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Пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак уру чио је 86 уго-
во ра сту ден ти ма који су оства-

ри ли пра во на сти пен ди је у школ ској 
2017/2018. годи ни. За раз ли ку од прет-
ход не школ ске годи не, ове, сти пен ди-
је на месеч ном нивоу изно се 12.000 
дина ра и испла ћу ју се у тра ја њу од 10 
месе ци. Гак је током обра ћа ња сту ден-
ти ма иста као да је виси на сти пен ди је 
пове ћа на за 2.000 дина ра у одно су на 
про шло го ди шњу, а да је 2016. годи не 
она изно си ла 7.500 дина ра. 

– Сту дент ске сти пен ди је уве ћа ва мо 
из годи не у годи ну, а наш план је да 
сле де ће буду 14.000 дина ра, те сам 
уве рен да ћемо обе ћа ње испу ни ти –
иста као је пред сед ник и додао:

 – Свр ста ва мо се у ред општи на 
које пока зу ју на овај начин коли ко бри-
ну о мла дим и обра зо ва ним људи ма. 
Жели мо да под стак не мо сва ког сту-
ден та да се тру ди и учи, а ми ћемо 

сва ки успех зна ти да награ ди мо.
Гак је под се тио да Општи на Инђи ја 

поред сти пен ди ја, финан си ра и дом-
ски сме штај у изно су од 50 одсто и 
позвао све сту ден те и сред њо школ це 
који не кори сте ову погод ност да се 
јаве Општин ској упра ви, одно сно Оде-
ље њу за дру штве не делат но сти.

– Ту погод ност смо уве ли од ове 
годи не, али нисам сигу ран коли ко се 
она кори сти и коли ко су уоп ште сту-
ден ти инфор ми са ни и о овом виду 
помо ћи наше локал не само у пра ве. 
Надам се да ће се у наред ном пери-
о ду јави ти један број њих нашем над-
ле жном оде ље њу како би оства ри ли и 
ову погод ност и како бисмо још јед ном 
пока за ли коли ко нам је заи ста ста-
ло да награ ди мо нај бо ље сту ден те у 
нашој општи ни – рекао је Гак.

Током при је ма сту де на та, пред сед-
ник је под се тио на још један вели ки 
про је кат који се при пре ма у Инђи ји. 
Како је било речи, општи на пла ни ра 
изград њу кадров ских ста но ва за мла-
де до 40 годи на, који ће бити изгра ђе-
ни код Хра ма Све тог цара Кон стан ти-
на и цари це Јеле не, на лока ци је где је 
у пла ну изград ња новог врти ћа. 

М. Ђ.

Ана Лепак, Факул те т поли тич ких 
нау ка

– Јако сам задо вољ на што сам успе-
ла да догу рам до сти пен ди је, то ми је 
под стрек за даље шко ло ва ње и надам 
се да ћу и убу ду ће испу ња ва ти усло ве 
за сти пен ди ју. 

Нико ли на Бакић, При род но-мате-
ма тич ки факул те т

– Пошто ми роди те љи обез бе ђу ју 

шко ло ва ње, сред ства од сти пен ди је ћу 
јед ним делом тро ши ти на сво је потре-
бе а дру ги део на тро шко ве пре во за, 
пошто сам пут ник.

Тама ра Мали, Еко ном ски факул те т
– Мно го ми зна че ова сред ства, 

поред оно га што ме роди те љи финан-
си ра ју, сти пен ди ја добро дође да 
издво јим који динар за нека сво ја задо-
вољ ства.

Сту ден ти задо вољ ни

Ана Лепак, Нико ли на Бакић и Тама ра Мали

Сти пен ди је за нај бо ље сту ден те

Уго во ре уру чио пред сед ник Гак
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Ко би се надао? Ова ко вар љи во 
лето нико није могао ни да сања. 
навик ну ти на лет њи пакао, сада не 

зна мо шта нас је сна шло. Они мал ко 
ста ри ји лелу ја ју ко трав ке на пове тар
цу, што од при ти ска, што од разних дру
гих сму ша у гла ви. Они мла ђи и здра
ви ји пате за летом, пла жом, купа њем и 
раз би бри гом. Објек тив но, чему лето 
ако не можеш бар пет дана да саста
виш на сав ској пла жи? А ове годи не не 
можеш ни два дана да саста виш. Што 
је било лета у јуну, било је. Сад чека мо 
јесен, па да поч не мо да ложи мо. Тужно.

Лето је годи шње доба кад ништа не 
функ ци о ни ше нор мал но. Сезо на годи
шњих одмо ра сву да поре ме ти нор ма
лан ритам живо та. Неком то при ја, 
неком уоп ште не. Има оних који у 
сушти ни не воле лето, не воле 40 у хла
ду, не воле раз ву че не дане, летар ги ју и 
доса ду. Има и оних који сав свој бизнис 
бази ра ју на лету, на при мер сла до ле џи
је, кафе џи је ... Е, они се сад ’вата ју за 
гла ву. Коме је до сла до ле да и пла же 
кад сва ки дру ги дан пада киша, као да 
смо у Вијет на му. Само још уме сто топо
ла на пла жи да ник ну фику си и фила
ден дро ни... Коли ка је вла га у вазду ху, 
ни то није искљу че но.

И шта ради ти на вла жних и смор них 
2526 у хла ду? Мун ди јал пао у забо
рав. Још само бра ћа Хрва ти не оду ста
ју од теле ви зиј ског ево ци ра ња њихо вог 
нај ве ћег фуд бал ског успе ха у исто ри ји. 
Нека их. Нека им и Томп со на. Њихов је 
па нека га зали ва ју. Што рекла јед на од 
глу ми ца згро же на при су ством дотич
ног дил бе ра на доче ку репре зен та ци је, 
а коју су после раз вла чи ли по хрват
ским меди ји ма: „Ште та, мало је фали
ло да победимо и у доче ку, али је про
тив ник био јачи“. Док сам гле да ла 
њихо ву еуфо ри ју по свим хрват ским 
гра до ви ма уздуж и попре ко, нисам 
могла да се на запи там: а кад ћемо ми 
тако? Веро ват но никад. Мада, што се 
тиче дил бе ра, и ми коње за трку има
мо, само нам фали сре бр на меда ља 
са Мун ди ја ла. Елем, што се спор та 
тиче, ватер по ло фуд ба лу никад није 
био ни до чла на ка. Атлет ске митин ге 
не могу да по’ва там по разним спорт
ском кана ли ма, а на нашем јав ном 
сер ви су поно во Рада шин, рање ни орао 
и оста ле мирјамов ске буда ла шти не. У 

ове ненор мал не дане, само ми фали 
Анђел ка. Нисам била „под висак“ после 
тих епи зо да ни у нор мал ним вре мен
ским усло ви ма. Како бих је могле пре
жи ве ти у овим „вијет нам ским“ дани ма, 
ствар но не знам. Веро ват но ника ко. 
Заи ста не знам да ли на РТС посто ји 
неко ко уме да оде до пија це? Неко ко 
зна да про ме ни сија ли цу, попу ни општу 
уплат ни цу? Неко коме није про блем да 
ску ва кафу, зали је цве ће? Има ли нор
мал них људи у тој теле ви зи ји, или 
тамо седе само боли ди и полу свет? То 
се искре но питам, зато што заи ста не 
могу да веру јем да се ништа нор мал
ни је не може еми то ва ти у осам уве че 
сем Анђел ке, Неде, сло мље ног срца и 
Рада ши на, по 258 пут. Ово за пија цу, 
кафу и сија ли цу наво дим као нешто 
што би сва ко нор ма лан тре бао да зна. 
Ал, добро, РТС је наше пра во да зна мо 
све, и да умре мо од доса де.

Али, нису пла жа и теле ви зи ја једи на 
лет ња заба ва, напро тив. Пошто смо 
објек тив но оста ли без обе, као заме ну 
пре по ру чу јем књи ге. Еј – хеј, ста ни 
мало, сад би неко рекао, немо’ да се 
вре ђа мо, па није дотле дошло? Како 
коме, дра ги моји. 

Мундијалпаоузаборав. 
ЈошсамобраћаХрватине
одустајуодтелевизијског

евоцирањањиховог
највећегфудбалског

успехауисторији.Нека
их.НекаимиТомпсона.
Њиховјепанекага

заливају.Штореклаједна
одглумицазгрожена
присуствомдотичног
дилберанадочеку

репрезентације,акојусу
послеразвлачилипо
хрватскиммедијима:

„Штета,малојефалило
дапобедимоиудочеку,

алипротивник
јебиојачи“.
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СРЕМСКАМИТРОВИЦА:УРУЧЕНИКЉУЧЕВИСТАНОВАИЗБЕГЛИМЛИЦИМА

Кровнадглавом
за40породица
Заменеличноовајдогађајимапосебнусимболикуибудиемоцијетријумфакоји

смозакратковремепостигли,тријумфанесамоу грађевинскомиурбанистичком
смислу,већитријумфакојићеомогућитинаставакградњељудскихживотаназдра
вимтемељима,рекаојеИвицаДачић

Про шлог пет ка, 20. 
јула, у Срем ској 
Митро ви ци су све ча

но уру че ни кљу че ви за 40 
ста но ва у насе љу „Мар ко 
Пери чин Каме њар“ лици ма 
избе глим са тери то ри је 
Босне и Хер це го ви не и 
Хрват ске, у окви ру дру гог 
пот про јек та Реги о нал ног 
стам бе ног про гра ма у 
Репу бли ци Срби ји. Про је
кат је финан си ран из Фон
да Реги о нал ног стам бе ног 
про гра ма са 680.000 евра, 
уз кон три бу ци ју Гра да 
Срем ске Митро ви це од 
14,5 мили о на дина ра. 

Овај пот про јек тат вре дан 
је укуп но 13 мили о на евра, 
а у окви ру њега гра ди се 
200 ста но ва у девет једи
ни ца локал не само у пра ве. 

Кроз поме ну ти пот про је кат 
избе глим лици ма је у Репу
бли ци Срби ји до сада већ 
купље но 250 сео ских дома
ћин ста ва, сагра ђе но 120 
мон та жних кућа и уру че но 
330 паке та гра ђе вин ског 
мате ри ја ла. 

Све ча но сти пово дом уру
че ња ста но ва избе глим 
лици ма при су ство ва ли су 
први пот пред сед ник Вла де 
Срби је, мини стар спољ них 
посло ва и пред сед ник 
Коми си је за коор ди на ци ју 
про це са трај не инте гра ци је 
избе гли ца Иви ца Дачић, 
гра до на чел ник Срем ске 
Митро ви ца Вла ди мир 
Сана дер, коме сар за избе
гли це и мигра ци је Репу
бли ке Срби је Вла ди мир 
Цуцић, пред став ник Деле

Кључевизановевласникестанова

ОбилазакстанапородицеВојнов
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га ци је ЕУ у Срби ји Ингве 
Енг стром, заме ник дирек
то ра Гене рал ног дирек то
ра та за зај мо ве и дру штве
ни раз вој Раз вој не бан ке 
Саве та Евро пе Сте фан 
Селен, шеф пред став ни
штва УНХЦРа у Срби ји 
Ханс Шодер, заме ник 
шефа миси је ОЕБСа у 
Срби ји Џозеф Мелот, 
дирек тор Једи ни це за 
упра вља ње про јек ти ма у 
јав ном сек то ру Дра ган 
Кату ца, као и број ни гости 
из реги о на и пред став ни ци 
срем ско ми тро вач ке локал
не само у пра ве. 

Први пот пред сед ник 
Вла де Срби је Иви ца Дачић 
овом при ли ком обра тио се 
при сут ни ма.

– Вла да Срби је са оста
лим парт не ри ма оста је 
сна жно опре де ље на и 
анга жо ва на на спро во ђе њу 
Реги о нал ног стам бе ног 
про гра ма, захва љу ју ћи 
коме ће бити обез бе ђен 
кров над гла вом за више 
од шест хиља да поро ди ца 
у Срби ји. За мене лич но 
овај дога ђај има посеб ну 
сим бо ли ку и буди емо ци је 
три јум фа који смо за крат
ко вре ме пости гли, три јум
фа не само у гра ђе вин ском 
и урба ни стич ком сми слу, 
већ и три јум фа који ће 
омо гу ћи ти наста вак град
ње људ ских живо та на 
здра вим теме љи ма – рекао 
је Иви ца Дачић.

Гра до на чел ник Срем ске 
Митро ви це Вла ди мир 
Сана дер изра зио је задо
вољ ство што испред Гра да 
има при ли ку да уче ству је у 
уру чи ва њу кљу че ва за ста
но ве избе глим лици ма. 

– Ова згра да гра ђе на је 
од срца свих гра ђа на 
Срем ске Митро ви це и свих 
дона то ра који су уче ство
ва ли у овом реги о нал ном 
про гра му. Мени је посеб но 
задо вољ ство што смо има
ли при ли ку да сред ства 
гра ђа на Срем ске Митро ви

це у изно су од 14,5 мили о
на дина ра уло жи мо у ова
кав про је кат. Наши сугра
ђа ни који су пре више од 
20 годи на дошли у Срем
ску Митро ви цу сада конач
но доби ја ју свој дом. Има 
ли шта леп ше од тога – 
рекао је Сана дер и наја вио 
још један ова кав про је кат, 
а ради се о изград њи још 
јед не стам бе не згра де у 
насе љу „Мар ко Пери чин 
Каме њар“, у којој ће кров 
над гла вом доби ти око 30 
поро ди ца. 

Коме сар за избе гли це и 
мигра ци је Вла ди мир Цуцић 
захва лио се на стр пље њу 
сви ма они ма који су две 
деце ни је чека ли кров над 
гла вом и сада га конач но 
доби ли. 

– Сада је дошао дан 
када ће ваше име бити на 
вашим вра ти ма. Желим 
вам дуг, здрав и сре ћан 
живот под новим кро вом – 
рекао је Цуцић у обра ћа њу 
при сут ни ма. 

Пред став ник Деле га ци је 
Европ ске уни је у Срби ји 
Ингве Енг стром изра зио је 
зна чај дру штве не инте гра
ци је избе глих лица за 
Европ ску уни ју.

– Европ ска уни ја је зајед
но са Репу бли ком Срби јом 
вео ма посве ће на зајед нич
ком циљу, а то је стам бе но 
збри ња ва ње пре о ста лих 

нај у гро же ни јих избе гли ца 
из рата у бив шој Југо сла
ви ји. Наш циљ је да до кра
ја 2018. годи не реа ли зу је
мо укуп но 3.800 завр ше них 
стам бе них једи ни ца – 
рекао је Ингве Енг стром.

Испред свих ста на ра који 
су овом при ли ком доби ли 
кљу че ве од ста но ва, инве
сти то ри ма и свим орга ни
за ци ја ма које су помо гле у 
њихо вој изград њи захва
лио се Мили вој Мила ко
вић. Након тога, пот пред
сед ник Дачић и гра до на
чел ник Вла ди мир Сана дер 
са дру гим зва нич ни ци ма 
оби шли су стан поро ди це 
Вој нов.

Реги о нал ни про грам 
стам бе ног збри ња ва ња 
(РСП) је зајед нич ки више
го ди шњи про грам Репу бли
ке Срби је, Босне и Хер це
го ви не, Црне Горе и Хрват
ске, који има за циљ да 
обез бе ди трај на стам бе на 
реше ња за нај у гро же ни је 
избе глич ке поро ди це, из 
све чети ри земље, којих је 
нај ви ше у Срби ји.

Реги о нал ни стам бе ни 
про грам Репу бли ке Срби је 
спро во ди се уз подр шку 
ОЕБСа, УНХЦРа и Бан ке 
за раз вој Саве та Евро пе, а 
финан си ран је сред стви ма 
Европ ске уни је, која је ујед
но и нај ве ћи дона тор. 

Н.Милошевић

ЗградауНасељуКамењар
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ГРАДСКАУПРАВАЗАЗДРАВСТВЕНУИСОЦИЈАЛНУЗАШТИТУ

Здравственазаштита
неопходназаопстанаксела

Пројекат
реконструкције

амбуланте
уВеликим
Радинцима

реализовалисмо
саКанцеларијомза
јавнаулагања,од
којесмодобили
похвалу.Даље,

очекујемоподршку
изареконструкцију

амбулантеу
Раденковићу,као
иуШашинцима.

Такође,ми
финансирамо
и10сеоских

лекара,зашта
смообезбедили

16милиона
динара,каже

ВојиславМирнић

Град ска упра ва за здрав
стве ну и соци јал ну 
зашти ту у Срем ској 

Митро ви ци има широк спек
тар над ле жно сти у окви ру 
здрав стве не и соци јал не 
зашти те гра ђа на. Оно што 
упра ву карак те ри ше је вели
ки број пове ре них посло ва, 
као и низ локал них услу га 
соци јал не зашти те. Пре ма 
речи ма начел ни ка ове Упра
ве, Воји сла ва Мир ни ћа, у 
ове над ле жно сти спа да бри
га о дечи јој зашти ти, посло
ви веза ни за соци јал ну и 
здрав стве ну зашти ту поро
ди ља и труд ни ца, рат них и 
вој них инва ли да, посло ви 
веза ни за збри ња ва ње избе
глих и расе ље них лица, као 
и посло ви који се реа ли зу ју 
пре ко митро вач ког Цен тра 
за соци јал ни рад и Црве ног 
крста на локал ном нивоу.

– При о ри тет Град ске упра
ве за соци јал ну и здрав стве
ну зашти ту тре нут но је раз
вој елек трон ске упра ве, како 

би се кори сни ци ма наших 
услу га омо гу ћи ло лак ше 
при ку пља ње нео п ход не 
доку мен та ци је. У при ме ни 
еУпра ве има мо одре ђе них 
поте шко ћа, јер је још увек 
потреб но да се успо ста ви 
боља инфор ма тич ка кому
ни ка ци ја са дру гим инсти ту
ци ја ма од којих тре бу је мо 
подат ке, али врло брзо ће 

све то функ ци о ни са ти без 
про бле ма. Један од нај ва
жни јих про је ка та које спро во
ди мо је про је кат еБе ба. Реа
ли за ци јом овог про јек та 
роди те љи више неће има ти 
оба ве зу само стал ног при ку
пља ња потреб не доку мен та
ци је, већ то чини мо ми, елек
трон ским путем. Елек трон
ском при ја вом сва ка рође на 

беба доби ја матич ни број и 
извод из матич не књи ге 
рође них се пре у зи ма у згра
ди Општи не, а при ку пља ње 
оста ле доку мен та ци је је у 
нашој над ле жно сти – рекао 
је начел ник Мир нић.

Пре ма њего вим речи ма, 
Упра ва у послед ње вре ме 
ула же напо ре и у рекон
струк ци ју сео ских амбу лан
ти.

– Про је кат рекон струк ци је 
амбу лан те у Вели ким Радин
ци ма реа ли зо ва ли смо са 
Кан це ла ри јом за јав на ула га
ња, од које смо доби ли 
похва лу. Даље, оче ку је мо 
подр шку и за рекон струк ци ју 
амбу лан те у Раден ко ви ћу, 
као и у Шашин ци ма. Тако ђе, 
ми финан си ра мо и 10 сео
ских лека ра, за шта смо 
обез бе ди ли 16 мили о на 
дина ра. Има мо наме ру да то 
чини мо све док је на сна зи 
одлу ка о кар дов ском пла ну. 
Сма трам да село не може да 
функ ци о ни ше уко ли ко нема 

У окви ру испла те борач
ког додат ка за рат не и вој
не инва ли де, пре ма речи
ма начел ни ка Мир ни ћа, 
тре нут но посто је одре ђе не 
поте шко ће. 

– Про бле ми су веза ни за 
при ме ну еУпра ве. Ми 
шаље мо зах те ве Мини
стар ству за рад, запо шља
ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња, и дошло је до 
засто ја при ли ком елек трон

ске кому ни ка ци је, и има мо 
одре ђе на кашње ња. Овом 
при ли ком молим кори сни ке 
борач ког додат ка да се стр
пе, јер ћемо ово дове сти у 
ред и у наред ном пери о ду, 
када се тех нич ки ускла ди
мо са инсти ту ци ја ма које 
још увек аде кват но не при
ме њу ју еУпра ву, овај про
цес ће тећи мно го лак ше – 
рекао је начел ник Воји слав 
Мир нић. 

Борачкидодатак

ВојиславМирнић
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амбуланту, чак и ако су док
то ри при сут ни неко ли ко дана 
у неде љи. При ча о задр жа
ва њу мла дих на селу и пове
ћа њу ната ли те та није одр жи
ва уко ли ко нема те здрав
стве ну зашти ту и подр шку за 
рађа ње, коју реа ли зу је мо 
кроз роди тељ ски дода так од 
30 хиља да дина ра и нема мо 
наме ру да га уки не мо, иако 
је износ који се од Репу бли ке 
доби ја за прво ро ђе но дете 
пове ћан. За децу никад није 
довољ но сред ста ва – каже 
Мир нић и дода је:

– Када је реч о ната ли те ту, 
суфи нан си ра мо и тро шко ве 
ван те ле сне оплод ње. Паро
ви који то не могу реа ли зо ва
ти о тро шку држа ве могу се 
јави ти нама. Ми финан си ра
мо ван те ле сну оплод њу и за 
жене до 45 годи на ста ро сти, 
што са Репу бли ком није слу
чај, а тако ђе финан си ра мо и 
већи број поку ша ја. Тако ђе, 
даје мо подр шку и лици ма у 
поступ ку хомо лог не оплод
ње, која су упо тре бу сво јих 
репро дук тив них ћели ја одло
жи ла због посто ја ња могућ
но сти сма ње ња или губит ка 
репро дук тив не функ ци је. 
Све ове паро ве финан си ра
мо са 100.000 дина ра по јед
ном поку ша ју.

Како каже начел ник Мир
нић, у прет ход не две годи не 
нај ве ћи про блем ове Упра ве 
је тре нут на ситу а ци ја веза на 
за ста тус држав не апо те ке.

– Тре нут но ради само 
један обје кат Апо те ке, код 
Бол ни це. Он је тре нут но 
снабдевен свим леко ви ма. 
Сви оста ли објек ти су изда
ти, и на тај начин су при хо до
ва на одре ђе на сред ства 
како би се отпла тио дуг који 
је ова уста но ва у прет ход ном 
пери о ду напра ви ла. Срем
ска Митро ви ца је сигур но 
лидер по пред у зи ма њу кора
ка у реша ва њу овог про бле
ма, с обзи ром на то да је он 
заде сио и оста ле гра до ве, 
након отва ра ња тржи шта. 
Посто ја ли су ту и недо ста ци 
дру ге при ро де, али пред у зе
ли смо кора ке да се те гре
шке испра ве. У овим усло ви
ма, кон ку рент ност Апо те ке је 
тешко одр жа ти, али за сада 
успе ва мо да покри је мо тро
шко ве тре нут ног посло ва ња. 
Ситу а ци ја која је при сут на и 
у Срем ској Митро ви ци је 
таква да пре ко 65 апо те ка 
послу је на око 80 хиља да 
ста нов ни ка, што је мно го, и 
кон ку рен ци ја је вели ка – 
рекао је Воји слав Мир нић.

У обла сти здрав стве не 
зашти те, ова Град ска упра ва 
има и свој фонд за тешко 
обо ле лу децу и омла ди ну.

– За њихо во лече ње 
издва ја мо мили он дина ра, 
чиме финан си ра мо тро шко
ве лече ња и леко ва, које 
Репу блич ки фонд за здрав
стве но оси гу ра ње не покри
ва – каже Мир нић. 

Срем ска Митро ви ца је, 
пре ма њего вим речи ма,  и 
један од лиде ра у стам бе ном 
збри ња ва њу избе глих и 
расе ље них лица. Недав но 
су овим лици ма доде ље на 
сред ства за купо ви ну девет 
кућа, а про шлог пет ка, 20. 
јула, избе глим и расе ље ним 
лици ма доде ље но је 40 ста
но ва. 

Што се тиче бор бе про тив 
сиро ма штва, Град ска упра ва 
за соци јал ну и здрав стве ну 
зашти ту и у овој обла сти 
реа ли зу је број не про гра ме. 

– Бор бу про тив сиро ма
штва реа ли зу је мо кроз репу
блич ке накна де, као што су 
нов ча не соци јал не помо ћи, 
које се реа ли зу ју пре ко Цен
тра за соци јал ни рад. Тако
ђе, реа ли зу је мо про гра ме 
доде ле паке та помо ћи, као и 
пре храм бе не паке те пре ко 
Цен тра за соци јал ни рад и 
Црве ног крста. Поред тога, 
од вели ког зна ча ја је и рад но 
анга жо ва ње соци јал но угро
же них лица у сарад њи са 
Наци о нал ном слу жбом за 
запо шља ва ње, чиме се сма
њу је неза по сле ност ове 
кате го ри је ста нов ни штва. У 
овој обла сти сара ђу је мо и са 
невла ди ним орга ни за ци ја ма 
као што је Хелп, где смо реа
ли зо ва ли запо сле ње осам 
лица мла ђих од 26 годи на, 
како ром ске наци о нал не 
при пад но сти, тако и оних из 
соци јал но угро же них поро
ди ца, а све у при ват ном сек
то ру. Они су анга жо ва ни на 
шест месе ци, што финан си
ра ју Фон да ци ја Хелп и наша 
локал на само у пра ва. Након 
тог пери о да, уко ли ко ова 
лица оста ну у рад ном одно
су, Фон да ци ја Хелп посло
дав ци ма пома же у виду 
доде ле опре ме и сред ста ва 
за рад – рекао је Мир нић и 
додао да рад но анга жо ва ње 
соци јал но угро же них лица 
допри но си њихо вом сти ца
њу рад ног иску ства и лак ши 
про на ла зак посла у будућ но
сти, као и њихо вој бољој 
дру штве ној инклу зи ји. 

Н.Милошевић

ЈУЛСКЕСВЕЧАНОСТИУЛАЋАРКУ

Положенивенци

Пола га њем вена ца на 
Спо ме ник жртва ма 
фаши стич ког теро ра у 

Лаћар ку, у сре ду, 18. јула, ево
ци ра не су успо ме не на масов
ни одла зак мешта на овог села 
у пар ти зан ске одре де који се 
оди грао у јулу 1942. годи не. 
Овај дога ђај, ујед но се, већ 
деце ни ја ма, обе ле жа ва као 
социјалистичка сла ва села, 
20. јула. Поме ну ту све ча ност 
орга ни зо ва ли су Месна зајед
ни ца Лаћа рак и Месно удру же
ње бора ца НОРа.

Пре ма речи ма Бори сла ва 
Слав ки ћа, уче сни ка НОРа 
и нека да шњег СКОЈевца, у 
лето 1942. пар ти за ни ма се 
због фаши стич ког теро ра при
кљу чи ло нај ви ше ста нов ни ка 
Лаћар ка и Мар ти на ца, али и 
оста лих срем ских села. Бори
слав је био бом баш, митра
ље зац, а на кра ју и коман дант 
дивер зант ске чете, а током 
рата је и рања ван. Он се и 
данас сећа свих сво јих дру го
ва који су тих годи на стре ља

ни или поги ну ли, и пору чу је да 
смо дужни да се веч но сећа мо 
њихо вих жрта ва. 

Овој све ча но сти, испред 
срем ско ми тро вач ке локал не 
само у пра ве при су ство вао је 
и заме ник начел ни ка Град ске 
упра ве за обра зо ва ње, кул ту
ру и спорт Зоран Мишче вић.

– Ово је један вид сећа ња, 
а сећа ње је вид наде. Ко има 
наде за будућ ност, не сме 
забо ра ви ти сво ју про шлост. 
Због те про шло сти смо овде. 
То је добар при мер за буду ће 
нара шта је и добро је при се ти
ти се дога ђа ја који су оста ви ли 
важан печат у исто ри ји Срем
ске Митро ви це и Лаћар ка – 
рекао је Мишче вић. 

Поред око 30 деле га ци ја 
које су пола га њем вена ца ода
ле почаст жртва ма фаши стич
ког теро ра у Лаћар ку, све ча но
сти је при су ство вао и Пали мир 
Тот, под се кре тар Покра јин ског 
секре та ри ја та за соци јал ну 
поли ти ку, демо гра фи ју и рав
но прав ност поло ва.  Н.М.

БориславСлавкићодајепочастжртвама

Јав но кому нал но пред у зе ће 
“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 дана 11. јула и то на тач ка ма 
узор ко ва ња: мала пла жа, поче
так пла же, Богаз, Дис пан зер.

Узор ко ва њем и ана ли зом 
физич кохемиј ских и микро би о
ло шких пара ме та ра сав ска вода 
на наве де ним лока ли те ти ма 
одговара 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.

ЈКП„КОМУНАЛИЈЕ“

Исправнасавскавода

Пројекат„ТАЧНОИТРАНСПАРЕНТНО:ЈАВНЕФИНАНСИЈЕУСЛУЖБИГРАЂАНА“реализујесеузфинансијскуподршкуГрадаСремскаМитровица.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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САСАСТАНКАСИСТЕМА48

Доградњавртића
При во де се кра ју посло ви на 

изра ди про јект не доку мен та ци
је за доград њу чети ри борав ка 

у окви ру објек та Невен инђиј ске 
Пред школ ске уста но ве Бошко Буха. 
Како је потвр дио, у петак 20. јула, на 
састан ку Систе ма 48, пред сед ник 
Општи не Вла ди мир Гак, након 
доград ње објек та, листа чека ња биће 
сма ње на за 70 одсто и то је, како 
каже, једи ни начин да се реши тре
нут но горе ће пита ње недо стат ка 
места у инђиј ским врти ћи ма. 

– У току је и рекон струк ци ја и 
доград ња цен трал не кухи ње у објек
ту Сун це. Све су то пре ла зна реше
ња, а про блем ће у пот пу но сти бити 
решен након изград ње новог врти ћа. 
До кра ја годи не оче ку је мо да ће бити 
завр ше на про јект на доку мен та ци ја,  
затим и да ће прва фаза радо ва бити 
окон ча на до мар та сле де ће годи не – 
иста као је пред сед ник Општи не 
Инђи ја.

Поред ове инфор ма ци је, пред сед

ник је наја вио и да ће уско ро поче ти 
радо ви на рекон струк ци ји пар ка у 
цен тру гра да, код инђиј ске Гим на зи је. 

– За неко ли ко дана ће ком плет но 
бити завр ше на про јект нотех нич ка 
доку мен та ци ја за рекон струк ци ју цен
трал ног пар ка у Инђи ји. Одмах након 
тога рас пи су је мо јав ну набав ку и 
након избо ра изво ђа ча радо ва, кре
ће мо са уре ђе њем пар ка. Вред ност 
про јек та који се финан си ра из буџе та 
општи не изно си око 60 мили о на 
дина ра каже, Гак и дода је: 

– Инђи ја ће доби ти пот пу но нови и 
леп ши изглед цен трал ног град ског 
језгра, који није уре ђен неко ли ко 
деце ни ја. Цен трал ни парк ће садр жа
ти фон та ну димен зи ја 15 пута 7 мета
ра, нове клу пе, јав ну расве ту и пра те
ће садр жа је.

Гак је иста као да посто је одре ђе ни 
про бле ми са кишном кана ли за ци јом 
у бли зи ни Библи о те ке и Гим на зи је, 
али да ће радо ви на сани ра њу бити 
обу хва ће ни рекон струк ци јом пар ка.

–  Уко ли ко све буде текло по пла ну, 
у сеп тем бру ће се на овој лока ци ји 
већ спро во ди ти радо ви и Инђи ја ће 
кроз неко вре ме доби ти један од нај
леп ших трго ва не само у Сре му, већ 
и шире, закљу чио је пред сед ник 
Општи не Инђи ја. 

М.Ђ.

У петак, 20. јула поче ла је акци ја 
укла ња ња прва чети ри тру ла ста бла 
кесте на на шета ли шту код Кул тур ног 
цен тра у Инђи ји. Под се ти мо, инже ње
ри Инсти ту та за низиј ско шумар ство 
извр ши ли су у прет ход ном пери о ду 
дета љан пре глед свих ста ба ла и утвр
ди ли да је нео п ход на сеча осам ста
ба ла, док ће један број њих бити под
врг нут лече њу. Акци ја ће бити наста
вље на у наред ним дани ма, потвр ђу ју 
пред став ни ци Кому нал ца, дода ју ћи,  
да ће у наред ном пери о ду инже ње ри 
са поме ну тог Инсти ту та извр ши ти и 
пре глед дрво ре да липе у ули ци Вој во
де Сте пе.

Уклањање
трулихстабала

ЈКП„ВОДОВОДИКАНАЛИЗАЦИЈА“

Обновљенвознипарк
Пред сед ник Општи

не Инђи ја Вла ди мир 
Гак све ча но је уру чио 

рад ни ци ма ЈКП „Водо вод и 
кана ли за ци ја“ кљу че ве за 
чети ри нова вози ла мар ке 
фиат пун то. Том набав ком 
знат но је обно вљен возни 
парк а новим, заме ње на су 
ста ра вози ла која су била у 
упо тре би и више од 20 годи
на.

– Зна мо како је изгле дао 
возни парк и шта смо зате
кли када смо пре у зе ли одго
вор ност за наше сугра ђа не, 
те сада може мо да се похва
ли мо да смо га обно ви ли са 
још чети ри нова вози ла, а 
прет ход но су наба вље на 
два, иста као је Гак током 
при мо пре да је кљу че ва 
пред став ни ци ма „Водо во да“ 
и додао:

– Морам да похва лим 
руко вод ство овог пред у зе ћа 
јер су успе ли и да постиг ну 
уште ду од неко ли ко хиља да 
евра при набав ци ауто мо би
ла. То је одраз дома ћин ског 
посло ва ња и одго вор ног 
пона ша ња пре ма локал ној 
само у пра ви. 

Дирек тор ЈКП „Водо вод 
и кана ли за ци ја“ Дра го љуб 
Три фу но вић захва лио се 

пред став ни ци ма локал не 
само у пра ве на подр шци 
и иста као да је обна вља
ње возног пар ка од вели ког 
зна ча ја за даље, нор мал но 
функ ци о ни са ње поме ну тог 
пред у зе ћа.

– Да би опе ра ти ва нашег 
пред у зе ћа била мобил на, 

не може да ради без одго
ва ра ју ће тех ни ке и опре ме. 
Ми смо чети ри југа, за чије 
смо одр жа ва ње издва ја ли 
вели ка сред ства, заме ни
ли новим фиа то вим ауто
мо би ли ма по повољ ни јим 
усло ви ма и оства ри ли смо 
вели ке уште де, као што је 

већ пред сед ник и напо ме
нуо, иста као је Три фу но вић 
и додао да је напра вљен 
одли чан послов ни потез, те 
су за сва ко вози ло уме сто 
више од 11 хиља да евра, 
издво ји ли 7.540 евра по 
прин ци пу „ста ро за ново“.

М.Ђ.

Гакуручиокључевезачетириновавозила
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Борилачкиспортови
добијајусвојдом
На 24. сед ни ци Скуп шти не општи

не Инђи ја одр жа ној у петак, 20. 
јула, изме ђу оста лог, доне та 

је одлу ка о изра ди изме на и допу на 
пла на детаљ не регу ла ци је Спорт ског 
рекре а тив ног ком плек са у Инђи ји, 
тач ни је у Леја ма. Ради се о изме ни 
план ске и про јект не доку мен та ци је за 
изград њу буду ће Ака де ми је спор та 
у Инђи ји. Како је иста као пред сед ник 
Општи не Вла ди мир Гак, одлу че но је 
да се у окви ру већ пла ни ра них про сто
ри ја у окви ру буду ћег објек та Ака де
ми је спор та увр сти још јед на, сала за 
бори лач ке спортoве.

– Та сала неће бити вели ких габа ри
та, као сале за руко мет или одбој ку, и 
не тре ба пуно сред ста ва да се уло жи. 
Морам напо ме ну ти да смо ових дана 

кре ну ли и у про це ду ру фор ми ра ња 
Бок сер ског клу ба „Инђи ја“ и веру јем 
да ће оку пи ти вели ки број пола зни ка у 
нашем гра ду, иста као је Гак и додао да 
им је циљ да се што више деце бави 
спор том. 

– Под се ћам да смо ми ове годи не у 
буџе ту издво ји ли 96 мили о на дина ра 
за спорт и актив но сти спорт ских клу бо
ва, што је исто риј ска цифра. Тим сред
стви ма не жели мо да се хва ли мо, него 
да моти ви ше мо што више наших нај
мла ђих сугра ђа на да се баве спор том 
ујед но ства ра ју ћи аде кват не усло ве за 
то, рекао је пред сед ник Општи не.

На сед ни ци је доне та и одлу ка о 
при ба вља њу непо крет но сти у јав ну 
сво ји ну општи не Инђи ја путем изград
ње, а која се одно си на рекон струк

ци ју општин ског одма ра ли шта Вила 
„Љуби ца“ у Суто мо ру. План је да се у 
скло пу радо ва који ће поче ти у сеп тем
бру извр ши доград ња пот кро вља за 
фор ми ра ње новог сме штај ног капа ци
те та наме ње ног за бора вак меди цин
ског осо бља и про свет них рад ни ка.

– То је додат них шест или седам кре
ве та које ћемо доби ти у ново и згра ђе
ном делу пот кро вља и онда ћемо има
ти капа ци тет да један пун ауто бус деце 
може ком фор но да бора ви у одма ра
ли шту. Рас те ре ти ће мо собе које сада 
има ју по осам кре ве та, рекон стру и
са ће мо и инста ла ци је, подо ве, купа
ти ла, те ће одма ра ли ште изгле да ти 
она ко како тре ба да изгле да у 21. веку, 
потвр дио је пред сед ник Гак и додао да 
је локал но руко вод ство већ два пута 
одла зи ло у Суто мо ре због про јект
не доку мен та ци је, те да радо ви нису 
могли да поч ну почет ком 2018. годи не 
због зако но дав ства у Црној Гори.  

– Сада доку мен та ци ју при во ди мо 
кра ју и дру гом поло ви ном сеп тем бра 
кре ну ће мо уве ли ко са радо ви ма, тако 
да ће у апри лу наред не годи не обје кат 
бити досту пан првим гру па ма спор
ти ста, пен зи о не ра или деце. Одма
ра ли ште ће моћи да се кори сти шест 
месе ци годи шње. То гра ђа ни Инђи је 
заслу жу ју јер све нас који смо као деца 
нека да бора ви ли тамо, вежу одре ђе не 
успо ме не, каже Гак.

М.Ђ.

Усво је на је и одлу ка о завр шном 
рачу ну буџе та општи не Инђи ја за 
2017. годи ну у којем се, изме ђу оста
лог, наво ди да је у про шлој годи ни 
оства рен суфи цит од 169 мили о на 
дина ра.

– 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 је насле ђен дуг био 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.

Суфицитод169милиона

Пројекат„Инђијанадланусвеинформацијенаједномместу“реализованузфинансијскуподршкуопштинеИнђија
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Варљиволето2018.
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готовочитавоглетатешкодаћепрелазити30степени,асвакихнеколикоданаоче
кују нас падавине и облаци. Водостај реке Саве релативно је висок за ово доба
године,авода,иакојебактериолошкиихемијскиисправназакупање,приличноје
хладна

Град ска пла жа у Срем ској Митро ви
ци током лет њег пери о да увек је 
била глав но место оку пља ња, 

рекре а ци је и одмо ра како за локал но, 
тако и за ста нов ни штво окол них места. 
Међу тим, иако је ове годи не купа ли шна 
сезо на поче ла почет ком јуна, због 
лоших вре мен ских при ли ка, митро вач
ка пла жа је изу зет но сла бо посе ће на. 

Пре ма пода ци ма Репу блич ког хидро
мете о ро ло шког заво да, тем пе ра ту ра 
вазду ха гото во чита вог лета тешко да 
ће пре ла зи ти 30 сте пе ни, а сва ких неко
ли ко дана оче ку ју нас пада ви не и обла
ци. Водо стај реке Саве рела тив но је 
висок за ово доба годи не, а вода, иако 
је бак те ри о ло шки и хемиј ски исправ на 
за купа ње, при лич но је хлад на. Из тих 
раз ло га, про шле неде ље на митро вач
ким Бри о ни ма нисмо зате кли гото во 

никог, како на самој пла жи, тако и у 
кафи ћи ма. 

Под се ћа ња ради, у овом пери о ду 
про шле годи не тем пе ра ту ра вазду ха 
пре ла зи ла је 40 сте пе ни, а пла жа је 
врве ла од посе ти ла ца. Пре ма речи ма 
Зора на Кова чи ћа, ког смо про шле неде
ље зате кли на кеју код Град ске пла же, 
про шла годи на била је мно го живља. 

– Вра тио сам се са мора пре пар 
дана. Тамо је било лепо вре ме, али сам 
чуо да је овде било баш гро зно. Сада и 
видим да су садр жа ји про па ли и нема 
ника квих актив но сти, али надам се да 
ће се вре ме побољ ша ти. Редов но идем 
на пла жу и могу да кажем да је про шле 
годи не било мно го леп ше, игра ли смо 
бичволеј, дола зи ли у кафи ће и било је 
могућ но сти да се орга ни зу ју и кон цер ти 
– рекао је Зоран Кова чић.

Ни Жив ко Стој че вић, кога смо тако ђе 
зате кли у шет њи кејом, није задо во љан 
вре мен ским при ли ка ма. 

– Ова сезо на је у сва ком погле ду 
лоша, с обзи ром на хлад но и кишно 
вре ме. Мислим да и лока ли сла бо раде, 
нема спорт ских деша ва ња, којих су се 
овде одви ја ли док је вре ме дозво ља ва
ло. Сада је све нека ко мртво – рекао је 
Жив ко Стој че вић.

С обзи ром на тре нут ну ниску тем пе
ра ту ру воде и на вар љи во лето какво је 
прог но зи ра но, чини се да се ситу а ци ја у 
доглед но вре ме неће про ме ни ти. Оста
је нам само да се нада мо да ће нас овог 
лета, макар још који пут, сун це огре ја ти 
и да ћемо потен ци ја ле које нам пру жа 
Град ска пла жа моћи коли котоли ко да 
иско ри сти мо. 

Н.Милошевић

ЖивкоСтојчевићЈул2018.

ЗоранКовачић Јул2017.
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МРЖЕЉКОТРБОВИЋ,ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕПЕЋИНЦИ

Наградеобавезују
Кададобијете

овакопрестижно
признањеморате
дабудетесвесни
давасоноуједно

иобавезуједа
убудућности

одржите
постављене

стандардеида,
коликогодјето

могуће,наставите
саунапређивањем

квалитета
рада,рекаоје

мрЖељкоТрбовић

Поло ви ном јуна у Срем ској 
Митро ви ци су уру че не награ де 
„Капе тан Миша Ана ста си је

вић“, а међу добит ни ци ма овог при
зна ња са тра ди ци јом дугом две 
деце ни је био је и акту ел ни пред сед
ник општи не Пећин ци мр Жељ ко 
Трбо вић, који је про гла шен за нај бо
љег мена џе ра Сре ма у јав ном пред
у зет ни штву у 2017. годи ни.

На функ ци ју пред сед ни ка општи не 
Пећин ци Трбо вић је иза бран 10. јану
а ра ове годи не, а награ да му је доде
ље на за успе шан рад на прет ход ној 
функ ци ји начел ни ка пећи нач ке 
Општин ске упра ве, на којој је про вео 
нешто више од пет годи на.

Прав ник са непу не чети ри деце ни
је иску ства успео је да од пећи нач ке 
Општин ске упра ве напра ви моде ран 
сер вис, који може да послу жи за при
мер дру гим само у пра ва ма. Иако при
зна је да му награ да мно го зна чи као 
при зна ње да је неко реле ван тан пре
по знао његов труд, први човек пећи
нач ке општи не сма тра је и вели ком 
оба ве зом.

– Када доби је те ова ко пре сти жно 
при зна ње мора те да буде те све сни 
да вас оно ујед но и оба ве зу је да у 
будућ но сти одр жи те поста вље не 
стан дар де и да, коли ко год је то могу
ће, наста ви те са уна пре ђи ва њем 

ква ли те та рада – каже Трбо вић.
Како је нај ве ћи део свог рад ног 

века про вео на руко во де ћим посло
ви ма у при вре ди, када је дошао на 
чело пећи нач ке Општин ске упра ве 
насто јао је, како сам каже, да иску
ства сте че на у при вре ди при ме ни у 
јав ном сек то ру.

– У усло ви ма рефор ме јав ног сек
то ра коју је спро во ди ла Вла да Репу
бли ке Срби је и сма ње ног бро ја запо
сле них то није увек било лако изве
сти, тим пре што је општин ски буџет 
био опте ре ћен са 500 мили о на дина
ра дуго ва ња насле ђе них од прет ход
не вла сти. Ипак, успе ли смо. Општи
на Пећин ци је данас модер на локал
на само у пра ва, којој је једи ни циљ да 
буде ква ли те тан сер вис гра ђа ни ма и 
при вре ди. Нарав но, нико ова кав 
успех не може да постиг не сам. Око 
себе сам оку пио тим струч них  сарад
ни ка, људи који су сво јом струч но
шћу и пре га лач ким радом, не пита ју
ћи ни за коли чи ну посла ни за рад но 
вре ме, дали немер љив допри нос 
оства ре њу моје визи је пећи нач ке 
Општин ске упра ве. Један од кључ
них фак то ра је била и ста бил на 
поли тич ка већи на у Скуп шти ни 
општи не Пећин ци, која нам је омо гу
ћи ла да се не исцр пљу је мо у међу
соб ним раз ми ри ца ма и при ку пља њу 

јеф ти них поли тич ких пое на, већ смо 
сву сво ју енер ги ју могли да усме ри мо 
у уна пре ђе ње ква ли те та рада 
Општин ске упра ве. Иако награ да 
гла си на моје име, морам да кажем 
да она при па да сви ма који су сво јим 
радом и поли тич ком подр шком 
допри не ли ова квим резул та ти ма – 
скро ман је Трбо вић.

Данас, на почет ку пред сед нич ког 
ман да та, нада се да као пред сед ник 
општи не неће бити мање успе шан, 
него што је био као начел ник општин
ске упра ве.

– Мно го тога смо запо че ли. Покре
ну ли смо број не про јек те који тре ба 
да учи не нашу општи ну бољим 
местом за живот и мно го рада нас 
чека да бисмо све запо че те посло ве 
завр ши ли. На сву сре ћу, подр шка 
коју су нам дали гра ђа ни на послед
њим локал ним избо ри ма обез бе ди ла 
нам је нај ста бил ни ју поли тич ку већи
ну у Скуп шти ни општи не Пећин ци од 
уво ђе ња више стра нач ја. То је вели ка 
раз вој на шан са за нашу општи ну и 
њене гра ђа не коју нипо што не сме мо 
про пу сти ти. Када се томе дода и 
подр шка коју има мо од Вла де Репу
бли ке Срби је и Покра јин ске вла де, 
сигу ран сам да може мо да оства ри
мо све што смо зацр та ли – закљу чу је 
Трбо вић. 

ЖељкоТрбовићприманаграду
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Новим реба лан сом општин ског 
буџе та, који су на сед ни ци одр жа
ној 18. јула изгла са ли одбор ни ци 

Скуп шти не општи не Пећин ци, ство ре
ни су усло ви за реа ли за ци ју два посто
је ћа про јек та, који су већ били у Одлу
ци о буџе ту општи не Пећин ци за 2018. 
годи ну, а запо чи њу се и три нова про
јек та са који ма ће Општи на Пећин ци 
да апли ци ра за сред ства.

– Посто је ћи про јек ти су изград ња 
нове згра де пред школ ске уста но ве у 
Шима нов ци ма и рекон струк ци ја Голу
би нач ке ули це у истом насе љу. Прво
бит но су сред ства за изград њу новог 
врти ћа у Шима нов ци ма пла ни ра на на 
пози ци ји Пред школ ске уста но ве „Вла
да Обра до вић Каме ни“, а реба лан сом 
су та сред ства пре не се на на пози ци ју 
Општи не Пећин ци, јер ће Општи на 
апли ци ра ти за сред ства код Упра ве за 
капи тал на ула га ња АП Вој во ди не. За 
рекон струк ци ју Голу би нач ке ули це 
реба лан сом су из општин ског буџе та 
опре де ље на недо ста ју ћа сред ства у 
изно су од два и по мили о на дина ра, 
поред 32 мили о на које нам је већ доде
ли ла Упра ва за капи тал на ула га ња. У 
буџет су увр ште на и три нова про јек та. 

То су уре ђе ње трга испред хра ма Све
тог Нико ле у Пећин ци ма за које је 
пред ви ђе но 18,8 мили о на дина ра, 
сана ци ја хидро тех нич ке и елек тро о
пре ме на изво ри шту месног водо во да 
у Ога ру вред на 4,8 мили о на и буше ње 
још јед ног буна ра за напа ја ње месног 
водо во да у Ога ру вред но 4,2 мили о на 
дина ра – обра зло жио је заме ник пред
сед ни ка општи не Пећин ци Зоран Вој
кић.

На сед ни ци су усво је не изме не и 
допу не Про гра ма посло ва ња ЈКП 
Путе ви општи не Пећин ци за 2018. 
годи ну, као и изве шта ји о раду за 2017. 
годи ну Јав не уста но ве Спорт ски цен
тар и Тури стич ке орга ни за ци је општи
не Пећин ци.

Пре ма речи ма дирек тор ке Тури стич
ке орга ни за ци је Љуби це Бошко вић, 
одмах по фор ми ра њу пећи нач ке ТО 
озбиљ но се при о ну ло на посао вало
ри зо ва ња и про мо ци је све га што је 
вред но и инте ре сант но на тери то ри ји 
општи не.

– Фор ми ра ли смо Тури стич ку руту 
кроз општи ну Пећин ци, пла си ра ли 
тури стич ки сло ган Пре део где при ро да 
грли исто ри ју и кре ну ли у инте знив ну 

про мо тив ну кам па њу пре ко свих рас
по ло жи вих меди ја и ка свим струк ту ра
ма и ниво и ма тури стич ке тра жње. Фор
ми ра ње излет нич ке тури стич ке руте 
кроз нашу општи ну било је оки дач за 
пове ћа ње бро ја тури ста. Овом тури
стич ком рутом је у про те кле две годи не 
про шло више од 10.000 људи. Нај ви ше 
је било деце, пред шко ла ца и уче ни ка 
нижих раз ре да основ не шко ле, али и 
орга ни зо ва них гру па одра слих, пен зи о
не ра, чла но ва невла ди них орга ни за ци
ја и инди ви ду ал них посе ти ла ца. Бене
фи те од раз во ја тури зма осе ти ло је и 
локал но ста нов ни штво, што и јесте 
један од нај ва жнијх циље ва бавље ња 
овом про бле ма ти ком. Отво ре не су две 
суве нир ни це, на лока ли те ти ма Сви ња
р ска коле ба у Доњем Товар ни ку и Етно 
кућа Пут ник у Купи но ву, где удру же ња 
жена са тери то ри је општи не, кре а тив
ни поје дин ци, при вред ни ци и умет ни ци 
могу да про да ју сво је про из во де, а зна
чај но пове ћа ње бро ја посе ти ла ца осе
ти ли су и уго сти тељ ски објек ти – рекла 
је Бошко вић.

Одбор ни ци су усво ји ли и изве шта је о 
раду за 2017. годи ну месних зајед ни ца 
у свих 15 насе ља пећи нач ке општи не.

СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕ

Ребалансдоноси
наставакинвестиција

Саседнице

ГСП

Летњиредвожњеналинији711
Сту па њем на сна гу лет њег реда вожње на свим лини ја ма Град ског сао бра

ћај ног пред у зе ћа Бео град (ГСПа), од 23. јуна је и на лини ји 711, која пове зу је 
Шима нов це и Бео град, рад ним дани ма реду ко ва но јед но вози ло.

У скла ду са тим, ред вожње који је до 23. јуна важио само викен дом, сада се 
при ме њу је и рад ним дани ма и викен дом. Зим ски ред вожње ће поно во стар то
ва ти почет ком сеп тем бра.

Поласци из Новог Београда ка
Шимановцима:4:20,5:35,6:30,7:45,
8:40,9:45,10:50,11:55,13:00,14:05,
15:10,16:15,17:20,18:25,19:30.

ПоласциизШимановацакаНовом
Београду:5:25,6:30,7:35,8:40,9:45,
10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10,
16:15,17:20,18:25,19:30,20:30.
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Увектузасуграђане
Госту ју ћи у еми си

ји Жики на шаре ни ца, 
која је из Пећи на ца 

ужи во еми то ва на 14.  јула, 
пред сед ни ца Скуп шти не 
општи не Пећин ци Дубрав
ка Кова че вић Субо тич ки 
изја ви ла је да је општи на 
Пећин ци отво ре на за све 
који желе да овде започ ну 
неки посао, а да је брза и 
ефи ка сна локал на адми ни
стра ци ја ту да буде на услу
зи гра ђа ни ма и сви ма који 
желе да се баве при вред
ном делат но шћу.

Она је нагла си ла и да је 
пећи нач ка локал на само у
пра ва посве ће на подр шци 
поро ди ци.

– Ми смо све сни да смо 
мала општи на и да има мо 
мало ста нов ни ка, негде око 
20.000, и зато смо неко ли ко 
годи на уна зад уве ли мере 
који ма ћемо сти му ли са ти 
да се наша демо граф ска 
сли ка про ме ни и да има
мо већи број ста нов ни ка. 
Брач ним паро ви ма који 
не могу да се оства ре као 
роди те љи, када исцр пе 
могућ но сти које им пру жа 

репу блич ка вла да, општи
на Пећин ци финан си ра 
још један поку шај ван те
ле сне оплод ње. Општи на 
дару је сва ко ново ро ђен че 
са 40.000 дина ра, а ту је 
и читав низ дру гих мера. 
Све похва ле Вла ди која је 
од ове годи не кре ну ла са 
новим мера ма за под сти цај 
рађа ња, то само иде нама у 
при лог, али ми неће мо уки

ну ти нијед ну меру подр шке 
поро ди ци. То је знак да смо 
увек ту за наше сугра ђа
не, и када је лепо и када је 
тешко – рекла је прва жена 
пећи нач ког пар ла мен та.

Општи на Пећин ци фи
нан си ра бора вак у врти ћу 
тре ћег и четвр тог дете та 
у поро ди ци као и јед ног 
дете та у поро ди ца ма са 
бли зан ци ма, сти пен ди

ра нај у спе шни је сту ден те, 
суб вен ци о ни ше пут не тро
шко ве сту ден ти ма и сред
њо школ ци ма, а нов ча но 
награ ђу је уче ни ке гене ра
ци је и носи о це Вуко ве 
дипло ме. Од ове годи не 
уче ни ци гене ра ци је награ
ђу ју се са по 30.000, а 
вуков ци са по 15.000 дина
ра, што је за 50 одсто више 
него прет ход них годи на.

Иземисије

ЈАВНИПОЗИВ

Помоћза
куповинукуће

Општи на Пећин ци рас пи
са ла је Јав ни позив за избор 
кори сни ка помо ћи за реша
ва ње стам бе них потре ба 
избе гли ца на тери то ри ји 
општи не кроз купо ви ну сео
ских кућа и доде лу паке та 
помо ћи.

Сред ства за купо ви ну 
сео ске куће са окућ ни цом и 
додат на помоћ за купо ви ну 
гра ђе вин ског и оста лог 
потреб ног мате ри ја ла за 
адап та ци ју купље не куће, 
доде љу ју се избе глим лици
ма и чла но ви ма њихо вог 
поро дич ног дома ћин ства у 
изно су до 1.400.000 дина ра, 
од чега до 1.200.000 за 
помоћ при купо ви ни куће и 
до 200.000 за поправ ку или 
адап та ци ју купље не куће.

Иза бра ни кори сник ове 
помо ћи може у купо ви ни 
куће да уче ству је и соп стве
ним сред стви ма у изно су до 
50 % од изно са који се за 
купо ви ну куће одо бра ва.

ПОЛАГАЊЕВЕНАЦА

Дасенезаборавиинепонови

Пово дом сео ске сла ве у Прхо ву 15. 
јула су поло же ни вен ци на спо мен 
обе леж ја жртва ма фаши зма и бор

ци ма из Дру гог свет ског рата, као и жртва
ма Вели ког рата. Вен це су поло жи ли заме
ник пред сед ни ка Општи не Пећин ци Зоран 
Вој кић, чла но ви Саве та месне зајед ни це 
на челу са пред сед ни ком Ива ном Коње ви
ћем, као и мешта ни Прхо ва.

Како је рекао заме ник Вој кић, сва ке 

годи не за прхо вач ку сла ву ода је се почаст 
бор ци ма и жртва ма из оба Свет ска рата.

– Ово је заи ста нај ма ње што може мо да 
учи ни мо за све жртве које су настра да ле и 
све оне који су се бори ли за нашу сло бо ду. 
Све жртве Првог и Дру гог свет ског рата 
заслу жу ју да их се сети мо и мно го чешће, 
не само јед ном годи шње, и не само сети
мо, него и не забо ра ви мо – рекао је Вој
кић.

Сасвечаности
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Успешнопословање
базенаБорковац
Чла но ви Општин ског већа Рума на 

сво јој 59. сед ни ци, која је одр жа на 
17. јула, усво ји ли су пред лог одлу ке 

о дава њу сагла сно сти на кон вер зи ју дуга 
у капи тал за субје кат при ва ти за ци је ЈАТ 
– Тех ни ка д.о.о. која је доне та на пре по ру
ку Вла де Срби је.

Већ по оби ча ју за про це ну вред но сти 
две ката стар ске пар це ле, јед не у Бор ков
цу, јед не у Инду стриј ској зони, опре де ље
но је да то буде Поре ска упра ва у Руми, а 
оче ку је се да ће се по осно ву про да је у 
општин ски буџет при хо до ва ти око 2,5 
мили о на дина ра.

На овој сед ни ци су при хва ће не и изме
не и допу не одлу ке о рад ном вре ме ну 
уго сти тељ ских, трго вин ских и занат ских 
обје ка та. Према речи ма Стој ше Јова но
ви ћа, шефа Оде ље ња за инспек циј ске 
посло ве, у сарад њи са поли ци јом се 
често врши кон тро ла тога како уго сти
тељ ски објек ти пошту ју поме ну ту одлу ку 
о рад ном вре ме ну.

 – Поја вио се, међу тим, про блем са 
радом трго вин ских обје ка та од којих неки 
раде целу ноћ, а ми нема мо закон ску 
осно ву да реа гу је мо. Зато и пред ла же мо 
да њихо во рад но вре ме буде од 6 часо ва 
до поно ћи, како би се могли казни ти вла
сни ци оних рад њи које дуже раде – рекао 
је Стој ша Јова но вић.

Усво јен је и пред лог стра те шких смер
ни ца за упра вља ње земљи штем као 
допри нос урав но те же ном урба ном и 
рурал ном раз во ју рум ске општи не. Дра
ган Коса но вић, шеф Оде ље ња за локал
ни еко ном ски раз вој, је под се тио да је у 
том циљу пот пи сан и мемо ран дум о 
сарад њи рум ске општи не и ГИЗа, немач
ке орга ни за ци је за међу на род ну сарад њу, 
на осно ву спо ра зу ма изме ђу Срби је и СР 
Немач ке. 

– Те смер ни це ће бити основ за изра ду 
стра те шких и раз вој них доку ме на та рум
ске општи не – ука зао је Коса но вић. 

Нарав но, све то је на тра гу и Аген де 
2030 Ује ди ње них наци ја чији је један од 
циље ва, упра во овај рав но ме ран раз вој.

Цркве не општи не Добрин ци и Доњи 
Петров ци доби ле су 300.000 одно сно 
200.000 дина ра за гра ђе вин ске радо ве, а 
то је и вред ност сред ста ва која су оста ла 
при ли ком рас по де ле десет мили о на 
дина ра по про јек ти ма за цркве и вер ске 
зајед ни це коли ко је било наме ње но у 
општин ском буџе ту.

На овој сед ни ци пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић је инфор ми сао чла но ве 
Општин ског већа о видљи вим резул та ти
ма рада Рад не гру пе за базен коју је Веће 
и фор ми ра ло, у циљу бољег финан сиј
ског рада, јер прет ход ним, локал на само
у пра ва није била задо вољ на. Та гру па је 
наста ла две неде ље пре отва ра ња купа
ли шне сезо не на базе ну Бор ко вац која је 
поче ла 16. јуна. 

– У првих месец дана рада у овој сезо
ни базен је оства рио при ход пре ко два 
мили о на дина ра, а то је знат но више него 
прет ход них годи на и то упр кос знат но 

лоши јем вре ме ну него про шле годи не. 
Чиње ни ца је да смо у овом првом месе цу 
има ли 80 одсто кишних дана а оства ри ли 
смо поме ну ти при ход, што је јасан пока за
тељ да се резул та ти пости жу одго вор ним 
и дома ћин ским пона ша њем – рекао је 
Сла ђан Ман чић.

Део при хо да од бли зу 800.000 дина ра 
је оства рен про да јом днев них ула зни ца 
на бла гај ни базе на, око мили он дина ра је 
при хо до ва но од изда ва ња про сто ра на 
базе ну, док је „Фри ком“, за про да ју сла до
ле да, пла тио 300.000 дина ра и дони рао 
базе ну 100 сун цо бра на.

– Са реа ли зо ва на два мили о на дина ра, 
чак и да базен пре ста не да ради сутра, 
покри ли би режи ју и спа си о це, обез бе ђе
ње, тро шко ве хеми је, хло ра и одр жа ва ња 
и не бисмо ула зи ли у минус као прет ход
не две годи не. Нарав но, нада мо се леп
шем вре ме ну и веру је мо да ће наши 
сугра ђа ни има ти при ли ке да на базе ну 
ужи ва ју у топлим дани ма у остат ку јула и 
авгу сту – рекао је пред сед ник Ман чић.

С.Џ.

СедницаОпштинскогвећа

ОПШТИНСКОУДРУЖЕЊЕПЕНЗИОНЕРАРУМА

Екскурзијезапензионере
Општин ско удру же ње пен зи о не ра 

Руме има ло је сво ју редов ну годи
шњу скуп шти ну у фебру а ру, када је 

усво јен изве штај о раду у про шлој и про
грам рада за ову годи ну.

Из изве шта ја се види да је Удру же ње 
про шлу годи ну завр ши ло финан сиј ски 
пози тив но. 

– То је делом, резул тат нашег рада, а 
вели ким делом захва љу ју ћи подр шци коју 
доби је мо од локал не само у пра ве, без чије 
помо ћи не би могли реа ли зо ва ти наше 
пред ви ђе не актив но сти – каже за наше 
нови не Петар Бабић, пред сед ник Општин
ског удру же ња пен зи о не ра.

Удру же ње је у мар ту при ку пља ло при
ја ве за бес плат ну бањ ску реха би ли та ци ју 

сво јих чла но ва, која се финан си ра сред
стви ма ПИО фон да.

За бес плат ну реха би ли та ци ју се при ја
ви ло 300 пен зи о не ра, а Коми си ја фон да је 
утвр ди ла да њих 77 испу ња ва усло ве за 
бес пла тан бора вак и лече ње у бања ма.

Општин ско удру же ње је орга ни зо ва ло у 
јуну,  екс кур зи ју за сво је чла но ве, у Субо
ти цу, а током ове годи не би тре ба ло да се 
орга ни зу је још неко ли ко екс кур зи ја.

Пен зи о не ри има ју и свој про стор за сва
ко днев но оку пља ње и рад, а у вели кој 
сали се сва ке субо те редов но одр жа ва ју и 
пен зи о нер ска дру же ња уз музи ку.

Упра во тај про стор, како уну тра, тако и 
део спо ља, је окре чен, сре ђен је сани тар
ни чвор, купље не су нове заве се и обно

вљен дотра ја ли инвен тар.
 – За ове наме не је утро ше но 200.000 

дина ра, а у томе нам је тако ђе, помо гла 
локал на само у пра ва – каже Петар Бабић.

Иако је сада лето и висо ке тем пе ра ту ре, 
мно ге пен зи о не ре, пого то во оне са малим 
при ма њи ма, бри не дола зак зиме и набав
ка огре ва, а пре ко Општин ског удру же ња 
огрев се може наба ви ти на отпла ту, у више 
месеч них рата.

 – Упра во зато, ја пози вам оне који 
нису наши чла но ви да нам се при дру же, 
јер тако и финан сиј ски јача мо и биће мо 
у могућ но сти да помог не мо већем бро ју 
наших нај у гро же ни јих чла но ва – исти че 
Петар Бабић.

С.Џ.
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Обим ни радо ви на ком плет ној 
рекон струк ци ји Глав не ули це у 
Руми запо че ли су зва нич но 11. 

јуна када је том почет ку при су ство вао и 
покра јин ски пре ми јер Игор Миро вић.

За про те клих више од месец дана, 
иако вре мен ски усло ви нису били при
ме ре ни сезо ни, пред ви ђе на дина ми ка 
радо ва се пошту је.

О овим радо ви ма пред сед ник рум ске 
општи не Сла ђан Ман чић каже да су се, 
од почет ка, опре де ли ли за јед ну спо ри
ју вари јан ту рекон струк ци је, у жељи да 
ули ца у већем делу радо ва буде отво
ре на за сао бра ћај, а и да број не про дав
ни це и кафи ћи могу несме та но да раде. 

– Задо вољ ни смо доса да шњим учин
ком, ради мо у ета па ма, стра ну по стра
ну ули це. Радо ви иду доста добро, лева 
стра на из прав ца „Змај Јови не“ шко ле, 
где су радо ви и први запо че ли, уско ро 
ће поче ти да се попло ча ва, а под зем не 
инста ла ци је су ту већ ура ђе не и мислим 
да ћемо до 1. децем бра овај вели ки 
посао успе шно окон ча ти. И у делу Глав
не ули це, од цен тра пре ма малом пар ку 
се изво де радо ви на обно ви водо вод не 
и кана ли за ци о не мре же, јер „Водо вод“ 
кори сти при ли ку да током ових радо ва 
обно ви мре жу у поме ну том делу – рекао 
је Сла ђан Ман чић.

Када је реч о пла но ви ма како ће се 
реа ли зо ва ти ови радо ви, он дода је да 
ће се прво ура ди ти обе стра не ули це, 
тро то а ри, пар кин зи и зеле не повр ши не, 
а фини ши ра ће се асфал ти ра њем коло
во за. 

–  Када се буде асфал ти рао коло воз, 
само тада ће Глав на ули ца бити затво
ре на за сао бра ћај, али до тога још има 

вре ме на. Али сва ка ко да ћемо овим 
обим ним радо ви ма доби ти јед ну леп
шу ули цу – рекао је први човек рум ске 
општи не.

Вред ност радо ва је пре ко 166 мили
о на дина ра, а у тим сред стви ма уче
шће Покра ји не је са пре ко 130 мили о на 
дина ра.

Под се ти мо, на јед ној од послед њих 
сед ни ца Општин ског већа доне та је и 
одлу ка да ће локал на само у пра ва помо
ћи стам бе ним зајед ни ца ма у згра да ма, 
које желе да уре де фаса де сво јих згра
да, тако што ће им доде ли ти две тре
ћи не потреб них сред ста ва за поме ну те 
радо ве. 

Ово важи за све стам бе не згра де, 
пого то во за оне у самом цен тру, јер је 
жеља локал не само у пра ве да, уз ком
плет но рено ви ра ње Глав не ули це, она 
има бољи изглед и због леп ших и сре ђе
них фаса да. Сла ђан Ман чић каже да се 
за ову ини ци ја ти ву већ при ја ви ла јед на 
стам бе на зајед ни ца и да је упра во реч о 
згра ди на самом Град ском тргу, која је и 
јед на од нај ста ри јих у овом делу гра да. 

– Дра го ми је да је та згра да у самом 
цен тру Руме, на тргу, и да су људи пре
по зна ли нашу добру вољу и иде ју да на 
тај начин уре ди мо фаса де како у цен тру 
тако и у самом гра ду – рекао је Ман чић.

С.Џ.

РУМА:РЕКОНСТРУКЦИЈАГЛАВНЕУЛИЦЕ

Поштујесепредвиђена
динамика

РадовиуГлавнојулици

ГРАДСКИТРГРУМА

Акцијадобровољногдавањакрви
Рум ски Црве ни крст зна ча јан део сво јих актив но

сти посве ћу је про мо ци ји добро вољ ног дава ла
штва и орга ни зо ва њу акци ја добро вољ ног дава

ња крви, а оне су сада ускла ђе не и са новим Зако ном 
о тран сфу зиј ској меди ци ни чија при ме на је сук це сив
но запо че ла од почет ка ове годи не.

У окви ру тих актив но сти, Црве ни крст Рума ове 
годи не по деве ти пут орга ни зу је, у сарад њи са Инсти
ту том за тран сфу зи ју крви Срби је, акци ју на Град ском 
тргу, која је реа ли зо ва на 17. јула. 

Она је у скло пу лет ње кам па ње Инсти ту та,јер су 
током лета увек више изра же не потре бе за овом дра
го це ном теч но шћу и њеним про дук ти ма. 

– Ми смо увек има ли вели ки одзив Румља на, пого
то во мла дих, па је тако било и данас. Ода зва ло се сто 
наших сугра ђа на, а крв је дало њих 89, међу њима 
доста мла дих који су по први пут дали крв. Међу тим, 
добро је то што већи на њих после тога поста је редов
ни дава лац крви – каже Радо ван ка Попо вић Јан ко вић 
из Црве ног крста Рума. С.Џ.

ЛетњаакцијаприкупљањакрвинаГрадскомтргу



16 25. JUL 2018.  M NOVINE РУМСКАПАНОРАМА

Ове годи не у УПВО 
„Поле та рац“ упи са
но је укуп но, у цело

днев ном борав ку 1.172 
мали ша на из рум ске општи
не, а у полу днев ном 213.

 – Ново у пи са но је 180 
деце, док се на листи чека
ња нала зи 130 мали ша на. 
Оче ку је мо да, када се отво
ри вртић у Путин ци ма, као 
и сре де про сто ри је бив ше 
Дирек ци је за изград њу, да 
ћемо реши ти овај про блем, 
одно сно да листе чека ња 
неће бити – каже за наше 
нови не вд дирек то ра „Поле
тар ца“ Радо слав Машић.

То потвр ђу ју и речи првог 
чове ка рум ске општи не 
Сла ђа на Ман чи ћа који је 
иста као да је до овог бро
ја на листи дошло делом, и 
зато што је бора вак у врти
ћу сада пот пу но бес пла тан, 
па је и пове ћа но инте ре
со ва ње роди те ља да сво ју 
децу сме сте у врти ће.

 – Локал на само у пра ва 
ула же мак си мал не напо
ре да реши про блем са 
листом чека ња и про ши ри 
капа ци те те тако да апе лу
јем на роди те ље да буду 
стр пљи ви. До реше ња би 
могло доћи већ почет ком 
сеп тем бра, јер су у току 
радо ви на врти ћу у Путин
ци ма и то дина ми ком како 
је и пла ни ра но. По окон ча
њу свих радо ва, кре ће мо 
са опре ма њем овог врти ћа, 

а у две гру пе у Путин ци ма 
биће сме ште но 50 деце, 
из Жар ков ца, Пути на ца 
и Доњих Петро ва ца. Они 
ће пре ћи у нови вртић при 
пути нач кој основ ној шко ли 
и на тај начин ће се осло
бо ди ти поје ди на места у 
гра ду где су сада упи са на – 
каже Сла ђан Ман чић.

Про на ђе на је и лока ци
ја за нови обје кат у самом 
гра ду у којем би, до почет
ка нове школ ске годи не, 
могло бити фор ми ра но 
чети ри или пет гру па. 

– Одлу чи ли смо се за 
про стор у коме се тре нут
но нала зи ЈКП „Пар кинг и 
инфра струк ту ра“, који је 
ква ли те тан и пого дан да 
се, после рено ви ра ња, у 
њему офор ми нови обје
кат „Поле тар ца“. Морам 

да под се тим, да су у току и 
вели ки радо ви на сре ђи ва
њу врти ћа у објек ту „Цен
тар“  иста као је пред сед
ник Ман чић.

Дакле, у сеп тем бру мали
ша не и запо сле не у „Поле
тар цу“ оче ку је нови вртић 
при пути нач кој основ ној 

шко ли, рено ви ран обје кат 
у цен тру гра да, али и нови 
про стор код Дома здра вља, 
у про сто ри ја ма ЈПК „Пар
кинг и инфра струк ту ра“ и 
ти додат ни капа ци те ти би 
тре ба ло да реше про блем 
сада шње листе чека ња.

С.Џ.

Новикапацитети
решавајулистучекања

УПВО„ПОЛЕТАРАЦ“РУМА

СлађанМанчић РадославМашић

РадовиуобјектуЦентар

РУМА:СПОРТСКИТЕРЕНИБРЕГ

Одржан
9.Фоамфест
Деве ти Пена фест одр жа н је 21. јула на 

спорт ским тере ни ма на рум ском Бре гу. То је 
једин стве ни музич ки фести вал елек трон се 

музи ке, нај ве ћи у Сре му.
За број не мла де посе ти о це при пре мљен је 

музич ко – визу ел ни спек такл са вели ким бро јем 
изво ђа ча и пле са ча, пир отех ни ком и огром ном 
коли чи ном пене, како и доли ку је нази ву ове вели
ке жур ке.

Насту пи ли су Вик то ри ја Метцкер из Мађар ске, 
Деа Тош, Леа Даво гић, Анге ла, Уна Андреа и као 
спе ци ја ла на гошћа Мими Мер це дес.
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Пројекат„РУМСКАПАНОРАМА“реализујесеузфинансијскуподршкуОпштинеРума.

НАСТАВАКРУМСКОГКУЛТУРНОГЛЕТА

Причаочетири
познатеРумљанке
Пред ста вља њем чети ри позна

те Румљан ке које је при ре ди ла 
Алек сан дра Ћирић, кусто ски

ња  исто ри чар ка у Зави чај ном музе ју 
18. јула наста вље но је Кул тур но лето. 
Број на публи ка има ла је тако при ли ку 
да чује о сугра ђан ка ма које су оста ви ле 
шири траг сво јим живо том и делом, а за 
које мно ги нису ни чули – то су Пер си
да Пин те ро вић, Миле на Мила ди но вић, 
Мара Бог да но вић и Слав ка Петро вић 
Сре до вић које су у обла сти обра зо ва
ња, нау ке и умет но сти оста ви ле зна ча
јан траг. 

Алек сан дра Ћирић исти че да се 
опре де ли ла за ове чети ри изу зет не 
лич но сти јер су оне озна чи ле и поче так 
бор бе за афир ма ци ју жена на пољи ма 
изван тра ди ци о нал ног схва та ња њихо
ве уло ге.

Кра јем 19. века, као раз ви је на при
вред на и трго вач ка сре ди на, Рума је 
има ла све еле мен те европ ске варо ши 
са бога тим кул тур ним живо том. Иако је 
обра зо ва ње првен стве но било наме
ње но сино ви ма из бога тих поро ди ца, у 
Руми су ту при ви ле ги ју има ла, нарав но 
у знат но мањем бро ју, и жен ска деца. 

Пер си да Пин те ро вић је била шко ло
ва на учи те љи ца која је ради ла у Шап
цу, у жен ској Учи тељ ској шко ли, а њене 
изван ред не спо соб но сти је запа зио 
Љубо мир Нена до вић, онда шњи мини
стар про све те и на његов пред лог она 
почи ње да ради у Вишој учи тељ ској 
шко ли у Бео гра ду. 

– Пер си да је била позна та и као хума
ни тар на рад ни ца јер је била бол ни чар
ка за вре ме срп ско – бугар ских рато ва 
и одли ко ва на је сре бр ном меда љом и 

захвал ни цом Црве ног крста за тај свој 
рад – каже Алек сан дра Ћирић. 

Миле на Мила ди но вић је била Неми
ца, али је пре у зе ла пра во слав ну веру 
и уда ла се за позна тог поли ти ча ра др 
Жар ка Мила ди но ви ћа. Ово је годи
на јуби ле ја, када се обе ле жа ва век од 
доно ше ња одлу ке о при са је ди ње њу 
Сре ма Срби ји која је доне та упра во у 
њихо вој кући у Руми. Миле на је била 
поли тич ки анга жо ва на и подр жа ва ла 
супру гов поли тич ки анга жман, али се 
иста кла и на књи жев ном пла ну и била 
је при ја те љи ца вели ког песни ка Зма
ја. Захва љу ју ћи њој је њего ва биста, 
која се сада нала зи испред исто и ме
не основ не шко ле у гра ду, и сачу ва на 
током Првог свет ског рата. Др Жар ко 
Мила ди но вић и њего ва живот на парт

нер ка и сапут ни ца Миле на сахра ње ни 
су на Град ском гро бљу у Руми. 

Поро ди ца Бог да но вић је углед на рум
ска поро ди ца о којој је прет ход них годи
на била поста вље на и изло жба у Зави
чај ном музе ју. Мара Бог да но вић је била 
прва шко ло ва на срп ска фото граф ки ња 
која је шко ле завр ша ва ла у Мин хе ну и 
Бечу, где упо зна је позна тог ваја ра Тому 
Росан ди ћа за којег се уда је. По поврат
ку у Бео град има свој ате ље а њени 
пор тре ти кра љи це Мари је и тек рође ног 
пре сто ло на след ни ка Петра II Кара ђор
ђе ви ћа кори шће ни су за сери ју раз глед
ни ца. 

Слав ка Петро вић Сре до вић је рође на 
Румљан ка , кћер ка чуве ног штам па ра 
Ђор ђа Петро ви ћа који су има ли штам
па ри ју баш у про сто ри ја ма Зави чај ног 
музе ја. Завр ши ла је у Бео гра ду сту ди је 
сли кар ства, код Уро ша Пре ди ћа а уса
вр ша ва ла се у ино стран ству. Живи ла је 
и ства ра ла у Бео гра ду. Њена спе ци јал
ност је била изра да меда ља. 

Чуве не су и њене скулп ту ре а јед на 
од њих је у Руми, у малом пар ку, „Три 
дете та са књи гом“ која је отку пље на 
1955. годи не.

Слав ка је сахра ње на на Град ском 
гро бљу у Руми.

Пред ста ва Сања ре ње – при ча из 
Тере зи на, о стра да њу Јевре ја, оди гра
на је пред рум ском публи ком 20. јула на 
камер ној сце ни Кул тур ног цен тра. 

Реч је о сцен ско – музич ком делу 
наста лом по сце на ри ју и у режи ји Нена
да Чоли ћа у изво ђе њу глу ма ца Пла вог 
позо ри шта из Бео гра да.

То је јед на фан та стич на при ча из 
лого ра Тере зин, који је био познат по 
томе што су у њега одво ђе ни истак ну ти 
чла но ви јевреј ске зајед ни це.

У овој пред ста ви, кроз лико ве Ису са 
Хри ста, Бара ба са, Хане Арен и Кар ла 
Марк са про ми шља ју се пита ња веза на 
за зло чи не про тив човеч но сти, одго вор
но сти за њих, о рели ги ји и сло бо ди, а 
глум ци у овој интен зив ној 

пред ста ви, осим што глу ме, игра
ју, пева ју и сви ра ју неко ли ко музич ких 
инстру ме на та. Музи ка у пред ста вии 
бази ра на је на духов ним и све тов
ним јевреј ским песма ма које јој дода ју 
још рит ма. Пред ста ва о којој је рум ска 
публи ка има ла поде ље не ста во ве, али 
сва ка ко никог није оста ви ла рав но ду
шним.

До кра ја јула сле ди још изло жба сли
ка Бра ни сла ва Јови чи ћа, као и вече ри 
архе о ло шког фил ма и пре да ва ње на 
тему мит ских бића људ ског и полу људ
ског обли ка. С.Џ.

АлександраЋирић

ПредставаСањарење:ПричаизТерезина
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ИРИГ:ПУТНАИНФРАСТРКТУРА

Асфалтирандео
путаВрдник–Јазак

У ири шкој општи ни има 
111 кило ме та ра локал
них путе ва, чије је 

одр жа ва ње у над ле жно сти 
локал не само у пра ве. Сва ка
ко да је ква ли тет но одр жа
ва ње пут не инфра струк ту ре 
бит но, како због без бед но сти 
сао бра ћа ја, тако и у функ
ци ји раз во ја тури зма, што је 
јед на од обла сти од посеб ног 
зна ча ја за ову фру шко гор ску 
општи ну.

Асфал ти ра ње пута Врд ник 
– Јазак је окон ча но 15. јула, 
а уско ро, зави сно од вре мен
ских усло ва, тре ба ло би да се 
завр ши и наси па ње бан ки на, 
обе ле жа ва ње хори зон тал не 
сао бра ћај не сиг на ли за ци је, 
као и про чи шћа ва ње кана ла 
поред пута у функ ци ји атмос
фер ске кана ли за ци је. 

Како сазна је мо од Тама
ре Петри че вић, сарад ни ка 
за инве сти ци је у Општин ској 
упра ви, изво ђа чи радо ва, а 
то су били бео град ски Бау
ма стер и рум ски Срем пут, 
су уве де ни у посао 28. јуна. 

Вред ност радо ва на 
асфал ти ра њу овог пута у 
дужи ни 1,7 кило ме та ра је 
била 20,4 мили о на дина ра 
и реч је у пот пу но сти о сред

стви ма Упра ве за капи тал на 
ула га ња АП Вој во ди не. 

Рекон струк ци јом овог пута 
побољ шан је и при лаз мана
сти ри ма у Јаску и Малој 
Реме ти, вина ри ји Деу рић, 
етно ком плек су Фру шко гор
ска лугар ни ца, а олак шан је 
и при лаз број ним заса ди ма 
воћа, као и пого ни ма за пре
ра ду који се нала зе у око ли
ни Јаска и Мале Реме те.

– Овај пут, али и одр жа
ва ње пут не инфра струк ту ре 
је важно и за наше гра ђа не, 
али и тури сте, јер је жеља 
наше општи не да раз ви ја 
тури зам, где види мо сво је 
потен ци ја ле. Ми смо кре ну ли 
у изра ду више про је ка та за 
наше локал не путе ве, а овај 
про је кат асфал ти ра ња дела 
пута од Врд ни ка до Јаска 
смо ради ли про шле годи не, 
јер је био у нај ло ши јем ста
њу – рекао је за наше нови
не, при ли ком оби ла ска радо
ва на асфал ти ра њу пута, 13. 
јула пред сед ник Општи не 
Сте ван Кази ми ро вић.

Милу тин Моћић живи у 
Пар ти зан ској ули ци у Врд
ни ку, ода кле је запо че ло 
асфал ти ра ње ове део ни це, 
и исти че да све што се ради 

у инте ре су гра ђа на је добро.
 – Било да је реч о путу, 

кана ли за ци ји, водо во ду, 
ова кви про јек ти су важни, 
пого то во што је Бања Врд
ник тури стич ко место. Овај 
пут је вео ма про ме тан ина
че, има и доста ками о на који 
иду у прав цу Јаска, Срем ске 
Митро ви це, Руме… Подр
жа вам све актив но сти које 
доно се добро гра ђа ни ма – 
рекао нам је Милу тин.

Сте ван Кази ми ро вић, први 
човек ири шке општи не каже 
да се на овом неће ста ти, јер 

се тре нут но ради про је кат 
пута од Јаска до Мале Реме
те, како би се спо јио са путем 
који изла зи на Гре бен ски пут.

 – Завр шен је и про је кат 
део ни це Гре бен ског пута , 
рани је позна тог као Пар ти
зан ски пут, од Ири шког вен
ца до Зма јев ца и за сред ства 
за њих ћемо кон ку ри са ти на 
јесен. Ми ради мо на про јект
ној доку мен та ци ји тих локал
них сао бра ћај ни ца, јер су 
нам оне бит не за раз вој тури
зма. То су све путе ви који 
се нала зе у запад ном делу 
наше Општи не, где је успе
шан раз вој тури зма заи ста 
видљив. Про јек ти које сам 
поме нуо су нам при о ри те
ти, мада ми, ско ро у сва ком 
насе ље ном месту, има мо 
мана сти ре, а да би тури сти 
могли да дођу до њих, важно 
је да посто ји добра сао бра
ћај ни ца – закљу чу је Сте ван 
Кази ми ро вић.

Како сазна је мо од Алек
сан дра Маној ло ви ћа, дирек
то ра ЈП Кому на лац у току је и 
изра да про јек та за асфал ти
ра ње ули це у дужи ни од око 
600 мета ра у избе глич ком 
насе љу у Кру ше дол селу.

С.Џ.

ТамараПетричевићиСтеванКазимировић

МилутинМоћић
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ЦЕНТАРЗАСОЦИЈАЛНИРАДИРИГ

Мање
сиромашних
У ири шкој општи ни се, 

после дужег пери о да, 
сма њу је број неза по

сле них и мате ри јал но угро
же них поро ди ца.

Под се ти мо, пра во на нов
ча ну соци јал ну помоћ има
ју поро ди це или поје дин ци  
који нема ју ника квих нов
ча них сред ста ва по осно ву 
рада, при хо да од име но
ви не или оства ру ју при ход 
који је мањи од соци јал не 
помо ћи. Про шле годи не је 
1.010 лица доби ја ло овај 
вид помо ћи. 

– У еви ден ци ји нашег 
Цен тра за соци јал ни рад 
у апри лу ове годи не смо 
има ли 880 кори сни ка, одно
сно 402 носи о ца – поро ди
ца, док је у истом пери о ду 
про шле годи не било 1.117 
кори сни ка, дакле еви дент но 
је сма ње ње бро ја кори сни
ка – комен та ри ше за наше 
нови не Сил ва на Лаћа рац, 
дирек тор ка Цен тра за соци
јал ни рад.

Сва ке годи не у мају се 
ради реви зи ја, одно сно пре
и спи ти ва ње пра ва за кори
сни ке који при ма ју нов ча ну 
соци јал ну помоћ у нео гра
ни че ном тра ја њу. Уко ли ко 
је лице неспо соб но за рад 
а чла но ви њего ве поро ди
це у већем делу неспо соб ни 
за рад, онда поро ди ца има 
пра во на помоћ током целе 
годи не. Огра ни че но пра во 
са дру ге стра не под ра зу ме
ва да поро ди ца има пра во 

на помоћ до девет месе ци.
Ове годи не смо ради ли 

пре и спи ти ва ње за 190 ниси
ла ца пра ва, док је пре три 
годи не тај пода так био 344 
носи ла ца пра ва. И ово нам 
ука зу је на сма ње ње бро
ја мате ри јал но угро же них у 
ири шкој општи ни – исти че 
дирек тор ка Лаћа рац.

Међу ових 190 ниси ла ца, 
по струк ту ри поро ди це пре
о вла ђу ју јед но чла на дома
ћин ства – 71, а ради се о 
жена ма ста ри јим од 62 и 
мушкар ци ма ста ри јим од 
65 годи на, потом дво чла на 
дома ћин ства – 39, тро чла
них је 15, четво ро чла них 34, 
док је пето чла них и шесто
чла них дома ћин ста ва 17, 
одно сно 14.

Осно ви ца нов ча не соци
јал не помо ћи је 8.283 дина
ра  а потом посто ји начин 
на који се изра чу на ва виси
на изно са  за сва ког чла на 
дома ћин ства.  Тако јед но
чла на поро ди ца – по при ме
ни ових пра ви ла, при ма око 
7.000 дина ра, четво ро чла на 
– ако роди те љи има ју дво је 
деце око 13.000, а вишеч ла
на око 20.000 дина ра.

 – Ове суме су сва ка ко 
мини мум за задо во ља ва ње 
егзи стен ци јал них потре ба 
поје ди на ца или поро ди ца 
– каже Сил ва на Лаћа рац 
комен та ри шу ћи погре шну 
прет по став ку већи не која ту 
помоћ не при ма, да је реч о 
знат но  већим сума ма. С.Џ.

Пројекат„ИРИГПРЕСТОНИЦАФРУШКЕГОРЕ“
реализујесеузфинансијскуподршкуОпштинеИриг.

РЕПУБЛИЧКИФОНДЗАПЕНЗИЈСКО
ИИНВАЛИДСКООСИГУРАЊЕ

Саопштење
запензионере
Репу блич ки фонд за пен

зиј ско и инва лид ско 
оси гу ра ње оба ве шта ва 

пен зи о не ре из Срем ске 
Митро ви це, као и пен зи о не ре 
из Старe Пазовe, Инђијe, 
Румe и Шида да ће од 23. 
јула  моћи да пре у зи ма ју сво
је пен зи о нер ске кар ти це, сва
ког рад ног дана од 8 до 15 
часо ва.

Пен зи о не ри са пре би ва ли
штем у Срем ској Митро ви ци 
пре у зи ма ће кар ти це у Фили ја
ли РФ ПИО Срем ска Митро
ви ца, Све тог Дими три ја 2.

Пен зи о не ри Ста ре Пазо ве 
пре у зи ма ће пен зи о нер ске 
кар ти це у слу жби Фили ја ле 
Срем ска Митро ви ца у Ста рој 
Пазо ви, Ћири ла и Мето ди ја 
18, док ће пен зи о не ри са пре
би ва ли штем у Инђи ји сво је 
пен зи о нер ске кар ти це пре у
зи ма ти у про сто ри ји Репу
блич ког фон да за пен зиј ско и 
инва лид ско оси гу ра ње у 
Инђи ји, Вој во де Сте пе 16.

Пен зи о не ри Шида ће пре у
зи ма ти сво је пен зи о нер ске 
кар ти це у испо ста ви Фили ја
ле Срем ска Митро ви ца у 
Шиду, Све тог Саве 40, док ће 
пен зи о не ри са пре би ва ли
штем у Руми сво је пен зи о нер
ске кар ти це пре у зи ма ти у 
испо ста ви Фили ја ле Срем ска 
Митро ви ца у Руми, ЈНА 164.

Пен зи о не ри на тери то ри ји 

општи не Пећин ци моћи ће да 
пре у зи ма ју пен зи о нер ске кар
ти це у Удру же њу пен зи о не ра 
у Пећин ци ма, Јове Негу ше ви
ћа 6, од 9 до 15 часо ва, у 
пери о ду од  23. до 27. јула, 
док ће након тога, пен зи о нер
ске кар ти це пре у зи ма ти у 
испо ста ви Фили ја ле Срем ска 
Митро ви ца у Руми, ЈНА 164.

Пен зи о не ри на тери то ри ји 
општи не Ириг моћи ће да пре
у зи ма ју пен зи о нер ске кар ти
це у Удру же њу пен зи о не ра 
Ириг, Вој во де Пут ни ка 39, од 
9 до 15 часо ва, у пери о ду од 
30. јула до 3. авгу ста, док ће 
након тога, пен зи о нер ске кар
ти це пре у зи ма ти у испо ста ви 
Фили ја ле Срем ска Митро ви
ца у Руми, ЈНА 164.

Свим кори сни ци ма нео п хо
дан је иден ти фи ка ци о ни 
доку мент, лич на кар та или 
пасош, да би пре у зе ли кар ти
цу. Након изра де и рас по де ле 
пен зи о нер ских кар ти ца зате
че ним кори сни ци ма пен зи ја, 
при сту пи ће се изра ди пен зи о
нер ских кар ти ца за нове кори
сни ке, који су укљу че ни у
испла ту после 26. фебру а ра 
ове годи не.Поро дич ни пен зи
о не ри, роди те љи, ста ра те љи 
и хра ни те љи при ли ком дола
ска по пен зи о нер ску кар ти цу 
тре ба ло би да поне су послед
њи чек од пен зи је, одно сно 
изве штај кори сни ка из бан ке.

КОНЦЕРТНАЖИТНОМТРГУ

Маестреипријатељи

Жит ни трг у Срем ској 
Митро ви ци у свом новом руху, 
у неде љу 22. јула, оку пио је у 
ново фор ми ра ном амфи те а
тру више сто ти на посе ти ла ца 
пово дом кон цер та музич ког 
саста ва Мае стре и при ја те љи. 
Ово је прва у низу мани фе ста
ци ја које ће се одр жа ва ти у 
амфи те а тру Жит ног трга, који 

је њего вом недав ном рекон
струк ци јом упра во ова квим 
мани фе ста ци ја ма и наме њен. 

Сви при сут ни могли су да 
ужи ва ју у ком по зи ци ја ма кла
сич не и филм ске музи ке, као 
и оне нешто савре ме ни је, а 
том при ли ком при ка зан је и 
нови про мо спот Гра да Срем
ска Митро ви ца.  Н.М.
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Усвојенпрограмкоришћења
државногземљишта

Ушидској општини има 6.007 хектара пољопривредног земљишта. Обрадив део
износи4.200хектара.Наосновуправапречегзакупарезервисанојеоко2000хектара,
апреосталидеоземљиштабићеподељенпутемјавногнадметања

На самом почет ку сед ни це Скуп
шти не Општи не Шид, која је 
одр жа на про шлог пет ка 20. јула, 

потвр ђен је ман дат одбо р ни ку Скуп
шти не Општи не Шид Јови Лази ћу 
испред листе Соци ја ли стич ке пар ти је 
Срби је Иви ца Дачић, који је име но ван 
уме сто одбор ни ка Деја на Лога ру ши
ћа, који је под нео остав ку на место 
одбор ни ка због суко ба инте ре са. 
Пред сед ник СО Шид Вели мир Рани
са вље вић, пре раз ма тра ња пред ви
ђе них тача ка днев ног реда, 
оба ве стио је одбор ни ке да је 
на зах тев СПСа, уме сто 
Биља не Жера вић за шефа 
одбор ни че гру пе те стран ке, 
иза бран Милош Раде ка. Тако
ђе,  већи ном гла со ва изгла са
но је реше ње о раз ре ше њу 
чла но ва Општин ског већа Дра
га на Гути ћа који је био на стал
ном раду и Жива на Или ћа. 
Тај ним гла са њем одбор ни ци су 
иза бра ли нове чла но ве 
Општин ског већа: Мило ша 
Мило ше ви ћа без засни ва ња 
рад ног одно са, Теу Милић 
тако ђе без засни ва ња рад ног 
одно са и Алек сан дру Жигић 
којој је про ме њен ста тус чла на 
Већа у стал ном рад ном одно
су.

Након избо ра нових чла но ва 
Већа, већи ном гла со ва усво јен 
је пред лог про гра ма зашти те, 
уре ђе ња и кори шће ња пољо
при вред ног земљи шта у 

држав ној сво ји ни на тери то ри ји шид
ске општи не за 2018. годи ну. Ову тач
ку, обја сни ла је испред Кан це ла ри је 
за пољо при вре ду Општи не Шид 
Весна Брдар, исти чу ћи да су све 
локал не само у пра ве у Срби ји поче ле 
да кори сте гео граф ски инфор ма ци о
ни систем у сарад њи са немач ком 
орга ни за ци јом, у циљу спре ча ва ња 
зло у по тре ба.

– Резул тат тог про јек та јесте изра да 
апли ка ци је којом се доно си годи шњи 

про грам зашти те, уре ђе ња и кори
шће ња пољо при вред ног земљи шта у 
држав ној сво ји ни. Циљ изра де ове 
апли ка ци је је боља кон тро ла, пра ће
ње и кори шће ње, као и само упра
вља ње пољо при вред ним земљи штем 
у држав ној сво ји ни. Цен трал на апли
ка ци ја је директ но пове за на 24 часа 
днев но са Мини стар ством пољо при
вре де и Репу блич ким гео дет ским 
заво дом, тако да је сва ка зло у по тре ба 
све де на на мини мум – рекла је Брдар.

Ина че, пре ма пода ци ма 
Репу блич ког гео дет ског заво
да, повр ши на пољо при вред ног 
земљи шта по ката старс ким 
општи на ма у шид ској општи ни 
изно си 6.007 хек та ра. Обра див 
део пољо при вред ног земљи
шта изно си 4.200 хек та ра. 
Одлу ком о буџе ту Општи не 
Шид сред ства која су опре де
ље на за мере и актив но сти у 
обла сти зашти те и кори шће ња 
пољо при вред ног земљи шта 
изно се 49 мили о на и 100.000 
дина ра. На осно ву пра ва пре
чег заку па, на осно ву гаје ња 
дома ћих живо ти ња, доби је на 
је сагла сност за 83 лица која су 
испу ни ла закон ске усло ве по 
овом јав ном пози ву. Повр ши на 
која је за њих пла ни ра на је око 
2.000 хек та ра, а пре о ста ли део 
земљи шта биће поде љен 
путем јав ног над ме та ња.

Днев ни ред допу њен је са 
још две тач ке днев ног реда. 

ЈовоЛазић

НиколаВидић,ВелимирРанисављевићиМиланаМомчиловићСвилокос
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Јед на од њих одно си ла се на доно ше
ње и ускла ђи ва ње ста ту та Општи не 
Шид са новим закон ским про пи си ма. 
Како је за говор ни цом изја вио начел
ник општин ске упра ве Ром ко Папу га, 
Закон о изме на ма и допу на ма о 
локал ној само у пра ви, сту пио је на 
сна гу 28. јуна теку ће годи не и њиме је 
пред ви ђе но да локал не само у пра ве у 
року од девет месе ци, ускла де сво је 
Ста ту те са одред ба ма тог про пи са.

– Има ју ћи у виду да пре усва ја ња 
пред ло га Ста ту та тре ба затра жи ти 
мишље ње над ле жног мини стар ства, 
опре де ли ли смо се да тај пред лог 
усво ји мо рани је. Како би све било у 
скла ду са зако ном, пред ла же се и 
коми си ја која ће изра ди ти нацрт Ста
ту та. У коми си ју су пред ло же ни Вели
мир Рани са вље вић за пред сед ни ка, 
Ром ко Папу га, Мили ца Дре но вац, 
Сне жа на Бунић и Боја на Мра вик за 
чла но ве коми си је. У про це ду ри овог 
нацр та пред ви ђе на је, изме ђу оста
лог, и јед на јав на рас пра ва која би 
тра ја ла 15 дана. За 23. август пла ни
ра на је јав на деба та, а сред ства јав
ног инфор ми са ња оба ве шта ва ће јав
ност о могу ћим дава њи ма при мед би и 
суге сти ја пред ло га ста ту та – иста као 
је Ром ко Папу га.

Усво јен је и пред лог одлу ке о рас пи
си ва њу кон кур са за име но ва ње 
дирек то ра у ЈП Завод за урба ни зам, с 
обзи ром да доса да шњем врши о цу 
дужно сти дирек то ра тог јав ног пред у
зе ћа, уско ро исти че ман дат.

Оста ле тач ке днев ног реда одно си
ле су се на резре ше ња и име но ва ња 
поје ди них чла но ва школ ских, над зор
них и управ них одбо ра.

Већиномгласова
изгласанојерешење
оразрешењучланова
Општинскогвећа
ДраганаГутића
иЖиванаИлића.
Тајнимгласањем
одборницису
изабралинове
члановеОпштинског
већа:Милоша
Милошевића,
ТеуМилићи
АлександруЖигић

КУЛТУРНОЛЕТОУШИДУ

Дечјешаренило
ибогатпрограм

У неде љу 22. јула, на Тргу кул ту ре 
у Шиду, Савет за бри гу о деци 
под покро ви тељ ством Кул тур но 

обра зов ног цен тра Шид, Тури стич ке 
орга ни за ци је Шид и Општи не Шид, 
зва нич но је отво рио четвр то Деч је 
кул тур но лето. Сва ко днев но, од 22. до 
27. јула, од 19 до 21 час, на Тргу кул ту
ре биће одр жа ва не игра о ни це за децу, 
које ће води ти про свет ни рад ни ци, на 
радост број них мали ша на из шид ске 
општи не. Током шест узбу дљи вих 
дана пред ви ђе ни су дани игре, уче ња, 
радо сти, пле са и так ми че ња, уз пуно 
осме ха, љуба ви и дру же ња. Прво 
вече било је резер ви са но за шаре ни
ло музи ке и покре та. Већ дру ге вече
ри мали ша ни су ужи ва ли у шаре ни лу 
фри зу ра, затим шаре ном шору, спорт
ском шаре ни лу, шаре ним кроф ни ца
ма и шаре ни лом под маска ма.

Отва ра ње Шид ског кул тур ног лета 
пред ви ђе но је за 28. јул кон цер
том музич ке гру пе Ничим иза зван, 
а потом сле де бога та и разно вр сна 
кул тур на деша ва ња, за све узра сте и 
раз ли чи та инте ре со ва ња, све до 19. 
авгу ста, шид ске сла ве Пре о бра же ња. 
У неде љу 29. јула на лет њој сце ни 
ће се одр жа ти кон церт музич ких гру
па Прим тајм и Дед хорс, а 30. јула 
Шиђа не ће заба вља ти Бојан Бабић 
и при ја те љи. Кон церт музич ке гру пе 
Све ти грал зака зан је за 31. јул, а 1. 
авгу ста на лет њој сце ни пред ста ви
ће се кан та у тор Бојан Мила но вић. 
Кон церт народ не музи ке у изво ђе њу 
Бра ни ми ра Мли на ра и Срем ских там
бу ра ша, пла ни ран је за 2. август, док 
ће  3. авгу ста бити одр жан кон церт 
гру пе Ким Тама ра и музич ке гру пе 

Тешко ври је ме. Деч ји кор зо, Пеђо
ли но уз клов но ве, жон гле ре и пред
ста ве за децу, пред ви ђе ни су за 4. 
август, док ће се сутра дан, 5. авгу ста, 
на Тргу кул ту ре одр жа ти шахов ска 
симул тан ка. Кон церт музич ких гру па 
Бан ди то си и Про гре сив бенд одр жа
ће се 6. авгу ста, а кон церт народ не 
музи ке уз Екста за бенд,  Нико лу и 
Јеле ну Марош биће одр жан у уто рак 
7. авгу ста. Ауто шоу и кон церт гру пе 
Неу ни шти ви пред ви ђе ни су већ за 
наред ни дан, а у четвр так, 9. авгу ста, 
Шиђа не ће заба вља ти Ste la cru i se 
band и Revolt elec tric. Тра ди ци о нал
на мани фе ста ци ја Дани вина уз кон
церт ансам бла Зору ле, биће одр жан 
10. авгу ста, а затим, 11. авгу ста, сле
де Етно дан и тра ди ци о нал на Шид
ска фија ке ри ја да. Већ 12. авгу ста, 
на лет њој сце ни насту пи ће тру ба чи 
Дани је ла Јока но ви ћа, а затим сле ди 
мод на реви ја и мани фе ста ци ја Metal 
day, која ће ове годи не бити одр жа на 
у Руска чи (Русин ском дому). Мани
фе ста ци ја Песмом про тив пуше ња, 
дро ге, сиде и алко хо ла, пла ни ра на је 
за 13. август, док ће 14. авгу ста бити 
одр жан кон церт Ју пак, Мија, Gras
ho per, Брат Макс и DJ Slash. За 15. 
август пла ни ран је кон церт за Син ђу, 
16. авгу ста кон церт саста ва Госпо да 
музи ча ри и кон церт Дра га на Маки ви
ћа. Calip so band заба вља ће Шиђа не 
17. авгу ста, а 18. на лет њој сце ни ће 
се пред ста ви ти Ама ро бенд и Милан 
Митро вић. Послед њег дана Кул тур
ног лета, 19. август, насту пи ће гру па 
Гара ви сокак. Сви наја вље ни кон цер
ти одр жа ва ће се на лет њој бини Кул
тур но обра зов ног цен тра од 21 сат.

Дечјешаренило

Пројекат„ШИДСКАТРИБИНА:ОДСРЕДЕДОСРЕДЕ“реализујесеузфинансијскуподршкуОпштинеШид.
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Великипројекти
забољиживотграђана

Утоку реконструкција центара у Сурдуку и Крњешевцима, изградња водовода у
ВојкиипочетакрадованаизградњикружногтокауСтаројПазовипремаИнђији

Нај ва жни је акту ел не инве сти ци је 
у инфра струк ту ру које се реа ли
зу ју на тери то ри ји општи не Ста

ра Пазо ва и план оста лих инве сти ци ја 
и инфе струк тур них про је ка та биле су 
тема кон фе рен ци је за нови на ре која 
се одр жа ла 19. јула у згра ди општи не, 
а на којој је гово рио пред сед ник општи
не Ђор ђе Ради но вић.

Ради но вић је иста као да су у току 
рекон струк ци је цен та ра у Сур ду ку и 
Крње шев ци ма, при кра ју су и радо ви 
на изград њи дела четвр те фазе у Вој
ки, а запо че та је изград ња кру жне рас
кр сни це на држав ном путу Бео град – 
Нови Сад у Ста рој Пазо ви и рас кр шћу 
ули ца Фру шко гор ска, Вино гра дар ска и 
Маса ри ко ва. 

У про те клом пери о ду завр ше на је 
изград ња сао бра ћај ни це „Ули ца Глав
на“ у окви ру јужног дела Цен трал не 
рад не зоне у Ста рој Пазо ви, као и 
рекон струк ци ја цен тра Нових Бано ва
ца у делу Школ ске ули це са уре ђе њем 
око цркве са сао бра ћај ни ца ма, адап
ти ра на је ново ба но вач ка основ на шко
ла и вртић у Ста рим Банов ци ма, а 
изгра ђе ни су кру жни токо ви на држав
ном путу IIА реда број 127.

Ради но вић је додао да ће се у току 
ове годи не кре ну ти са изград њом 
спорт ских хала у Ста рим Банов ци ма и 
Новој Пазо ви, изра ди ће се про јект но 
тех нич ка доку мен та ци ја за рекон струк
ци ју и доград њу Основ не шко ле у 

Беле ги шу, наба ви ће се и угра ди ти 
опре ма за систем видео над зо ра за 
ауто мат ско пре по зна ва ње реги стар
ских табли ца мотор них вози ла и детек
ци ју сао бра ћај них пре кр ша ја, изгра ди
ће се јав на расве та на кори до ру део
ни це пута IIА реда број 127 Путин ци – 
Ста ра Пазо ва – Ста ри Банов ци, ули це 
Вука Кара џи ћа, Бано вач ка и петље за 
Е75, изгра ди ће се, сани ра ти и рекон
стру и са ти објек ти фекал не кана ли за
ци је у ули ци Јана Сико ре у Ста рој 
Пазо ви, а асфал ти ра ће се и ули це 
Бран ка Ради че ви ћа, Поду нав ског пар
ти зан ског одре да, Пере Нин ко ви ћа, 
Нико ле Мом чи ло ви ћа, 21. Окто бра и 
Јана Сико ре у Ста рој Пазо ви, ули ца 
Црно гор ска у Новој Пазо ви и ули ца 
Зоре Ава ку мо вић у Голу бин ци ма.

Када се гово ри о изра ди про јект не 
доку мен та ци је за нове инве сти ци је, 
гра ђе вин ске дозво ле исхо до ва не су за 
изград њу бици кли стич ке ста зе од 
посто је ће до цен тра у Беле ги шу, 
локал ни пут Голу бин ци – Шима нов ци, 
вртић у Ста рим Банов ци ма, про ши ре
ње Учи тељ ске ули це у Ста рој Пазо ви 
и изград њу кру жног тока у поме ну тој 
ули ци, изград њу кана ли за ци о не мре
же у бло ку 9 у Новој Пазо ви, у ули ца ма 
Бошка Бухе, Петра Кочи ћа, Сло бо да
на Јова но ви ћа, делу Вој во ђан ске ули
це и делу Кол ског пута, затим Јова на 
Попо ви ћа и Мари је Бур саћ, Петра 
Шкун дри ћа, Босан ска и Деспо та Сте

фа на Лаза ре ви ћа. Гра ђе вон ске дозво
ле изда те су и за сле де ће про јек те: 
рекон струк ци ја и доград ња дела 
локал ног пута од рас кр сни це ули ца 
Све то сав ска и Змај Јови на у Ста рој 
Пазо ви до испред рас кр сни це са ули
цом Милен ка Пев ца у Ста рим Банов
ци ма, изра да и мон та жа огра де и над
стре шни це Пред школ ске уста но ве 
„Херој мајор Горан Савић“ у Новим 
Банов ци ма и радо ви на рекон струк ци
ји кро ва Основ не шко ле „Милан Хаџић“ 
у Вој ки.

У наред ном пери о ду у пла ну је 
при пре ма про је ка та који се тичу 
изград ње пешач ко бици кли стич

ке ста зе од базе на до ули це Мило ша 
Оби ли ћа у Новој Пазо ви, доград ње 
Пред школ ске уста но ве „Поле та рац“ у 
Ста рој Пазо ви, рекон струк ци је Основ
не шко ле „Бошко Пал ко вље вић Пин ки“ 
у Ста рој Пазо ви, рекон струк ци је ули це 
Вла ди ми ра Хур ба на у Ста рој Пазо ви, 
изград ње НН мре же, про јек то ва ња 
јав ног осве тље ња атмос фер ске кана
ли за ци је на тери то ри ји општи не, изра
де про јек та доград ње згра де Тужи ла
штва и При вред ног суда, изво ђе ња 
радо ва на буше њу буна ра, при пре ме 
доку мен та ци је за уре ђе ње цен тра у 
Голу бин ци ма и изград њу Дома кул ту
ре у овом селу, као и рекон струк ци је 
Глав не ули це у насе љу Банов ци – 
Дунав.

С.С.

ПредседникопштинеЂорђеРадиновић
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ПОЗОРИШТЕ

Корацигодина
Про мо ци ја збир ке песа ма ста ро па зов ча

ни на Јаро сла ва Литав ског Крокy Роков или 
на срп ском Кора ци годи на, одр жа на је у 
позо ри шној сали у Ста рој Пазо ви. Он, 
његов живот и њего ва рас по ло же ња и 
виђе ње живо та, ова ко је шес де сет сед мо го
ди шњи аутор опи сао сво ју прву збир ку 
песа ма коју је при ку пљао седам годи на. 
Наци о нал ни савет сло вач ке наци о нал не 
мањи не, који се изме ђу оста лог бави и 
фина сиј ском подр шком књи жев них изда
ња, подр жао је изда ва ње овог дела. Сва ка 
песма има илу стра ци ју, одно сно умет нич ку 
сли ку коју је ура дио Миха ел Сми шек. Књи га 
има тираж од 300 при ме ра ка и напи са на је 
на сло вач ком јези ку.

КАНАЛИЗАЦИЈА

Продужетакмреже

До кра ја годи не биће завр ше ни радо ви 
на изград њи фекал не кана ли за ци је у ули ци 
Јана Сико ре у Ста рој Пазо ви. Ради се о 
сана ци ји и рекон струк ци ји секун дар не 
кана ли за ци о не мре же у дужи ни од око 760 
мета ра и изград њи кућ них при кљу ча ка у 
дужи ни од око 1.150 мета ра у овој ули ци. У 
току је при пре ма доку мен та ци је за обја
вљи ва ње јав не набав ке за ода бир изво ђа
ча. Ова инве сти ци ја пред ста вља наста вак 
запо че тих радо ва на фекал ној кана ли за ци
о ној мре жи која је нео п ход на за нор мал но 
функ ци о ни са ње дома ћин ста ва у цен трал
ној зони насе ља. Про ду же так мре же зна ча
јан је због уки да ња сеп тич ких јама у густом 
насе ље ном месту Ста ре Пазо ве што ће 
зна чај но ути ца ти и на побољ ша ње хиги јен
ских усло ва живо та мешта на.

ОПШТИНСКИБУЏЕТ

Средствазацркве
Три де сет мили о на дина ра опре де ље но 

је у општин ском буџе ту за реа ли за ци ју про
гра ма цркви и вер ских зајед ни ца у циљу 
уна пре ђе ње вер ских сло бо да и оста ври ва
ња општег добра и зајед нич ког инте ре са. 
Нај ве ћи део сред ста ва, седам мили о на 
дина ра наме њен је за сана ци ју кро ва, уре
ђе ње цркве не огра де пор те и сана ци ју 
цркве не све ча не сале у хра му пре но са 
мошти ју Све тог оца Нико ла ја у Вој ки. Поред 
тога, ове годи не наста вља ју се радо ви на 
фре ско пи са њу хра ма Пре по доб не мај ке 
Пара ске ве  Све те Пет ке за шта је издво је
но чети ри мили о на дина ра, као и радо ви на 
изград њи Хра ма Пре по доб не мај ке Анге ли
не у насе љу Банов ци Дунав за шта је опре
де ље но три мили о на и 200 хиља да дина ра. 
У Беле ги шу ће се три мили о на дина ра 

утро ши ти за реста у ра ци ју ико но ста са и 
ста си ди ја у хра му Пре но са мошти ју Све тог 
оца Нико ла ја, као и за реста у ра ци ју ико но
ста са у капе ли Све тог Пан те леј мо на на 
месном гро бљу. Ове годи не при сту пи ће се 
изра ди дру гог дела про јек та све то сав ског 
дома, а изгра ди ће се капи ја и огра да на 
пор ти у хра му Покро ва Пре све те Бого ро ди
це у Ста рој Пазо ви што ће кошта ти 2,5 
мили о на дина ра. Пре о ста ла сред ства 
наме ње на су за про гра ме и оста лих цркви 
у Ста рој и Новој Пазо ви, Новим Банов ци ма, 
Крње шев ци ма и Голу бин ци ма, а издво је на 
су сред ства и за функ ци о ни са ње Све то сав
ског звон це та.

ФКПОДУНАВАЦБЕЛЕГИШ

Новауправназграда
У Беле ги шу је у току изград ња нове 

управ не згра де Фуд бал ског клу ба Поду на
вац коју финан си ра Општи на Ста ра Пазо
ва. Завр ше так изград ње оче ку је се за око 
два месе ца, а вред ност ове инве сти ци је је 
око 10 мили о на дина ра. Нефук ци о нал ност 
ста ре управ не згра де Фуд бал ског клу ба 
Поду на вац са исто ри јом дугом осам де сет 
пет годи на зах те ва ла је изград њу нове 
згра де повр ши не 450 мета ра ква драт них. 
Резул та ти тима потвр да су да једи ни спорт
ски клуб у овом селу заслу жу је нову управ
ну згра ду која ће се састо ја ти из два дела: 
у доњем ће се нала зи те свла чи о ни це и 
кан це ла ри је упра ве, а у гор њем ресто ран.

ГУЖВЕНАПУТЕВИМА

Проширење
наплатнестанице

Про те клог викен да кроз наплат ну ста ни
цу Ста ра Пазо ва про шло је око 110 хиља да 
вози ла, што је у поре ђе њу са истим пери о
дом про шле годи не пове ћа ње од око 12 
одсто, што је ства ра ло гужве и задр жа ва ња 
до 30 мину та. Апел ЈП Путе ви Срби је, како 
би се избе гле гужве које се ства ра ју углав
ном у вечер њим сати ма, је упо тре ба елек
трон ске напла те пута ри не, коју већ сада 
кори сти сва ко тре ће вози ло, које под ра зу
ме ва ком фо ран про лаз без задр жа ва ња. 

Про шле годи не је на део ни ци Бео град  
Сириг успо ста вљен затво ре ни систем 
напла те, по пре ђе ном кило ме тру, што се 
одра зи ло на пове ћан при лив вози ла на 
наплат ној ста ни ци Ста ра Пазо ва. Из над ле
жног пред у зе ћа пору чу ју још да се пла ни ра 
про ши ре ње наплат не ста ни це Ста ра Пазо
ва, са успо ста вља њем још шест сао бра ћај
них тра ка од тога две за елек трон ску напла
ту пута ри не.

ДАНИОПШТИНЕ

Рибљачорба
иАцаЛукас

Дани општи не Ста ра Пазо ва по први пут 
ове годи не биће обе ле же ни тро днев ном 
све ча но шћу 31. јула, 1. и 2. авгу ста. Првог 
дана обе ле жа ва ња насту пи ће чла но ви гру
пе Рибља чор ба на Тргу др Зора на Ђин ђи
ћа с почет ком у 21 час са пред гру пом Кра
ве на путу. Дру гог дана обе ле жа ва ња зака
за ни су кон цер ти музич ких гру па Тезга рок и 
Про боно, тако ђе на Тргу од 21 сат. Послед
њег дана ове мани фе ста ци је од општин
ског зна ча ја, 2. авгу ста, на Све тог Или ју 
тач но у под не одр жа ће се све ча на Сед ни
ца СО у Позо ри шној сали, од 19 сати зака
за на је про мо ци ја илу стро ва не књи ге Ста
ра Пазо ва Бран ка Оре шча ни на у истом 
про сто ру, док је од 21 сат на Тргу пла ни ран 
кон церт Аце Лука са са пред гру пом Пан геа 
бојс, ово го ди шњим побед ни ци ма прве 
Пазо ви зи је.

НЕПРОПИСНООДЛАГАЊЕ
ОТПАДА

Казнедо
100.000динара

Изме ђу 70 и 80 див лњих депо ни ја ство ри 
се током тра ја ња јед ног годи шњег доба на 
тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва. Над ле
жни исти чу да је један од нај кри тич ни јих 
поте за пут ни пра вац изме ђу Нове Пазо ве и 
земун ског насе ља Буси је где су дивље 
депо ни је само током ове годи не чишће не 
три пута. За неа две кат но одла га ње отпа да 
и ства ра ње дивљих депо ни ја над ле жна је 
кому нал на инспек ци ја при Оде ље њу за 
инспек циј ске посло ве и кому нал не делат
но сти, а за чишће ње истих одго вор но је 
ЈКП Чисто ћа. У Чисто ћи исти чу да днев но 
ово пред у зе ће саку пи и од 120 до 140 тона 
отпа да који се одла же на град ској депо ни ји 
у Ста рој Пазо ви. Под се ћа мо, казне за лица 
која одла жу отпад на непро пи сним мести
ма кре ћу се до 100.000 дина ра, а узи ма ју ћи 
у обзир да је видео над зор поста вљен на 
нај кри тич ни јим лока ци ја ма, откри ва ње 
почи ни ла ца све је уче ста ли је.

Пројекат„СТАРАПАЗОВА:ГРАДПОДЛУПОМ“реализујесеузфинансијскуподршкуОпштинеСтараПазова.
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Путин ци се нала зе  у 
цен трал ном делу Сре
ма, а у источ ном делу 

општи не Рума. Кроз село 
про ла зи пут који пове зу је 
Руму, Инђи ју и Ста ру Пазо
ву. Ту је и пру га, која пове
зу је Бео град и Шид, а чији 
је зна чај у про шло сти био 
дале ко већи. По послед
њем попи су из 2011. годи не, 
Путин ци има ју 2.745 ста нов
ни ка у око 1.000 дома ћин
ста ва.

Насе ља ва њем ста нов
ни штва бли же путу наста
је и име – Путин ци. Нека да 
је ово село било и општи
на, 1900. годи не, када је у 
Путин ци ма посто ја ла кре
дит на задру га, ватро га сно 
немач ко дру штво, апо те ка, 

цигла на, куде ља ра, суша ра, 
штам па ри ја...

Пред сед ник Саве та месне 
зајед ни це Бран ко Ман дић 
воли да каже да су Путин ци 
цен тар све та, јер се нала
зе у самом цен тру изме ђу 
вели ких гра до ва: Бео гра да, 
Новог Сада, Инђи је, Ста ре 
Пазо ве...

– Мно го нам допри но си 
то што смо бли зу вели ких 
гра до ва, првен стве но  што 
се наши људи из села запо
шља ва ју у фабри ка ма у 
Руми, Инђи ји и Пазо ви. Због 
тога ја кажем да су Пут ни
ци цен тар све та. Од када 
су са радом поче ле број не 
фабри ке у Руми, од тада 
нам се број ста нов ни ка ста
би ли зо вао. Рани је је, као у 

сва ком селу посто јао тренд 
одла же ња, а сада су две 
мла де поро ди це дошле да 
живе у Путин це и овде купи
ле кућу. Путин ци су рад нич
ко село оду век, а у селу је 
нај ви ше засту пље но ратар
ство – испри чао нам је пред
сед ник Саве та месне зајед
ни це Бран ко Ман дић. 

Нека да је у селу живе ло 
доста Нема ца, а нај ин тен
зив ни је насе ља ва ње било 
је педе се тих и шезде се тих 
годи на 19. века. Послед ње 
немач ке поро ди це оти шле 
су из Пути на ца 1944. годи
не. Све му ово ме све до чи 
црква у цен тру села посве
ће на Све том Ива ну Непо
му ку, која би уско ро тре ба
ла да се рекон стру и ше, док 

сео ска пра во слав на црква 
посве ће на Све том архан ге
лу Гаври лу кра си село.

– Црква у цен тру села, 
била је немач ка, сада је под 
упра вом като лич ке цркве. 
Дуго годи на ништа на њој 
није рађе но, али се сада за 
рекон струк ци ју зала же нови 

Селокојеживи

ПУТИНЦИ

БранкоМандић

ЦркваСветогАрхангелаГаврила Матичнашкола„ДоситејОбрадовић“Путинци
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У Путин ци ма се тре нут но 
врше радо ви на уре ђе њу 
врти ћа у којем ће у наред
ном пери о ду бора ви ти од 50 
до 100 деце, а гово ри се и о 
могућ но сти цело днев ног и 
полу днев ног борав ка нај
мла ђих. 

Сне жа на Сто јић, дирек то
ри ца матич не шко ле „Доси
теј Обра до вић“ којој при па
да ју и под руч на оде ље ња у 
Жар ков цу и Доњем Петров
цу, каже да шко лу поха ђа 
укуп но 272 ђака.

– Има мо 38 упи са них 
прва ка, док их је про шле 
годи не било 30. У Доњим 
Петров ци ма и Жар ков цу 
деца иду у шко лу од првог 
до четвр тог раз ре да. Након 
тога, од петог до осмог раз
ре да, дола зе у матич ну шко
лу овде у Путин це. Онда 
има мо по два оде ље ња 
петог, шестог, сед мог и 
осмог раз ре да. У скло пу 
шко ле има 15 каби не та и 
сва ка учи те љи ца има сво ју 
учи о ни цу, па је дово љан 
број учи о ни ца омо гу ћио да 
се наста ва нижих и виших 

раз ре да одви ја у јед ној сме
ни. Ком би но ва них оде ље ња 
у Путс син ци ма нема– исти
че дирек то ри це шко ле Сне
жа на Сто јић. 

Пре ма њеним речи ма, ову 
шко лу је нека да поха ђа ло 
од 600 до 800 уче ни ка. Сада 
је ситу а ци ја дру га чи ја. Без 
обзи ра на то, овој шко ли је 
одо брен про је кат ком плет не 
рекон струк ци је шко ле, а 
њего ва реа ли за ци ја оче ку је 
се током наред не годи не. 

Новипростор
замалишане

жуп ник, са којим има мо 
одлич ну сарад њу. За њега 
има мо само речи похва ле. 
У току су радо ви на врти
ћу, пошто има доста деце, 
а током наред не годи не, 
оче ку је се и рекон струк ци ја 
шко ле. Када се све то завр
ши, ради ће мо на томе да се 
у Путин ци ма отво ри неки 
погон како би се мешта
ни упо сли ли. Од тога нема 
оду ста ја ња. То нам је након 
уре ђе ња врти ћа и шко
ле при о ри тет. За сада, све 

што смо зацр та ли, то је и 
оства ре но. Има мо про је кат 
за кана ли за ци ју, то је баш 
вели ка инве сти ци ја. Тре ба 
да се ура ди и про је кат за 
пре чи стач. У ско ри је вре ме, 
оче ку је нас и поста вља ње 
расве те дуж нове бици кли
стич ке ста зе, која је уре ђе на 
изме ђу Пути на ца и Жар ков
ца– исти че први човек села 
Бран ко Ман дић, који је на 
тој функ ци ји пет годи на. 

С.С.
Фото:В.Ц.

Радовинавртићу

СнежанаСтојић

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Ферплеј
Лето је. Бар тако пише на 

кален да ру. Еуфо ри ја 
после Свет ског првен

ства у фуд ба лу се сти ша ла и 
сада је вре ме за клу бо ве да 
се што боље при пре ме за 
пред сто је ћу сезо ну. Бога ти и 
вели ки одра ђу ју тур не је 
широм све та. Мора нека кин
та да се отме Кине зи ма, Аме
ри ма, Аустра ли јан ци ма. Они 
мали, попут наших клу бо ва, 
извр ћу згло бо ве у ква ли фи ка
ци ја ма за европ ска так ми че
ња са полу а ма тер ским клу бо
ви ма. Иде ал на при ли ка да се 
бли же упо зна мо са бив шим 
совјет ским репу бли ка ма. 
Када мало одмак ну ква ли фи
ка ци је, дану ће и они душом, 
па ће изву ћи неку бли жу 
дести на ци ју. Нарав но, уко ли
ко про ђу ове рекре а тив це. 
Али јеби га, то је фуд бал. 
Неком иде лова, публи ка, 
ђаку зи после тек ме и хотел са 
пет зве зди ца, а неком рова ре
ње по обо ду Евро пе у нади да 
се напра ви под виг и пла си ра 
у Лигу шам пи о на и Лигу Евро
пе.

Не посто ји прав да у фуд ба
лу. То је сви ма јасно. Ко има 
лову, тај игра Лигу шам пи о на. 
Како вре ме одми че, све је 
већи јаз изме ђу бога тих и 
сиро ма шних. Уоста лом, није 
ли то слу чај и у оста лим сфе
ра ма дру штва? Малим клу бо
ви ма је све теже да се пла си
ра ју у Лигу шам пи о на. Про
сто ра за неко чудо је све 
мање. Све иде ка томе да се 
јед ног дана ство ри так ми че ње 
у којем ће уче ство ва ти само 
они који има ју новац, без 
обзи ра на то где су завр ши ли 
на кра ју сезо не.

Није то слу чај само у фуд
ба лу. Евро ли га у кошар ци је 
нај бо љи при мер за то. И када 
се деси да неки мали клуб 
осво ји титу лу и пла си ра се у 
нај ве ће европ ско так ми че ње, 
врло брзо се нађу или изми
сле неки усло ви које тај клуб 
не може да испу ни. Онда 
нарав но ту уска че клуб који 
има лову и ето радо сти. Већ 
неко ли ко пута се деша ва ло у 
нашој реги о нал ној АБА лиги.

Назад на фуд бал. Пре неког 
вре ме на су поста вље на пра
ви ла финан сиј ског фер пле ја. 
Иде ја је била да клуб сме да 

потро ши оно ли ко коли ко је 
зара дио. Зву чи јед но став но? 
Па и није баш. Мафи ја ши који 
воде европ ски и свет ски фуд
бал су осми сли ли жва ку за 
оби чан свет, а исти на је да 
посто ји толи ко прав них путе
ва да се зао би ђе то пра ви ло, 
да они нај бо га ти ји нема ју раз
лог за бри гу. Уме сто да дође 
до јед на ко сти и истих усло ва 
за све, доби ли смо још веће 
тран сфе ре који сада већ губе 
сва ки сми сао. Неи мар узме 
лову од Ара па и сам отку пи 
сво ју сло бо ду, гол ман Ливер
пу ла кик сне у фина лу Лиге 
шам пи о на, ови дове ду дру гог 
за 70 мили о на евра, Ронал до 
бежи у Ита ли ју због мањег 
поре за, Ман че стер Сити поку
по вао бога оца. Могло би се 
набра ја ти у недо глед.

У целој тој при чи, где су 
наши клу бо ви? Па ниг де. Гре
бу и рука ма и нога ма да стиг
ну до зад њег кола ква ли фи ка
ци ја па шта им бог да. И ако 
слу чај но неком бога та шу ста
ну на пут, увек могу да попи ју 
суспен зи ју. Јер, нарав но, не 
пошту ју тај финан сиј ски фер 
плеј. Увек може да се иско па 
неки неза до вољ ни јад ник који 
се у неком момен ту сво је 
кари је ре заје бао па дошао у 
срп ски фуд бал, а ови наши му 
оста ли дужни три пла те. Ту су 
нарав но и фамо зни „нави ја чи“ 
који као да једва чека ју па да 
неким сво јим фаши стич ким 
или раси стич ким поте зом ука
на ле свој клуб. Али то су већ 
наши про бле ми и сами смо 
кри ви за то.

Зве зда и Пар ти зан су про
шле годи не има ли успе шне 
сезо не у Евро пи. Виде ће мо 
шта могу сада да ура де. За 
раз ли ку од прет ход них сезо
на, ове годи не нисмо виде ли 
тотал ну рас про да ју игра ча. 
Бар не за сад. Од оста лих 
наших клу бо ва не тре ба оче
ки ва ти пре ви ше, за њих би 
пла сман у Лигу евро пе био 
раван чуду. Пред сто ји нам 
финиш лета, нави ја ње за свој 
клуб, псо ва ње тре не ра или 
можда суди је па онда  раз о ча
ра ње када клуб про да свог 
нај бо љег игра ча у авгу сту. 
Нека и ове годи не игра ју у 
Евро пи, све ће им бити опро
ште но.   
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На углу глав ног митро вач ког Трга 
Ћире Миле ки ћа, јед ног од три 
пове за на трга, која чине једин

стве ну амби јен тал ну цели ну са ста ром 
гра ђан ском архи тек ту ром, нала зи се 
кућа која је при па да ла позна тој трго
вач кој поро ди ци Нена до вић. По пре да
њу сазна је мо, да је још кра јем 19. века 
(1899) посто ја ла рад ња, реги стро ва на 
као шпе це рај и дели ка те се. Ту кућу ће 
Нико ла (Ника) Нена до вић, пред Први 
свет ски рат, сру ши ти и сагра ди ти нову, 
како још увек сто ји на спо мен пло чи 
изнад ула зне капи је са ини ци ја ли ма 
вла сни ка (1913.НН) и пред ста вом све
ца зашти ни ка.

У вре ме град ње кућа је била изу зет
но модер но и репре зен та тив но спрат
но зда ње у сти лу сеце си је и поред 
Флајш ма но ве (1911) и куће каме но ре
сца Кунцлa, један од првих модер них 
обје ка та у гра ду. При ме на новог сти ла, 
који је рас ки дао везе са тра ди ци о нал
ним обли ци ма ака де ми зма, била је 
одраз нових стру ја ња и потре бе за 
модер ни за ци јом у архи тек ту ри. На 
путу таквих стре мље ња наста ће кућа 
Нена до ви ћа, као типи чан при мер сеце
си је, у виду отме не стам бе нопослов не 
згра де у стро гом цен тру гра да. Нема 
више ни тра га од прет ход но вла да ју ће 

архи тек тон ске прак се у виду поја сних и 
завр шних кла сич но про фи ли са них 
вена ца или еле ме на та исто риј ских сти
ло ва и тако оми ље ног еклек ти ци зма 
на пре ла зу веко ва. Гра ђе ви на пле ни 
сво јом сме ло арти ку ли са ном фаса дом, 
са сти ли зо ва ном и плит ко моде ло ва
ном обра дом повр ши на где доми ни ра 
лини ја, упо тре бом исту ре них ерке ра са 
ман сард ним спра том и обо је них гла зи
ра них кера мич ких пло чи ца. Уво ђе ње 
деко ра тив них нови на видљи во је, у 
сеце си ји посеб но оми ље ној при ме ни 
кане ли ра них вер ти кал них испу ста, 
укра сним овал ним меда љо ни ма изнад 
про зо ра и упе ча тљи вим низо ви ма пла
вих пло чи ца на фаса ди и у касет ној 
деко ра ци ји уну тра шњег дела пот кров
ног вен ца.

Као типич но стам бе нопослов на 
згра да самим про јек том је има ла пред
ви ђе на три лока ла у при зе мљу, изме ђу 
којих се нала зи све де ни, гото во неу па
дљи ви ајнфорт. У лока ли ма у међу рат
ном пери о ду Нико ла Нена до вић и син 
Тоша држе вла сти те про дав ни це, у 
јед ном, пре ма Паро хиј ском дому про
дав ни цу мешо ви те робе, а у дру гом, на 
самом углу Ста кла ру Нед на до вић. У 
то вре ме све при мет ни ја је поја ва 
издва ја ња трго ви не изве сном робом из 

про дав ни ца мешо ви те робе. Таква је 
била папир ни ца Божи да ра Мило ва но
ви ћа и Цел не ра, која је отво ре на у 
мањем лока лу и у којој су се могле 
купи ти раз не ђач ке потреп шти не, али и 
играч ке.

Рат них годи на Тоша Нена до вић 
одла зи у Бео град, а ода тле у Аме ри ку, 
те ће кућу после рата кори сти ти нова 
власт за седи шта сво јих акти ва. Од 
1953. годи не два бра та Нена до вић 
кућу про да ју пре ко прав ног заступ ни ка 
адво ка та Ара ниц ки Федо ра, који се 
зала же за очу ва ње стам бе ног карак те
ра зда ња. И сам купу је спрат ни део 
пре ма ули ци, где ће живе ти са поро ди
цом, чији један део ће бити адап ти ран 
за потре бе адво кат ске кан це ла ри је. 
Међу куп ци ма нашла се Ста на, супру га 
митро вач ког адво ка та Мале ти ћа., који 
се још као гим на зи ја лац исти цао сво
јом поли тич ком делат но шћу. Из 
Митро вач ке хро ни ке сазна је мо да је 
др Небој ша Мале тић, чуве ни митро
вач ки док тор прав них нау ка, опо зи ци о
нар и борац за рад нич ка пра ва, водио 
пре пи ску са вели ким југо сло вен ским 
књи жев ни ком Миро сла вом Крле жом, 
кога је лич но упо знао за вре ме сво јих 
сту ди ја у Загре бу. Тема пре пи ски био је 
живот осу ђе ни ка у митро вач кој казни о
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ни, од којих су неки руко пи си и обја
вље ни. Због свог поли тич ког дело ва ња 
почет ком рата био је про га њан, те 
напу шта град и убр зо гине (1941) у 
бом бар до ва њу, у око ли ни Ужи ца.

Град ња Поште 1957. годи не у стро
гом цен тру гра да и изме шта ње скром
них занат ских рад њи које су се на том 
месту нала зи ле зау век ће изме ни ти 
овај део град ског пеј за жа. Биће то 
повод, да један од зана тли ја, Кузма но
вић Вељ ко, кога Митров ча ни пам те по 
про дав ни ци бом бо на и дру гих ста рин
ских ђако ни ја, које је сам пра вио, сво ју 
само стал ну рад њу, пре се ли у локал у 
кућу Нена до ви ћа, који је у међу вре ме
ну купио. Рад ња је била позна та по 
посла сти чар ским про из во ди ма, а у њој 
су се до пред крај деве де се тих могли 
купи ти дома ћи сла до лед, ора сни це, 
ратлук, раз не врсте ћете не алве, кокос 
сала ми це, зим ски сла до лед. Чуве ни 
митро вач ки мај стор бом бо на је, још 
као мла дић дошао из Маке до ни је, 
прво у Нови Сад, где је у фабри ци 
бом бо на и чоко ла де изу чио занат. Пре 
рата ће ради ти код Трај ко ви ћа, у првој 
митро вач кој ману фак ту ри за изра ду 
бом бо на, прво као помоћ ник, а затим 
као трго вач ки пут ник за про да ју и про
мо ци ју про из во да фир ме. После рата 
снаб де ва трго ви не и про да је бом бо не 
по ваша ри ма, а прву само стал ну рад
њу отва ра у дрве ним дућа ни ма на 
месту дана шње Поште, пре него што 
ће купи ти локал у кући Нена до ви ћа. 
Сво је посла сти чар ске про из во де 
Веља је пра вио у ради о ни ци, која се 
нала зи ла на углу Маса ри ко ве ули це, 
пре ма ули ци Све ти Сава. У то вре ме 
рад ња је добро посло ва ла, још се 
сећа мо како смо, као сред њо школ ци 
на школ ским одмо ри ма, дола зи ли да 
купи мо слат ки ше код деда Веље, како 
смо га зва ли. Деда Веља је дожи вео 
98 годи на (2010), а бом бо не је пра вио, 
како каже њего ва уну ка Вери ца, док 
год је могао. 

Кућа посе ду је два дво ри шна кри ла у 
који ма се нала зи вели ки број ста но ва. 
Један од њих је 1960. годи не купи ла 
поро ди ца Жега рац. Са ностал ги јом се 
сећа ла живо та у овој кући Јеле на 
Жега рац, нека да шња слу жбе ни ца у 
одсе ку за Народ ну одбра ну у општи ни, 
али и поро дич не исто ри је. Отац Сте
ван Геор ги је вић, родом из Товар ни ка 
је дошао послом у Чал му за вре ме 
ста ре Југо сла ви је, где је радио на 
месту дирек то ра Поштан ске ште ди о
ни це д.д., остао да живи и оже нио се. 
У Митро ви цу су се досе ли ли 1946. 
годи не, кад су купи ли стан од Гор да не, 
ћер ке Тоше Нена до ви ћа, која је живе
ла у ино стран ству. Вели ка соба дело
ва ла је као пра ви салон укра ше на 
сли ка ма Јеле ни не баке из Сом бо ра у 
рас ко шним ста ри ни ским рамо ви ма, а 
ова зао став шти на јед не сом бор ске 
учи те љи це, пра ти ла је ову поро ди цу у 
свим њеним сео ба ма. Део исто ри је 
ове репре зен та тив не куће су број ни 
купопро дај ни уго во ри, ста но ви су пре
ла зи ли из руке у руку . Тако сазна је мо 

да су неки од вла сни ка били, а неки и 
оста ли: уго сти тељ Сте ван Мар ко вић, 
сво је вре ме но вла сник Срем ске куће, 
адво ка ти ца Оли ве ра Јел кић, Дани ло и 
Сања Крти нић.

Непо сред но пред Дру ги свет ски рат 
била је отво ре на про дав ни ца Бата и 
трго ви на кон фек циј ском робом Зве зда. 
После рата наста вље на је већ уста ље
на тра ди ци ја у избо ру врсте трго ви не, 
те Митров ча ни пам те кућу по Матро
зо вој папир ни ци и Ста кла ри, коју је 
држа ла Вој во ди на. Вре ме ном су се 
мења ли садр жа ји, на месту нека да
шње ста кла ре послед њих неко ли ко 
годи на нала зи ла се фили ја ла Комер
ци јал не бан ке, а данас про дав ни ца 
спорт ске опре ме Пла не та, фото рад
ња Ципар и од недав но Скроз добра 
пека ра. Кузма но ви ћи су још неко вре
ме опста ја ли у свом лока лу, где ће уну
ка Вери ца 1997. годи не отво ри ти пар
фи ме ри ју Нивес. У међу вре ме ну рад
њу сели у адап ти ра ни мага цин ски про
стор лока ла. Сво јом пону дом пар фе ма 
на точе ње, којом више нико неће да се 
бак ће, како каже, пар фи ме ри ја је 
одбро ја ва ла сво је послед ње дане 
(2011). Отва ра ња мно го број них тржних 
цен та ра, који гуше мале рад ње, оста
ви ло је сво је после ди це. Као пото мак 
зана тлиј ске поро ди це, сачу вав ши 
занат у рука ма, оста ју ћи вер на ману
ел ном, Вери ца почи ње да сли ка мање 
ико не, уља ном тех ни ком на дасци, а 
пра ви и мини шта фе ла је, као посто ља 
за ову сво ју малу умет ност.

Пре две деце ни је, нај ве ћи део куће 
купу је, од мно го број них вла сни ка поро
ди ца Бере жни – Попо вић. Обо је архи
тек ти, Весна и Сми љан Попо вић, раде 
као гра ђе вин ски пред у зи ма чи у Немач
кој. Њихо во пред у зе ће било је прва 
при ват на југо сло ве на ска гра ђе вин ска 
фир ма, која је доби ла дета шман да 
води дома ће рад ни ке на немач ко тржи
ште, али због санк ци ја је мора ла да 
поста не немач ка. Поро ди ца Бере жни  
Попо вић је пред у зе ла опсе жне радо ве 
на обно ви куће са рекон струк ци јом 
кро ва, а том при ли ком је ура ђе но и 
пот кро вље. Као изда нак чуве не сто
лар ске поро ди це Бере жни при ли ком 
рено ви ра ња уну тра шњо сти, посеб ну 
пажњу посве ћу ју опле ме њи ва њу про
сто ра ква ли тет ним дрве том (пар ке ти
ма, сто ла ри ји од пуног дрве та, масив
ним ула зним вра ти ма).

Послов ни ца и стам бе на згра да са 
мно го број ним ста но ви ма, кућа Нена
до вић, као дра го це ни белег јед не ета
пе у раз во ју град ске архи тек ту ре, међу 
први ма уво ди укус и стил савре ме ног 
доба. Као спој сти ла, функ ци о нал но сти 
и дизај на, што су одли ке сеце си је, 
пред ста вља досто јан пан дан згра ди 
Петро ва ра дин ске имов не општи не 
(сада шња згра да Поли циј ске упра ве) и 
Срп ског дома, као нај ре пре зен та тив ни
јих зда ња на тргу, која чине пре по зна
тљи ву визу ру гра да Срем ске Митро ви
це.

Уследећемброју:
КућакрзнараПанића

Увремеградњекућа
јебилаизузетно

модернои
репрезентативно
спратноздање

устилусецесијеи
поредФлајшманове

(1911)икуће
каменоресцаКунцлa,

једанодпрвих
модернихобјеката
уграду.Примена

новогстила,којије
раскидаовезеса
традиционалним

облицимаакадемизма,
билајеодразнових
струјањаипотребе
замодернизацијом
уархитектури.
Напутутаквих

стремљењанастаће
кућаНенадовића,

каотипичанпример
сецесије,увиду

отмене
стамбенопословне
зградеустрогом
центруграда
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ОВАН: 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. 

БИК: 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. 

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

потре бе да упо р 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. 

РАК: 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. 

ЛАВ: 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. 

ДЕВИЦА:  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. 

ВАГА: 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. 

ШКОРПИЈА: 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. 

СТРЕЛАЦ: 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.

ЈАРАЦ: 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.  

ВОДОЛИЈА: 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.

РИБЕ: 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 суо че 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. 

VREMEPLOV
25.јул

1917. Хо лан ђан ка Мар га ре та 
Гер тру да Це ле, по зна та као 
Ма та Ха ри, осу ђе на на смрт 
под оту жбом да је шпи ју ни ра ла 
за Нем це то ком Пр вог свет ског 
ра та. 
1992. Ита ли јан ска вла да по сла
ла 7.000 вој ни ка на Си ци ли ју, у 
на сто ја њу да раз би је ма фи ју. 

26.јул
1847. Ли бе ри ја, др жа ва осло бо
ђе них аме рич ких ро бо ва ко ји су 
се до се ли ли у Афри ку, по ста ла 
пр ва не за ви сна ре пу бли ка у 
Афри ци. 
1963. У зе мљо тре су у Ско пљу, 
глав ном гра ду Ма ке до ни је, 
по ги ну ло ви ше од 1.000 љу ди, 
град раз ру шен. 

27.јул
1839. По чео Опи јум ски рат 
Ки не и Ве ли ке Бри та ни је, ка да 
су ки не ске вла сти у лу ци у Кан
то ну за пле ни ле и уни шти ле 
20.000 сан ду ка опи ју ма. 
1841. У дво бо ју по ги нуо ру ски 
пи сац Ми ха ил Јур је вич Љер
мон тов. 
1905. У Љу бо ти њу, у Цр ној 
Го ри, ро ђен Пе тар Лу бар да. 

28.јул
1858. Пр ви пут је упо тре бљен 
оти сак пр сти ју као знак иден ти
фи ка ци је.
1914. АустроУгар ска је об ја ви
ла рат Ср би ји, ме сец да на 
по сле атен та та на пре сто ло на
след ни ка  Фран ца Фер ди нан да 
у Са ра је ву. Да љи ток до га ђа ја 
до вео је до Пр вог свет ског 
ра та. 

29.јул.
1948. На ста ди о ну Вем бли у 
Лон до ну отво ре не су пр ве 
Олим пиј ске игре по сле Дру гог 
свет ског ра та.
1981. У ка те дра ли Све тог 
Па вла у Лон до ну вен ча ли су се 
на след ник бри тан ског пре сто
ла, принц од Вел са Чарлс и 
Да ја на Спен сер. 

30.јул
1930. Уру гвај је у Мон те ви деу, 
по бе дом у фи на лу Пр вог свет
ског фуд бал ског пр вен ства над 
Ар ген ти ном од 4:2, по стао пр ви 
свет ски шам пи он у фуд ба лу. 
2001. Ка на да је пр ва др жа ва на 
све ту ко ја је, упр кос ве ли ким 
про те сти ма ле ка ра, до зво ли ла 
те шким бо ле сни ци ма да уз га ја
ју ма ри ху а ну и ко ри сте је за 
ле че ње.

31.јул
1941. Не мач ки мар шал Хер ман 
Ге ринг дао је пи сме ну ди рек ти
ву ше фу по ли ци је Рај нхар ду 
Хај дри ху да са чи ни на црт пла
на за ис тре бље ње европ ских 
Је вре ја (ко нач но ре ше ње).
1944. Као пи лот са ве знич ког 
ави о на у Дру гом свет ском ра ту 
над Ме ди те ра ном је по ги нуо 
фран цу ски пи сац Ан то ан де 
Сент Ег зи пе ри, аутор Ма лог 
прин ца, јед не од нај чи та ни јих 
књи га у све ту.

HOROSKOP

Среда,25.(12)јул
Св. муч. Про кло и Ила ри је; Ико
на Пре све те Бого ро ди це Тро је
ру чи це

Четвртак,26.(13)јул
Сабор све тог архан ге ла Гаври
ла

Петак,27.(14)јул
Све ти апо стол Аки ла; Пре по
доб ни Нико дим

Субота,28.(15)јул
Св. муч. Кирик и Јули та, Св. 
Вла ди мир вели ки кнез Руски

Недеља,29.(16)јул
Св. све ште но му че ник Ати но ген; 
Све та муче ни ца Јули ја

Понедељак,30.(17)јул
Све та вели ко му че ни ца Мари на 
– Огње на Мари ја

Уторак,31.(718)јул
Све ти муче ник Еки ли јан; Све ти 
муче ник Јакинт

Crkveni
kalendar

• Дошлисмонаспасоно
снуидеју:бродкојитоне
претворићемоуподмор
ницу.
• Добрастранабратоуби
лачког рата: увек побе
ђујунаши.
• Плодованема.Јоштра
јепроцват.

Јунетинана
грчкиначин
Састојци:750 гр. јуне ти не, 250 

мл. сувог црног вина,1 каши чи ца 
вин ског сир ће та, 2 чена белог 
лука, 400 гр. црног лука, 1 шта пић 
циме та, 2 листа лово ра, каши чи ца 
мле ве не папри ке, каши чи ца пара
дајз пиреа,пола кон зер ве пела та, 
150200 мл. гове ђе супе, масли но
во уље, со, бибер, мало бра шна.

Припрема:Исе ћи месо на коц
ке и ува ља ти их у бра шно поме ша
но са сољу и бибе ром. Пржи ти 
месо док не доби је злат ну кори цу,
па ста ви ти у ватро стал ну чини ју и 
дода ти мало масли но вог уља. Лук 
исе ћи на веће кома деи дин ста ти 
са белим луком и све ста ви ти пре
ко меса. У шер пу ста ви ти вино, 
цимет, сир ће и бибер и оста ви ти 
да про ври. Пре ли ти пре ко меса, а 
затим све пре ли ти гове ђом супом 
и ста ви ти два лово ро ва листа. 
Пећи око сат вре ме на на 200 сте
пе ни.Бла го откло пи ти и пећи још 
2,5 сата.Слу жи ти са пирин чем.
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ПИСМАИЗПРОВИНЦИЈЕ

Кухиња,пут
којимсеређеиде Пише:

ДраганаПопов

А,јелможетаљубавдасепокаженанекидругиначин?Суптилнији,једно
ставнији?Дасенекријеизагомилехране,прљавогпосуђа,брдамрва?

Жена у кухи њи је за мно ге при
ро дан при зор. Па, ко ће дру ги? 
Можда неки вешти, виспре ни 

мушкар чи на? Мада, кажу да су мушкар
ци бољи кува ри од жена. Можда, они 
про фе си о нал ни. И кад год се орга ни зу ју 
нека так ми че ња типа чор ба ди ја да, купу
си ја да, шкем би ћи ја да углав ном су то еки
пе мушка ра ца. Жена рет ко да ће одлу чи
ти да се на овај начин так ми чи. Доста јој 
је сва ко днев ног кува ња. Знам, сад вичу 
оне које то обо жа ва ју, раде са љуба вљу. 
Ма, кувај те жене. Ко вам бра ни. Оне дру
ге поште ди те при ча о при пре ма њу хра
не, зим ни це и оста лих ђако ни ја из кухи
ње. Мада је кува ње састав ни део живо та 
посто је и дру ги начи ни исхране. Паре па 
у ресто ран, кафа ну или на неко место где 
се може уто ли ти глад. Али ми воли мо тра
ди ци о нал ну кухи њу, нема јела без каши
ке. И шта ћеш онда него кувај. Прљај шер
пе, лон це, сав рас по ло жи ви есцајг, док 
про баш да ли је сла но, кисе ло или при 
кра ју кува ња. Као нема доброг зало га ја 
без љуба ви. А, јел може та љубав да се 
пока же на неки дру ги начин? Суп тил ни ји, 
јед но став ни ји? Да се не кри је иза гоми ле 
хра не, прља вог посу ђа, брда мрва?

Кува ње јесте оба ве за са пита њем коли
ко смо тален то ва ни за тај посао. Као и у 
свим дру гим посло ви ма има супер тале
на та и пот пу них дун сте ра. Има оних који 
од спре ма ња јела пра ве пред ста ву, сли
ка ју и онда обја ве на дру штве ним мре жа
ма. Као како ја спре мам спе ци ја ли те те. 
А да ли сте чули за кухињ ски аксе со ар? 
Сад се ти изра зи уме сто мири са хра не 
увла че у наше кухи ње. То вам дође као 
нове зани мљи ве кеце ље са неким нат пи
си ма, неке нео бич не чаше, луди есцајг. 
Као онда ћу има ти под стрек да ми кува
ње поста не заба ва. Аха! Али без ала та 
нема ни зана та. Тре ба зна ти раз ли ко ва ти 
ноже ве за воће и повр ће, за месо. Баш! 
Ноже ви су добро нао штре ни и у све свр
хе се кори сте. Неки твр де да кува ње има 
и тера пе ут ско деј ство. У мом уни вер зу му 
то је апсо лут но непо зна то. Напро тив! Где 
је ту заба ва? Знам да се од све га може 
пра ви ти заба ва, али сец ка ње лука, дин
ста ње меса, крч ка ње за мене је умор, 
умор и умор. Џаба шаре них шер пи, ретро 
лона ца, шаре них крпа, кад ми увек недо
ста је тај чуве ни зачин. Зрн це љуба ви за 
кува ње. Ма, не волим да кувам, али као 
и све дру ге кухињ ске жене то ипак радим. 

Како? Оба ве зе пред ста вља ју и одго вор
ност, а одго вор ност пока зу је коли ко сте 
зре ли, а ако сад баш нисам зре ла не знам 
кад ћу бити. Бар што се кува ња тиче. 
Вечи те теме и сва ко днев но интри гант но 
пита ња шта данас кува ти. 

А ви? Да ли се заба вља те док кува те, 
раз вла чи те резан це и пра ви те број на 
јела на које ће кон зу мен ти забо ра ви ти 
до наред ног обро ка? Уда ва че су у про
шлом веку саве то ва не да ће се уми ли
ти мушкар цу ако зна ју добро да кува ју. 
Као љубав иде кроз сто мак. Без комен
та ра. Могу само дода ти луди два де се
ти век. Сва сре ћа да је про шао, па сад 
мно го сло бо до ум ни је може мо гово ри ти 
о неким ства ри ма када је то било сра мо
та. Шта, не знаш да раз вла чиш коре за 
питу? То је био минус за сва ку уда ва чу. 
Данас ми се чини да је већи минус ако 
девој ка нема надо град њу нок ти ју, косе 
и неких дру гих ства ри. Сва ко вре ме има 
стан дар де у свим обла сти ма, па тако и 
по пита њу спре ма ња хра не. Али ипак 
чини ми се да бих сад лак ше нау чи ла да 
спре мам неко јело, него да идем на неке 
трет ма не лепо те. Ух, шта вре ме учи ни 
од жене!

ЉУДИИЊИХОВЕЋУДИ

АгрономОбрадтесар
наПутиновојвили
Обрад Ста нић (60) је 

родом из Раден ко ви
ћа. У мла до сти је 

желео да поста не агро ном и 
тако буде управ ник земљо
рад нич ке задру ге у свом или 
неком дру гом селу. Завр шио 
је Вишу пољо при вред ну шко
лу у Шап цу и убр зо је добио 
посао у Пољо при вред ном 
добру Мачва у Мачван ској 
Митро ви ци које је у наје зди 
ква зи де мо кра ти је и тран зи
ци је у Срби ји прво буд за што 
про да то а затим пот пу но 
неста ло. Посао је изгу био 
вели ки број агро но ма и рад
ни ка дру гих стру ка. Обрад се 
није дао. Још увек млад, 
оран и навик нут на рад одма
ле на, прво је пола гао и сте
као дипло му мај сто ра теса

ра. Затим му се ука за ла при
ли ка да пре ко вели ких гра ђе
вин ских фир ми оде у Руси ју 
на гра ди ли ште вели ких и 
зна чај них ком па ни ја. Тамо је 
испе као занат гото во до 
савр шен ства у сва кој при ли
ци град ње разних обје ка та. И 
не само то. Данас се Обра ду 
у гра ђе ви нар ству ниште не 
може оте ти из руке. Спре ман 
је да помог не и нау чи мла ђе. 
А о свом борав ку у Руси ји 
каже:

– Одмах да кажем, сви ми 
који смо оти шли редов ним 
путем и пре ко озбиљ них 
фир ми нисмо има ли вели ких 
про бле ма. То се деша ва ло са 
неки ма који ма су неле гал не 
фир ме нала зи ле посао, као и 
поје дин ци пре ва ран ти. Они 

су редов но вара ни и оста ја ли 
без заслу же них зара да, а да 
касни је ништа нису могли да 
оства ре.

Он дода је да је у Руси ји 
био 16 годи на са мањим пре
ки ди ма.

– Купио сам плац и поди гао 
кућу у самом цен тру Мачван
ске Митро ви це. Плац ми је од 
15 ари и у њему поред наших 
сор ти воћа имам разног 
расти ња које сам доно сио из 
Руси је. Укра сно шибље сам 
донео са Кав ка за и лепо се 
при ми ло. То исто шибље 
моја гру па гра ђе ви на ца је 
заса ди ла у дво ри шту рези
ден ци је пред сед ни ка Руси је 
Вла ди ми ра Пути на, на којој 
смо ради ли годи ну дана. 
Фир ма за коју сам ја радио 

доби ла је пове ре ње да тако 
зна ча јан обје кат гра ди зато 
што је била озбиљ на у све му, 
па и у испла ти рад ни ци ма. А 
било нас је разних наци ја, 
нарав но с Руси ма зајед но, 
при ча Обрад.

Поред разног укра сног 
шибља Ста нић је донео и јед
ну вео ма отпор ну врсту кру
шке из Сиби ра, али како дуго 
није био ту та кру шка и поред 
свих ква ли те та да издр жи 
вели ку зиму није могла да 
одо ли наје зди ком шиј ских 
коза које су је обр сти ле до 
коре на. Међу тим, оста ла је 
лоза једин стве не сор те гро
жђа из око ли не Росто ва на 
Дону. Она је тако добро роди
ла ове годи не да је Обрад са 
поно сом пока зу је сви ма.
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ШИДСКЕУСПОМЕНЕ:КОЗЈАКОВААПОТЕКА

ПородицаКозјак
Родо на чел ник поро ди це Козјак у 

Шиду је Аугу сто Први. Рођен је 
1816. годи не у Срем ским Кар лов

ци ма, од оца Андри је и мај ке Маг да ле не. 
Дипло ми рао је фар ма ци ју 1838. годи не у 
Пешти. Радио је у апо те ка ма у Бео гра ду, 
Руми и Буку ре шту. Пре ма неким пода ци
ма у Шид је дошао изме ђу 1846. и 1850. 
годи не. Вен чао се у Гибар цу 1857.годи не 
са Матил дом Шиц из Мол да ви је.

Нај бо љи пока за тељ имо вин ског ста ња 
поро ди це Козјак види се из теста мен
та Аугу ста Првог из 1892. годи не пре
ма коме је сво јој деци поде лио 20.000 
форин ти. Нај ста ри ји син Андри ја добио 
је 6.800 форин ти, ћер ка Мари ја је доби
ла мираз од 4.000 форин ти и спре му у 
вред но сти од 500 форин ти, сину Едвар ду 
оста вља 5.000 форин ти, а сину Аугу сту 
Дру гом 5.500 форин ти, док сина Мила на 
име ну је за свог наслед ни ка све покрет не 
и непо крет не имо ви не.

Милан је био нај мла ђи син Аугу
ста Првог и као глав ни наслед ник оче
вог има ња, остао је у Шиду и наста вио 
апо те кар ску кари је ру свог оца. Кра јем 
девет на е стог века, тач ни је 1891. годи
не, оже нио се Јул ком Сте фа но вић, која 
је била из Митро ви це, али поре клом из 
Шида. Јул ка је била кће р ка митро вач ког 
тргов ца Геор ги ја Сте фа но ви ћа и Мили
це, рође не Мау ко вић. Пошто је оста ла 
удо ви ца, Мили ца се са три кће р ке вра
ти ла код роди те ља у Шид. Сестре Сте
фа но вић су одра сле у углед ној поро ди
ци свог деде Петра Мау ко ви ћа и сте кле 
обра зо ва ње у Бечу. Петар Мау ко вић је 

био ујак Милу ти ну Шума но ви ћу, Сави
ном оцу. Јул ка Сте фа но вић, вен ча ла се 
са Еми лом Козја ком у като лич кој цркви у 
Гибар цу. Има ли су чети ри кће р ке и јед
ног сина: Анђе луДели ју, уда ту за лека ра 
др Миле та Деја но ви ћа, Олгу, уда ту за др 
Игња та Павла са, Мили цуЕми ли ју, уда ту 
за маги стра фар ма ци је Вој ка Арко, Аугу
стуВеру, уда ту за Симе о на Алек си ћа и 
ЂокуЂуру. Син ЂокаЂура Козјак је био 
вели ки љуби тељ сли кар ства Саве Шума
но ви ћа. Посе тио је и послед њу изло

жбу вели ког срп ског сли ка ра, одр жа ну у 
Бео гра ду 1939. годи не. Том при ли ком је 
купио и уље на плат ну Козја ко во гум но 
из 1934. годи не. После Дру гог свет ског 
рата поро ди ци Козјак је оду зе та апо те ка 
и већи део имо ви не. Згра да ста ре апо те
ке је оста ла још само на ста рим фото гра
фи ја ма, а једи но што је у Шиду оста ло од 
ове вели ке фами ли је је њихо ва кућа, где 
су данас сме ште ни Репу блич ки фонд за 
здрав стве но оси гу ра ње и ЈКП Водо вод.
 Д.Попов

Козјаковаапотека

Захва љу ју ћи озбиљ ним 
фир ма ма у који ма је радио 
као тесар, а поне кад и зидар, 
арми рач, мај стор за пло чи це, 
Обрад је био у раз ли чи тим 
кра је ви ма нај про стра ни је 
земље на све ту. Радио је у 
Хаба ров ску, у Сиби ру, на 
изград њи огром не нафт не 
плат фор ме, у Иркут ску на 
Бај кал ском језе ру уче сник је 
град ње Збер бан ке са осам 
спра то ва, уда ље но од 
Москве седам и по хиља да 
кило ме тар, У Вла ди во сто ку, 
који је 12 хиља да кило ме тар 
источ но од Москве, Обрад је 
био на гра ди ли шту вели ких 
гра ђе ви на за ста но ва ње и 
фабри ке. Затим, вели ки део 
вре ме на је про во дио на град
њи импре сив них обје ка та у 
Сочиу, Росто ву на Дону, Крс
ној Поља ни испод Кав ка за, 
на кине ској гра ни ци. У 
Москви је радио на гра ђе ви
ни која је има ла пет спра то ва 
у земљи и да не ређа мо 
даље. Обрад се кане да 
напи ше књи гу о борав ку у 
Руси ји, у којој је испе као 
занат гра ђе вин ца, уса вр шио 
руски језик и нау чио да се 

спо ра зу ме ва на неко ли ко 
свет ских јези ка од људи са 
који ма је радио.

– Руси ја је моћ на и вели ка 
земља. За вре ме мог борав ка 
уви део сам да људи, пре све
га у запад ној Евро пи, има ју 
кри ву сли ку о Руси ји. Радио 
сам са људи ма из тог дела 
Евро пе и дра го ми је што су 
се вра ћа ли кући с пот пу но 
дру га чи јом сли ком о Руси ји, 
земљи вели ког и памет ног 
наро да. Уве рен сам да су оно 
стан дард но, што дола зи са 
Запа да, да су сви  Руси пија
ни поти сли у сасвим далек 
план. Ја сам имао при ли ку да 
видим бар десе так наци ја из 
те исте Евро пе који више пију 
од Руса – закљу чу је Обрад.

Данас Обрад Ста нић је у 
свом дому у Срби ји и са 
задо вољ ством ради на поди
за њу гра ђе вин ских обје ка та. 
Тра же га људи. Чули су да је 
врхун ски мај стор. Није ни 
тешко по оној ста рој грч кој; 
ко зна више, тај зна мање. 
Агро ном је лако постао 
тесар. Обр ну то би то мало 
теже ишло.
МиомирФилиповићФића

ОбрадСтанићсасвојимрастињемизСочија
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ОдЗахаријаОрфелина
доДоситејаОбрадовића

Сла вист Добров ски је писао да 
„нова срп ска књи жев ност почи
ње од Заха ри је Орфе ли на“ 

(Вуко вар, 1726 – Нови Сад, 1785). Био 
је песник, сли кар, исто ри чар, физи чар, 
писац школ ских уџбе ни каи др. Као 
песник, како нагла ша ва Јован Дере
тић, Орфе лин је нај зна чај ни ја поја ва у 
срп ској пое зи ји 18. сто ле ћа, нај и зра зи
ти ји ино ва тор међу нашим писци ма до 
Доси те ја. Напи сао је десе так дужих 
песа ма, од којих је нај зна ме ни ти ја 
Плач Сербиjи, анти а у стриј ска, бун тов
нич ка песма, у којој, изме ђу оста лог 
сто ји: 

„Како ста де Сер би ја, слав на и угод на,
са мно же ством наро да бив ша про ђе 
плод на,
пре сил ни ма царе ва и хра бри сол да ти,
сад у роп ство дру ги ма мора ла се дати.

Пла чу ћи, ах, пре гор ко, пла чем се дан 
и ноћ,
моју тер зам утро бу, јер ја неј мам 
помоћ:
који су ми од нај пре добри дру зи били,
сад су ми се вели ки вра зи поја ви ли.

Слав ни моји царе ви и вожди вели ки,
с моји хра бри вите зи и сини толи ки,
оштрим мачем падо ше у сво јој дер жа
ви.
Ах, на жалост гор ку ми остах ја без 
сла ви! [...]”.

Овај све стра ни ства ра лац, уво дио је 
у срп ску књи жев ност нове жан ро ве 
(сонет, књи жев ну кри ти ку, епи грам, 
лири ку, часо пис, исто риј ску сту ди ју). 
Када је реч о ори ги нал ним бого слов

ским радо ви ма Заха ри ја Орфе ли на 
тре ба поме ну ти Апо стол ское мле ко, 
јед но од нај ра ни јих дела напи са них на 
срп ском народ ном јези ку. Перо 
Захариjа Орфе ли на изне дри ло је и 
Жити је Петра Вели ког, прву сло вен
ску књи гу о руском цару. Орфе ли нов 
Сла ве но серб ски мага зин (Венецијa, 
1776), први је часо пис, како међу 
Срби ма, тако и међу свим Јужним 
Сло ве ни ма. Уре ђен је по угле ду на 
Ежем сјач ни ја Сочи не ни ја, који је био 
први „уче но  књи жев ни“ часо пис у 
Руси ји. Орфе лин, пред ста вља ју ћи 
ново доба и нову Евро пу, у којој доми
ни ра ју мно го број не науч не уста но ве и 
мудро напи са не књи ге, сво је Пре ди
сло ви је отпо чи ње речи ма да „век 
насто ја шчи толик о мно го мудрих 
мужеј у Евро пи про из вео, что до ово га 
сви прот чи је једва ли толи ким числом 
снаб де ни били. Шча сти је сада шње му 
чело ве че ско му роду! “Орфе лин је 
обја вио „про све ти тељ ство“ у срп ској 
књи жев но сти, пре по ру чив ши писа ње и 
штам па ње књи га на „соб стве ном јези
ку“ (оном, јези ку којим се гово ри), а 
ути цао је и на опште про све ћи ва ње, 
попу ла ри за ци ју нау ке, јер ука зу је на 
потре бу и пол зу (корист) писа ња и 
чита ња: „сочи ње ни ја и пре во да о 
разних мате ри јах, како веток мо обшче
ству наше му Серб ско му поле зни бити 
могут, а име но: о гео гра фи ји, или опи
са ниј и зем ног кру га, и на њему оби та
ју шчих наро дов, о бла го чест ном во спи
та ни ји, о долж но стјахвсја ка го чина 
људеј, не ина че пред ла га ти буде мо 
изве сти ја о уче них делах, глав њеј ши ја 
у све ту про шлих и насто ја шчег вре ме
не при кљу че ни ја, раз лич не по ле зне 

исто ри је. К тому и тако ва дела, која у 
домо стро и тељ ству, у купе че ству, у 
мани фак ту рах, у архи тек ту ри, у музи
ки, у живо пи сном и резном ху до же ству 
и у прот чих на ста вље ни ја и пол зу 
пода ва ти могут“.

Коли ке су заслу ге Заха ри ја Орфе ли
на, потвр дио је и сам Доси теј Обра до
вић, који је изја вио: „Гоње ни је сил ни ји 
и сити је од њега није њега могло упла
ши ти! Гво зде не вери ге сиро ма штва и 
ску до сти нису кадре биле све за ти руке 
њего ве, да он за опште добри што не 
пише. Нек̓посве ће но буде пре че сно 
име њего во веч ном вос по ми на ни ју и 
висо ком почи та ни ју чув стви тел ни, бла
го дар ни и добро дје тел ни срда ца срп
ски сино ва!“

Нај зад, тре ба поме ну ти да се Орфе
лин у Пред став ци Мари ји Тере зи ји 
посеб но задр жао на пита њу шко ла и 
про све ћи ва њу срп ског наро да: „Ми 
укра ша ва мо зидо ве хра мо ва и олта ра, 
гра ди мо зво на ре висо ко до обла ка и у 
њих ста вља мо зво на разних вели чи на, 
која ипак ниче му дру гом не слу же, сем 
да се њима наро ду наве шћу је вре ме 
моли тви, за шта би и јед но вели ко зво
но било довољ но; али не посто ји ника
ква бри га за поди за ње и издр жа ва ње 
шко ла и учи те ља, да се наша деца од 
мла до сти поу ча ва ју хри шћан ској вери 
и дужно сти ма, и на тај начин смо хри
шћа ни само по спо ља шњо сти, али у 
сушти ни ника ко; а има их тек врло 
мало који о сушти ни нешто могу зна
ти...“

Ове речи Заха ри ја Орфе ли на се и те 
како могу дове сти у везу са чуве ном 
рече ни цом Доси те ја Обра до ви
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ћа(Чако во, 1739 – Бео град 1811) из 
Совје та здра во го разу ма: „Књи ге, 
бра ћо моја, књи ге, а не зво на и пра
пор це!“. Јован Скер лић је са пре гршт 
све тлих речи укра сио лик и дело Доси
те ја Обра до ви ћа, родо на чел ни ка срп
ске савре ме не кул ту ре и про све ће но
сти, исти чу ћи да све до Доси те ја 
Обра до ви ћа срп ска књи жев ност није 
има ла књи жев ног, пра во га писца. Он 
је глав на лич ност срп ске књи жев но сти 
сво га вре ме на, први чисти и одсуд ни 
раци о на ли ста срп ски, писац чија дела 
има ју не само исто риј ске, но и чисто 
књи жев не вред но сти, човек који је 
ство рио пре о крет у срп ским духо ви ма 
и срп ску књи жев ност и кул ту ру ста вио 
на нову, модер ну осно ви цу.

Мла дић Дими три је, с усхи ће њем је 
чита о жи во те све та ца и дубо ко је веро
вао да је мона шки живот оства ре ње 
свих њего вих сно ва. О раној мла до
сти, у јед ном од сво јих нај зна чај ни јих 
дела под нази вом Живот и при кљу че
ни ја, као већ фор ми ра на лич ност, 
Доси теј је писао: „Ја, напу нив ши моју 
гла ву детињ ску ска за ни ја ми и с про ло
зи, а не буду ћи нима ло кадар сврх 
чеса либо како ваља мисли ти ни расу
жда ва ти, нау мио сам савр ше но да се 
посве тим. Раз ми шљај ући шта су стра
да ли муче ни ци, ја бих тешко жалио 
што и сад не муче хри стја не, те бих се 
ја намах дао за закон испе ћи, а кад би 
ми пало на ум шта су све ци ради ли и 
посло ва ли, креп ко бих желио да се 
наме рим на ког пусти ни ка да с њим 
одем у еги пет ске и арап ске пусти ње, 
гди нема сто пе чове ка жива“. Илу зи је 
о мона шком живо ту мла дог Дими три ја, 
испо сни ка, беху раз би је не и црв сум
ње је почи њао да раз ди ре њего во 
биће.С усхи ће њем је читао „гра ждан
ске књи ге“ и све више је поста јао 
жељан нових спо зна ја. Након смр ти 
Тео до ра Милу ти но ви ћа, неста ла је и 
послед ња веза са мана сти ром, из кога 
је побе гао 1760. Радо зна лог духа и 
жедан зна ња, Доси теј се оти снуо у 
свет иду ће годи не. Њего ва путо ва ња, 
уз непре ста ни рад и уче ње, тра ја ла су 
чети ри деце ни је. Пре во дио је и писао 

путу ју ћи од род ног кра ја, пре ко Дал ма
ци је, Крфа, Грч ке, Алба ни је, Тур ске, 
Немач ке, Руму ни је, Фран цу ске, Енгле
ске, Ита ли је... Од Крфа, пре ко Смир
не, Беча, Бра ти сла ве, Халеа, Лај пци
га, Пари за, Лон до на и Трста... до Бео
гра да.Кад  је 1807. сти гао у Бео град, 
сво јим дели ма је давао импул се Кара
ђор ђе вом устан ку и у Бео гра ду је о сно
вао Вели ку шко лу, буду ћи уни вер зи тет 

1808. годи не и Бого сло ви ју 1810. Као
члан Пра ви тељ ству ју шчег совје та био 
је први ми ни стар про све те у Срби ји.

Доси теј Обра до вић је иза себе оста
ви ом но го број на лите рар на оства ре
ња: Писмо Хара лам пи ју,Совје ти здра
ва го разу ма, Живот и при кљу че ни ја 
(први и дру ги део), бесе да Јоа ки ма 
Цоли ко фе ра, Басне, Собра ни је разних 
нара во у чи тел ни хве штеј, Ети ку, 
Песну на инсу рек ци ју Ср би ја нов. Након 
смр ти обја вљен је наста вак Собра и ни

ја,Мези мац, тако зва ни спи си из Дал
ма ци је (Букви ца, Ижи ца, Хри сто и ти
ја, Венац од алфа ви та, Бесе де). Сво је 
књи ге Обра до вић је изда вао тешко и 
на сво ју ште ту. Публи ке је било мало, 
цркве ни кру го ви били су непри ја тељ
ски рас по ло же ни пре ма њего вим 
дели ма – забе ле же но је да су их калу
ђе ри спа љи ва ли. Он је књи ге изда вао 
или сво јом уште дом или бла го да ре ћи 
родо љу би вој помо ћи, од имућ них срп
ских трго ва ца, али одзив је ипак био 
тако слаб да за изве сна дела сво ја 
није могао „да исте ра ни тро шак око 
пове зи ва ња“. 

На самом почет ку Писма Хара лам
пи ју, Доси теј Обра до вић поздра вља 
доба про све ће ног вла да ра Јоси фа II, 
као „злат ни век“ у којем вла да Минер
ва, изри чу ћи похва ле, које су и пред
ста вља ле про грам њего вог про све ти
тељ ског рада.

Доси теј Обра до вић је веро вао у спа
со но сну моћ разу ма, те је писао: „Само 
про сто та и глу пост задо во ља ва се 
свег да при ста рин ском оста ти. Зашто 
је дру го Бог дао чове ку разум, расу
жде ни је и сло бод ну вољу него да 
може расу ди ти, рас по зна ти и иза бра ти 
оно што је боље? А шта је дру го боље 
него оно што је поле зни је? Што год не 
при но си како ву ли бо пол зу, не има 
ника кве добро те у себи“; „Љубе зни 
срп ски наро де, вре ме је већ, за живо га 
бога вре ме, да поч не мо сло бод ни јеи 
разум ни је мисли ти; „Ко се задо во ља ва 
само као овца ићи за дру гим овца ма, 
прав да да њему није потреб на ни 
мисли ти ни расу жди ва ти“. Сре ди шњи 
зада так Доси те је вог ства ра ла штва 
био је дари ва ње чита о ци ма, пре вас
ход но омла ди ни, „пол зу“. У Писму 
Хара лам пи ју, Доси теј је иста као:„Моја 
ће књи га бити за сва ко га који раз у ме ва 
наш језик и ко с чистим и пра вим 
срцем жели ум свој про све ти ти и нара
ве побољ ша ти“, a у Пред го во ру књи ге 
Живот и при кљу че ни ја потвр ђу је: 
„Рад бих што год после мене оста ви ти 
с чим ће се когод од мога рода пол зо
ва ти. Рад бих са свим срцем нау ку и 
про све ште ни је разу ма, које сам од 
мла до сти моје желио и тра жио, срп
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Борбаза
образовање
икултуру

Поред Доси те ја Обра до ви ћа, 
типич ни пред став ник „века разу
ма“ у срп ској књи жев но сти јесте 

Симе он Пишче вић (Шид, 1731 – Руси
ја, 1797). Овај офи цир две туђе царе
ви не, oд пете годи не је имао дома ћег 
учи те ља, а латин ско  сло вен ску шко лу 
је поха ђао у Петро ва ра дин ском шан цу 
(Новом Саду). У Бечу ce на шко ло ва њу 
задр жао око три годи не. Учио je арит
ме ти ку и гео ме три ју, у Сеге ди ну и Оси
је ку је уса вр ша вао немач ки и мате ма
ти ку, а упо знао je и суд ску и вој ну 
адми ни стра ци ју. Под коман дом прин ца 
Кар ла Лота рин шког у рату за аустриј

ско насле ђе (1740) узео je уче шћа и 
један срп ски поду нав ски пук. У том 
пуку, којим je коман до вао Вук Иса ко
вић, пошли су на Фран цу ску и Пишче
ви ћи – отац и три на е сто го ди шњи син, 
као пуков ски писар. Симе о ном бора
вак, као мла дог, нао чи тог аустриј ског 
вој ни ка, у зам ку Шен брун у бавар ском 
Мил та ху Нем ци су обе ле жи ли поста
вља њем пло че на овај дво рац. Пре ко 
Пољ ске и малог погра нич ног пре ла за 
Шеље гов ке при спео je Пишче вић 
конач но у Руси ју 22. децем бра 1753. 
годи не. У Руси ји је био руски дипло ма

ПишчевићевиМемоариинспирисалисуМило
шаЦрњанскогзакреирањеСеобаиДругекњи
гесеоба.Важнојескренутипажњуначињеницу
да је Пишчевићев син, Александар (Поречје,
Смоленск, 1764–1805) попут свога оца, такође
творацмемоараподназивомМојживот.Алек
сандар је био на школовању у Петрограду у
Инжењеријском кадетском корпусу, постао је
војник у Потемкиновом пуку који од Турака
освајаКрим,азатимјератоваонаКавказугдеје
смртнооболео

ској јуно сти пре по ру чи ти“. Про све ти
тељ ски про грам Доси те јев огле дао се 
и у тежњи ка писа њу на народ ном 
јези ку: „Мени је довољ но утје ше ни ја 
дају ћи при клад уче ним моје га наро да 
да срп ски почи њу на штам пу што 
добро изда ва ти. Ште та да толи ки мно
го чи сле ни народ оста је без књи га на 
свом јези ку у вре ме у које нау ка бли зу 
нас сија као небе сно сун це“.

О моћи и зна ча ју вас пи та њу је писао 
у неко ли ко навра та. У Живо ту наво ди: 
„Што дете чује, то учи и при ма, како 
год и сво јих роди те ља језик; што види 
да се пред њим сва ки дан чини, томе 
мора навик ну ти; тако при сво је ва оби
ча је, тако нара ве, тако све мисли и 
мудро ва ни ја оних, с који ма расти. С 
чим се нови суд нај пре напу ни, тим се 
и напо ји; од сви ју с који ма се опхо ди, 
мла дост при ма, ма навла сти то од 
роди те ља које пре него Бога позна
је“;„Мла да је душа подоб на меком вос
ку: у какав га калуп мет неш и сали јеш, 
она ки образ од њега напра виш. Док је 
тај восак јоште мек, ласно га можеш 
пре то пи ти, пре ли ти и пре о бра зи ти. 
Чрез дуго вре ме буде тврд као гво жђе; 
онда сехо ће мно го тру да за пре то пи ти 
га и пре ли ти“.

Када је реч о Доси те је вим ста во ви
ма по пита њу рели ги је, довољ но је 
скре ну ти пажњу на пишче ве речи: 
„Нећу нима ло гле да ти ко је кога зако на 
и вере, нити се то гле да у дана шњем 
веку про све ште ном“. Он је у Живо ту 
про по ве дао деи зам, исти чу ћи при ро ду 
као живу књи гу која је доказ посто ја ња 
Бога:„Жива и дјеј стви тељ на књи га, из 
које у сва ко доба сва ки час и сва ко 
тре ну ће ока к очи ма, к уши ма, к свим 
чув стви ма, а навла сти то к срцу нашем 
Бог гово ри: небо с Сун цем, Месе цом и 
зве зда ма; Земља са свим шта се на 
њој види; воздух, обла ци, ветро ви, 
мол ни је и грмља ви на; вода и све што 
се у њој дви же; про ле ће, лето, јесен и 
зима; сва ко духа ни је и сва ко ство ре ње 
до нај ма њег мрав ка и муши це. Из све 
ове књи ге Бог гово ри к свим људи ма: 
’Познај, чло ве че, твор ца тво га, твор ца 
веч но га и једи но га, пра вед но га и мило
сти во га’“.Пре ма речи ма Мило ра да 
Пави ћа, чита ва Доси те је ва вер ска 
рефор ма, напа ди на мана сти ре, на 
зло у по тре бе и про шњу калу ђе ра, на 
посто ве, нездра ве обред не оби ча је 
(сахра њи ва ње око црка ва), на пре те
ра но честа пра зно ва ња, на све оно 
што је у цркви уста но вље но накнад но 
и изми шље но „на шест седам сто ти на 
годи на после спа си те ља Хри ста и апо
сто ла“ пола зи од ова квих деи стич ких 
прет по став ки. У том сми слу, тра же ћи 
да све ште ни ци наро ду отво ре „очи 
ума“, он узви ку је: „Докле ће се које ка
кви пусти ња ка и мона ха зако ни за 
цркву држа ти?“; „О, црков ни прет ста
те љи, немој те сакри ва ти еван гел ску 
исти ну!“;„Људи смо сло ве сни, умом и 
разу мом од Бога ода ре ни, а при том 
има мо у руку еван ђе ли је Хри сто во и 
апо стол ске нау ке: што је, дакле, потре
ба да нас дру ги за нос вуку?“
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та и напре до вао је до гене рал ског 
чина. Симе он Пишче вић је напи сао 
Исто ри ју Срба и тво рац је првих, пра
вих мемо а ра у срп ској књи жев но сти. О 
Исто ри ји ће и сам посве до чи ти: „Напи
сао сам јед ну књи гу пре ове у којој ce 
гово ри о срп ском наро ду, о срп ским 
вла да о ци ма, царе ви ма, кра ље ви ма, 
кне же ви ма као и о дру гим дога ђа ји ма 
из про шло сти наро да срп ског“. 

Про све ти тељ ски ста во ви у Мемо а
ри ма, при ка за ли су Пишче ви ћа као 
чове ка века про све ће но сти, буд ног и 
заин те ре со ва ног за зби ва ње свог вре
ме на. Свој днев ник је водио изме ђу 
1744. и 1784, као офи цир Мари је Тере
зи је и гене рал Ката ри не II и у њему, 
као и у сво јој Исто ри ји дао је, како 
исти че Мило рад Павић, пре гршт дока
за о сво јој идеј ној усме ре но сти и при
вр же но сти иде ја ма про све ти тељ ства 
и фило зо фи ји века разу ма. Попут 
Орфе ли на, и Пишче вић је свој нови 
идеј ни став нај пре и нај вид ни је изра
зио кла сно се одре ђу ју ћи пре ма кле ру 
и плем ству. Пошто је живео у стал ним 
лута њи ма и ван сво је отаџ би не, 
Пишче вић је тај свој однос испо љио 
пре ма све три цркве с који ма је дола
зио у додир. Он има мно го кри тич ких 
речи како за пра во слав ну, тако и за 
като лич ку и уни јат ску цркву, а као про
све ћен и обра зо ван човек са вели ком 
нетр пе љи во шћу је гово рио о вер ској 
зату ца но сти като ли ка и пра во сла ва ца. 
Пишче вић се ука зу је као про тив ник 
мана сти ра, калу ђе ра, њихо вих пла ће
них моли тви, нера зум них и пре ко мер
них посто ва, вер ске зату ца но сти. Он, 
међу тим, није ате ист. Пре ци зном ана
ли зом Мило рад Павић дола зи до 
закључ ка, да је Пишче вић при ста ли ца 
рели ги о зног схва та ња карак те ри стич
ног за вре ме и сре ди ну у који ма је 
живео – вол те ри јан ског уче ња – деи
зма, али не ради кал ног деи зма. На 
пози ци ја ма је нај ра спро стра ње ни јег 
типич ног гра ђан ског уче ња, које се 
задо во ља ва ло да разу му „оси гу ра 
пра ва путем изми ре ња с вером“. Као 
илу стра ци ју Пишче ви ће вог про ти вље
ња, реци мо, рђа вим вер ским оби ча ја
ми срп ског живља, наво ди мо пишче во 
обја шње ње због чега су људи у Сре му, 
оно га вре ме на, избе га ва ли да децу 
шаље на нау ке. „Нера зум но су избе га
ва ли про све ту и то нај ви ше из стра ха 
да се не зане ма ре посто ви, уобра жа
ва ју ћи да би им сино ви, кад се одво је 
од кућа, јели сва ки дан меса и да би 
тако живе ћи забо ра ви ли и веру и 
закон, пре то пи ли се у Нем це...“. 

Као што наво ди Мир ја на Сте фа но
вић, Пишче ви ће ве Мемо а ре немач ка 
нау ка убра ја у врх европ ске мемо ар ске 
књи жев ност. Видљив про све ти тељ ски 
алтру и зам, бити од кори сти наро ду и 
писа њем му иска зи ва ти сво ју накло
ност и љубав, током мемо ар ске при че 
пока зу је се у сен ти мен та ли стич ком 
тону типа потра ге за лич ном сре ћом, 
да би се у завр шном делу пре тво рио у 
пра ве мемо ар ске иска зе. Пишче ви ће

ви Мемо а ри инспи ри са ли су Мило ша 
Црњан ског за кре и ра ње Сео ба и Дру ге 
књи ге сео ба. Важно је скре ну ти пажњу 
на чиње ни цу да је Пишче ви ћев син, 
Алек сан дар (Пореч је, Смо ленск, 1764–
1805) попут сво га оца, тако ђе тво рац 
мемо а ра под нази вом Мој живот. 
Алек сан дар је био на шко ло ва њу у 
Петро гра ду у Инже ње риј ском кадет
ском кор пу су, постао је вој ник у Потем
ки но вом пуку који од Тура ка осва ја 
Крим, а затим је рато вао на Кав ка зу 
где је смрт но обо лео. 

Тво рац прве сати ре у срп ској књи
жев но сти јесте Миха и ло Мак си мо вић 
(? – Будим 1819). Мак си мо вић је радио 
као управ ник поли ци је и еко но ми је у 
Зему ну, а затим и у Петро ва ра ди ну и 
Бео гра ду. Био је кон ци пист Илир ске 
двор ске кан це ла ри је. Пре вео је књи гу 
Јозе фа Вален ти на Ајбла Что јест 
папа, Или ри чеј ски народ в памјат Лео
пол да II Миро твор ца. Књи га хумо ри
стич ко  сати рич них афо ри за ма Маи
ха и ла Мак си мо ви ћа под нази вом Мали 
буквар за вели ку децу садр жи 117 
азбуч но поре ђа них при чи ца које су 
усме ре не про тив мало гра ђан ског дру
штва, калу ђе ра и висо ког цркве ног 
кли ра, помод не и нерад не омла ди не, 
нео бра зо ва но сти, лице мер ја и его и
зма. Мак си мо ви ће во дело је наи шло 
на реак ци ју у цркве ним кру го ви ма, а 
нај гла сни ји је био Вићен ти је Ракић. 
Сам наслов Раки ће ве кри ти ке упу ћу је 
на поле ми ку са ауто ром Малог бука ва
ра, а гла си:Бека ви ца или ти повр сти
ца на Мали буквар за вели ку децу. 
Мир ја на Сте фа но вић ука зу је на чиње
ни цу да су рас пра ве о вери у књи жев
ним тек сто ви ма Срба, запра во пред
ста вља ли диску си ју искљу чи во око 
нео бра зо ва них попо ва и мона ха. 
Само за до вољ ни и уљуљ ка ни у сво ју 
егзи стен ци ју и сигур ност цркве ног 
дома, сме та ли су с ума потре бу обра
зо ва ња, па и духов ног, сво је пастве. 
Сто га су оштре кри ти ке, реци мо код 
Доси те ја, или пак у Мак си мо ви ће вој 
сати ри, биле усме ре не про тив њих, а 
ника ко про тив вере, којој су свом 
душом при па да ли. 

Поме ну ти Вићен ти је Ракић (Земун, 
1750 – мана стир Фенек, 1818), срп ску и 
грч ку шко лу је завр шио у Зему ну и био 
је један од нај чи та ни јих писа ца сво га 
вре ме на. Као удо вац се замо на шио у 
мана сти ру Фене ку и име Васи ли је је 
заме нио име ном Вићен ти је. У вре ме 
аустротур ског рата, оба вљао је 
дужност вој ног све ште ни ка у Шап цу. 
Био је и парох у Трсту. На позив Доси
те ја Обра до ви ћа дола зи у Бео град, где 
почи ње да ради као настав ник и управ
ник ново о сно ва не Бого сло ви је. Радо
слав Ера ко вић напо ми ње да су током 
два на ест годи на, про ве де них на месту 
паро хи јал ног све ште ни ка, обја вље на 
гото во сва Раки ће ва дела. Бога ти 
тршћан ски тргов ци, њего ви вер ни 
чита о ци и при ја те љи, нов ча но су пома
га ли штам па ње њего вих књи га. Писао 
је епо ве, бого слов ска дела, пре во дио 
је са ита ли јан ског. Аутор је Исто ри је 
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мана сти ра Фене ка. Раки ће ва нај по
зна ти ја дела хри шћан ског леген дар ног 
садр жа ја јесу Жер тва Ада мо ва, Пјесн 
исто ри че ска ја о жизни Св. и пра вед
но га Алек си ја. Пре ма речи ма Јова на 
Скер ли ћа, Вићен ти је Ракић, побо жан 
хри шћан ски песник и вер си фи ка тор 
ста рих хри шћан ских роман тич них 
леген ди, сто ји у пуној супрот но сти са 
нехри шћан ским раци о на ли стич ким 
добом у којем је живео и ван опште га 
духов ног покре та који се на кра ју осам
на е стог века оцр та вао у срп ском дру
штву. Духов но уса мљен, али у про стом 
наро ду мно го и радо читан, он наста
вља пре ки ну ту цркве ну тра ди ци ју у 
срп ској књи жев но сти. То је један од 
рет ких побо жних, али вео ма попу лар
них песни ка, какве су у вели ком бро ју 
има ле наше като лич ке књи жев но сти.

Про све ти тељ ске тен ден ци је Ема ну
и ла Јан ко ви ћа (Нови Сад, 1758 – Субо
ти ца, 1792), пре во ди о ца и књи жа ра, 
биле су вео ма изра же не. Гим на зи ју је 
завр шио у Угар ској, а уса вр ша ва ње је 
наста вио у Немач кој. Изу ча вао је меди
ци ну у Халеу и Лај пци гу. Пре вас ход но 
се бавио при род ним нау ка ма, те је иза
бран за чла на при род њач ког дру штва у 
Халеу. У Пра гу је изу чио штам пар ски 
занат. Јан ко вић ће напу сти ти сту ди је у 
Халеу и то све са циљем да у сво јој 
земљи осну је прву срп ску штам па ри ју. 
Донео из Лај пци га штам па ри ју у Нови 
Сад и отво рио је књи жа ру, али ника да 
није успео да доби је дозво лу Беча за 
штам па ње срп ских књи га. Иде ја Ема
ну и ла Јан ко ви ћа, да на штам пар ској 
пре си сачи ни прве нови не за Србе, 
изја ло вље на је, али је реа ли зо ва на од 
стра не Грка. Два бра та, Публи је и 
Геор ги је Мар ки дес Пуљо, штам па ри, 
покре ну ли су 1791. годи не, прве срп ске 
нови не назва не Серб ски ја пов се днев
ни ја нови ни. 

Мла ди Ново са ђа нин, Ема ну ил Јан

ко вић, за живо та је обја вио књи гу 
Физи че ско је сочи ње ни је. Он се одлуч
но изја шња вао за народ ни језик у књи
жев но сти, јер како и сам вели: „...Ја 
нисам Сла вја нин него Србљин..., не 
пишем за Сла вја не него за Србље“. У 
руко пи су су му оста ле књи ге Морал на 
фило со фи ја и Наче ло мудро сти у који
ма су изло же не осно ве фило зо фи је и 
логи ке. Када је реч о пре во ди лач ком 
раду Ема ну и ла Јан ко ви ћа, неиз о став
но је ука за ти на коме ди ју Тргов ци Кар
ла Гол до ни ја, коме ди ју Зао отац и 
нева љао син или роди те љи учи те 
вашу децу позна ва ти Фран ца Кса ве ра 
Штар ка, као и на Бла го род ног сина 
Јоха на Јако ба Енге ла. У Про ло гу Тр
гов ци ма, Ема ну ил Јан ко вић ука зу је на 
зна чај драм ског ства ра ла штва и позо
ри шта, те се овај његов Про ло гу зи ма 
за први напис о дра ми у Срба: „Нај ве
ћа част наци о нал них мојих и данас 
јоште мисли да су коме ди је не само 
мла до сти, но и ста рим људи ма шкод
не, и само их за немец ко изми шље ње 

држе, гди су ђаво ли Шва бе изми сли ли 
како ћеду вара ти нов це од људи“. Ема
ну ил Јан ко вић у Про ло гу упу ћу је на 
корист чита ња: „Joшт јед ну пол зу коју 
од добрих коме ди ја и дру гих поле зних 
књи га може мо полу чи ти, не ваља пре
ко ра чи ти. Коли ко мај стор ских и трго
вач ких мома ка има де, који неде љу и 
све тац ски та њем про ве ду? А зашто? 
Зато што нема ду ника ква посла, нема
ду ни са чим утру ђа ва ти. Госпо дар им 
не запо ве да у ове дне ради ти, а сами 
не зна ду чим ћеду се бави ти или вре ме 
про во ди ти. Да има ду књи га забав них, 
угод них, повољ них, поле зних, поу чи
тел них, барем ника част ових мома ка 
трча ла би овим књи га ма како оста ви 
иглу или риф из руке“.

При чу о зна ме ни тим писци ма срп
ског про све ти тељ ства, с раз ло гом 
ћемо окон ча ти речи ма, који ма је дав но 
и с раз ло гом, Ема ну ил Јан ко вић пози
вао Србе на про све ће ност: „Ал’ камо, 
Србљи? Гди сте? Што спа ва те? Зора 
је, про бу ди те се, вре ме је веће“!

МирјанаСтефановићуказујеначињеницудасу
расправеовериукњижевнимтекстовимаСрба,
заправо представљали дискусију искључиво
оконеобразованихпоповаимонаха.Самозадо
вољни и уљуљкани у своју егзистенцију и
сигурност црквеног дома, сметали су с ума
потребу образовања, па и духовног, своје
пастве. Стога су оштре критике, рецимо код
Доситеја, или пак у Максимовићевој сатири,
биле усмерене против њих, а никако против
вере,којојсусвомдушомприпадали.
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КОСОВСКИМИТКАОКЉУЧНИИДЕНТИТЕТСКИМИТСРПСКЕНАЦИЈЕ

Симболпадаалииваскрса

Један од сре ди шњих дога ђа ја срп
ске исто ри је јесте Косов ски бој, 
који се збио на Видов дан, 15 јуна 

1389. годи не, дакле, осам на ест годи
на након Марич ке бит ке. О Косов ском 
боју су испе ва не мно ге епске песме: 
Кне же ва вече ра, Цар Лазар и цари ца 
Мили ца, Косов ка дје вој ка, Про паст 
цар ста ва срп ско га и др. Сти хо ви 
народ не песме под нази вом Слу га 
Милу тин можда на нај у пе ча тљи ви ји 
начин доно се сли ку крва вог боја:

„Доле ће ше два вра на гавра на
Од Косо ва поља широ ко га,
И падо ше на бије лу кулу,
баш на кулу слав но га Лаза ра;
[...]
Ал’ гово ре два вра на гавра на:
„Ој Бога нам, цари це Мили це!
Ми смо јутрос од Косо ва рав на,
Виђе ли смо дви је сил не вој ске;
Вој ске су се јуче уда ри ле,
Оба два су цара поги ну ла;
Од Тура ка нешто и оста ло,
А од Срба и што је оста ло,
Све рање но и искр ва вље но.“
Два на ест дана након окон ча ња 

Косов ског боја, руски ходо ча сни ци, 
који су се заде си ли на тур ској тери то
ри ји, на путу ка Цари гра ду, били суи
стин ски застра ше ни неми ри ма који су 
усле ди ли након суко ба који се одвио 
изме ђу Мура та и Лаза ра. Из путо пи са 
ђако на Игња ти ја се сазна је да је „тур

ски сул тан оти шао у рат про тив Лаза
ра, срп ског кне за, а кру жио је глас да 
су обо ји ца, Мурат и Лазар, били уби
је ни у јед ној бици“. Из при бли жно 
исто вет ног пери о да поти че и писмо 
визан тиј ског књи жев ни ка Дими три ја 
Кидо на у којем сто ји: „Мурат неста де 
и поги бе од оних о који ма је мислио 
да ни вест о сили, која се про тив њих 
при пре ма ше, неће издр жа ти, већ да 
ће на сам глас у оке ан поска ка ти“.

Jедан од нај ста ри јих запи са о 
Косов ском боју jeсте Запис на Диоп
триу коме је наве де но: „Гре шни поп 
Иван, нека је сва ко ме позна то коли ка 
туга беше по земљи када поги бе кнез 
вели ки и цар тур ски“.У Народ ној 
библи о те ци чува ла се књи га у којој су 
били зајед но Шесто днев Јова на Зла
то у стог и Диоп тра. Диоп тра је била 
руко пис бугар ске рецен зи је коју је 
кра јем XVI века пре пи сао јеро мо нах 
Вар на ва. У њој су се нала зи ли запи си 
срп ске рецен зи је. Међу тим запи си ма 
нала зио се и овај о Косов ском боју. 
На вели ку жалост, ова књи га је изго
ре ла при ли ком немач ког бом бар до ва
ња Народ не библи о те ке у Бео гра ду 6. 
апри ла 1941. годи не. Међу нај ста ри је 
запи се о Косов ском боју убра ја ју се 
иЗа пис из Про ло га, Запис из Апо сто
ла, Пахо ми је ви запи си, Запис гре
шно га Миха и ла на Мине ју. 

О Косов ском боју изре че на су мно

го број на пре да ња и испе ва не су 
разно вр сне народ не епске песме. 
Срп ска сред њо ве ков на књи жев ност 
Косов ски бој пам ти у разно вр сним 
књи жев ним жан ро ви ма, почев ши од 
жити ја која су посве ће на кне зу Лаза
ру, сло ва, похва ла, слу жби, пла че ва, 
моли тви и др. Екме чић пре ци зном 
ана ли зом дола зи до закључ ка да су 
моти ви који се нала зе у овим поме ну
тим спи си ма углав ном исти, са 
незнат ним одсту па њи ма, у зави сно
сти од вре ме на настан ка дела. Они 
увек садр же Лаза рев ода бир цар ства 
небе ског; нао ру жа ње Лаза ре ве вој ске 
моли тва ма Све тог Саве; Мура тов 
дола зак на Косо во са сил ном вој ском, 
али без пре у ве ли ча ва ња (вели чи ну 
тур ске вој ске, опе вао је и народ ни 
певач: „Да се, бра ћо, у со про мет не
мо/ Не би Тур ком осо ли ли руч ка/ 
Толи ка је сила у Тур чи на“); поги би ју 
Мура то ву и Лаза ре ву.

У Жити ју све то га кне за Лаза ра, 
који је напи сао непо зна ти рава нич ки 
монах сто ји: „Поди же се Аму рат цар 
пер сиј ски са мно штвом Ага ре на, да 
није било могућ но избро ја ти их, да 
смо били пре ма њима као мала река 
пре ма мору. А када опко ли ше и насу
прот наше земље ста до ше, није више 
било могућ но скло ни ти се, јер је ишла 
звер као лав ричу ћи, тра же ћи да про
гу та ста до Хри сто во и ота ча ство наше 

Косовскибој
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без тра га да оста ви. Али, пре ва ри се 
пре бед ни и уско ро се са земље истре
би са шумом успо ме на на њега. И 
када виде овај див ни муж кнез Лазар 
да се спре ма бој, порев но ва рев но
шћу за Богом и за ота ча ством сво јим. 
При мив ши за себе онај муче нич ки 
глас и обја вив ши га вој ни ци ма и вла
сте ли сво јој, утвр ђи вао их је и сна жно 
гово ре ћи:’Иди мо, бра ћо и чеда, иди мо 
у пред сто је ћи нам под виг гле да ју ћи на 
награ до дав ца Хри ста. Смр ћу дужно
сти послу жи мо, про лиј мо крв нашу, 
смр ћу живот иску пи мо и удо ве теле са 
наших непо штед но пре дај мо на посе
че ње за веру и ота ча ство наше и сва
ка ко ће се уми ло сти ви ти Бог на оне 
што оста ну после нас и неће истре би
ти род и земљу нашу до кра ја’.И тако 
их осна жи, утвр ди и моли тва ова. 
Потом, када наста де бој и сукоб, толи
ка је зве ка и јека била да се потре са
ло и место где се ово зби ва ло. И толи
ко се крви изли ло да су се и тра го ви 
коња позна ва ли кроз про ли ве ну крв. И 
мно го мртвих без бро ја беја ше и Амир 
цар пер сиј ски уби јен би ту и овај див
ни муж све ти кнез Лазар. Опко ли га 
мно штво Ага ре на и ухва ти ше га, (па) 
при ве ден би са мно штвом вла сте ле 
њего ве као овце на закла ње. Тада 
одсе че на би часна њего ва гла ва са 
мно штвом му вла сте ле месе ца јуна 
15. дана“. И у Про ло шком жити ју кне
за Лаза ра од непо зна тог рава нич ког 
спи са те ља сто ји:„Ове  (годи не) зло ча
сти ви онај и бого мр ски амир исма иљ
ћан ски поди же се, и са сви ма сво ји ма 
једи но му дре ним (једи но ми шље ни ци
ма), и с њим оста ли наро ди, којих бро
је ве по реду при ча ти нам је немо гу ће. 
А њих вара ли ца он сви реп ством сво
јим, као лав који риче, под сво ју власт 
поко ри. Са сви ма ови ма устре ми се 
на оне који су, у бла го ча сти и Хри сто
вом испо ве да њу, у сво ме бла го ча сти
вом ота ча ству господ ство ва ли. На 
бла го ча сти вог, велим, и хри сто љу би
вог кне за Лаза ра тако љуто се расви
ре пи, и оном се учи ни слич ним који се 
спре мао да пре сто свој на обла ке 
поста ви и вишњем да се учи ни слич
ним. И као аспи да глу ха зати ску ју ћи 
уши сво је, љутом јаро шћу облу див ши, 
на ове ско чи. А овај јунач ни, Хри сто
вим испо ве да њем укре пив ши се, и 
вером у њега, и топле моли тве ни ке 
Хри сту рани је послав ши, Симе о на, 
велим, новог миро точ ца, и све ти те ља 
Саву, и ове као твр де јем це има ју ћи, 
не убо ја ше се сви ре по сти оног без ум
ног, но твр дом надом укре пив ши се и 
моли тва ма ових огра див ши се, бого о
ца Дави да реч у срцу носе ћи, гово ра
ху: боже, дођо ше незна бо шци у досто
ја ње тво је, осквр ну ше цркве све те 
тво је, насто је ћи да њих ство ре као 
хра ни ли ште пло до ва. Но, госпо де, не 
пре дај нас до кра ја име на тво је га 
ради, и не разо ри завет твој нама, по 
моли тва ма пре по доб них и бого но сних 
ота ца наших, Симе о на и све ти те ља 
Саве“. Како наво ди Кон стан тин Фило
зоф, срп ске вој во де и чел ни ци, „Лаза

ре ви мили дру го ви“ моли ли су Бога 
„да поги ну пре њега, да не виде њего
ву смрт“. Пре ма речи ма све до ка дога
ђа ја, архи е пи ско па Дани ло III: „Кад 
обе стра не изне мо го ше и бит ка пре
ста де, без број но мно штво обо јих 
поби је но беше, то јест Срба и непри ја
те ља, и по пољу Косо ву лежа ху. А 
више ре че ни Амо рат при ми рану у 
срце мачем и тешко душу сво ју испу
сти. А добро по бед нии љуба ви божан
стве не так мац, нови муче ник, кнез 
Лазар, по обра зу мачем посе чен, бла
же ни крај при ми. Њего во часно тело 
узе ше хри шћа ни од обли жње га гра да, 
зва ног При шти на, при не со ше у божан
стве ну цркву Ваз не се ња Хри сто ва и 
часно поло жи ше.“Када је реч о опре
де ље њу кне за Лаза ра за цар ство 
небе ско, неиз о став но је напо ме ну ти 
да је оно било изре че но девет годи на 
пре Косов ског боја, јер у Пове љи 
којом дару је бол ни цу хилан дар ску, 
Лазар опо ми ње: „Пошто сам и ја 
видео да земаљ ско богат ство ништа 
није кори сти ло госпо да ри ма који су 
били пре нас, јер се од њих узе ло и 
дру ги ма пре да ло, а нада ју се да при
ме само од оно га што су Богу пре да
ли. За ови ма сам и ја сле дио и при не
сох овај мали дар као она удо ва две 
леп те“.

Тур ски исто ри чар Ашик  паша Заде 
у првој поло ви ни XV века оста вља 
подат ке који су у вези са током Косов
ског боја, али се овај тур ски извор 
раз ли ку је од хри шћан ских: „Невер ни, 
чим виде ше пра во вер ну вој ску, одмах 
упе ри ше сво ја копља и уда ри ше (на 
пра во вер не). С десне стра не ста јао је 
Баја зит хан, а с леве Јакуб Челе би ја. 
Гази је пови ка ше вели ча ње Бож је: 
’Алла ху екбер“ (Бог је нај ве ћи) и тако
ђер јури ша ше невер ни ци ма у сусрет. 
Бој је ишао до пола вре ме на изме ђу 
два нама за. С десне руке Баја зит хан, 
а с леве Јакуб Челе би ја учи ни ше 
добар џенк (бој). Лаз беше на стра ни 
Јаку ба Челе би је и на тој стра ни вој
ска(наша) буде раз би је на.“

КнезЛазар КнегињаМилица
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Хро ни ка Јова на Дуке, тако ђе доно
си при чу о кне зу Лаза ру који је пре 
бит ке „опо ме нуо и охра брио све хри
шћа ни не да се јунач ки боре и да осве
те толи ке сра мот не увре де и неиз
мер не ште те које су им почи ње не, 
или да слав но умру за љубав Хри ста 
нашег спа си те ља и за одбра ну миле 
домо ви не, сино ва, рођа ка, вере и све
тог зако на под зна ком часног крста“. 
Визан ти нац је опи сао кне же ву вече ру 
и здра ви цу Лаза ре ву, Мило ша који је 
јунач ки изре као чуве ни завет, као и 
његов одла зак у тур ски табор. С мно
штвом поје ди но сти опи сао је Мило
шев под виг и њего ву смрт. 

Овом при ли ком је неиз о став но 
скре ну ти пажњу и на Кон стан ти на 
Миха и ло ви ћа из Остро ви це који у 
Јани ча ре вим успо ме на ма про го ва ра 
о дога ђа ји ма који су се зби ли на Косо
ву: „Госпо да која су била накло ње на 
кне зу Лаза ру бори ла су се јунач ки и 
вер но крај њега, али дру ги, гле да ју ћи 
кроз прсте, посма тра ли су бит ку, а 
због ове неве ре и несло ге (и зави сти 
рђа вих и нева ља лих људи) бит ка је 
изгу бље на у петак у под не. (И ту је) 
Милош Коби ла (витез кне за Лаза ра) 
убио цара Мура та. И тада је исто тако 
уби јен његов син Муста фа, али је 
дру ги његов син Баја зит остао на цар
ско ме пре сто лу. Ту је исто тако ухва
ћен кнез Лазар бли зу јед не цркве 
Бого ро ди чи не, по име ну Само дре жа, 
и на томе месту је поста вљен висок 
стуб сази дан као знак хва та ња кне за 
Лаза ра. А крај њега је био Крај мир, 
вој во да топлич ки, и мно го дру ге госпо
де је на томе месту поби је но. А невер
ни ци, пошто су се нагле да ли боја, 
оста ли су као издај ни ци, што им 
касни је није добро било, јер после 
крат ког вре ме на, бира ју ћи јед ног по 
јед ног, цар је све дао поу би ја ти, гово
ре ћи: ’Кад сте сво ме госпо да ру били 

тако невер ни у њего вој нево љи, то 
исто бисте и мени учи ни ли’. Ту је 
дове ден кнез Лазар и вој во да Крај мир 
пред Баја зи та. Цар Мурат, отац његов, 
као и брат Муста фај лежа ли су обо ји
ца на носи ли ма. И тада је рекао Баја
зит кне зу Лаза ру: ’Ето видиш како 
леже на носи ли ма отац мој и брат мој. 
Како си се смео одва жи ти да се њему 
успро ти виш?‛ Кнез Лазар је ћутао. 
(Рече) вој во да Крај мир: „Мили кне же, 
одго ва рај цару, јер гла ва није као 
врбо во ста бло да по дру ги пут изра
сте“. Тада кнез Лазар рече цару: ’Веће 
је чудо како се отац твој смео одва жи
ти да напад не срп ску кра ље ви ну. А 
кажем ти, царе Баја зи те: да сам то 
рани је знао што сада очи ма видим, 
морао би и ти на тре ћим носи ли ма 
лежа ти. Али је сам господ бог тако 
изво лео учи ни ти због гре хо ва наших. 
Нека буде воља бож ја’. У томе је цар 
Баја зит наре дио да посе ку Лаза ра 
Крај мир, измо лив ши то од цара, клек
нув ши држа ше скут под гла вом кне за 
Лаза ра да не би на земљу пала. А кад 
она паде на скут, при љу бив ши ову 
гла ву уз сво ју гла ву, рече: ’Заклео сам 
се госпо ду богу: где буде гла ва кне за 
Лаза ра, ту и моја мора лежа ти’. А 
онда је и он посе чен и обе гла ве су 
пале зајед но на земљу. У то вре ме 
доне се један јани чар гла ву Мило ша 
Коби ли ћа и баци је пред цара (поред 
оних две ју гла ва) гово ре ћи: ’Царе ово 
су гла ве тво јих нај стра шни јих непри
ја те ља’. Исто риј ски посве до че на јесте 
чиње ни ца да је тур ског сул та на Мура
та усмр тио срп ски рат ник. Мио драг 
Попо вић је скре нуо пажњу да се тек 
након 1723. годи не поја вљу је име 
Милош Оби лић, а у штам па ном тек
сту, како је утвр дио Ила ри он Рува рац, 
поми ње се под тим име ном у Исто ри
ји Павла Јулин ца, обја вље ној 1765. 
једа на ест годи на доц ни је од Васи ли
је ве Исто ри је о Чер ној Гори. Сто га 
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Попо вић исти че да„оста је отво ре но 
пита ње да ли је посто јао или није 
исто риј ски Милош Оби лић или га је, 
из идеј но  поли тич ких моти ва изми
сли ло тур ско народ но пре да ње“, а 
сум њу у „његов под виг као исто риј ску 
чиње ни цу наро чи то побу ђу је пода так 
да није дан од првих срп ских доку ме
на та не зна за Мило ша“.

У нау ци се насу прот Мило ше вом 
јуна штву често зна чај на пажња посве
ћу је издај ни штву Вука Бран ко ви ћа. У 
скла ду са наве де ном тезом, тре ба 
иста ћи, да се као анти по ди јавља ју и 
две сестре, љуба Мило ша Оби ли ћа и 
љуба Вука Бран ко ви ћа. Како наво ди 
Јел ка Ређеп: „Нај ста ри ја кћер ка кне за 
Лаза ра Мара била је жена Вука Бран
ко ви ћа и тако је поми ње и усме но 
пре да ње. За Јеле ну се каже да је 
била жена Мило ша Оби ли ћа, што не 
одго ва ра исто риј ским чиње ни ца ма. 
Она је, као што је позна то, нај пре 
била уда та за Ђур ђа Стра ци ми ро ви
ћа Бал ши ћа, а касни је за Сан да ља 
Хра ни ћа. Нијед на кћер ка кне за Лаза
ра није била жена Мило ша Оби ли ћа. 
За Мару и Јеле ну везан је мотив сва
ђе Лаза ре вих кће ри, један од бит них 
моти ва косов ске леген де“ Мавро 
Орби ни у Кра љев ству Сло ве на први 
поми ње Вука Бран ко ви ћа. Наи ме, 
Вуко са ва је „хва ли ла и прет по ста
вља ла вред ност свог мужа Вуку Бран
ко ви ћу“, што је Мару увре ди ло и она 
је оша ма ри ла сво ју сестру. Пре пир ке 
сеста ра око поре кла и јуна штва њихо
вих муже ва повод је за сукоб изме ђу 
Мило ша и Вука који, у лан цу моти ва 
косов ске леген де, даље води ка Вуко
вој кле ве ти, Мило ше вом заве ту, уби
ству Мура та и Вуко вој изда ји (Петро
вић). Бран ко ви ћев лето пис све до чи: 
„Вој во де, пак, изне ве ри ше кне за, 
побе го ше Вук Бран ко вић и дру ги“, а 
народ на песма каже:

„Бог убио Вука Бран ко ви ћа,
он изда де таста на Косо ву
И одве де два на ест хиља да
Побра ти ме, љута оклоп ни ка“.
Ила ри он Рува рац ста је у одбра ну 

Вука Бран ко ви ћа и изра жа ва сум њу у 
његов издај нич ки чин на Косо ву. 
Орбин исти че: „Мара је, била уда та за 
рашког вла сте ли на Вука, сина Бран ка 
Мла де но ва, врло ваља ног рат ни ка, 
мудрог чове ка и вео ма послу шног 
пре ма сво ме тасту Лаза ру“. Послу
шног и ваља ног зета, Лазар види као 
рође ног сина. Ово потвр ђу је запис из 
мана сти ра Све тих Архан ђе ла у При
зре ну, „у једин ству и љуба ви побе ђи
ва ли су непри ја те ље сво је“. Сачи ње
но „у дане бла го вер на го и хри сто љу
би ва го и Богом про све ће на го госпо
ди на кне за Лаза ра и взљу бље на го 
њему сина госпо ди на Вука“.Писац 
Пећ ког лето пи са, исти че:

“И на кра ју боја тога, не знам шта 
исти ни то рећи о овом, да ли је издан 
од неког из њего ве дру жи не или се 
напро тив суд Бож ји испу нио на њему.”, 
a Сту де нич ки лето пис скре ће пажњу 
на бежа ње: “а неки стра ха ли ради 
или невер ства сво га побе го ше”. О нај
и стак ну ти јој лич но сти која је пре жи ве
ла Косов ски бој Мошин је напи сао: 
“На Косо ву је Вук остао са сво јим 
одре дом ван бит ке.” Да ли је издао? С 
пра вом запа жа Спре мић, да на то 
пита ње исто ри ја још не може да ста
ви тач ку. Али њего ва био гра фи ја 
пока зу је да је био непри ја тељ Тур ци
ма, чак и кад су Лаза ре ви ћи са сул та
ном скла па ли саве зе. А смрт је доче
као у Баја зи то вој там ни ци Инте ре
сант но је напо ме ну ти да у дра ми Је 
ли било кне же ве вече ре Вида Огње
но вић пре и спи ту је однос изме ђу исто
риј ске исти не и леген де. Глав на тема 
пред ста вља рекон струк ци ју Лаза ре ве 
вече ра и вели ка поте шко ћа се огле да 

у немо гућ но сти про на ла ска осо бе 
која ће тума чи ти лик Вука Бран ко ви
ћа. Нико не при ста је да глу ми Вука 
Бран ко ви ћа, те уло гу овог сред њо ве
ков ног вла да ра, кога тра ди ци ја пам ти 
као издај ни ка, пре у зи ма крпе на лут
ка.

У леген ду о Косов ском боју утка ни 
су мно ги моти ви, почев ши од Лаза ре
вог кул та муче ни ка, опре де ље ња за 
цар ство небе ско, кне же ве вече ре 
уочи коб ног боја, која нео до љи во под
се ћа на Тај ну вече ру, затим мотив 
сва ђе сеста ра око херој ства сво јих 
муже ва, као и мотив издај ни штва 
Вука Бран ко ви ћа и јунач ког чина 
Мило ша Оби ли ћа. Из све га наве де
ног, јасно је да је дога ђај који се збио 
на Видов дан 1389. донео нео спор но 
вели ке губит ке срп ском наро ду. При
по вест о Косов ском боју, како пре ци
зно наво ди Ненад Љубин ко вић, јесте 
при по вест о бор ци ма за веру, о све
тим рат ни ци ма који се све сно жртву ју, 
о јуна штву и срча но сти, о ода но сти 
вла да ру, о пошто ва њу речи и закле
тве. Косов ски бој је и данас вели ка 
пре о ку па ци ја и надах ну ће мно го број
ним исто ри ча ри ма и умет ни ци ма. У 
наро ду су и те како позна те речи кне
за Лаза ра упу ће не Баја зи ту, које је 
испи сао Љубо мир Симо вић:

„Ово, што је за тебе пањ,
за мене је праг!
А што се тиче побе де, Баја зи те...
Ми смо се тукли у раз ли чи тим бит

ка ма!
Ти си побе дио у тво јој, ја сам у 

мојој!
(Пре кр сти се.)
Хва ла ти, Госпо де, што сам доче као
да ме на овом пра гу
огре је и оза ри вече сун ча ног дана!“
Тво рац нај ср дач ни јих, нај не жни јих и 

дубо ко потре сних редо ва о кне зу 

Кнежевавечера
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Лаза ру, истак ну том вла да ру, хра бром, 
пожр тво ва ном и саве сном пред вод ни
ку срп ског наро да, јесте мона хи ња 
Јефи ми ја, која је након смр ти сво га 
супру га деспо та Угље ше про на шла 
уто чи ште на дво ру кне ги ње Мили це и 
кне за Лаза ра. Похва ла кне зу Лаза ру 
изве зе на је 1402. годи не на црве ној 
сви ли за покров на ћиво ту кне за Лаза
ра. У два де сет шест редо ва изве зе на 
је ова похва ла позла ће ном сре бр ном 
жицом. Покров је добро очу ван, а 
данас се нала зи у Музе ју Срп ске пра
во слав не цркве у Бео гра ду. У запи су 
на покро ву за ћивот кне за Лаза ра, 
изме ђу оста лог, сто ји:

„У кра сном све та овог
вас пи тао си се од мла до сти тво је,
о нови муче нич ке кне же Лаза ре,
и креп ка рука господ ња
међу свом госпо дом земаљ ском
креп ка и слав на пока за те.
Господ ство вао си земљом ота ча

ства свог
и у сва ком добру раз ве се лио си
уру че не ти хри шћа не.
[...]
Јер од како си сте као бла жен ство
у небе сном весе љу веч ном,
мно ге нево ље и стра да ња 
обу зе ше вазљу бље на ти чеда,
и у мно гим нево ља ма
живот про во де,
јер су овла да ни од Изма ил ћа на,
и тре ба нам сви ма помоћ тво ја.
Зато се моли мо,
моли се општем госпо да ру
за вазљу бље на ти чеда
и за све који с љуба вљу
и вером слу же њима,
Дођи на помоћ нашу, где да си“.
Убр зо након Косов ске бит ке и смр ти 

кне за Лаза ра „о Срби ју су се оти ма ли 
Баја зит и краљ Сиги смунд“ (Јире чек). 
„Наста ло је тешко вре ме и за народ и 
за вла дар ску кућу“ (Грко вић). Како су 
Сте фан и Вук били мало лет ни, Мили
ца ће пре у зе ти држав не посло ве и 
поста ти вла дар ка поро бље не земље. 
Мили ца је немоћ на пред тур ском 
силом, оче ви дац је про па сти срп ског 
наро да и сво је поро ди це. Кон стан тин 
Фило зоф је забе ле жио:„И беше сву да 
туга, беда, плач и рида ње неу те шно 
(...) А видев ши ово бла го че сти ва кне
ги ња, са сином сво јим Сте фа ном, да 
је и она и срп ска земља у без на де
жном удо ви штву, и да их ода свуд 
непри ја тељ напа да и раз гра бљу је, и 
да нема нико га да их у беди и тузи 
које су наи шле помог не и уте ши, она 
тада одба ци жен ску немоћ и узе на се 
рев ност мушку“. Застра ше на жена, 
све сна опа сно сти која се над ви ла над 
њеном поро ди цом, али и срп ским 
народ ном, раци о нал но ће про ми
шља ти. Без на де жна ситу а ци ја, про
бле ми са тур ском, али и уга р ском 
силом, при мо ра ла је саве сну и мудру 
вла дар ку Мили цу да при хва ти савез 
са Тур ци ма. Изме ђу оста лих дужно
сти на које је срп ски двор био оба ве
зан, Мили ца је била при ну ђе на да 

сво ју нај мла ђу кћер Оли ве ру да у 
харем осман ског султанa Баја зи та I. 
Уз при ста нак патри јар ха и све штен
ства Оли ве ра је поста ла жена тур ског 
вла да ра. Кон стан тин Фило зоф оста
вља подат ке о овом дога ђа ју: „Гла
сни ци су се сагла си ли са бла го ча сти
вом госпо ђом (Мили цом) о нај мла ђој 
кће ри њезиноj Оли ве ри и по саве ту 
патри јар ха и цело га сабо ра све ште
них лица и цело га син кли та, даде је 
за жену Ами ру вели ком (Баја зи ту), да 
би било спа се но хри сто и ме ни то ста
до од вуко ва, који су га кла ли. А тада 
пође и увек спо ми ња ни брат њезин 
(Сте фан) ка само др шцу са сестром“. 
„Уз све тешке и пони жа ва ју ће тере те 
изми ре ње с Тур ци ма доно си ло је и 
нека пре и мућ ства, пре све га зашти ту 
од стра не ’вели ког госпо да ра’“ (Ћир
ко вић). Пре ма леген ди, на путу до 
Дре но по ља, срп ски народ је Оли ве ру 
оба си пао пупољ ци ма ружа. Сто га 
филм ско оства ре ње посве ће но кћер
ки кне за Лаза ра и носи назив Пут 
ружа ма посут. 

У харе му сул та на Оли ве ра је зате
кла мно го број не њего ве жене грч ко га, 
фра нач ког и сел џуч ког пле ме ни тог 
поре кла. Као што наво ди Све тла на 
Томин: „Да су савре ме ни ци били све
сни жртве коју су и Оли ве ра и Мара 
под не ле за опста нак држа ве, све до чи 
навод из Жити ја деспо та Сте фа на 
Лаза ре ви ћа. Сма тра се да је овај спис 
Кон стан тин Фило зоф напи сао изме ђу 
1433. и 1439. годи не. Он је у Жити ју 
упо ре дио Оли ве ру са ста ро за вет ном 
Јести ром, која је, удав ши се за пер
сиј ског цара Ксерк са, спа си ла јевреј
ски народ. Исто тако, непо зна ти сме
де рев ски бесед ник, у Над гроб ној 
бесе ди или пла чу над деспо том Ђур
ђем, наста лом после њего ве смр ти 
1456. годи не није забо ра вио жртву 
Маре Бран ко вић“. Сме де рев ски 
бесед ник је Мару видео као Ђур ђе ву 
„нај све ти ју кћер, која лепо ту и вре ме 
тела истро ши због пра ве вере пре ма 
Богу и побо жно сти, роди тељ ске 
љуба ви и доброг пови но ва ња, док је 
Дими три је Кан та ку зин кази вао да 
Мара „духов ном пле ме ни то шћу пре
ва зи ла зи теле сну“. Мара је, дакле, 
дожи ве ла Оли ве ри ну суд би ну. Наи ме, 
како би оја чао осла бље ње земље, 
деспот Ђурађ Бран ко вић бива при мо
ран да руку сво је кћер ке пре да Мура
ту II. Овим нису биле окон ча не деспо
то ве неда ће, јер је сул тан Мурат 
наре дио осле пље ње деспо то вих 
сино ва, Гргу ра и Сте ва на. О овом тра
гич ном дога ђа ју Кон стан тин Миха и ло
вић из Остро ви це је кази вао: „Сти гав
ши у Једре не, цар наре ди да се оба 
деспо то ва сина поша љу у там ни цу на 
море у град који се зове Токат, а 
сестра њихо ва, Мура то ва жена, није 
им могла ништа помо ћи. Послао је 
тако ђе гла сни ка, потај но да њего ва 
жена о томе не зна, да обо ји ци изва
ди очи. А кад она ово сазна де, паде 
му к нога ма, моле ћи и пре кли њу ћи да 
не хита тако мно го, гово ре ћи му: ’И 
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тако су тво ји сужњи и заро бље ни ци; и 
после ћеш моћи да учи ниш што будеш 
хтео.‛ Цар одмах посла гла сни ка да 
се то не извр ши. Гла сник без одла га
ња, брзо јашу ћи и мења ју ћи коње, 
није могао ово да спре чи. Већ су им 
биле очи изва ђе не“

Тур ски исто ри чар Ашик  паша 
Заде, исти цао је да је Баја зит био под 
вели ким ути ца јем Лаза ре ве кћер ке 
Оли ве ре: „Кад је девој ка поод ра сла, 
послу жи ла је за оно што јој је дужност 
била [...] Баја зит хан је нау чио ужи ва
ње од ове Лас (Срп ки ње) девој ке. 
Њеним ути ца јем су поче ле да се при
ре ђу ју пијан ке [...] Поче ше пијан ке, 
вин ска весе ља. Од како дође ђаур ка 
девој ка, поче да се пије“. 

У боју код Анго ре, татар ски кан, 
побе дио је тур ску вој ску, а Баја зи та, 
као и њего ву прат њу је заро био. Међу 
заро бље ни ма је била и Оли ве ра, што 
и јесте пока за тељ да је Лаза ре ва кћер 
била сул та нов пра ти лац њего вих 
осва јач ких похо да. Сул тан Баја зит је 
дожи вео мно го број на пони же ња, због 
чега је извр шио само у би ство. Деспот 
Сте фан Лаза ре вић, који је изу зет но 
пошто вао и волео сво ју сестру, свим 
сила ма се тру дио да је изба ви из роп
ства, што је на кон цу и оства рио (Пур
ко вић). Кон стан тин Миха и ло вић из 
Остро ви це наво ди да је Баја зит сам 
себе усмр тио и то услед немо гућ но
сти да гле да Деспи ну (Оли ве ру), како 
по наред би Тумер ла но вој сто ји пред 
њим и слу жи га: „Виде ћи како њего ва 
жена слу жи дру го га, цар Баја зит се из 
вели ке жало сти сам отро ва сво јим 
прсте ном“.

О Баја зи то вом и Оли ве ри ном заро
бље ни штву писао је и Мавро Орбин. 
Пре ма Орби ну, Тумер лан је при ре дио 
рас ко шну гозбу, на коју је био допре
мљен кавез у коме је био заро бље ни 
сул тан Баја зит. Након тога је наре ђе
но да се дове де и Баја зи то ва жена „те 
да јој одсе ку хаљи не све до пуп ка, 
тако да су јој се виде ли стид ни дело
ви, па да таква раз но си јела зва ни ци
ма на гозби. Гле да ју ћи то, њен муж 
Баја зит је био бес крај но тужан због 
њене гад не коби. Сто га одлу чи да се 
уби је, но како није имао чиме да то 
изве де, уда рао је гла вом о преч ке 
каве за док се на кра ју невољ но и бед
но није убио. Њего ва жена Миле ва 
(Оли ве ра) упо ко ји ла се дру ги дан 
после њего ве смр ти“. Ћир ко вић каже 
да је при ча ина че леген дар на, јер зна
мо да је Сте фа но вом зала га њем 
Тамер лан осло бо дио Оли ве ру и да је 
она после живе ла у Срби ји.Пре ма 
наво ди ма Све тла не Томин, аутен тич
ни исто риј ски пода ци све до че о чиње
ни ци да је кћер ка кне за Лаза ра и кне
ги ње Мили це и те како има ла ути цај 
на сул та на, на чијем је дво ру про ве ла 
четр на ест годи на, те да је у зна чај ној 
мери допри не ла пози ци ји не само 
Срби је, него и самог деспо та Сте фа
на Лаза ре ви ћа. 

Од стра не Лаза ре вог сина, Сте фа
на, про ис те кле су нада ле ко чуве не 
речи, запи са не на мра мор ном сту бу 
на Косо ву:

„Чове че који срп ском земљом сту
паш,

било да си дошљак или овда шњи,
ма ко да си и ма шта да си,

када дођеш на поље ово,
које се зове Косо во,
по све му ћеш угле да ти пуно кости ју 

мртвих,
те са њима и каме ну при ро ду,
мене крсто знач ног као стег,
виде ћеш како посред поља управ но 

сто јим.
Да не про ми неш и да не пре ви диш
као нешто залуд но и ништав но,
но молим те, при ђи и при бли жи се 

мени, о љуби ми, 
и раз мо три речи које ти пре но сим, 
и из тога ћеш раз у ме ти због ког 

узро ка 
и како и зашто ја сто јим овде, 
јер исти ну ти гово рим, 
ништа мање од живо га, 
да ћу вам изне ти у сушти ни све што 

се зби ло. 
[...]
Овде негда беја ше вели ки само др

жац, 
чудо земаљ ско и рига срп ски, 
зва ни Лазар, кнез вели ки, 
побо жно сти непо ко ле би ми стуб, 
добро ра зу мља пучи на и мудро сти 

дуби на, 
[...]
Не посе че га нико дру ги, о љуби ми, 
до сама рука тога уби це, сина Аму

ра то ва, 
И све ово рече но свр ши се 
лета 6897, индик та 12, месе ца 15, у 

дан уто рак, 
а час је био шести или сед ми, 
не знам, Бог зна.“
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дрСнежанаБулат
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