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Стипендије за најбоље студенте

П

редседник Општине Инђија
Владимир Гак уручио је 86 уговора студентима који су остварили право на стипендије у школској
2017/2018. години. За разлику од претходне школске године, ове, стипендије на месечном нивоу износе 12.000
динара и исплаћују се у трајању од 10
месеци. Гак је током обраћања студентима истакао да је висина стипендије
повећана за 2.000 динара у односу на
прошлогодишњу, а да је 2016. године
она износила 7.500 динара.
– Студентске стипендије увећавамо
из године у годину, а наш план је да
следеће буду 14.000 динара, те сам
уверен да ћемо обећање испунити –
истакао је председник и додао:
– Сврставамо се у ред општина
које показују на овај начин колико брину о младим и образованим људима.
Желимо да подстакнемо сваког студента да се труди и учи, а ми ћемо

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
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Уговоре уручио председник Гак

Студенти задовољни

Ана Лепак, Николина Бакић и Тамара Мали

Ана Лепак, Факултет политичких
наука
– Јако сам задовољна што сам успела да догурам до стипендије, то ми је
подстрек за даље школовање и надам
се да ћу и убудуће испуњавати услове
за стипендију.
Николина Бакић, Природно-математички факултет
– Пошто ми родитељи обезбеђују

школовање, средства од стипендије ћу
једним делом трошити на своје потребе а други део на трошкове превоза,
пошто сам путник.
Тамара Мали, Економски факултет
– Много ми значе ова средства,
поред онога што ме родитељи финансирају, стипендија добро дође да
издвојим који динар за нека своја задовољства.

сваки успех знати да наградимо.
Гак је подсетио да Општина Инђија
поред стипендија, финансира и домски смештај у износу од 50 одсто и
позвао све студенте и средњошколце
који не користе ову погодност да се
јаве Општинској управи, односно Одељењу за друштвене делатности.
– Ту погодност смо увели од ове
године, али нисам сигуран колико се
она користи и колико су уопште студенти информисани и о овом виду
помоћи наше локалне самоуправе.
Надам се да ће се у наредном периоду јавити један број њих нашем надлежном одељењу како би остварили и
ову погодност и како бисмо још једном
показали колико нам је заиста стало да наградимо најбоље студенте у
нашој општини – рекао је Гак.
Током пријема студената, председник је подсетио на још један велики
пројекат који се припрема у Инђији.
Како је било речи, општина планира
изградњу кадровских станова за младе до 40 година, који ће бити изграђени код Храма Светог цара Константина и царице Јелене, на локације где је
у плану изградња новог вртића.
М. Ђ.
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Досада

К

о би се надао? Овако варљиво
лето нико није могао ни да сања.
навикнути на летњи пакао, сада не
знамо шта нас је снашло. Они малко
старији лелујају ко травке на поветар
цу, што од притиска, што од разних дру
гих смуша у глави. Они млађи и здра
вији пате за летом, плажом, купањем и
разбибригом. Објективно, чему лето
ако не можеш бар пет дана да саста
виш на савској плажи? А ове године не
можеш ни два дана да саставиш. Што
је било лета у јуну, било је. Сад чекамо
јесен, па да почнемо да ложимо. Тужно.
Лето је годишње доба кад ништа не
функционише нормално. Сезона годи
шњих одмора свуда поремети норма
лан ритам живота. Неком то прија,
неком уопште не. Има оних који у
суштини не воле лето, не воле 40 у хла
ду, не воле развучене дане, летаргију и
досаду. Има и оних који сав свој бизнис
базирају на лету, на пример сладолеџи
је, кафеџије ... Е, они се сад ’ватају за
главу. Коме је до сладоледа и плаже
кад сваки други дан пада киша, као да
смо у Вијетнаму. Само још уместо топо
ла на плажи да никну фикуси и фила
дендрони... Колика је влага у ваздуху,
ни то није искључено.
И шта радити на влажних и сморних
25-26 у хладу? Мундијал пао у забо
рав. Још само браћа Хрвати не одуста
ју од телевизијског евоцирања њиховог
највећег фудбалског успеха у историји.
Нека их. Нека им и Томпсона. Њихов је
па нека га заливају. Што рекла једна од
глумица згрожена присуством дотич
ног дилбера на дочеку репрезентације,
а коју су после развлачили по хрват
ским медијима: „Штета, мало је фали
ло да победимо и у дочеку, али је про
тивник био јачи“. Док сам гледала
њихову еуфорију по свим хрватским
градовима уздуж и попреко, нисам
могла да се на запитам: а кад ћемо ми
тако? Вероватно никад. Мада, што се
тиче дилбера, и ми коње за трку има
мо, само нам фали сребрна медаља
са Мундијала. Елем, што се спорта
тиче, ватерполо фудбалу никад није
био ни до чланака. Атлетске митинге
не могу да по’ватам по разним спорт
ском каналима, а на нашем јавном
сервису поново Радашин, рањени орао
и остале мир-јамовске будалаштине. У

Мундијал пао у заборав.
Још само браћа Хрвати не
одустају од телевизијског
евоцирања њиховог
највећег фудбалског
успеха у историји. Нека
их. Нека им и Томпсона.
Њихов је па нека га
заливају. Што рекла једна
од глумица згрожена
присуством дотичног
дилбера на дочеку
репрезентације, а коју су
после развлачили по
хрватским медијима:
„Штета, мало је фалило
да победимо и у дочеку,
али противник
је био јачи“.

ове ненормалне дане, само ми фали
Анђелка. Нисам била „под висак“ после
тих епизода ни у нормалним времен
ским условима. Како бих је могле пре
живети у овим „вијетнамским“ данима,
стварно не знам. Вероватно никако.
Заиста не знам да ли на РТС постоји
неко ко уме да оде до пијаце? Неко ко
зна да промени сијалицу, попуни општу
уплатницу? Неко коме није проблем да
скува кафу, залије цвеће? Има ли нор
малних људи у тој телевизији, или
тамо седе само болиди и полусвет? То
се искрено питам, зато што заиста не
могу да верујем да се ништа нормал
није не може емитовати у осам увече
сем Анђелке, Неде, сломљеног срца и
Радашина, по 258 пут. Ово за пијацу,
кафу и сијалицу наводим као нешто
што би свако нормалан требао да зна.
Ал, добро, РТС је наше право да знамо
све, и да умремо од досаде.
Али, нису плажа и телевизија једина
летња забава, напротив. Пошто смо
објективно остали без обе, као замену
препоручујем књиге. Еј – хеј, стани
мало, сад би неко рекао, немо’ да се
вређамо, па није дотле дошло? Како
коме, драги моји.
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Кључеви за нове власнике станова

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ СТАНОВА ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА

Кров над главом
за 40 породица

За мене лично овај догађај има посебну симболику и буди емоције тријумфа који
смо за кратко време постигли, тријумфа не само у грађевинском и урбанистичком
смислу, већ и тријумфа који ће омогућити наставак градње људских живота на здра
вим темељима, рекао је Ивица Дачић

П

рошлог петк а, 20.
јула, у Сремс кој
Митровици су свеча
но уручени кључеви за 40
станова у насељу „Марко
Перичин Камењар“ лицима
избеглим са територије
Босне и Херцеговине и
Хрватске, у оквиру другог
потпројекта Регион
 алног
стамбеног програма у
Републици Србији. Проје
кат је финансиран из Фон
да Регионалног стамбеног
програма са 680.000 евра,
уз контрибуцију Града
Сремске Митровице од
14,5 милиона динара.
Овај потпројектат вредан
је укупно 13 милиона евра,
а у оквиру њега гради се
200 станова у девет једи
ница локалне самоуп
 раве.

Кроз поменути потпројекат
избеглим лицима је у Репу
блици Србији до сада већ
купљено 250 сеоских дома
ћинстава, саграђено 120
монтажних кућа и уручено
330 пакета грађевинског
материјала.
Свечаности поводом уру
чења станова избеглим
лицима присуствовали су
први потпредседник Владе
Србије, министар спољних
послова и председник
Комисије за координацију
процеса трајне интеграције
избеглица Ивица Дачић,
градоначелник Сремске
Митров иц а
Влад им ир
Санадер, комесар за избе
глице и миграције Репу
блике Србије Владимир
Цуцић, представник Деле

Обилазак стана породице Војнов
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Зграда у Насељу Камењар

гације ЕУ у Србији Ингве
Енгстром, заменик дирек
тора Генералног директо
рата за зајмове и друштве
ни развој Развојне банке
Савета Европе Стефан
Селен, шеф представни
штва УНХЦР-а у Србији
Ханс Шодер, замен ик
шефа мисије ОЕБС-а у
Србији
Џозеф
Мелот,
директор Јединице за
управљање пројектима у
јавном сектору Драган
Катуца, као и бројни гости
из региона и представници
сремскомитровачке локал
не самоуправе.

Први
потп редс едн ик
Владе Србије Ивица Дачић
овом приликом обратио се
присутнима.
– Влада Србије са оста
лим партнерима остаје
снажно опредељена и
ангажована на спровођењу
Регио н алн ог
стамбен ог
прог рам а,
захваљ ујућ и
коме ће бити обезбеђен
кров над главом за више
од шест хиљада породица
у Србији. За мене лично
овај догађај има посебну
симболику и буди емоције
тријумфа који смо за крат
ко време постигли, тријум
фа не само у грађевинском
и урбанистичком смислу,
већ и тријумфа који ће
омогућити наставак град
ње људских живота на
здравим темељима – рекао
је Ивица Дачић.
Градоначелник Сремске
Митров иц е
Влад им ир
Санадер изразио је задо
вољство што испред Града
има прилику да учествује у
уручивању кључева за ста
нове избеглим лицима.
– Ова зграда грађена је
од срца свих грађана
Сремске Митровице и свих
донатора који су учество
вали у овом регионалном
програму. Мени је посебно
задовољство што смо има
ли прилику да средства
грађана Сремске Митрови

це у износу од 14,5 милио
на динара уложимо у ова
кав пројекат. Наши сугра
ђани који су пре више од
20 година дошли у Срем
ску Митровицу сада конач
но добијају свој дом. Има
ли шта лепше од тога –
рекао је Санадер и најавио
још један овакав пројекат,
а ради се о изградњи још
једне стамбене зграде у
насељу „Марко Перичин
Камењар“, у којој ће кров
над главом добити око 30
породица.
Комесар за избеглице и
миграције Владимир Цуцић
захвалио се на стрпљењу
свима онима који су две
деценије чекали кров над
главом и сада га коначно
добили.
– Сада је дошао дан
када ће ваше име бити на
вашим вратима. Желим
вам дуг, здрав и срећан
живот под новим кровом –
рекао је Цуцић у обраћању
присутнима.
Представник Делегације
Европске уније у Србији
Ингве Енгстром изразио је
значај друштвене интегра
ције избеглих лица за
Европску унију.
– Европска унија је зајед
но са Републиком Србијом
веома посвећена заједнич
ком циљу, а то је стамбено
збрињавање преосталих

најугроженијих избеглица
из рата у бившој Југосла
вији. Наш циљ је да до кра
ја 2018. године реализује
мо укупно 3.800 завршених
стамбених јединица –
рекао је Ингве Енгстром.
Испред свих станара који
су овом приликом добили
кључеве од станова, инве
ститорима и свим органи
зацијама које су помогле у
њиховој изградњи захва
лио се Миливој Милако
вић. Након тога, потпред
седник Дачић и градона
челник Владимир Санадер
са другим званичницима
обишли су стан породице
Војнов.
Регио н
 алн и
прог рам
стамбен ог
збрињ авањ а
(РСП) је заједнички више
годишњи програм Републи
ке Србије, Босне и Херце
говине, Црне Горе и Хрват
ске, који има за циљ да
обезбеди трајна стамбена
решења за најугроженије
избегличке породице, из
све четири земље, којих је
највише у Србији.
Регио н алн и
стамбен и
програм Републике Србије
спроводи се уз подршку
ОЕБС-а, УНХЦР-а и Банке
за развој Савета Европе, а
финансиран је средствима
Европске уније, која је ујед
но и највећи донатор.
Н. Милошевић
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Здравствена заштита
неопходна за опстанак села
Пројекат
реконструкције
амбуланте
у Великим
Радинцима
реализовали смо
са Канцеларијом за
јавна улагања, од
које смо добили
похвалу. Даље,
очекујемо подршку
и за реконструкцију
амбуланте у
Раденковићу, као
и у Шашинцима.
Такође, ми
финансирамо
и 10 сеоских
лекара, за шта
смо обезбедили
16 милиона
динара, каже
Војислав Мирнић
Војислав Мирнић

Г

радска управа за здрав
ствену и социјалн у
заштит у у Сремској
Митровици има широк спек
тар надлежности у оквиру
здравствене и социјалне
заштите грађана. Оно што
управу карактерише је вели
ки број поверених послова,
као и низ локалних услуга
социјалне заштите. Према
речима начелника ове Упра
ве, Војислава Мирнића, у
ове надлежности спада бри
га о дечијој заштити, посло
ви везани за социјалну и
здравствену заштиту поро
диља и трудница, ратних и
војних инвалида, послови
везани за збрињавање избе
глих и расељених лица, као
и послови који се реализују
преко митровачког Центра
за социјални рад и Црвеног
крста на локалном нивоу.
– Приоритет Градске упра
ве за социјалну и здравстве
ну заштиту тренутно је раз
вој електронске управе, како

би се корисницима наших
услуга омогућил о лакше
прик уп љањ е
неоп х одн е
документације. У примени
еУправе имамо одређених
потешкоћа, јер је још увек
потребно да се успостави
боља информатичк а кому
никација са другим институ
цијама од којих требујемо
податке, али врло брзо ће

све то функционисати без
проблема. Један од најва
жнијих пројеката које спрово
димо је пројекат еБеба. Реа
лизацијом овог пројекта
родитељи више неће имати
обавезу самосталног прику
пљања потребне документа
ције, већ то чинимо ми, елек
тронским путем. Електрон
ском пријавом свака рођена

Борачки додатак
У оквиру исплате борач
ког додатка за ратне и вој
не инвалиде, према речи
ма начелник а Мирнића,
тренутно постоје одређене
потешкоће.
– Проблеми су везани за
прим ен у еУправе. Ми
шаљемо захтеве Мини
старству за рад, запошља
вање, борачка и социјална
питања, и дошло је до
застоја приликом електрон

ске комуникације, и имамо
одређена кашњења. Овом
приликом молим кориснике
борачког додатка да се стр
пе, јер ћемо ово довести у
ред и у наредном периоду,
када се технички усклади
мо са институцијама које
још увек адекватно не при
мењују еУправу, овај про
цес ће тећи много лакше –
рекао је начелник Војислав
Мирнић.

беба добија матични број и
извод из матичне књиге
рођених се преузима у згра
ди Општине, а прикупљање
остале документације је у
нашој надлежности – рекао
је начелник Мирнић.
Према његовим речима,
Управа у последње време
улаже напоре и у рекон
струкцију сеоских амбулан
ти.
– Пројекат реконструкције
амбуланте у Великим Радин
цима реализовали смо са
Канцеларијом за јавна улага
ња, од које смо добили
похвалу. Даље, очекујемо
подршку и за реконструкцију
амбуланте у Раденковићу,
као и у Шашинцима. Такође,
ми финансирамо и 10 сео
ских лекара, за шта смо
обезбедили 16 милиона
динара. Имамо намеру да то
чинимо све док је на снази
одлука о кардовском плану.
Сматрам да село не може да
функцион
 ише уколико нема
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амбуланту, чак и ако су док
тори присутни неколико дана
у недељи. Прича о задржа
вању младих на селу и пове
ћању наталитета није одржи
ва уколико немате здрав
ствену заштиту и подршку за
рађање, коју реализујемо
кроз родитељски додатак од
30 хиљада динара и немамо
намеру да га укинемо, иако
је износ који се од Републике
добија за прворођено дете
повећан. За децу никад није
довољно средстава – каже
Мирнић и додаје:
– Када је реч о наталитету,
суфинансирамо и трошкове
вантелесне оплодње. Паро
ви који то не могу реализова
ти о трошку државе могу се
јавити нама. Ми финансира
мо вантелесну оплодњу и за
жене до 45 година старости,
што са Републиком није слу
чај, а такође финансирамо и
већи број покушаја. Такође,
дајемо подршку и лицима у
поступку хомологне оплод
ње, која су употребу својих
репродуктивних ћелија одло
жила због постојања могућ
ности смањења или губитка
репрод укт ивн е функц ије.
Све ове парове финансира
мо са 100.000 динара по јед
ном покушају.
Како каже начелник Мир
нић, у претходне две године
највећи проблем ове Управе
је тренутна ситуација везана
за статус државне апотеке.
– Тренутно ради само
један објекат Апотеке, код
Болнице. Он је тренутно
снабдевен свим лековима.
Сви остали објекти су изда
ти, и на тај начин су приходо
вана одређена средства
како би се отплатио дуг који
је ова установа у претходном
периоду направила. Срем
ска Митровица је сигурно
лидер по предуз имању кора
ка у решавању овог пробле
ма, с обзиром на то да је он
задесио и остале градове,
након отварања тржишта.
Постојали су ту и недостаци
друге природе, али предуз е
ли смо кораке да се те гре
шке исправе. У овим услови
ма, конкурентност Апотеке је
тешко одржати, али за сада
успевамо да покријемо тро
шкове тренутног пословања.
Ситуац
 ија која је присутна и
у Сремској Митровици је
таква да преко 65 апотека
послује на око 80 хиљада
становника, што је много, и
конкуренција је велик а –
рекао је Војислав Мирнић.

У области здравствене
заштите, ова Градска управа
има и свој фонд за тешко
оболелу децу и омладину.
– За њихово лечење
издвајамо милион динара,
чиме финансирамо трошко
ве лечења и лекова, које
Републички фонд за здрав
ствено осигурање не покри
ва – каже Мирнић.
Сремска Митровица је,
према његовим речима, и
један од лидера у стамбеном
збрињавању избеглих и
расељених лица. Недавно
су овим лицима додељена
средства за куповину девет
кућа, а прошлог петка, 20.
јула, избеглим и расељеним
лицима додељено је 40 ста
нова.
Што се тиче борбе против
сиромаштва, Градска управа
за социјалну и здравствену
заштиту и у овој области
реализује бројне програме.
– Борбу против сирома
штва реализујемо кроз репу
бличке накнаде, као што су
новчане социјалне помоћи,
које се реализују преко Цен
тра за социјални рад. Тако
ђе, реализујемо програме
доделе пакета помоћи, као и
прехрамбене пакете преко
Центра за социјални рад и
Црвеног крста. Поред тога,
од великог значаја је и радно
ангажовање социјално угро
жених лица у сарадњи са
Националном службом за
запошљавање, чиме се сма
њује незапосленост ове
категорије становништва. У
овој области сарађујемо и са
невладиним организацијама
као што је Хелп, где смо реа
лизовали запослење осам
лица млађих од 26 година,
како ромске националне
припадности, тако и оних из
социјално угрожених поро
дица, а све у приватном сек
тору. Они су ангажовани на
шест месеци, што финанси
рају Фондација Хелп и наша
локална самоуправа. Након
тог периода, уколико ова
лица остану у радном одно
су, Фондација Хелп посло
давцима помаже у виду
доделе опреме и средстава
за рад – рекао је Мирнић и
додао да радно ангажовање
социјално угрожених лица
доприноси њиховом стица
њу радног искуства и лакши
проналазак посла у будућно
сти, као и њиховој бољој
друштвеној инклузији.
Н. Милошевић
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ЈУЛСКЕ СВЕЧАНОСТИ У ЛАЋАРКУ

Положени венци

Борислав Славкић одаје почаст жртвама

П

олагањем венаца на
Споменик
жртвама
фашистичког терора у
Лаћарку, у среду, 18. јула, ево
циране су успомене на масов
ни одлазак мештана овог села
у партизанске одреде који се
одиграо у јулу 1942. године.
Овај догађај, уједно се, већ
деценијама, обележава као
социјалистичка слава села,
20. јула. Поменуту свечаност
организовали су Месна зајед
ница Лаћарак и Месно удруже
ње бораца НОР-а.
Према речима Борислава
Славкића, учесника НОР-а
и некадашњег СКОЈ-евца, у
лето 1942. партизанима се
због фашистичког терора при
кључило највише становника
Лаћарка и Мартинаца, али и
осталих сремских села. Бори
слав је био бомбаш, митра
љезац, а на крају и командант
диверзантске чете, а током
рата је и рањаван. Он се и
данас сећа свих својих друго
ва који су тих година стреља

ни или погинули, и поручује да
смо дужни да се вечно сећамо
њихових жртава.
Овој свечаности, испред
сремскомитровачке локалне
самоуп
 раве присуствовао је
и заменик начелника Градске
управе за образовање, култу
ру и спорт Зоран Мишчевић.
– Ово је један вид сећања,
а сећање је вид наде. Ко има
наде за будућност, не сме
заборавити своју прошлост.
Због те прошлости смо овде.
То је добар пример за будуће
нараштаје и добро је присети
ти се догађаја који су оставили
важан печат у историји Срем
ске Митровице и Лаћарка –
рекао је Мишчевић.
Поред око 30 делегација
које су полагањем венаца ода
ле почаст жртвама фашистич
ког терора у Лаћарку, свечано
сти је присуствовао и Палимир
Тот, подсекретар Покрајинског
секретаријата за социјалну
политику, демографију и рав
ноправност полова. 
Н. М.

ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“

Исправна савска вода

Јавно комунално предузеће
“Комуналије“ Сремска Митрови
ца обавештава грађане о резул
татима анализе савске воде,
коју је извршио Завод за јавно
здравље Сремска Митровица.
Анализа савске воде је изврше
на дана 11. јула и то на тачкама
узорковања: мала плажа, поче
так плаже, Богаз, Диспанзер.
Узорк овањем и анализом
физичко-хемијских и микробио
лошких параметара савска вода
на наведеним локалитетима
одговара захтевима Уредбе о
граничним вредностима загађу
јућих материја у површинским

водама и подземним водама и
седименту и роковима за њихо
во достизање.
Препоруке за здравствено
безбедно купање: избегавати
роњење, гњурање, прскање,
скакање и гледање у води, при
ликом уласка у воду постепено
се расхладити, обавезно се
туширати чистом водом са
тушева након изласка из савске
воде, вршити надзор над купа
њем мале деце (у плићаку је
вода најзагађенија), после кише
и олује не купати се 2-3 дана,
забранити приступ домаћим
животињама.

Пројекат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ У СЛУЖБИ ГРАЂАНА“ реализује се уз финансијску подршку Града Сремска Митровица.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Обновљен возни парк

П

редседник
Општи
не Инђија Владимир
Гак свечано је уручио
радницима ЈКП „Водовод и
канализација“ кључеве за
четири нова возила марке
фиат пунто. Том набавком
знатно је обновљен возни
парк а новим, замењена су
стара возила која су била у
употреби и више од 20 годи
на.
– Знамо како је изгледао
возни парк и шта смо зате
кли када смо преузели одго
ворност за наше суграђане,
те сада можемо да се похва
лимо да смо га обновили са
још четири нова возила, а
претходно су набављена
два, истакао је Гак током
примопредаје
кључева
представницима „Водовода“
и додао:
– Морам да похвалим
руководство овог предузећа
јер су успели и да постигну
уштеду од неколико хиљада
евра при набавци аутомоби
ла. То је одраз домаћинског
пословања и одговорног
понашања према локалној
самоуправи.
Директор ЈКП „Водовод
и канализација“ Драгољуб
Трифуновић захвалио се

Гак уручио кључеве за четири нова возила

представницима
локалне
самоуправе на подршци
и истакао да је обнавља
ње возног парка од великог
значаја за даље, нормално
функционисање поменутог
предузећа.
– Да би оператива нашег
предузећа била мобилна,

не може да ради без одго
варајуће технике и опреме.
Ми смо четири југа, за чије
смо одржавање издвајали
велика средства, замени
ли новим фиатовим ауто
мобилима по повољнијим
условима и остварили смо
велике уштеде, као што је

СА САСТАНКА СИСТЕМА 48

Доградња вртића

П

риводе се крају послови на
изради пројектне документаци
је за доградњу четири боравка
у оквиру објекта Невен инђијске
Предшколске установе Бошко Буха.
Како је потврдио, у петак 20. јула, на
састанку Система 48, председник
Општине Владимир Гак, након
доградње објекта, листа чекања биће
смањена за 70 одсто и то је, како
каже, једини начин да се реши тре
нутно гореће питање недостатк а
места у инђијским вртићима.
– У току је и реконструкција и
доградња централне кухиње у објек
ту Сунце. Све су то прелазна реше
ња, а проблем ће у потпуности бити
решен након изградње новог вртића.
До краја године очекујемо да ће бити
завршена пројектна документација,
затим и да ће прва фаза радова бити
окончана до марта следеће године –
истак ао је председник Општине
Инђија.
Поред ове информације, председ

ник је најавио и да ће ускоро почети
радови на реконструкцији парка у
центру града, код инђијске Гимназије.
– За неколико дана ће комплетно
бити завршена пројектно-техничк а
документација за реконструкцију цен
тралног парка у Инђији. Одмах након
тога расписујемо јавну набавку и
након избора извођача радова, кре
ћемо са уређењем парка. Вредност
пројекта који се финансира из буџета
општине износи око 60 милиона
динара каже, Гак и додаје:
– Инђија ће добити потпуно нови и
лепши изглед централног градског
језгра, који није уређен неколико
деценија. Централни парк ће садржа
ти фонтану димензија 15 пута 7 мета
ра, нове клупе, јавну расвету и прате
ће садржаје.
Гак је истакао да постоје одређени
проблеми са кишном канализацијом
у близини Библиотеке и Гимназије,
али да ће радови на санирању бити
обухваћени реконструкцијом парка.

већ председник и напоме
нуо, истакао је Трифуновић
и додао да је направљен
одличан пословни потез, те
су за свако возило уместо
више од 11 хиљада евра,
издвојили 7.540 евра по
принципу „старо за ново“.
М. Ђ.

Уклањање
трулих стабала
У петак, 20. јула почела је акција
уклањања прва четири трула стабла
кестена на шеталишту код Културног
центра у Инђији. Подсетимо, инжење
ри Института за низијско шумарство
извршили су у претходном периоду
детаљан преглед свих стабала и утвр
дили да је неопходна сеча осам ста
бала, док ће један број њих бити под
вргнут лечењу. Акција ће бити наста
вљена у наредним данима, потврђују
представници Комуналца, додајући,
да ће у наредном периоду инжењери
са поменутог Института извршити и
преглед дрвореда липе у улици Војво
де Степе.
– Уколико све буде текло по плану,
у септембру ће се на овој локацији
већ спроводити радови и Инђија ће
кроз неко време добити један од нај
лепших тргова не само у Срему, већ
и шире, закључио је председник
Општине Инђија.

М.Ђ.
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Борилачки спортови
добијају свој дом

Н

а 24. седници Скупштине општи
не Инђија одржаној у петак, 20.
јула, између осталог, донета
је одлука о изради измена и допуна
плана детаљне регулације Спортског
рекреативног комплекса у Инђији,
тачније у Лејама. Ради се о измени
планске и пројектне документације за
изградњу будуће Академије спорта
у Инђији. Како је истакао председник
Општине Владимир Гак, одлучено је
да се у оквиру већ планираних просто
рија у оквиру будућег објекта Акаде
мије спорта уврсти још једна, сала за
борилачке спортoве.
– Та сала неће бити великих габари
та, као сале за рукомет или одбојку, и
не треба пуно средстава да се уложи.
Морам напоменути да смо ових дана

кренули и у процедуру формирања
Боксерског клуба „Инђија“ и верујем
да ће окупити велики број полазника у
нашем граду, истакао је Гак и додао да
им је циљ да се што више деце бави
спортом.
– Подсећам да смо ми ове године у
буџету издвојили 96 милиона динара
за спорт и активности спортских клубо
ва, што је историјска цифра. Тим сред
ствима не желимо да се хвалимо, него
да мотивишемо што више наших нај
млађих суграђана да се баве спортом
уједно стварајући адекватне услове за
то, рекао је председник Општине.
На седници је донета и одлука о
прибављању непокретности у јавну
својину општине Инђија путем изград
ње, а која се односи на реконструк

Суфицит од 169 милиона
Усвојена је и одлука о завршном
рачуну буџета општине Инђија за
2017. годину у којем се, између оста
лог, наводи да је у прошлој години
остварен суфицит од 169 милион
а
динара.
– Похвално је што смо остварили
суфицит и искрено се надам да ће
сваке године бити све већи. Битно је
да немамо дефицит у завршном рачу
ну, истакао је Владимир Гак, председ
ник Општине Инђија и додао да је

реализација буџета била око 47 одсто
што, како каже, није мало с обзиром
да је наслеђен дуг био 2,4 милијарди
динара.
– Морали смо да предвидимо вра
ћање дугова које је садашња опози
ција направила у претходних 16 годи
на, колико су били на власти. То смо
урадили да би Инђија функцион
 исала
и да би могли да реализујемо бар
неки од пројеката које смо предвиде
ли, каже Гак.

цију општинског одмаралишта Вила
„Љубица“ у Сутомору. План је да се у
склопу радова који ће почети у септем
бру изврши доградња поткровља за
формирање новог смештајног капаци
тета намењеног за боравак медицин
ског особља и просветних радника.
– То је додатних шест или седам кре
вета које ћемо добити у новоизграђе
ном делу поткровља и онда ћемо има
ти капацитет да један пун аутобус деце
може комфорно да борави у одмара
лишту. Растеретићемо собе које сада
имају по осам кревета, реконструи
саћемо и инсталације, подове, купа
тила, те ће одмаралиште изгледати
онако како треба да изгледа у 21. веку,
потврдио је председник Гак и додао да
је локално руководство већ два пута
одлазило у Сутоморе због пројект
не документације, те да радови нису
могли да почну почетком 2018. године
због законодавства у Црној Гори.
– Сада документацију приводимо
крају и другом половином септембра
кренућемо увелико са радовима, тако
да ће у априлу наредне године објекат
бити доступан првим групама спор
тиста, пензионера или деце. Одма
ралиште ће моћи да се користи шест
месеци годишње. То грађани Инђије
заслужују јер све нас који смо као деца
некада боравили тамо, вежу одређене
успомене, каже Гак.
М. Ђ.

Пројекат „Инђија на длану - све информације на једном месту“  реализован уз финансијску подршку општине Инђија
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На Брионима ни живе душе

Варљиво лето 2018.

Према подацима Републичког хидро-метеоролошког завода, температура ваздуха
готово читавог лета тешко да ће прелазити 30 степени, а сваких неколико дана оче
кују нас падавине и облаци. Водостај реке Саве релативно је висок за ово доба
године, а вода, иако је бактериолошки и хемијски исправна за купање, прилично је
хладна

Јул 2018.

Г

Живко Стојчевић

радска плажа у Сремској Митрови
ци током летњег периода увек је
била главно место окупљања,
рекреације и одмора како за локално,
тако и за становништво околних места.
Међутим, иако је ове године купалишна
сезона почела почетком јуна, због
лоших временских прилика, митровач
ка плажа је изузетно слабо посећена.
Према подацима Републичког хидрометеоролошког завода, температура
ваздуха готово читавог лета тешко да
ће прелазити 30 степени, а сваких неко
лико дана очекују нас падавине и обла
ци. Водостај реке Саве релативно је
висок за ово доба године, а вода, иако
је бактериолошки и хемијски исправна
за купање, прилично је хладна. Из тих
разлога, прошле недеље на митровач
ким Брионима нисмо затекли готово

Зоран Ковачић

никог, како на самој плажи, тако и у
кафићима.
Подсећања ради, у овом периоду
прошле године температура ваздуха
прелазила је 40 степени, а плажа је
врвела од посетилаца. Према речима
Зорана Ковачића, ког смо прошле неде
ље затекли на кеју код Градске плаже,
прошла година била је много живља.
– Вратио сам се са мора пре пар
дана. Тамо је било лепо време, али сам
чуо да је овде било баш грозно. Сада и
видим да су садржаји пропали и нема
никаквих активности, али надам се да
ће се време побољшати. Редовно идем
на плажу и могу да кажем да је прошле
године било много лепше, играли смо
бич-волеј, долазили у кафиће и било је
могућности да се организују и концерти
– рекао је Зоран Ковачић.

Јул 2017.

Ни Живко Стојчевић, кога смо такође
затекли у шетњи кејом, није задовољан
временским приликама.
– Ова сезона је у сваком погледу
лоша, с обзиром на хладно и кишно
време. Мислим да и локали слабо раде,
нема спортских дешавања, којих су се
овде одвијали док је време дозвољава
ло. Сада је све некако мртво – рекао је
Живко Стојчевић.
С обзиром на тренутну ниску темпе
ратуру воде и на варљиво лето какво је
прогнозирано, чини се да се ситуац
 ија у
догледно време неће променити. Оста
је нам само да се надамо да ће нас овог
лета, макар још који пут, сунце огрејати
и да ћемо потенцијале које нам пружа
Градска плажа моћи колико-толико да
искористимо.
Н. Милошевић

25. JUL 2018.
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МР ЖЕЉКО ТРБОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Награде обавезују
Када добијете
овако престижно
признање морате
да будете свесни
да вас оно уједно
и обавезује да
у будућности
одржите
постављене
стандарде и да,
колико год је то
могуће, наставите
са унапређивањем
квалитета
рада, рекао је
мр Жељко Трбовић
Жељко Трбовић прима награду

П

оловином јуна у Сремској
Митровици су уручене награде
„Капетан Миша Анастасије
вић“, а међу добитницима овог при
знања са традицијом дугом две
деценије био је и актуелни председ
ник општине Пећинци мр Жељко
Трбовић, који је проглашен за најбо
љег менаџера Срема у јавном пред
узетништву у 2017. години.
На функцију председника општине
Пећинци Трбовић је изабран 10. јану
ара ове године, а награда му је доде
љена за успешан рад на претходној
функц ији начелн ик а пећин ачк е
Општинске управе, на којој је провео
нешто више од пет година.
Правник са непуне четири децени
је искуства успео је да од пећиначке
Општинске управе направи модеран
сервис, који може да послужи за при
мер другим самоуправама. Иако при
знаје да му награда много значи као
признање да је неко релевантан пре
познао његов труд, први човек пећи
начке општине сматра је и великом
обавезом.
– Када добијете овако престижно
признање морате да будете свесни
да вас оно уједно и обавезује да у
будућности одржите постављене
стандарде и да, колико год је то могу
ће, наставите са унапређивањем

квалитета рада – каже Трбовић.
Како је највећи део свог радног
века провео на руководећим посло
вима у привреди, када је дошао на
чело пећиначке Општинске управе
настојао је, како сам каже, да иску
ства стечена у привреди примени у
јавном сектору.
– У условима реформе јавног сек
тора коју је спроводила Влада Репу
блике Србије и смањеног броја запо
слених то није увек било лако изве
сти, тим пре што је општински буџет
био оптерећен са 500 милиона дина
ра дуговања наслеђених од претход
не власти. Ипак, успели смо. Општи
на Пећинци је данас модерна локал
на самоуправа, којој је једини циљ да
буде квалитетан сервис грађанима и
привреди. Наравно, нико овак ав
успех не може да постигне сам. Око
себе сам окупио тим стручних сарад
ника, људи који су својом стручно
шћу и прегалачким радом, не питају
ћи ни за количину посла ни за радно
време, дали немерљив допринос
остварењу моје визије пећиначке
Општинске управе. Један од кључ
них фактора је била и стабилна
политичк а већина у Скупштини
општине Пећинци, која нам је омогу
ћила да се не исцрпљујемо у међу
собним размирицама и прикупљању

јефтиних политичких поена, већ смо
сву своју енергију могли да усмеримо
у унапређење квалитета рада
Општинске управе. Иако награда
гласи на моје име, морам да кажем
да она припада свима који су својим
радом и политичк ом подршком
допринели оваквим резултатима –
скроман је Трбовић.
Данас, на почетку председничког
мандата, нада се да као председник
општине неће бити мање успешан,
него што је био као начелник општин
ске управе.
– Много тога смо започели. Покре
нули смо бројне пројекте који треба
да учине нашу општину бољим
местом за живот и много рада нас
чека да бисмо све започете послове
завршили. На сву срећу, подршка
коју су нам дали грађани на послед
њим локалним изборима обезбедила
нам је најстабилнију политичку већи
ну у Скупштини општине Пећинци од
увођења вишестраначја. То је велика
развојна шанса за нашу општину и
њене грађане коју нипошто не смемо
пропустити. Када се томе дода и
подршка коју имамо од Владе Репу
блике Србије и Покрајинске владе,
сигуран сам да можемо да оствари
мо све што смо зацртали – закључује
Трбовић.
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Ребаланс доноси
наставак инвестиција

Са седнице

Н

овим ребалансом општинског
буџета, који су на седници одржа
ној 18. јула изгласали одборници
Скупштине општине Пећинци, створе
ни су услови за реализацију два посто
јећа пројекта, који су већ били у Одлу
ци о буџету општине Пећинци за 2018.
годину, а започињу се и три нова про
јекта са којима ће Општина Пећинци
да аплицира за средства.
– Постојећи пројекти су изградња
нове зграде предшколске установе у
Шимановцима и реконструкција Голу
биначке улице у истом насељу. Прво
битно су средства за изградњу новог
вртића у Шимановцима планирана на
позицији Предшколске установе „Вла
да Обрадовић Камени“, а ребалансом
су та средства пренесена на позицију
Општине Пећинци, јер ће Општина
аплицирати за средства код Управе за
капитална улагања АП Војводине. За
реконструкцију Голубиначк е улице
ребалансом су из општинског буџета
опредељена недостајућа средства у
износу од два и по милиона динара,
поред 32 милиона које нам је већ доде
лила Управа за капитална улагања. У
буџет су уврштена и три нова пројекта.

То су уређење трга испред храма Све
тог Николе у Пећинцима за које је
предвиђено 18,8 милиона динара,
санација хидротехничке и електроо
преме на изворишту месног водовода
у Огару вредна 4,8 милиона и бушење
још једног бунара за напајање месног
водовода у Огару вредно 4,2 милиона
динара – образложио је заменик пред
седника општине Пећинци Зоран Вој
кић.
На седници су усвојене измене и
допуне Програма пословања ЈКП
Путеви општине Пећинци за 2018.
годину, као и извештаји о раду за 2017.
годину Јавне установе Спортски цен
тар и Туристичке организације општи
не Пећинци.
Према речима директорке Туристич
ке организације Љубице Бошковић,
одмах по формирању пећиначке ТО
озбиљно се прион
 уло на посао вало
ризовања и промоције свега што је
вредно и интересантно на територији
општине.
– Формирали смо Туристичку руту
кроз општину Пећинци, пласирали
туристички слоган Предео где природа
грли историју и кренули у интезнивну

ГСП

Летњи ред вожње на линији 711
Ступањем на снагу летњег реда вожње на свим линијама Градског саобра
ћајног предузећа Београд (ГСП-а), од 23. јуна је и на линији 711, која повезује
Шимановце и Београд, радним данима редуковано једно возило.
У складу са тим, ред вожње који је до 23. јуна важио само викендом, сада се
примењује и радним данима и викендом. Зимски ред вожње ће поново старто
вати почетком септембра.

промотивну кампању преко свих рас
положивих медија и ка свим структура
ма и нивоима туристичке тражње. Фор
мирање излетничке туристичке руте
кроз нашу општину било је окидач за
повећање броја туриста. Овом тури
стичком рутом је у протекле две године
прошло више од 10.000 људи. Највише
је било деце, предшколаца и ученика
нижих разреда основне школе, али и
организованих група одраслих, пензио
нера, чланова невладиних организаци
ја и индивидуалних посетилаца. Бене
фите од развоја туризма осетило је и
локално становништво, што и јесте
један од најважнијх циљева бављења
овом проблематиком. Отворене су две
сувенирнице, на локалитетима Свиња
рска колеба у Доњем Товарнику и Етно
кућа Путник у Купинову, где удружења
жена са територије општине, креатив
ни појединци, привредници и уметници
могу да продају своје производе, а зна
чајно повећање броја посетилаца осе
тили су и угоститељски објекти – рекла
је Бошковић.
Одборници су усвојили и извештаје о
раду за 2017. годину месних заједница
у свих 15 насеља пећиначке општине.

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.
Поласци из Шимановаца ка Новом
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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ПРЕДСЕДНИЦА СО У ЖИКИНОЈ ШАРЕНИЦИ

Увек ту за суграђане

Г

остујући
у
емиси
ји Жикина шареница,
која је из Пећинаца
уживо емитована 14. јула,
председница
Скупштине
општине Пећинци Дубрав
ка Ковачевић Суботички
изјавила је да је општина
Пећинци отворена за све
који желе да овде започну
неки посао, а да је брза и
ефикасна локална админи
страција ту да буде на услу
зи грађанима и свима који
желе да се баве привред
ном делатношћу.
Она је нагласила и да је
пећиначка локална самоу
права посвећена подршци
породици.
– Ми смо свесни да смо
мала општина и да имамо
мало становника, негде око
20.000, и зато смо неколико
година уназад увели мере
којима ћемо стимулисати
да се наша демографска
слика промени и да има
мо већи број становника.
Брачним паровима који
не могу да се остваре као
родитељи, када исцрпе
могућности које им пружа

Из емисије

републичка влада, општи
на Пећинци финансира
још један покушај ванте
лесне оплодње. Општина
дарује свако новорођенче
са 40.000 динара, а ту је
и читав низ других мера.
Све похвале Влади која је
од ове године кренула са
новим мерама за подстицај
рађања, то само иде нама у
прилог, али ми нећемо уки

нути ниједну меру подршке
породици. То је знак да смо
увек ту за наше суграђа
не, и када је лепо и када је
тешко – рекла је прва жена
пећиначког парламента.
Општина Пећинци финансира боравак у вртићу
трећег и четвртог детета
у породици као и једног
детета у породицама са
близанцима,
стипенди

ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА

Да се не заборави и не понови

Са свечаности

П

оводом сеоске славе у Прхову 15.
јула су положени венци на спомен
обележја жртвама фашизма и бор
цима из Другог светског рата, као и жртва
ма Великог рата. Венце су положили заме
ник председника Општине Пећинци Зоран
Војкић, чланови Савета месне заједнице
на челу са председником Иваном Коњеви
ћем, као и мештани Прхова.
Како је рекао заменик Војкић, сваке

године за прховачку славу одаје се почаст
борцима и жртвама из оба Светска рата.
– Ово је заиста најмање што можемо да
учинимо за све жртве које су настрадале и
све оне који су се борили за нашу слободу.
Све жртве Првог и Другог светског рата
заслужују да их се сетимо и много чешће,
не само једном годишње, и не само сети
мо, него и не заборавимо – рекао је Вој
кић.

ра најуспешније студенте,
субвенцион
 ише путне тро
шкове студентима и сред
њошколцима, а новчано
награђује ученике генера
ције и носиоце Вукове
дипломе. Од ове године
ученици генерације награ
ђују се са по 30.000, а
вуковци са по 15.000 дина
ра, што је за 50 одсто више
него претходних година.

ЈАВНИ ПОЗИВ

Помоћ за
куповину куће
Општина Пећинци распи
сала је Јавни позив за избор
корисника помоћи за реша
вање стамбених потреба
избеглица на територији
општине кроз куповину сео
ских кућа и доделу пакета
помоћи.
Средства за куповину
сеоске куће са окућницом и
додатна помоћ за куповину
грађевинског и остал ог
потребног материјала за
адаптацију купљене куће,
додељују се избеглим лици
ма и члановима њиховог
породичног домаћинства у
износу до 1.400.000 динара,
од чега до 1.200.000 за
помоћ при куповини куће и
до 200.000 за поправку или
адаптацију купљене куће.
Изабрани корисник ове
помоћи може у куповини
куће да учествује и сопстве
ним средствима у износу до
50 % од износа који се за
куповину куће одобрава.
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СЕДНИЦА ОПШТИСНКОГ ВЕЋА РУМА

Успешно пословање
базена Борковац

Ч

ланови Општинског већа Рума на
својој 59. седници, која је одржана
17. јула, усвојили су предлог одлуке
о давању сагласности на конверзију дуга
у капитал за субјекат приватизације ЈАТ
– Техника д.о.о. која је донета на препору
ку Владе Србије.
Већ по обичају за процену вредности
две катастарске парцеле, једне у Борков
цу, једне у Индустријској зони, опредеље
но је да то буде Пореска управа у Руми, а
очекује се да ће се по основу продаје у
општински буџет приходовати око 2,5
милиона динара.
На овој седници су прихваћене и изме
не и допуне одлуке о радном времену
угоститељских, трговинских и занатских
објеката. Према речима Стојше Јовано
вића, шефа Одељења за инспекцијске
послове, у сарадњи са полицијом се
често врши контрола тога како угости
тељски објекти поштују поменуту одлуку
о радном времену.
– Појавио се, међутим, проблем са
радом трговинских објеката од којих неки
раде целу ноћ, а ми немамо законску
основу да реагујемо. Зато и предлажемо
да њихово радно време буде од 6 часова
до поноћи, како би се могли казнити вла
сници оних радњи које дуже раде – рекао
је Стојша Јовановић.
Усвојен је и предлог стратешких смер
ница за управљање земљиштем као
допринос уравнотеженом урбаном и
руралном развоју румске општине. Дра
ган Косановић, шеф Одељења за локал
ни економски развој, је подсетио да је у
том циљу потписан и меморандум о
сарадњи румске општине и ГИЗ-а, немач
ке организације за међународну сарадњу,
на основу споразума између Србије и СР
Немачке.
– Те смернице ће бити основ за израду
стратешких и развојних докумената рум
ске општине – указао је Косановић.

Седница Општинског већа

Наравно, све то је на трагу и Агенде
2030 Уједињених нација чији је један од
циљева, управо овај равномеран развој.
Црквене општине Добринци и Доњи
Петровци добиле су 300.000 односно
200.000 динара за грађевинске радове, а
то је и вредност средстава која су остала
приликом расподеле десет милион
а
динара по пројектима за цркве и верске
заједнице колико је било намењено у
општинском буџету.
На овој седници председник Општине
Слађан Манчић је информисао чланове
Општинског већа о видљивим резултати
ма рада Радне групе за базен коју је Веће
и формирало, у циљу бољег финансиј
ског рада, јер претходним, локална само
управа није била задовољна. Та група је
настала две недеље пре отварања купа
лишне сезоне на базену Борковац која је
почела 16. јуна.
– У првих месец дана рада у овој сезо
ни базен је остварио приход преко два
милиона динара, а то је знатно више него
претходних година и то упркос знатно

лошијем времену него прошле године.
Чињеница је да смо у овом првом месецу
имали 80 одсто кишних дана а остварили
смо поменути приход, што је јасан показа
тељ да се резултати постижу одговорним
и домаћинским понашањем – рекао је
Слађан Манчић.
Део прихода од близу 800.000 динара
је остварен продајом дневних улазница
на благајни базена, око милион динара је
приходовано од издавања простора на
базену, док је „Фриком“, за продају сладо
леда, платио 300.000 динара и донирао
базену 100 сунцобрана.
– Са реализована два милион
 а динара,
чак и да базен престане да ради сутра,
покрили би режију и спасиоц
 е, обезбеђе
ње, трошкове хемије, хлора и одржавања
и не бисмо улазили у минус као претход
не две године. Наравно, надамо се леп
шем времену и верујемо да ће наши
суграђани имати прилике да на базену
уживају у топлим данима у остатку јула и
августу – рекао је председник Манчић.
С. Џ.

ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА РУМА

Екскурзије за пензионере

О

пштинско удружење пензион
 ера
Руме имало је своју редовну годи
шњу скупштину у фебруару, када је
усвојен извештај о раду у прошлој и про
грам рада за ову годину.
Из извештаја се види да је Удружење
прошлу годину завршило финансијски
позитивно.
– То је делом, резултат нашег рада, а
великим делом захваљујући подршци коју
добијемо од локалне самоуправе, без чије
помоћи не би могли реализовати наше
предвиђене активности – каже за наше
новине Петар Бабић, председник Општин
ског удружења пензионера.
Удружење је у марту прикупљало при
јаве за бесплатну бањску рехабилитацију

својих чланова, која се финансира сред
ствима ПИО фонда.
За бесплатну рехабилитацију се прија
вило 300 пензионера, а Комисија фонда је
утврдила да њих 77 испуњава услове за
бесплатан боравак и лечење у бањама.
Општинско удружење је организовало у
јуну, екскурзију за своје чланове, у Субо
тицу, а током ове године би требало да се
организује још неколико екскурзија.
Пензионери имају и свој простор за сва
кодневно окупљање и рад, а у великој
сали се сваке суботе редовно одржавају и
пензионерска дружења уз музику.
Управо тај простор, како унутра, тако и
део споља, је окречен, сређен је санитар
ни чвор, купљене су нове завесе и обно

вљен дотрајали инвентар.
– За ове намене је утрошено 200.000
динара, а у томе нам је такође, помогла
локална самоуправа – каже Петар Бабић.
Иако је сада лето и високе температуре,
многе пензионере, поготово оне са малим
примањима, брине долазак зиме и набав
ка огрева, а преко Општинског удружења
огрев се може набавити на отплату, у више
месечних рата.
– Управо зато, ја позивам оне који
нису наши чланови да нам се придруже,
јер тако и финансијски јачамо и бићемо
у могућности да помогнемо већем броју
наших најуг роженијих чланова – истиче
Петар Бабић.
С. Џ.
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РУМА: РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНЕ УЛИЦЕ

Поштује се предвиђена
динамика
О
бимни радови на комплетној
реконструкцији Главне улице у
Руми започели су званично 11.
јуна када је том почетку присуствовао и
покрајински премијер Игор Мировић.
За протеклих више од месец дана,
иако временски услови нису били при
мерени сезони, предвиђена динамика
радова се поштује.
О овим радовима председник румске
општине Слађан Манчић каже да су се,
од почетка, определили за једну спори
ју варијанту реконструкције, у жељи да
улица у већем делу радова буде отво
рена за саобраћај, а и да бројне продав
нице и кафићи могу несметано да раде.
– Задовољни смо досадашњим учин
ком, радимо у етапама, страну по стра
ну улице. Радови иду доста добро, лева
страна из правца „Змај Јовине“ школе,
где су радови и први започели, ускоро
ће почети да се поплочава, а подземне
инсталације су ту већ урађене и мислим
да ћемо до 1. децембра овај велики
посао успешно окончати. И у делу Глав
не улице, од центра према малом парку
се изводе радови на обнови водоводне
и канализационе мреже, јер „Водовод“
користи прилику да током ових радова
обнови мрежу у поменутом делу – рекао
је Слађан Манчић.
Када је реч о плановима како ће се
реализовати ови радови, он додаје да
ће се прво урадити обе стране улице,
тротоари, паркинзи и зелене површине,
а финишираће се асфалтирањем коло
воза.
– Када се буде асфалтирао коловоз,
само тада ће Главна улица бити затво
рена за саобраћај, али до тога још има

Радови у Главној улици

времена. Али свакако да ћемо овим
обимним радовима добити једну леп
шу улицу – рекао је први човек румске
општине.
Вредност радова је преко 166 мили
она динара, а у тим средствима уче
шће Покрајине је са преко 130 милион
а
динара.
Подсетимо, на једној од последњих
седница Општинског већа донета је и
одлука да ће локална самоуправа помо
ћи стамбеним заједницама у зградама,
које желе да уреде фасаде својих згра
да, тако што ће им доделити две тре
ћине потребних средстава за поменуте
радове.

Ово важи за све стамбене зграде,
поготово за оне у самом центру, јер је
жеља локалне самоуправе да, уз ком
плетно реновирање Главне улице, она
има бољи изглед и због лепших и сређе
них фасада. Слађан Манчић каже да се
за ову иницијативу већ пријавила једна
стамбена заједница и да је управо реч о
згради на самом Градском тргу, која је и
једна од најстаријих у овом делу града.
– Драго ми је да је та зграда у самом
центру Руме, на тргу, и да су људи пре
познали нашу добру вољу и идеју да на
тај начин уредимо фасаде како у центру
тако и у самом граду – рекао је Манчић.
С. Џ.

ГРАДСКИ ТРГ РУМА

Акција добровољног давања крви

Р

умски Црвени крст значајан део својих активно
сти посвећује промоцији добровољног давала
штва и организовању акција добровољног дава
ња крви, а оне су сада усклађене и са новим Законом
о трансфузијској медицини чија примена је сукцесив
но започела од почетка ове године.
У оквиру тих активности, Црвени крст Рума ове
године по девети пут организује, у сарадњи са Инсти
тутом за трансфузију крви Србије, акцију на Градском
тргу, која је реализована 17. јула.
Она је у склопу летње кампање Института,јер су
током лета увек више изражене потребе за овом дра
гоценом течношћу и њеним продуктима.
– Ми смо увек имали велики одзив Румљана, пого
тово младих, па је тако било и данас. Одазвало се сто
наших суграђана, а крв је дало њих 89, међу њима
доста младих који су по први пут дали крв. Међутим,
добро је то што већина њих после тога постаје редов
ни давалац крви – каже Радованка Поповић Јанковић
из Црвеног крста Рума.
С. Џ.

Летња акција прикупљања крви на Градском тргу
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УПВО„ПОЛЕТАРАЦ“РУМА

Новикапацитети
решавајулистучекања

О

ве године у УПВО
„Полетарац“ уписа
но је укупно, у цело
дневном боравку 1.172
малишана из румске општи
не, а у полудневном 213.
– Новоуписано је 180
деце, док се на листи чека
ња налази 130 малишана.
Очекујемо да, када се отво
ри вртић у Путинцима, као
и среде просторије бивше
Дирекције за изградњу, да
ћемо решити овај проблем,
односно да листе чекања
неће бити – каже за наше
новине вд директора „Поле
тарца“ Радослав Машић.
То потврђују и речи првог
човека румске општине
Слађана Манчића који је
истакао да је до овог бро
ја на листи дошло делом, и
зато што је боравак у врти
ћу сада потпуно бесплатан,
па је и повећано интере
совање родитеља да своју
децу сместе у вртиће.
– Локална самоуправа
улаже максималне напо
ре да реши проблем са
листом чекања и прошири
капацитете тако да апелу
јем на родитеље да буду
стрпљиви. До решења би
могло доћи већ почетком
септембра, јер су у току
радови на вртићу у Путин
цима и то динамиком како
је и планирано. По оконча
њу свих радова, крећемо
са опремањем овог вртића,

РадовиуобјектуЦентар

а у две групе у Путинцима
биће смештено 50 деце,
из Жарковца, Путинаца
и Доњих Петроваца. Они
ће прећи у нови вртић при
путиначкој основној школи
и на тај начин ће се осло
бодити поједина места у
граду где су сада уписана –
каже Слађан Манчић.
Пронађена је и локаци
ја за нови објекат у самом
граду у којем би, до почет
ка нове школске године,
могло бити формирано
четири или пет група.
– Одлучили смо се за
простор у коме се тренут
но налази ЈКП „Паркинг и
инфраструктура“, који је
квалитетан и погодан да
се, после реновирања, у
њему оформи нови обје
кат „Полетарца“. Морам

РУМА:СПОРТСКИТЕРЕНИБРЕГ

Одржан
9.Фоамфест

Д

евети Пена фест одржан је 21. јула на
спортским теренима на румском Брегу. То је
јединствени музички фестивал електронсе
музике, највећи у Срему.
За бројне младе посетиоце припремљен је
музичко – визуелни спектакл са великим бројем
извођача и плесача, пиротехником и огромном
количином пене, како и доликује називу ове вели
ке журке.
Наступили су Викторија Метцкер из Мађарске,
Деа Тош, Леа Давогић, Ангела, Уна Андреа и као
специјалана гошћа Мими Мерцедес.

СлађанМанчић

да подсетим, да су у току и
велики радови на сређива
њу вртића у објекту „Цен
тар“  истакао је председ
ник Манчић.
Дакле, у септембру мали
шане и запослене у „Поле
тарцу“ очекује нови вртић
при путиначкој основној

РадославМашић

школи, реновиран објекат
у центру града, али и нови
простор код Дома здравља,
у просторијама ЈПК „Пар
кинг и инфраструктура“ и
ти додатни капацитети би
требало да реше проблем
садашње листе чекања.
С.Џ.
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НАСТАВАК РУМСКОГ КУЛТУРНОГ ЛЕТА

Прича о четири
познате Румљанке

П

редстављањем четири позна
те Румљанке које је приредила
Александра Ћирић, кустоски
ња - историчарка у Завичајном музеју
18. јула настављено је Културно лето.
Бројна публика имала је тако прилику
да чује о суграђанкама које су оставиле
шири траг својим животом и делом, а за
које многи нису ни чули – то су Перси
да Пинтеровић, Милена Миладиновић,
Мара Богдановић и Славка Петровић
Средовић које су у области образова
ња, науке и уметности оставиле знача
јан траг.
Александра Ћирић истиче да се
определила за ове четири изузетне
личности јер су оне означиле и почетак
борбе за афирмацију жена на пољима
изван традиционалног схватања њихо
ве улоге.
Крајем 19. века, као развијена при
вредна и трговачка средина, Рума је
имала све елементе европске вароши
са богатим културним животом. Иако је
образовање првенствено било наме
њено синовима из богатих породица, у
Руми су ту привилегију имала, наравно
у знатно мањем броју, и женска деца.
Персида Пинтеровић је била школо
вана учитељица која је радила у Шап
цу, у женској Учитељској школи, а њене
изванредне способности је запазио
Љубомир Ненадовић, ондашњи мини
стар просвете и на његов предлог она
почиње да ради у Вишој учитељској
школи у Београду.
– Персида је била позната и као хума
нитарна радница јер је била болничар
ка за време српско – бугарских ратова
и одликована је сребрном медаљом и

Александра Ћирић

захвалницом Црвеног крста за тај свој
рад – каже Александра Ћирић.
Милена Миладиновић је била Неми
ца, али је преузела православну веру
и удала се за познатог политичара др
Жарка Миладиновића. Ово је годи
на јубилеја, када се обележава век од
доношења одлуке о присаједињењу
Срема Србији која је донета управо у
њиховој кући у Руми. Милена је била
политички ангажована и подржавала
супругов политички ангажман, али се
истакла и на књижевном плану и била
је пријатељица великог песника Зма
ја. Захваљујући њој је његова биста,
која се сада налази испред истоим
 е
не основне школе у граду, и сачувана
током Првог светског рата. Др Жарко
Миладиновић и његова животна парт

Представа Сањарење: Прича из Терезина

нерка и сапутница Милена сахрањени
су на Градском гробљу у Руми.
Породица Богдановић је угледна рум
ска породица о којој је претходних годи
на била постављена и изложба у Зави
чајном музеју. Мара Богдановић је била
прва школована српска фотографкиња
која је школе завршавала у Минхену и
Бечу, где упознаје познатог вајара Тому
Росандића за којег се удаје. По поврат
ку у Београд има свој атеље а њени
портрети краљице Марије и тек рођеног
престолонаследника Петра II Карађор
ђевића коришћени су за серију разглед
ница.
Славка Петровић Средовић је рођена
Румљанка , кћерка чувеног штампара
Ђорђа Петровића који су имали штам
парију баш у просторијама Завичајног
музеја. Завршила је у Београду студије
сликарства, код Уроша Предића а уса
вршавала се у иностранству. Живила је
и стварала у Београду. Њена специјал
ност је била израда медаља.
Чувене су и њене скулптуре а једна
од њих је у Руми, у малом парку, „Три
детета са књигом“ која је откупљена
1955. године.
Славка је сахрањена на Градском
гробљу у Руми.
Представа Сањарење – прича из
Терезина, о страдању Јевреја, одигра
на је пред румском публиком 20. јула на
камерној сцени Културног центра.
Реч је о сценско – музичком делу
насталом по сценарију и у режији Нена
да Чолића у извођењу глумаца Плавог
позоришта из Београда.
То је једна фантастична прича из
логора Терезин, који је био познат по
томе што су у њега одвођени истакнути
чланови јеврејске заједнице.
У овој представи, кроз ликове Исуса
Христа, Барабаса, Хане Арен и Карла
Маркса промишљају се питања везана
за злочине против човечности, одговор
ности за њих, о религији и слободи, а
глумци у овој интензивној
представи, осим што глуме, игра
ју, певају и свирају неколико музичких
инструмената. Музика у представии
базирана је на духовним и светов
ним јеврејским песмама које јој додају
још ритма. Представа о којој је румска
публика имала подељене ставове, али
свакако никог није оставила равноду
шним.
До краја јула следи још изложба сли
ка Бранислава Јовичића, као и вечери
археолошког филма и предавање на
тему митских бића људског и полуљуд
ског облика.
С. Џ.

Пројекат „РУМСКА ПАНОРАМА“ реализује се уз финансијску подршку Општине Рума.
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ИРИГ: ПУТНА ИНФРАСТРКТУРА

Асфалтиран део
пута Врдник – Јазак

Тамара Петричевић и Стеван Казимировић

У

иришкој општини има
111 километара локал
них путева, чије је
одржавање у надлежности
локалне самоуправе. Свака
ко да је квалитетно одржа
вање путне инфраструктуре
битно, како због безбедности
саобраћаја, тако и у функ
цији развоја туризма, што је
једна од области од посебног
значаја за ову фрушкогорску
општину.
Асфалтирање пута Врдник
– Јазак је окончано 15. јула,
а ускоро, зависно од времен
ских услова, требало би да се
заврши и насипање банкина,
обележавање хоризонталне
саобраћајне сигнализације,
као и прочишћавање канала
поред пута у функцији атмос
ферске канализације.
Како сазнајемо од Тама
ре Петричевић, сарадника
за инвестиције у Општинској
управи, извођачи радова, а
то су били београдски Бау
мастер и румски Сремпут,
су уведени у посао 28. јуна.
Вредност
радова
на
асфалтирању овог пута у
дужини 1,7 километара је
била 20,4 милиона динара
и реч је у потпуности о сред

ствима Управе за капитална
улагања АП Војводине.
Реконструкцијом овог пута
побољшан је и прилаз мана
стирима у Јаску и Малој
Ремети, винарији Деурић,
етно- комплексу Фрушкогор
ска лугарница, а олакшан је
и прилаз бројним засадима
воћа, као и погонима за пре
раду који се налазе у околи
ни Јаска и Мале Ремете.
– Овај пут, али и одржа
вање путне инфраструктуре
је важно и за наше грађане,
али и туристе, јер је жеља
наше општине да развија
туризам, где видимо своје
потенцијале. Ми смо кренули
у израду више пројеката за
наше локалне путеве, а овај
пројекат асфалтирања дела
пута од Врдника до Јаска
смо радили прошле године,
јер је био у најлошијем ста
њу – рекао је за наше нови
не, приликом обиласка радо
ва на асфалтирању пута, 13.
јула председник Општине
Стеван Казимировић.
Милутин Моћић живи у
Партизанској улици у Врд
нику, одакле је започело
асфалтирање ове деонице,
и истиче да све што се ради

у интересу грађана је добро.
– Било да је реч о путу,
канализацији,
водоводу,
овакви пројекти су важни,
поготово што је Бања Врд
ник туристичко место. Овај
пут је веома прометан ина
че, има и доста камион
 а који
иду у правцу Јаска, Сремске
Митровице, Руме… Подр
жавам све активности које
доносе добро грађанима –
рекао нам је Милутин.
Стеван Казимировић, први
човек иришке општине каже
да се на овом неће стати, јер

Милутин Моћић

се тренутно ради пројекат
пута од Јаска до Мале Реме
те, како би се спојио са путем
који излази на Гребенски пут.
– Завршен је и пројекат
деонице Гребенског пута ,
раније познатог као Парти
зански пут, од Иришког вен
ца до Змајевца и за средства
за њих ћемо конкурисати на
јесен. Ми радимо на пројект
ној документацији тих локал
них саобраћајница, јер су
нам оне битне за развој тури
зма. То су све путеви који
се налазе у западном делу
наше Општине, где је успе
шан развој туризма заиста
видљив. Пројекти које сам
поменуо су нам приорите
ти, мада ми, скоро у сваком
насељеном месту, имамо
манастире, а да би туристи
могли да дођу до њих, важно
је да постоји добра саобра
ћајница – закључује Стеван
Казимировић.
Како сазнајемо од Алек
сандра Манојловића, дирек
тора ЈП Комуналац у току је и
израда пројекта за асфалти
рање улице у дужини од око
600 метара у избегличком
насељу у Крушедол- селу.
С. Џ.
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КОНЦЕРТ НА ЖИТНОМ ТРГУ

Маестре и пријатељи

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИРИГ

Мање
сиромашних

У

иришкој општини се,
после дужег периода,
смањује број незапо
слених и материјално угро
жених породица.
Подсетимо, право на нов
чану социјалну помоћ има
ју породице или појединци
који немају никаквих нов
чаних средстава по основу
рада, прихода од имено
вине или остварују приход
који је мањи од социјалне
помоћи. Прошле године је
1.010 лица добијало овај
вид помоћи.
– У евиденцији нашег
Центра за социјални рад
у априлу ове године смо
имали 880 корисника, одно
сно 402 носиоца – породи
ца, док је у истом периоду
прошле године било 1.117
корисника, дакле евидентно
је смањење броја корисни
ка – коментарише за наше
новине Силвана Лаћарац,
директорка Центра за соци
јални рад.
Сваке године у мају се
ради ревизија, односно пре
испитивање права за кори
снике који примају новчану
социјалну помоћ у неогра
ниченом трајању. Уколико
је лице неспособно за рад
а чланови његове породи
це у већем делу неспособни
за рад, онда породица има
право на помоћ током целе
године. Ограничено право
са друге стране подразуме
ва да породица има право

на помоћ до девет месеци.
-Ове године смо радили
преиспитивање за 190 ниси
лаца права, док је пре три
године тај податак био 344
носилаца права. И ово нам
указује на смањење бро
ја материјално угрожених у
иришкој општини – истиче
директорка Лаћарац.
Међу ових 190 нисилаца,
по структури породице пре
овлађују једночлана дома
ћинства – 71, а ради се о
женама старијим од 62 и
мушкарцима старијим од
65 година, потом двочлана
домаћинства – 39, трочла
них је 15, четворочланих 34,
док је петочланих и шесто
чланих домаћинстава 17,
односно 14.
Основица новчане соци
јалне помоћи је 8.283 дина
ра а потом постоји начин
на који се израчунава виси
на износа за сваког члана
домаћинства. Тако једно
члана породица – по приме
ни ових правила, прима око
7.000 динара, четворочлана
– ако родитељи имају двоје
деце око 13.000, а вишечла
на око 20.000 динара.
– Ове суме су свакако
минимум за задовољавање
егзистенцијалних потреба
појединаца или породица
– каже Силвана Лаћарац
коментаришући погрешну
претпоставку већине која ту
помоћ не прима, да је реч о
знатно већим сумама.С. Џ.

Пројекат „ИРИГ ПРЕСТОНИЦА ФРУШКЕ ГОРЕ“
реализује се уз финансијску подршку Општине Ириг.

Житни трг у Сремској
Митровици у свом новом руху,
у недељу 22. јула, окупио је у
новоформираном амфитеа
тру више стотина посетилаца
поводом концерта музичког
састава Маестре и пријатељи.
Ово је прва у низу манифеста
ција које ће се одржавати у
амфитеатру Житног трга, који

је његовом недавном рекон
струкцијом управо оваквим
манифестацијама и намењен.
Сви присутни могли су да
уживају у композицијама кла
сичне и филмске музике, као
и оне нешто савременије, а
том приликом приказан је и
нови промо спот Града Срем
ска Митровица. 
Н. М.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

Саопштење
за пензионере

Р

епублички фонд за пен
зијско и инвал идско
осигурање обавештава
пенз ио н ер е из Сремс ке
Митровице, као и пензионере
из Старe Пазовe, Инђијe,
Румe и Шида да ће од 23.
јула моћи да преуз имају сво
је пензионерске картице, сва
ког радног дана од 8 до 15
часова.
Пензионери са пребивали
штем у Сремској Митровици
преузимаће картице у Филија
ли РФ ПИО Сремска Митро
вица, Светог Димитрија 2.
Пензионери Старе Пазове
преу з им аћ е пенз ио н ерс ке
картице у служби Филијале
Сремска Митровица у Старој
Пазови, Ћирила и Методија
18, док ће пензионери са пре
бивалиштем у Инђији своје
пензион
 ерске картице преу
зимати у просторији Репу
бличког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање у
Инђији, Војводе Степе 16.
Пензионери Шида ће преу
зимати своје пензионерске
картице у испостави Филија
ле Сремска Митровица у
Шиду, Светог Саве 40, док ће
пензионери са пребивали
штем у Руми своје пензионер
ске картице преузимати у
испостави Филијале Сремска
Митровица у Руми, ЈНА 164.
Пензионери на територији

општине Пећинци моћи ће да
преузимају пензионерске кар
тице у Удружењу пензион
 ера
у Пећинцима, Јове Негушеви
ћа 6, од 9 до 15 часова, у
периоду од 23. до 27. јула,
док ће након тога, пензион
 ер
ске картице преузимати у
испостави Филијале Сремска
Митровица у Руми, ЈНА 164.
Пензионери на територији
општине Ириг моћи ће да пре
узимају пензионерске карти
це у Удружењу пензионера
Ириг, Војводе Путника 39, од
9 до 15 часова, у периоду од
30. јула до 3. августа, док ће
након тога, пензионерске кар
тице преузимати у испостави
Филијале Сремска Митрови
ца у Руми, ЈНА 164.
Свим корисницима неопхо
дан је идентифик ациони
документ, лична карта или
пасош, да би преузели карти
цу. Након израде и расподеле
пензионерских картица зате
ченим корисницима пензија,
приступиће се изради пензио
нерских картица за нове кори
снике, који су укључени у
исплату после 26. фебруара
ове године. Породични пензи
онери, родитељи, старатељи
и хранитељи приликом дола
ска по пензион
 ерску картицу
требало би да понесу послед
њи чек од пензије, односно
извештај корисника из банке.
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Усвојен програм коришћења
државног земљишта

Никола Видић, Велимир Ранисављевић и Милана Момчиловић Свилокос

У шидској општини има 6.007 хектара пољопривредног земљишта. Обрадив део
износи 4.200 хектара. На основу права пречег закупа резервисано је  око 2000 хектара,
а преостали део земљишта биће подељен путем јавног надметања

Н

а самом почетку седнице Скуп државној својини на територији шид
штине Општине Шид, која је ске општине за 2018. годину. Ову тач
одржана прошлог петка 20. јула, ку, објаснила је испред Канцеларије
потврђен је мандат одборнику Скуп за пољопривреду Општине Шид
штине Општине Шид Јови Лазићу Весна Брдар, истичући да су све
испред листе Социјалистичке партије локалне самоуправе у Србији почеле
Србије Ивица Дачић, који је именован да користе географски информацио
уместо одборника Дејана Логаруши ни систем у сарадњи са немачком
ћа, који је поднео оставку на место организацијом, у циљу спречавања
одборник а због сукоба интереса. злоупотреба.
– Резултат тог пројекта јесте израда
Председник СО Шид Велимир Рани
сављевић, пре разматрања предви апликације којом се доноси годишњи
ђених тачак а дневног реда,
обавестио је одборнике да је
на захтев СПС-а, уместо
Биљане Жеравић за шефа
одборниче групе те странке,
изабран Милош Радека. Тако
ђе, већином гласова изгласа
но је решење о разрешењу
чланова Општинског већа Дра
гана Гутића који је био на стал
ном раду и Живана Илића.
Тајним гласањем одборници су
изаб рал и
нове
члан ове
Општинског већа: Милоша
Милошевића без заснивања
радног односа, Теу Милић
такође без заснивања радног
односа и Александру Жигић
којој је промењен статус члана
Већа у сталном радном одно
су.
Након избора нових чланова
Већа, већином гласова усвојен
је предлог програма заштите,
уређења и коришћења пољо
Јово Лазић
прив редн ог
земљиш та
у

програм заштите, уређења и кори
шћења пољопривредног земљишта у
државној својини. Циљ израде ове
апликације је боља контрола, праће
ње и коришћење, као и само упра
вљање пољопривредним земљиштем
у државној својини. Централна апли
кација је директно повезана 24 часа
дневно са Министарством пољопри
вреде и Републичким геодетским
заводом, тако да је свака злоупотреба
сведена на минимум – рекла је Брдар.
Иначе, према подацима
Републичког геодетског заво
да, површина пољопривредног
земљишта по катастарским
општинама у шидској општини
износи 6.007 хектара. Обрадив
део пољопривредног земљи
шта износи 4.200 хектара.
Одлуком о буџету Општине
Шид средства која су опреде
љена за мере и активности у
области заштите и коришћења
пољопривредног земљишта
износе 49 милион
 а и 100.000
динара. На основу права пре
чег закупа, на основу гајења
домаћих животиња, добијена
је сагласност за 83 лица која су
испунила законске услове по
овом јавном позиву. Површина
која је за њих планирана је око
2.000 хектара, а преос
 тали део
земљишта биће подељен
путем јавног надметања.
Дневни ред допуњен је са
још две тачке дневног реда.
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Већином гласова
изгласано је решење
о разрешењу чланова
Општинског већа
Драгана Гутића
и Живана Илића.
Тајним гласањем
одборници су
изабрали нове
чланове Општинског
већа: Милоша
Милошевића,
Теу Милић и
Александру Жигић

Дечје шаренило
и богат програм

Дечје шаренило

Једна од њих односила се на доноше
ње и усклађивање статута Општине
Шид са новим законским прописима.
Како је за говорницом изјавио начел
ник општинске управе Ромко Папуга,
Закон о изменама и допунама о
локалној самоуп
 рави, ступио је на
снагу 28. јуна текуће године и њиме је
предвиђено да локалне самоуправе у
року од девет месеци, ускладе своје
Статуте са одредбама тог прописа.
– Имајући у виду да пре усвајања
предлога Статута треба затражити
мишљење надлежног министарства,
определили смо се да тај предлог
усвојимо раније. Како би све било у
складу са законом, предлаже се и
комисија која ће израдити нацрт Ста
тута. У комисију су предложени Вели
мир Ранисављевић за председника,
Ромко Папуга, Милица Дреновац,
Снежана Бунић и Бојана Мравик за
чланове комисије. У процедури овог
нацрта предвиђена је, између оста
лог, и једна јавна расправа која би
трајала 15 дана. За 23. август плани
рана је јавна дебата, а средства јав
ног информисања обавештаваће јав
ност о могућим давањима примедби и
сугестија предлога статута – истакао
је Ромко Папуга.
Усвојен је и предлог одлуке о распи
сивању конк урса за именовање
директора у ЈП Завод за урбанизам, с
обзиром да досадашњем вршиоцу
дужности директора тог јавног преду
зећа, ускоро истиче мандат.
Остале тачке дневног реда односи
ле су се на резрешења и именовања
појединих чланова школских, надзор
них и управних одбора.

У

недељу 22. јула, на Тргу културе
у Шиду, Савет за бригу о деци
под покровитељством Културно
образовног центра Шид, Туристичке
организације Шид и Општине Шид,
званично је отворио четврто Дечје
културно лето. Свакодневно, од 22. до
27. јула, од 19 до 21 час, на Тргу култу
ре биће одржаване играонице за децу,
које ће водити просветни радници, на
радост бројних малишана из шидске
општине. Током шест узбудљивих
дана предвиђени су дани игре, учења,
радости, плеса и такмичења, уз пуно
осмеха, љубави и дружења. Прво
вече било је резервисано за шарени
ло музике и покрета. Већ друге вече
ри малишани су уживали у шаренилу
фризура, затим шареном шору, спорт
ском шаренилу, шареним крофница
ма и шаренилом под маскама.
Отварање Шидског културног лета
предвиђено је за 28. јул концер
том музичке групе Ничим изазван,
а потом следе богата и разноврсна
културна дешавања, за све узрасте и
различита интересовања, све до 19.
августа, шидске славе Преображења.
У недељу 29. јула на летњој сцени
ће се одржати концерт музичких гру
па Прим тајм и Дед хорс, а 30. јула
Шиђане ће забављати Бојан Бабић
и пријатељи. Концерт музичке групе
Свети грал заказан је за 31. јул, а 1.
августа на летњој сцени представи
ће се кантаутор Бојан Милановић.
Концерт народне музике у извођењу
Бранимира Млинара и Сремских там
бураша, планиран је за 2. август, док
ће 3. августа бити одржан концерт
групе Ким Тамара и музичке групе

Тешко вријеме. Дечји корзо, Пеђо
лино уз кловнове, жонглере и пред
ставе за децу, предвиђени су за 4.
август, док ће се сутрадан, 5. августа,
на Тргу културе одржати шаховска
симултанка. Концерт музичких група
Бандитоси и Прогресив бенд одржа
ће се 6. августа, а концерт народне
музике уз Екстаза бенд, Николу и
Јелену Марош биће одржан у уторак
7. августа. Ауто шоу и концерт групе
Неуништиви предвиђени су већ за
наредни дан, а у четвртак, 9. августа,
Шиђане ће забављати Stela cruise
band и Revolt electric. Традиционал
на манифестација Дани вина уз кон
церт ансамбла Зоруле, биће одржан
10. августа, а затим, 11. августа, сле
де Етно дан и традиционална Шид
ска фијакеријада. Већ 12. августа,
на летњој сцени наступиће трубачи
Данијела Јокановића, а затим следи
модна ревија и манифестација Metal
day, која ће ове године бити одржана
у Рускачи (Русинском дому). Мани
фестација Песмом против пушења,
дроге, сиде и алкохола, планирана је
за 13. август, док ће 14. августа бити
одржан концерт Ју пак, Мија, Gras
hoper, Брат Макс и DJ Slash. За 15.
август планиран је концерт за Синђу,
16. августа концерт састава Господа
музичари и концерт Драгана Макиви
ћа. Calipso band забављаће Шиђане
17. августа, а 18. на летњој сцени ће
се представити Амаро бенд и Милан
Митровић. Последњег дана Култур
ног лета, 19. август, наступиће група
Гарави сокак. Сви најављени концер
ти одржаваће се на летњој бини Кул
турно образовног центра од 21 сат.

Пројекат „ШИДСКА ТРИБИНА: ОД СРЕДЕ ДО СРЕДЕ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Шид.
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ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИНФРАСТРУКТУРУ

Велики пројекти
за бољи живот грађана

Председник општине Ђорђе Радиновић

У току реконструкција центара у Сурдуку и Крњешевцима, изградња водовода у
Војки и почетак радова на изградњи кружног тока у Старој Пазови према Инђији

Н

ајважније актуелне инвестиције
у инфраструктуру које се реали
зују на територији општине Ста
ра Пазова и план осталих инвестиција
и инфеструктурних пројеката биле су
тема конференције за новинаре која
се одржала 19. јула у згради општине,
а на којој је говорио председник општи
не Ђорђе Радиновић.
Радиновић је истакао да су у току
реконструкције центара у Сурдуку и
Крњешевцима, при крају су и радови
на изградњи дела четврте фазе у Вој
ки, а започета је изградња кружне рас
крснице на државном путу Београд –
Нови Сад у Старој Пазови и раскршћу
улица Фрушкогорска, Виноградарска и
Масарикова.
У протеклом периоду завршена је
изградња саобраћајнице „Улица Глав
на“ у оквиру јужног дела Централне
радне зоне у Старој Пазови, као и
реконструкција центра Нових Банова
ца у делу Школске улице са уређењем
око цркве са саобраћајницама, адап
тирана је новобановачка основна шко
ла и вртић у Старим Бановцима, а
изграђени су кружни токови на држав
ном путу IIА реда број 127.
Радиновић је додао да ће се у току
ове године кренути са изградњом
спортских хала у Старим Бановцима и
Новој Пазови, израдиће се пројектно
техничка документација за реконструк
цију и доградњу Основне школе у

Белегишу, набавиће се и уградити
опрема за систем видео надзора за
аутоматско препознавање регистар
ских таблица моторних возила и детек
цију саобраћајних прекршаја, изгради
ће се јавна расвета на коридору део
нице пута IIА реда број 127 Путинци –
Стара Пазова – Стари Бановци, улице
Вука Караџића, Бановачка и петље за
Е-75, изградиће се, санирати и рекон
струисати објекти фекалне канализа
ције у улици Јана Сикоре у Старој
Пазови, а асфалтираће се и улице
Бранка Радичевића, Подунавског пар
тизанског одреда, Пере Нинковића,
Николе Момчиловића, 21. Октобра и
Јана Сикоре у Старој Пазови, улица
Црногорска у Новој Пазови и улица
Зоре Авакумовић у Голубинцима.
Када се говори о изради пројектне
документације за нове инвестиције,
грађевинске дозволе исходоване су за
изградњу бициклистичке стазе од
постојеће до центра у Белегишу,
локални пут Голубинци – Шимановци,
вртић у Старим Бановцима, прошире
ње Учитељске улице у Старој Пазови
и изградњу кружног тока у поменутој
улици, изградњу канализационе мре
же у блоку 9 у Новој Пазови, у улицама
Бошка Бухе, Петра Кочића, Слобода
на Јовановића, делу Војвођанске ули
це и делу Колског пута, затим Јована
Поповића и Марије Бурсаћ, Петра
Шкундрића, Босанска и Деспота Сте

фана Лазаревића. Грађевонске дозво
ле издате су и за следеће пројекте:
реконструкција и доградња дела
локалног пута од раскрснице улица
Светосавска и Змај Јовина у Старој
Пазови до испред раскрснице са ули
цом Миленка Певца у Старим Банов
цима, израда и монтажа ограде и над
стрешнице Предшколске установе
„Херој мајор Горан Савић“ у Новим
Бановцима и радови на реконструкци
ји крова Основне школе „Милан Хаџић“
у Војки.
наредном периоду у плану је
припрема пројеката који се тичу
изградње пешачко бициклистич
ке стазе од базена до улице Милоша
Обилића у Новој Пазови, доградње
Предшколске установе „Полетарац“ у
Старој Пазови, реконструкције Основ
не школе „Бошко Палковљевић Пинки“
у Старој Пазови, реконструкције улице
Владимира Хурбана у Старој Пазови,
изградње НН мреже, пројектовања
јавног осветљења атмосферске кана
лизације на територији општине, изра
де пројекта доградње зграде Тужила
штва и Привредног суда, извођења
радова на бушењу бунара, припреме
документације за уређење центра у
Голубинцима и изградњу Дома култу
ре у овом селу, као и реконструкције
Главне улице у насељу Бановци –
Дунав.
С. С.
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Прошле године је на деоници Београд Сириг успостављен затворени систем
наплате, по пређеном километру, што се
одразило на повећан прилив возила на
наплатној станици Стара Пазова. Из надле
жног предузећа поручују још да се планира
проширење наплатне станице Стара Пазо
ва, са успостављањем још шест саобраћај
них трака од тога две за електронску напла
ту путарине.

Кораци година
Промоција збирке песама старопазовча
нина Јарослава Литавског Крокy Роков или
на српском Кораци година, одржана је у
позоришној сали у Старој Пазови. Он,
његов живот и његова расположења и
виђење живота, овако је шесдесетседмого
дишњи аутор описао своју прву збирку
песама коју је прикупљао седам година.
Национални савет словачке националне
мањине, који се између осталог бави и
финасијском подршком књижевних изда
ња, подржао је издавање овог дела. Свака
песма има илустрацију, односно уметничку
слику коју је урадио Михаел Смишек. Књига
има тираж од 300 примерака и написана је
на словачком језику.

КАНАЛИЗАЦИЈА

Продужетак мреже

ДАНИ ОПШТИНЕ
утрошити за рестаурацију иконостаса и
стасидија у храму Преноса моштију Светог
оца Николаја, као и за рестаурацију иконо
стаса у капели Светог Пантелејмона на
месном гробљу. Ове године приступиће се
изради другог дела пројекта светосавског
дома, а изградиће се капија и ограда на
порти у храму Покрова Пресвете Богороди
це у Старој Пазови што ће коштати 2,5
милиона динара. Преостала средства
намењена су за програме и осталих цркви
у Старој и Новој Пазови, Новим Бановцима,
Крњешевцима и Голубинцима, а издвојена
су средства и за функционисање Светосав
ског звонцета.

ФК ПОДУНАВАЦ БЕЛЕГИШ

Нова управна зграда

До краја године биће завршени радови
на изградњи фекалне канализације у улици
Јана Сикоре у Старој Пазови. Ради се о
санацији и реконструкцији секундарне
канализацион
 е мреже у дужини од око 760
метара и изградњи кућних прикључака у
дужини од око 1.150 метара у овој улици. У
току је припрема документације за обја
вљивање јавне набавке за одабир извођа
ча. Ова инвестиција представља наставак
започетих радова на фекалној канализаци
оној мрежи која је неопх одна за нормално
функционисање домаћинстава у централ
ној зони насеља. Продужетак мреже знача
јан је због укидања септичких јама у густом
насељеном месту Старе Пазове што ће
значајно утицати и на побољшање хигијен
ских услова живота мештана.

У Белегишу је у току изградња нове
управне зграде Фудбалског клуба Подуна
вац коју финансира Општина Стара Пазо
ва. Завршетак изградње очекује се за око
два месеца, а вредност ове инвестиције је
око 10 милиона динара. Нефукционалност
старе управне зграде Фудбалског клуба
Подунавац са историјом дугом осамдесет
пет година захтевала је изградњу нове
зграде површине 450 метара квадратних.
Резултати тима потврда су да једини спорт
ски клуб у овом селу заслужује нову управ
ну зграду која ће се састојати из два дела:
у доњем ће се налазите свлачионице и
канцеларије управе, а у горњем ресторан.

Рибља чорба
и Аца Лукас
Дани општине Стара Пазова по први пут
ове године биће обележени тродневном
свечаношћу 31. јула, 1. и 2. августа. Првог
дана обележавања наступиће чланови гру
пе Рибља чорба на Тргу др Зорана Ђинђи
ћа с почетком у 21 час са предгрупом Кра
ве на путу. Другог дана обележавања зака
зани су концерти музичких група Тезгарок и
Про боно, такође на Тргу од 21 сат. Послед
њег дана ове манифестације од општин
ског значаја, 2. августа, на Светог Илију
тачно у подне одржаће се свечана Седни
ца СО у Позоришној сали, од 19 сати зака
зана је промоција илустроване књиге Ста
ра Пазова Бранка Орешчанина у истом
простору, док је од 21 сат на Тргу планиран
концерт Аце Лукаса са предгрупом Пангеа
бојс, овогодишњим победницима прве
Пазовизије.

НЕПРОПИСНО ОДЛАГАЊЕ
ОТПАДА

Казне до
100.000 динара

ГУЖВЕ НА ПУТЕВИМА

Проширење
наплатне станице

ОПШТИНСКИ БУЏЕТ

Средства за цркве
Тридесет милиона динара опредељено
је у општинском буџету за реализацију про
грама цркви и верских заједница у циљу
унапређење верских слобода и оставрива
ња општег добра и заједничког интереса.
Највећи део средстава, седам милиона
динара намењен је за санацију крова, уре
ђење црквене ограде порте и санацију
црквене свечане сале у храму преноса
моштију Светог оца Николаја у Војки. Поред
тога, ове године настављају се радови на
фрескописању храма Преподобне мајке
Параскеве - Свете Петке за шта је издвоје
но четири милиона динара, као и радови на
изградњи Храма Преподобне мајке Ангели
не у насељу Бановци Дунав за шта је опре
дељено три милиона и 200 хиљада динара.
У Белегишу ће се три милион
 а динара
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Протеклог викенда кроз наплатну стани
цу Стара Пазова прошло је око 110 хиљада
возила, што је у поређењу са истим перио
дом прошле године повећање од око 12
одсто, што је стварало гужве и задржавања
до 30 минута. Апел ЈП Путеви Србије, како
би се избегле гужве које се стварају углав
ном у вечерњим сатима, је употреба елек
тронске наплате путарине, коју већ сада
користи свако треће возило, које подразу
мева комфоран пролаз без задржавања.

Између 70 и 80 дивлњих депонија створи
се током трајања једног годишњег доба на
територији општине Стара Пазова. Надле
жни истичу да је један од најкритичнијих
потеза путни правац између Нове Пазове и
земунског насеља Бусије где су дивље
депоније само током ове године чишћене
три пута. За неадвекатно одлагање отпада
и стварање дивљих депонија надлежна је
комунална инспекција при Одељењу за
инспекцијске послове и комуналне делат
ности, а за чишћење истих одговорно је
ЈКП Чистоћа. У Чистоћи истичу да дневно
ово предузеће сакупи и од 120 до 140 тона
отпада који се одлаже на градској депонији
у Старој Пазови. Подсећамо, казне за лица
која одлажу отпад на непрописним мести
ма крећу се до 100.000 динара, а узимајући
у обзир да је видео надзор постављен на
најкритичнијим локацијама, откривање
починилаца све је учесталије.

Пројекат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Стара Пазова.
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Селокојеживи
П

утинци се налазе у
централном делу Сре
ма, а у источном делу
општине Рума. Кроз село
пролази пут који повезује
Руму, Инђију и Стару Пазо
ву. Ту је и пруга, која пове
зује Београд и Шид, а чији
је значај у прошлости био
далеко већи. По послед
њем попису из 2011. године,
Путинци имају 2.745 станов
ника у око 1.000 домаћин
става.
Насељавањем
станов
ништва ближе путу наста
је и име – Путинци. Некада
је ово село било и општи
на, 1900. године, када је у
Путинцима постојала кре
дитна задруга, ватрогасно
немачко друштво, апотека,

циглана, кудељара, сушара,
штампарија...
Председник Савета месне
заједнице Бранко Мандић
воли да каже да су Путинци
центар света, јер се нала
зе у самом центру између
великих градова: Београда,
Новог Сада, Инђије, Старе
Пазове...
– Много нам доприноси
то што смо близу великих
градова, првенствено што
се наши људи из села запо
шљавају у фабрикама у
Руми, Инђији и Пазови. Због
тога ја кажем да су Путни
ци центар света. Од када
су са радом почеле бројне
фабрике у Руми, од тада
нам се број становника ста
билизовао. Раније је, као у

ЦркваСветогАрхангелаГаврила

сваком селу постојао тренд
одлажења, а сада су две
младе породице дошле да
живе у Путинце и овде купи
ле кућу. Путинци су раднич
ко село одувек, а у селу је
највише заступљено ратар
ство – испричао нам је пред
седник Савета месне зајед
нице Бранко Мандић.
Некада је у селу живело
доста Немаца, а најинтен
зивније насељавање било
је педесетих и шездесетих
година 19. века. Последње
немачке породице отишле
су из Путинаца 1944. годи
не. Свему овоме сведочи
црква у центру села посве
ћена Светом Ивану Непо
муку, која би ускоро треба
ла да се реконструише, док

БранкоМандић

сеоска православна црква
посвећена Светом арханге
лу Гаврилу краси село.
– Црква у центру села,
била је немачка, сада је под
управом католичке цркве.
Дуго година ништа на њој
није рађено, али се сада за
реконструкцију залаже нови

Матичнашкола„ДоситејОбрадовић“Путинци
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Нови простор
за малишане
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Slavi{a Krsmanovi}

Л
Радови на вртићу

У Путинцима се тренутно
врше радови на уређењу
вртића у којем ће у наред
ном периоду боравити од 50
до 100 деце, а говори се и о
могућности целодневног и
полудневног боравк а нај
млађих.
Снежана Стојић, директо
рица матичне школе „Доси
теј Обрадовић“ којој припа
дају и подручна одељења у
Жарковцу и Доњем Петров
цу, каже да школу похађа
укупно 272 ђака.
– Имамо 38 уписаних
првака, док их је прошле
године било 30. У Доњим
Петровцима и Жарковцу
деца иду у школу од првог
до четвртог разреда. Након
тога, од петог до осмог раз
реда, долазе у матичну шко
лу овде у Путинце. Онда
имамо по два одељења
петог, шестог, седмог и
осмог разреда. У склопу
школе има 15 кабинета и
свака учитељица има своју
учионицу, па је довољан
број учионица омогућио да
се настава нижих и виших

разреда одвија у једној сме
ни. Комбинованих одељења
у Путссинцима нема– исти
че директорице школе Сне
жана Стојић.
Према њеним речима, ову
школу је некада похађало
од 600 до 800 ученика. Сада
је ситуација другачија. Без
обзира на то, овој школи је
одобрен пројекат комплетне
реконструкције школе, а
његова реализација очекује
се током наредне године.

жупник, са којим имамо
одличну сарадњу. За њега
имамо само речи похвале.
У току су радови на врти
ћу, пошто има доста деце,
а током наредне године,
очекује се и реконструкција
школе. Када се све то завр
ши, радићемо на томе да се
у Путинцима отвори неки
погон како би се мешта
ни упослили. Од тога нема
одустајања. То нам је након
уређења вртића и шко
ле приоритет. За сада, све

што смо зацртали, то је и
остварено. Имамо пројекат
за канализацију, то је баш
велика инвестиција. Треба
да се уради и пројекат за
пречистач. У скорије време,
очекује нас и постављање
расвете дуж нове бицикли
стичке стазе, која је уређена
између Путинаца и Жарков
ца– истиче први човек села
Бранко Мандић, који је на
тој функцији пет година.
С. С.
Фото: В. Ц.

Снежана Стојић

Фер плеј

ето је. Бар тако пише на
календару. Еуфорија
после Светског првен
ства у фудбалу се стишала и
сада је време за клубове да
се што боље припреме за
предстојећу сезону. Богати и
велик и одрађ ују турн еје
широм света. Мора нека кин
та да се отме Кинезима, Аме
рима, Аустралијанцима. Они
мали, попут наших клубова,
изврћу зглобове у квалифика
цијама за европска такмиче
ња са полуаматерским клубо
вима. Идеална прилика да се
ближе упознамо са бившим
совјетс ким
републик ам а.
Када мало одмакну квалифи
кације, дануће и они душом,
па ће извући неку ближу
дестинацију. Наравно, уколи
ко прођу ове рекреативце.
Али јебига, то је фудбал.
Неком иде лова, публик а,
ђакузи после текме и хотел са
пет звездица, а неком роваре
ње по ободу Европе у нади да
се направи подвиг и пласира
у Лигу шампиона и Лигу Евро
пе.
Не постоји правда у фудба
лу. То је свима јасно. Ко има
лову, тај игра Лигу шампиона.
Како време одмиче, све је
већи јаз између богатих и
сиромашних. Уосталом, није
ли то случај и у осталим сфе
рама друштва? Малим клубо
вима је све теже да се пласи
рају у Лигу шампиона. Про
стора за неко чудо је све
мање. Све иде ка томе да се
једног дана створи такмичење
у којем ће учествовати само
они који имају новац, без
обзира на то где су завршили
на крају сезоне.
Није то случај само у фуд
балу. Евролига у кошарци је
најбољи пример за то. И када
се деси да неки мали клуб
освоји титулу и пласира се у
највеће европско такмичење,
врло брзо се нађу или изми
сле неки услови које тај клуб
не може да испуни. Онда
наравно ту ускаче клуб који
има лову и ето радости. Већ
неколико пута се дешавало у
нашој регионалној АБА лиги.
Назад на фудбал. Пре неког
времена су постављена пра
вила финансијског фер плеја.
Идеја је била да клуб сме да

потроши онолико колико је
зарадио. Звучи једноставно?
Па и није баш. Мафијаши који
воде европски и светски фуд
бал су осмислили жваку за
обичан свет, а истина је да
постоји толико правних путе
ва да се заобиђе то правило,
да они најбогатији немају раз
лог за бригу. Уместо да дође
до једнакости и истих услова
за све, добили смо још веће
трансфере који сада већ губе
сваки смисао. Неимар узме
лову од Арапа и сам откупи
своју слободу, голман Ливер
пула киксне у финалу Лиге
шампиона, ови доведу другог
за 70 милиона евра, Роналдо
бежи у Италију због мањег
пореза, Манчестер Сити поку
повао бога оца. Могло би се
набрајати у недоглед.
У целој тој причи, где су
наши клубови? Па нигде. Гре
бу и рукама и ногама да стиг
ну до задњег кола квалифика
ција па шта им бог да. И ако
случајно неком богаташу ста
ну на пут, увек могу да попију
суспензију. Јер, наравно, не
поштују тај финансијски фер
плеј. Увек може да се ископа
неки незадовољни јадник који
се у неком моменту своје
каријере зајебао па дошао у
српски фудбал, а ови наши му
остали дужни три плате. Ту су
наравно и фамозни „навијачи“
који као да једва чекају па да
неким својим фашистичким
или расистичким потезом ука
нале свој клуб. Али то су већ
наши проблеми и сами смо
криви за то.
Звезда и Партизан су про
шле године имали успешне
сезоне у Европи. Видећемо
шта могу сада да ураде. За
разлику од претходних сезо
на, ове године нисмо видели
тоталну распродају играча.
Бар не за сад. Од осталих
наших клубова не треба оче
кивати превише, за њих би
пласман у Лигу европе био
раван чуду. Предстоји нам
финиш лета, навијање за свој
клуб, псовање тренера или
можда судије па онда разоча
рање када клуб прода свог
најбољег играча у августу.
Нека и ове године играју у
Европи, све ће им бити опро
штено.
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Репрезентативно здање
у центру града

Н

а углу главног митровачког Трга
Ћире Милекића, једног од три
повезана трга, која чине једин
ствену амбијенталну целину са старом
грађанском архитектуром, налази се
кућа која је припадала познатој трго
вачкој породици Ненадовић. По преда
њу сазнајемо, да је још крајем 19. века
(1899) постојала радња, регистрована
као шпецерај и деликатесе. Ту кућу ће
Никола (Ника) Ненадовић, пред Први
светски рат, срушити и саградити нову,
како још увек стоји на спомен плочи
изнад улазне капије са иницијалима
власника (1913.НН) и представом све
ца заштиника.
У време градње кућа је била изузет
но модерно и репрезентативно спрат
но здање у стилу сецесије и поред
Флајшманове (1911) и куће каменоре
сца Кунцлa, један од првих модерних
објеката у граду. Примена новог стила,
који је раскидао везе са традиционал
ним облицима академизма, била је
одраз нових струјања и потребе за
модернизацијом у архитектури. На
путу таквих стремљења настаће кућа
Ненадовића, као типичан пример сеце
сије, у виду отмене стамбено-пословне
зграде у строгом центру града. Нема
више ни трага од претходно владајуће

архитектонске праксе у виду појасних и
завршних класично профилисаних
венаца или елемената историјских сти
лова и тако омиљеног еклектицизма
на прелазу векова. Грађевина плени
својом смело артикулисаном фасадом,
са стилизованом и плитко моделова
ном обрадом површина где доминира
линија, употребом истурених еркера са
мансардним спратом и обојених глази
раних керамичких плочица. Увођење
декоративних новина видљиво је, у
сецесији посебно омиљеној примени
канелираних вертик алних испуста,
украсним овалним медаљонима изнад
прозора и упечатљивим низовима пла
вих плочица на фасади и у касетној
декорацији унутрашњег дела поткров
ног венца.
Као типично стамбено-пословна
зграда самим пројектом је имала пред
виђена три локала у приземљу, између
којих се налази сведени, готово неупа
дљиви ајнфорт. У локалима у међурат
ном периоду Никола Ненадовић и син
Тоша држе властите продавнице, у
једном, према Парохијском дому про
давницу мешовите робе, а у другом, на
самом углу Стаклару Неднадовић. У
то време све приметнија је појава
издвајања трговине извесном робом из

Пише:
Марија Вукајловић

продавница мешовите робе. Таква је
била папирница Божидара Миловано
вића и Целнера, која је отворена у
мањем локалу и у којој су се могле
купити разне ђачке потрепштине, али и
играчке.
Ратних година Тоша Ненадовић
одлази у Београд, а одатле у Америку,
те ће кућу после рата користити нова
власт за седишта својих актива. Од
1953. године два брата Ненадовић
кућу продају преко правног заступника
адвоката Араницки Федора, који се
залаже за очување стамбеног каракте
ра здања. И сам купује спратни део
према улици, где ће живети са породи
цом, чији један део ће бити адаптиран
за потребе адвокатске канцеларије.
Међу купцима нашла се Стана, супруга
митровачког адвоката Малетића., који
се још као гимназијалац истицао сво
јом политичк ом делатношћу. Из
Митровачке хронике сазнајемо да је
др Небојша Малетић, чувени митро
вачки доктор правних наука, опозицио
нар и борац за радничка права, водио
преписку са великим југословенским
књижевником Мирославом Крлежом,
кога је лично упознао за време својих
студија у Загребу. Тема преписки био је
живот осуђеника у митровачкој казнио
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ни, од којих су неки рукописи и обја
вљени. Због свог политичког деловања
почетком рата био је прогањан, те
напушта град и убрзо гине (1941) у
бомбардовању, у околини Ужица.
Градња Поште 1957. године у стро
гом центру града и измештање скром
них занатских радњи које су се на том
месту налазиле заувек ће изменити
овај део градског пејзажа. Биће то
повод, да један од занатлија, Кузмано
вић Вељко, кога Митровчани памте по
продавници бомбона и других старин
ских ђаконија, које је сам правио, своју
самосталну радњу, пресели у локал у
кућу Ненадовића, који је у међувреме
ну купио. Радња је била позната по
посластичарским производима, а у њој
су се до пред крај деведесетих могли
купити домаћи сладолед, ораснице,
ратлук, разне врсте ћетене алве, кокос
саламице, зимски сладолед. Чувени
митровачки мајстор бомбона је, још
као младић дошао из Македоније,
прво у Нови Сад, где је у фабрици
бомбона и чоколаде изучио занат. Пре
рата ће радити код Трајковића, у првој
митровачкој мануфактури за израду
бомбона, прво као помоћник, а затим
као трговачки путник за продају и про
моцију производа фирме. После рата
снабдева трговине и продаје бомбоне
по вашарима, а прву самосталну рад
њу отвара у дрвеним дућанима на
месту данашње Поште, пре него што
ће купити локал у кући Ненадовића.
Своје посластичарске производе
Веља је правио у радионици, која се
налазила на углу Масарикове улице,
према улици Свети Сава. У то време
радња је добро пословала, још се
сећамо како смо, као средњошколци
на школским одморима, долазили да
купимо слаткише код деда Веље, како
смо га звали. Деда Веља је доживео
98 година (2010), а бомбоне је правио,
како каже његова унука Верица, док
год је могао.
Кућа поседује два дворишна крила у
којима се налази велики број станова.
Један од њих је 1960. године купила
породица Жегарац. Са носталгијом се
сећала живота у овој кући Јелена
Жегарац, некадашња службеница у
одсеку за Народну одбрану у општини,
али и породичне историје. Отац Сте
ван Георгијевић, родом из Товарника
је дошао послом у Чалму за време
старе Југославије, где је радио на
месту директора Поштанске штедио
нице д.д., остао да живи и оженио се.
У Митровицу су се доселили 1946.
године, кад су купили стан од Гордане,
ћерке Тоше Ненадовића, која је живе
ла у иностранству. Велика соба дело
вала је као прави салон украшена
сликама Јеленине баке из Сомбора у
раскошним стариниским рамовима, а
ова заоставштина једне сомборске
учитељице, пратила је ову породицу у
свим њеним сеобама. Део историје
ове репрезентативне куће су бројни
купо-продајни уговори, станови су пре
лазили из руке у руку . Тако сазнајемо
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да су неки од власника били, а неки и
остали: угоститељ Стеван Марковић,
својевремено власник Сремске куће,
адвокатица Оливера Јелкић, Данило и
Сања Кртинић.
Непосредно пред Други светски рат
била је отворена продавница Бата и
трговина конфекцијском робом Звезда.
После рата настављена је већ устаље
на традиција у избору врсте трговине,
те Митровчани памте кућу по Матро
зовој папирници и Стаклари, коју је
држала Војводина. Временом су се
мењали садржаји, на месту некада
шње стакларе последњих неколико
година налазила се филијала Комер
цијалне банке, а данас продавница
спортске опреме Планета, фото рад
ња Ципар и од недавно Скроз добра
пекара. Кузмановићи су још неко вре
ме опстајали у свом локалу, где ће уну
ка Верица 1997. године отворити пар
фимерију Нивес. У међувремену рад
њу сели у адаптирани магацински про
стор локала. Својом понудом парфема
на точење, којом више нико неће да се
бакће, како каже, парфимерија је
одбројавала своје последње дане
(2011). Отварања многобројних тржних
центара, који гуше мале радње, оста
вило је своје последице. Као потомак
занатлијске породице, сачувавши
занат у рукама, остајући верна ману
елном, Верица почиње да слика мање
иконе, уљаном техником на дасци, а
прави и мини штафелаје, као постоља
за ову своју малу уметност.
Пре две деценије, највећи део куће
купује, од многобројних власника поро
дица Бережни – Поповић. Обоје архи
текти, Весна и Смиљан Поповић, раде
као грађевински предузимачи у Немач
кој. Њихово предузеће било је прва
приватна југословенаска грађевинска
фирма, која је добила деташман да
води домаће раднике на немачко тржи
ште, али због санкција је морала да
постане немачка. Породица Бережни Поповић је предузела опсежне радове
на обнови куће са реконструкцијом
крова, а том приликом је урађено и
поткровље. Као изданак чувене сто
ларске породице Бережни приликом
реновирања унутрашњости, посебну
пажњу посвећују оплемењивању про
стора квалитетним дрветом (паркети
ма, столарији од пуног дрвета, масив
ним улазним вратима).
Пословница и стамбена зграда са
многобројним становима, кућа Нена
довић, као драгоцени белег једне ета
пе у развоју градске архитектуре, међу
првима уводи укус и стил савременог
доба. Као спој стила, функционалности
и дизајна, што су одлике сецесије,
представља достојан пандан згради
Петроварадинске имовне општине
(садашња зграда Полицијске управе) и
Српског дома, као најрепрезентативни
јих здања на тргу, која чине препозна
тљиву визуру града Сремске Митрови
це.
У следећем броју:
Кућа крзнара Панића
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VREMEPLOV
25. јул
1917. Холанђанк а Маргарета
Гертруда Целе, позната као
Мата Хари, осуђена на смрт
под отужбом да је шпијунирала
за Немце током Првог светског
рата.
1992. Италијанска влада посла
ла 7.000 војника на Сицилију, у
настојању да разбије мафију.
26. јул
1847. Либерија, држава ослобо
ђених америчких робова који су
се доселили у Африку, постала
прва независна републик а у
Африци.
1963. У земљотресу у Скопљу,
главном граду Мак едоније,
погинуло више од 1.000 људи,
град разрушен.

25. JUL 2018.

HOROSKOP
ОВАН: Нема разлога
да очек ујете нове
уступке од особе која
не подржава ваше
пословне ставове и циљеве које
заговарате. Губите драгоцено вре
ме, непотребно инсистирате на
истини о којој други не желе јавно
да се изјашњавају у вашу корист.
Потребна вам је емотивна дискре
ција, будите пажљиви и избегавај
те авантуристичке идеје. Приу
штите себи омиљену забаву.

ВАГА: Закључујете да
вам недостаје шира
подршка и поуздане
информације о основ
ним догађајима на пословној сце
ни. Немојте дозволити да се то
негативно одрази на ниво послов
не сарадње или на резултате које
очекујете. Важно је да се правил
но заштитите од негативних ути
цаја.

БИК: Неко вам јасно
даје до знања, да се
налазите у доброј
позицији и да подржа
ва ваше ставове. Потребно је да
процените добар тренутак за
акцију и да надмудрите своје
ривале. Важно је да ваше идеје
или емотивна интересовања наи
лазе на позитиван одговор. Уко
лико сте слободни планирајте
нови љубавни сусрет.

ШКОРПИЈА: Колеба
те се између две
пословн е
понуд е.
Међутим показаће се
да ни једна од њих није одговара
јуће решење које задовољава
ваша очекивања. Потребно је да
промените нека основна правила
у договору са сарадницима зарад
већег успеха. Нема разлога да
претерано истичете своје захтеве
у друштву вољене особе. Обра
тите пажњу на здравији начин
исхране.

БЛИЗАНЦИ: Уколико
се већина сарадника
противи вашим идеја
ма и вољи, нема
потребе да упорно инсистирате
на својим првобитним намерама.
Неко вам отворено даје до знања
да неће имати превише разуме
вања за ваше захтеве. Делујете
узнемирено, лакше вам је да
неког оптужите за своје емотивно
стање. Потребно је да се боље
прилагодите блиској особи.

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

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

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

30. јул
1930. Уругвај је у Монтевидеу,
победом у финалу Првог свет
ског фудбалског првенства над
Аргентином од 4:2, постао први
светски шампион у фудбалу.
2001. Канада је прва држава на
свету која је, упркос великим
протестима лекара, дозволила
тешким болесницима да узгаја
ју марихуану и користе је за
лечење.

ЛАВ:
Изнен адн а
пословн а непријат
ност или сукоб са јед
ном особом натераће
вас да ствари посматрате другим
очима. Избегавајте осетљиве теме
које представљају потенцијални
ризик за ваш пословни углед.
Будите довољно промишљени.
Важно је да правилно процените
нечију улогу и емотивне намере.
Партнер не жели да вас додатно
оптерећује својим захтевима.

ВОДОЛИЈА: Очекује
те позитиван одговор
или одређено призна
ње за свој рад. Али,
до вас допиру неодређени
коментари и нечије негодовање.
Немојте дозволити да вас неко
испровоцира на импулсивно
понашање и погрешну одлуку.
Вољена особа очекује да дослед
но испуните своја обећања.
Тешко вам је да ускладите све
заједничке потребе и интересо
вања.

31. јул
1941. Немачки маршал Херман
Геринг дао је писмену директи
ву шефу полиције Рајнхарду
Хајдриху да сачини нацрт пла
на за истребљење европских
Јевреја (коначно решење).
1944. Као пилот савезничког
авиона у Другом светском рату
над Медитераном је погинуо
француски писац Антоан де
Сент Егзипери, аутор Малог
принца, једне од најчитанијих
књига у свету.

ДЕВИЦА: Договор са
једном особом указује
на могуће неспоразу
ме и потенцијални
неуспех. Недостаје вам добар
увид у различите токове послов
них догађаја. Делујете сувише
резервисано и неповерљиво али
партнер нема намеру да вас пре
терано разуверава у вашим емо
тивним сумњама. Важно је да
правилно усмеравате. Важно је
да правилно усмеравате креатив
ну енергију.

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

27. јул
1839. Почео Опијумски рат
Кине и Велике Британије, када
су кинеске власти у луци у Кан
тону заплениле и уништиле
20.000 сандука опијума.
1841. У двобоју погинуо руски
писац Михаил Јурјевич Љер
монтов.
1905. У Љуботињу, у Црној
Гори, рођен Петар Лубарда.
28. јул
1858. Први пут је употребљен
отисак прстију као знак иденти
фикације.
1914. Аустро-Угарска је објави
ла рат Србији, месец дана
после атентата на престолона
следника Франца Фердинанда
у Сарајеву. Даљи ток догађаја
довео је до Првог светског
рата.
29. јул.
1948. На стадиону Вембли у
Лондону отворене су прве
Олимпијске игре после Другог
светског рата.
1981. У катедрали Светог
Павла у Лондону венчали су се
наследник британског престо
ла, принц од Велса Чарлс и
Дајана Спенсер.

Crkveni
kalendar
Среда, 25. (12) јул
Св. муч. Прокло и Иларије; Ико
на Пресвете Богородице Троје
ручице
Четвртак, 26. (13) јул
Сабор светог архангела Гаври
ла
Петак, 27. (14) јул
Свети апостол Акила; Препо
добни Никодим
Субота, 28. (15) јул
Св. муч. Кирик и Јулита, Св.
Владимир велики кнез Руски
Недеља, 29. (16) јул
Св. свештеномученик Атиноген;
Света мученица Јулија
Понедељак, 30. (17) јул
Света великомученица Марина
– Огњена Марија
Уторак, 31. (718) јул
Свети мученик Екилијан; Свети
мученик Јакинт

Јунетина на
грчки начин
Састојци: 750 гр. јунетине, 250
мл. сувог црног вина, 1 кашичица
винског сирћета, 2 чена белог
лука, 400 гр. црног лука, 1 штапић
цимета, 2 листа ловора, кашичица
млевене паприке, кашичица пара
дајз пиреа, пола конзерве пелата,
150-200 мл. говеђе супе, маслино
во уље, со, бибер, мало брашна.

Припрема: Исећи месо на коц
ке и уваљати их у брашно помеша
но са сољу и бибером. Пржити
месо док не добије златну корицу,
па ставити у ватросталну чинију и
додати мало маслиновог уља. Лук
исећи на веће комаде и динстати
са белим луком и све ставити пре
ко меса. У шерпу ставити вино,
цимет, сирће и бибер и оставити
да проври. Прелити преко меса, а
затим све прелити говеђом супом
и ставити два ловорова листа.
Пећи око сат времена на 200 сте
пени. Благо отклопити и пећи још
2,5 сата. Служити са пиринчем.

• Дошли смо на спасоно
сну идеју: брод који тоне
претворићемо у подмор
ницу.
• Добра страна братоуби
лачког рата: увек побе
ђују наши.
• Плодова нема. Још тра
је процват.
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ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Кухиња, пут
којим се ређе иде

Пише:
Драгана Попов

А, јел може та љубав да се покаже на неки други начин? Суптилнији, једно
ставнији? Да се не крије иза гомиле хране, прљавог посуђа, брда мрва?

Ж

ена у кухињи је за многе при
родан призор. Па, ко ће други?
Можда неки вешти, виспрени
мушкарчина? Мада, кажу да су мушкар
ци бољи кувари од жена. Можда, они
професионални. И кад год се организују
нека такмичења типа чорбадијада, купу
сијада, шкембићијада углавном су то еки
пе мушкараца. Жена ретко да ће одлучи
ти да се на овај начин такмичи. Доста јој
је свакодневног кувања. Знам, сад вичу
оне које то обожавају, раде са љубављу.
Ма, кувајте жене. Ко вам брани. Оне дру
ге поштедите прича о припремању хра
не, зимнице и осталих ђаконија из кухи
ње. Мада је кување саставни део живота
постоје и други начини исхране. Паре па
у ресторан, кафану или на неко место где
се може утолити глад. Али ми волимо тра
диционалну кухињу, нема јела без каши
ке. И шта ћеш онда него кувај. Прљај шер
пе, лонце, сав расположиви есцајг, док
пробаш да ли је слано, кисело или при
крају кувања. Као нема доброг залогаја
без љубави. А, јел може та љубав да се
покаже на неки други начин? Суптилнији,
једноставнији? Да се не крије иза гомиле
хране, прљавог посуђа, брда мрва?

Кување јесте обавеза са питањем коли
ко смо талентовани за тај посао. Као и у
свим другим пословима има супер тале
ната и потпуних дунстера. Има оних који
од спремања јела праве представу, сли
кају и онда објаве на друштвеним мрежа
ма. Као како ја спремам специјалитете.
А да ли сте чули за кухињски аксесоар?
Сад се ти изрази уместо мириса хране
увлаче у наше кухиње. То вам дође као
нове занимљиве кецеље са неким натпи
сима, неке необичне чаше, луди есцајг.
Као онда ћу имати подстрек да ми кува
ње постане забава. Аха! Али без алата
нема ни заната. Треба знати разликовати
ножеве за воће и поврће, за месо. Баш!
Ножеви су добро наоштрени и у све свр
хе се користе. Неки тврде да кување има
и терапеутско дејство. У мом универзуму
то је апсолутно непознато. Напротив! Где
је ту забава? Знам да се од свега може
правити забава, али сецкање лука, дин
стање меса, крчкање за мене је умор,
умор и умор. Џаба шарених шерпи, ретро
лонаца, шарених крпа, кад ми увек недо
стаје тај чувени зачин. Зрнце љубави за
кување. Ма, не волим да кувам, али као
и све друге кухињске жене то ипак радим.

Како? Обавезе представљају и одговор
ност, а одговорност показује колико сте
зрели, а ако сад баш нисам зрела не знам
кад ћу бити. Бар што се кувања тиче.
Вечите теме и свакодневно интригантно
питања шта данас кувати.
А ви? Да ли се забављате док кувате,
развлачите резанце и правите бројна
јела на које ће конзументи заборавити
до наредног оброка? Удаваче су у про
шлом веку саветоване да ће се умили
ти мушкарцу ако знају добро да кувају.
Као љубав иде кроз стомак. Без комен
тара. Могу само додати луди двадесе
ти век. Сва срећа да је прошао, па сад
много слободоумније можемо говорити
о неким стварима када је то било срамо
та. Шта, не знаш да развлачиш коре за
питу? То је био минус за сваку удавачу.
Данас ми се чини да је већи минус ако
девојка нема надоградњу ноктију, косе
и неких других ствари. Свако време има
стандарде у свим областима, па тако и
по питању спремања хране. Али ипак
чини ми се да бих сад лакше научила да
спремам неко јело, него да идем на неке
третмане лепоте. Ух, шта време учини
од жене!

Људи и њихове ћуди

Агроном Обрад тесар
на Путиновој вили
О
брад Станић (60) је
родом из Раденкови
ћа. У младости је
желео да постане агроном и
тако буде управник земљо
радничке задруге у свом или
неком другом селу. Завршио
је Вишу пољопривредну шко
лу у Шапцу и убрзо је добио
посао у Пољопривредном
добру Мачва у Мачванској
Митровици које је у најезди
квазидемократије и транзи
ције у Србији прво будзашто
продато а затим потпуно
нестало. Посао је изгубио
велики број агронома и рад
ника других струка. Обрад се
није дао. Још увек млад,
оран и навикнут на рад одма
лена, прво је полагао и сте
као диплому мајстора теса

ра. Затим му се указала при
лика да преко великих грађе
винских фирми оде у Русију
на градилиште великих и
значајних компанија. Тамо је
испек ао занат готово до
савршенства у свакој прили
ци градње разних објеката. И
не само то. Данас се Обраду
у грађевинарству ниште не
може отети из руке. Спреман
је да помогне и научи млађе.
А о свом боравку у Русији
каже:
– Одмах да кажем, сви ми
који смо отишли редовним
путем и преко озбиљних
фирми нисмо имали великих
проблема. То се дешавало са
некима којима су нелегалне
фирме налазиле посао, као и
појединци преваранти. Они

су редовно варани и остајали
без заслужених зарада, а да
касније ништа нису могли да
остваре.
Он додаје да је у Русији
био 16 година са мањим пре
кидима.
– Купио сам плац и подигао
кућу у самом центру Мачван
ске Митровице. Плац ми је од
15 ари и у њему поред наших
сорти воћа имам разног
растиња које сам доносио из
Русије. Украсно шибље сам
донео са Кавказа и лепо се
примило. То исто шибље
моја група грађевинаца је
засадила у дворишту рези
денције председника Русије
Владимира Путина, на којој
смо радили годину дана.
Фирма за коју сам ја радио

добила је поверење да тако
значајан објекат гради зато
што је била озбиљна у свему,
па и у исплати радницима. А
било нас је разних нација,
наравно с Русима заједно,
прича Обрад.
Поред разног украсног
шибља Станић је донео и јед
ну веома отпорну врсту кру
шке из Сибира, али како дуго
није био ту та крушка и поред
свих квалитета да издржи
велику зиму није могла да
одоли најезди комшијских
коза које су је обрстиле до
корена. Међутим, остала је
лоза јединствене сорте гро
жђа из околине Ростова на
Дону. Она је тако добро роди
ла ове године да је Обрад са
поносом показује свима.
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ШИДСКЕ УСПОМЕНЕ: КОЗЈАКОВА АПОТЕКА

Породица Козјак
Р
одоначелник породице Козјак у
Шиду је Аугусто Први. Рођен је
1816. године у Сремским Карлов
цима, од оца Андрије и мајке Магдалене.
Дипломирао је фармацију 1838. године у
Пешти. Радио је у апотекама у Београду,
Руми и Букурешту. Према неким подаци
ма у Шид је дошао између 1846. и 1850.
године. Венчао се у Гибарцу 1857.године
са Матилдом Шиц из Молдавије.
Најбољи показатељ имовинског стања
породице Козјак види се из тестамен
та Аугуста Првог из 1892. године пре
ма коме је својој деци поделио 20.000
форинти. Најстарији син Андрија добио
је 6.800 форинти, ћерка Марија је доби
ла мираз од 4.000 форинти и спрему у
вредности од 500 форинти, сину Едварду
оставља 5.000 форинти, а сину Аугусту
Другом 5.500 форинти, док сина Милана
именује за свог наследника све покретне
и непокретне имовине.
Милан је био најмлађи син Аугу
ста Првог и као главни наследник оче
вог имања, остао је у Шиду и наставио
апотекарску каријеру свог оца. Крајем
деветнаестог века, тачније 1891. годи
не, оженио се Јулком Стефановић, која
је била из Митровице, али пореклом из
Шида. Јулка је била кћерка митровачког
трговца Георгија Стефановића и Мили
це, рођене Мауковић. Пошто је остала
удовица, Милица се са три кћерке вра
тила код родитеља у Шид. Сестре Сте
фановић су одрасле у угледној породи
ци свог деде Петра Мауковића и стекле
образовање у Бечу. Петар Мауковић је
Захваљ ујућ и озбиљн им
фирмама у којима је радио
као тесар, а понекад и зидар,
армирач, мајстор за плочице,
Обрад је био у различитим
крајев им а најп рос тран ије
земље на свету. Радио је у
Хабаровску, у Сибиру, на
изградњи огромне нафтне
платформе, у Иркутску на
Бајкалском језеру учесник је
градње Збер банке са осам
спратова,
удаљ ен о
од
Москве седам и по хиљада
километар, У Владивостоку,
који је 12 хиљада километар
источно од Москве, Обрад је
био на градилишту великих
грађевина за становање и
фабрике. Затим, велики део
времена је проводио на град
њи импресивних објеката у
Сочиу, Ростову на Дону, Крс
ној Пољани испод Кавказа,
на кинеској граници. У
Москви је радио на грађеви
ни која је имала пет спратова
у земљи и да не ређамо
даље. Обрад се кане да
напише књигу о боравку у
Русији, у којој је испек ао
занат грађевинца, усавршио
руски језик и научио да се

Козјакова апотека

био ујак Милутину Шумановићу, Сави
ном оцу. Јулка Стефановић, венчала се
са Емилом Козјаком у католичкој цркви у
Гибарцу. Имали су четири кћерке и јед
ног сина: Анђелу-Делију, удату за лекара
др Милета Дејановића, Олгу, удату за др
Игњата Павласа, Милицу-Емилију, удату
за магистра фармације Војка Арко, Аугу
сту-Веру, удату за Симеона Алексића и
Ђоку-Ђуру. Син Ђока-Ђура Козјак је био
велики љубитељ сликарства Саве Шума
новића. Посетио је и последњу изло

Обрад Станић са својим растињем из Сочија

жбу великог српског сликара, одржану у
Београду 1939. године. Том приликом је
купио и уље на платну Козјаково гумно
из 1934. године. После Другог светског
рата породици Козјак је одузета апотека
и већи део имовине. Зграда старе апоте
ке је остала још само на старим фотогра
фијама, а једино што је у Шиду остало од
ове велике фамилије је њихова кућа, где
су данас смештени Републички фонд за
здравствено осигурање и ЈКП Водовод.

Д. Попов
споразумева на неколик о
светских језика од људи са
којима је радио.
– Русија је моћна и велика
земља. За време мог боравка
увидео сам да људи, пре све
га у западној Европи, имају
криву слику о Русији. Радио
сам са људима из тог дела
Европе и драго ми је што су
се враћали кући с потпуно
другачијом сликом о Русији,
земљи великог и паметног
народа. Уверен сам да су оно
стандардно, што долази са
Запада, да су сви  Руси пија
ни потисли у сасвим далек
план. Ја сам имао прилику да
видим бар десетак нација из
те исте Европе који више пију
од Руса – закључује Обрад.
Данас Обрад Станић је у
свом дому у Србији и са
задовољством ради на поди
зању грађевинских објеката.
Траже га људи. Чули су да је
врхунски мајстор. Није ни
тешко по оној старој грчкој;
ко зна више, тај зна мање.
Агроном је лако постао
тесар. Обрнуто би то мало
теже ишло.
Миомир Филиповић Фића

25. JUL 2018.
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Од Захарија Орфелина
до Доситеја Обрадовића

С

лавист Добровски је писао да
„нова српска књижевност почи
ње од Захарије Орфелина“
(Вуковар, 1726 – Нови Сад, 1785). Био
је песник, сликар, историчар, физичар,
писац школских уџбеникаи др. Као
песник, како наглашава Јован Дере
тић, Орфелин је најзначајнија појава у
српској поезији 18. столећа, најизрази
тији иноватор међу нашим писцима до
Доситеја. Написао је десетак дужих
песама, од којих је најзнаменитија
Плач Сербиjи, антиаустријска, бунтов
ничка песма, у којој, између осталог
стоји:
„Како стаде Сербија, славна и угодна,
са множеством народа бивша прође
плодна,
пресилнима царева и храбри солдати,
сад у ропство другима морала се дати.
Плачући, ах, прегорко, плачем се дан
и ноћ,
моју терзам утробу, јер ја нејмам
помоћ:
који су ми од најпре добри друзи били,
сад су ми се велики врази појавили.
Славни моји цареви и вожди велики,
с моји храбри витези и сини толики,
оштрим мачем падоше у својој держа
ви.
Ах, на жалост горку ми остах ја без
слави! [...]”.
Овај свестрани стваралац, уводио је
у српску књижевност нове жанрове
(сонет, књижевну критику, епиграм,
лирику, часопис, историјску студију).
Када је реч о оригиналним богослов

ским радовима Захарија Орфелина
треба поменути Апостолское млеко,
једно од најранијих дела написаних на
српском народном језик у. Перо
Захариjа Орфелина изнедрило је и
Житије Петра Великог, прву словен
ску књигу о руском цару. Орфелинов
Славеносербски магазин (Венецијa,
1776), први је часопис, како међу
Србима, тако и међу свим Јужним
Словенима. Уређен је по угледу на
Ежемсјачнија Сочиненија, који је био
први „учено - књижевни“ часопис у
Русији. Орфелин, представљајући
ново доба и нову Европу, у којој доми
нирају многобројне научне установе и
мудро написане књиге, своје Преди
словије отпочиње речима да „век
настојашчи толик о много мудрих
мужеј у Европи произвео, что до овога
сви протчи је једва ли толиким числом
снабдени били. Шчасти је садашњему
человеческому роду! “Орфелин је
објавио „просветитељство“ у српској
књижевности, препоручивши писање и
штампање књига на „собственом јези
ку“ (оном, језику којим се говори), а
утицао је и на опште просвећивање,
популаризацију науке, јер указује на
потребу и ползу (корист) писања и
читања: „сочињенија и превода о
разних материјах, како ветокмо обшче
ству нашему Сербскому полезни бити
могут, а имено: о географији, или опи
саниј и земног круга, и на њему обита
јушчих народов, о благочестномвоспи
танији, о должностјахвсјак аго чина
људеј, не иначе предлагати будемо
известија о учених делах, главњејшија
у свету прошлих и настојашчег време
не прикљученија, различнеполезне

историје. К тому и такова дела, која у
домостроитељству, у купечеству, у
манифактурах, у архитектури, у музи
ки, у живописном и резномхудожеству
и у протчихнастављенија и ползу
подавати могут“.
Колике су заслуге Захарија Орфели
на, потврдио је и сам Доситеј Обрадо
вић, који је изјавио: „Гоњеније силнији
и ситије од њега није њега могло упла
шити! Гвоздене вериге сиромаштва и
скудости нису кадре биле свезати руке
његове, да он за опште добри што не
пише. Нек̓посвећено буде пречесно
име његово вечном воспоминанију и
високом почитанијучувствителни, бла
годарни и добродјетелни срдаца срп
ски синова!“
Најзад, треба поменути да се Орфе
лин у Представци Марији Терезији
посебно задржао на питању школа и
просвећивању српског народа: „Ми
украшавамо зидове храмова и олтара,
градимо звонаре високо до облака и у
њих стављамо звона разних величина,
која ипак ничему другом не служе, сем
да се њима народу навешћује време
молитви, за шта би и једно велико зво
но било довољно; али не постоји ника
ква брига за подизање и издржавање
школа и учитеља, да се наша деца од
младости поучавају хришћанској вери
и дужностима, и на тај начин смо хри
шћани само по спољашњости, али у
суштини никако; а има их тек врло
мало који о суштини нешто могу зна
ти...“
Ове речи Захарија Орфелина се и те
како могу довести у везу са чувеном
речен ицом
Доситеја
Обрад ов и
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ћа(Чаково, 1739 – Београд 1811) из
Совјета здравого разума: „Књиге,
браћо моја, књиге, а не звона и пра
порце!“. Јован Скерлић је са прегршт
светлих речи украсио лик и дело Доси
теја Обрадовића, родоначелника срп
ске савремене културе и просвећено
сти, истичући да све до Доситеја
Обрадовића српска књижевност није
имала књижевног, правога писца. Он
је главналичност српске књижевности
свога времена, први чисти и одсудни
рационалиста српски, писац чија дела
имају не само историјске, но и чисто
књижевне вредности, човек који је
створио преокрет у српским духовима
и српску књижевност и културу ставио
на нову, модерну основицу.
Младић Димитрије, с усхићењем је
читаоживоте светаца и дубоко је веро
вао да је монашки живот остварење
свих његових снова. О раној младо
сти, у једном од својих најзначајнијих
дела под називом Живот и прикључе
нија, као већ формирана личност,
Доситеј је писао: „Ја, напунивши моју
главу детињску сказанијами и с проло
зи, а не будући нимало кадар сврх
чеса либо како ваља мислити ни расу
ждавати, наумио сам савршено да се
посветим. Размишљај ући шта су стра
дали мученици, ја бих тешко жалио
што и сад не муче христјане, те бих се
ја намах дао за закон испећи, а кад би
ми пало на ум шта су свеци радили и
пословали, крепко бих желио да се
намерим на ког пустиника да с њим
одем у египетске и арапске пустиње,
гди нема стопе човека жива“. Илузије
о монашком животу младог Димитрија,
испосника, беху разбијене и црв сум
ње је почињао да раздире његово
биће.С усхићењем је читао „граждан
ске књиге“ и све више је постајао
жељан нових спознаја. Након смрти
Теодора Милутиновића, нестала је и
последња веза са манастиром, из кога
је побегао 1760. Радозналог духа и
жедан знања, Доситеј се отиснуо у
свет идуће године. Његова путовања,
уз непрестани рад и учење, трајала су
четири деценије. Преводио је и писао
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путујући од родног краја, преко Далма
ције, Крфа, Грчке, Албаније, Турске,
Немачке, Румуније, Француске, Енгле
ске, Италије... Од Крфа, преко Смир
не, Беча, Братиславе, Халеа, Лајпци
га, Париза, Лондона и Трста... до Бео
града.Кад је 1807. стигао у Београд,
својим делима је давао импулсе Кара
ђорђевом устанку и у Београдујеос но
вао Велику школу, будући универзитет

Просветитељски
програм Доситејев
огледао се и у тежњи
ка писању на
народном језику:
„Мени је довољно
утјешенија дајући
приклад ученим мојега
народа да српски
почињу на штампу
што добро издавати.
Штета да толики
многочислени народ
остаје без књига на
свом језику у време у
које наука близу нас
сија као небесно
сунце“
1808. године и Богословију 1810. Као
члан Правитељствујушчег совјета био
је првиминистар просвете у Србији.
Доситеј Обрадовић је иза себе оста
виомногобројна литерарна остваре
ња: Писмо Харалампију,Совјети здра
ваго разума, Живот и прикљученија
(први и други део), беседа Јоакима
Цоликофера, Басне, Собраније разних
наравоу ч ит елн их веш теј,
Етик у,
Песну на инсурекцијуСрбијанов. Након
смрти објављен је наставак Собраини
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ја,Мезимац, такозвани списи из Дал
мације (Буквица, Ижица, Христоити
ја, Венац од алфавита, Беседе). Своје
књиге Обрадовић је издавао тешко и
на своју штету. Публике је било мало,
црквени кругови били су непријатељ
ски распол ожени према његовим
делима – забележено је да су их калу
ђери спаљивали. Он је књиге издавао
или својом уштедом или благодарећи
родољубивој помоћи, од имућних срп
ских трговаца, али одзив је ипак био
тако слаб да за извесна дела своја
није могао „да истера ни трошак око
повезивања“.
На самом почетку Писма Харалам
пију, Доситеј Обрадовић поздравља
доба просвећеног владара Јосифа II,
као „златни век“ у којем влада Минер
ва, изричући похвале, које су и пред
стављале програм његовог просвети
тељског рада.
Доситеј Обрадовић је веровао у спа
соносну моћ разума, те је писао: „Само
простота и глупост задовољава се
свегда при старинском остати. Зашто
је друго Бог дао човеку разум, расу
жденије и слободну вољу него да
може расудити, распознати и изабрати
оно што је боље? А шта је друго боље
него оно што је полезније? Што год не
приноси каковулибоползу, не има
никакве доброте у себи“; „Љубезни
српски народе, време је већ, за живога
бога време, да почнемослободнијеи
разумније мислити; „Ко се задовољава
само као овца ићи за другим овцама,
правда да њему није потребна ни
мислити ни расуждивати“. Средишњи
задатак Доситејевог стваралаштва
био је даривање читаоц
 има, превас
ходно омладини, „ползу“. У Писму
Харалампију, Доситеј је истакао:„Моја
ће књига бити за свакога који разумева
наш језик и ко с чистим и правим
срцем жели ум свој просветити и нара
ве побољшати“, a у Предговору књиге
Живот и прикљученија потврђује:
„Рад бих штогод после мене оставити
с чим ће се когод од мога рода ползо
вати. Рад бих са свим срцем науку и
просвештеније разума, које сам од
младости моје желио и тражио, срп
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ској јуности препоручити“. Просвети
тељски програм Доситејев огледао се
и у тежњи ка писању на народном
језику: „Мени је довољно утјешенија
дајући приклад ученим мојега народа
да српски почињу на штампу што
добро издавати. Штета да толики мно
гочислени народ остаје без књига на
свом језику у време у које наука близу
нас сија као небесно сунце“.
О моћи и значају васпитању је писао
у неколико наврата. У Животу наводи:
„Што дете чује, то учи и прима, како
год и својих родитеља језик; што види
да се пред њим сваки дан чини, томе
мора навикнути; тако присвојева оби
чаје, тако нараве, тако све мисли и
мудрованија оних, с којима расти. С
чим се нови суд најпре напуни, тим се
и напоји; од свију с којима се опходи,
младост прима, ма навластито од
родитеља које пре него Бога позна
је“;„Млада је душа подобна меком вос
ку: у какав га калуп метнеш и салијеш,
онаки образ од њега направиш. Док је
тај восак јоште мек, ласно га можеш
претопити, прелити и преобразити.
Чрез дуго време буде тврд као гвожђе;
онда сехоће много труда за претопити
га и прелити“.
Када је реч о Доситејевим ставови
ма по питању религије, довољно је
скренути пажњу на пишчеве речи:
„Нећу нимало гледати ко је кога закона
и вере, нити се то гледа у данашњем
веку просвештеном“. Он је у Животу
проповедао деизам, истичући природу
као живу књигу која је доказ постојања
Бога:„Жива и дјејствитељна књига, из
које у свако доба сваки час и свако
тренуће ока к очима, к ушима, к свим
чувствима, а навластито к срцу нашем
Бог говори: небо с Сунцем, Месецом и
звездама; Земља са свим шта се на
њој види; воздух, облаци, ветрови,
молније и грмљавина; вода и све што
се у њој движе; пролеће, лето, јесен и
зима; свако духаније и свако створење
до најмањег мравка и мушице. Из све
ове књиге Бог говори к свим људима:
’Познај, чловече, творца твога, творца
вечнога и јединога, праведнога и мило
стивога’“.Према речима Милорада
Павића, читава Доситејева верска
реформа, напади на манастире, на
злоуп
 отребе и прошњу калуђера, на
постове, нездраве обредне обичаје
(сахрањивање око цркава), на прете
рано честа празновања, на све оно
што је у цркви установљено накнадно
и измишљено „на шест седам стотина
година после спаситеља Христа и апо
стола“ полази од оваквих деистичких
претпоставки. У том смислу, тражећи
да свештеници народу отворе „очи
ума“, он узвикује: „Докле ће се којека
кви пустињака и монаха закони за
цркву држати?“; „О, црковни претста
тељи, немојте сакривати евангелску
истину!“;„Људи смо словесни, умом и
разумом од Бога одарени, а при том
имамо у руку еванђелије Христово и
апостолске науке: што је, дакле, потре
ба да нас други за нос вуку?“
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Борба за
образовање
и културу

П

оред Доситеја Обрадовића,
типични представник „века разу
ма“ у српској књижевности јесте
Симеон Пишчевић (Шид, 1731 – Руси
ја, 1797). Овај официр две туђе царе
вине, oд пете године је имао домаћег
учитеља, а латинско - словенску школу
је похађао у Петроварадинском шанцу
(Новом Саду). У Бечу ce на школовању
задржао око три године. Учио je арит
метику и геометрију, у Сегедину и Оси
јеку је усавршавао немачки и матема
тику, а упознао je и судску и војну
администрацију. Под командом принца
Карла Лотариншког у рату за аустриј

ско наслеђе (1740) узео je учешћа и
један српски подунавски пук. У том
пуку, којим je командовао Вук Исако
вић, пошли су на Француску и Пишче
вићи – отац и тринаестогодишњи син,
као пуковски писар. Симеоном бора
вак, као младог, наочитог аустријског
војника, у замку Шенбрун у баварском
Милтаху Немци су обележили поста
вљањем плоче на овај дворац. Преко
Пољске и малог пограничног прелаза
Шељеговке приспео je Пишчевић
коначно у Русију 22. децембра 1753.
године. У Русији је био руски диплома

Пишчевићеви Мемоари инспирисали су Мило
ша Црњанског за креирање Сеоба и Друге књи
ге сеоба. Важно је скренути пажњу на чињеницу
да је Пишчевићев син, Александар (Поречје,
Смоленск, 1764–1805) попут свога оца, такође
творац мемоара под називом Мој живот. Алек
сандар је био на школовању у Петрограду у
Инжењеријском кадетском корпусу, постао је
војник у Потемкиновом пуку који од Турака
осваја Крим, а затим је ратовао на Кавказу где је
смртно оболео
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та и напредовао је до генералског
чина. Симеон Пишчевић је написао
Историју Срба и творац је првих, пра
вих мемоара у српској књижевности. О
Историји ће и сам посведочити: „Напи
сао сам једну књигу пре ове у којој ce
говори о српском народу, о српским
владаоцима, царевима, краљевима,
кнежевима као и о другим догађајима
из прошлости народа српског“.
Просветитељски ставови у Мемоа
рима, приказали су Пишчевића као
човека века просвећености, будног и
заинтересованог за збивање свог вре
мена. Свој дневник је водио између
1744. и 1784, као официр Марије Тере
зије и генерал Катарине II и у њему,
као и у својој Историји дао је, како
истиче Милорад Павић, прегршт дока
за о својој идејној усмерености и при
вржености идејама просветитељства
и филозофији века разума. Попут
Орфелина, и Пишчевић је свој нови
идејни став најпре и највидније изра
зио класно се одређујући према клеру
и племству. Пошто је живео у сталним
лутањима и ван своје отаџбине,
Пишчевић је тај свој однос испољио
према све три цркве с којима је дола
зио у додир. Он има много критичких
речи како за православну, тако и за
католичку и унијатску цркву, а као про
свећен и образован човек са великом
нетрпељивошћу је говорио о верској
затуцаности католика и православаца.
Пишчевић се указује као противник
манастира, калуђера, њихових плаће
них молитви, неразумних и прекомер
них постова, верске затуцаности. Он,
међутим, није атеист. Прецизном ана
лизом Милорад Павић долази до
закључка, да је Пишчевић присталица
религиозног схватања карактеристич
ног за време и средину у којима је
живео – волтеријанског учења – деи
зма, али не радикалног деизма. На
позицијама је најраспрострањенијег
типичног грађанског учења, које се
задовољавало да разуму „осигура
права путем измирења с вером“. Као
илустрацију Пишчевићевог противље
ња, рецимо, рђавим верским обичаја
ми српског живља, наводимо пишчево
објашњење због чега су људи у Срему,
онога времена, избегавали да децу
шаље на науке. „Неразумно су избега
вали просвету и то највише из страха
да се не занемаре постови, уобража
вајући да би им синови, кад се одвоје
од кућа, јели сваки дан меса и да би
тако живећи заборавили и веру и
закон, претопили се у Немце...“.
Као што наводи Мирјана Стефано
вић, Пишчевићеве Мемоаре немачка
наука убраја у врх европске мемоарске
књижевност. Видљив просветитељски
алтруизам, бити од користи народу и
писањем му исказивати своју накло
ност и љубав, током мемоарске приче
показује се у сентименталистичком
тону типа потраге за личном срећом,
да би се у завршном делу претворио у
праве мемоарске исказе. Пишчевиће

РЕЛИГИЈА, МИТ И ЈЕЗИК

Према речима Јована
Скерлића, Вићентије
Ракић, побожан
хришћански песник
и версификатор
старих хришћанских
романтичних легенди,
стоји у пуној
супротности са
нехришћанским
рационалистичким
добом у којем је
живео и ван општега
духовног покрета
који се на крају
осамнаестог века
оцртавао у српском
друштву. Духовно
усамљен, али у
простом народу много
и радо читан, он
наставља прекинуту
црквену традицију у
српској књижевности.
То је један од ретких
побожних, али веома
популарних песника
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ви Мемоар
 и инспирисали су Милоша
Црњанског за креирање Сеоба и Друге
књиге сеоба. Важно је скренути пажњу
на чињеницу да је Пишчевићев син,
Александар (Поречје, Смоленск, 1764–
1805) попут свога оца, такође творац
мемоар
 а под називом Мој живот.
Александар је био на школовању у
Петрограду у Инжењеријском кадет
ском корпусу, постао је војник у Потем
киновом пуку који од Турака осваја
Крим, а затим је ратовао на Кавказу
где је смртно оболео.
Творац прве сатире у српској књи
жевности јесте Михаило Максимовић
(? – Будим 1819). Максимовић је радио
као управник полиције и економије у
Земуну, а затим и у Петроварадину и
Београду. Био је конципист Илирске
дворске канцеларије. Превео је књигу
Јозефа Валентина Ајбла Что јест
папа, Илиричејски народ в памјат Лео
полда II Миротворца. Књига хумори
стичко - сатиричних афоризама Маи
хаила Максимовића под називом Мали
буквар за велику децу садржи 117
азбучно поређаних причица које су
усмерене против малограђанског дру
штва, калуђера и високог црквеног
клира, помодне и нерадне омладине,
необразованости, лицемерја и егои
зма. Максимовићево дело је наишло
на реакцију у црквеним круговима, а
најгласнији је био Вићентије Ракић.
Сам наслов Ракићеве критике упућује
на полемику са аутором Малог букава
ра, а гласи:Бекавица илити поврсти
ца на Мали буквар за велику децу.
Мирјана Стефановић указује на чиње
ницу да су расправе о вери у књижев
ним текстовима Срба, заправо пред
стављали дискусију искључиво око
необразованих попова и монаха.
Самозадовољни и уљуљкани у своју
егзистенцију и сигурност црквеног
дома, сметали су с ума потребу обра
зовања, 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, којој су свом
душом припадали.
Поменути Вићентије Ракић (Земун,
1750 – манастир Фенек, 1818), српску и
грчку школу је завршио у Земуну и био
је један од најчитанијих писаца свога
времена. Као удовац се замонашио у
манастиру Фенеку и име Василије је
заменио именом Вићентије. У време
аустро-турског рата, обављао је
дужност војног свештеника у Шапцу.
Био је и парох у Трсту. На позив Доси
теја Обрадовића долази у Београд, где
почиње да ради као наставник и управ
ник новоосноване Богословије. Радо
слав Ераковић напомиње да су током
дванаест година, проведених на месту
парохијалног свештеника, објављена
готово сва Ракићева дела. Богати
тршћански трговци, његови верни
читаоц
 и и пријатељи, новчано су пома
гали штампање његових књига. Писао
је епове, богословска дела, преводио
је са италијанског. Аутор је Историје
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манастира Фенека. Ракићева најпо
знатија дела хришћанског легендарног
садржаја јесуЖертва Адамова, Пјесн
историческаја о жизни Св. и правед
нога Алексија. Према речима Јована
Скерлића, Вићентије Ракић, побожан
хришћански песник и версификатор
старих хришћанских романтичних
легенди, стоји у пуној супротности са
нехришћанским рационалистичким
добом у којем је живео и ван општега
духовног покрета који се на крају осам
наес тог века оцртавао у српском дру
штву. Духовно усамљен, али у простом
народу много и радо читан, он наста
вља прекинуту црквену традицију у
српској књижевности. То је један од
ретких побожних, али веома популар
них песника, какве су у великом броју
имале наше католичке књижевности.
Просветитељске тенденције Еману
ила Јанковића (Нови Сад, 1758 – Субо
тица, 1792), преводиоца и књижара,
биле су веома изражене. Гимназију је
завршио у Угарској, а усавршавање је
наставио у Немачкој. Изучавао је меди
цину у Халеу и Лајпцигу. Превасходно
се бавио природним наукама, те је иза
бран за члана природњачког друштва у
Халеу. У Прагу је изучио штампарски
занат. Јанковић ће напустити студије у
Халеу и то све са циљем да у својој
земљи оснује прву српску штампарију.
Донео из Лајпцига штампарију у Нови
Сад и отворио је књижару, али никада
није успео да добије дозволу Беча за
штампање српских књига. Идеја Ема
нуил
 а Јанковића, да на штампарској
преси сачини прве новине за Србе,
изјаловљена је, али је реализована од
стране Грка. Два брата, Публије и
Георгије Маркидес Пуљо, штампари,
покренули су 1791. године, прве српске
новине назване Сербскија повседнев
нија новини.
Млади Новосађанин, Емануил Јан
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Мирјана Стефановић указује на чињеницу да су
расправе о вери у књижевним текстовима Срба,
заправо представљали дискусију искључиво
око необразованих попова и монаха. 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, којој су свом душом припадали.
ковић, за живота је објавио књигу
Физическоје сочињеније. Он се одлуч
но изјашњавао за народни језик у књи
жевности, јер како и сам вели: „...Ја
нисам Славјанин него Србљин..., не
пишем за Славјане него за Србље“. У
рукопису су му остале књиге Морална
философија и Начело мудрости у који
ма су изложене основе филозофије и
логике. Када је реч о преводилачком
раду Емануила Јанковића, неизостав
но је указати на комедију Трговци Кар
ла Голдонија, комедијуЗао отац и
неваљао син или родитељи учите
вашу децу познавати Франца Ксавера
Штарка, као и на Благородног сина
Јохана Јакоба Енгела. У ПрологуТр
говцима, Емануил Јанковић указује на
значај драмског стваралаштва и позо
ришта, те се овај његов Прологузима
за први напис о драми у Срба: „Најве
ћа част националних мојих и данас
јоште мисли да су комедије не само
младости, но и старим људима шкод
не, и само их за немецко измишљење

држе, гди су ђаволи Швабе измислили
како ћеду варати новце од људи“. Ема
нуил Јанковић у Прологу упућује на
корист читања: „Joшт једну ползу коју
од добрих комедија и других полезних
књига можемо получити, не ваља пре
корачити. Колико мајсторских и трго
вачких момака имаде, који недељу и
светац скитањем проведу? А зашто?
Зато што немаду никаква посла, нема
ду ни са чим утруђавати. Господар им
не заповеда у ове дне радити, а сами
не знаду чим ћеду се бавити или време
проводити. Да имаду књига забавних,
угодних, повољних, полезних, поучи
телних, барем ника част ових момака
трчала би овим књигама како остави
иглу или риф из руке“.
Причу о знаменитим писцима срп
ског просветитељства, с разлогом
ћемо окончати речима, којима је давно
и с разлогом, Емануил Јанковић пози
вао Србе на просвећеност: „Ал’ камо,
Србљи? Гди сте? Што спавате? Зора
је, пробудите се, време је веће“!
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КОСОВСКИ МИТ КАО КЉУЧНИ ИДЕНТИТЕТСКИ МИТ СРПСКЕ НАЦИЈЕ

Симбол пада али и васкрса

Косовски бој

Ј

едан од средишњих догађаја срп
ске историје јесте Косовски бој,
који се збио на Видовдан, 15 јуна
1389. године, дакле, осамнаест годи
на након Маричке битке. О Косовском
боју су испеване многе епске песме:
Кнежева вечера, Цар Лазар и царица
Милица, Косовка дјевојка, Пропаст
царстава српскога и др. Стихови
народне песме под називом Слуга
Милутин можда на најупечатљивији
начин доносе слику крвавог боја:
„Долећеше два врана гаврана
Од Косова поља широкога,
И падоше на бијелу кулу,
баш на кулу славнога Лазара;
[...]
Ал’ говоре два врана гаврана:
„Ој Бога нам, царице Милице!
Ми смо јутрос од Косова равна,
Виђели смо двије силне војске;
Војске су се јуче удариле,
Обадва су цара погинула;
Од Турака нешто и остало,
А од Срба и што је остало,
Све рањено и искрвављено.“
Дванаест дана након окончања
Косовског боја, руски ходочасници,
који су се задесили на турској терито
рији, на путу ка Цариграду, били суи
стински застрашени немирима који су
уследили након сукоба који се одвио
између Мурата и Лазара. Из путописа
ђакона Игњатија се сазнаје да је „тур

ски султан отишао у рат против Лаза
ра, српског кнеза, а кружио је глас да
су обојица, Мурат и Лазар, били уби
јени у једној бици“. Из приближно
истоветног периода потиче и писмо
византијског књижевника Димитрија
Кидона у којем стоји: „Мурат нестаде
и погибе од оних о којима је мислио
да ни вест о сили, која се против њих
припремаше, неће издржати, већ да
ће на сам глас у океан поскакати“.
Jедан од најстаријих записа о
Косовском боју jeсте Запис на Диоп
триу коме је наведено: „Грешни поп
Иван, нека је свакоме познато колика
туга беше по земљи када погибе кнез
велики и цар турски“.У Народној
библиотеци чувала се књига у којој су
били заједно Шестоднев Јована Зла
тоус
 тог и Диоптра. Диоптра је била
рукопис бугарске рецензије коју је
крајем XVI века преписао јеромонах
Варнава. У њој су се налазили записи
српске рецензије. Међу тим записима
налазио се и овај о Косовском боју.
На велику жалост, ова књига је изго
рела приликом немачког бомбардова
ња Народне библиотеке у Београду 6.
априла 1941. године. Међу најстарије
записе о Косовском боју убрајају се
иЗапис из Пролога, Запис из Апосто
ла, Пахомијеви записи, Запис гре
шнога Михаила на Минеју.
О Косовском боју изречена су мно

гобројна предања и испеване су
разноврсне народне епске песме.
Српска средњовековна књижевност
Косовски бој памти у разноврсним
књижевним жанровима, почевши од
житија која су посвећена кнезу Лаза
ру, слова, похвала, служби, плачева,
молитви и др. Екмечић прецизном
анализом долази до закључка да су
мотиви који се налазе у овим помену
тим списима углавном исти, са
незнатним одступањима, у зависно
сти од времена настанка дела. Они
увек садрже Лазарев одабир царства
небеског; наоружање Лазареве војске
молитвама Светог Саве; Муратов
долазак на Косово са силном војском,
али без преувеличавања (величину
турске војске, опевао је и народни
певач: „Да се, браћо, у со прометне
мо/ Не би Турком осолили ручк а/
Толика је сила у Турчина“); погибију
Муратову и Лазареву.
У Житију светога кнеза Лазара,
који је написао непознати раванички
монах стоји: „Подиже се Амурат цар
персијски са мноштвом Агарена, да
није било могућно избројати их, да
смо били према њима као мала река
према мору. А када опколише и насу
прот наше земље стадоше, није више
било могућно склонити се, јер је ишла
звер као лав ричући, тражећи да про
гута стадо Христово и отачаство наше
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без трага да остави. Али, превари се
пребедни и ускоро се са земље истре
би са шумом успомена на њега. И
када виде овај дивни муж кнез Лазар
да се спрема бој, поревнова ревно
шћу за Богом и за отачаством својим.
Примивши за себе онај мученички
глас и објавивши га војницима и вла
стели својој, утврђивао их је и снажно
говорећи:’Идимо, браћо и чеда, идимо
у предстојећи нам подвиг гледајући на
наградодавца Христа. Смрћу дужно
сти послужимо, пролијмо крв нашу,
смрћу живот искупимо и удове телеса
наших непоштедно предајмо на посе
чење за веру и отачаство наше и сва
како ће се умилостивити Бог на оне
што остану после нас и неће истреби
ти род и земљу нашу до краја’.И тако
их оснажи, утврди и молитва ова.
Потом, када настаде бој и сукоб, толи
ка је звека и јека била да се потреса
ло и место где се ово збивало. И толи
ко се крви излило да су се и трагови
коња познавали кроз проливену крв. И
много мртвих без броја бејаше и Амир
цар персијски убијен би ту и овај див
ни муж свети кнез Лазар. Опколи га
мноштво Агарена и ухватише га, (па)
приведен би са мноштвом властеле
његове као овце на заклање. Тада
одсечена би часна његова глава са
мноштвом му властеле месеца јуна
15. дана“. И у Пролошком житију кне
за Лазара од непознатог раваничког
списатеља стоји:„Ове (године) злоча
стиви онај и богомрски амир исмаиљ
ћански подиже се, и са свима својима
јединомудреним (јединомишљеници
ма), и с њим остали народи, којих бро
јеве по реду причати нам је немогуће.
А њих варалица он свирепством сво
јим, као лав који риче, под своју власт
покори. Са свима овима устреми се
на оне који су, у благочасти и Христо
вом исповедању, у своме благочасти
вом отачаству господствовали. На
благочастивог, велим, и христољуби
вог кнеза Лазара тако љуто се расви
репи, и оном се учини сличним који се
спремао да престо свој на облаке
постави и вишњем да се учини слич
ним. И као аспида глуха затискујући
уши своје, љутом јарошћу облудивши,
на ове скочи. А овај јуначни, Христо
вим исповедањем укрепивши се, и
вером у њега, и топле молитвенике
Христу раније пославши, Симеона,
велим, новог мироточца, и светитеља
Саву, и ове као тврде јемце имајући,
не убојаше се свирепости оног безум
ног, но тврдом надом укрепивши се и
молитвама ових оградивши се, богоо
ца Давида реч у срцу носећи, говора
ху: боже, дођоше незнабошци у досто
јање твоје, оскврнуше цркве свете
твоје, настојећи да њих створе као
хранилиште плодова. Но, господе, не
предај нас до краја имена твојега
ради, и не разори завет твој нама, по
молитвама преподобних и богоносних
отаца наших, Симеона и светитеља
Саве“. Како наводи Константин Фило
зоф, српске војводе и челници, „Лаза

Кнез Лазар

О Косовском боју
изречена су
многобројна предања
и испеване су
разноврсне народне
епске песме. Српска
средњовековна
књижевност Косовски
бој памти у
разноврсним
књижевним
жанровима, почевши
од житија која су
посвећена кнезу
Лазару, слова,
похвала, служби,
плачева, молитви
и др Екмечић
прецизном анализом
долази до закључка
да су мотиви који се
налазе у овим
поменутим списима
углавном исти,
са незнатним
одступањима,
у зависности од
времена настанка
дела. Они увек садрже
Лазарев одабир
царства небеског;
наоружање Лазареве
војске молитвама
Светог Саве
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Кнегиња Милица

реви мили другови“ молили су Бога
„да погину пре њега, да не виде њего
ву смрт“. Према речима сведока дога
ђаја, архиепископа Данило III: „Кад
обе стране изнемогоше и битка пре
стаде, безбројно мноштво обојих
побијено беше, то јест Срба и неприја
теља, и по пољу Косову лежаху. А
вишеречени Аморат прими рану у
срце мачем и тешко душу своју испу
сти. А добропобеднии љубави божан
ствене такмац, нови мученик, кнез
Лазар, по образу мачем посечен, бла
жени крај прими. Његово часно тело
узеше хришћани од оближњега града,
званог Приштина, принесоше у божан
ствену цркву Вазнесења Христова и
часно положише.“Када је реч о опре
дељењу кнеза Лазара за царство
небеско, неизоставно је напоменути
да је оно било изречено девет година
пре Косовског боја, јер у Повељи
којом дарује болницу хиландарску,
Лазар опомиње: „Пошто сам и ја
видео да земаљско богатство ништа
није користило господарима који су
били пре нас, јер се од њих узело и
другима предало, а надају се да при
ме само од онога што су Богу преда
ли. За овима сам и ја следио и прине
сох овај мали дар као она удова две
лепте“.
Турски историчар Ашик - паша Заде
у првој половини XV века оставља
податке који су у вези са током Косов
ског боја, али се овај турски извор
разликује од хришћанских: „Неверни,
чим видеше правоверну војску, одмах
уперише своја копља и ударише (на
правоверне). С десне стране стајао је
Бајазит хан, а с леве Јакуб Челебија.
Газије повик аше величање Божје:
’Аллаху екбер“ (Бог је највећи) и тако
ђер јуришаше неверницима у сусрет.
Бој је ишао до пола времена између
два намаза. С десне руке Бајазит хан,
а с леве Јакуб Челебија учинише
добарџенк (бој). Лаз беше на страни
Јакуба Челебије и на тој страни вој
ска(наша) буде разбијена.“
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Споменик Милошу Обилићу у Грачаници

Хроника Јована Дуке, такође доно
си причу о кнезу Лазару који је пре
битке „опоменуо и охрабрио све хри
шћанине да се јуначки боре и да осве
те толике срамотне увреде и неиз
мерне штете које су им почињене,
или да славно умру за љубав Христа
нашег спаситеља и за одбрану миле
домовине, синова, рођака, вере и све
тог закона под знаком часног крста“.
Византинац је описао кнежеву вечеру
и здравицу Лазареву, Милоша који је
јуначки изрекао чувени завет, као и
његов одлазак у турски табор. С мно
штвом појединости описао је Мило
шев подвиг и његову смрт.
Овом приликом је неизоставно
скренути пажњу и на Константина
Михаиловића из Островице који у
Јаничаревим успоменама проговара
о догађајима који су се збили на Косо
ву: „Господа која су била наклоњена
кнезу Лазару борила су се јуначки и
верно крај њега, али други, гледајући
кроз прсте, посматрали су битку, а
због ове невере и неслоге (и зависти
рђавих и неваљалих људи) битка је
изгубљена у петак у подне. (И ту је)
Милош Кобила (витез кнеза Лазара)
убио цара Мурата. И тада је исто тако
убијен његов син Мустафа, али је
други његов син Бајазит остао на цар
скоме престолу. Ту је исто тако ухва
ћен кнез Лазар близу једне цркве
Богородичине, по имену Самодрежа,
и на томе месту је постављен висок
стуб сазидан као знак хватања кнеза
Лазара. А крај њега је био Крајмир,
војвода топлички, и много друге госпо
де је на томе месту побијено. А невер
ници, пошто су се нагледали боја,
остали су као издајници, што им
касније није добро било, јер после
кратког времена, бирајући једног по
једног, цар је све дао поубијати, гово
рећи: ’Кад сте своме господару били
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Споменик Кнезу Лазару у Косовској Митровици

Историјски
посведочена јесте
чињеница да је
турског султана
Мурата усмртио
српски ратник.
Миодраг Поповић је
скренуо пажњу да се
тек након 1723. године
појављује име
Милош Обилић,
а у штампаном тексту,
како је утврдио
Иларион Руварац,
помиње се под тим
именом у Историји
Павла Јулинца,
објављеној 1765.
једанаест година
доцније од Василијеве
Историје
о Черној Гори

тако неверни у његовој невољи, то
исто бисте и мени учинили’. Ту је
доведен кнез Лазар и војвода Крајмир
пред Бајазита. Цар Мурат, отац његов,
као и брат Мустафај лежали су обоји
ца на носилима. И тада је рекао Баја
зит кнезу Лазару: ’Ето видиш како
леже на носилима отац мој и брат мој.
Како си се смео одважити да се њему
успротивиш?‛ Кнез Лазар је ћутао.
(Рече) војвода Крајмир: „Мили кнеже,
одговарај цару, јер глава није као
врбово стабло да по други пут изра
сте“. Тада кнез Лазар рече цару: ’Веће
је чудо како се отац твој смео одважи
ти да нападне српску краљевину. А
кажем ти, царе Бајазите: да сам то
раније знао што сада очима видим,
морао би и ти на трећим носилима
лежати. Али је сам господ бог тако
изволео учинити због грехова наших.
Нека буде воља божја’. У томе је цар
Бајазит наредио да посеку Лазара
Крајмир, измоливши то од цара, клек
нувши држаше скут под главом кнеза
Лазара да не би на земљу пала. А кад
она паде на скут, приљубивши ову
главу уз своју главу, рече: ’Заклео сам
се господу богу: где буде глава кнеза
Лазара, ту и моја мора лежати’. А
онда је и он посечен и обе главе су
пале заједно на земљу. У то време
донесе један јаничар главу Милоша
Кобилића и баци је пред цара (поред
оних двеју глава) говорећи: ’Царе ово
су главе твојих најстрашнијих непри
јатеља’. Историјски посведочена јесте
чињеница да је турског султана Мура
та усмртио српски ратник. Миодраг
Поповић је скренуо пажњу да се тек
након 1723. године појављује име
Милош Обилић, а у штампаном тек
сту, како је утврдио Иларион Руварац,
помиње се под тим именом у Истори
ји Павла Јулинца, објављеној 1765.
једанаест година доцније од Васили
јеве Историје о Черној Гори. Стога
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Поповић истиче да„остаје отворено
питање да ли је постојао или није
историјски Милош Обилић или га је,
из идејно - политичких мотива изми
слило турско народно предање“, а
сумњу у „његов подвиг као историјску
чињеницу нарочито побуђује податак
да ниједан од првих српских докуме
ната не зна за Милоша“.
У науци се насупрот Милошевом
јунаштву често значајна пажња посве
ћује издајништву Вука Бранковића. У
складу са наведеном тезом, треба
истаћи, да се као антиподи јављају и
две сестре, љуба Милоша Обилића и
љуба Вука Бранковића. Како наводи
Јелка Ређеп: „Најстарија кћерка кнеза
Лазара Мара била је жена Вука Бран
ковића и тако је помиње и усмено
предање. За Јелену се каже да је
била жена Милоша Обилића, што не
одговара историјским чињеницама.
Она је, као што је познато, најпре
била удата за Ђурђа Страцимирови
ћа Балшића, а касније за Сандаља
Хранића. Ниједна кћерка кнеза Лаза
ра није била жена Милоша Обилића.
За Мару и Јелену везан је мотив сва
ђе Лазаревих кћери, један од битних
мотива косовске легенде“ Мавро
Орбини у Краљевству Словена први
помиње Вука Бранковића. Наиме,
Вукосава је „хвалила и претпоста
вљала вредност свог мужа Вуку Бран
ковићу“, што је Мару увредило и она
је ошамарила своју сестру. Препирке
сестара око порекла и јунаштва њихо
вих мужева повод је за сукоб између
Милоша и Вука који, у ланцу мотива
косовске легенде, даље води ка Вуко
вој клевети, Милошевом завету, уби
ству Мурата и Вуковој издаји (Петро
вић). Бранковићев летопис сведочи:
„Војводе, пак, изневерише кнеза,
побегоше Вук Бранковић и други“, а
народна песма каже:

Кнежева вечера

„Бог убио Вука Бранковића,
он издаде таста на Косову
И одведе дванаест хиљада
Побратиме, љута оклопника“.
Иларион Руварац стаје у одбрану
Вука Бранковића и изражава сумњу у
његов издајнички чин на Косову.
Орбин истиче: „Мара је, била удата за
рашког властелина Вука, сина Бранка
Младенова, врло ваљаног ратника,
мудрог човека и веома послушног
према своме тасту Лазару“. Послу
шног и ваљаног зета, Лазар види као
рођеног сина. Ово потврђује запис из
манастира Светих Арханђела у При
зрену, „у јединству и љубави побеђи
вали су непријатеље своје“. Сачиње
но „у дане благовернаго и христољу
биваго и Богом просвећенаго госпо
дина кнеза Лазара и взљубљенаго
њему сина господина Вука“.Писац
Пећког летописа, истиче:
“И на крају боја тога, не знам шта
истинито рећи о овом, да ли је издан
од неког из његове дружине или се
напротив суд Божји испунио на њему.”,
a Студенички летопис скреће пажњу
на бежање: “а неки страха ли ради
или неверства свога побегоше”. О нај
истакнутијој личности која је преживе
ла Косовски бој Мошин је написао:
“На Косову је Вук остао са својим
одредом ван битке.” Да ли је издао? С
правом запажа Спремић, да на то
питање историја још не може да ста
ви тачку. Али његова биографија
показује да је био непријатељ Турци
ма, чак и кад су Лазаревићи са султа
ном склапали савезе. А смрт је доче
као у Бајазитовој тамници Интере
сантно је напоменути да у драми Је
ли било кнежеве вечере Вида Огње
новић преиспитује однос између исто
ријске истине и легенде. Главна тема
представља реконструкцију Лазареве
вечера и велика потешкоћа се огледа
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у немогућности проналаска особе
која ће тумачити лик Вука Бранкови
ћа. Нико не пристаје да глуми Вука
Бранковића, те улогу овог средњове
ковног владара, кога традиција памти
као издајника, преузима крпена лут
ка.
У легенду о Косовском боју уткани
су многи мотиви, почевши од Лазаре
вог култа мученика, опредељења за
царство небеско, кнежеве вечере
уочи кобног боја, која неодољиво под
сећа на Тајну вечеру, затим мотив
свађе сестара око херојства својих
мужева, као и мотив издајништва
Вука Бранковића и јуначког чина
Милоша Обилића. Из свега наведе
ног, јасно је да је догађај који се збио
на Видовдан 1389. донео неоспорно
велике губитке српском народу. При
повест о Косовском боју, како преци
зно наводи Ненад Љубинковић, јесте
приповест о борцима за веру, о све
тим ратницима који се свесно жртвују,
о јунаштву и срчаности, о оданости
владару, о поштовању речи и закле
тве. Косовски бој је и данас велика
преок упација и надахнуће многоброј
ним историчарима и уметницима. У
народу су и те како познате речи кне
за Лазара упућене Бајазиту, које је
исписао Љубомир Симовић:
„Ово, што је за тебе пањ,
за мене је праг!
А што се тиче победе, Бајазите...
Ми смо се тукли у различитим бит
кама!
Ти си победио у твојој, ја сам у
мојој!
(Прекрсти се.)
Хвала ти, Господе, што сам дочекао
да ме на овом прагу
огреје и озари вече сунчаног дана!“
Творац најсрдачнијих, најнежнијих и
дубоко потресних редова о кнезу
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Лазару, истакнутом владару, храбром,
пожртвованом и савесном предводни
ку српског народа, јесте монахиња
Јефимија, која је након смрти свога
супруга деспота Угљеше пронашла
уточиште на двору кнегиње Милице и
кнеза Лазара. Похвала кнезу Лазару
извезена је 1402. године на црвеној
свили за покров на ћивоту кнеза Лаза
ра. У двадесет шест редова извезена
је ова похвала позлаћеном сребрном
жицом. Покров је добро очуван, а
данас се налази у Музеју Српске пра
вославне цркве у Београду. У запису
на покрову за ћивот кнеза Лазара,
између осталог, стоји:
„У красном света овог
васпитао си се од младости твоје,
о нови мученичке кнеже Лазаре,
и крепка рука господња
међу свом господом земаљском
крепка и славна показа те.
Господствовао си земљом отача
ства свог
и у сваком добру развеселио си
уручене ти хришћане.
[...]
Јер од како си стекао блаженство
у небесном весељу вечном,
многе невоље и страдања
обузеше вазљубљена ти чеда,
и у многим невољама
живот проводе,
јер су овладани од Измаилћана,
и треба нам свима помоћ твоја.
Зато се молимо,
моли се општем господару
за вазљубљена ти чеда
и за све који с љубављу
и вером служе њима,
Дођи на помоћ нашу, где да си“.
Убрзо након Косовске битке и смрти
кнеза Лазара „о Србију су се отимали
Бајазит и краљ Сигисмунд“ (Јиречек).
„Настало је тешко време и за народ и
за владарску кућу“ (Грковић). Како су
Стефан и Вук били малолетни, Мили
ца ће преузети државне послове и
постати владарка поробљене земље.
Милица је немоћна пред турском
силом, очевидац је пропасти српског
народа и своје породице. Константин
Филозоф је забележио:„И беше свуда
туга, беда, плач и ридање неутешно
(...) А видевши ово благочестива кне
гиња, са сином својим Стефаном, да
је и она и српска земља у безнаде
жном удовиштву, и да их одасвуд
непријатељ напада и разграбљује, и
да нема никога да их у беди и тузи
које су наишле помогне и утеши, она
тада одбаци женску немоћ и узе на се
ревност мушку“. Застрашена жена,
свесна опасности која се надвила над
њеном породицом, али и српским
народном, рацион
 ално ће проми
шљати. Безнадежна ситуација, про
блеми са турском, али и угарс
 ком
силом, приморала је савесну и мудру
владарку Милицу да прихвати савез
са Турцима. Између осталих дужно
сти на које је српски двор био обаве
зан, Милица је била принуђена да
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Милош Обилић

Приповест
о Косовском боју,
како прецизно наводи
Ненад Љубинковић,
јесте приповест
о борцима за веру,
о светим ратницима
који се свесно жртвују,
о јунаштву и
срчаности, о оданости
владару, о поштовању
речи и заклетве.
Косовски бој је
и данас велика
преокупација
и надахнуће
многобројним
историчарима
и уметницима
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своју најмлађу кћер Оливеру да у
харем османског султанa Бајазита I.
Уз пристанак патријарха и свештен
ства Оливера је постала жена турског
владара. Константин Филозоф оста
вља податке о овом догађају: „Гла
сници су се сагласили са благочасти
вом госпођом (Милицом) о најмлађој
кћери њезиноj Оливери и по савету
патријарха и целога сабора свеште
них лица и целога синклита, даде је
за жену Амиру великом (Бајазиту), да
би било спасено христоименито ста
до од вукова, који су га клали. А тада
пође и увек спомињани брат њезин
(Стефан) ка самодршцу са сестром“.
„Уз све тешке и понижавајуће терете
измирење с Турцима доносило је и
нека преимућства, пре свега заштиту
од стране ’великог господара’“ (Ћир
ковић). Према легенди, на путу до
Дренопоља, српски народ је Оливеру
обасипао пупољцима ружа. Стога
филмско остварење посвећено кћер
ки кнеза Лазара и носи назив Пут
ружама посут.
У харему султана Оливера је зате
кла многобројне његове жене грчкога,
франачког и селџучког племенитог
порекла. Као што наводи Светлана
Томин: „Да су савременици били све
сни жртве коју су и Оливера и Мара
поднеле за опстанак државе, сведочи
навод из Житија деспота Стефана
Лазаревића. Сматра се да је овај спис
Константин Филозоф написао између
1433. и 1439. године. Он је у Житију
упоредио Оливеру са старозаветном
Јестиром, која је, удавши се за пер
сијског цара Ксеркса, спасила јевреј
ски народ. Исто тако, непознати сме
деревски беседник, у Надгробној
беседи или плачу над деспотом Ђур
ђем, насталом после његове смрти
1456. године није заборавио жртву
Маре Бранк овић“. Смедеревски
беседник је Мару видео као Ђурђеву
„најсветију кћер, која лепоту и време
тела истроши због праве вере према
Богу и побожности, родитељске
љубави и доброг повиновања, док је
Димитрије Кантакузин казивао да
Мара „духовном племенитошћу пре
вазилази телесну“. Мара је, дакле,
доживела Оливерину судбину. Наиме,
како би ојачао ослабљење земље,
деспот Ђурађ Бранковић бива примо
ран да руку своје кћерке преда Мура
ту II. Овим нису биле окончане деспо
тове недаће, јер је султан Мурат
наредио ослепљење деспотових
синова, Гргура и Стевана. О овом тра
гичном догађају Константин Михаил
 о
вић из Островице је казивао: „Стигав
ши у Једрене, цар нареди да се оба
деспотова сина пошаљу у тамницу на
море у град који се зове Токат, а
сестра њихова, Муратова жена, није
им могла ништа помоћи. Послао је
такође гласника, потајно да његова
жена о томе не зна, да обојици изва
ди очи. А кад она ово сазнаде, паде
му к ногама, молећи и преклињући да
не хита тако много, говорећи му: ’И
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тако су твоји сужњи и заробљеници; и
после ћеш моћи да учиниш што будеш
хтео.‛ Цар одмах посла гласника да
се то не изврши. Гласник без одлага
ња, брзо јашући и мењајући коње,
није могао ово да спречи. Већ су им
биле очи извађене“
Турски историчар Ашик - паша
Заде, истицао је да је Бајазит био под
великим утицајем Лазареве кћерке
Оливере: „Кад је девојка поодрасла,
послужила је за оно што јој је дужност
била [...] Бајазит хан је научио ужива
ње од ове Лас (Српкиње) девојке.
Њеним утицајем су почеле да се при
ређују пијанке [...] Почеше пијанке,
винска весеља. Од како дође ђаурка
девојка, поче да се пије“.
У боју код Ангоре, татарски кан,
победио је турску војску, а Бајазита,
као и његову пратњу је заробио. Међу
заробљенима је била и Оливера, што
и јесте показатељ да је Лазарева кћер
била султанов пратилац његових
освајачких похода. Султан Бајазит је
доживео многобројна понижења, због
чега је извршио самоубиство. Деспот
Стефан Лазаревић, који је изузетно
поштовао и волео своју сестру, свим
силама се трудио да је избави из роп
ства, што је на концу и остварио (Пур
ковић). Константин Михаиловић из
Островице наводи да је Бајазит сам
себе усмртио и то услед немогућно
сти да гледа Деспину (Оливеру), како
по наредби Тумерлановој стоји пред
њим и служи га: „Видећи како његова
жена служи другога, цар Бајазит се из
велике жалости сам отрова својим
прстеном“.

О Бајазитовом и Оливерином заро
бљеништву писао је и Мавро Орбин.
Према Орбину, Тумерлан је приредио
раскошну гозбу, на коју је био допре
мљен кавез у коме је био заробљени
султан Бајазит. Након тога је наређе
но да се доведе и Бајазитова жена „те
да јој одсеку хаљине све до пупка,
тако да су јој се видели стидни дело
ви, па да таква разноси јела званици
ма на гозби. Гледајући то, њен муж
Бајазит је био бескрајно тужан због
њене гадне коби. Стога одлучи да се
убије, но како није имао чиме да то
изведе, ударао је главом о пречке
кавеза док се на крају невољно и бед
но није убио. Његова жена Милева
(Оливера) упокојила се други дан
после његове смрти“. Ћирковић каже
да је прича иначе легендарна, јер зна
мо да је Стефановом залагањем
Тамерлан ослободио Оливеру и да је
она после живела у Србији.Према
наводима Светлане Томин, аутентич
ни историјски подаци сведоче о чиње
ници да је кћерка кнеза Лазара и кне
гиње Милице и те како имала утицај
на султана, на чијем је двору провела
четрнаест година, те да је у значајној
мери допринела позицији не само
Србије, него и самог деспота Стефа
на Лазаревића.
Од стране Лазаревог сина, Стефа
на, проистекле су надалеко чувене
речи, записане на мраморном стубу
на Косову:
„Човече који српском земљом сту
паш,
било да си дошљак или овдашњи,
ма ко да си и ма шта да си,

када дођеш на поље ово,
које се зове Косово,
по свему ћеш угледати пуно костију
мртвих,
те са њима и камену природу,
мене крстозначног као стег,
видећеш како посред поља управно
стојим.
Да не проминеш и да не превидиш
као нешто залудно и ништавно,
но молим те, приђи и приближи се
мени, о љубими,
и размотри речи које ти преносим,
и из тога ћеш разумети због ког
узрока
и како и зашто ја стојим овде,
јер истину ти говорим,
ништа мање од живога,
да ћу вам изнети у суштини све што
се збило.
[...]
Овде негда бејаше велики самодр
жац,
чудо земаљско и рига српски,
звани Лазар, кнез велики,
побожности непоколебими стуб,
доброразумља пучина и мудрости
дубина,
[...]
Не посече га нико други, о љубими,
до сама рука тога убице, сина Аму
ратова,
И све ово речено сврши се
лета 6897, индикта 12, месеца 15, у
дан уторак,
а час је био шести или седми,
не знам, Бог зна.“
Припремила:
др Снежана Булат
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