста.

УДРУЖЕЊАГРАЂАНА

Средстваизбуџета

 14 мили о на дина ра издво је но је из 
општин ског буџе та за удру же ња гра ђа
на и орга ни за ци је који током годи не 
спро во де про гра ме и про јек те од јав
ног инте ре са за општи ну Ста ра Пазо
ва. У обла сти соци јал не зашти те опре
де ље но је 4.500.000 дина ра, по 
1.500.000 дина ра наме ње но је за 
област зашти те живот не сре ди не и 

тури зма, док је за оста ле обла сти 
издво је но 6.500.000 дина ра. У обла сти 
соци јал не зашти те нај ви ше сред ста ва 
560.000 дина ра доби ла је Међу оп
штин ска орга ни за ци ја сле пих и сла бо
ви дих Инђи ја – Ста ра Пазо ва за реа
ли за ци ју про јек та  „Соци јал но – еко
ном ска зашти та сле пих, укљу чи ва ње 
сле пих у дру штве не актив но сти и под
сти ца ње дру штве не бри ге о осо ба ма 
са визу ел ним хен ди ке пом“. У обла сти 
зашти те живот не сре ди не нај ве ћи 
износ сред ста ва 500.000 дина ра биће 
утро шен за реа ли за ци ју про јек та 
Покре та гора на општи не Ста ра Пазо
ва који се одно си на одр жа ва ње ста ро
па зо вач ког расад ни ка Брест, док је у 
обла сти тури зма нај ви ше нов ца издво
је но за Удру же ње гра ђа на Еко бан 
Нови Банов ци за реа ли за ци ју про јек та 
Сремусрцу 3. Нај ве ћи износ сред ста
ва у оста лим обла сти ма наме њен је за 
реа ли за ци ју про јек та Међу на род на 
изло жба паса ЦАЦИБ и спе ци ја ли зо
ва на изло жба ротвај ле ра у орга ни за
ци ји Кино ло шког дру штва Ста ра Пазо
ва.

СТАРИБАНОВЦИ

Седница
ФСВојводине

Два на е ста сед ни ца Извр шног одбо
ра Фуд бал ског саве за Вој во ди не одр
жа на је у Ста рим Банов ци ма,  а као 
кључ не тач ке днев ног реда нашле су 
се Одлу ка одбо ра за хит на пита ња у 
сми слу про ши ре ња Вој во ђан ске лиге 
са 16 на 18 еки па као и име но ва ње три 
пот пред сед ни ка ФСВ, међу који ма је 
Вели бор Катић, који ће бити заду жен 
за сарад њу са под руч ним, општин ским 
и град ским саве зи ма, локал ним и 
покра јин ским струк ту ра ма. Одлу ка 
одбо ра за хит на пита ња која се одно си 
на про ши ре ње Вој во ђан ске лиге са 16 
на 18 еки па одлу че на је у корист два 
срем ска клу ба, клуб Дунав Банов ци и 
Рад нич ки из СМ. Фор ми ра на је и етич
ка коми си ја која се састо ји из два 
дела, са циљем регу ли са ња непра
вил но сти на тере ну. Изве шта ји так ми
чар ских орга на за про те клу сезо ну, 
избор нових так ми чар ских орга на, 
вери фи ка ци ја саста ва лига, биле су 
још запа же не тач ке одр жа не Сед ни це.

Пројекат„СТАРАПАЗОВА:ГРАДПОДЛУПОМ“реализујесеузфинансијскуподршкуОпштинеСтараПазова.
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ГРАДСКАУПРАВАЗАУРБАНИЗАМ,ПРОСТОРНОПЛАНИРАЊЕИИЗГРАДЊУОБЈЕКАТА

Уврхупоефикасности

Град ска упра ва за урба ни зам, про
стор но пла ни ра ње и изград њу 
обје ка та у Срем ској Митро ви ци 

бави се, пре све га, спро во ђе њем 
поступ ка обје ди ње не елек трон ске 
про це ду ре, одно сно, изда ва њем ака
та потреб них за изград њу обје ка та у 
окви ру ње. Пре ма речи ма начел ни це 
Весне Вуја но вић, ова про це ду ра се 
при ме њу је од 2016. годи не.

– Од тада до данас, наша Град ска 
упра ва је, по ефи ка сно сти спро во ђе
ња ове про це ду ре, увек у првих пет на 
тери то ри ји Срби је. У почет ку није 
било лако, посто јао је пери од при ви
ка ва ња, али сада све функ ци о ни ше 
бес пре кор но. Роко ви за изда ва ње 
гра ђе вин ских дозво ла утвр ђе ни су 
зако ном и врло су крат ки. Да бисте 
доби ли гра ђе вин ску дозво лу тре ба 
вам пет рад них дана од момен та под
но ше ња зах те ва. Међу тим, томе 

прет хо ди акт о лока циј ским усло ви ма, 
за шта је потреб но мак си мал но 21 
дан. Уко ли ко инве сти тор испо шту је 
све сво је оба ве зе, ми дозво лу изда је
мо брзо – каже Весна Вуја но вић.

Поред изда ва ња дозво ла за изград
њу обје ка та, ова Град ска упра ва бави 
се и посло ви ма оза ко ње ња бес прав
но сагра ђе них обје ка та. 

– 2009. годи не, по Зако ну о пла ни
ра њу и изград њи, кре ну ло се са лега
ли за ци јом, одно сно, оза ко ње њем 
обје ка та. Од тада до данас било је 
пре ко 10.000 пред ме та, а до сада смо 
доне ли око 4.000 реше ња који ма су 
ти објек ти оза ко ње ни. Било би их и 
више, међу тим, да бисмо реша ва ли 
те пред ме те, потреб но је да стран ке 
доста ве нео п ход ну доку мен та ци ју за 
изда ва ње реше ња. Ми их о томе оба
ве шта ва мо, а у зави сно сти од тога 
коли ко су они ажур ни, зави си и вре ме 

потреб но за изда ва ње реше ња. Ипак, 
с обзи ром на вели ки број пред ме та и 
про бле ме са који ма се сусре ће мо, 
могу рећи да про це си оза ко ње ња 
обје ка та доста добро функ ци о ни шу – 
рекла је начел ни ца Вуја но вић. Како 
каже, први корак у оза ко ње њу обје ка
та је попис неза ко ни то сагра ђе них 
обје ка та од стра не гра ђе вин ске 
инспек ци је. Након тога, доно се се 
реше ња о руше њу тих обје ка та, што 
је основ за отва ра ње поступ ка оза ко
ње ња по слу жбе ној дужно сти, а потом 
се доно си закљу чак којим се посту пак 
руше ња обу ста вља до окон ча ња 
поступ ка оза ко ње ња. Затим, када је 
посту пак покре нут, Упра ва оба ве шта
ва инве сти то ре, одно сно вла сни ке 
неза ко ни то изгра ђе них обје ка та, да је 
потреб но да извр ше допу не доку мен
та ци је, која обу хва та изве штај о зате
че ном ста њу, ела бо рат гео дет ских 

ВеснаВујановић
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поЗакону
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решавалите
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каженачелница
ВеснаВујановић
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радо ва, као и да пла те так су за оза ко
ње ње, након чега се доно си реше ње. 
У зави сно сти од врсте и повр ши не 
објек та зави си и виси на так се за оза
ко ње ње, и при ме ра ради, за обје кат 
до 100 ква драт них мета ра ова так са 
изно си 5.000 дина ра. 

– Посто ји и одре ђен број пред ме та 
код којих нису регу ли са ни имо вин ско
прав ни одно си на земљи шту. Дакле, 
земљи ште мора да буде у вла сни
штву оно га ко је неза ко ни то изгра дио 
обје кат. Уко ли ко то није слу чај, оза ко
ње њу објек та прет хо ди регу ли са ње 
имо вин скоправ них одно са. Један 
део тог про це са се оба вља кроз 
посту пак утвр ђи ва ња земљи шта за 
редов ну упо тре бу објек та. Ако је у 
пита њу град ско земљи ште, стран ка 
се након тога упу ћу је у Град ску упра
ву за опште и зајед нич ке посло ве и 
имо ви ну да се при пре ми уго вор за 
купо ви ну тог земљи шта, а уко ли ко је 
земљи ште у вла сни штву неког дру гог 
физич ког или прав ног лица, стран ке 
поред поме ну те про це ду ре то могу да 
реша ва ју међу соб но – каже начел ни
ца Вуја но вић. 

Пре ма њеним речи ма, након реор
га ни за ци је град ских упра ва, у над ле
жност ове Упра ве пре шли су и посло
ви реги стра ци је стам бе них зајед ни ца, 
по Зако ну о ста но ва њу и одр жа ва њу 
стам бе них згра да.

– До сада је реги стро ва но око 300 
стам бе них зајед ни ца, а за сада има
мо још око 15 пред ме та у про це су 
реги стра ци је. Нема мо тачан број 
стам бе них обје ка та да бисмо зна ли 
коли ко ће реги стро ва них стам бе них 
зајед ни ца бити, али кому нал на поли
ци ја сва ко днев но оби ла зи и оба ве
шта ва ста на ре у згра да ма за колек
тив но ста но ва ње да је потреб но да 
реги стру ју сво ју стам бе ну зајед ни цу 
– рекла је Весна Вуја но вић. 

На послед њој сед ни ци Скуп шти не 
гра да Срем ска Митро ви ца доне та је 
одлу ка о поди за њу и одр жа ва њу спо
ме ни ка и поста вља њу скулп тур них 
дела на тери то ри ји Гра да. Ово је 
била оба ве за митро вач ке локал не 
само у пра ве, а пре ма речи ма начел
ни це Весне Вуја но вић, у послед ње 
вре ме у Гра ду се поја ви ло више ини
ци ја ти ва за поди за ње спо ме ни ка и 
спо мен обе леж ја. 

– Ова град ска упра ва била је пред
ла гач поме нуе одлу ке, а по тој одлу ци 
у нашу над ле жност ула зи и изда ва ње 
одо бре ња за поста вља ње спо ме ни ка 
или спо мен обе леж ја. Ини ци ја ти ва се 
под но си Град ској упра ви за кул ту ру, а 
након про ла ска на Град ском већу и 
Скуп шти ни, Град ска упра ва за урба
ни зам, про стор но пла ни ра ње и 
изград њу обје ка та изда је одо бре ње. 
До сада је било доста ини ци ја ти ва, а 
међу њима је и ини ци ја ти ва за поста
вља ње бисте посве ће не Ири ни Непо
кој чиц кој, архи тек ти која је про јек то
ва ла фон та ну Каме ни цвет у Град
ском пар ку – каже Весна Вуја но вић.

Н.Милошевић

УПИСУСРЕДЊЕШКОЛЕ

72слободнаместа

При ли ком упи са у сред ње шко ле, 
након првог упи сног кру га, у Срем ској 
Митро ви ци оста ло је 72 сло бод на 
места. Митро вач ку гим на зи ју у првом 
упи сном кру гу упи са ло је 194 уче ни ка, 
у седам оде ље ња, док је у при род но
мате ма тич ком сме ру оста ло шест сло
бод них места. У Еко ном ској шко ли „9. 
мај“ попу ње но је свих 180 места, у 

шест оде ље ња, као и у Меди цин ској 
шко ли „Дра ги ња Ник шић“.  Сред њу 
тех нич ку шко лу „Нико ла Тесла“ упи са
ло је 210 уче ни ка, чиме су и у њој сва 
места попу ње на, док је у Пре храм бе
ношумар ској и хемиј ској шко ли оста
ло 66 сло бод них места у пет обра зов
них про фи ла. 

Н.М.

ЈКПКОМУНАЛИЈЕ

Савскавода
исправназакупање

ЈКП Кому на ли је Срем ска Митро ви
ца оба ве шта ва гра ђа не о резул та ти ма 
ана ли зе сав ске воде, коју је извр шио 
Завод за јав но здра вље Срем ска 
Митро ви ца. Ана ли за сав ске воде је 
извр ше на 4. јула и то на тач ка ма узор
ко ва ња: Река Сава – Мала пла жа, 
Река Сава – Поче так пла же, Река 
Сава – Богаз, Река Сава – Дис пан зер.

Узор ко ва њем и ана ли зом физич ко
хемиј ских и микро би о ло шких пара ме
та ра сав ска вода на наве де ним лока
ли те ти ма одго ва ра зах те ви ма Уред бе 
о гра нич ним вред но сти ма зага ђу ју ћих 
мате ри ја у повр шин ским вода ма и 
под зем ним вода ма и седи мен ту и 
роко ви ма за њихо во дости за ње.

Пре по ру ке за здрав стве но без бед но 

купа ње: избе га ва ти роње ње, гњу ра
ње, прска ње, ска ка ње и гле да ње у 
води, при ли ком ула ска у воду посте
пе но се рас хла ди ти, оба ве зно се 
туши ра ти чистом водом са туше ва 
након изла ска из сав ске воде, врши ти 
над зор над купа њем мале деце (у 
пли ћа ку је вода нај за га ђе ни ја), после 
кише и олу је не купа ти се 23 дана, 
забра ни ти при ступ дома ћим живо ти
ња ма.

Моли мо све сугра ђа не да се у току 
борав ка на пла жи при др жа ва ју пра ви
ла забра не игре с лоп том у води и 
пешча ном делу пла же обе ле же ном 
зна ко ви ма забра не, како не би оме та
ли одмор и рекре а ци ју посе ти ла ца 
Град ске пла же у Срем ској Митро ви ци.
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СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Званичноотворена
улицаВукаКараџића

Еду ка тив ном шет њом 
уче ни ка ОШ „Бошко 
Пал ко вље вић Пин ки“ и 

ОШ „Јован Попо вић“ са гра
до на чел ни ком Вла ди ми ром 
Сана де ром, уз струч ну 
помоћ води ча, исто ри чар ке 
умет но сти Тање Јесре тић из 
Заво да за зашти ту спо ме ни
ка кул ту ре, у четвр так, 12. 
јула, зва нич но је отво ре на 
ули ца Вука Кара џи ћа у 
Срем ској Митро ви ци. Овом 
при ли ком митро вач ки 
основ ци могли су да се упо
зна ју са бога том исто ри јом 
Гра да, инсти ту ци ја ма кул ту
ре које се нала зе у поме ну
тој ули ци, као и са зна ча јем 
њене рекон струк ци је. На 
новој рас кр сни ци са сема
фо ром код Сто тек са, уче ни
ци су има ли при ли ку да од 
при пад ни ка сао бра ћај не 
поли ци је нау че нешто о пра
ви ли ма и без бед но сти у 
сао бра ћа ју, као и да уче
ству ју у демон стра ци ји без
бед ног пре ла ска ули це. Ова 
шет ња завр ше на је на 
рекон стру и са ном Жит ном 
тргу, који су уче ни ци могли 
да раз гле да ју и о њему чују 

нешто од свог води ча. 
Пре ма речи ма гра до на

чел ни ка Вла ди ми ра Сана
де ра, отва ра њем ове ули це 
завр шен је про је кат пешач
ке зоне у Срем ској Митро ви
ци. 

– Ули ца Вука Кара џи ћа је 
послед ња у низу инфра

струк тур них про је ка та рађе
них у цен тру гра да. Ова ули
ца је изу зет но важна због 
сао бра ћа ја, с обзи ром на то 
да њом про ла зи мно го вози
ла, пеша ка и бици кли ста, и 
прак тич но пове зу је цен тар 
гра да са оста лим њего вим 
дело ви ма. Њом цир ку ли ше 

и град ски пре воз. Мислим 
да смо све ово изве ли на 
добар начин и да се није 
мно го осе ти ло то што је ули
ца била затво ре на шезде се
так дана. Могу само да 
изра зим задо вољ ство што 
су радо ви завр ше ни у мак
си мал ном року. Поред ули

Шетњасаградоначелником

СаЖитногтрга
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це, изгра ђе на је и нова рас
кр сни ца, која је модер ни зо
ва на са сема фо ри ма и 
модер ном сиг на ли за ци јом 
за глу ве и сле пе. Ура ђе на је 
и ком плет на инфра струк ту
ра испод ули це, заме ње на 
је водо вод на мре жа, гасна 
мре жа је про ши ре на, а 

Теле ком и Елек тро ди стри
бу ци ја су одра ди ли свој део 
посла. Ми наста вља мо са 
кон цеп том који смо зами
сли ли, а то је да поред ста
рих згра да пра ви мо модер
ну инфра струк ту ру, и тако 
жели мо да пока же мо да 
Срем ска Митро ви ца води 
рачу на како о сво јим ста рим 
објек ти ма, тако и о модер
ни за ци ји Гра да – рекао је 
Сана дер и додао да је за 
цео овај про је кат укуп но 
потро ше но 32 мили о на 
дина ра. Са 23 мили о на про
је кат је финан си ра ла Упра
ва за капи тал на ула га ња АП 
Вој во ди не, а оста так је 
финан си рао Град Срем ска 
Митро ви ца. 

Шет њи пово дом отва ра ња 
ули це Вука Кара џи ћа при су
ство ва ли су и начел ник 
Град ске упра ве за обра зо
ва ње, кул ту ру и спорт Или ја 
Недић, начел ник Град ске 
упра ве за сао бра ћај, кому
нал не и инспек циј ске посло
ве Миро слав Јова но вић, као 
и заме ни ца гра до на чел ни ка 
Све тла на Мило ва но вић. 

Н.Милошевић

АГЕНЦИЈАЗАРУРАЛНИРАЗВОЈ

Златноруно
Сирмијума
У циљу очу ва ња насле ђа 

у слу жби локал ног раз
во ја, Град Срем ска 

Митро ви ца скло пио је парт
нер ство са орга ни за ци јом 
Етно мрежа на реа ли за ци ји 
про јек та Професионализација
женаимладихкаопроизвођа
ча рукотворина. Про је кат се 
реа ли зу је у окви ру Ини ци ја ти
ве за упо шља ва ње 1.000 жена 
у рурал ним под руч ји ма 
(www.1000zena.rs) и има подр
шку Коор ди на ци о ног тела за 

род ну рав но прав ност Репу
бли ке Срби је, НАЛЕ ДАa и 
РАСа. Циљ је да се на годи
шњем нивоу обез бе ди повре
ме ни посао за 1.000 жена и 
додат ни извор при хо да за 
њихо ва дома ћин ства.

Про је кат под ра зу ме ва реа
ли за ци ју ради о ни ца, које су 
тра ја ле три сед ми це, у који ма 
су  уче ство ва ле пред став ни це 
локал них занат ских удру же ња 
и сео ских удру же ња жена, 
које се баве изра дом руко тво
ри на у раз ли чи тим тех ни ка ма. 

Девет Митров чан ки, у окви
ру овог про јек та, про шло је 
спе ци ја ли зо ва ну обу ку у јед
ној од тра ди ци о нал них тех ни
ка – пусто ва ње.  Пусто ва ње 
пред ста вља нај ста ри ју тра ди
ци о нал ну тех ни ку руч ног 
ваља ња вуне која под ра зу ме
ва више ча сов но трља ње вуне 
топлом водом и сапу ном. 
Резул тат су вуне не тор бе, 
под ме та чи, лоп ти це, седа ли

це и оста ли про из во ди који су 
назва ни ЗлатноруноСирми
јума. У окви ру про јек та, пола
зни це ће про ћи и обу ке на 
тему дизај на и пако ва ња за 
локал ни бренд, обу ке на тему 
уна пре ђе ња про мо ци је, пре
зен та ци је про из во да и уре ђе
ња изло жбе ног про сто ра. 
Један део ради о ни ца одно си 
се на про мо ци ју локал них 
руко тво ри на као покло на за 
про то кол гра до на чел ни ка и 
суве ни ра за гале ри ју Цар ске 

пала те Сир ми ју ма, а све уче
сни це има ле су при ли ку да 
уче ству ју и на завр шном дога
ђа ју Етномреже у Скуп шти ни 
Гра да Бео град,  у окви ру кон
фе рен ци је Шампиони локал
ног развоја.  Сер ти фи ка те 
жена ма које су про шле обу ку, 
уру чи ли су  Зора на Михај ло
вић, пот пред сед ни ца Вла де и 
мини стар ка гра ђе ви нар ства, 
сао бра ћа ја и инфра струк ту ре, 
и Бран ко Ружић, мини стар 
држав не упра ве и локал не 
само у пра ве у Вла ди Репу бли
ке Срби је. 

Дома ћин обу ка и ради о ни ца 
у Срем ској Митро ви ци били 
су Уста но ва за него ва ње кул
ту ре Срем и Аген ци ја за 
рурал ни раз вој Гра да Срем
ска Митро ви ца. Златно руно 
Сирмијума ће се први пут 
пред ста ви ти кра јем јула на 
Међу на род ном сај му рурал
ног ства ра ла штва у Тарев ци
ма код Модри че.
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МАНЂЕЛОС

Контролапрскалица
Недав но наја вљи ва на 

бес плат на кон тро ла 
прска ли ца и ато ми зе

ра од стра не Пољо при вред
не струч не слу жбе у Срем
ској Митро ви ци за сада се 
успе шно одви ја. У уто рак, 
10. јула, струч ња ци из 
Пољо при вред не струч не 
слу жбе и Пољо при вред ног 
инсти ту та „Петар Дре згић“ 
оби шли су Ман ђе лос, где су 
успе шно пре гле да ли и 
искон тро ли са ли меха ни за
ци ју десе так пољо при вред
ни ка из овог села. 

Пре ма речи ма Жива на 
Јова но ви ћа из Пољо при
вред не струч не слу жбе, циљ 
ове кон тро ле је про ве ра тех
нич ке исправ но сти прска ли
ца и ато ми зе ра и њихо ве 
екс пло а та ци о не поу зда но
сти. 

– Ова мера још увек није 
оба ве зна, али ће веро ват но 
бити уве де на наред не годи
не, јер ће прин ци пи Европ
ске уни је зах те ва ти ова кву 
кон тро лу. Све ово ради мо 
да бисмо про ве ри ли тех нич
ку исправ ност и извр ши ли 
кали бра ци ју прска ли ца. 
Први и основ ни бене фит 
ове кон тро ле је боља и ква
ли тет ни ја апли ка ци ја пести
ци да. Дру га ствар је раци о
нал ни ја потр о шња хемиј ских 
сред ста ва, као и еко ном ска 
уште да. Тре ћа ствар је 
зашти та живот не сре ди не, 
као и самих руко ва о ца тех
нич ким сред стви ма, јер је 
рад са хемиј ским сред стви

ма опа сан и о томе се мора 
води ти рачу на – каже Јова
но вић и дода је да ће кон тро
ла прска ли ца и ато ми зе ра 
убу ду ће бити оба ве зна за 
све пољо при вред ни ке, који 
ће тако доби ти сер ти фи ка те 
без којих неће моћи да апли
ци ра ју на кон кур се, нити да 
про да ју сво је про из во де. 

Мар ко Кусић из Ман ђе ло
са један је од пољо при вред
ни ка који је ову при ли ку 
иско ри стио да извр ши пре
глед сво је прска ли це. 

– Могло је и више да нас 
дође, јер је ово вео ма добро 
за пољо при вред ни ке. Ова ко 
ћемо моћи да види мо да ли 
су нам исправ не прска ли це, 
да ли рас по ре ђу ју довољ ну 
коли чи ну воде и хеми ка ли ја, 

како не би дошло до раз ба
ци ва ња и уза луд ног тро ше
ња – каже Кусић. 

Кон тро ла прска ли ца и ато
ми зе ра све до јесе ни врши
ће се на целој тери то ри ји 

Срем ске Митро ви це, а циљ 
је да се у сва ком митор вач
ком селу пре кон тро ли ше 10 
до 15 ових маши на. 

Н.Милошевић

ЖиванЈовановићМаркоКусић

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

ЖуркаХаос
аниматора
У субо ту, 14. јула, на Тргу Ћире Миле ки ћа у 

Срем ској Митро ви ци оди гра ла се Жур ка 
Хаос ани ма то ра. Сви при сут ни има ли су 

при ли ку да ужи ва ју у пред ста ва ма са ватром, 
лед све тли ма, ласе ри ма и лам пи о ни ма, а нај
ви ше заба ве било је за оне нај мла ђе, који су 
били оду ше вље ни пер фор ман си ма у изво ђе
њу акро ба та. 

Ина че, Хаос ани ма то ри су гру па при ја те ља 
који сво је актви но сти посве ћу ју деци, и за њих 
спре ма ју ова кве пред ста ве широм Срби је. 

Н.М.
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ВРДНИК

Рачунаризаосновце
Покрећемо покретаче 

је про грам Теле ко ма 
Срби је у окви ру којег 

се нала зе про јек ти, који про
мо ви шу пози тив не про ме не 
у дру штву, а мали покре та чи 
из врд нич ке основ не шко ле 
су побед ни ци овог Теле ко
мо вог кон кур са.

За нај мла ђе покре та че, 
децу из основ них шко ла, 
кроз про грам Стварамо 
знање Теле ком Срби ја сва
ке годи не опре ма 20 инфор
ма тич ких каби не та, а ова 
актив ност се одви ја под 
покро ви тељ ством Мини
стар ства про све те, нау ке и 
тех но ло шког раз во ја.

Уче ни ци ОШ „Мили ца 
Сто ја ди но вић Срп ки ња“ из 
Врд ни ка су ово го ди шњи 
добит ни ци нових рачу на ра 
и модер не инфор ма тич ке 
опре ме у окви ру поме ну тог 
про јек та Стварамознање. 

До ове вред не награ де 
они су дошли гла са њем 
путем зва нич не Феј сбук 
стра ни це мтс Твој свет. 
Током тра ја ња кон кур са 
забе ле же но је пре ко 100.000 
гла со ва који су одлу чи ва ли 

које ће шко ле доби ти ову 
савре ме ну опре му.

Пода так да су ово го ди
шњи добит ни ци шко ле из 
малих места у Срби ји, међу 
који ма је и врд нич ка, јасно 
гово ри да је било потреб но 
да се око овог циља анга жу
ју не само ђаци шко ле, већ и 
цело куп на локал на зајед ни
ца. То пока зу је да се једи но 
удру жи ва њем око неког 

важног циља могу под ста ћи 
пози тив не про ме не у дру
штву.

Реци мо још да је кроз овај 
про је кат до сада опре мље
но 40 инфор ма тич ких каби
не та широм Срби је и дони
ра но 1.200 рачу на ра како би 
број ни ђаци сте кли сво ја 
прва зна ња о инфор ма ци о
ним тех но ло ги ја ма.

 С.Џ.

ОШМилицаСтојадиновићСрпкињауВрднику

Сред ња струч на шко ла 
„Бори вој Михај ло вић 
Михиз“ из Ири га и ове 

годи не је пону ди ла уче ни ци
ма за упис два сме ра, за 
зани ма ње кули нар ски тех
ни чар и вино гра дар – винар. 

Оба сме ра су четво ро го
ди шња, а кво та за смер 
вино гра дар – винар била је 
30 уче ни ка, док се у оба јул
ска упи сна рока упи са ло 
све га 10 уче ни ка. Како 
сазна је мо од дирек тор ке 
шко ле Иси до ре Бири њи, 
посто је неке наја ве да би се 
у сеп тем бру на овој смер 
могло упи са ти још неко ли ко 
уче ни ка и у том слу ча ју било 
би фор ми ра но оде ље ње.

Када је реч о сме ру кули
нар ски тех ни чар, кво та за 
упис је била 26 уче ни ка и та 
кво та ће у пот пу но сти бити 
испо што ва на. Тако се и у 
овој ири шкој шко ли пока за
ло, као и у мно гим шко ла ма 

по гра до ви ма у Срби ји, да је 
кули нар ско зани ма ње јед но 
од нај по пу лар ни јих и са 
доста упи са них уче ни ка.

– Има мо добре усло ве 
како би прак ти чан рад реа
ли зо ва ли што успе шни је. 
Кули на ри има ју сво ју кухи њу 
где оба вља ју парт ки чан рад 
 дру га, тре ћа и четвр та 
годи на јед ном недељ но, а 
има мо скло пље не и уго во ре 
са мно гим ресто ра ни ма где 
ђаци, тако ђе, оба вља ју 
прак ти чан рад. Вина ри сво ју 
прак су оба вља ју у школ ском 
подру му, има мо и школ ски 
вино град, а и скло пље не 
уго во ре са доста вина ри ја 
на под руч ју ири шке општи не 
– рекла је дирек тор ка Иси
до ра Бири њи. 

Уче ни ци који упи шу прву 
годи ну у овој шко ли, има ју 
бес пла тан пре воз ка Руми, 
Новом Саду, Врд ни ку и 
Шатрин ци ма, као и бес плат

не уџбе ни ке.  Тако ђе, уче ни
ци кувар ског сме ра доби ја ју 
бес плат не уни фор ме за рад.

С.Џ.

УПИСУСРЕДЊЕШКОЛЕ

Уписано36ученика

ИсидораБирињи

Почели
јавнирадови

Наци о нал на слу жба за 
запо шља ва ње и ири шка 
општи на има ли су рас пи
сан кон курс за орга ни зо
ва ње и спро во ђе ње јав
них радо ва на који ма се 
анга жу ју неза по сле на 
лица, а који је затво рен 
кра јем јуна.

Пре ма кон кур су, мак си
мал на дужи на тра ја ња 
јав ног рада је чети ри 
месе ца а могућ ност реа
ли за ци је је у обла сти 
соци јал не и хума ни тар не 
делат но сти, одр жа ва ња и 
обна вља ња јав не инфра
струк ту ре и одр жа ва ња и 
зашти те живот не сре ди не, 
у циљу упо шља ва ња теже 
запо шљи вих лица, Рома, 
као и оних који су без 
посла дуже од 18 месе ци.

За ове наме не НСЗ и 
Општи на су обез бе ди ли 
око 1,4 мили о на дина ра, 
што под ра зу ме ва запо
шља ва ње десет рад ни ка 
у окви ру ово го ди шњих 
јав них радо ва и то на рок 
од чети ри месе ца.

На кон курс су се јави ли 
Аген ци ја за рурал ни раз
вој и ЈП Кому на лац Ириг.

У окви ру Аген ци је посао 
су доби ла три лица са 
сред њом струч ном спре
мом који су поче ли да 
раде 9. јула на уре ђе њу 
пешач ке ста зе Ириг – 
Хопо во. 

При  Кому нал цу  ради 
седам лица са основ ном 
и сред њом струч ном 
спре мом и то на посло ви
ма хор ти кул тур ног уре ђе
ња Ири га и Врд ни ка.

 – У окви ру јав них радо
ва које смо има ли про шле 
годи не, од анга жо ва них 
лица два су после тога 
доби ли стал ни посао у 
нашем пред у зе ћу – рекао 
је за наше нови не дирек
тор Алек сан дар Маној ло
вић. С.Џ.
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Дведеценијесапотрошачима

Јав но пред у зе ће за дистри бу ци ју 
при род ног гаса Срем гас Срем ска 
Митро ви ца је осно ва но Одлу ком 

Скуп шти не општи не Срем ска Митро
ви ца, 25. јуна 1998. годи не, а реше
њем При вред ног суда у Срем ској 
Митро ви ци, од 14. јула исте годи не, 
пред у зе ће је и зва нич но поче ло са 
радом. Тако је за ЈП Сремгас 2018. 
годи на јуби лар на јер се навр ша ва 20 
годи на рада и посто ја ња.

Пред у зе ће је осно ва но са циљем 
изград ње и одр жа ва ња дистри бу тив не 
гасне мре же и обез бе ђе ња трај ног и 
несме та ног снаб де ва ња потро ша ча 
при род ним гасом на тери то ри ји гра да 
Срем ска Митро ви ца. Основ на делат
ност пред у зе ћа је дистри бу ци ја гаса и 
упра вља ње дистри бу тив ном гасном 
мре жом, а поред тога пред у зе ће се 
бави изград њом дистри бу тив не гасне 
мре же као и трго ви ном при род ним 
гасом. 

На тери то ри ји гра да Срем ска Митро
ви ца изгра ђе на је гасо вод на мре жа 
дужи не пре ко 260 кило ме та ра челич не 
и поли е ти лен ске мре же, којом упра
вља опе ра тор дистри бу тив ног систе
ма ЈП Сремгас. 

Про да ју при род ног гаса ово пред у зе
ће врши на тери то ри ји гра да Срем ска 
Митро ви ца, где снаб де ва око 5.000 
кори сни ка, физич ких и прав них лица. 
Пред у зе ће посе ду је две лицен це за 
про да ју при род ног гаса, за снаб де ва
ње и јав но снаб де ва ње.

Сремгас је, тако ђе, радио на гаси
фи ка ци ји свих инду стриј ских зона и на 
вели ком инфра струк тур ном про јек ту, 
изград њи под во жња ка у Фру шко гор
ској ули ци.

У наред ном пери о ду Сремгас пла
ни ра да завр ши гаси фи ка ци ју села 
запад ног дела гра да, Кузми на и Мар
ти на ца, као и дру гих места где се про
це ни да посто ји заин те ре со ва ност гра
ђа на и при вред ни ка за при кљу че ње на 
дистри бу тив ну гасну мре жу.

До сада је ЈП Сремгас реа ли зо
вао више фаза изград ње гасо вод не 
мре же:

– 1998 – 99. годи не – гаси фи ка ци
ја Срем ске Митро ви це

– 2000. годи не – наста вак гаси фи
ка ци је Срем ске Митро ви це

– 2003. годи не – гаси фи ка ци ја 
Лаћар ка

– 2004. годи не – гаси фи ка ци ја 
Јар ка и Шаши на ца

– 2006. годи не – гаси фи ка ци ја 
Мачван ске Митро ви це, Сала ша 
Ноћај ског и Ноћа ја

– 2007 – 2015. годи не – гаси фи ка
ци ја инду стриј ских зона, са настав
ком изград ње дитри бу тив ногасне 
мре же и при кљу ча ка на посто је ћем 
дистри бу тив ном под руч ју

– 2016. годи не – изме шта ње гасо
во да током изград ње првог под во
жња ка у Срем ској Митро ви ци

Напрвомместу
сунампотрошачи
безкојихнимине
бисмопостојали
ових20година.
Наставићемода

подижемоквалитет
нашихуслугајерсмо
ми,пресвега,сервис
грађанаипривреде
инашаједелатност

одјавногзначаја
пасвојепословање

планирамоутим
оквирима,каже
ДаницаНедић

Планирање
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На месту врши о ца дужно сти 
дирек то ра Јав ног пред у зе ћа за 
дистри бу ци ју при род ног гаса  Срем
гас из Срем ске Митро ви це нала зи се 
Дани ца Недић, дипло ми ра ни прав
ник.

– Скуп шти на Гра да усво ји ла је 
Про грам посло ва ња ЈП Сремгас за 
2018. годи ну и то је оквир у коме 
функ ци о ни ше мо у наред ном пери о
ду. Тим Пла ном дефи ни сан је и један 
важан и вели ки про је кат који се тиче 
гаси фи ка ци је два вели ка места, 
Кузми на и Мар ти на ца. Већ је на кра
ју реа ли за ци ја про јек то ва ња и актив
но сти смо усме ри ли на прав ноадми
ни стра тив не посло ве који су осно ва 
за даљи рад. Нада мо се да ћемо у 
овој годи ни успе ти да отпоч не мо и 
град њу на тере ну. Поред овог вели
ког про јек та, увек смо ту да подр жи
мо важне про јек те које Град спро во
ди у циљу побољ ша ња ква ли те та 
живо та Митров ча на пра те ћи раз вој
не актив но сти које су пла ни ра не. 

Један од циље ва је и пове ћа ње 
бро ја кори сни ка при род ног гаса а 
пода ци за про шлу годи ну гово ре да 

је тај тренд пози ти ван и да сво јим 
посло ва њем пове ћа ва мо број физич
ких, али и прав них лица који су кори
сни ци наших услу га. Ту су и све оста

ле редов не актив но сти које оба вља
мо, од кон тро ла, очи та ва ња, изград
ње при кљу ча ка и дру гих посло ва у 
систе му. Интен ци ја нам је да у 
наред ном пери о ду наста ви мо и са 
ула га њем у обу ча ва ње запо сле них 
како би обез бе ди ли мак си мум у пру
жа њу услу га.

На првом месту су нам потро ша чи 
без којих ни ми не бисмо посто ја ли 
ових 20 годи на. Наста ви ће мо да 
поди же мо ква ли тет наших услу га јер 
смо ми, пре све га, сер вис гра ђа на и 
при вре де и наша је делат ност од јав
ног зна ча ја па сво је посло ва ње пла
ни ра мо у тим окви ри ма.  Пра ти мо 
њихо ве потре бе и жеље и систем 
сва ко днев но уса вр ша ва мо како би 
задо вољ ство било обо стра но. 

Јуби леј од 20 годи на посто ја ња је 
важан јер саби ра мо иску ства и  
резул та те, при се ћа мо се свих важних 
дога ђа ја и сарад ни ка у ове две деце
ни је и све то угра ђу је мо у теме ље 
нашег посло ва ња. Ових 20 годи на 
нас оба ве зу је да ради мо још више и 
још боље  – рекла је Дани ца Недић 
в.д. дирек то ра ЈП Сремгас.

Срем-гасданасисутра…

Пред у зе ће ће и даље пра ти ти раз
вој не актив но сти Гра да и соп стве ним 
сред стви ма гра ди ти гасо вод ну мре жу 
како би се опре ми ле нове инду стриј
ске зоне и пове ћа ла њихо ва атрак тив
ност за нове инве сти ци је.

Кон ти ну и ра но се ради на кори шће
њу савре ме них тех но ло ги ја у дистри
бу ци ји при род ног гаса, уво ђе њем 
савре ме ног инфор ма ци о ног систе ма 
ГИС тех но ло ги је, даљин ског пра ће ња 
вели ких инду стриј ских потро ша ча, а 
пла ни ра се да и у наред ном пери о ду 
наста ви мо са уво ђе њем висо ких тех
но ло ги ја пре све га у погле ду мере ња, 
очи та ва ња и даљин ског пра ће ња 

потро шње при род ног гаса.
Ква ли тет ном изград њом гасо во да, 

уз кори шће ње савре ме них мате ри ја ла 
и опре ме, стал ном кон тро лом и одр
жа ва њем систе ма ЈП Сремгас обез
бе ђу је висок ква ли тет рада и поу зда
ност у дистри бу ци ји при род ног гаса и у 
тех нич котех но ло шком сми слу пред
ста вља инте грал ни део једин стве ног 
гасо вод ног тран спорт нодистри бу тив
ног систе ма у земљи.

Један од нај ве ћих иза зо ва дана
шњи це је про на ћи начин оства ри ва ња 
одр жи вог раз во ја, тј. како задо во љи ти 
све већу потре бу за енер ги јом, а да се 
исто вре ме но зага ђе ње око ли не сма

њи на мини мум. При род ни гас је 
витал на ком по нен та свет ске енер ге ти
ке. Он спа да у нај чи сти је, нај си гур ни је 
и нај ко ри сни је фосил но гори во, па му 
и упо тре ба све више расте. При род ни 
гас саго ре ва без штет них про ду ка та 
чађи и пепе ла, с малим еми си ја ма 
угљенмонок си да и сум пордиок си да 
чиме се свр ста ва међу еко ло шки нај
чи сти је енер ген те. 

Зашти та око ли не један је од прин ци
па поли ти ке посло ва ња ЈП Сремгас. 
Редов но и на вре ме се спро во де пре
гле ди и испи ти ва ња, те сер ви си ра ња 
опре ме, у  скла ду са закон ским оба ве
за ма и роко ви ма.

ДаницаНедић

Интервенција Сигурностнајважнија:годишњипрегледи
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Белдоксехотурнеја
Рум ска публи ка је и ове годи на има

ла при ли ку да погле да три ква ли тет на 
доку мен тар на фил ма у окви ру већ 
уста ље не сарад ње кроз БЕЛ ДОКС 
Ехо тур не ју овог међу на род ног фести
ва ла доку мен тар ног фил ма.

Тур не ја Бел докс ехо одр жа на је у 
Руми од 9. до 11. јула, а том при ли ком 
при ка за на су три фил ма из про гра ма 
упра во завр ше ног 11. изда ња овог зна
чај ног фести ва ла.

То су били аустриј ски филм Валдхај
мов валцер режи сер ке Рут Бекер ман 
која је, ујед но, била и међу акти ви сти
ма који су поку ша ли да спре че избор 
Валд хај ма за гене рал ног секре та ра 
УН. 

Дру ги је филм 14 јабука настао у 
копро дук ци ји Тај ва на и Мјан ма ра.

Послед њи је пред рум ском публи
ком при ка зан филм Доћи ће жути
људиса истокаипићеводусаМора
ве аутор ке Тање Брза ко вић који се 
бави живо том кине ских мигра на та који 
живе и раде у Срби ји.

За све љуби те ље фил ма улаз је био 
бес пла тан, орга ни за тор тур не је у Руми 
је Вор ки тим, а покро ви тељ је рум ска 
општи на. С.Џ.

ГАЛЕРИЈА„ЛАЗАРВОЗАРЕВИЋ“

Одржаналиковна
радионица

У Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“ је у сре ду 
11. јула одр жа на ликов на ради о ни ца у којој 
су уче ство ва ли пола зни ци Еду ка тив ног 
цен тра Кар даш aрт. Инспи ра ци ју за сво је 
ликов не радо ве пола зни ци су нашли на 
неким од број них сли ка митро вач ког сли ка
ра Дра га на Мар ти но ви ћа, које су изло же не 
у скло пу изло жбе Воста ни Сер би је. 

Дирек тор Гале ри је Милан Марин ко вић је 
рекао да су се кроз реа ли за ци ју ликов не 
ради о ни це, Гале ри ја и Еду ка тив ни цен тар 
Кар даш aрт нашле на зајед нич ком задат ку 
попу ла ри за ци ји ликов не умет но сти. Тако ђе 
је иста као да је Гале ри ја спрем на за ширу 
сарад њу, која ће се кроз број ни је ликов не 
ради о ни це и слич не садр жа је интен зи ви ра
ти у будућ но сти. У току реа ли за ци је ради о
ни це пола зни ци су има ли част да се упо
зна ју са сли ка ром и про фе со ром са Ака де
ми је Еду конс, Нена дом Стан ко ви ћем и јед
ним од  нај по зна ти јих ликов них кри ти ча ра, 
Деја ном Ђори ћем, који су били у посе ти 
изло жби Дра га на Мар ти но ви ћа..

Да под се ти мо, изло жба сли ка Дра га на 
Мар ти но ви ћа Мар ти на отво ре на је у Гале
ри ји „Лазар Воза ре вић“ 28. јуна, а изло жба 
је упри ли че на пово дом сто го ди шњи це од 
завр шет ка Првог свет ског рата. Изло жба 
која ево ци ра сећа ња на вре ме стра да ња и 
побе де у Вели ком рату, обра ђе на у пет 
темат ских циклу са (Мали заду шни ци, Чува
ри огњи шта, Остај те овде, У сла ву пре да ка, 
Очи наде, Све то писмо ћири ли ца и два 
мону мен тал на полип ти ха, Пла ви сно ви и 
Цар ство убо го сти)  може се погле да ти у 
изло жбе ном про сто ру гале ри је до 31. авгу
ста.

М.В.

Гле да но укуп но, у рум ским сред њим 
шко ла ма је било места за 540 уче
ни ка плус оде ље ње уче ни ка 

инфор ма тич ког сме ра који је доби ла 
Гим на зи ја.

 У Гим на зи ји „Сте ван Пузић“ упи са но 
је 57 уче ни ка на дру штве но  језич ком и 
48 уче ни ка на општем сме ру, док су се 
за ИТ оде ље ње јави ла чети ри уче ни ка, 
па оно није фор ми ра но . 

– Рум ска Гим на зи ја је, по бро ју упи
са них, на про шло го ди шњем нивоу а 
када је реч o ИТ сме ру за нада ре ну 
децу он је вери фи ко ван, тако да ће 
посто ја ти могућ ност да се деца упи су ју 
сле де ће годи не. Задо вољ на сам бро
јем упи са них, мада неће мо фор ми ра ти 
то ново ИТ оде ље ње – рекла нам је 
Софи ја Бла го је вић, дирек тор ка Гим на
зи је.

ССШ „Бран ко Ради че вић“ има ла је 
140 сло бод них места за упис и то је 
шко ла која је са пре ко 95 про це на та 
испу ни ла сво је пла но ве упи са, дакле 
нај ви ше од свих сред њих шко ла, па и 
не чуди што дирек тор Мир ко Зрнић 
каже да је пре за до во љан упи сним 
резул та ти ма. У четво рог ди шњем шко
ло ва њу попу ње на су оде ље ња еко ном
ски и прав ни тех ни чар , а по први пут 
ове годи не добри су резул та ти и код 
моде ла ра оде ће, од 26 упи са но је 22 
уче ни ка и два по ИОПу, дакле укуп но 
24. 

У тро го ди шњем шко ло ва њу од пла
ни ра них 30 упи са но је 25 уче ни ка за 
зани ма ње жен ски фри зер, а у мешо ви
том  оде ље њу од по 12 уче ни ка за 
зани ма ња кувар и коно бар упи са но је 
тач но 24 уче ни ка. Дакле, ове годи не у 
првим раз ре ди ма биће укуп но 133 нова 
уче ни ка , док је про шле годи не, под се
ћа мо, план био реа ли зо ван са око 85 
про це на та.

– Ми од сле де ће годи не пла ни ра мо и 
пети сте пен за кува ре и коно ба ре и 
пети сте пен за фри зе ре  кре а то ре 
мушких и жен ских фри зу ра. У сарад њи 
са локал ном само у пра вом смо пости
гли и дого вор са Висо ком послов ном 
шко лом из Новог Сада да од наред не 
годи не буде јед но њихо во оде ље ње у 
нашој шко ли. Морам иста ћи да ове 
годи не тек стил це у Сре му има ју само 
две шко ле  то је наша шко ла и то у 
четвр том сте пе ну и инђиј ска шко ла која 
упи су је кро ја че у тре ћем сте пе ну. А то 
је зани ма ње које се сада вео ма тра жи, 
не само у нашој општи ни – рекао је 
Мир ко Зрнић, дирек тор „Бран ко ве“ 
шко ле.

У Пољо при вред ној шко ли „Сте ван 

Петро вић Бри ле“ било је сло бод них 84 
места, а упи са но је 66 уче ни ка. Попу
ње не су кво те у зани ма њи ма вете ри
нар ски тех ни чар ( 27) и пољо при вред
ни тех ни чар 30 уче ни ка. За зани ма ње 
пекар упи са но је шест уче ни ка, а за 
меса ра само један. Како сазна је мо од 
дирек тор ке Мир ја не Божић, још је неиз
ве сно да ли ће бити фор ми ра но ово 
ком би но ва но оде ље ње, а и даље је 
отво ре на могућ ност за упис уче ни ка.

Тех нич ка шко ла „Милен ко Брзак Уча“ 
има ла је ове годи не 180 сло бод них 
места дакле, јед но оде ље ње више него 
лане, али се за ову шко лу опре де ли ло 
126 уче ни ка. 

На четвр том сте пе ну машин ски тех
ни чар за ком пју тер ско кон стру и са ње, 
елек тро тех ни чар ауто ма ти ке и елек
тро тех ни чар рачу на ра су попу ње ни а 
за смер елек тро тех ни чар рачу на ра 
било је потреб но и нај ви ше бодо ва за 
упис 72,74.

Од 15 елек тро ме ха ни ча ра за тер мич
ке и рас хлад не уре ђа је упи са но је 

Уписученикаусредњешколе

МиркоЗрнић

Уписано
430ученика

РУМА:ЗАВРШЕНУПИСУСРЕДЊЕШКОЛЕ
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РУМА

Усептембру
466првака

У новој школ ској годи ни у рум ским 
основ ним шко ла ма биће 466 прва ка. Од 
овог бро ја њих 237 је упи са но у град ске 
основ не шко ле. Гле да но по сели ма, нај
ма ње нових осно ва ца је у Вог њу, све га 
пет.

Као и прет ход них годи на и ове ће за 
уче ни ке који испу ња ва ју усло ве, било 
да је реч о деци из соци јал но угро же них 
поро ди ца или са већим бро јем деце, 
уџбе ни ци бити бес плат ни. Сред ства за 
бес плат не књи ге су делом са репу блич
ког, а делом са нивоа локал не само у
пра ве. По свим пред ви ђе ним осно ва ма 
у рум ској општи ни у про се ку пра во на 
бес плат не уџбе ни ке има око 600 уче ни
ка, док укуп но у основ ним шко ла ма 
наста ву поха ђа пре ко 2.800 ђака.

Зоран Дро бац, пред сед ник Акти ва 
дирек то ра рум ских основ них и сред њих 
шко ла за наше нови не је на почет ку 
упи са, изја вио да је упис почео и одре
ђе ном бри гом роди те ља, јер су чули 
да, по новом зако ну, ко не упи ше дете 
кажња ва се са 100.000 дина ра нов ча не 
казне. 

– Нема места бри га ма, зва ни чан 
упис је тра јао до 31. маја, али сва деца 
која се до овог дату ма не упи шу, из 
било ког раз ло га, нпр. лекар ског уве ре
ња, могу се упи са ти током лета, све до 
почет ка школ ске годи не – каже Зоран 
Дро бац.

ДевИнфобаза
података

Пре зен та ци ја ДевИн фо базе пода та
ка одр жа на је у рум ском Кул тур ном цен
тру 10. јула, у орга ни за ци ји Репу блич ког 
заво да за ста ти сти ку.

Како је рече но на пре зен та ци ји, ова 
база пода та ка је наме ње на за пра ће ње 
раз во ја, пла ни ра ње и изве шта ва ње и то 
је моћан алат који омо гу ћа ва орга ни зо
ва но и ефи ка сно чува ње инди ка то ра на 
јед ном месту, лако и брзо доби ја ње 
пода та ка из базе и њихо во пред ста вља
ње у обли ку табе ла, гра фи ко на, мапа и 
про фи ла.

Основ ни циљ пред ста вља ња био је 
упо зна ва ње запо сле них у систе му 
локал не само у пра ве са могућ но сти ма 
пре у зи ма ња ажур них социоеко ном ских 
пода та ка и инди ка то ра, како за ниво 
Репу бли ке, тако и општи не, и то из 
више база.

девет, а од 15 елек тро ин ста ла те ра њих 
осам. 

Зани мљи во, за 15 опе ра те ра машин
ске обра де по дуал ном обра зо ва њу 
није се при ја вио није дан уче ник а за 15 
бра ва ра и зава ри ва ча, тако ђе по дуал
ном обра зо ва ње упи са ло се 16 уче ни
ка. 

– За ново оде ље ње које смо офор ми
ли на инси сти ра ње Уни је посло да ва ца 
и При вред не комо ре, а то је за обра зо
ва ње елек три ча ра са кво том од 30 уче
ни ка јави ло се све га пет уче ни ка, па 
ћемо мора ти да их пре ба ци мо у нека 
дру га оде ље ња, за шта се буду опре де
ли ли. Задо во љан сам упи сом у четвр ти 
сте пен обра зо ва ња и у одре ђе на зани
ма ња у тре ћем сте пе ну, где смо доби ли 
и више уче ни ка него рани јих годи на, 
али је дуал но обра зо ва ње под ба ци ло. 
Ту се мора ради ти више на про мо ци ји 
за наред ни упис – кон ста ту је Игор 
Садри ја, дирек тор Тех нич ке шко ле.

Под се ти мо, ове годи не је било сло
бод но 540 места у рум ским сред њим 

шко ла ма, а упи са но је 430 ђака.
Сан дра Лац ко вић је завр ши ла ОШ 

„23.окто бар“ из Срем ских Кар ло ва ца,  
дошла  је у Руму и упи са ла се на смер 
прав ни тех ни чар.

 – Ниг де бли же нема овог сме ра, па 
сам иза бра ла Руму. Циљ ми је да по 
завр шет ку сред ње шко ле упи шем 
Поли циј ску ака де ми ју и ово ће ми бити 
добра осно ва за даље шко ло ва ње. То 
ми је била и прва жеља, биће мало 
про блем путо ва ње, али ћу се потру ди
ти да то шко ла не осе ти – каже Сан дра.

Мир ја на Живо тин је одлич на уче ни ци 
из Ири га која је ишла у ОШ „Доси теј 
Обра до вић“ .

 – Упи са ла сам општи смер, сви су ми 
пред ме ти добро ишли, али више волим 
при род не нау ке. Нисам још одлу чи ла 
шта ћу даље, зато имам чети ри годи не 
да добро раз ми слим. Путо ва ћу али 
није про блем, Рума није дале ко, а има 
још неких мојих дру га ра из раз ре да који 
су се овде упи са ли – рекла нам је Мир
ја на. С.Џ.

СандраЛацковић МирјанаЖивотин
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УПВОПОЛЕТАРАЦРУМА

Реновирасеобјекатуцентруграда
Ових дана су запо че ли радо ви 

на адап та ци ји врти ћа Цен тар 
УПВО Поле тар ца који зајед нич

ки финан си ра ју Покра ји на и рум ска 
општи на. Наи ме, вред ност радо ва је 
око 9,2 мили о на дина ра, а у тој суми је 
око 5,6 мили о на покра јин ских сред ста
ва док је оста так обез бе ди ла локал на 
само у пра ва. 

Ради се на заме ни кана ли за ци о не 
и водо вод не мре же, адап та ци ји купа
ти ла, ком плет ној заме ни пло чи ца и 
сани та ри ја, као и на елек тро ин ста ла
ци ја ма.

Са током радо ва упо зна ли су се и 
в. д. дирек тор Поле тар ца Радо слав 
Машић и Све ти слав Дамјан чук, шеф 
Оде ље ња за дру штве не делат но сти 
који су овај обје кат у цен тру гра да оби
шли 13. јула.

 – Дуги низ годи на у овом врти ћу 
није било зна чај ни јих ула га ња и зато је 
важно да га сада рено ви ра мо, јер се он 
увек нала зи на врху листе жеља када 
роди те љи упи су ју сво ју децу у нашу 
уста но ву. Капа ци тет овог објек та је 
250 мали ша на, а ова број ка увек буде 
већа, тако да тре нут но у њему има мо 
око 300 деце. После свих поме ну тих 
радо ва ово ће бити један савре ме ни ји 
обје кат, али је наша жеља да и даље 
ради мо на модер ни за ци ји овог врти
ћа. Насто ја ће мо да, уз помоћ локал не 
само у пра ве, већ сле де ће годи не поку
ша мо да про ши ри мо капа ци те те врти
ћа Цен тар – рекао је в. д. дирек то ра 
Радо слав Машић.

Све ти слав Дамјан чук, шеф Оде ље
ња за дру штве не делат но сти је рекао 
да се чекао лет њи рас пуст како би се 
радо ви у врти ћу могли одви ја ти несме
та но. 

– Овде су засту пље не све гру пе, 
од јасле не до пред школ ске. Локал
на само у пра ва води дужну пажњу о 
побољ ша њу ква ли те та живо та свих 
сво јих сугра ђа на, посеб но деце. Зато 
се тру ди мо да из годи не у годи ну 
побољ ша ва мо усло ве борав ка у врти
ћи ма и шко ла ма. Оче ку је мо да ће се 
цео посао завр ши ти до кра ја авгу ста. 
Важно је напо ме ну ти и да град њу 
пред школ ских обје ка та изме шта мо и 
ван гра да. Радо ви на изград њи врти
ћа у Путин ци ма су поче ли, а у две ком
би но ва не гру пе биће око 50 мали ша
на. У Путин ци ма радо ве у пот пу но сти 
финан си ра рум ска општи на – иста као 
је Све ти слав Дамјан чук. 

Он је још јед ном под се тио да су 

врти ћи у рум ској општи ни, одлу ком СО 
Рума, пот пу но бес плат ни за све мали
ша не. Ове годи не из буџе та је издво је
но и седам мили о на дина ра за набав ку 
наме шта ја, сит ног инвен та ра и оста
лих нео п ход них ства ри за нор мал но 
функ ци о ни са ње врти ћа.

 Око 130 деце се тре нут но нала зи на 
листи чека ња. 

– Зато поку ша ва мо да про на ђе мо 
лока ци је за про ши ре ње капа ци те та 
наше пред школ ске уста но ве и могу 
рећи да има мо раз ло га за опти ми зам 
и веру је мо да ћемо током авгу ста или 
нај ка сни је до кра ја сеп тем бра има
ти аде кват не усло ве за фор ми ра ње 
нових пет гру па – додао је Све ти слав 
Дамјан чук. С.Џ.

СветиславДамјанчукиРадославМашићуобиласкурадова

Румскокултурнолето
Ово го ди шње Рум ско кул тур но лето 

је запо че ло 29. јуна кон цер том 
музи ча ра и брач ног пара  Шан

до ра Жада њи ја, цим ба ли сте и Ирен ке 
Бураи Жада њи, вио лон че лист ки ње који 
су пока за ли, кроз изво ђе ње попу лар них 
мело ди ја, али и озбиљ не музи ке како 
добро зајед но зву че ова два инстру мен
та. 

У окви ру Кул тур ног лета, рум ска публи
ка је има ла при ли ку да одгле да пред ста ву 
Прекобројна коју је напи са ла и режи ра ла 
глу ми ца Татја на Кец ман, по моти ви ма 
бест се ле ра Дневник БриџитЏоунс која 
је у Кул тур ном цен тру оди гра на 6. јула.

Ова коме ди ја гово ри о томе коли ко је 
човек данас постао опсед нут

изгле дом, нов цем, ста ту сним сим бо ли
ма и брен до ви ма, јуре ћи сле по за оном 
савр ше ном фор мом живо та, а исто вре

ме но запо ста вља ју ћи њего ву сушти ну.
Јуна ки ња позна тог бест се ле ра је 

додат но опте ре ће на про бле ми ма наше, 
срби јан ске жене. Наша Бри џит нема ни 
новац, ни стал ни посао, ни свој стан и 
нарав но  нема ни мужа. Оба ова деша
ва ња орга ни зо ва ла је Град ска библи о те
ка.

У Зави чај ном музе ју део про гра ма кул
тур них деша ва ња током лета запо че о је  
изло жбом сли ка Пре дра га Пеђе Јово ви
ћа под нази вом Светмеморисанихиска
за. Реч је о темат ској изло жби са 20 сли
ка које све до че о кафа на ма, кафан ском 
живо ту и атмос фе ри ових, за мно ге, дру
гих кућа.

Ово је Пеђи на деве та само стал на 
изло жба, а сли кар ством се бави више од 
25 годи на. Изла гао је више пута на жири
ра ним сало ни ма и колек тив ним изло жба

ма, где је често осва јао похва ле и награ
де, а био је уче сник сли кар ских коло ни ја 
у земљи и ино стран ству. Пеђа Јово вић је 
познат и као аутор који сво је сли ке радо 
дару је у хума ни тар не свр хе. 

Кул тур но лето је наста вље но 12. јула 
кон цер том еве р грин музи ке,  а вели ки 
број Румља на могао је да ужи ва у насту
пу позна тог пија ни сте, аран же ра и ком
по зи то ра Алек сан дра Дуји на и пева чи це 
Мили це Дудић Поње вић.

Орга ни за то ри Кул тур ног лета су Зави
чај ни музеј, Кул тур ни цен тар „Бра на Црн
че вић“, Град ска библи о те ка „Ата на си је 
Стој ко вић“ и Тури стич ка орга ни за ци ја 
који су за пери од до кра ја авгу ста, коли
ко тра је ово го ди шње Кул тур но лето, при
пре ми ли пре ко 20 деша ва ња, уз покр о ви
тељ ство рум ске општи не. 
 С.Џ.

Пројекат„РУМСКАПАНОРАМА“реализујесеузфинансијскуподршкуОпштинеРума.
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КРИСТИНАРАДОСАВЉЕВИЋ,ДИРЕКТОРКАТУРИСТИЧКЕОРГАНИЗАЦИЈЕШИД

Повећанбројноћења

Шид ска општи на што се тури
стич ке пону де тиче, има доста 
тога да пону ди. Љуби те љи ма 

при ро де на рас по ла га њу су оби ла зак 
три језе ра, три реке, бора вак у босут
ским шума ма, Наци о нал ном пар ку 
Фру шка гора, мана сти ри ма... Орга ни
зо ва ним гру па ма Тури стич ка орга ни
за ци ја Шид нуди оби ла зак Шида, који 
обу хва та пола зак испред тури стич ког 
инфоцен тра, затим, оби ла зак цркве 
Све тог Нико ла ја, цркве не ризни це, 
Музе ја наив не умет но сти Или ја нум, 
Гале ри је сли ка „Сава Шума но вић“ и 
род не куће позна тог шид ског сли ка ра. 
Након тога, посе ти о ци су у могућ но
сти да ауто бу сом посе те или север
ни део општи не у којем се нала зе 
неки од мана сти ра и јужни део, где се 
нала зи место Моро вић и вој на уста но
ва. Спо мен обе леж је Срем ски фронт, 
као јед но од нај зна чај ни јих кул тур но
исто риј ских спо ме ни ка на тери то ри
ји шид ске општи не, углав ном је први 
лока ли тет који посе ти о ци посе ћу ју 
при ли ком дола ска у Шид. У раз го во ру 
са дирек тор ком Тури стич ке орга ни за
ци је Шид Кри сти ном Радо са вље вић, 
сазна ли смо да је у овој годи ни забе
ле жен знат но већи број посе ти ла ца 
него што је то било про шле годи не 
и да је сва ким даном, све већи број 
заин те ре со ва них како поје ди на ца 
тако и орга ни зо ва них гру па, да посе те 
шид ску општи ну:

– Ста ти сти ка првог квар та ла ове 
годи не, беле жи пове ћа ње бро ја ноће
ња за неких 50 одсто него што је то 
било про шле годи не. Оче ку јем да ће 
се број ноће ња до кра ја годи не пове
ћа ти макар у оном про цен ту коме је 
пове ћа ње бро ја ноће ња на тери то
ри ји Репу бли ке Срби је, а који је про
шле годи не био пове ћан за 12 одсто. 
Све тури сте који дођу у нашу општи ну 
пози ва мо да посе те наш инфоцен тар 
који се нала зи у цен тру гра да. Ту могу 
узе ти инфор ма тор у којем могу доби ти 
инфор ма ци је шта све могу посе ти ти у 
нашој општи ни. Већи на их се изне на
ди бро јем кул тур ноисто риј ских вред
но сти које посто је у нашој општи ни,  
исти че дирек тор ка Радо са вље вић.

Током про шле годи не ура ђе на је 
реви та ли за ци ја изле ти шта Липо ва ча, 
које је нека да било вео ма посе ће но и 
попу лар но:

– Изле ти ште Липо ва ча би могло 
да буде микро ло ка ли тет за себе. То 
изле ти ште је нека да било вео ма попу
лар но, а у њему је радио ресто ран и 
посто јао је сме штај ни капа ци тет од 50 
лежа ја. Про шле годи не смо уз помоћ 
Мини стар ства трго ви не, тури зма и 
теле ко му ни ка ци ја, кре ну ли са реа ли
за ци јом про јек та Стазе здравља и 
нада мо се да ћемо и ове годи не доби
ти одре ђе ну помоћ како би наста ви ли 
изград њу ста зе. Мислим да је ста за 
била добар ода бир про јек та, с обзи

ром да посто је неке инди ци је да ћемо 
на Липо ва чи уско ро има ти нових сме
штај них капа ци те та, наво ди Кри сти на.

Упра во је сме штај ни капа ци тет један 
од про бле ма. На тери то ри ји шид ске 
општи не не посто ји није дан кате го ри
са ни сме штај ни обје кат, који би могао 
да при ми гру пу тури ста од 50 људи:

– Посто је објек ти који има ју капа
ци тет за сме штај 50 људи, али су они 
углав ном 30 одсто пуни. Орга ни за то
ри пута у већи ни слу ча је ва не при
хва та ју да тури сти буду сме ште ни у 
више обје ка та, зато што њихо ви усло
ви путо ва ња нала жу (када гово ри мо 
о стра ним тури стич ким аген ци ја ма), 
да сво је госте сме шта ју у објек те са 
мини му мом три зве зди це. Ми у нашој 
општи ни нема мо није дан кате го ри са
ни обје кат. С дру ге стра не, има мо ква
ли те тан при ва тан сме штај као што је 
реци мо у вила ма у Моро ви ћу, али су 
све то објек ти мањег сме штај ног капа
ци те та,  исти че дирек тор ка. 

Упр кос томе, све је већи број посе
ти ла ца који радо дола зе у шид ску 
општи ну, која је јед на од рет ких општи
на у Срби ји, која на сво јој тери то ри ји 
има три реке, три језе ра, три мана сти
ра, спо мен обе леж је, цркве ну ризни цу, 
а од про шле годи не и постав ку Фили пу 
Вишњи ћу. Дово љан раз лог за све оне 
који то до сада нису учи ни ли, да иско
ри сте ове лепе дане и дођу и ужи ва ју 
у шид ској општи ни.

Пројекат„ШИДСКАТРИБИНА:ОДСРЕДЕДОСРЕДЕ“реализујесеузфинансијскуподршкуОпштинеШид.
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Реформацивилнезаштите
Општин ско веће Општи не Пећин

ци на сед ни ци одр жа ној 11. јула, 
изме ђу оста лог утвр ди ло је пред

лог Одлу ке о изме ни и допу ни Одлу ке о 
орга ни за ци ји и функ ци о ни са њу цивил не 
зашти те на тери то ри ји општи не Пећин ци, 
као и пред лог Одлу ке о фор ми ра њу једи
ни це цивил не зашти те опште наме не.

Како је обра зло жио пред сед ник општи
не Пећин ци мр Жељ ко Трбо вић, који је 
ујед но и коман дант шта ба за ван ред не 
ситу а ци је изме на ма је пред ло же но да 
уло гу пове ре ни ка цивил не зашти те оба
вља пред сед ник Саве та месне зајед ни це, 
као и да се фор ми ра Једи ни ца цивил не 
зашти те опште наме не са 44 обве зни ка, 
коју би сачи ња ва ли коман дир вода, заме
ник коман ди ра и шест оде ље ња са по 
седам обве зни ка.

– Пред ло же ним изме на ма ће се 
пости ћи опти мал на вели чи на једи ни це, 
побољ ша ти струк ту ра, али и ство ри
ти повољ ни ји усло ви за финан си ра ње 
и функ ци о ни са ње Једи ни це цивил не 
зашти те опште наме не у нашој општи ни, 
што ће допри не ти сигур но сти и без бед но
сти наших гра ђа на и њихо ве имо ви не  – 
рекао је Трбо вић.

Већ ни ци су тако ђе усво ји ли и Изве штај 
о реа ли зо ва ним актив но сти ма Саве та за 
без бед ност сао бра ћа ја на општин ским 
путе ви ма и ули ца ма насе ље них места 
општи не Пећин ци за 2017. годи ну, а како 
је изло жио Милан Сте па но вић пред сед
ник Саве та за без бед ност сао бра ћа ја, 
све актив но сти има ју за циљ што већу 
без бед ност свих уче сни ка у сао бра ћа ју.

– Поред низа актив но сти који ма под
сти че мо без бед ност свих уче сни ка, 
посеб но желим да истак нем три би ну На
матурубезаутомобила, коју орга ни зу је
мо са Општи ном Пећин ци у сарад њи са 
шко ла ма. Три би на је вео ма еду ка тив на, а 
сва ке годи не наши мату ран ти пре ве зе ни 
су ауто бу си ма до места где се одр жа ва
ју матур ске вече ри и вра ће ни кућа ма, и 
тиме су пред у пре ђе не евен ту ал не сао
бра ћај не незго де – казао је Сте па но вић и 
додао да су ове, као и дру ге актив но сти, 
допри не ле томе  да нема пове ћа ња бро
ја сао бра ћај них незго да, настра да лих и 

повре ђе них током про те кле годи не као и 
да је без бед ност на општин ским путе ви
ма на задо во ља ва ју ћем нивоу.

Током про те кле годи не Савет је у 
сарад њи са Аген ци јом за без бед ност 
сао бра ћа ја и Општи ном Пећин ци реа ли
зо вао низ актив но сти – од орга ни зо ва ња 
еду ка ци је за трак то ри сте и поде ле рота
ци о них све та ла и рефлек ту ју ћих тро у гло
ва, пре ко орга ни зо ва ња окру жног так ми
че ња Шта знаш о саобраћају, три би не 
На матуру без аутомобила до орга ни
зо ва ња сао бра ћај нообра зов ног часа за 
ђаке прва ке Пажљивко.

МрЖељкоТрбовић МиланСтепановић

ПРОЈЕКЦИЈАФИЛМАКУПИНИК–НЕСТАНАКСРЕДЊЕВЕКОВНЕДРЖАВЕ

Купиникзаслужујевећумедијскупажњу
Пећи нач ка публи ка 9. 

јула је била у при ли ци 
да у окви ру Пећи нач

ког кул тур ног лета погле да 
доку мен тар ни филм Купиник
– нестанак средњевековне
државесни мљен у про дук ци ји 
Радио теле ви зи је Вој во ди не, 
на којем је струч ни сарад ник 
био архе о лог Пери ца Одо ба
шић из Тури стич ке орга ни за
ци је општи не Пећин ци. 

Доку мен тар ни филм је сни
ман у окви ру сери ја ла који 
при пре ма РТВ Расељени –
насељени, а пре ма речи ма 
Пери це Одо ба ши ћа, пре ле пи 
кадро ви сни ма ни из вазду ха 
и са земље, само упот пу њу ју 
при чу о Купи ни ку, послед њој 
пре сто ни ци сред њо ве ков
не срп ске држа ве и њего вим 
јуна ци ма међу који ма је сва
ка ко нај зна чај ни ји деспот Вук 
Гргу ре вић у наро ду познат као 
Змај Огње ни Вук.

Гово ре ћи о самом фил му 
Купиник – нестанак средње

вековнедржаве, Одо ба шић је 
нагла сио зна чај овог лока ли
те та, који има вели ку наци о
нал ну вред ност с обзи ром на 
то да је јед но вре ме Купи ник 
био пре сто ни ца сред ње ве

ков не срп ске држа ве, која 
након пада Купи ни ка пре ста је 
да посто ји.

– На нама је да тај пери од 
поно во осве тли мо, да га вра
ти мо у жижу инте ре со ва ња, 

да стек не заслу же но место 
јер је пре бо гат како лока ци ја
ма, тако и при ча ма о изу зет
ним људи ма који су носи ли 
тај пери од и који су допри не
ли да се сла ва срп ског наро
да, срп ске вла сте ле, срп ског 
оруж ја про не се не само на 
овим про сто ри ма, него по 
целој сред ње ве ков ној Евро
пи. Један од тих лич но сти је 
и Змај Огње ни Вук, деспот 
Вук Гргу ре вић, који је обе ле
жио тај пери од поло ви не 15 
века, сво јом хари змом, сво јом 
хра бро шћу и сво јом уло гом 
у сред ње ве ков ној исто ри ји – 
рекао је Одо ба шић и додао 
да је послед њих неко ли ко 
годи на еви дент на већа медиј
ска пажња која се огле да кроз 
сни ма ње доку мен тар них при
ло га и фил мо ва, као и да се 
акце нат јав но сти све више 
ста вља на сред ње ве ков но 
утвр ђе ње Купи ник, који тиме 
поно во ожи вља ва у дав но 
забо ра вље ним при ча ма.

ПерицаОдобашић
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Већенаградезанајбољеђаке
Пред сед ник општи не Пећин ци мр 

Жељ ко Трбо вић уру чио је 11. 
јула нов ча не награ де вуков ци ма 

и ђаци ма гене ра ци је све три основ не 
шко ле са тери то ри је пећи нач ке општи
не и Сред ње тех нич ке шко ле „Милен ко 
Вер кић Неша“. Награ ђи ва ње ђака гене
ра ци је и вуко ва ца је мера којом Општи
на Пећин ци тра ди ци о нал но награ ђу је 
вре дан и мар љив рад, а од ове годи не 
награ де су и уве ћа не за 50 одсто у одно
су на прет ход ну годи ну.

Награ ђе но је укуп но 18 носи о ца Вуко
ве дипло ме са по 15 хиља да и пет 
уче ни ка гене ра ци је са по 30 хиља да 
дина ра, а у раз го во ру са добит ни ци ма 
награ да пред сед ник Трбо вић је позвао 
уче ни ке да наста ве са успе шним шко ло
ва њем јер у пећи нач кој општи ни сва ка ко 
могу про на ћи запо сле ње вред но њихо
вог зна ња.

– Наша општи на има сре ће да награ
ђу је ова ко вели ки број успе шних уче
ни ка. Међу тим, нису то једи не погод но
сти који ма се тру ди мо да нашој деци и 
њихо вим роди те љи ма омо гу ћи мо што 

ква ли тет ни је шко ло ва ње и пости за ње 
што бољих резул та та, од суб вен ци о ни
са ног пре во за, пре ко бес плат ног лето ва
ња, као и бес плат ног ула за на пећи нач
ке базе не, до шко ле пли ва ња и мно гих 
дру гих награ да. Жели мо да наша деца 
јед ног дана сво је сно ве оства ре у нашој 
општи ни, у свом месту, те поред шко ло
ва ња у Тех нич кој шко ли у Пећин ци ма, у 
при ли ци смо да им пону ди мо и запо сле
ње у број ним ком па ни ја ма у Шима нов ци
ма. Поно сни смо на ову децу, на њихов 
мар љив труд и рад захва љу ју ћи који ма 
су пости гли ова ко вели ки успех, а ја сам 
посеб но поно сан на то што сам данас 
био у при ли ци да раз го ва рам са њима и 
уру чим им награ де – рекао је први човек 
пећи нач ке општи не.

Уче ни ке је поздра ви ла и начел ни
ца Оде ље ња за дру штве не делат но сти 
Сне жа на Гагић, која им је поже ле ла успе
шан наста вак шко ло ва ња, а како су обе
ћа ли награ ђе ни уче ни ци, потру ди ће се 
сва ка ко да оства ре што боље резул та те.

Лука Чубри ло из Попи на ца је ђак гене
ра ци је и каже да иза постиг ну тог успе

ха сва ка ко сто ји вели ки труд и рад свих 
осам годи на, као и да је награ да сва ка ко 
добра моти ва ци ја и под сти цај за даље. 
Са Луком се сла же и Ђур ђи на Мар јан из 
Купи но ва која је заслу жи ла награ ду као 
вуко вац.

Ђак гене ра ци је Сред ње Тех нич ке 
шко ле из Пећи на ца Алек сан дра Симић 
из Пећи на ца, која је завр ши ла смер 
еко ном ски тех ни чар, рекла нам је да је 
доста ради ла про те кле чети ри годи не, уз 
вели ку подр шку раз ред ног ста ре ши не и 
оста лих про фе со ра, као и да се труд на 
кра ју испла тио

Са децом су данас били и поно сни 
роди те љи, чија је подр шка деци сва ка ко 
јед на од нај ва жни јих током чита вог шко
ло ва ња и одра ста ња.

– Заи ста сам поно сна. Ово је резул
тат вели ког рада, одри ца ња како дете
та тако и нас роди те ља. Тру ди мо се да 
свом дете ту буде мо вели ка подр шка. 
Захва љу је мо се Општи ни и шко ли, а 
овај резул тат је вели ка заслу га свих нас 
зајед но – рекла нам је Јели ца Боги че вић 
из Бре ста ча.

ПредседникТрбовићсаученицима

ФЕСТИВАЛПОЗОРИШТАЗАДЕЦУ

ВремепловуКотору
На ово го ди шњем 26. 

међу на род ном Котор
ском фести ва лу позо

ри шта за децу, насту пи ли су 
и чла но ви Драм ске сек ци је 
пећи нач ког Кул тур ног цен
тра са пред ста вом Вре ме
плов, која је пред ста вља ла 
општи ну Пећин ци на 61. 
Фести ва лу сцен ског ства ра
ла штва деце Вој во ди не Мај
ски сусре ти у Теме ри ну.

Тема ово го ди шњег међу
на род ног фести ва ла у Кото
ру била је Пут око све та, а 
како нам је рекла Дра га на 
Кне же вић, реди тељ ка и сце

на рист ки ња Вре ме пло ва, 
пред ста ва је у пот пу но сти 
одго во ри ла ово го ди шњој 
теми фести ва ла.

На Котор ском фести ва лу 
позо ри шта за децу насту пи
ло је 1.500 уче сни ка из 29 
зема ља са укуп но 250 пра
те ћих про гра ма, а у пећи
нач кој пред ста ви Вре ме
плов је насту пи ло шесна е
сто ро деце узра ста од дру
гог до осмог раз ре да основ
не шко ле, док су у глав ним 
уло га ма били тинеј џе ри 
Мари ја Раду ло вић и Милан 
Чикић.

ПредставаВремеплов
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Селопознатопобостану

У Добрин ци ма, селу са око две 
хиља де ста нов ни ка, гото во да не 
посто ји дома ћин ство које не узга ја 

лубе ни це. Цен тар села је нај по зна ти ја 
бер за за куп це из окол них места. Мешта
ни са поно сом твр де да неће те ниг де 
наћи сла ђе лубе ни це него у њихо вом 
селу. Они дода ју да је про да ја из годи не 
у годи ну мно го мања, али и без обзи ра 
на то, тру де се да ква ли тет лубе ни ца 
које про из ве ду буде на нај ви шем нивоу, 
што и успе ва ју.

– Добрин ци су позна ти по про из вод њи 
лубе ни ца, а томе све до чи чиње ни ца да 
је нека да ово село било коли чин ски нај
ве ћи про из во ђач лубе ни ца у бив шој 
Југо сла ви ји. Неки су ту тра ди ци ју пре ки
ну ли, неки су наста ви ли. Тре нут но има 
око 100 дома ћин ста ва које још про из во
ди лубе ни це. Пошто се већи на људи 
бави пољо при вре дом, поред лубе ни ца у 
ата ри ма се нај че шће сеју пше ни ца, куку
руз и репа. Чак 95 одсто људи у селу је 
запо сле но. Нисмо вели ко село, али 
добро сто ји мо. Бли зу је Бео град, Нови 
Сад и Шабац, на пет кило ме тра смо од 
Пећи на ца и 10 кило ме та ра од Руме, тако 
да је доста људи запо сле но у фабри ка
ма у Руми. Код нас у селу посто ји млин 
који запо шља ва 50 рад ни ка, а ту је и 
фабри ка за пре ра ду сала те. У тој фабри
ци, када досег не пун капа ци тет, биће 
доста запо сле но – каже први човек села 
Мир ко Честић. 

У селу се тра ди ци о нал но сва ке годи не 
одр жа ва мани фе ста ци ја Бостанијада 
која ће се ове годи не одр жа ти 15. јула. 
Актив но је и кул тур но умет нич ко дру
штво, ловач ко дру штво и удру же ње 
жена. Шко ла је четво ро го ди шња, а у 
чети ри раз ре да има око 60 ђака. Рани је 
је шко ла била до осмог раз ре да, међу
тим, због бро ја уче ни ка, све ла се на 

само чети ри раз ре да. Оно са чиме се 
Добрин ча ни могу похва ли ти јесте да 
посто ји могућ ност цело днев ног борав ка 
деце у врти ћу за узраст од три до пет 
годи на (до 15 часо ва). Тако ђе, поред 
тога што је пун капа ци тет деце, увек има 
инте ре со ва ња за већи број, али се тре
нут но не испу ња ва ју усло ви за то. 

– Функ ци о ни ше мо као село доста 
добро, сло жно. Фуд ба ле ри, лов ци, кул
тур но умет нич ко дру штво, удру же ње 
жена... Удру же ње жена тако ђе има сво ју 
мани фе ста ци ју, а то је кува ње срем ског 
бећар ца која обич но буде почет ком сеп
тем бра. За 8. март Савет месне зајед ни
це орга ни зу је про сла ву за жене, има мо 
орга ни зо ва ну поде лу паке ти ћа деци за 
Све тог Саву, Вор ки тим фести вал буде 
гост Добрин ци ма. Увек има деша ва ња и 
никад нам није досад но. Упра во због 
све га тога, гле да мо да сва ке годи не 
нешто ура ди мо у селу. Ове годи не смо 
доби ли сред ства да се завр ше радо ви 
на ста ди о ну Фуд бал ског клу ба Сремац, а 
отва ра ње ста ди о на ће ујед но бити и про
сла ва 90 годи на посто ја ња. Има мо у пла
ну да завр ши мо капе лу и про ши ри мо 
гро бље, али и да рено ви ра мо Дом кул ту

ре који је стар и у који се није ула га ло. 
Месни само до при нос не посто ји, нема мо 
сво јих при ма ња, него се финан си ра мо 
из буџе та Општи не Рума – дода је 
Честић. 

Учи те љи ца у основ ној шко ли „Иво 
Лола Рибар“ у Добрин ци ма Жива на 
Јови чић, изве ла је девет гене ра ци ја. Она 
исти че добру сарад њу са децом и роди
те љи ма и каже да ника квих про бле ма 
није има ла током свог дуго го ди шњег 
рада. 

– Див но ми је, нисам ника да има ла 
ника квих про бле ма са роди те љи ма. 
Роме сам све обра зо ва ла, нау чи ли су да 
чита ју и пишу, што је вео ма бит но. Деца 
су су ме заво ле ла, иако имам 64 годи не. 
У тре ћем раз ре ду имам 20 уче ни ка, а у 
шко ли укуп но 70 деце, што је добро – 
каже учи те љи ца Жива на.

Ско ро као и у сва ком срем ском селу, 
тако је и у Добрин ци ма, нажа лост изра
жен мор та ли тет. Има доста пра зних кућа 
и пла це ва, па је апел првог чове ка села 
да заин те ре со ва ни могу упра во у овом 
селу да реше сво је стам бе но пита ње, јер 
како каже,  лепо је живе ти у Добрин ци
ма.  С.Станетић

МиркоЧестић ЖиванаЈовичић
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Добриначкелубеницесунајслађе

Добрин ча ни су нада ле ко чуве ни 
по про из вод њи лубе ни ца, те 
упра во због тога ни не чуди што 

ско ро испред сва ке куће сто ји при ко
ли ца пуна лубе ни ца за про да ју. 
Добрин ча ни кажу да су њихо ве лубе
ни це нај сла ђе, што им потвр ђу ју и 
куп ци. Нај сла ђе лубе ни це, али им је 
тре нут на цена гор ка. 

У цен тру Добри на ца зате кли смо 
број не пољо при вред не про из во ђа че 
испред сво јих при ко ли ца пуних лубе
ни ца како чека ју куп це. Са нама је 
раз го ва рао Цвет ко Михај ло вић који 
нам је испри чао какво је тре нут но ста
ње. 

– Имам 49 годи на и од како знам за 
себе, знам за лубе ни цу. Мој отац је 
још сејао лубе ни це, зна чи из гене ра
ци је у гене ра ци ју. Нека да су Добрин
ча ни били позна ти у целој бив шој 
Југо сла ви ји по коли чи ни лубе ни ца 
коју су про из во ди ли. Данас је оста ла 
та тра ди ци ја, али вам могу рећи да се 
дале ко сма њи ла про из вод ња лубе ни
ца. На то су ути ца ли мно ги раз ло зи, 
пре све га цена и увоз. Цена лубе ни ца 
је јако мала, а ула га ња поста ју све 
већа и већа. Лубе ни ца се уво зи током 
целе годи не и оба ра се цена нашим 
пољо при вред ни ци ма. Тако ђе, људи 
нај ви ше купу ју у мар ке ти ма на одло

же но пла ћа ње, пија це пре ска чу, јер за 
купо ви ну мора ју да има ју новац. Моје 
мишље ње је да је некон тро ли сан увоз 
један од већих раз ло га за ову цену, 
која се тре нут но кре ће од седам до 10 
дина ра на вели ко – каже раз о ча ра но 
пољо при вред ни про из во ђач Цвет ко 
Михај ло вић. 

Цвет ко лубе ни це има на повр ши ни 
од 1,5 хек та ра, док су два хек та ра зау

зе ле диње. Добар род зави си од доста 
фак то ра. Један од њих је и систем за 
навод ња ва ње, без којег би било 
тешко.

– Род може да буде и око шест ваго
на по хек та ру, а све зави си од систе ма 
за навод ња ва ње и како ко ради. Што 
се тиче коли чи не, у првом колу, имао 
сам доста лубе ни це, али нема нова
ца, мала је зара да и цена се мења из 
сата у сат. Око лубе ни це има пуно 
посла и бра ње изи ску је пуно днев ни
ца. Први радо ви кре ћу већ током јану
а ра и тра ју до авгу ста. Мно ги боста ни 
су обо ле ли од киша и јаке вла ге, тако 
да је пита ње шта ће бити са дру гим 
колом, одно сно да ли ће га уоп ште 
бити – пита се Михај ло вић. Он дода је 
да је земљи ште које их окру жу је иде
ал но за про из вод њу лубе ни ца. 

 – Твр дим да има мо нај ква ли тет ни је 
земљи ште за про из вод њу лубе ни це. 
Добри нач ка лубе ни ца је нај сла ђа, а 
то гово ре и куп ци и накуп ци који оду у 
дру га места, али ипак се вра те у 
Добрин це. Без обзи ра на добру про из
вод њу и ква ли тет, након 49 годи на, 
решио сам да наред не годи не нећу 
сеја ти лубе ни це, а на ту одлу ку су ути
ца ли раз ло зи које сам навео – каже за 
крај овај пољо при вред ни про из во ђач. 

С.С.

ЦветкоМихајловић

Имам49година
иодкакознамзасебе,

знамзалубеницу.
Мојотацјејошсејао
лубенице,значи
изгенерацијеу

генерацију.Некада
суДобринчани

билипознатиуцелој
бившојЈугославији

поколичинилубеница
којусупроизводили
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Милошпроизвеонајтежу
аДраганнајслађулубеницу
У Добрин ци ма је 15. 

јула одр жа на осма 
Боста ни ја да, која је 

при ву кла вели ки број про из
во ђа ча и посма тра ча. При
сут ни су се оку пи ли у част 
боста на, који је Добрин ча не 
про сла вио на про сто ру бив
ше држа ве. Седам де се тих 
и осам де се тих годи на 20. 
века зау зи мао је у том селу 
повр ши ну одмах иза куку ру
за и пше ни це. У то вре ме, 
гото во, да је сва ко дома ћин
ста во про из во ди ло бостан, 
међу тим, данас је то сасвим 
дру га чи је и про из вод ња се 
из годи не у годи ну сма њу је.

Добрин ча ни су и ово га 
пута на Боста ни ја ди про гла
си ли нај круп ни је и нај сла ђе 
пло до ве и иско ри сти ли при
ли ку да се заба ве. Нај те жу 
лубе ни цу од 19 кило гра ма и 
150 гра ма про из вео је 
Милош Радо вац, дру го 
место је зау зео Сте ва Олу
јић, док је тре ће пла си ра ни 
био Дра ган Маној ло вић. 
Награ ду за нај сла ђу лубе
ни цу добио је Дра ган 
Ђурић.

– Има ли смо два јутра 
лубе ни ца и јед но јутро 
диња. Про из вод ња боста на 
има тра ди ци ју у нашој кући 
и може се рећи да је то 
поро дич ни бизнис. Сви смо 
запо сле ни и то нам је додат
ни при ход. Бостан зах те ва 
доста вре ме на, воље и 
посве ће но сти. Прет ход них 
годи на смо у ово вре ме тек 

запо чи ња ли про да ју, а сада 
је сре ди ном јула при во ди мо 
кра ју. Нешто смо у селу, а 
нај ви ше је мама про да ла на 
пија ци у Земун пољу. Кишна 
годи на је непо вољ но ути ца
ла на род и ква ли тет лубе

ни ца, а због недо стат ка сун
ца лубе ни це ове годи не 
нису тако слат ке – каже 
побед ник Милош Радо вац.

Сте ва Олу јић је на так ми
че ње донео лубе ни цу од 18 
кило гра ма и 650 гра ма.

– Нека да је у Добрин ци ма 
сва ка кућа про из во ди ла 
бостан, а данас у целом 
селу зау зи ма око 50 ката
стар ских јута ра. Лубе ни це 
зах те ва ју нову земљу и нај
ва жни је је да се про из во де 
на њива ма на који ма их 
дуго није било – исти че 
Олу јић.

Тре ће пла си ра ни на 
Боста ни ја ди био је Дра ган 
Маној ло вић са лубе ни цом 
од 18 кило гра ма и 550 гра
ма.

– Нека да смо сеја ли по 
два, три хек та ра, а ове годи
не смо има ли само јед но 
јутро. Задо вољ ни смо како 
су лубе ни це роди ле, али не 
и са ценом, која брзо пад не.  
Про да ју смо запо че ли са 30 
дина ра, а завр ши ли са осам 
дина ра по кило гра му. Сав 
род лубе ни ца про да ли смо 
у селу – каже Маној ло вић. 

Ни ово га пута на Боста ни
ја ди нису изо ста ле жене, 
које су се так ми чи ле у 
меше њу штру дле. Кола че 
сла не и слат ке изло жи ле су 
на штан до ви ма жене из 
Шима но ва ца, Купи но ва, 
Деча и Удру же ња Тифа ни 
из Добри на ца. Поред тере
на где се одви ја ло так ми че
ње, Добрин ча ни су кува ли 
папри каш, како се то нека
да ради ло на боста ни ма. 

Так ми чи ла су се и деца у 
брзом једе њу лубе ни ца и 
дува њу бра шна из тањи ра. 

Мушкар ци су се ове годи
не, како је духо ви то рекао 
води тељ Мики Ђури чић, 
так ми чи ли и у сре мач ком 
спор ту, боћа њу. Гости и 
посе ти о ци ужи ва ли су у 
насту пу чла но ва кул тур но
умет нич ких дру шта ва 
Добрин ци и „Сте ван Петро
вић Бри ле“ из Сте ја но ва ца.

– Мани фе ста ци ју смо 
ово га пута рани је орга ни зо
ва ли него прет ход них годи
на, док још има боста на и 
купа ца. Задо вољ ни смо 
како је Боста ни ја да про те
кла, јер је оку пи ла око 150 
уче сни ка и мно го више 
посе ти ла ца. Веру јем да смо 
све успе ли лепо да уго сти
мо – иста као је Мир ко 
Честић, пред сед ник МЗ 
Добрин ци. С.Џакула

МилошРадовац:Најтежалубеница

Кувањекотлића
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Обележенкрајжетве

Удру же ње жена Кра
љев чан ке орга ни зо
ва ло је мани фе ста

ци ју посве ће ну пше ни ци и 
завр шет ку жетве, на којој 
су гошће изло жи ле хлеб и 
кола че, а на лепо укра ше
ним штан до ви ма нашли су 
се и руч ни радо ви, као и 
пред ме ти који су се нека да 
кори сти ли у дома ћин ству. 
Мани фе ста ци ја је одр жа на 
15. јула.

Музи ка, фија ке ри и дома
ћи ни, који су у пољу при ка

за ли како се нека да руч но 
коси ло жито, обе ле жи ли су 
и ово го ди шњу мани фе ста
ци ју. 

У Кра љев це су дошле 
чла ни це Удру же ња Бели 
анђео из Дво ро ва у Босни 
и Хер це го ви ни, затим, жене 
из Апа ти на, Сур ду ка, Купи
но ва, Шима но ва ца, Моро
ви ћа, Лаћар ка, Голу би на ца, 
Нове Пазо ве, Врд ни ка, Ири
га, Пећи на ца, Боље ва ца и 
дру гих места. Вели ку пажњу 
иза звао је штанд жена из 

Дво ро ва, које су по тре ћи 
пут дошле у Кра љев це.

– Бави мо се очу ва њем 
тра ди ци је нашег кра ја и тру
ди мо се да кул тур но насле
ђе отрг не мо од забо ра ва. 
Доне ле смо етно хра ну 
при пре мље ну по рецеп ти
ма наших бака, про ју, пите, 
уштип ке и пога че, све од 
црног бра шна са воде ни це. 
Има мо и бренд удру же ња, 
етно шешир, са којим се на 
гла ву „ста вља пет зана та“ 
– каза ла је Радин ка Тодић, 

пред сед ни ца Удру же ња 
жена Бели анђео. Жене из 
Дво ро ва изло жи ле су и вјен
чаницуиз1924.године.

Дома ћи ни и гости заста
ја ли су и крај штан да Удру
же ња гра ђа на Рузма рин из 
Голу би на ца да погле да ју 
изло же ни хлеб и дру ге ђако
ни је.

– Овај нај ве ћи од пет 
кило гра ма је пан цов ка, има
мо вели ки од четири кило
гра ма, оби чан и црни хлеб 
од јед ног кило гра ма, мали 
од 500 гра ма, а крај њих је 
и лисна та пога ча са мар
га ри ном. Ту су и штру дле 
са сиром, шум ским воћем, 
еуро кре мом, са јабу ка ма, 
вишња ма, ора си ма, рога
чем и са маком. Изло жи ле 
смо и руч не радо ве штри
ка не, везе не и хекла не, 
пре сли цу ста ру 120 годи на, 
наћ ве, спра ву за пра вље
ње масла ца, а ту је и раки ја 
са рузма ри ном – иста кла је 
Дали бор ка Вук ма но вић из 
УГ Рузма рин.

Мани фе ста ци ја у Кра љев
ци ма, на којој су про гла ше
ни нај у спе шни ји уче сни ци, 
при ву кла је вели ки број 
мешта на, али и посе ти ла ца 
из дру гих места.

С.Џ
ФијакериуКраљевцима

УГРузмаринГолубинци
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Свипутевиу
Краљевцеводе!

Сме ште ни изме ђу 
Руме и Пећи на ца, а у 
бли зи ни Бео гра да и 

Новог Сада, Кра љев ча ни 
кажу да сви путе ви у Кра
љев це воде. 

У селу живи око 1.000 

ста нов ни ка, који има ју гото
во иде ал не  усло ве за 
живот:  уре ђе ну пут ну 
инфра струк ту ру, пошту, 
амбу лан ту, про дав ни це... 
Ту је и четво ро го ди шња 
Основ на шко ла „Иво Ло ла

Ри бар“, која бро ји три де се
то ро деце, а нека да је један 
раз ред бро јао толи ко. 
Мешта ни су углав ном  ори
јен ти са ни на пољо при вред
ну про из вод њу, али има и 
оних који су посао про на
шли у фабри ка ма у Руми. 

Да се мно го тога може 
покре ну ти и ожи ве ти село, 
уве рен је пред сед ник Саве
та месне зајед ни це Кра
љев ци Нико ла Чана џић, 

Мешта нин Радо ван 
Томић Цар испри чао нам је 
како су Кра љев ча ни игра ли 
фуд бал и при се тио се прве 
„про да не“ утак ми це. 

– Фуд бал сам играо од 
1958.  до 1974. годи не и 
пости гао 600 голо ва, а 
играо сам стал но за ФК 
„Једин ство“ из Кра ље ва ца. 
Сећам се да је ФК „Сло вен“ 
из Руме тре бао да уђе у 
вишу лигу так ми че ња, а да 
му је за то тре ба ла побе да 
над нашим тимом. Утак ми
ца је игра на 1962. годи не. 
Фуд ба ле ри „Сло ве на“ 
дошли су на наш ста ди он 
ауто бу сом, обу че ни у тре
нер ке, а ми смо маза ли 

копач ке сла ни ном, неки су 
носи ли и гаће уме сто шор
ца. Пре свла чи ли смо се 
под ора јем, али смо има ли 
срце. Побе ди ли смо тада 
са 2:1.Игра ли смо машто
вит фуд бал, из душе – каже 
Радо ван и при се ћа се прве 
наме ште не утак ми це у 
Ири гу. 

– Кад смо игра ли про тив 
Ири га, наш одбрам бе ни 
играч је при мио нов це да 
ми нисмо зна ли. Ми даје мо 
голо ве, али и при ма мо. Кад 
се завр ши ла утак ми ца при
знао нам је да је про дао 
утак ми цу. Ето, то је било 
1967. годи не – завр ша ва 
Томић.

ФудбалуКраљевцима

Центарсела

НиколаЧанаџић

Уселујеу
последњевреме
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који сва ко днев но ради на 
томе. 

– За похва лу јесте да у 
нашем селу посто ји актив
на омла дин ска орга ни за ци
ја. Поно сан сам на сво је 
село и омла ди ну која је 
врло актив на и која се бави 
и хума ни тар ним радом. 
Као и у сва ком срем ском 

селу, тако и код нас нема 
мно го омла ди не, али они 
који су ту, актив ни су и 
раде, а Савет месне зајед
ни це, у сарад њи са локал
ном само у пра вом, се тру ди 
да им разно вр сним садр
жа ји ма омо гу ћи бољи 
живот. У селу је након 30 
годи на заи грао кра ље вач ки 

фол клор. Оно по чему смо 
пре по зна тљи ви јесте мани
фе ста ци ја Данижетве која 
се одр жа ва 15. јула. Ми 
смо одлу чи ли да сла ви мо 
наше жито, онај хлеб са 
којим све почи ње и са којим 
се све завр ши. На тај начин 
учи мо мла де да пошту ју 
нашу тра ди ци ју и кул ту ру – 
каже први човек села. 

Про шле годи не обе ле же
на је сто го ди шњи ца посто
ја ња фуд бал ског клу ба, а 
ове годи не се сла вио век 
посто ја ња Ловач ког дру
штва „Фазан“. Све ово не 
би могло без помо ћи локал

не само у пра ве, али доста 
тога мешта ни ура де и сами, 
како каже Чана џић, ништа 
им не пред ста вља про блем 
и све што се ради, ради се 
срцем. 

 – Зајед нич ким сна га ма 
се тру ди мо да ово село 
живи и да сви буду задо
вољ ни. За сада то функ ци
о ни ше лепо. Кра љев ци 
тре ба да живе и мла ди 
људи тре ба да оста ју овде, 
а пости ћи то, није лако. 
Што је нај ва жни је, видим 
да се пола ко ситу а ци ја 
попра вља и да има мо 
подр шку вели ког бро ја 
људи. Оно што би нам зна
чи ло у селу јесте мањи 
про из вод ни погон који би 
упо слио још људи из села. 
А оно што нам још фали 
јесу девој ке како бисмо 
поже ни ли мом ке у селу – 
каже кроз смех Нико ла 
Чана џић, пред сед ник Саве
та ове месне зајед ни це. 

У селу је у послед ње вре
ме доста тога ура ђе но. Пре 
све га, сани ра на је дивља 
депо ни ја, уре ђен је Дом 
кул ту ре, асфал ти ран је 
при лаз сео ском ста ди о ну, 
ура ђе на расве та. Уско ро ће 
се ради ти рекон струк ци ја 
кро ва на пошти, за чега су 
из буџе та Општи не Рума 
одо бре на сред ства. Иако је 
село уре ђе но и његов 
изглед дове ден на ско ро 
завид ан ниво, први човек 
села каже да их поред све
га чека још доста посла.

С.С.

Удру же ње жена у овом 
селу функ ци о ни ше већ 
чети ри годи не. Оно бро ји 
око 40 жена, од којих је 15 
актив них чла ни ца. 

– Одлич но функ ци о ни
ше мо и пости же мо све. 
Има мо добру сарад њу са 
сви ма у селу, омла дин ском 
орга ни за ци јом, месном 
зајед ни цом, кул тур но умет
нич ким дру штвом и са лов

ци ма. Има мо сво је про сто
ри је у окви ру Дома кул ту ре 
и ту се оку пља мо по потре
би. При сут не смо на ско ро 
свим мани фе ста ци ја ма 
широм Сре ма, а пред ста
вља мо се тра ди ци о нал ним 
кола чи ма и нашим тка њем 
– кажу чла ни це Удру же ња 
жена Краљевчанке Биља
на Михај ло вић и Неве на 
Кури џа. 

Удружењежена
Краљевчанке

БиљанаМихајловићНевенаКуриџа

Сео ска црква дати ра од 
дав ни на, а посве ће на је 
пре но су мошти ју Све тог 
оца Нико ла ја. Како је у току 
рата црква била знат но 
оште ће на, ико не су при
вре ме но биле сме ште не у 
Мати ци срп ској у Новом 
Саду. 1988. годи не, ико но
стас је вра ћен у све ти храм. 
Ико не је насли као Јаков 
Орфе лин. 

Оно чему мешта ни и про
то на ме сник Јован Раи лић 
теже, јесте да се цркви вра
ти прво бит ни изглед. 

– Од вели ког зна ча ја би 
било када би се црква 
дове ла у прво бит но ста ње. 
Ми смо мала паро хи ја, тако 
да не може мо све ура ди ти 
сами. Оно што бисмо прво 
ура ди ли је сва ка ко изград

ња тор ња, а након тога 
бисмо пола ко део по део– 
каже про то на ме сник Јован 
Раи лић. 

Вратитицркви
првобитанизглед

– Имао сам три љуба ви у 
мла до сти: лов, фуд бал и 
жене и увек сам пости зао 
добре резул та те – почи ње 
при чу мешта нин и пред сед
ник Ловач ког дру штва 
Фазан, Радо ван Томић зва
ни Цар, који је акти ван 
ловац у сво јој 76 годи ни.

– Наше ловач ко дру штво  
ста ро је један век. Ја сам 
ловац већ 56 годи на. После 
рата дошло је до екс пан зи је 
лов ства, тад нас је у ловач
ком дру штву било 80, а сад 
нас има 18. Кад сам био 
пред сед ник Општин ског 
ловач ког саве за било је 
1.300 лова ца, сад их је 380, 
само за 1.000 мање. Лов
ство је у послед ње вре ме 
поче ло да губи сми сао. Сад 
све изи ску је нов це и нова 

ула га ња, а људи ма је јако 
тешко издво ји ти 20.000 за 
ловач ку чла на ри ну, па удру
же ње мно ги напу шта ју упра

во због тога. Пре рата  ловац 
је могао бити само онај ко је 
радио 300 јута ра земље. 
Они који су толи ко има ли, 
заку пе лови ште, па када све 
пора де на њива ма, тек онда 
иду у лов. Сиро ти ња, која је 
у то вре ме има ла само 
пушку, чим се ски не сноп 
јеч ма или жита, оде у лов. Е 
сад, кога жан да ри ухва те, 
тај је награ ји сао. Лов ство 
бих сви ма пре по ру чио, јер 
је леп спорт и пра во вите
штво. Ловац кад ста ви 
шешир, перо и пове де кера, 
ком ши ни це одмах гле де за 
њим – каже чуве ни Радо ван 
Цар.

За крај он дода је док год 
мрда биће ловац, јер је то 
нешто што воли и што нема 
нов ча ну вред ност.

Ловачкодруштво

ЈованРаилић

РадованТомић
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МИТРОВАЧКАОПШТАБОЛНИЦА

Дијагностикованареткаболест
Недав но је на Неу ро

ло шком оде ље њу у 
Општој Бол ни ци Срем

ска Митро ви ца откри ве но 
изу зет но рет ко обо ље ње, 
са којим су се спо ра дич но 
сусре та ли струч ња ци поје
ди них неу ро ло шких инсти
ту та у прет ход не две деце
ни је. Ради се о, први пут, 
поста вље ној дијаг но зи 
ЈакобКрој цфелд то ве боле
сти, а поста ви ла је прим. др 
Љиља на Стан че тић Бачва
нин, неу ро лог. Потвр да ове 
дијаг но зе је као и код већи
не боле сти финал нопато хи
сто ло шка.

Јак об Кро ј  цфелд  то  ва 
болест је рет ко фатал но неу
ро де ге не ра тив но обо ље ње 
мозга, које при па да гру пи 
при он ских боле сти. У гру пи 
при он ских обо ље ња од којих 
обо ље ва хума на попу ла ци
ја  нешто позна ти ја је болест 
Куру. 

У целом све ту ова болест 
се јавља рет ко, а годи шња 
инци ден ца изно си један слу
чај на мили он ста нов ни ка. 
Про сеч но, болест почи ње 
почет ком сед ме деце ни је, 
али се може у неким фор ма
ма боле сти (инфек ци ја) јави
ти знат но рани је (после 20. 
годи не). 

Др Бачва нин ова ко обја
шња ва болест:

– Нај че шћи симп то ми ове 
боле сти су брзо мен тал но 
про па да ње; и то демен ци ја, 
поре ме ћај пона ша ња, оте

жа на кон цен тра ци ја и про су
ђи ва ње. Уз то, могу се јави
ти депре сив ност, напе тост и 
лабил ност. Ипак, демен ци ја 
је доми нант ни знак обо ље
ња. Поје ди нач ни спон та ни, 
или јаким зву ком или сти
му лу сом, иза зва ни трза ји 
дело ва тела (мио кло нус) су 
кли нич ки инди ка то ри висо ке 
веро ват но сти да се ради о 
Јакоб Крој цфелд то вој боле
сти. 

Дијаг но за боле сти се 
поста вља тешко, с обзи
ром на то да је карак те ри
ше вели ки број симп то ма 
који су типич ни за мно го 
чешће боле сти као што су 
Алцхај ме ро ва демен ци ја и 
пар кин со ни зам. Тако поја ва 
демен ци је, пси хи ја триј ски 
поре ме ћа ји, пар кин со ни зна

ци, епи леп си ја, дру ге инфек
ци је мозга (укљу чу ју ћи ТБЦ 
и луес) и сум ња на малиг
ни тет одла жу поста вља ње 
тач не дијаг но зе. Обзи ром да 
су поме ну та обо ље ња неу
по ре ди во чешћа, нео п ход но 
је прво искљу чи ти њихо во 
при су ство. Као да тра жи те 
иглу у пла сту сена, а нисте 
ни сигур ни да је она у њему. 

Ипак, у дијаг но сти ко ва њу 
обо ље ња кори сни ала ти су 
кли нич ки пре глед и циља но 
тра же ње пода та ка о обо
ље ва њу у поро ди ци, затим 
изло же но сти зара же ној 
хра ни, хирур шким инстру
мен ти ма и дијаг но стич ким 
про це ду ра ма, при ма њу 
тран сфу зи је, тран сплан та
ци ја ма и слич но. За ово је 
нео п ход на сарад ња паци

јен та и род би не, који нерет
ко могу пру жи ти довољ но 
валид не подат ке.

Поред ово га, елек тро ен
це фа ло граф ски запис повр
шин ске елек трич не актив но
сти мозга, познат као ЕЕГ је 
након дру гог, тре ћег месе ца 
инди ка ти ван за ову болест у 
око 95 одсто слу ча је ва. Сту
ди је маг нет ном резо нан цом 
су дефи ни са ле карак те ри
стич не про ме не мозга, које 
се овом мето дом могу детек
то ва ти у касни јим фаза ма 
боле сти. Струч ња ци широм 
све та уса вр ша ва ју био хе миј
ске тех ни ке и генет ску ана ли
зу, који ма би се ова болест, 
за живо та, могла са сигур но
шћу дефи ни са ти. За сада, 
злат ни стан дард дијаг но зе је 
биоп си ја мозга и микро скоп
ски при каз карак те ри стич них 
изме на можда не струк ту ре. 

Не мање важан, је корек
тан, мак си мал но про фе си о
на лан при ступ лека ра, који 
из етич ких и про фе си о нал
них раз ло га тре ба да учи не 
све што је у њихо вој моћи, да 
дефи ни шу дијаг но зу и ова ко 
рет ких боле сти. Нарав но, 
пред у слов све га је струч ност, 
иде ја, обна вља ње нау че
ног, стал на инфор ми са ност 
о нови на ма у спе ци фич ним 
обла сти ма меди ци не, из 
валид не струч не лите ра ту
ре, а не са сум њи вих вебсај
то ва и феј сбу ка, која је сада 
сви ма доступ на – каже др 
Бачва нин.

ДрЉиљанаСтанчетићБачванин

ДОЊИТОВАРНИК

СвечанообележенПетровдан
Пово дом сео ске сла ве 

Петров да на у Доњем 
Товар ни ку, у сре ду, 

11. јула су тра ди ци о нал но 
поло же ни вен ци на спо мен 
обе леж је у цен тру овог 
насе ља. Палим бор ци ма и 
жртва ма фаши зма ода ли су 
почаст Милан Алек сић, 
пред сед ник Саве та месне 
зајед ни це, Мило ван Гру јић, 
пред сед ник борач ке орга
ни за ци је и Зоран Вој кић, 
заме ник пред сед ни ка 
општи не Пећин ци који је 
том при ли ком под се тио да 
као потом ци оних који су 
дали сво је живо те у бор би 
про тив фаши зма не сме мо 

дозво ли ти да њихо ва жртва 
буде забо ра вље на, а ујед
но је и оку пље ним Товар ни
ча ни ма чести тао сла ву, 
Петров дан.

Све ча ност пово дом обе
ле жа ва ња сео ске сла ве 
наста вље на је кон цер том 
дома ћег Фол клор ног дру
штва Извор Доњи Товар
ник. Након кон цер та ули ца
ма Доњег Товар ни ка заин
те ре со ва ну децу и мешта не 
про во за ли су фија ке ри, а 
литур ги јом у хра му Све тог 
апо сто ла Петра и Павла, 
одр жа ном 12. јула, све ча но 
је обе ле же на цркве на сла
ва Петров дан. 

Сасвечаности
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ПИСМАИЗПРОВИНЦИЈЕ

Маснипровинцијалци
Пише:

ДраганаПопов

Меса ри у Фран цу ској затра жи ли 
су од поли ци је и мини стра уну
тра шњих посло ва зашти ту због 

напа да и наси ља веге та ри јан ских акти
ви ста који се про ти ве кон зу ми ра њу меса 
и узго ју живо ти ња у пре храм бе не свр хе. 
Ово је вест коју сам про чи та ла ових 
дана и није да ме је изне на ди ла. Ова кве 
кам па ње су све уче ста ли је, а веге та ри
јан ци све агре сив ни ји. У Фран цу ској и 
још неким земља ма гото во да попри ма 
обли ке неког све оп штег покре та. 

Ми се још као држи мо. Ту и тамо неко 
изја ви како је веге та ри ја нац, и то гото
во цео живот, или каже како је то његов 
стил и пои ма ње исхра не. Сва ко има 
пра во на свој избор. Што зна чи да тре
ба и дру ги ма дозво ли ти да њихов избор 
буде месо. Има ла сам при ли ке да упо
знам људе који су веге та ри јан ци и сви 
око њих се тру де да им уго де. Они не 
про пу шта ју сла ве, рођен да не, свад
бе, али нарав но уз опа ску Мине једе
мо месо. Онда се дома ћи ни поло ме 
спре ма ју ћи, истра жу ју ћи шта ће дра гим 
гости ма да спре ме, а да они буду задо
вољ ни. Позна ва ла сам брач ни пар веге
та ри ја на ца који су били див ни људи, 
који су се хра ни ли по стрикт но утвр ђе

ним пра ви ли ма.Уко ли ко дола зе купо
ва ло се брдо нека квих семен ки, кафу 
нису пили, о алко хо лу да и не гово рим. 
Пра вље ни су неки кола чи све на бази 
биља ка, неких сме са непо зна тог име на 
и слич не ства ри. 

Дакле уме ли смо то да пошту је мо. И 
шта сад. Ви оде те у посе ту код веге та
ри ја на ца, али њих бри га шта ви једе те. 
Ту су опет чини је са семен ка ма, кола чи 
без путе ра, неке веге та ри јан ске чаро ли
је. Дакле, нема пошто ва ња вашег избо
ра. Да ли смо и у овом сег мен ту живо та 
рав но прав ни? Пошту је мо раз ли чи тост? 
Ма не, моји ста во ви има да се ува жа ва
ју, а за дру ге баш ме бри га. По њима то 
је погре шан при ступ живо ту и то ћемо 
да игно ри ше мо. Про из во ђа чи у жељи да 
зара де се додво ра ва ју овој гру пи бора
ца за шта? Бор ба тра је деце ни ја ма и 
није ово тренд који је акту е лан у послед
ње вре ме, само при пад ни ци ових гру па
ци ја поста ју све агре сив ни ји. Не бира ју 
начин да вас уве ре како гре ши те што 
једе те месо. Орга ни зу ју се три би не, 
често су гости у број ним ТВ еми си ја
ма. Нарав но, ту ће се наћи и неки лекар 
који ће поку ша ти да обја сни зна чај меса 
у исхра ни, али успа ље ни веге та ри ја нац 

му неће дозво ли ти да каже ни две про
сто про ши ре не рече ни це, све у циљу 
про па ги ра ња овог начи на живо та. 

Тешко је бити веге та ри ја нац у Сре му. 
А да их има, има. Онда поми слим да су 
у раном детињ ству има ли неку тра у му 
са малим пра се том, пиле том и слич но. 
То је веро ват но оста ви ло вели ке после
ди це и ство ри ло одбој ност пре ма живо
ти ња ма и онда су се окре ну ли биљ ка ма. 
Веру јем да су слич на иску ства има ли 
веге та ри јан ци широм све та и да сма
тра ју да је сад пра ви час да се ује ди не 
и кре ну у без по штед ну бор бу про тив 
месо жде ра, ма где они били.

Ми који кон зу ми ра мо гото во сва ко
днев но месо на овај или онај начин смо 
сад угро же на врста. Про сто ме сра мо
та да кажем да волим свињ ску бут ки цу 
да поје дем, шкем би ће, сла ни ну. Све 
ми се чини да ту има доста и помо дар
ства. Као ин је бити веге та ри ја нац или 
још суро ви ја вари јан та, веган. Срем је 
кон зер ва тив на сре ди на и још се држи
мо оно га да нема јела без меса. Како 
ства ри сто је, уско ро оче ку јем и на овим 
про сто ри ма одре ђе не побу не. Биће то 
нешто као рево лу ци ја и кон тра ре во лу
ци ја. Прав да за чва р ке!

ШИДСКЕУСПОМЕНЕ:КУЛТУРНОЛЕТОКРАЈЕМДЕВЕТНАЕСТОГВЕКА

Времеентузијазма
Шиђа ни и овог лета као глав ни 

дога ђај оче ку ју мани фе ста ци
ју Шид ско кул тур но лето. Мно ги 

мисле да је то добар начин да потр о ше 
месец дана при су ству ју ћи број ним кул
тур ним деша ва њи ма. А Шиђа ни су зна ли 
да се заба ве и осми сле број не пред ста
ве и пре мно го годи на. Посеб ну уло гу у 
све му томе је има ла шид ска омла ди на. 
Нарав но, у зави сно сти од ста ту са и поро
дич ног угле да. Тако су 1893. годи не у 
гости о ни Мила на Шало ша оди гра не две 
пред ста ве. Тако је 15. авгу ста изве де на 
пред ста ва Школски надзорник, шаљи ва 
игра са пева њем у јед ном чину од Косте 
Триф ко ви ћа, а дру га Пола винопола
вода, тако ђе шаљи ва игра са пева њем од 
истог ауто ра. Пред ста ву су изве ли чла
но ви Добро вољ ног позо ри шног дру штва 
срп ске певач ке цркве не дру жи не Јавор 
гусле. У првој пред ста ви глу ми ло је шест 
осо ба. Лик школ ског над зор ни ка Попо ви
ћа играо је др Емил Милан Костић, шид
ски лекар. Сео ског учи те ља Петро ви ћа 
играо је шид ски трго вац Душан Мак си мо
вић, учи те ље ву супру гу Кату глу ми ла је 
Ана Ста нић, кће р ка шид ског тргов ца Тео
до ра Ста ни ћа, а кће р ку учи те ља Петро
ви ћа игра ла је Миле ва Мица Цве јић, кће
р ка шид ског тргов ца Чедо ми ра Цве ји ћа. 
Свр ше ног при прав ни ка Стан ка глу мио је 

Сте ван Тубић, буду ћи више де це ниј ски 
дирек тор Срп ске бан ке у Загре бу, ина че 
ујак вели ког сли ка ра Саве Шума но ви
ћа. Писа ра Писа ро ви ћа играо је Јован 
Жив ко вић. По завр шет ку прве пред ста ве 
оди гра на је и дру га.
Пола винопола вода је пред ста ва у 

којој су глу ми ле чети ри осо бе. Мари
ју Петро вић, удо ви цу глу ми ла је Јеле на 
Нова ко вић, кће р ка беле жни ка и кра љев
ског пошта ра Миха и ла Нова ко ви ћа, њену 
соба ри цу Соф ку игра ла је Олга Сте фа
но вић, кће р ка митро вач ког тргов ца Геор
ги ја Сте фа но ви ћа и шид ске посед ни це 
Мили це рође не Мау ко вић. Лазу Попо
ви ћа је оди грао Јован Шума но вић, маги
стар фар ма ци је и посед ник, а њего вог 
слу гу Јова на глу мио је Ђор ђе Ана ста си
је вић, општин ски чинов ник и син шид ског 
паро ха Јоа ки ма.

Ула зни ца за први ред кошта ла је 70 
нов чи ћа, за дру ги 50, а за ста ја ње 40 
нов чи ћа. У годи на ма после ове пред ста
ве Сте ван Тубић се оже нио са Миле вом 
Цве јић, а Милан Костић са Олгом Сте фа
но вић. Нама оста је да нага ђа мо да ли су 
на то ути ца ле иска за не емо ци је током те 
авгу стов ске вече ри или неке дру ге окол
но сти. У сва ком слу ча ју јед но лепо сећа
ње на кул тур на деша ва ња у Шиду кра јем 
девет на е стог века.  Д.Попов

СтеванТубић
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АРХИТЕКТУРАСРЕМСКЕМИТРОВИЦЕ:СТАРЕКУЋЕ,ПРИЧЕИСЕЋАЊА

У Пиварскојулици на јед ној од нај ви
ших висин ских кота у варо ши 
митро вач кој, на месту где су се 

некад узди за ли моћ ни зидо ви хипо дро ма, 
насло ње ног на Царску палату древ ног 
Сир ми ју ма, где је 1830. годи не осно ва но 
нај ста ри је пред у зе ће у гра ду, прва митро
вач ка пива ра, нала зи се ста ра двој на гра
ђан ска кућа, која прко си вре ме ну, стр
пљи во истра ја ва и још увек уго сти поко ју 
роду.

Сагра ђе на 1864. годи не, како је све до 
недав но ста ја ло на фаса ди изнад ула зне 
капи је, ову рас ко шну двој ну кућу са два 
гото во исто вет на кри ла, гра дио је по чуве
њу сам Ото Вајс, вла сник пива ре, која се 
про чу ла од када ју је отку пи ла ова поро
ди ца из Пан че ва. Током осам де се тих 
годи на чуве ни Хајн рих Вајс поди же нову 
пива ру, која је про из во ди ла нај ква ли тет
ни је пиво. Нада ле ко ће бити чуве ни про
из во ди Вај со ве пива ре потвр ђе ни злат
ном колај ном осво је ном 1894.годи не на 
Међу на род ној изло жби у Бечу. Изме ђу 
два рата,  Вај со ва пива ра је сту пи ла у 
Српско а.д. за инду стри ју пива, сла да и 
леда, у коме су се нала зи ле тада чуве не 
пива ре Бај ло ни и Вај ферт. После рата 
пива ра наста вља рад под име ном 
20.октобар, 1964. ула зи у састав ПИК 
Сирмијум, 1974. у БИП, а од 2003. год. је 
била само скла ди ште и точи о ни ца бео

град ске пива ре, све до сво је про да је, 
када је и пре ста ла са радом. 

Kao при зем на гра ђан ска кућа са два 
гото во иден тич на кри ла, која има ју репре
зен та тив не улич не фаса де, кон ци пи ра на 
је као једин стве на цели на на чијим боч
ним кра је ви ма се нала зе бла го нагла ше
ни риза ли ти. Наста ла је у тада вла да ју
ћем сти лу роман ти зма, који је кори стио 
обли ке сред њо ве ков не умет но сти видљи
ве у при ме ни тзв. сег мент ног лука и про
фи ли са ном окви ру око гор њег дела про
зо ра са осо бе ним рома нич ким кон зо ла
ма. Сег мент ни луци су додат но истак ну ти 
ими та ци јом кон струк тив них еле ме на та 
град ње у виду ими та ци је опе ка које су 
ређа не у луку да би се добио засве де ни 
облик. Фаса да је ожи вље на деко ра тив
ном пла сти ком сачи ње ном од фло рал них 
моти ва, ажу ри ра них розе та и при ме ни 
богенфриза од назу бље них еле ме на та, 
као неза о би ла зног моти ва архи тек ту ре 
овог доба. У пот кров ном вен цу нала зе се 
наиз ме нич но кон зо ле и фло рал ни моти
ви, а испод њих фриз са ажу ри ра ним 
решет ка ма у обли ку розе та. Испод про зо
ра нала зи се тип ски украс у обли ку дво
дел ног срцо ли ког фло рал ног укра са , који 
се као готов про из вод могао угра ди ти у 
фаса ду, а био је вео ма рас про стра њен 
деко ра ти ван еле ме нат на гра ђе ви на ма из 
тог вре ме на. Током шезде се тих и седам
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де се тих годи на роман ти зам се из сред
њо е вроп ске архи тек ту ре про ши рио и на 
пери фер не дело ве Аустро у гар ског цар
ства, а биће вео ма брзо при хва ћен у 
Срби ји.

Не зна се поу зда но када су Вај со ви јед
ну поло ви ну двој не куће про да ли инду
стри јал цу Шве лу, а овај изве сном Бих не
ру. Дру ги део куће про да ли су поро ди ци 
инже ње ра Нешко ви ћа, која ће кроз три 
гене ра ци је живе ти у овој кући. У јед ном 
доку мен ту Мили вој Вуја шко вић, житар ски 
веле тр го вац, поми ње да је кућу купио од 
Бих не ра за онда шњих 200.000 кру на. 
Сре ди ном два де се тих годи на про шлог 
века Вуја шко вић је кућу про дао куми 
Анге ли ни Воза ре вић, која је крсти ла 
шесто ро деце ове поро ди це, која је у то 
вре ме била јед на од нај и мућ ни јих митро
вач ких трго вач ких поро ди ца. Удо ви ца 
Анге ли на је оста ла без мужа, тргов ца за 
вре ме Првог свет ског рата, а по речи ма 
Маре Кашу бе, која је живе ла у дру гом 
делу куће, код ње је из Бео гра да дола зио 
Лазар Воза ре вић, чуве ни срп ски сли кар, 
рођен у Митро ви ци, са којим је Анге ли на 
била у срод ству. Када се Анге ли ни на ћер
ка Миле на уда ла у Ста рој Пазо ви за док
то ра Кла шњу, свој део куће 1955.годи не 
про да је Божи да ру и Миле ни Мила ко вић, 
који су обо је били учи те љи.

Од Нешко ви ћа ће 1945. годи не пола 
куће купи ти Шиме Трбу хо вић, родом са 
Хва ра, који је из Беле Цркве, где је био 
управ ник затво ра, дошао у Митро ви цу са 
супру гом Мари јом. Мари ја је завр ши ла 
Кра љев ску бабич ку шко лу у Бео гра ду и 
била прва баби ца у митро вач кој бол ни ци 
после рата. Овај део куће ће насле ди ти 
њихов унук Вла ди мир Баса рић, орто пед
ски хирург Опште бол ни це, који је у овој 
кући рођен, а и данас живи са поро ди
цом. У дру гој поло ви ни живе ли су Мара 
Биљ че вић и Мара Кашу ба, које су насле
ди ле дело ве куће на име издр жа ва ња 
сеста ра Зоре и Љубе Нешко вић. Ком
плет но реста у ри ран овај део куће, данас 
у вла сни штву Љуби ше Недељ ко ви ћа, 
пока зу је зда ње у њего вом прво бит ном 
сја ју. 

Митро вач ки сто лар Павле Мол нар је 
15. јану а ра 1959. годи не отво рио сво ју 
само стал ну сто лар ску ради о ни цу у 
Кузмин ској ули ци број 25. У то вре ме су 
још живе ли у ули ци Жрта ва фаши зма код 
Спо мен гро бља пре него што ће 1964. 
годи не купи ти кућу од учи те ља Мила ко ви
ћа, а затим 1967. годи не пре се ли ти и рад
њу. Мол на ро ви се гене ра ци ја ма баве сто
лар ским зана том. Још је пра де да Павле 
радио на Жун те ро вој пила ни у вре ме кад 
је на њој ради ло и до 100 рад ни ка. Његов 
син Јосип (Јошка) радио је у тада чуве ној 
фабри ци наме шта ја Нико ле Боро те, 
осно ва ној дав не 1905.годи не и на том 
послу се исти цао као удар ник. Боро ти на 
фабри ка је почет ком три де се тих годи на 
важи ла за нај ве ћу фабри ку наме шта ја на 
Бал ка ну, ради ла ја за тржи ште, а изво зи
ла је и у ино стран ство. Павле је учио сто
ла ри ју код Дими три ја Куна, чија ради о ни
ца се нала зи ла на месту дана шњег Дис
пан зе ра на Сави. Син Фра ња почет ком 
деве де се тих завр ша ва Шумар ски факул
тет у Загре бу, на дрв нотех но ло шком сме
ру где је био аси стент. По поврат ку радио 
је неко вре ме у Дрв ном ком би на ту, пре 
него што је наста вио поро дич ну тра ди ци

ју. Вре ме ном ће модер ни зо ва ти начин 
рада и изра ђи ва ти наме штај по прет ход
но ком пју тер ски изра ђе ном идеј ном 
реше њу.. Ради о ни ца је опре ма ла терет не 
бро до ве фир ме Веселс, која је заку пи ла 
бро до гра ди ли ште, одр жа ва ла сто ла ри ју 
већи не јав них уста но ва у гра ду, поста
вља ла у мана сти ру Петковица кон струк
ци ју за ико но стас и опре ма ње мана стир
ског кона ка. Ипак тран зи ци ја је учи ни ла 
сво је и фир ма је пре пет годи на затво ре
на, а Фра ња ради у Пре храм бе ношумар
ској и хемиј ској шко ли као про фе сор 
рачу нар ске гра фи ке и дрв не кон струк ци
је. 

У уну тра шњо сти, обе куће има ју иден
ти чан рас по ред, са улич не стра не чети ри 
про сто ри је, са дво ри шне вели ки салон, 
више мањих соба и два ула за са карак те
ри стич ним тре мом и укра сним под ним 
пло чи ца ма. Да ова газдинскакућа никад 
није оску де ва ла у води све до чи кру жни 
резер во ар за воду који још увек сто ји на 
тава ну, која се из буна ра у дво ри шту руч
ном пум пом спро во ди ла у кућу. Ком фор
на и данас, како каже док тор Вла ди мир, 
зими је топла, а лети хлад на, кућа је гра
ђе на циглом већег фор ма та од кла сич ног, 
која је, како се веру је пра вље на у вла сти
тој цигла ни. Како се нала зи на нај ви шем 
тере ну у гра ду никад није била пла вље
на, нема вла ге, а подрум је увек сув. 
Оста ло је запам ће но, како је за вре ме 
јед не од митро вач ких попла ва током три
де се тих годи на про шлог века, када су се 
ули ца ма вози ли чам ци, овај део остао 
непо то пљен попут каквог остр ва.

Као гра ђе ви на, пле ни сво јом лепо том, 
богат ством мате ри ја ла, чип ка стим укра
си ма роман ти чар ске епо хе, тако оми ље
не на овим про сто ри ма због сли ко ви то
сти, али и везе са сред њо ве ков ним 
насле ђем. Кућа је гра ђе на наспрам вла
сти те пива ре, чије је пиво Тријумф било 
нај ква ли тет ни је пиво пред рат не Југо сла
ви је. Пива ра је одав но пре ста ла са 
радом, а вео забо ра ва пре крио је нека да 
чуве не мар ке пива Тријумф и Империјал,
Сремски гранат и Пиколо, чак и међу 
Митров ча ни ма. Део на коме је кућа 
сагра ђе на је зани мљив и ком плек сан, 
обу хва та два миле ни ју ма исто ри је ових 
про сто ра, ту су пре ма архе о ло шким 
истра жи ва њи ма оба вље ним током 
седам де се тих годи на откри ве ни сво до ви 
на који ма се узди зао импо зант ни рим ски 
хипо дром из 4. века. У непо сред ној бли
зи ни нала зи се Царскапалата, која је у 
антич ко вре ме била спо је на са хипо дро
мом, па се прет по ста вља да се на том 
месту нала зи ла и њего ва цен трал на 
ложа. 

Докле сежу сећа ња нај ста ри јих 
Митров ча на, овде дола зе роде. На јед
ном од оџа ка сви ле су гне здо, јед но од 
послед њих у гра ду које је пре жи ве ло све 
про ме не и оста ло пре по зна тљив сим бол 
овог дела гра да. 

Русинским гробљем доминира веле-
лепна 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 расад-
ника врсних мајстора пивара.

Уследећемброју:
КућапородицеНенадовић

Измеђудварата,
Вајсовапивараје
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заиндустријупива,
сладаиледа,укоме
сусеналазилетада

чувенепивареБајлони
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улазиусаставПИК
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једноодпоследњих
уградукојеје
преживелосве

променеиостало
препознатљивсимбол

овогделаграда
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СРПСКИНАЦИОНАЛНИИДЕНТИТЕТ

Успониипадови
крозбурнуисторију

Током 19. и почет ком 20. века у 
Евро пи је дошло до ства ра ња 
модер них наци о нал них држа

ва. У том пери о ду на европ ском тлу 
дошло је и до фор ми ра ња наци о нал
них иден ти те та у њима. 

Када је о самом наци о нал ном иден
ти те ту реч, он пре ма зва нич ној дефи
ни ци ји пред ста вља лич ни иден ти тет 
садр жан у осе ћа ју при пад но сти наци
ји или наци о нал ној држа ви. Тако, као 
и у било којој наци о нал ној држа ви, и 
наш народ има свој наци о нал ни иден
ти тет. 

Наци о нал ни иден ти тет Срба доста 
се раз ли ку је од наци о нал них иден
ти те та дру гих европ ских наро да, 
чије наци о нал не држа ве су наста ле 
у поме ну том пери о ду, а њего ва спе
ци фич ност огле да се у томе што ток 
њего вог фор ми ра ња није ишао јед
но смер но. Кра јем и након сред њег 
века, када су европ ски наро ди, осло
ба ђа ју ћи се њего вог инте лек ту ал ног 
и духов ног мра ка, тежи ли про гре су, 
Срби ја је пала под осман ску власт. 
Све до почет ка 20. века, наш народ 
био је под ути ца ји ма источ не, осман
ске кулу ре. Међу тим, сам пад Срби

је у тур ско роп ство након Косов ске 
бит ке сачи ња ва јед ну од три осно
ве срп ског наци о нал ног иден ти те
та. При ча о супрот ста вља њу Дави да 
Голи ја ту оста ла је дубо ко уре за на у 
свест нашег наро да, и зајед но уз очу
ва ње рели гиј ских пред ста ва ути ца ла 
је на то да срп ски народ очу ва свест о 
себи. Са дру ге стра не, север ни дело
ви наше земље били су под аустро
у гар ском вла шћу, те је срп ски наци о
нал ни иден ти тет, посеб но током 18. 
века,  спу та ван стал ним досе ља ва
њем Нема ца, Мађа ра, Сло ва ка, Руси
на и дру гих наро да, чиме су аустро
у гар ске вла сти тежи ле да напра ве 
демо граф ски баланс. 

Дана шња обе леж ја, која одли ку ју 
све Србе, веко ви ма су опста ла упр
кос број ним поку ша ји ма да се зау
век затру. Пошто за вре ме тур ске 
оку па ци је срп ска држа ва прак тич но 
није посто ја ла, на овим про сто ри ма 
посто ја ле су само, често репре сив
не, инти ту ци је оку па то ра. Вели ки део 
срп ског наро да, који упр кос при ти сци
ма није желео да про ме ни сво ју веру, 
оку пљао се око Срп ске пра во слав

СампадСрбије
утурскоропство

наконКосовскебитке
сачињаваједнуод
триосновесрпског

националног
идентитета.Прича
осупротстављању

ДавидаГолијату
осталаједубоко

урезанаусвестнашег
народа,изаједноуз
очувањерелигијских
представаутицалаје
натодасрпскинарод

очувасвестосеби

БојнаКосову(АдамСтефановић,1870.)



3318. JUL 2018.  M NOVINE

ДРСРЂАНШЉУКИЋОСРПСКОМНАЦИОНАЛНОМИДЕНТИТЕТУ

Немадруштвабезмитова
Усвојојсуштини,

митједеокултуре
каоисвакидруги
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митовима,несамо
српска.Немадруштва

безмитова,нитига
можебити,рекао
јепроф.дрСрђан

Шљукић

Пре ма речи ма проф. др Срђа на 
Шљу ки ћа, соци о ло га са Фило
зоф ског факул те та у Новом 

Саду и ауто ра књи ге Мит као суд би
на, срп ски наци о нал ни иден ти тет је 
етнич ки уте ме љен, што зна чи да 
њего ву срж чине одре ђе ни кул тур ни 
еле мен ти. 

– Срп ска наци ја се раз ви ла из срп
ског етно са, одно сно наро да, и има 
три глав на иден ти тет ска еле мен та, 
тј. ства ри по који ма може те рећи да 
је неко Србин. То су срп ски језик и 
ћири лич но писмо, све то са вље као 
облик пра во сла вља и Косов ски завет, 
одно сно мит. Уко ли ко изо ста је било 
који од ова три еле мен та, не може се 
више гово ри ти о Срби ма. То да ли је 
неко Србин, дакле, нема везе са 
гени ма, расом и слич но, већ са кул
ту ром. Уко ли ко неко при хва та ова 
три еле мен та, он се сма тра Срби ном 
и бива при хва ћен као такав, без 
обзи ра на боју коже или слич но – 
каже проф. Шљу кић. 

Када је о самом миту реч, као кон
сти ту тив ном делу наци о нал ног иден
ти те та, пре ма њего вим речи ма, све 
савре ме не наци је, без изу зет ка, има
ју мит ско уте ме ље ње.

–  Кон сти ту тив ни мит срп ског наци
о нал ног иден ти те та је Косов ски мит, 
одно сно завет. Он нам гово ри ко смо, 
ода кле смо, куда иде мо. Акте ри 
Косов ског мита пред ста вља ли су и 
пред ста вља ју узо ре за мно ге гене ра
ци је, сим бо ли шу вред но сти и тако 
даље. Косов ски мит сим бо ли ше пад, 

али и вас крс. Он запра во пред ста
вља мит о иза бра но сти срп ког наро
да, који скла па уго вор са Богом, када 
кнез Лазар бира цар ство небе ско, 
али не да би миси о нар ски ширио 
пра ву веру по све ту, као што је то 
слу чај са аме рич ким митом о избра
но сти, већ да би слу жио Богу у заме
ну за бож ју зашти ту, попут Јевре ја – 
рекао је др Срђан Шљу кић и додао: 

– Косов ски мит као кључ ни иден ти
тет ски мит срп ске наци је има рели
гиј ску ноту, видљи ву из оно га што 
сам мало час рекао. Кнез Лазар, цар
ство небе ско, уго вор са богом о 
зашти ти: без небе ске Срби је, нема 
ни земаљ ске. Срп ску вари јан ту пра
во сла вља пред ста вља Све то са вље, 
у којем се огле да срп ска само бит
ност. Зани мљи во је да је до пери о да 
фор ми ра ња наци ја, 19. и 20. век, део 
срп ског етнич ког кор пу са, наро да, 
при па дао дру гим веро и спо ве сти ма  
като лич кој, муха ме дан ској, исто вре
ме но се сма тра ју ћи Срби ма, уз кори
ште ње срп ског јези ка и ћири ли це и 
уз Косов ски завет. Ово послед ње 
важи ло је и за муха ме дан це. Има 
без број при ме ра за то, од србо ка то
ли ка из Дубров ни ка и око ли не, до 
исла ми зо ва них Срба из Босне. Међу
тим, пери од фор ми ра ња наци ја ути
цао је да се дело ви срп ског наро да 
нађу у дру гим наци ја ма, забо ра вља
ју ћи услед про ме не вере сво је срп ско 
поре кло.

Када је о јези ку реч, срп ски језик и 
ћири ли ца као део срп ског наци о нал

ног иден ти те та при лич но су осе тљи
ви на дана шње гло ба ли за циј ске кул
ту ро ло шке при ти ске. Пре ма речи ма 
проф. Шљу ки ћа, они су састав ни део 
срп ског наци о нал ног иден ти те та и 
сва ко уда ља ва ње од њих је запра во 
угро жа ва ње и саме иден ти тет ске 
осно ве. Како каже, наци о нал на одва
ја ња и фор ми ра ња дру гих наци ја на 
про сто ру Бал ка на била су редов но 
пра ће на фор ми ра њем раз ли чи тих, 
нових, јези ка, који запра во има ју 
коре не у срп ском јези ку.

Са др Срђа ном Шљу ки ћем раз го
ва ра ли смо и о томе шта се деша ва 
данас са срп ским наци о нал ним иден
ти те том и које су то прет ње који ма је 
у овом савре ме ном добу изло жен.

– Данас је нај твр ђи еле мент срп
ског наци о нал ног иден ти те та пра во
сла вље, одно сно Све то са вље. Оста
ла два еле мен та озбиљ но су угро же
на  –  језик стал ним одва ја њем нових 
јези ка, послед њи је, за сада, црно
гор ски, а ћири ли ца фор си ра ном упо
тре бом лати ни це, упр кос устав ним и 
закон ским одред ба ма које држа ва не 
спро во ди. Под посеб ним уда ром је 
Косов ски завет, одно сно мит, пре све
га због потре бе Запа да да зао кру жи 
неза ви сност Косо ва, тј. јужне срп ске 
покра ји не која је оку пи ра на 1999. 
годи не. Већ ско ро три деце ни је 
Запад ула же огром на сред ства да би 
путем меди ја, пла ће них „ана ли ти ча
ра“  и ква зиневла ди них орга ни за ци ја 
и „науч ни ка“ разо рио Косов ски мит – 
закљу чу је он. 

ДрСрђанШљукић
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не цркве, која је била једи на срп ска 
инсти ту ци ја која је опста ја ла под Тур
ци ма. У окви ру цркве чува ла се тра
ди ци ја и пре но си ло се зна ње. Сви они 
који су били писме ни за вре ме тур ске 
оку па ци је, све што су зна ли, нау чи ли 
су у цркви, а то зна ње даље се пре но
си ло усме ним путем. Вера је у наро ду 
буди ла наду за сло бо дом, а ћири лич

но писмо и епске при че и песме, које 
су задо би ле мит ски карак тер, и које 
су се пре но си ле са коле на на коле
но очу ва ле су добар део ста ре срп ске 
кул ту ре. 

Нај зад, под ути ца јем сло бо дар ског 
духа про све ти тељ ства, који се европ
ским тлом ширио током 17. и 18. века, 
и наш народ почео је да при хва та иде
а ле разу ма и инди ви ду а ли зма. Наша 
кул ту ра, пола ко је поче ла да се осло
ба ђа источ них око ва, и након вео ма 
дугог пери о да кре ну ла да пра ти корак 
којим је ишла Евро па.

Након осло бо ђе ња од Тура ка, 
посто ји још јед на спе ци фич ност и 
дис кон ти ну и тет у раз во ју срп ске 
држа ве и наци о нал ног иден ти те та. 
Наи ме, почет ком 20. века, на про сто
ру Бал ка на све више се шири ла иде
ја о ства ра њу зајед нич ке земље свих 
јужносло вен ских наро да. Тако се 
поја ви ла иде ја о Југо сла ви ји, која је, 
након Првог свет ског рата, и реа ли зо
ва на. Све од тада, па, може се рећи и 
до данас, срп ски наци о нал ни иден ти
тет наи ла зи на кон стант но поти ски ва
ње, посеб но из раз ло га што је Срби ја 
била нај ве ћа и можда кул тур но нај у

ти цај ни ја кон сти ту тив на држа ва Југо
сла ви је. Након Дру гог свет ског рата, 
ова при ча доби ја зао штре ни ји епи лог, 
јер рели ги ја у инси ту ци ја ма фор мал
но, а међу ста нов ни штвом нефор
мал но, бива забра ње на, а ћири ли ца 
све чешћим кори шће њем лати ни це 
пола ко поста је зане ма ри ва на. Мито ви 
попут мита о Косо ву нису забо ра вље
ни, али су при мат ипак доби ли мито
ви из Народ но о сло бо ди лач ке бор бе, 
као и мито ви о брат ству и једин ству 
југо сло вен ских наро да. Током наред
них 45 годи на, срп ски наци о нал ни 
иден ти тет запа да у кри зу, а почет ком 
деве де се тих годи на срп ски наци о на
ли зам се поно во буди, али, нажа лост, 
на погре шан начин. Уме сто при хва та
ња Срба који су веко ви ма уна зад при
хва ти ли като ли чан ство или ислам као 
сво ју веру, пра во слав ни Срби су их 
одба ци ва ли, уме сто да их аси ми лу ју. 
Упра во због тога што је црква веко ви
ма била основ ни темељ срп ског наци
о нал ног иден ти те та, веро и спо вест је 
изјед на че на са наци о нал но шћу, што 
ника ко не може бити исто. Тако ђе, 
још у пери о ду фор ми ра ња наци ја, у 
19. и 20. веку, вели ки број етнич ких 
Срба, али не и пра во сла ва ца, остао је 
у расут по дру гим земља ма ста па ју ћи 
се са дру гим наро ди ма. 

Нешто слич но ово ме дога ђа се и 
данас. Услед еко ном ске кри зе коју 
наш народ про жи вља ва, егзи стен ци ја 
је мно ги ма важни ја од наци је. Вели
ки број људи сва ко днев но одла зи из 
наше земље у ино стран ство, тру де
ћи се да доби је стра но држа вљан
ство и тамо оста не. Тако мно ги од 
њих скла па ју бра ко ве са стран ци ма, 
мења ју лич не подат ке попут име на и 
пре зи ме на, а нерет ко и веро и спо вест. 
Ого р че ни тре нут ном поли тич коеко
ном ском ситу а ци јом у нашој земљи, 
они не желе више да има ју било какве 
везе са Срби јом. Тако ђе, њихо ва 
деца доби ја ју дру го држа вљан ство, 
уче дру ги језик, одра ста ју у дру га чи
јем кул тур ном окру же њу и са срп ским 
наци о нал ним иден ти те том губе све 
додир не тач ке. Све му ово ме допри не
ли су и трен до ви гло ба ли за ци је који 
под ра зу ме ва ју отво ре ност све та и 
све оп шту доступ ност, те на тај начин 
ута па ње у дру ге и спа ја ње раз ли чи тих 
кул ту ра поста је опште при хва ће но. 

НемањаМилошевић

Проф. др Срђан Шљу кић аутор је и 
књи ге Мит као суд би на чији циљ је 
раз от кри ва ње деми то ло ги за ци је која 
нам се послед њих деце ни ја наме ће. 

–  Под на слов ове књи ге је „Деми то
ло ги за ци ја деми то ло ги за ци је“. Глав
на тема књи ге јесте рас крин ка ва ње 
тако зва не деми то ло ги за ци је, о којој 
слу ша мо већ ско ро три деце ни је. 
Навод но, Срби су мито ма ни и срп ски 
наци о нал ни мито ви су „кри ви“ за 
рато ве деве де се тих годи на. Зато 
тре ба да се „осло бо ди мо“ мито ва, 
пре све га Косов ског. Реч је, међу тим, 
о иде о ло шком поку ша ју да се оства
ре неки поли тич ки циље ви, пре свих 
неза ви сност тако зва не држа ве „Косо
во“. Науч на исти на је пот пу но дру га
чи ја. У сво јој сушти ни, мит је део 
кул ту ре као и сва ки дру ги и не може 
бити заме њен неким дру гим еле мен
том. Све наци је су засно ва не на 
мито ви ма, не само срп ска. Нема дру
штва без мито ва, нити га може бити. 
Зато нам се уме сто Косов ског мита 
одмах нуди дру ги мит, мит о морал
ној иза бра но сти Запа да да сву да по 
све ту „дели прав ду“, док у ства ри 
само иде за сво јим инте ре си ма – 
еко ном ским, гео по ли тич ким и тако 
даље – каже проф. Шљу кић.  

Миткаосудбина Велики део српског народа, који упркос при-
тисциманијежелеодапроменисвојуверу,оку-
пљаосеокоСрпскеправославнецркве,којаје
билајединасрпскаинституцијакојајеопстајала
подТурцима.Уоквируцрквечуваласетрадици-
јаипреносилосезнање.Свионикојисубили
писменизавреметурскеокупације,свештосу
знали,научилисууцркви,атознањедаљесе
преносилоусменимпутем

Косовкадевојка(УрошПредић)
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Најпопуларнијиепскијунак
уфолклорународа
Балканскогполуострва

Пери од вла да ви не цара Уро ша 
Нема њи ћа, обе ле жен је сла бље
њем цен трал не вла сти и узди за

њем срп ских моћ них феу да ла ца. У вре
ме ни ма рас па да цар ства, Воји слав 
Воји но вић је био један од нај моћ ни јих, 
а пред крај живо та и нај моћ ни ји вели
каш у срп ској држа ви, моћ ни ји чак и од 
самог Вука ши на, буду ћег срп ског кра
ља. Након њего ве смр ти, воде ћу уло гу 
у срп ској држа ви, пре у зи ма ју Вука шин 
Мрњав че вић и његов брат Угље ша, 
који поста ју нај моћ ни ји обла сни госпо
да ри. Пре ма Орби ну, Вука шин и Угље
ша (Орбин поми ње и Гој ка), били су 
сино ви сиро ма шног вла сте ли на Мрња
ве из Лив на, кога је зајед но са сино ви
ма Душан позвао на двор и „мно го 
узди гао“. Угље ша је око 1346. годи не 
крат ко упра вљао у око ли ни Дубров ни
ка, као наме сник Тре би ња, док се Вука
шин у мар ту 1350. годи не поми ње као 
жупан При ле па. Годи не 1365. Вука шин 
Мрњав че вић је кру ни сан за кра ља и 

савла да ра Уро ше вог, а његов брат 
Угље ша поста је деспот сер ске обла сти, 
којом је рани је вла да ла цари ца Јеле на. 
Вука ши нов и Але нин син, Мар ко, рођен 
у пери о ду изме ђу 1335. до 1340, с обзи
ром да је био прво ро ђе ни савла да рев 
син, од цара Уро ша доби ја титу лу мла

до га кра ља. Нат пис са цркве Све те 
Неде ље у При зре ну, запра во је потвр
да да је Вука ши нов и Уро шев наслед
ник носио титу лу кра ља још за живо та 
савла да ра.

Коли ко је народ на тра ди ци ја вели ча

Упредању,каонајслободнијојодовихепских
форми,гдејеконстантноприсутнопреплитање
реалногифантастичног,Марковживотјеиспра-
ћен од рођења до смрти. Марку Краљевићу
посвећенму јечитавциклуснароднихпесама.
Сувајџић с правом наводи да је под турском
влашћубилоопаснопеватиокосовскомбојуи
о Милошу, убици султана Мурата, али је зато
билослободнопеватиоМарку,турскомвазалу
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ла лик и дело Мар ка Мрњав че ви ћа, 
толи ко се огре ши ла о њего вог оца. 
Наи ме, Вука ши на, срп ског кра ља, 
народ но пре да ње пам ти као похлеп ног 
вели ка ша, узур па то ра и под му клог уби
цу, те је нео прав да но нега тив на сли ка о 
Мрњав че ви ћу и у срп ској исто ри о гра
фи ји тра ја ла вео ма дуго. При ча о Вука
ши ну Мрњав че ви ћу, који уби ја Неја ког 
Уро ша у лову, зарад узур пи ра ња цар
ске кру не, забе ле же на је у мно го број
ним лите рар ним оства ре њи ма и исто
риј ским спи си ма. За несрећ не исто риј
ске окол но сти рас па да срп ског цар
ства, тра ди ци ја је про на шла глав ног 
крив ца у Вука ши ну Мрњав че ви ћу. Како 
наво ди Нада Мило ше вић Ђор ђе
вић:„нај ја чи обла сни госпо дар, про гла
шен за кра ља, од легал ног Уро ше вог 
сувла да ра, лако је могао поста ти узур
па тор Нема њић ког пре сто ла. Од 
момен та када је у народ ној тра ди ци ји 
про гла шен за Уро ше вог про тив ни ка –
обра зац о уби ству због осва ја ња тро на, 
намет нуо се већ самим сво јим мотив
ско  изра жај ним могућ но сти ма, пошто 
је већ уве ли ко посто јао у нашој усме ној 
башти ни. Када је, наи ме, за рас пад 
срп ског цар ства нађен кри вац у Вука
ши ну Мрњав че ви ћу, ту кри ви цу је тре
ба ло ожи во тво ри ти сли ком, која ће сво
јом веро до стој но шћу пру жи ти дока зе и 
краљeво пона ша ње укло пи ти у обра
зац“. Све до кра ја девет на е стог века, 
срп ска исто ри о гра фи ја је веро ва ла да 
је неду жног Уро ша усмр тио Вука шин. 
Ила ри он Рува рац пре и спи ту је ову тезу 
и 1879. пише: „nolens volens морам 
оста ти при свом првом твр ђе њу, да 
Вука шин није убио цара Уро ша но да је 
цар Урош, који се у почет ку децем бра 
1371. пре ста вио, пре жи вео кра ља 
Вука ши на, који је пре 1. сеп тем бра те 
исте годи не у бици на Мари ци про пао“. 
При томе, тре ба скре ну ти пажњу и на 
чиње ни цу да је Кон стан тин Јире чек 
обја вио два доку мен та из Дубро вач ког 
архи ва од окто бра и новем бра 1371. из 
којих се јасно види да је по нало гу цара 
Уро ша испла ћен стон ски дохо дак Рома
ну Прко си, а као дату ми Уро ше ве смр ти 
наво де се 2. или 4. децем бар 1371. 
Вука шин није насил но при сво јио власт, 
већ је уз царев при ста нак и бла го слов 
кра љи це Јеле не, кру ни сан за кра ља. 
Након Вука ши но вог кру ни са ња за кра
ља, изме ђу њега и цара Уро ша је успо
ста вљен однос савла дар ства, са свим 
њего вим карак те ри сти ка ма, које при то
ме ука зу ју и на њихо ве добре одно се – 
зајед нич ко отпре ма ње послан ства, 
затим новац који цар и краљ зајед но 
кују, сачу ва ни су и при мер ци Вука ши но
вог нов ца кова ног у ков ни ци цара Уро
ша, са нат пи сом „Уро си ус импе ра тор“ 
на јед ној и „краљ“ на дру гој стра ни. 
Њихов савла дар ски однос потвр ђу ју и 
зајед нич ки пор тре ти на север ном зиду 
цркве Све тог Нико ле у мана сти ру Пса
чи, заду жби ни сева сто кра то ра Влат ка.

Уче ста ле нава ле Тура ка, пре ти ле су 
свим бал кан ским држа ва ма, а Вука ши
нов брат деспот Угље ша, мислио је 

само на јед но: „како да Мура то во 
напре до ва ње уста ви“. Ове ста во ве, 
делио је и његов брат Вука шин, ујед но 
и једи ни Угље шин саве зник. Вука шин и 
Угље ша кре ну ли су на сул та но ву пре
сто ни цу. До бит ке је дошло 26. сеп тем
бра 1371. Како наво ди Остро гор ски, за 
раз ли ку од Косов ског боја, бар је исход 
бит ке на Мари ци сасвим изве стан: 
„изне на дан и пот пу ни слом сме лог 
поду хва та сер ског деспо та и срп ског 
кра ља, поги би ја и јед ног и дру гог, две 
нај ја че лич но сти на тада шњем Бал ка
ну, про паст њихо ве вој ске“. 

Мрњав че ви ћи су, дакле, дожи ве ли 
слом на Мари ци 26. сеп тем бра 1371. 
Краљ Вука шин је пора жен и уби јен, а 
цар Урош је умро почет ком децем бра 
исте годи не. Вука ши нов син, Мар ко, 
након овог неми лог дога ђа ја, закон ски 
је постао краљ срп ске држа ве. С јесе ни 
1371. Мар ко је кру ни сан срп ском кра
љев ском кру ном. Међу тим, срп ским 
вели ка ши ма, који су прак тич но поста ли 
неза ви сни од цен трал не вла сти, ни на 
памет није пада ло да га при зна ју за 
свог врхов ног госпо да ра. Након оче ве и 
стри че ве смр ти постао је наслед ник 
њихо вих посе да у запад ној Маке до ни
ји, са седи штем у При ле пу. Kовао је 
свој новац с нат пи сом: „Ва Хри ста бога 
бла го вер ни краљ Мар ко“. Не зна се 
тач но кад је постао тур ски вазал, али је 
то сигур но било пре 1377.Исто риј ски 
спи си пам те Мар ка као „човек од пове
ре ња“цара Уро ша. Иако вео ма млад, 
био је пред вод ник послан ства у Дубров
ни ку 1361. и пре го ва рао је о миру. Син 
Вука ши на Мрњав че ви ћа изгу био је 
живот у бици на Рови на ма, боре ћи се 
на стра ни непри ја те ља. Наи ме,17. 
маја1395, Мар ко је рато вао на стра ни 
Тура ка про тив вла шког вој во де Јова на 
Мир че. Кон стан тин Фило зоф је забе ле
жио да је Мар ко непо сред но пред бој 
изре као: ‘’Ја кажем и молим Госпо да да 
буде хри шћа ни ма помоћ ник, а ја нека 
будем први међу мртви ма у овом рату“. 
Хри шћа ни су одне ли побе ду, а Мар ко је 
поги нуо ...

Мар ко је несум њи во нај по пу лар ни ји 
епски јунак у фол кло ру наро да Бал кан

Ипак,унајвећојмери,
Маркојеународној
традицијиосликан
светлимбојама,
каомитскијунак,

заговорникидеалних
патријархалних
моралнихнорми,
доброчинитељ,
храбриборацза
слободу.Према

речимаВојислава
Ђурића:„Маркоје

отелотворенатежња
присутногнародада
сеопашенеодољивом
силомидаполоми

ропскеоквире
живота“

Утокупреписивања
богослужбенихкњига,
дијакДобрејеосетио
потребудазапише
догађајизприватног
животакраљаМарка.

Отудаподатако
љубавномтроуглу
–Маркоизмеђудве
жене,супругеЈелене
иљубавницеТеодоре.

Дазлобудегоре,
Марковаљубавница
јебила,никодруги,

већснајаВука
Бранковића,жена

његовогбратаГргура.
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ског полу о стр ва. „Од Истре до Цари
гра да, од Јањи не до Вар не, тешко се 
може наћи човек коме би Мар ко во име 
било непо зна то“, нагла ша ва Кон стан
тин Јире чек. Човек про дор них црта 
лица, црно ма њаст, отме ног изгле да и 
геста, упам ћен је као херој и спа си лац 
немоћ них и сла бих, како код Срба, тако 
и код Буга ра, Маке дон ца, Хрва та, Сло
вен ца и Алба на ца. 

„Неки изво ри ука зу ју да се у XVI веку 
већ ства ра ла леген да о Мар ку Кра ље
ви ћу као вели ком епском јуна ку. У изве
шта ју који је сплит ски кнез 1547. годи не 
упу тио мле тач кој Сињо ри ји, гово ри се о 
сле пом вој ни ку који на сплит ском тргу, 
пред оку пље ним све том, пева песме о 
Мар ку Кра ље ви ћу. Петар Хек то ро вић је 
у спе ву Рибањеирибарскоприговара
ње 1555. годи не забе ле жио песме о 
Мар ку Кра ље ви ћу“ (Милин ко вић).

Изме ђу исто риј ског и епског пор тре та 
Мар ко вог посто ји изра зи та дистинк ци
ја. Мар ков лик се може запа зи ти у свим 
врста ма усме не књи жев но сти: епским и 
лир ским песма ма, бала да ма, роман са
ма, при по вет ка ма, посло ви ца ма и у 
пре да њу. У пре да њу, као нај сло бод ни
јој од ових епских фор ми, где је кон
стант но при сут но пре пли та ње реал ног 
и фан та стич ног, Мар ков живот је испра
ћен од рође ња до смр ти. Мар ку Кра ље
ви ћу посве ћен му је читав циклус 
народ них песа ма. Сувај џић с пра вом 
наво ди да је под тур ском вла шћу било 
опа сно пева ти о косов ском боју и о 
Мило шу, уби ци сул та на Мура та, али је 
зато било сло бод но пева ти о Мар ку, 
тур ском ваза лу. Ову вр ло зани мљи ву 
тезу нај пре је изнео фран цу ски сла ви
ста Андре Вајан, а од њега јепре у зео и 
даље раз вио Све то зар Матић.Песма 

УрошиМрњавчевићине сум њи во пред
ста вља сво је вр стан увод у епски живот 
и под ви ге Мар ка Кра ље ви ћа. Вука ши
но ва кле тва (оче ва кле тва) и Уро шев 
бла го слов (кумов бла го слов) од пре
суд ног су зна ча ја:„Сине Мар ко, да те 
бог уби је!/ Ти немао гро ба ни поро да,/ 
И да би ти душа не испа ла, /Док тур ско
га цара не дво рио! [...] „Куме Мар ко, Бог 
ти помо гао!/ Тво је лице свје тло на 
дива ну!/ Тво ја сабља сје кла на мег да
ну,/ Нада те се не нашло јуна ка,/ Име ти 
се сву да поми ња ло,/ Док је сун ца и док 
је мје се ца!/ Што су рекли, тако му се 
сте кло....”

У народ ним песма ма Мар ко је пред
ста вљен као изу зе тан јунак, непо ко ран 
витез, осло бо ди тељ, прко сан, пра ви
чан, неу стра шив, одан, човек над људ
ске сна ге, нат чо ве чан ског апе ти та, неу
стра ши ви заштит ник сла бих и бес по
моћ них, борац про тив тур ских насил ни
ка, вазал од кога зази ре чита ва тур ска 
царе ви на, шаљив џи ја, весе љак, али 
и... тур ска при дво ри ца, пот ку пљи ви 
сре бро љу бац. С пра вом исти че Бран ко 
Брђа нин да Мар ко није само вели ки 
епски јунак, но, и људ ска, рањи ва, а 
некад и нега тив на лич ност песме, што 
све до чи о сво је вр сној дее пи за ци ји 
Мар ко вог лика. Гете је у пре пи сци са 
Тал фи је вом из 1824. годи не пред ло жио 
пре во ди о цу срп ских песа ма „да из сво
је збир ке изо ста ви песму Марко Кра
љевић и Љутица Богдан“ у којој је 
Мар ко „недо сто јан себе“. Ипак, у нај ве
ћој мери, Мар ко је у народ ној тра ди ци ји 
осли кан све тлим боја ма, као мит ски 
јунак, заго вор ник иде ал них патри јар
хал них морал них нор ми, добро чи ни
тељ, хра бри борац за сло бо ду. Пре ма 
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речи ма Воји сла ва Ђури ћа: „Мар ко је 
оте ло тво ре на тежња при сут ног наро да 
да се опа ше нео до љи вом силом и да 
поло ми роп ске окви ре живо та“. Зато у 
песми МаркоКраљевићукидасвадба
ринусто ји: „Све пови ка, мало и вели ко: 
/Бог да живи Кра ље ви ћа Мар ка!/ Који 
земљу од зла изба вио,/ Који сатра 
земљи зулум ћа ра;/ Про ста м’ била и 
душа и тело!“Маре тић нагла ша ва да је 
„Мар ко морао бити чо вјек нео бич не тје
ле сне јако сти, па да се можда већ за 
њего ва живо та или крат ко ври је ме 
посли је њего ве смр ти раз но си ла по 
наро ду од уста до уста гдје ко ја њего ва 
дје ла, који ма је дока зао вели ку сво ју 
јакост; али истом неко ли ко деце ни ја 
посли је њего ве смрт и, кад се већ забо
ра ви ло, какав је Мар ко био пре ма Тур
ци ма, какав ли пре ма Срби ма, поче ле 
су се при че с дру ги јех јуна ка пре пи је ва
ти на Мар ка, а посли је и дру го које шта, 
што би у Мар ко во ври је ме сав народ 
држао за изми шљо ти ну“.

Уз Мар ка се гото во увек везу је његов 
коњ Шарац. Вук Сте фа но вић Кара џић о 
Мар ко вом коњу казу је: „За њего ва Шар
ца јед ни при по ви је да ју да му га је 
покло ни ла нека вила, а јед ни опет да га 
је купио у нека ки јех кири џи ја: при је 
Шар ца веле да је мењао мно го коња, 
па га није дан није могао носи ти; кад у 
нека ки јех кири џи ја види шаре но губа во 
мушко ждри је бе, учи ни му се да ће од 
њега добар коњ бити, и узме га за реп 
да омах не око себе као што је и оста ле 
коње огле дао, али му се оно не дад не 
ни с мје ста пома ћи; онда га купи у кири
џи ја, изли је чи га од губе и нау чи вино 
пити“.

Зна чај ну уло гу у циклу су песа ма о 
Мар ку Кра ље ви ћу задо би ја и њего ва 
мај ка. Јевро си ма је носи лац нај у зви
ше ни јих људ ских и поро дич них вред но
сти. Саве то ва ће сину:„О мој син ко, Кра

ље ви ћу Мар ко,/Оста ни се, син ко, чето
ва ња, /Јер зло добра дони је ти неће, /А 
ста рој се доса ди ло мај ци  
Све перу ћи крва ве хаљи не“, 
затим:„Немој Мар ко, моје чедо дра го, /
Немој данас крви учи ни ти, /Данас ти је 
крсно име кра сно,/ Тко ти данас у дво
ро ве дође, /Напој жед на, а нара ни 
глад на/ За души цу тво ји роди те ља, /И 
за здра вље тво је и Јели но“, или, пак:„Ој 
мој син ко, Кра ље ви ћу Мар ко, /у сва те 
се иде на весе ље, /на кум ство се иде 
по зако ну, /на вој ску се иде од нево ље: 
/иди, син ко, на царе ву вој ску; /и бог ће 
нам, син ко, опро сти ти, /А Тур ци нам 
неће раз у ме ти“. У песми Урош и
Мрњавчевићи Јевро си ма учвр шћу је 
Мар ко ву наме ру у доно ше њу пра вич не 
пре су де:„Мар ко сине, једи ни у мај ке, /
Не била ти моја рана кле та, /Немој 
сине, гово ри ти кри во, /Ни по бабу ни по 
стри че ви ма, /Већ по прав ди бога исти
но га /Немој сине, изгу би ти душе /Боље 
ти је изгу би ти гла ву /Него сво ју огр је
ши ти душу“. О уло зи мај ке у песми 
Урош и Мрњавчевићи, Дра гу тин Илић 
је запи сао: „Овде нам се наме ће мисао, 
ко је већи, ко је све тли ји у овој песми? 
Да ли мати, или син? И коли ко год смо 
пута слу ша ли овај умо твор народ ни 
увек нам се наме та ла мисао, да би ту 
песму ваља ло посве ти ти мате ра ма. 
Овде је по нашем мишље њу, глав но 
лице мати: она је вре ло све му ово ме, 
она је пре су ди ла, јер Мар ко је само 
израз њези них мисли и иде а ла; он је 
исто оно што и поток, који жубо ре ћи 
тече, а да вре ле није не би ни њега 
било“.

О Мар ко вој жени Јеле ни казу ју како 
исто риј ски спи си, тако и народ не 
песме. Исто риј ски пода ци откри ва ју 
поје ди не дета ље из Мар ко вог љубав
ног живо та. Наи ме, Мар ко је тре ба ло 
да сту пи у брак са ћер ком Јура ја II 
Шуби ћа. Сти ца јем окол но сти, рим ски 
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папа Урбан V посла ће писмо Тврт ку у 
којем му изри чи то забра њу је да уда 
като лич ку плем ки њу за „сина њего вог 
вели чан ства кра ља Срби је, шизма ти
ка“. Папа се због „увре де за хри шћан ску 
вје ру“ обра ћа угар ском кра љу Лајо шу I, 
номи нал но над ре ђе ном Тврт ку, тако да 
је вен ча ње про па ло. Након ове неу спе
ле верид бе, Мар ко ће оже ни ти Јеле ну, 
ћер ку Радо сла ва Хла пе на, наме сни ка 
Бера и Воде на. Међу тим, скла па ње 
овог бра ка није слу чај ност. Пре ма речи
ма Михаљ чи ће вим, Радо слав Хла пен 
je био један од вели ка ша срп ског цар
ства, који је уче ство вао у бур ним дога
ђа ји ма после смр ти Сте фа на Душа на, 
када су у пуној мери могле да се раз
мах ну њего ве поли тич ке амби ци је. 
Хла пен се одли ко вао ути ца јем и богат
ством ο чему све до че и пода ци Јова на 
Кан та ку зи на. „Заи ста беше међу вео ма 
углед ни ма, по роду бли зак Кра љу, a 
имао je под собом и вој ску која није за 
пот це њи ва ње и вели ко има ње“. У току 
пре пи си ва ња бого слу жбе них књи га, 
дијак Добре је осе тио потре бу да запи
ше дога ђај из при ват ног живо та кра ља 
Мар ка. Оту да пода так о љубав ном тро
у глу – Мар ко изме ђу две жене, супру ге 
Јеле не и љубав ни це Тео до ре. Мар ко, 
шар мер, налик Дон Жуа ну, кори сти 
жени но одсу ство, заво ди мла ду Тео до
ру и сту па у интим не одно се са њом. 
Суро ви тур ски напа ди, неми ри у 
земљи, а Мар ко и Тео до ра ужи ва ју у 
љубав ним чари ма, скри ва ју ћи се у пла
нин ским двор ци ма, шума ма и пећи на
ма. Да зло буде горе, Мар ко ва љубав
ни ца је била, нико дру ги, већ сна ја Вука 
Бран ко ви ћа, жена њего вог бра та Гргу
ра. Упр кос непре ста ном бежа њу и овој 
аван ту ри је дошао крај. Како би сачу ва
ли сво је живо те, Мар ко и Тео до ра, 
мора ли су да се пре да ју. Љубав ни ци, 
1392/3. годи не одла зе у Мар ко ву тазби
ну, где их чека ју и Бран ко ви ћи. Они 
вра ћа ју натраг сна ју, а Мар ко одла зи 
кући са бив шом женом Јеле ном. Читав 
овај слу чај, како би рекла Томин: „Мар
ко во вра ћа ње жене кући, а усту па ње 
љубав ни це тасту  морао је има ти обе
леж је вели ког скан да ла, чим је дијак 
Добре пре ма њему, а не пре ма годи ни, 
одре дио сво је вре ме рада на књи зи. 
Дијак Добре, дакле, уме сто да наве де 
годи ну писа ња, дати рао је руко пис 
овим дога ђа јем, који је, сва ка ко, за 
њега био наро чи то упе ча тљив. Наив ни 
дијак као да веру је да ће свак зна ти кад 
се он тру дио на књи зи само ако ука же 
да је то било онда када је Мар ко оте
рао љубав ни цу а вра тио жену. У сва
ком слу ча ју, ова ‘љубав на афе ра’ при
бли жа ва нам лик Мар ка Кра ље ви ћа на 
нео че ки ван начин, и то не као вла да ра 
него као чове ка”. Инте ре сант но је 
Орби но во при ка зи ва ње поврат ни це 
Јеле не Хла пе не. Ову пре ва ре ну жену, 
Орбин је осли као мрач ним тоно ви ма, 
про го ва ра ју ћи о њеној изда ји и уда ји за 
Бал шу Бал ши ћа. „У то вре ме била је у 
гра ду Мар ко ва жена Јеле на, која је 
била кћи Кла пе на, првог вели ка ша у 
Грч кој. А како се она поне кад љуба ка ла 

са дру ги ма њен муж Мар ко ју је мрзео. 
Сто га, пошто је Бал ша дошао са наме
ром да је пре ва ри, поче с њом пре го ва
ра ти као да ће је узе ти за жену, а отпу
сти ти сво ју прву жену, кћер бео град ског 
деспо та, ако му пре да град. Она је на 
то при ста ла и пусти ла га у град са чита
вом вој ском, тако да је заго спо да рио 
гра дом. Кад је то сазнао Мар ко, сме ста 
је дошао с мно го Тура ка и сво јих пода
ни ка под Костур и опсео град, пошто га 
није могао зау зе ти на јуриш. Оба ве
штен о томе, Бал шин брат Ђурађ саку
пи што је више могао вој ске, те кре не 
пут Косту ра, у помоћ бра ту. Видев ши 
Мар ко да се оно мало људи што је 
имао са собом неће моћи оду пре ти, 
ски не опса ду и оде. Тако је био осло бо
ђен Бал ша, који је повео са собом у 
Зету нову жену. Али пошто није могао 
под но си ти њен неча стан живот, нај пре 
је баци у там ни цу, а затим отпу сти на 

вели ку сра мо ту“. Важно је напо ме ну ти 
да се Јеле ни на немо рал ност поми ње 
само код Орби на. 

Као што је већ истак ну то, сачу ва не су 
мно го број не леген де о Мар ку Кра ље
ви ћу, а посеб но о смр ти овог јуна ка. У 
јед ној од при ча о Мар ко вој смр ти сто ји: 
„да је у тако му боју толи ко људи изги ну
ло да су по крви попли ва ли коњи и 
људи, па Мар ко онда пру жио руке к 
небу и рекао: Боже, што ћу ја сад? На 
то се Бог сми ло вао и нека ки јем чуд ни
јем начи ном пре нео и њега и Шар ца у 
нека ку пећи ну, у којој и сад обо ји ца 
живе: он забо дав ши сво ју сабљу под 
гре ду или је уда рив ши у камен легао те 
заспао, па јед на ко спа ва; пред Шар цем 
сто ји мало махо ви не од које пома ло 
једе, а сабља све пома ло изла зи испод 
гре де или из каме на, па кад Шарац 
махо ви ну поје де и сабља испод гре де 
или из каме на испад не, онда ће се и он 
про бу ди ти и опет на сви јет иза ћи“. Мар
ко, како пре ци зно запа жа Зоја Кара но
вић, одла зи у пећи ну, јаму, под море..., 
где попут шама на посе ћу је свет мртвих, 
из којег ће се вра ти ти кад за то дође 
вре ме, повла чи се у пећи ну, у којој спа
ва, скри ва се у рупу, живи на врху пла
ни не, повла чи се на остр во, живи у 
мору, скри вен је у сво јој твр ђа ви, чини 
нешто на оном све ту, одла зи на онај 
свет, онда кад је про на ђе но ватре но 
оруж је. Дакле, Мар ко није умро, већ се 
само пову као из овог све та. Мар ку се 
не зна за гроб што тако ђе упу ћу је на 
могућ ност да није умро, јер онај ко 
нема гро ба можда је и сада жив. У том 
сми слу посто је и при че о сусре ту одре
ђе них људи с Мар ком који ма је, на при
мер, обе ћа вао да ће их осло бо ди ти од 
Тура ка. При ча се чак и томе како је 
Мар ко помо гао Срби ма у бо ју про тив 
Тура ка 1912. годи не, чиме се он поно во 
јавља као мит ски спа си лац свог наро
да.

Кроз песме о Мар ку Кра ље ви ћу 
народ је пре ста јао да буде робље. „Он 
заи ста, да није био нека кав осо би ти 
човек, не би се так ове небро је не при
по ви јет ке о њему, изме ђу наро да, рас
про стра нити могле, нити би се толи ко 
име њего во пје ва ло и сла ви ло“, речи су 
Вука Сте фа но ви ћа Кара џи ћа. С пра вом 
исти че и Јован Дере тић да „нема нијед
не лич но сти у чита вој срп ској исто ри ји 
која је толи ко покре ну ла ства ра лач ку 
има ги на ци ју сво га наро да као што је то 
учи нио Мар ко. Ни о јед ној није испри ча
но толи ко при ча како у сти ху, тако и у 
про зи, ни о јед ној се није толи ко при по
ве да ло и пева ло“. Мар ку Кра ље ви ћу су 
истак ну ти срп ски писци посве ти ли сво
ја оства ре ња, писци попут Јова на Сте
ри је Попо ви ћа, Ата на си ја Нико ли ћа, 
Радо ја Дома но ви ћа, Душа на Васи ље
ва, Бори сла ва Михај ло ви ћа Михи за, 
Сини ше Кова че ви ћа и мно гих дру гих. 
Кра ље вић је до дана шњих дана остао 
јед на од нај ин спи ра тив ни јих лич но сти, 
којој су посве ће ни лите рар ни редо ви, 
са естет ског ста но ви шта и те како реле
вант ни.

ДрСнежанаБулат

КрозпесмеоМарку
Краљевићународје
престајаодабуде
робље.„Онзаиста,
данијебионекакав
особитичовек,неби
сетаковенебројене
приповијеткеоњему,

измеђународа,
распространитимогле,
нитибисетоликоиме

његово
пјевалоиславило“,

речисуВука
Стефановића
Караџића
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СТВАРАЊЕСРПСКОГНАЦИНАЛНОГИДЕНТИТЕТА
УПЕРИОДУПРОСВЕТИТЕЉСТВА

Народкојихоћедржаву
мораиматиписануисторију

Пре ма Речнику књижевнихтер
мина про све ти тељ ство (про све
ће ност) пред ста вља духов ни 

покрет, који је настао на кон цу седам
на е стог века, а чије се дело ва ње осе
ћа ло и у девет на е стом сто ле ћу. С 
вером у разум ност све та и чове ка, 
про све ти тељ ство је с мно го опти ми
зма обли ко ва ло сва под руч ја кул ту ре. 
Доми нан ти носи лац било је гра ђан
ство, али покрет су под у пи ра ли и 
поје ди ни вла да ри, попут Фри дри ха II, 
Јоси па II и цари це Ката ри не. Јед на од 
сре ди шњих црта, несум њи во је била 
тежња за науч ним посма тра њем поја
ва и за актив ним рефор ма ма. Сто га 
су и наста ја ле нове нау ке, попут поли
тич ке еко но ми је, ста ти сти ке, соци о
ло ги је, емпи риј ске соци о ло ги је и упо
ред ног истра жи ва ња кул ту ре. 

Сва ка поми сао на про све ти тељ
ство, неми нов но нас води ка тек сту 
Одговорнапитање:Штајепросве
ћеност?чуве ног немач ког фило зо фа 
Има ну е ла Кан та (1724 – 1804), у коме 
сто ји: „Про све ће ност је чове ков изла
зак из мало лет но сти за коју је сам 
крив. Мало лет ност је неспо соб ност 
слу же ња вла сти тим разу мом без 
нечи јег вођ ства. Човек је сам крив за 
ову мало лет ност, ако њен узрок није 

помањ ка ње разу ма, него реше но сти и 
хра бро сти да се њиме слу жи без 
нечи јег вођ ства.Sape re aude!Имај 
хра бро сти да се слу жиш вла сти тим 
разу мом! Ово је, дакле, мото про све
ће но сти“. 

У Фран цу ској то је „siécle deс 
lumiéres“, „про све тље ње разу ма“, као 
и у Немач кој (Aufklärung des Ver stan
des); у срп ској лите ра ту ри то је век 
„здра во го разу ма“, као што би рекао 
Доси теј Обра до вић, или пак, „уче ни 
век“ пре ма Јова ну Раји ћу. Мир ја на 
Сте фа но вић пре ци зно наво ди да је то 
био про ду же ни век раци о на ли стич ке 
фило зо фи је, бит ка про тив сује вер ја, 
изград ња емпи риј ске нау ке, био је то 
уисти ну покрет с про грам ском акци
јом за све и за сва ко га као облик 
демо кра ти за ци је свих обли ка живо та 
у свим наци о нал ним кул ту ра ма у 
окви ру европ ске вели ке иде је. Покрет 
који се засни вао на шире њу кри тич
ких иде ја про тив свих пред ра су да, 
покрет гра ђан ске кла се про тив вла сти 
феу да ла ца и феу дал не кон цеп ци је 
живо та, покрет ука зи ва ња на важност 
разу ма и на раз вој кри тич но сти и 
само стал но сти мишље ња. Доми нант
ни сим бол јесте сун це/све тло, као 
мета фо ра за при род ну све тлост разу

Припремила:
дрСнежанаБулат

„Народкојихоће
државумораимати
писануисторију“,

речису
просветитеља
ЈованаРајића,
којијеоставио

трагаикадајереч
оисториографији,

објавивши
четворотомну

историјуБугара,
ХрватаиСрба
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ма; посту пак изла ска из таме дог ме у 
све тли дан про све ти тељ ства. Про све
ће ност је у срп ској књи жев но сти, 
несум њи во оди гра ла исто вет ну уло гу 
коју је у већи ни дру гих европ ских 
лите ра ту ра има ла рене сан са. Под се
ћа ња ради, реч је о злат ном веку, 
понов ном рађа њу, кул тур ном, умет
нич ком буђе њу, пре по ро ду, обно ви 
нау ке, фило зо фи је, умет но сти пре ма 
антич ким узо ри ма. Рене сан са је заго
ва ра ла инди ви ду а ли зам, емпи ри зам, 
раци о на ли зам, у цен тар је сме шта ла 
чове ка који је све стра но обра зо ван и 
који не при хва та дог мат ско тума че ње 
све та. 

Писци срп ског про све ти тељ ства су 
култ разу ма, обра зо ва ња и про све ћи
ва ња дово ди ли у сре ди ште сво јих 
погле да на свет. Било их је дои ста 
мно го, али овом при ли ком ћемо скре
ну ти пажњу само на про све ти тељ ске 
иде је поје ди них, репре зен та тив них 
лите рар них ства ра ла ца. Сто га с 
пажњом и љуба вљу уђи мо у срп ски 
осам на е сти век.... 

Један од истак ну тих про све ти те ља, 
који се свим сила ма тру дио да узви си 
ниво обра зо ва ња и кул ту ре међу 
Срби ма, био је Гаврил Сте фа но вић 
Вен цло вић (око 1680 – 1749?). Отац 
му се звао Сте фан, те оту да пре зи ме 
Сте фа но вић. Како на грч ком јези ку 
стефанос зна чи венац, про звао је 
себе Вен цло вић. Вен цло вић је био, 
како и сам каже, родом од „сир миј
ских стра на“. Пери од Лео пол до вог 
рата са Тур ци ма и Вели ка сео ба, обе
ле жи ла је мла дост овог вели ка на. Не 
усу ђу ју ћи се да оста ну у Сре му надо
мак Тура ка, који су сти гли под Бео
град, бегун ци из Тур ске су се ужур ба
но пре ба ци ва ли у Бара њу и Бач ку, 
углав ном пешке, гоне ћи пред собом 
сто ку и носе ћи нај ну жни је ства ри. 
Народ не масе и све штен ство из Сре
ма нагр ну ло је зајед но са њима пре ма 
севе ру. Сти гав ши у Сен тан дре ју, Вен
цло вић пола зи у ико но пи сач ку и књи
жев ну шко лу, чуве ног Кипри ја на Рача
ни на. Мана стир Рача, крај Дри не, био 
је ско ро једи ни пре о ста ли расад ник 
срп ске писме но сти. Након завр шет ка 
шко ле, Вен цло вић је живео као путу
ју ћи про по вед ник и духов ник, по срп
ским насе љи ма у гор њем Поду на вљу, 
у гра до ви ма Сент Андре ји, Ђеру, 
Комо ро ну и Остро го ну. У Ђеру је био 
капе лан. Када је сти гао у Комо рон 
међу срп ске шај ка че, Гаврил Сте фа
но вић Вен цло вић је већ био позна ти 
бесед ник. Као пре те ча Доси те је ва и 
Вуко ва, Вен цло вић је писао: „Про сто 
вам ово гово рим вашим срб ским јези
ком, а не по књи шки скри ве но, ни по 
лешки, пољач ки ли шља пам...“.

Вен цло вић је пре во дио рад Лаза ра 
Бара но ви ча, зна чај но дело Мач
духовни, неко ли ко њего вих цркве них 
бесе да, као и ИсторијубаронаЦеса
ра. У жељи да пише народ ним јези
ком, Вен цло вић се мучио са зна ци ма 
за срп ске гла со ве којих није било у 
цркве ној азбу ци. Дао је реше ње за 

сло во Ђ. У Вен цло ви ће вим бесе да ма 
се могу про на ћи библиј ске леген де, 
апо кри фи, источ њач ке при че, спи си 
из грч ке, визан тиј ске, срп ске, хебреј
ске исто ри је и др. У њима се Вен цло
вић и те како зала гао за обра зо ва ње, 
јед на кост међу поло ви ма, прав ду 
пре ма они ма који су били на рубу 
сиро ма штва. Нерет ко је Вен цло вић 
исти цао нео п ход ност чита ња и уче
ња: „Памет је сва ком чове ку госпо дар 
и она цару је; да кад је она сле па, 
човек је у мра ку!“; „Ко нау ке неј ма, у 
мно га зла упа да“; „Садру же мој, не 
лењи се, не спа вај дуго; ама пашти се 
књи ге мно ге напи са ти и саста ви ти их; 
јоште није дошао крај све ту –  о уче њу 
мно го се тру ди ти ваља“. За овог вели
ка на, књи га беше попут ико не: „Где се 
год у ком дому нахо де мно ге књи ге, 
изми че и бежи одо нуд сва ко ђавол ско 
деј ство и мач та ње, сва ка при вид на 
хавет кло ни се... И само исто на књи ге 
згле да ње зау сте же чове ка од гре ха. 
Ако и на путу у ком забо рав ку дрзне
мо што год нева ља ло учи ни ти, вра
тив ши се дома, глед не мо на књи ге, 
таки се осу ди мо и у себи стре се мо те 
се устру ча мо више затр та ти у она кве 
зло коб ни це”. Инте ре сант на је и чиње
ни ца да је сво је збор ни ке, Вен цло вић 
сам укр ша вао, ислу стро вао кали
граф ским ини ци ја ли ма и виње та ма и 
илу ми ни сао мини ја ту ра ма. Вен цло
вић је укуп но напи сао око двадесeт 
хиља да илу ми ни са них стра на фолио
фор ма та. С раз ло гом је Мило рад 
Павић иста ка о да је „Вен цло вић од 
Кипри ја на при мио гото во све ове 
накло но сти. Он ће се, један од првих 
у срп ској нови јој књи жев но сти, пре ма 
Кипри ја но вом оби ча ју нази ва ти 
писцем. Пре пи си ва ће и чита ће књи ге 
с песма ма Срби ма све ци ма, писа ће 
жити ја све тој Пет ки Срп ској и деспо ту 
Мак си му Бран ко ви ћу, саста вља ће 
сти хо ве у модер ној барок ној вер си
фи ка ци ји, с римом и у два на е стер цу и 
пољ ском три на е стер цу, саку пи ће у 
свом делу импо зан тан број изре ка и 
посло ви ца, извр ши ће рефор му пра
во пи са. Пое зи ја, којој се учио у доброј 
шко ли, оста ће до кра ја пра ва вока ци
ја Вен цло ви ће ва“. 

У круг зна чај них срп ских про све ти
тељ ских писа ца, сва ка ко се свр ста ва 
и Јован Рајић (Срем ски Кар лов ци, 
1726 – мана стир Ковиљ, 1801). Поха
ђао је кар ло вач ку шко лу Ману и ла 
Козан чин ског, гим на зи ју у Комо ра ну и 
Шопра ну, и Духов ну ака де ми ју у Кије
ву. Замо на шио се у мана сти ру Кови
љу; био је архи ман дрит. Из лите рар
ног пера Јова на Раји ћа про ис те као је 
низ бого слов ских пре во да и пре ра да. 
Пре во дио је руског испо вед ни ка Геде
о на и јеро мо на ха Пла то на Лев ши на, а 
напи сао je Катихизисмали. Сти хо ви 
Јова на Раји ћа сабра ни су у две 
песнич ке збир ке под нази вом Воспо
минанију смерти и На господскија
праздники. Рајић је обја вио и але го
рич ноисто риј ски спев под нази вом 

Неусуђујућиседа
останууСрему

надомакТурака,који
сустиглиподБеоград,
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углавномпешке,

гонећипредсобом
стокуиносећи
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нагрнулојезаједноса
њимапремасеверу.
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БојЗмајасорлови, у коме је поет ски 
обли ко ва на при ча о рату који је вођен 
изме ђу Аустри је и Руси је, од 1788. до 
1790. Свој допри нос, Јован Рајић је 
дао и када је реч о драм ској књи жев
но сти. Наи ме, уз име Ману и ла Коза
чин ског, про фе со ра Кар ло вач ке 
латин ске шко ле, веза ни су поче ци 
срп ског позо ри шта у Вој во ди ни. Позо
ри ште је почео да ства ра са гим на зиј
ским ђаци ма, што ће се доц ни је 
наста ви ти и са уче ни ци ма основ них 
шко ла. Коза чин ски је тво рац прве 
дра ме у Срба, Траедокомедије. Ерчић 
наво ди да је Траедокомедија изве де
на школ ске 1736/37. годи не, сигур но 
пре одла ска Козан чин ског ’в Хор ва ци
ју’, у про ле ће 1736. Дра ма је напи са
на по угле ду на руске школ ске дра ме. 
Ори ги нал ни текст дра ме је изгу бљен, 
али га је обно вио упра во Јован Рајић, 
који је, као што је већ напо ме ну то, и 
био један од Коза чин ско вих уче ни ка. 
Годи не 1798, дра ма је штам па на у 
Буди му под нази вом Трагедијасирјеч
печалнајаповјестосмертипослед

њаго царја сербскаго УрошаПјата
го, и о паденију сербскаго царства. 
Како каже Томандл, Рајић је 
Kозачинскову дра му пре ра дио пре ма 
свом уку су, испра вио је исто риј ске 
нетач но сти и изба цио је неке неса
вре ме не при зо ре. До рекон струк ци је 
Коза чин ско ве Траедокомедије, дошао 
је Вла сти мир Ерчић и то на осно ву 

Гру ји ће вих одло ма ка, Рај ко ви ће ве 
пре пи ске, Рајићевe Трагедијe и Вла
ди ми ра Тео фа на Про ко по ви ча. Упо
ре ђи ва њем тих тек сто ва може се 
успо ста ви ти, уз тако ре ћи безна чај не 
огра де и тешко ће, гото вом пот пу но и 
пра во дело Ману и ла Коза чин ског. 

„Народ који хоће држа ву мора има
ти писа ну исто ри ју“, речи су про све ти
те ља Јова на Раји ћа, који је оста вио 
тра га и када је реч о исто ри о гра фи ји, 
обја вив ши четво ро том ну исто ри ју 
Буга ра, Хрва та и Срба. Кори сно је 
под се ти ти на Васи ли ја Петро ви ћа 
(Његу ши, 1709 – Санкт Петер бург, 
1766), који је био сино вац вла ди ке 
Дани ла, архи ман дрит цетињ ски, 
завла ди чен у Бео гра ду. При ли ком 
сво га првог бора вље ња у Руси ји, 
1754, штам пао је у Москви Историју
оЧернојГори, књи гу која пред ста вља 
нај ста ри ју штам па ну исто ри ју срп ског 
наро да. 

ПреписиваћеичитаћекњигеспесмамаСрбима
свецима,писаћежитијасветојПеткиСрпскоји
деспотуМаксимуБранковићу,састављаћести-
хове у модерној барокној версификацији, с
римомиудванаестерцуипољскомтринаестер-
цу,сакупићеусвомделуимпозантанбројизре-
каипословица,извршићереформуправописа.
Поезија,којојсеучиоудобројшколи,остаћедо
крајаправавокацијаВенцловићева“.

Наиме,узимеМануилаКозачинског,професора
Карловачке латинскешколе, везани су почеци
српског позоришта у Војводини. Позориште је
почео да ствара са гимназијским ђацима, што
ћеседоцнијенаставитиисаученицимаоснов-
нихшкола.Козачински јетворацпрведрамеу
Срба,Траедокомедије

Пројекат„Религија,митијезик:Темељисрпскогнационалногидентитета“,подржаоПокрајинскисекретаријатзакултуру,
јавноинформисањеиодносесверскимзаједницама.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставове

Покрајинскогсекретаријатазакултуру,јавноинформисањеиодносесверскимзаједницама,којиједоделиосредства.
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МИРЈАНАХЕМУН,ПРЕДСЕДНИЦАУДРУЖЕЊАЖЕНАБАНСТОЛКА

Спремалазимницу
заНовакаЂоковића
Она је жена змај и то 

нико не може да јој 
оспо ри, јер је ту 

награ ду и зва нич но доби ла 
пре пар годи на. 63 годи
шња Мир ја на Хемун са 
сво јим при ја те љи ца ма 
успе шно про мо ви ше дома
ћу хра ну и лепо те, а епи тет 
жена змај јој и те како 
паше. Шта је све Мира Бан
стол ка ура ди ла за живо та 
неко неће ни за три. Вла
сни ца је пољо при вред ног 
газдин ства о којем сама 
води рачу на и пред сед ни ца 
Удру же ња жена Банстол
ка. На Фру шкој гори, успе
ла је да од свог има ња 
напра ви срем ски рај на 
земљи. 

Њено има ње није тешко 
про на ћи. На путу изме ђу 
Инђи је и Новог Сада, тач
ни је на Бан сто лу, угле да ће
те Мири ну кућу у коју када 
кро чи те сети ће те се детињ
ства, баке, њене уку сне 
хра не, а кроз плу ћа ће вам 
про стру ја ти чист бан стол
ски ваздух.

– То ми је и била зами
сао. Да сво јим гости ма, у 
амби јен ту пра ве сре мач ке 
куће, пону дим ста ра јела из 
овог кра ја, попут рин флај
ша, пер кле та, трга ња ца, 
фле ки ца, штру дле и папри
ка ша – каже Мира и дода је 
да је све поче ло 2007. годи
не, када је испред сво је 
куће про да ла прву кор пу 
тре ша ња. 

– Тада сам се бори ла са 
депре си јом, у коју сам 
запа ла након смр ти супру
га Миро сла ва са којим сам 

живе ла 33 годи не у срећ
ном бра ку. Он ми је био 
први момак и једи на љубав 
у живо ту. Уда ла сам се за 
њега са 16 годи на и зајед но 
смо одра ста ли– обја шња ва 
Мира и дода је да је има ње 
на Бан сто лу, у које су уло
жи ли мно го тру да, поче ло 
да про па да.

– Била сам у депре си ји 
три годи не. Онда сам пола
ко поче ла да уви ђам да од 
тога нема ништа, реши ла 
сам да се при хва тим посла 
и сачу вам оно што имам – 
каже она.

Тако је посао и кре нуо. 
Мира је доби ла неку нову 
енер ги ју која јој је дала кри

ла. Бизнис је почео да цве
та, од ком ши ја је отку пљи
ва ла воће и повр ће и про
да ва ла га испред куће.

– Пошто нисам успе ва ла 
све да про дам, одлу чи ла 
сам да пре ра дим у џем, 
слат ко и соко ве. По ста рим 
рецеп ти ма, без вештач ких 
дода та ка. Убр зо се про чу ло 
за моје про из во де и поче ли 
су да дола зе гости, један по 
један, па све више и више 
њих– са осме хом се Мира 
при се ћа.

– Поруџ би не су сти за ле и 
нисам могла сама све да 
постиг нем. Одлу чи ла сам 
да оку пим жене из фру шко
гор ског кра ја и осну јем 
Удру же ње Банстолка– 
каже и дода је да је за слат
ко од белих тре ша ња, пре 
осам годи на доби ла награ
ду на Бео град ском етно
сај му хра не и пића. Била је 
то прва потвр да за мој 
труд, али и мотив да идем 
даље. Мно го ми је то зна
чи ло!

Ипак, Миру Бан стол ку је 
про сла вио, веро ва ли или 
не, „Фру шко гор ски скоч ко“, 
који је касни је и патен ти
ран.

– Кори сти се као сек си 
сала та и доно си радост у 

кућу. Напра вљен је од 18 
при род них састо ја ка зали
ве них медом, који, поред 
афро ди зи јач ких свој ста ва, 
осве жа ва ју пам ће ње и јача
ју иму ни тет. Про чу ло се да 
је бољи од вија гре, па је на 
77. Међу на род ном пољо
при вред ном сај му у Новом 
Саду „скоч ко” награ ђен 
вели ком злат ном меда љом 
за ква ли тет – обја шња ва 
Мира Бан стол ка.

За Миру,женузмаја, чуо 
је и чуве ни тени сер Новак 
Ђоко вић. Није хтео није дан 
дру ги ајвар но Мирин. Тако 
се ова насме ја на и вред на 
жена нашла у Ноле то вом 
ресто ра ну где је спре ма ла 
ајвар, како за њего ву поро
ди цу, тако и за госте њего
вих ресто ра на.

– Поред ајва ра, пра ви ли 
смо још зим ни це. Заи ста 
сам била срећ на што је за 
мене чуо наш нај бо љи 
тени сер и што сам има ла 
при ли ку да про ве дем неко
ли ко дана у њего вом ресто
ра ну у Бео гра ду. То ми је 
још јед но вред но при зна ње 
за све оно што сам до сада 
ура ди ла. Мој Миро слав да 
може да ме види, био би 
вео ма поно сан – каже 
Мира. М.Ђ.

Банстолкепромовишу„Фрушкогорскогскочка“(фотоwww.zir.rs)

МирјанаХемун,председницаУдружењаБанстолка



44 18. JUL 2018.  M NOVINE СПОРТ

РУМА

Додељенодесетспортскихстипендија
У рум ској општи ни се 

неко ли ко годи на уна зад 
доста ула же у спорт, 

кроз финан си ра ње рада 
спорт ских клу бо ва, пла ћа ње 
заку па сала за тре нин ге, али 
и зна чај ним ула га њи ма у 
спорт ску инфра струк ту ру, а 
све у жељи да се што више 
мла дих бави спор том. У том 
циљу се доде љу ју и спорт ске 
сти пен ди је нај бо љим мла дим 
спор ти сти ма, па је тако и ове 
годи не на пред лог Коми си је 
за доде лу сти пен ди ја спор ти
сти ма, пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић донео одлу ку 
о добит ни ци ма сти пен ди ја.

Доде ље но је укуп но десет 
сти пен ди ја спор ти сти ма који 
су оства ри ли добре спорт ске 
резул та те у мину лој годи ни, у 
кате го ри ји поје ди нач ног и 
колек тив ног спор та, у кон ку
рен ци ји каде та, јуни о ра или 
сени о ра.

Тако су спорт ске сти пен ди је 
доби ли атле ти ча ри Нема ња 
Стри чић, Војин Димић и Или ја 
Вуков, џуди сти Бра ни сла ва 
Бје лић , Урош Маџа ре вић, 
Ката ри на Орло вић и Нико ла 
Кур је га, три а тлон ка Мио на 
Бошко вић , Соња Бје лић која 

се бави диза њем тего ва и 
бок сер Ненад Јова но вић. 

Доде ље не су и две сти пен
ди је успе шним спор ти сти ма 
из кате го ри је олим пиј ског 
спор та који се так ми че у кон
ку рен ци ји каде та, јуни о ра или 
сени о ра. То су Сте фан Пили

по вић, из Кошар ка шког клу ба 
Сло вен и Јова на Авра мо вић, 
из Жен ског руко мет ног клу ба 
Сло вен.

Износ сти пен ди је је 8.400 
дина ра, као и сту дент ске, и 
дају се за десет месе ци.

С.Џ.

Прошлогодишњинајбољирумскиспортисти

ФКРАДНИЧКИСРЕМСКАМИТРОВИЦА

Почелеприпреме

У субо ту 14. јула на ста ди о ну у 
Хесни, оку пи ли су се игра чи, струч
ни штаб, чла но ви упра ве, нави ја чи 

и сим па ти зе ри Рад нич ког, који су сви 
зајед но у добр ом и весе лом рас по ло же
њу и са пуно опти ми зма поче ли при пре
ме за ново првен ство Срп ске лиге гру па 
Вој во ди на 2018/19.

И сед му годи ну за редом Хеснер ци ће 
игра ти у Тре ћој лиги, где су у про те клим 
годи на ма били један од нај бо љих клу бо
ва у Вој во ди ни. Рад нич ки је у послед њих 
шест годи на у Срп ској лиги два пута 
осво јио тре ће место,  јед ном четвр то, 
пето,  осмо  и про шле годи не 15.место. 

Про шло првен ство за Рад нич ки било 
је јед но од нај те жих и нај не и зве сни јих у 
доса да шњој исто ри ји клу ба, дугој 97 

годи на. Са два осво је на бода у јесе њем 
делу так ми че ња, Рад нич ки се није пре
дао. Срп ска лига Вој во ди на је про ши ре
на са 16 на 18 клу бо ва, тако су црве но
бели из Хесне оста ли у лиги.

Нови тре нер Рад нич ког је Дра ган 
Мило ше вић, који је водио Мла дост из 
Бач ког Јар ка, Цемент из Бео чи на и још 
неко ли ко клу бо ва. Помоћ ник му је Петар 
Јеф тић, а тре нер гол ма на је Вуја ко вић 
Ђор ђе.

Од игра ча из про шлог првен ства у клу
бу су оста ли. Хер цег, Кре ме но вић,  Ћур
ко, Јан ко вић, Дра го је вић, Сави че вић, 
Жега рац, Вуле тић, Вола ре вић  и гол ман 
Весе ли но вић.

Нови чла но ви Рад нич ког су: гол ман 
Нема ња Ромић, Иван Томац, Ненад Сто

ји са вље вић, Срећ ко Митро вић, Стра хи
ња Пави шић, Зоран Ракић, Нема ња 
Вуко вић и Геор ги је Илић

Табор Рад нич ког напу сти ли су: Вук
мир, Ско ру пан, Шиво љиц ки, Сте вић, 
Симић, Савић, Ристић и Бају но вић, 
Јевић, Вуја си но вић, Ива но вић, Сто ји са
вље вић, Качар, Зго ња нин, тре нер Дра
ган Ива но вић, тре нер гол ма на Обрен 
Чуч ко вић

Потреб но је иста ћи да ће се омла дин
ска еки па ФК Рад нич ког так ми чи ти у 
Лиги Вој во ди не. Омла дин це ће са клу пе 
пред во ди ти иску сни и про ве ре ни тре нер 
Неђа Вуко вић. ФК Рад нич ки ће при пре ме 
оба ви ти у свом гра ду, где ће на рас по ла
га њу изме ђу оста лог има ти атлет ски ста
ди он и град ски базен.  Ј.Стевић

ЕкипаФКРаднички
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Заплењенадрога
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Руми су, при ли ком пре тре са 
ста на Н. С. (25) из Руме про на шли и 
запле ни ли око 363 гра ма суве биљ не 
масе сум њи ве на мари ху а ну, 169 гра ма 
пра шка сте мате ри је сумњивe на опој ну 
дро гу амфе та мин, 78 табле та екс та зи ја, 
неко ли ко шпри це ва и три бочи це кана би
со вог уља. 

Поли ци ја је ухап си ла Н. С. због посто ја
ња осно ване сум ње да је извр шио кри вич
но дело нео вла шће на про из вод ња и ста
вља ње у про мет опој них дро га.  

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

Насиљенадстарима
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Инђи ји су ухап си ли дво ји цу 
седам на е сто го ди шња ка из Инђи је због 
посто ја ња осно ва сум ње да су извр ши ли 
кри вич на дела насил нич ко пона ша ње и 
нео вла шће но обја вљи ва ње и при ка зи ва
ње туђег сним ка.

Сум ња се да је један од њих, пре чети ри 
дана, у викенднасе љу поред Инђи је, 
физич ки напао стар ца, док је дру ги сни мао 
мобил ним теле фо ном и сни мак поста вио  
на дру штве ну мре жу.

Они су уз кри вич ну при ја ву и изве штај о 
поли циј ском хап ше њу и спро во ђе њу, 
дове де ни на саслу ша ње суди ји за мало

лет ни ке Вишег суда у Срем ској Митро ви
ци, након чега им је одре ђен при твор до 
30 дана.

Нелегалнооружје
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Срем ској Митро ви ци су, при ли
ком пре тре са ста на четр де се то смо го ди
шњег мушкар ца из Срем ске Митро ви це, у 
помоћ ној про сто ри ји  про на шли и оду зе ли 
пиштољ и 480 кома да пушча не и пиштољ
ске муни ци је.

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

Пиштољуауту
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Ста рој Пазо ви ухап си ли су Н. Р. 
(27) са пре би ва ли штем у Кру шев цу, због 
посто ја ња осно ва сум ње да је извр шио 
кри вич но дело недо зво ље на про из вод ња, 
држа ње, ноше ње и про мет оруж ја и екс
пло зив них мате ри ја. 

Поли ци ја је при ли ком кон тро ле вози ла 
“алфа ромео” у којем се осум њи че ни нала
зио као суво зач, у њего вој тор би ци про на
шла оквир за пиштољ са седам  мета ка а 
испод седи шта на којем је седео, пиштољ 
и пет мета ка. 

По нало гу над ле жног тужи о ца, Н. Р. је 
одре ђе но задр жа ва ње до 48 часо ва, након 
чега ће, уз кри вич ну при ја ву бити дове ден 

на саслу ша ње у Више јав но тужи ла штво у 
Срем ској Митро ви ци. 

Тешкакрађа
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Срем ској Митро ви ци, по нало гу 
над ле жног тужи ла штва, под не ли су кри
вич ну при ја ву у редов ном поступ ку про тив 
две осо бе због посто ја ња осно ва сум ње да 
су почи ни ле кри вич но дело тешка кра ђа и 
кра ђа. 

Осум њи че ни се тере те да су од физич
ких лица укра ли више разних пред ме та, 
као и да су укра ли стуб ни елек трич ни тра
фо из ЈКП Водо вод Срем ска Митро ви ца и 
неу твр ђе ну коли чи ну бакар них кале мо ва 
из ЈП Елек тро вој во ди на. 

Покраоманастир
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Срем ској Митро ви ци, по нало гу 
над ле жног тужи ла штва, под не ли су кри
вич ну при ја ву у редов ном поступ ку про тив 
педе сет сед мо го ди шњег мушкар ца због 
посто ја ња осно ва сум ње да је почи нио 
кри вич но дело тешка кра ђа.

Поли ци ја је при ли ком пре тре са ста на 
осум њи че ног про на шла пред ме ти за које 
се сум ња да су укра де ни из мана сти ра 
Ста ро Хопо во у Ири гу, одно сно девет ста
кле них фла ша црног вина, ста кле ну фла
шу раки је, мона шку бро ја ни цу, кути ји цу са 
тамја ном, упа ко ва ну ико ну Бого ро ди це, 
епар хиј ску одо ру за слу жбу и 43 руч не 
бро ја ни це запа ко ва не у нај лон ским кеси
ца ма разних боја.

САОПШТЕЊАПОЛИЦИЈСКЕУПРАВЕ

ФОНДАЦИЈА„ДРАГИЦАНИКОЛИЋ“

НаградазаЈованаЈоцкова
Међу награ ђе ним уче ни ци ма 

завр шних раз ре да основ них и 
сред њих шко ла, који су се пока

за ли као нај у спе шни ји у Срби ји, нашао 
се и Румља нин Јован Јоц ков, уче ник 
Основ не шко ле „Иво Лола Рибар“. 

Пред сед ни ца Управ ног одбо ра Фон
да ци је „Дра ги ца Нико лић“ је, на све ча
но сти доде ле при зна ња која је одр жа на 
10. јула у Пала ти Срби ја, рекла да сва
ке годи не расте број награ ђе не деце. 
Она је кон ста то ва ла да, ипак, о овим 
вред ним и успе шним мла дим људи ма 
тре ба више да се зна, да њихо ва 
постиг ну ћа буду позна та широј јав но
сти.

– Јед на од наме ра ове акци је на којој 
истра ја ва мо није само да вам даро ви
ма олак ша мо наста вак шко ло ва ња, већ 
да вас, сабра не на јед ном месту, макар 
један дан у годи ни, пока же мо Срби ји, 
да вас види, упам ти, да сви гра ђа ни 
Срби је буду поно сни на вас као што су 
поно сни ваши роди те љи, про фе со ри, 
сви ми у Фон да ци ји – рекла је Дра ги ца 
Нико лић.

Јован Јоц ков се нашао у дру штву 177 
нај бо љих ђака ско ји су награ ђе ни лап
топ рачу на ри ма и један је од нај та лен

то ва ни јих срп ских сто но те ни се ра, 
више стру ки држав ни првак.

Под се ти мо, о њего вим спорт ским 
успе си ма могло се више пута чита ти и 
у нашим нови на ма. Joван је прво играо 
за СТК Рума где му је тре нер био Миро
слав Вуј чић, а сада игра за СТК Нови 
Сад. Члан је кадет ске репре зен та ци је 
Срби је, а када смо први пут раз го ва ра
ли са њим рекао је да му је циљ да игра 
за сени ор ску репре зен та ци ју Срби је, 
али и у ино стран ству, јер су тамо бољи 
усло ви. 

Нада мо се да ће Јован Јоц ков реа ли
зо ва ти сво је жеље, али и да ће доби ти 
боље усло ве за свој тре нинг и напре
дак како не би био још један тален то
ван мла ди човек који је оти шао из сво је 
земље. Јова ну је при зна ње за успех у 
шко ли и постиг ну те резул та те ода ла и 
рум ска општи на, буду ћи да је био међу 
121 уче ни ком које је ове годи не нов ча
но награ ди ла локал на само у пра ва.

Реци мо још да је Јован у јулу упи сао 
Спорт ску гим на зи ју у Новом Саду, а од 
15. јула је на Европ ском првен ству за 
каде те у сто ном тени су у Руму ни ји, где 
се нада мо да ће осво ји ти неку од меда
ља. С.Џ.

ЈованЈоцковиДрагицаНиколић
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ОВАН: Закљу чу је те 
да вам недо ста је 
шира подр шка и поу
зда не инфор ма ци је о 

основ ним дога ђа ји ма на послов
ној сце ни. Немој те дозво ли ти да 
се то нега тив но одра зи на ниво 
послов не сарад ње или на резул
та те које оче ку је те. Важно је да 
се пра вил но зашти ти те од нега
тив них ути ца ја. 

БИК: Коле ба те се 
изме ђу две послов не 
пону де. Међу тим 
пока за ће се да ни јед

на од њих није одго ва ра ју ће 
реше ње које задо во ља ва ваша 
оче ки ва ња. Потреб но је да про
ме ни те нека основ на пра ви ла у 
дого во ру са сарад ни ци ма зарад 
већег успе ха. Нема раз ло га да 
пре те ра но исти че те сво је зах те ве 
у дру штву воље не осо бе. Обра
ти те пажњу на здра ви ји начин 
исхра не. 

БЛИЗАНЦИ: Делу је те 
неза ин те ре со ва но за 
одре ђе не теме које 
зах те ва ју додат ни 

послов ни ризик. Ипак хла дан тон 
и стил одби ја ња наи ла зе на лош 
одјек у послов ним кру го ви ма. 
Нажа лост несве сно под сти че те 
послов ни рива ли тет. Осе ћа те 
емо тив ну тен зи ју у нечи јем при
су ству. Ста ло вам је да одго нет
не те парт не ро ву изне над ну 
ћудљи вост у пона ша њу.

РАК: Посто је раз ли
чи ти неспо ра зу ми у 
послов ним пре го во
ри ма, што вам даје за 

пра во да инси сти ра те на сво јим 
циље ви ма и дока зи ва њу исти не. 
Уко ли ко вам је ста ло да оства ри
те послов ни успех, потреб но је да 
пре у зме те одго вор ност за сво је 
поступ ке. У сусре ту са воље ном 
осо бом делу је те напе то јер мно ге 
ства ри изне на да изми чу вашој 
вољи.  

ЛАВ: Оче ку је те пози
ти ван одго вор или 
одре ђе но при зна ње 
за свој рад. Али, до 

вас допи ру нео д ре ђе ни комен та
ри и нечи је него до ва ње. Немој те 
дозво ли ти да вас неко испро во
ци ра на импул сив но пона ша ње и 
погре шну одлу ку. Воље на осо ба 
оче ку је да дослед но испу ни те 
сво ја обе ћа ња. Тешко вам је да 
ускла ди те све зајед нич ке потре
бе и инте ре со ва ња. 

ДЕВИЦА:  Уко ли ко 
вас ири ти ра нечи је 
непро  фе си  о  нал  но 
пона ша ње, потру ди те 

се да кон тро ли ше те сво је нега
тив не импул се и избе га вај те 
потен ци јал но ривал ство. Потен
ци ра ње послов ног суче ља ва ња 
ства ра и низ додат них про бле ма. 
Искре ност пред воље ном осо бом 
ути че на боље раз у ме ва ње. 
Потреб на вам је емо тив на бли
скост како бисте пре ва зи шли 
сум ње. 

ВАГА: Нема раз ло га 
да оче ку је те нове 
уступ ке од осо бе која 
не подр жа ва ваше 

послов не ста во ве и циље ве које 
заго ва ра те. Губи те дра го це но вре
ме, непо треб но инси сти ра те на 
исти ни о којој дру ги не желе јав но 
да се изја шња ва ју у вашу корист. 
Потреб на вам је емо тив на дис кре
ци ја, буди те пажљи ви и избе га вај
те аван ту ри стич ке иде је. При у
шти те себи оми ље ну заба ву. 

ШКОРПИЈА: Неко вам 
јасно даје до зна ња, 
да се нала зи те у 
доброј пози ци ји и да 

подр жа ва ваше ста во ве. Потреб
но је да про це ни те добар тре ну так 
за акци ју и да над му дри те сво је 
рива ле. Важно је да ваше иде је 
или емо тив на инте ре со ва ња наи
ла зе на пози ти ван одго вор. Уко ли
ко сте сло бод ни пла ни рај те нови 
љубав ни сусрет. 

СТРЕЛАЦ: Уко ли ко се 
већи на сарад ни ка 
про ти ви вашим иде ја
ма и вољи, нема 

потре бе да упор но инси сти ра те на 
сво јим прво бит ним наме ра ма. 
Неко вам отво ре но даје до зна ња 
да неће има ти пре ви ше раз у ме ва
ња за ваше зах те ве. Делу је те 
узне ми ре но, лак ше вам је да 
неког опту жи те за сво је емо тив но 
ста ње. Потреб но је да се боље 
при ла го ди те бли ској осо би. 

ЈАРАЦ: Не може те да 
про ме ни те основ не 
усло ве или рас по ло
же ње које вла да у 

послов ним кру го ви ма, пла но ви 
које има те зави се од нечи јег ути
ца ја и воље. Немој те дозво ли ти 
да у вама пре вла да сује та или 
жеља за побед нич ким три јум фом. 
Мора те има ти довољ но стр пље
ња за сво ју поро ди цу. Избе га вај те 
пси хо – физич ка опте ре ће ња или 
так ми чар ску атмос фе ру. 

ВОДОЛИЈА: Изне над
на послов на непри јат
ност или сукоб са јед
ном осо бом нате ра ће 

вас да ства ри посма тра те дру гим 
очи ма. Избе га вај те осе тљи ве 
теме које пред ста вља ју потен ци
јал ни ризик за ваш послов ни 
углед. Буди те довољ но про ми
шље ни. Важно је да пра вил но 
про це ни те нечи ју уло гу и емо тив
не наме ре. Парт нер не жели да 
вас додат но опте ре ћу је сво јим 
зах те ви ма. 

РИБЕ: Дого вор са јед
ном осо бом ука зу је на 
могу ће неспо ра зу ме и 
потен ци јал ни неу спех. 

Недо ста је вам добар увид у раз
ли чи те токо ве послов них дога ђа
ја. Делу је те суви ше резер ви са но и 
непо вер љи во али парт нер нема 
наме ру да вас пре те ра но раз у ве
ра ва у вашим емо тив ним сум ња
ма. Важно је да пра вил но усме ра
ва те. Важно је да пра вил но усме
ра ва те кре а тив ну енер ги ју.

VREMEPLOV
18.јул

64. Две тре ћи не Ри ма из го ре ло 
у по жа ру. Цар Не рон оп ту жио је 
хри шћа не да су под мет ну ли 
по жар и прог нао их из Ри ма. 
1942. Нем ци, у Дру гом свет ском 
ра ту, уз по моћ до мо бра на, 
на кон ви ше од ме сец да на бор
би по бе ди ли пар ти зан ске сна ге 
на пла ни ни Ко за ри, у се ве ро за
пад ној Бо сни. Спа ље на су 
се ла, а око 50.000 љу ди од ве
де но је у ло го ре. 

19.јул
1877. Одр жан пр ви те ни ски тур
нир у Вимблдо ну. По бе дио је 
ен гле ски те ни сер Спен сер Гор. 
1980. У Мо скви отво ре не 22. 
Олим пиј ске игре, ко је је бој ко
то ва ло ви ше од 40 зе ма ља због 
со вјет ске ин ва зи је на Ав га ни
стан. 

20.јул
1917. Пот пи са на је Крф ска 
де кла ра ци ја о ства ра њу за јед
нич ке др жа ве Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца. Де кла ра ци ју су пот
пи са ли срп ски пре ми јер Ни ко ла 
Па шић и пред сед ник Ју го сло
вен ског од бо ра Ан те Трум бић. 
1969. Аме рич ки ко смо на ут Нил 
Армстронг по стао је пр ви чо век 
ко ји је сту пио на Ме сец. 
Армстронг је бо ра вио на Ме се
цу два са та и 21 ми нут, по сле 
че га се вра тио на све мир ски 
брод “Апо ло11”. 

21.јул
1542. Па па Па вле III фор ми рао 
је ин кви зи ци ју  кон гре га ци ју 
кар ди на ла са овла шће њи ма да 
про го не је ре ти ке, ка ко би по ја
чао бор бу про тив про те стан ти
зма.
1820. Дан ски фи зи чар Ханс 
Кри сти јан Ер стед пред ста вио је 
сво је от кри ће – елек тро маг не
ти зам.

22.јул
1934. Аме рич ког пљач ка ша 
ба на ка и уби цу, др жав ног 
не при ја те ља број је дан Џо на 
Ди лин џе ра, у Чи ка гу су, на кон 
13 ме се ци по те ре, уби ли аген
ти Фе де рал ног ис тра жног 
би роа.

23.јул
1982. Ме ђу на род на ко ми си ја за 
лов на ки то ве до не ла је од лу ку 
о пот пу ној за бра ни ко мер ци јал
ног ло ва на ки то ве. За бра на је 
сту пи ла на сна гу 1985.
2003. У Мо ста ру је све ча но 
отво рен мост чи ја је об но ва 
тра ја ла се дам го ди на. 

24.јул
1804. Срп ска по те ра пред во ђе
на Ми лен ком Стој ко ви ћем 
ухва ти ла је и по гу би ла на 
ду нав ском остр ву Ада Ка ле 
бе о град ске да хи је Аган ли ју, 
Ку чук Али ју, Му лу Ју су фа и 
Мех ме да Фо чи ћа. 
1883. Ме тју Веб, пр ви чо век 
ко ји је 1875. пре пли вао ка нал 
Ла манш, уто пио се при ли ком 
по ку ша ја да пре пли ва ре ку 
из над Ни ја га ри них во до па да. 

HOROSKOP

Среда,18.(5)јул
Пре по доб ни Ата на си је Атон ски; 
Све ти Сер ги је Радо ње шки

Четвртак,19.(6)јул
Пре по доб ни Сисо је Вели ки

Петак,20.(7)јул
Пре по доб ни Тома Мале ин; Све
та муче ни ца Неде ља

Субота,21.(8)јул
Све ти вели ко му че ник Про ко пи
је

Недеља,22.(9)јул
Св. свешт муч. Пан кра ти је; Св. 
Тео дор; Св. муч. Гла моч ки и 
Кулен ва кув ски

Понедељак,23.(10)јул
Све тих 45 муче ни ка из Нико по
ља; Преп. Анто ни је Печер ски

Уторак,24.(11)јул
Све та вели ко му че ни ца Ефи ми
ја; Бла же на Олга

Crkveni
kalendar

•Дођи,живиумомсрцу
и немој плаћати стана-
рину.
• Вера чини све ствари
могућим – љубав чини
свестварилакшим.
•Љубавгледакрозтеле-
скоп, завист гледа кроз
микроскоп.

Најукуснија
верзијавафла
Састојци: коц ки ца ква сца, коц

ки ца масла ца, 1 јаје, 200 мл јогур
та, шећер, 3 шољи це бра шна, 
кори ца лиму на, со.

Упутство: Раз му ти ти ква сац у 
мало воде и дода ти јаје, рас то
пљен маслац, јогурт, кори цу лиму
на, со и бра шно и заме си ти мек ше 
тесто. Оста ви ти тесто да одмо ри. 
Укљу чи ти апа рат за бакин колач, 
па рука ма вади ти мале лоп ти це И 
при ти сну ти их дла ном. У тањир 
ста ви ти мало шеће ра па умо чи ти 
кола чи ће са јед не и дру ге стра не и 
пећи у апа ра ту док не пору ме не.
Ужи ва ће те у њихо вом уку су!
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НИКОЛАБОРКОВИЋ,ПОЉОПРИВРЕДНИКИСЛИКАРИЗПЛАТИЧЕВА

Мотивепланинскогродногкраја
замениласремскаравница

Још као дечак са 10 годи на, Нико ла 
Бор ко вић је дошао из Цетињ ске 
кра ји не у Срем, тач ни је у Пла ти

че во. Поро ди ца Бор ко вић се оду век 
бави ла пољо при вред ном про из вод
њом, одно сно ратар ством, повр тар
ством, али и сто чартством. Нико ла је 
још као дете пока зи вао скло но сти ка 
сли кар ству. Каже, оно што га је под
ста кло на сли ка ње била је нетак ну та 
лепо та кра ја у којем је одра стао. По 
дола ску у Срем, Нико лин отац је желео 
да се наслед ник бави пољо при вре
дом, па је тако на кра ју и било, али се 
он ника да није одре као сво је љуба ви 
– сли кар ства. 

– Након завр ше не основ не шко ле, 
желео сам да наста вим даље са шко
ло ва њем, међу тим, то је ура дио ста ри
ји брат, па је отац желео да се ја бавим 
пољо при вре дом. Живе ти у патри јар
хал ној поро ди ци зна чи ло је слу ша ти 
гла ву куће, оца. Дола зе ћи у Срем, 
пома ло сам био раз о ча ран када сам 
видео рав ни цу и у том тре нут ку сам 
поми слио да нећу има ти шта да сли
кам. Кроз неко вре ме сам уочио да 
посто ји вели ка слич ност Сре ма и кра ја 
где сам рођен. На мојим првим сли ка
ма биле су пла ни не и пеј саж, те сам и 
дан данас познат као сли кар пеј са жа и 
мртве при ро де. Пошто моја поро ди ца 
обра ђу је око 50 јута ра земље, бави мо 
се пољо при вред ном про из вод њом 
ратар ских и повр тар ских кул ту ра, 
пошто волим хор ти кул ту ру и при ро ду, 

сто га су ти еле мен ти нај за сту пље ни ји 
на мојим сли ка ма. Мно ги ма изгле да 
чудан спој сли кар ство и пољо при вре
да, али сам ја успео да спо јим то и јако 
ми је дра го – каже Нико ла Бор ко вић. 

Нико ла сво је сли ке углав ном покла
ња при ја те љи ма, те су њего ве сли ке 

рас про стра ње не широм све та – у 
Маро ку, Јор да ну, Аме ри ци, Аустра ли
ји, Сици ли ји...

– Коли ко сам насли као до сада, не 
бро јим. Можда око 200 сли ка, али на 
прсте јед не руке могу да избро јим сли
ке које сам про дао, јер углав ном сво је 

сли ке покла њам. Нај дра жа сли ка коју 
сам ура дио је ико на пре све те Бого ро
ди це са рас пе тим Хри стом која се 
нала зи сад на Све тој гори. Мој сли кар
ски пра вац тежи ка реа ли зму, мада 
мно ги људи сма тра ју да наги њу ка 
наив ном сли кар ству. Прву изло жбу 
мојих сли ка отво рио наш позна ти сли
кар госпо дин Јере ми ја, седам де се тих 
годи на. Од тада до данас сам био уче
сник мешо ви тих изло жби – исти че овај 
сли кар и дода је да је од почет ка наста
ја ња сли ка па до данас при мет на раз
ли ка.

– Сва ка сли ка има неку своју чар, 
али је раз ли ка еви дент на. Што сам 
ста ри ји, сли ке су зре ли је. Чини ми се 
да су дру га чи је сли ке када се раде 
чет ки цом и прсти ма. Чет ки ца је само 
посред ник изме ђу ауто ра и плат на, а 
кроз прсте директ но све емо ци је осли
ка ва те на плат ну. Све сли кам углав
ном тех ни ком тем пе ра на плат ну, али 
и на разним врста ма кар то на, папи ра. 
Пошто сам пре све га пољо при вред
ник, а наш посао не трпи мно го сло
бод ног вре ме на, сло бод ног вре ме на 
за сли ка ње углав ном буде током зиме, 
у фебру а ру – каже за крај пољо при
вред ник и сли кар Нико ла Бор ко вић. 

Поред тога што се њего ве сли ке 
нала зе широм све та, ипак му је нај
дра же што се ико не које он сли ка 
нала зе у мно гим црква ма и мана сти
ри ма. 
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