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

Асфалтирање Улице Матије Гупца у Платичеву

ПЛАТИЧЕВО

Одржавање путне
инфраструктуре

Л

епо време иде на руку пута
рима, који завршавају асфал
тирање планираних путева и
коловоза у румској општини, у окви
ру уговора о текућем одржавању пут
не инфраструктуре који ове године
износи 60 милиона динара.
Тако су 17. октобра окончани радо
ви на асфалтирању Улице Матије
Гупца у Платичеву у дужини нешто
преко 400 метара, део који је на
том путном правцу био и најлошији.
Радове на терену, које као и раније
изводи румска фирма Катаго, оби
шао је и председник Слађан Манчић.

Јован Салатић и Слађан Манчић

– За ове радове смо обезбедили
четири милиона динара, а одлучи
ли смо да урадимо и везу ове улице
са Улицом Петефи Шандор, чија је
дужина 80 метара. Савет МЗ Плати
чево нам је упутио захтев уз конста
тацију да је ово проблем који треба
решавати. Ускоро почињу и радови
на уређењу центра овог села, а за
њих смо определили три милиона
динара. Спроведена је процедура,
изабран је извођач и данас је напра
вљен први корак, размеравање и
довлачење материјала. У наредним
данима ће се наставити уређење

самог центра села – рекао је том
приликом Слађан Манчић. Он је под
сетио и да је објекат вртића у Плати
чеву завршен и да се чека опрема,
како би вртић могао несметано да
ради.
– Очекујем да то буде завршено до
половине наредног месеца када смо
планирали отварање вртића. За све
поменуте радове у Платичеву, дакле
асфалтирање, уређење центра и
вртић издвојили смо око 15 милиона
динара.
Данас ће се завршити и пресвла
чење дела Каменове улице у дужини
од 60 метара у Грабовцима – додао
је председник Манчић.
Јован Салатић, председник Саве
та МЗ Платичево истиче да је овај
пут за мештане од велике важности,
јер води не само до месног гробља,
већ се на њега наставља и атарски
пут у дужини од 700 метара који је
рађен прошле године.
– У овој улици је било незамисли
во седети на клупи, отворити прозор
или сушити веш јер се, због вели
ке фреквенције саобраћаја, дизала
велика прашина тако да су мештани
били зими у блату, а лети у праши
ни. Додатним краком спојили смо
Улицу Матије Губца са Улицом Пете
фи Шандора коју смо прошле годи
не урадили у дужни од 1.050 мета
ра. Имамо још великих проблема са
Улицом Вука Караџића коју би, тако
ђе, требало да пресвучемо асфал
том – рекао је Јован Салатић.
С. Џ.
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ко сте имали прилику, да не
кажем потребу, да зовете било
који кол центар, знате каква је
то мука. Не само зато што морате дуго
да чекате, док по редоследу не испри
тискате све могуће тастере, по запо
вести лименог гласа из слушалице,
већ зато што најчешће и после свега,
ништа не можете да урадите, јер су
„сви оператери тренутно заузети“, а
„време чекања је дуже од три минуте“.
Време чекања је у ствари неограниче
но, јер сам једном приликом тестирала
и било је брат-брату, преко петнаест
минута.
Е сад, у зависности од тога да ли
позивате приватну компанију, неку
банку на пример, или државну устано
ву, зависи и однос девојчица и деча
ка са друге стране жице. Ови из при
ватних компанија ће вам се обавезно
извињавати што сте дуго чекали, а
ове друге баш заболе уво што троши
те импулсе. Они немају потребу да се
било коме извињавају, пошто им то не
стоји у опису радног места. Међутим,
извињавали се или не, све то оставља
неки необичан утисак и чисто завапите
„дајте ми стари добри шалтер да могу
ко човек да се жалим“. Јер стварно,
кад имате неки проблем, било да је у
питању телефон, кабловска, банкар
ски рачун, порески дуг, било, било шта,
чекање на кол центру је последње што
вам треба. Неки пут нисте сасвим ни
сигурни који тастер треба да притисне
те, па ако погрешите, то вас одведе
у сасвим десетом правцу, који нисте
хтели, па морате из почетка. Додуше,
готови сви кол центри имају ону могућ
ност „или сачекајте да вам се јави опе
ратер“. Е, ту може да се чeка до бесве
сти, зато што су, да не понављам, сви
оператери заузети.
Понекад помислим да су сви опе
ратери увек заузети, у било које доба
дана и ноћи да зовете. Помислим да
они по дефиницији морају бити зау
зети, јер како би иначе малтретирали
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За додатне информације
притисните тастер седам

Е сад, у зависности од тога да ли позивате приватну
компанију, неку банку на пример, или државну установу,
зависи и однос девојчица и дечака са друге стране
жице. Ови из приватних компанија ће вам се обавезно
извињавати што сте дуго чекали, а ове друге баш забо
ле уво што трошите импулсе. Они немају потребу да се
било коме извињавају пошто им то не стоји у опису рад
ног места. Међутим, извињавали се или не, све то оста
вља неки необичан утисак и чисто завапите „дајте ми
стари добри шалтер да могу ко човек да се жалим“
обичан свет? Таман посла да вам се
одмах јаве и реше проблем. Шта бисте
ви помислили? У, мајку му, па ово уоп
ште није ни био неки проблем. Овако,
и кад јесте и кад није „неки“ проблем,
има да буде прави проблем. Проблем,
ако ништа друго, да ступите у контакт
са „надлежнима“ у виду телефонске
секретарице зване кол центар.
Кад сте љути што вам се нико не
јавља, што вас возају од тастера један
до тастера девет, и обрнуто, кад уза

луд чекате и слушате пријатну музику
(некад је био Кондоров лет, али сад
је готово протеран са свих кол цен
тара), дакле, кад све кипи у вама од
немоћи и беса, помислите да је то у
ствари завера против вас и вашег пра
ва да добијете нормалну услугу. Међу
тим, то и јесте намештено тако да се,
док чекате, ваш бес полако стишава.
Или једноставно разбијете телефон
ску слушалицу и завршите посао. Па
ви бирајте.
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ЗОРАН СЕМЕНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ОДБОРА СНС У ШИДУ

Финализују се пројекти о којима
Шиђани маштају деценијама
Ми смо за мање од две
године успели да
изградимо водоводну
мрежу у Соту, Бикић
Долу, Привиној Глави.
Почетком наредне
године биће завршена
Љуба и у другој
половини Моловин.
Више од осам година
се каснило са
пројектно-техничком
документацијом за
изградњу индустријске
зоне. Данас је
изградња при крају,
урађена је
атмосферска
канализација,
изграђене потребне
саобраћајнице, граде
се трафо станице и
водоводна мрежа,
доведен гас до
индустријске зоне,
као и до свих места у
шидској општини, каже
Зоран Семеновић

П

рослава десетогодишњице осни
вања Српске напредне странке у
Шиду, која је одржана 19. октобра,
била је прилика да са председником
Општинског одбора Зораном Семенови
ћем, поразговарамо о претходних десет
година као и о плановима за будућност.
– Српска напредна странка у Шиду је
основана у исто време када је основа
на и на територији целе Србије. Од оних
почетака који су за сваку странку тешки,
дошли смо до тога да је на локалним
изборима 2012. године СНС почела да
учествује у политичком животу у Шиду.
Тада је освојено око три хиљаде гласо
ва, близу 20 процената. Од тада заправо

Бавимо се стварима које значе грађанима: Зоран Семеновић

СНС води шидску општину, каже Зоран
Семеновић.

MМNOVINE
НОВИНЕ:: Шта сматрате прекрет
ницом у развоју странке?
ЗОРАН СЕМЕНОВИЋ: То су свака
ко локални избори 2016. године. На тим
изборима СНС остварује свој историјски
резултата на локалу, 49,20 одсто, освоје
них осам и по хиљада гласова. На пред
седничким изборима 2017. освојили смо
63 одсто. То је само знак да је СНС расла,
скупљала и сабирала најбоље људе, који
су имали визију и који су желели да се
боре за Шид, пратећи пут Александра
Вучића, који је истрајан у намери да од

Србије направи боље место за живот.
Српска напредна странка у шидској
општини има преко две хиљаде чланова,
са тенденцијом да јој свакодневно при
лазе млади, образовани и добри људи,
који својим радом желе да унапреде како
рад Општинског одбора, тако и да помог
ну шидској општини. Да наша општина
постане боље место за живот, да се људи
у њој запошљавају и стварају своје место
за живот.
У општини Шид су се од 2000. годи
не мењале многе политичке гарнитуре
на власти, али неког битнијег помака у
смислу економског и инфраструктур
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ног развоја није било. Шта је био раз
лог што је Шид таворио толике годи
не?
Као и за странку, тако и за шидску
општину пресудан моменат је 2016. годи
на. До тада је много енергије трошено на
узајамне суревњивости малих политич
ких парија, које су као део већих коали
ција имале „уцењивачки“ капацитет. Те
странке су у сваком тренутку гледале да
задовоље неке своје страначке интересе
и интересе људи који су у њима. Тек 2016.
године, када је СНС освојила апсолутну
власт, 23 од 39 одборника, створили су се
услови да се размишља о Шиду и инте
ресима Шиђана. Тек тада су неки лични
интереси престали да буду у првом плану.
Тада је престала и „партијска трговина“.
Од доласка СНС на власт у покрајини,
шидска општина је добила за две године
средстава колико није добила у послед
њих осам година, док су биле демокра
те. Демократска власт је Шид ставила на
неку ивицу и скрајнула га са свих токо
ва. Због тога у Шиду није била изграђе
на индустријска зона, због тога у Шиду
у пет села није било водоводне мреже,
због тога у Шиду није било инвестиција,
гасификација је тапкала у месту... Ми смо
за мање од две године успели да изгра
димо водоводну мрежу у Соту, заврше
на је у Бикић Долу, Привиној Главу ће за
месец дана бити урађен технички пријем
и то је готово. У пројекту је Љуба и почет
ком наредне године ће тај пројекат бити
и реализован, и у другој половини следе
ће године Моловин. И тиме ћемо заокру
жити посао, тако да ће сва шидска места
имати воду. То је основа за живот. Ми не
можемо да асфалтирамо сваки сокак, не
можемо да уведемо канализацију у сва
ко село, али водовод је основ живота у
сваком селу. Даље, више од осам година
се каснило са пројектно-техничком доку
ментацијом за изградњу индустријске
зоне. Ми смо за мање од две године, не
само завршили тај пројектни део, изме
нили просторни план општине и донели
сва потребна документа, него смо ура
дили сву неопходну атмосферску одвод
њу, изградили потребне саобраћајнице,
довели гас до индустријске зоне, као и до
свих места у шидској општини. Закључно
са фебруаром 2019. године, гас ће стићи
до свих места шидске општине и свако
домаћинство или привредни субјект ће
имати могућност да се прикључи на гасну
мрежу. У индустријској зони се тренутно
раде трафо станице како би се обезбеди
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СНС је створила добар тим. Окупили смо људе
који имају богати и животно и професионално
искуство, али имамо и младе људе којима треба
пренети то искуство како би Шид могао да кре
не путем интензивнијег развоја. Јер, заиста
каснимо за Митровицом, Румом, Инђијом и
Пазовом... Али кренули смо и ја знам да се неће
мо зауставити док се не изједначимо са оста
лим сремским општинама
ло поуздано напајање електричном енер
гијом и завршава се водоводна мрежа.
Када погледамо све како је некада рађе
но, а шта се данас ради, чињеница је да
се у последње две године финализују
многи пројекти о којима Шиђани маштају
деценијама.
Поред индустријске зоне, која је сва
како кључна за даљи развој општине,
шта су још ваши приоритети?
Ми се као општина одговорно понаша
мо и према нашим пољопривредницима.
Омогућавамо им едукацију како би могли
да иду према европским фондовима, да
конкуришу и дођу до средства. У сталном
смо контакту са покрајинским секретари
јатом за пољопривреду, који нам пома
же на само у изградњи атарских путева,
чишћењу и изградњи каналске мреже,
него и у многим другим пројектима. Ту
посебно морам истаћи комасацију ката
старских општина у општини, која је ста
ла 1988. године, пре 30 година. Тај посао
се данас наставља. Радимо комасаци
ју катастарске општине Моровић која је
изузетно важан зато што ту имамо вели
ки руб шуме, пољопривредни рејон, који
је испарцелисан пре 150 година и имамо
неутврђен грађевински рејон. Неверо
ватно је да то није могло биту урађено у
време када се премер ради преко сате
лита. Овај посао траје већ годину дана и
трајаће још годину и по, а следећи корак
су Моловин и Батровци. Ми смо у директ
ним преговорима и донели смо прото
кол о сарадњи са хрватском општином
Дреновац о отварању граничног прелаза
Јамена – Рачиновци. Тиме би се смањи
ло оптерећење на постојећим граничним
прелазима а Јамени би се удахнуо нов
живот. Има ту још низ других ствари, да

Од доласка СНС на власт у покрајини, шидска
општина је добила за две године средстава
колико није добила у последњих осам година
док су биле демократе. Демократска власт је
Шид ставила на неку ивицу и скрајнула га са
свих токова. Због тога у Шиду није била изгра
ђена индустријска зона, због тога у Шиду у пет
села није било водоводне мреже, због тога у
Шиду није било инвестиција, гасификација је
тапкала у месту...

не помињем да смо комплетно обновили
зграду Културно-образовног центра, од
бине до седишта, да смо урадили прву
фазу реконструкције зграде Основне
школе „Сремски фронт“ уз помоћ владе
Србије. Следеће године на исти начин
планирамо да обновимо и школу „Бран
ко Радичевић“. Локална самоуправа је
почела да се бави стварима које значе
грађанима. У нашим вртићима има места
за сву децу, у нашим школама је топло,
чисто. Наши грађани су и поред мигрант
ске кризе, која је погодила између оста
лих места и Шид, показали завидан ниво
толеранције. У прихватним центрима на
територији шидске општине има око 800
миграната, али има их још око 300 неле
галних. Ова власт је направила договор
са грађанима који нам помажу да пребро
димо све оно што нас је снашло. Ми ту
кризу не можемо да контролишемо, али
можемо да предупредимо проблеме на
нашој територији. У том имамо безрезер
вну подршку Комесаријата за избеглице
и Министарства за рад, борачка и соци
јална питања. Свакодневно смо у контак
ту и они покушавају да нам помогну, како
би тај проблем на што безболнији начин
решавали.
За добре резултате потребан је и
добар тим?
СНС у Шиду је створила добар тим.
Окупили смо људе који имају богато и
животно и професионално искуство, али
имамо и младе људе којима треба пре
нети то искуство, како би Шид могао да
крене путем интензивнијег развоја. Јер,
заиста каснимо за Митровицом, Румом,
Инђијом и Пазовом... Али кренули смо
и ја знам да се нећемо зауставити док
се не изједначимо са осталим сремским
општинама.
Велика политичка подршка грађана
значи и велику одговорност. Како се
носите са тим?
Велика подршка грађана значи и вели
ку одговорност. Велики су изазови и често
нема времена ни за приватни живот. Али,
када видимо колико наш председник
Александар Вучић свог времена посве
ћује бољитку Србије, колико се ангажу
је на многим фронтовима, и око Косова
и Метохије и око привлачења страних
инвеститора, а у исто време трпи толике
нападе такозване опозиције, на нама који
га пратимо је, да то исто урадимо у сво
јим локалним срединама. Наш посао на
локалу је сигурно много лакши од њего
вог. 
С. Цуцанић

6

M NOVINE

ОПШТИНА ИНЂИЈА

24. OKTOBAR 2018.

ИНЂИЈА

Лопте за све школе

С

авез спортова општине Инђија
обезбедио је укупно 112 лопти
за рукомет, фудбал, кошарку и
одбојку, које су на свечаности орга
низованој почетком прошле недеље
у Спортском центру Инђија, свеча
но уручили представницима школа.
Како је истакао Љубомир Ковачевић,
секретар Савеза спортова општине
Инђија, ово је само једна у низу акција
којом су хтели да помогну образовним
установама.
– Све наше школе бележе изузетне
резултате на школским такмичењима
на свим нивоима и то је један од раз
лога због којих Савез спортова жели
да им помогне на овај симболичан
начин – рекао је Ковачевић и захва
лио се локалној самоуправи на помо
ћи.
Представницима свих основних и
средњих школа, лопте је уручио пред
седник општине Инђија Владимир
Гак, који је истакао том приликом да је
подједнако важна свака врста помоћи
образовним установама.
– Ми у локалној самоуправи, сма
трамо да су овакве врсте помоћи под

Владимир Гак уручио лопте представницима школа

једнако важне, као и оне финансијске.
Трудимо се да у сарадњи са пред
ставницима школа, сазнамо који су за
њих приоритетни проблеми за реша
вање и у складу са тим, договоримо и
реагујемо – рекао је Гак.

Представници Општине Инђија и
Савеза спортова још једном су подсе
тили, да ће помоћ школама у рекви
зитима и даље стизати, у складу са
финансијским могућностима.
М. Ђ.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ ОСОБА

Интеграција у друштвене токове

М

еђуопштинска
организаци
ја слепих и слабовидих особа
Инђија - Стара Пазова са седи
штем у Инђији, обележила је 15. окто
бар, Међународни дан слепих и слабо
видих особа. У питању је организација,
која је основана 1965. године и данас
након више од пола века рада, бро
ји око 320 чланова из Инђије и Старе
Пазове.

– Један од најважнијих циљева наше
организације јесте интеграција слепих
и слабовидих особа у све друштвене
токове и свакодневне активности –
објашњава Слободан Божић, председ
ник организације слепих и слабовидих
и истиче:
– Ми имамо службу која свакодневно
ради од седам до 15 часова, а секре
тар и помоћни радник су ангажова

Обележен Међународни дан слепих и слабовидих особа

ни на административним пословима
и пружању услуга нашим члановима.
Људи долазе како би остварили своја
права и потребе, без обзира да ли је
реч о социјалним услугама, здравству,
пензион
 ом, запослењу и слично.
У оквиру обележавања Дана белог
штапа у просторијама Међуопштинске
организације у Инђији, уприличена је
свечаност на којој су учествовала деца
из инђијских и старопазовачких основ
них школа, чији су радови награђени
на традицион
 алном ликовном и лите
рарном конкурсу. Поред најмлађих,
присутнима се обратио и председник
општине Инђија.
– Општина Инђија има добру сарад
њу са Међуопштинском организаци
јом слепих и слабовидих особа, која
се делом финансира из нашег буџе
та. Трудимо се да испоштујемо све
потребе чланова организације и могу
да обећам да ће следеће године бити
опредељено више средстава за њихо
во деловање – најавио је Гак.
Присутни на традицион
 алној свеча
ности поводом Дана белог штапа, има
ли су прилику да чују ученике инђиј
ских и пазовачких школа, који су и ове
године исказали емпатију и социјалну
одговорност према слепим и слабови
дим лицима.
М. Ђ.
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РЕАЛИЗАЦИЈА КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА У БЕШКИ

Изградња повезног цевовода

П

реко 85 милиона динара биће
уложено до краја текуће године у
два капитална пројекта за ста
новнике Бешке. У питању су две инве
стиције које су од великог значаја за
ово инђијско село. Први пројекат јесте
изградња кућних прикључака фекалне
канализације, вредан 60 милиона дина
ра, чија је реализација почела. Овај
пројекат финансира се средствима из
буџета општине Инђија. Следеће неде
ље почеће реализација другог пројекта
који се тиче изградње повезног цевово
да Инђија-Бешка, вредног 25 милиона
динара, чиме ће трајно бити решен
проблем несташица воде у овом инђиј
ском селу.
- Давних дана је започет пројекат
изградње канализације у Бешки, али
никада није завршен. Остала је најску
пља последња фаза коју сада радимо,
како смо и обећали. Пројекат износи 60
милиона динара за фазу изградње кућ
них прикључака фекалне канализације
- истакао је Владимир Гак, председник
Општине Инђија и додао:
- То није једини пројекат који радимо
у Бешки. Изабран је извођач радова и

Регресирање
превоза

Два капитална пројекта за Бешку

потписан уговор за повезни цевовод
Инђија-Бешка, а радови почињу следе
ће недеље. На овај начин ћемо обезбе
дити стабилно водоснабдевање како у
Бешки тако и у Чортановцима.
Како је потврдио први човек општине

Ради остваривања права на регресирање тро
шкова превоза студената у међумесном саобраћа
ју до краја буџетске 2018. године (за месеце: окто
бар, новембар и децембар) средствима из буџета
АП Војводине за 2018. годину, студенти су дужни
да најкасније до 1. децембра 2018. године под
несу захтев Општинској управи општине Инђија,
Одељењу за друштвене делатности. Како обаве
штавају из овог Одељења, право може остварити
студент који испуњава следеће услове: има преби
валиште на подручју општине Инђија, свакоднев
но путује на међумесној релацији од места стано
вања до високошколске установе, школује се на
терет буџета, први пут уписује годину студија, није
корисник услуга смештаја у студентским центрима,
није корисник студентских стипендија и кредита од
Министарства просвете и науке Републике Србије,
Владе АП Војводине, локалне самоуправе, Репу
бличке фондације за развој научног и уметничког
подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих
студената Универзитета у Новом Саду и других
разних фондација.
Подносилац захтева је дужан да уз захтев при
ложи: личну карту или уверење о пребивалишту,
потврду факултета о редовно уписаном семестру
на терет буџета РС, потврду да није корисник сме
штаја у студентском центру, фотокопију индек
са (само прве две стране), доказ да свакодневно
путује на међумесној релацији од места станова
ња до високошколске установе коју похађа (копија
месечне карте или 30 појединачних карата прево
зника) и фотокопију текућег или штедног рачуна
отвореног на лично име.
М. Ђ.

Инђија, посао ће бити завршен до краја
године и подсетио да је учешће Покра
јинског секретаријата за пољопривре
ду, водопривреду и шумарство у овом
пројекту 70 одсто, док 30 посто финан
сира општина.
М. Ђ.

САЈАМ СТВАРАЛАШТВА СЕОСКИХ ЖЕНА У ВОЈВОДИНИ

Пећинце представило
седам удружења

Сремице на Сајму

У

недељу, 14. октобра, у
Новом Саду је одржан јуби
ларни 10. Сајам стварала
штва сеоских жена у Војводини,
на којем је учествовало преко
200 удружења жена, међу којима
седам удружења са територије
пећиначке општине.
Чланице
Удружења
жена
Шимановчанке, УЖ Веселице
из Деча, УЖ Мајка Ангелина из
Купинова, УЖ Лепота Ашање
из Ашање, УЖ Огарчанке, УЖ
Сунчев цвет из Доњег Товарни
ка и УЖ Сремица из Пећинаца,
представиле су своју општину
рукотворинама и укусним тради
ционалним сремачким колачима,

а покровитељ њиховог наступа
била је пећиначка локална само
управа, која је свим удружењима
финансирала трошкове пута.
Ову традиционалну манифе
стацију која за циљ има промоци
ју креативности и предузетничког
духа жена из руралних подручја
Војводине, организује Завод за
равноправност полова, а пово
дом обележавања Међународног
дана сеоских жена који је уста
новљен Резолуцијом Генералне
скупштине Уједињених нација
2007. године, како би жене широм
света указале на посебан допри
нос жена на селу, како и њихову
кључну улогу на селу.
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ДОМ ЗДРАВЉА

Вакцинација
против грипа
Румски Дом здравља је ове
године добио 2.266 вакцина
против грипа. У том броју је
и 150 вакцина, које су наме
њене Геронтолошком центру
Срем, а вакцинација је почела
половином октобра. Остале су
дистрибуиране по вакциналним
пунктовима у самом Дому здра
вља – општој пракси, медицини
рада, кућној нези, дечјој и школ
ској амбуланти, али и по селима
румске општине.
Прошле године Дом здравља
Рума је добио 2.220 вакцина и
све су искоришћене, па је тада,
због великог интересовања,
добијена и додатна количина
вакцина.
Подсећамо, вакцине са најви
ше препоручују хроничним боле
сницима, особама са смањеним
имунитетом и лицима старијим
од 65 година, а пре вакцинације
потребно је да се грађани обра
те својим изабраним лекарима.
Републички фонд за здрав
ствено осигурање је ове године
набавио, преко Института Тор
лак, 241.620 доза вакцина.
Препорука за оне који би тре
бало да приме вакцину је да то
учине што пре, док нема епиде
мије, јер је потребно две до три
недеље да се развије имунитет.
Као и ранијих година, ове вак
цине су набављене од фран
цуског произвођача СанофиПастера. Према препоруци
Светске здравствене организа
ције, вакцина садржи три типа
вируса АХ1Н1, АХ3Н2 и вирус Б,
јер су то вируси који се очекују
ове године.
С. Џ.

24. OKTOBAR 2018.

ГЛАВНА УЛИЦА

Орезивање дрвећа

Орезивање крошњи у Главној улици

У

поредо са великим
радовима на ком
плетној реконструкци
ји Главне улице, радници
ЈП Комуналац започели су
половином октобра, орези
вање стабала у том њеном
делу.
На том потезу се нала
зи преко 160 стабала липе,
чије ће крошње бити ореза
не, што ће пружити могућ
ност да се поново формира
ју младе крошње.
– Овако велику акци
ју уређења крошњи дрве
ћа нисмо имали у послед
њих 12 година. Динамика је
испланирана тако, да ће се
радови завршити у предви
ђеном року који се поклапа

са завршетком реконструк
ције улице, како би и нови
изглед дрвећа допринео
бољем изгледу улице, а и
сама старост стабала зах
тевала је орезивање. Један
од разлога је и постављена
нова јавна расвета, која је
на неким местима била пот
пуно заклоњена крошњама,
па ће се, после овог орези
вања, добити и максималан
ефекат осветљења – каже
Драган Панић, директор ЈП
Комуналац.
На неколико места у
Главној улици, на потезу од
Малог парка до Змај Јовине
улице, до сада је посечено
шест стабала због старо
сти или болести, тако да ће

Драган Панић

на та места бити посађене
нове саднице.
– Уколико у току овог
посла Општинска комиси
ја процени да неко стабло
угрожава безбедност грађа
на, она ће издати налог за
сечење тог стабла, а наша
је обавеза да га извадимо
и засадимо ново – рекао је
Драган Панић.
С. Џ.

ПОЉОПРИВРЕДА

Суво време не погодује
сетви пшенице

Ж

етва јарих култура у румској
општини се приводи крају.
Завршена је жетва сунцо
крета, соје и кукуруза, док је вађење
шећерне репе на половини засејаних
површина.
Година је за румске пољопривредни
ке била посебно успешна када је реч
о производњи кукуруза и код ове кул
туре је остварен просечан род од 10
тона по хектару, принос сунцокрета је
три тоне, док је род соје на нивоу од
3,5 тона.
Просечан принос извађене шећерне
репе је 48 тона по хектару, уз велике
проблеме са појавом труле репе.
Октобар је и време када треба окон
чати сетву пшенице, јер је то најповољ

нији агротехнички рок, али произвођа
чи овде имају проблема са топлим и
сувим временом. Пшеница је посејана
на половини планираних површина,
а пољопривредници не журе са оба
вљањем сетве, јер је сетвени слој сув
и посејана пшеница не може да никне,
док не падне киша.
– Сетву би требало завршити до
краја октобра. Због сувог земљишта је
отежано и извођење основне обраде
орањем, па се и код овог посла чека
ју падавине да би се могао квалитет
но обавити – истиче за наше новине
Горан Дробњак, стручни сарадник
у Пољопривредној стручној служби
Рума.
С. Џ.

Горан Дробњак
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За већу безбедност града

Ч

етири камере за видео
надзор постављене су
и на раскрсници Орло
вићеве и улица 15. мај и 15.
август.
На овај начин локална
самоуправа наставља да
реализује пројекат опрема
ња видео надзором најва
жнијих раскрсница у Руми,
а пројектом су обухваћене и
све основне и средње школе
на територији општине.
Реализација овог пројекта
је започела пре три године,
када су постављене и прве
камере на раскрсници Глав
не, улица Орловићеве и
Железничке.
– Сада имамо ситуацију
да су све основне и сред
ње школе покривене видео
надзором, али и да се шири
број раскрсница на којима
саобраћај снимају камере.
Средства за реализацију
овог пројекта су, углавном,
обезбеђена са виших нивоа
власти, док је наше учешће
25 одсто од укупне вред
ности пројекта – рекао је
Душан Љубишић, начелник
Општинске управе.
Покрајински
секретари
јат за привреду и туризам

Душан Љубишић

је обезбедио 75 одсто сред
става у текућој години, одно
сно око 2,7 милиона дина
ра, а поред ове раскрснице,
видео надзором су покриве
не и основне школе „Вељ
ко Дугошевић“ и „Иво Лола
Рибар“.
Видео надзор прате и над
лежни службеници у Поли
цијској станици у Руми, јер
је успостављен видео-линк
и у сваком тренутку постоји
могућност увида у то шта се
дешава на најпрометнијим
раскрсницама у граду. С. Џ.

Видео надзор у Oрловићевој улици

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Боља саобраћајна повезаност

Ј

авна презентација нацр
та измена и допуна Про
сторног плана подручја
посебне намене инфраструк
турног коридора државног
пута I реда број 21, Нови Сад Рума - Шабац и државног пута
I реда број 19, Шабац - Лозни
ца одржана је у румском Кул
турном центру 17. октобра.
Драгана Дунчић, помоћни
ца директора Завода за урба
низам Војводине и одговорни
планер. подсетила је да је овај
план донет 2011. године на
седници Владе Србије.
– Предмет измена и допу
на је обилазница око Руме, јер
обилазницу која је раније дата
планом треба усагласити са
садашњим потребама и ситу
ацијом на терену. Урађена је
техно-економска анализа и на
основу тога су рађене измене
и допуне, а у складу са Зако
ном о планирању и изградњи
и поштујући прописане про

Милка Павловић

цедуре. После јавног увида.
план иде на сагласност мини
старстава, а после на усваја
ње у Владу Србије – рекла је
за наше новине Драгана Дун
чић.
Милка Павловић, директор
ка ЈУП План Рума, каже да се

ради о важном путу и захва
љујући њему се остварује
боља саобраћајна и економ
ска повезаност Руме са реги
оном, али и суседним земља
ма.
– Један део трасе прола
зи кроз наше радне зоне Југ
и Румску петљу, а највећи
део пролази поред Платиче
ва и пре Кленка се гради нови
мост и пребацује у Шабац.
Измене се конкретно односе
управо на део код Руме, да се
обезбеди боља саобраћајна
приступачност, али и избегне
насељени део, остала траса
је иста – истиче Милка Павло
вић.
Зоран Кордић, одговорни
планер каже, да се предмет
не измене односе на 11 кило
метара пута и то од 36. до 47.
километра пута чији је план
усвојен пре седам година.
– Део који се тиче Хрткова
ца, Јарка, Платичева и Кленка

са мостом је тема неке дру
ге партије, а ово је партија 3,
која обрађује само обилазни
цу Рума, и то део који је већ
постојећи пут, једна модифи
кована варијанта због позици
је радне зоне па се ту коригује
траса, од надвожњака до саме
петље Рума. Уз пут су предви
ђене сервисне саобраћајнице
за опслуживање радне зоне и
прилаз осталим садржајима.
У првом делу ће се искористи
ти део постојећег магистрал
ног пута М 21, а у другом делу
се ради нова траса, са новим
раскрсницама, још један над
вожњак, биће пет петљи и пет
прелаза, а биће по две траке
у оба смера – конкретизовао
је измене и допуне Зоран Кор
дић.
Јавни увид у измене и допу
не траје од 8. октобра до 6.
новембра и то у Руми, у про
сторијама ЈУП План и у над
лежном Министарству. С. Џ.
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партиципативно буџетирање

Почело гласање за пројекте

У

оквиру четвртог процеса пар
тиципативног буџетирања, 18.
октобра је започело гласање
грађана, који се опредељују за седам
понуђених пројеката. Гласање је запо
чело на Градском тргу, а трајаће до 27.
октобра. После сумирања резултата,
почетком новембра ће бити познато,
за које пројекте су се Румљани опре
делили да се нађу у буџету за наредну
годину, а током наредне године и реа
лизују.
Румљанка Јасмина Томић каже, да
је добро да грађани могу да изразе
своје мишљење и да се у граду уради
нешто што они желе, да се побољшају
услови живота и да свима буде боље.
– Требало би да буде тако и у буду
ће, а и до сада је доста урађено од
оног што су грађани предложили. Ево,
уређује се и Главна улица, све у циљу
да нам град буде лепши, уређенији и
да што боље живимо – рекла је Јасми
на Томић.
– Добро је што локална самоуправа
пита грађане шта да се ради. Ја такво
опредељење подржавам, мислим да
је ово уређење дечјих игралишта увек
добро, као и пројекти по школама,
дакле за нашу децу, мени је то најва
жније – каже Нада Савић.
Драган Косановић, шеф Одељења
за локални економски развој и пред
седник Тима за партиципативно буџе
тирање, подсећа да је овом акцијом
на Градском тргу започело гласање у
свим срединама.
– До сада видим позитивне реак
ције и циљ нам је да заиста што више

Драган Косановић и Јасмина Томић

грађана укључимо у овај процес пар
тиципативног буџетирања. Предлози
за град су уређење дечјих игралишта
у Лењиновој и Косовској улици, поста
вљање тартан атлетске стазе у двори
шту основних школа „Душан Јерковић“
и „Вељко Дугошевић“, уређење изле
тишта Борковац, односно постављање
летњиковца, клупа, чесми и пратећег
мобилијара, као и нови урбани моби
лијар на Градском тргу – каже Драган
Косановић.

Када је реч о селима, пројекти о који
ма ће се гласати, су уређење центра
села у Витојевцима, Доњим Петровци
ма, Никинцима и Павловцима, потом
постављање мобилијара за дечја
игралишта у Платичеву, Путинцима и
Хртковцима, као и уређење аутобуских
стајалишта у Жарковцу, Кленку, Кра
љевцима и Стејановцима, дакле гра
ђани се опредељују за укупно седам
понуђених пројеката.
С. Џ.

КЛЕНАК

Обележен Дан ослобођења

П

оводом Дана ослобођења Клен
ка у Другом светском рату, поло
жени су венци на спомен-обе
лежје палим ослободиоцима Кленка и
совјетским пилотима који су, са помоћ
ног аеродрома поред Саве код Кленка,
полетали на задатке током борби за
пробој Сремског фронта.

Венце су положили представници
Амбасаде Русије, локалне самоупра
ве на челу са Стеваном Ковачевићем,
председником СО Рума, ОО СУБНОР-а
Рума, Шабац и Богатић, Војске Србије,
гарнизона у Сремској Митровици, као и
представници СПС Руме и Шапца.
Овај значајан датум из Другог свет

ског рата, је обележен полагањем вена
ца и програмом, у којем су учествовали
ученици ОШ „23. октобар“ и чланови
фолклорног ансамбла из Кленка.
Приказан је и документарни филм
Крвави марш (Шабац - Јарак), који је
током ове године сниман у Кленку.

С. Џ.
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ЈКП ВОДОВОД

Повезивање Чалме
на градску мрежу

Ј

авно комунално пред
узеће Водовод у Срем
ској Митровици, про
шле недеље је почело са
радовима
на
изградњи
водоводне мреже, којом ће
мештани Чалме бити при
кључени на јавни систем
водоснабдевања.
Чалма се до сада снаб
девала водом путем соп
ствене црпне станице, чије
су реконструкције повре
мено рађене, али капаци
тети локалних бунара нису
били довољни за снабдева

Радови на постављању цеви

Борислав Бабић

ње читавог села, посебно у
периодима повећане потро
шње.
Радове на постављању
водоводних цеви на Манђе
лошком путу обишао је 18.
октобра директор ЈКП Водо
вод Борислав Бабић.
– Укупна вредност инве
стиције је 15,7 милион
а
динара, а радови су финан
сирани у сарадњи са Покра
јином, од које смо добили
око 10 милиона. Спајање

Чалме на градски водовод
врши се у дужини од неких
шест километара, и нада
мо се да ћемо за око месец
дана завршити радове. Тре
нутно се ради на довођењу
воде од резервоар
 а у Ман
ђелосу до резервоар
а у
Чалми. До сада смо уради
ли око 550 метара. Пробле
ми су углавном настајали
у летњем периоду, када је
водоснабдевање било оте
жано, а на овај начин ћемо

Успешно отклоњен квар

У

среду, 17. октобра, на
делу водоводне мре
же у насељу Стари
мост у Сремској Митровици
дошло је до хаварије. Рад
ници ЈКП Водовода одмах
су изашли на терен, али су у
почетку имали проблема са
идентификацијом места на
којем је дошло до хаварије.
Ипак, место пуцања цеви је
пронађено, и одмах потом
приступило се санирању
квара.
Због поменуте хаварије,
притисак воде у Граду био
је смањен, а у неким дома
ћинствима, на пример у
насељу Матије Хуђи, 17. и
18. октобра није било воде.
Нормално водоснабдевање
успостављено је у четвртак,
18. октобра, у вечерњим
часовима. 
Н. М.

Отклањање квара у Насељу Стари мост

те проблеме решити – изја
вио је Бабић.
Водоводне цеви које се
полажу на поменутој траси
су полиетиленске, пречника
125 милиметара. Прикљу
чењем на градски водовод,
мештанима Чалме биће
обезбеђена редовна испо
рука воде за пиће, тран
спортована директно из
Постројења за прераду воде
у Сремској Митровици.
Н. М.
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Са седнице

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Измењен Статут Града
Н
а седници Скупштине града, одр
жаној 17. октобра у Сремској
Митровици, усвојено је 19 тачака
дневног реда. Међу њима, нашао се и
предлог одлуке о приступању доноше
ња статута Града, а према речима гра
доначелника Владимира Санадера, до
промене статута доћи ће због његовог
усклађивања са републичким закон
ским прописима.
– Суштина измене статута је про
мена Закона о локалној самоуправи,
који предвиђа да се статути градова и
општина ускладе са новим законом. Ту
има одређених измена, али не толико
великих да би утицале на функциони
сање локалне самоуправе – рекао је
Санадер.
Такође, усвојен је и предлог одлуке
о рефинансирању дугорочних кредита
за капиталне инвестиционе расходе,
око чега је дошло до расправе између
начелника Градске управе за буџет и
локални економски развој Душка Шаро
шковића и одборника Александра Про
дановића.
Према Шарошковићевим речима, до
рефинансирања кредита ће доћи због
промене стања на тржишту новца.
– У задње две године дошло је до
пада каматних стопа и ми хоћемо да
искористимо тај талас и уштедимо
новац у буџету, да не бисмо издваја
ли за камате онолико колико треба по
важећим уговорима, већ мање. Објави
ћемо позив за достављање понуда за
рефинансирање. У случају да услови
буду лошији него важећи, ми томе неће
мо приступити – изјавио је Шарошко
вић, и додао да преос
 тали износ креди

та износи око 480 милиона динара.
Одборници су донели и одлуку о заду
живању града за набавку рачунарске
опреме путем лизинга.
– До сада смо сваке године набавља
ли рачунаре, односно, сваке друге већу
количину, а између тога само оно што
је неопходно. Испоставило се да сада
имамо једну шаролику слику марки, која
нам прави проблеме око повезивања.
Решили смо да за исте новце, које бисмо
издвојили на досадашњи начин, набави
мо један контигент од око сто рачунара.
Имаћемо исте типове рачунара, који
ће лако бити повезани у мрежу, а део
ових који се мењају, а још увек су функ

Владимир Санадер

ционални, моћи ће да се искористи код
индиректних буџетских корисника. Про
цена је да ће то коштати око 10,5 милио
на динара на три године – каже начелник
Душко Шарошковић.
Између осталог, градска скупштина
усвојила је и предлог акцион
 ог плана за
укључивање грађана у процесу доноше
ња одлука о трошењу средстава прику
пљених по основу пореза на имовину.
– Овај план је жеља града да на један
нови начин уреди порез на имовину. Све
зависи од тога како ће се активности
одвијати на терену и какав ће бити одзив
грађана. У складу са тим ћемо се пона
шати у наредне две године – рекао је

Душко Шарошковић
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БЕБО, ДОБРО ДОШЛА НА СВЕТ - НАСТАВАК ПРОЈЕКТА

Без шетње од
шалтера до шалтера

Александар Продановић

Душко Шарошковић, додајући да је циљ
акционог плана да се грађани заинтере
сују за измирење пореза на имовину.
Митровачки одборници донели су и
одлуке о пружању финансијске подршке
породици за прворођено дете, као и о
регресирању трошкова боравка деце у
ПУ Пчелица.
– Одлуке су усклађене са новим зако
ном. Од сада ћемо за прво дете издваја
ти 30 хиљада динара, а треће и наред
но дете ће практично имати бесплатан
боравак у предшколској установи –
рекао је градоначелник Санадер.
Такође, на протеклој седници Скуп
штине града усвојена је измена одлуке о
максималном броју запослених на неод
ређено време у организационим облици
ма који чине систем јавног сектора Града
за 2017. годину, као и одлука о приступа
њу ревизији стратегије одрживог развоја
Града од 2010. до 2020. године, одлука
о начину и критеријумима за истицање
обележја на Тргу инвеститора, усвојен
је предлог локалног акционог плана за
унапређење положаја избеглица, интер
но расељених лица и повратника по
основу споразума о реадмисији, тражи
лаца азила и миграната на територији
Града за период од 2018. до 2022. годи
не. Измењен је план и програм послова
ња предузећа Градско становање, усво
јен годишњи извештај о реализацији
годишњег плана остваривања васпитно
образовног рада и других активности у
ПУ Пчелица за 2017/2018. годину, као
и годишњи план ПУ Пчелица за радну
2018/2019. годину. Донет је закључак о
отпису потраживања према Друштву за
одржавање зграда из Београда, као и
решење о утврђивању престанка права
коришћења ЈП Дирекција за изградњу
Града Сремска Митровица за гараже у
граду. Усвојено је решење о утврђивању
престанка права коришћења ЦСР Сава
на објекту породичне стамбене зграде
и зграде за коју није позната намена у
Шашинцима, а дошло је и до реизбора
неколико вршилаца дужности директо
ра установа културе у Граду, као и до
реизбора вршиоца дужности директора
Дома здравља др Мирославе Шево.
Н. Милошевић

Процес електронске пријаве

З

Посетивши болницу поводом завр
шетка друге фазе пројекта, које се зову
е-беба1 и е-беба2, Војислав Мирнић,
начелник Градске управе за здрав
ствену и социјалну заштиту истакао
је да је пројекат успешно реализован
заједничком сарадњом Града Сремска
Митровица и Опште болнице.
– Овај пројекат је показао да зајед
ничко учешће и активан рад могу да
помогну нашим грађанима. Родитељи
сва права везана за своје дете могу
остварити у Општој болници, без одла
ска у Градску управу, СУП и Центар за
социјални рад, истакао је Мирнић.
Др Драган Малобабић, в.д. заменика
директора митровачке болнице је обја
снио да је простор, који се практично
налази у склопу породилишта, потпуно
преуређен да служи овој намени, као
и да је ту могуће остварити контакт са
породицом. Опремање
простора
мобилијаром
који чине намештај, ком
пјутер, клима уређај реа
лизовано је средствима
Градске управе и дели
мично средствима бол
нице.
– Ово је велика корист,
иако делује као мали
корак, јер људи могу да
се посвете свом ново
рођеном детету и не
морају да мисле о свим
оним папирима који су
им потребни да би се
њихово дете укључило у
живот. Након електрон
ске пријаве родитељи
буду обавештени смсом да је пријављивање
успешно обављено и све
долази на кућну адресу,
рекао је др Малобабић.
Др Драган Малобабић и Војислав Мирнић
Т. С.

ахваљући услузи е-беба у окви
ру пројекта Бебо, добро дошла
на свет процедура прикупљања
докумената и пријављивања новоро
ђенчета је много једноставнија. Овај
пројекат заједнички спроводе Мини
старство државне управе и локалне
самоуправе, Министарство унутра
шњих послова и Министарство здра
вља, а чињеница да је до сад око
хиљаду парова, од 2016. године, иско
ристило ову услугу говори о успешној
имплементацији пројекта у митровачку
Општу болницу.
До сада су родитељи новорођених
беба могли одмах у породилишту да
пријаве име детета, пребивалиште и
здравствено осигурање, а од пре два
месеца, ту на лицу места, може да се
поднесе и захтев за родитељски дода
так.
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ПОСТАВЉЕН БЕТОНСКИ МОСТИЋ У МАЛОЈ БОСНИ

Безбедан прелаз преко канала

П

рошлог четвртка, 18.
октобра,
у
насељу
Мала Босна постављен
је нов мостић бетонске кон
струкције преко канала у Ули
ци Светог Николе. До овог
момента становници насеља
су за прелаз преко канала
користили дрвени мост, који је
својим лошим стањем пред
стављао потенцијалну опа
сност за грађане, нарочито
децу. Вредност инвестиције
је, по речима градоначелника
Владимира Санадера, који је
овом догађају присуствовао
заједно са својим сарадни
цима и становницима насе
ља, око два милиона динара.
Том приликом је нагласио да
локална самоуправа мора
да ослушкује потребе својих
суграђана.
– Овај мост је пример како
смо решили један проблем
који на нивоу града није
велики, али за становни
ке овог дела и њихову децу
која прелазе преко канала и
тиме скраћују пут до школе
је заиста био велик проблем,
рекао је Санадер и најавио

Прва шетња

уређивање пружног прелаза
у истом насељу у наредном
периоду.
– Радимо на томе са Желе
зницама Србије. Постоји
пројектна
документација,
дозвола, тако да очекујем да
ће до краја ове године или
почетком следеће пружни

прелаз бити решен.
Председник Mесне зајед
нице „Слободан Бајић Паја“,
Владимир Ерак, се захвалио
Градској управи на овој инве
стицији, истичући да је најва
жнија безбедност најмлађих,
с обзиром на претходно, руи
нирано стање моста, са чиме

се сложила Мала градона
челница Бојана Брекић.
– Стари мост је имао пуно
рупа кроз које смо могли да
пропаднемо кад идемо у шко
лу, или да запнемо и падне
мо са оним тешким торбама,
рекла је Мала градоначелни
ца.
Т. С.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ

Важност правилне исхране

Т

радиционално се Светски дан хра
не обележава сваке године 16.
октобра. У нашој земљи се обеле
жава од 2001. године, док Организација
за храну и пољопривреду (ФАО) овај дан
обележава од самог свог оснивања, 1945.
године. Овим поводом одржане су бројне
активности као што су предавања, кон
ференције, трибине, изложбе, конкурси.
Прва у низу активностије била је Кон
ференција за новинаре у организаци
ји Завода за јавно здравље Сремска
Митровица и градске Управе за здрав
ствену и социјалну заштиту Сремска
Митровица. На конференцији су говори
ли др Бранка Малбашић, специјалиста
социјалне медицине и в.д. начелника
Центра за анализу, планирање и органи
зацију здравствене заштите и Зинаида
Сретеновић, специјалиста хигијене и суб
специјалиста за исхрану здравих и боле
сних особа, начелник Центра за хигијену
и хуману екологију.
Ове године се Светски дан хране обе
лежава под слоганом Правилна исхрана
- улагање у будућност, са циљем да се
укаже на значај постизања циља одржи
вог развоја - без гладних до 2030. Сваке
године глад убије више него туберкулоза,
маларија и АИДС-а заједно.
Поводом Светског дана хране распи
сан је и ликовни конкурс у предшколским
установама и основним школама, чији је

др Бранка Малбашић и др Зинаид
 а Сретеновић

циљ подстицање здравствено васпитног
рада на тему правилне исхране. Др Мал
башић каже да конкурс није наградног
карактера, али да ће бити награђени нај
бољи на окружном нивоу.
С обзиром да више од четвртине свет
ске популације пати од прекомерне тежи
не и гојазности која се доводи у везу са
бројним болестима, док код 3,4 милиона
људи овакво стање има смртни исход,
Зинаида Сретеновић упозорава да је
умереност кључ свега.
– Хипократ је рекао - твоја храна биће
твој лек, још у оно време. Исто то је
медицина потврдила, кроз године и деце

није истраживања, да људи угрозе своје
здравље неправилном исхраном, било
да је организам у дефициту са хранљи
вим материјама, било да је у суфициту,
односно да их има преко мере. Његова
друга порука је - када бисмо успели да
обезбедимо сваком појединцу праву меру
хране и вежбе, нашли бисмо пут ка здра
вљу, рекла је Сретеновић.
У Заводу за јавно здравље - Центар
за хигијену и хуману екологију активно је
Саветовалиште за правилну исхрану где
могу да се јаве, како оболели тако и здра
ви људи, који желе да промене навике у
исхрани.
Т. С.
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МАНИФЕСТАЦИЈА ВИШЊИЋЕВИ ДАНИ

У славу великог гуслара

Добитници Вишњићеве награде

В

ишњићеви дани ове године одр
жани су од четвртка, 18. окто
бра до понедељка 22. октобра.
Као и сваке године и ова 39. по реду
манифестација у част великог српског
гуслара, свечано је отворена на платоу
испред Културно- образовног центра,
подизањем заставе Филипу Вишњи
ћу. Само отварање, увеличао је гуслар
Петар Манојловић из школе гуслара
Сандић, из Београда. Срђан Малеше
вић, директор Културно-образовног
центра, званично је отворио овогоди
шње Вишњићеве дане и подсетио да
следеће године нас чека велики јуби
леј 40. Вишњићеви дани и додао:
– Филип Вишњић је задужио српску
историју, књижевност, поезију. Један
период живота је живео у нашим кра

Гуслар на гробу Филипа Вишњића

јевима, ми смо се одужили како смо и
могли, а то је да смо име села у коме
је живео и где је сахрањен, преим
 е
новали у Вишњићево. И ове године
расписали смо конкурс за Вишњићеву
награду, која се додељује у две катего
рије: за младе ствараоце до тридесет
година и за животно дело. Овогоди
шњи добитници су Татјана Ваљевац,
глумица Аматерског позоришта „Бра
нислав Нушић” у категорији младих
, а Љиљана Јовановић, сликарка, у
категорији за животно дело – рекао је
Малешевић.
После церемоније отварања
Вишњићевих дана, у Народној библи
отеци „Симеон Пишчевић”, одржана је
промоција најновијег броја часописа
за културу Шидина, који је у целости
посвећен књижевнику Бошку Петро
вићу. Следећег дана, у Етно кући у
Вишњићеву, одржано је књижевно
вече чланова Књижевне заједнице
Шид Вишњићу у походе.
У суботу, 20. октобра одржан је пара
стос Филипу Вишњићу у цркви Све
ти Никола у Вишњићеву, а потом су
поштоваоци овог велико српског гусла
ра, кренули ка његовој вечној кући,
како би положили венце и одали му
почаст. Јелена Миловановић, профе
сорка српског језика и књижевности,
на гробу српског Хомера, подсетила је
на улогу и значај Филипа Вишњића.
– Његова устаничка епика ствара
на је у ватри ратних збивања, а песме
је испевао на основу причања уче
сника борбе за ослобођење од Тура
ка. Песме потичу од Карађорђевог
времена, које је сам испевао и које
чине посебно певање устаничког епо
са. Вишњићеве песме пружају цело

виту слику епохе, са јасно уоченим
основним правцима кретања, снажно
издвојеним покретачима и носиоц
 има
догађаја. У њима се осећа песникова
непосредна присутност, његов лични
однос према догађајима, али и лично
стима. Највећи домет и круна епског
стваралаштва је у великој песми Поче
так буне против дахија, која предста
вља основицу његове устаничке епо
пеје, истакла је Миловановић.
Гуслар Зоран Јелић, одгуслао је
Филипу у част песму Под стољет
ним маслинама, која говори о Првом
светском рату, јер управо ове године
се обележава сто година од завршет
ка Великог рата. У склопу свечаности,
отворена је и сеоска библиотека, а
Срђан Малешевић, директор Култур
но-образовног центра Шид је пресекао
врпцу.
Прослава у Вишњићеву завршена је
уметничким програмом у центру села.
У недељу је одржана свечана акаде
мија, на којој су уручене награде ового
дишњим добитницима Татјани Ваље
вац и Љиљани Јовановић. Награде им
је уручила др Слађана Миленковић.
У уметничком програму, учествова
ли су чланови Аматерског позоришта
„Бранислав Нушић”, Миша Близанац и
Академско певачко друштво Просве
титељи, градски хор и гуслар Зоран
Јелић. Концертом ученика музичке
школе „Филип Вишњић”, који је одр
жан у понедељак 22. октобра, и доде
лом награда по литерарном конкурсу
за ученике виших разреда основних
школа и ученике средњих школа, у
сали Народне библиотеке „Симеон
Пишчевић”, завршени су овогодишњи
Вишњићеви дани. Д. Попов
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Награде за најмлађе

ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Генератор културе
већ 40 година

У

з слике старог здања Културног
центра, његових почетака пре 40
година, као и прича некадашњих
и садашњих чланова културно-умет
ничких друштава и секција, директора
и радника ове установе, у суботу, 20.
октобра је у пећиначком Културном
центру свечано почео седмодневни
програм обележавања јубиларних 40
година постојања и рада ове устано
ве. Сала Културног центра окупила
је бројну публику, међу којом су били
и председник Општине Пећинци мр
Жељко Трбовић, председница Скуп
штине општине Дубравка Ковачевић
Суботички и заменик председника
Општине Зоран Војкић, као и угледне
личности из културног и јавног живота
општине.
Пећиначки Културни центар је
последњих неколико година поново
постао генератор културних збивања
у овој општини, а како је рекао пред
седник Жељко Трбовић наставиће и
убудуће да шири културне садржаје из
административног центра у сва насе
ља општине.
– Здање Културног центра Пећинци
јубилеј дочекује обновљено и репре
зентативно, како и доликује централ
ној културној установи наше општине
- замењена је комплетна кровна кон
струкција, завршена адаптација систе
ма грејања, уграђен видео надзор и у
потпуности реновирана спољашност
објекта, за шта је Општина Пећинци
из буџета издвојила шест милиона
динара. Наравно, то није довољно јер
треба да се реновира и унутрашњост.
Пројектно-техничка документација је
урађена, а адаптацијом ентеријера

ћемо добити комплетно здање у пуном
сјају. Верујем да ће и у наредних 40
година ова установа бити понос наше
општине – изјавио је председник Трбо
вић.
Након интонирања химне Републи
ке Србије, добродошлицу присутнима
је пожелео и директор Културног цен
тра Пећинци Јован Деврња, који је том
приликом рекао да је овај јубилеј за
понос и свако поштовање.
– Потрајало би да сада причамо о
четири деценије постојања и рада ове
велелепне установе, јер иза нас су
бројне године у које су моји претходни
ци, радници али и бројни чланови кул
турно-уметничких друштава и секција,
уложили велики труд и рад. Паметни
људи кажу да мисли и речи дођу као
птица и исто тако одлете. С тога смо
ми покушали да путем видео записа
неке најсветлије тренутке из рада Кул
турног центра, овековечимо и прика
жемо вам вечерас. Културни центар се
поводом јубилеја 40 година постојања
и рада укључио у још једну манифе
стацију, Сајам културе младих на селу,
која ће, надамо се, постати традицио
нална као и Пећиначко културно лето,
које већ четири године заредом број
ним садржајима током лета, не само у
Пећинцима, него и у осталим насељи
ма наше општине шири културне садр
жаје за све узрасте – рекао је Деврња.
Културни центар Пећинци децени
јама окупља младе таленте из ове
општине и стециште је културних зби
вања, а пре пројекције документарног
филма Културни центар Пећинци –
40 година са вама, публици се пред
ставила и млада рецитаторка Николи

на Божић из Пећинаца, ученица Војне
гимназије у Београду, која је говорила
стихове Бранка Радичевића из песме
Враголије, као и виолинисткиња и
музички радник у основној школи у
Купинову Јелена Ђукић Димић која је
извела химну Боже правде и компози
цију Свилен конац. Такође, бину пећи
начког Културног центра посебно су
обогатили најмлађи полазници Пред
школске установе „Влада Обрадовић
Камени“, који су учествовали у изради
и бојењу кишобрана. У знак сећања
на овај јубилеј и њихов велики допри
нос његовом обележавању мали пред
школци добили су симболичне награ
де, а проглашени су и најкреативнији и
најбоље осликани кишобрани.
ако је и најављено, у оквиру обе
лежавања јубилеја Културни цен
тар је покренуо манифестацију
Сајам културе младих на селу, а како
је рекао Слободан Станковић, коорди
натор пројекта, током наредних дана
биће реализовано осам културних
активности у којима ће учествовати
преко 200 младих из пећиначке, али и
из суседних општина.
Програм
обележавања
јубиле
ја настављен је у недељу, када су на
бини пећиначког Културног центра
наступила културно-уметничка дру
штва са територије ове општине у
оквиру вечери народних игара и песа
ма, а у понедељак, 22 октобра, љуби
тељи тамбурашке музике били су у
прилици да уживају у целовечерњем
концерту Градског тамбурашког орке
стра из Руме, као и поезији чланова
литерарне секције КЦП Дружина дуги
них боја.
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ДОЛАЗАК КОМПАНИЈЕ МЕТАЛ-ИНЖЕЊЕРИНГ

Сви инвеститори су добродошли

О

пштина Пећинци је
ове јесени велико
градилиште, а једна
од компанија чији је обје
кат увелико у изградњи је
Метал-инжењеринг из Ива
њице, која свој први обје
кат на територији пећиначке
општине, у Дечу, гради за
потребе познатог закупца.
Градилиште је јуче оби
шао председник општине
Пећинци мр Жељко Трбо
вић, у пратњи свог заменика
Зорана Војкића, а на објекту
их је дочекао лично власник
Метал-инжењеринга Милин
ко Ристић, који их је упо
знао са даљим развојним
плановима ове компаније у
општини Пећинци.
Према његовим речи
ма,
Метал-инжењеринг
има врло амбициозне дуго
рочне планове за развој у
овој општини, па би тако у
наредних пет до 10 година
на локацији у Дечу требало
да буде изграђено 10 до 15
хиљада квадрата пословног
простора ове компаније, где
би било упослено између
200 и 300 радника.

Обилазак градилишта

Председник Трбовић је
још једном нагласио да су у
општину Пећинци добродо
шли сви инвеститори, као и
да га увек обрадује када чује
да неки инвеститор планира
и будуће инвестиције.
– Свакако да су тренутне
инвестиције изузетно важне,
али треба гледати и у будућ
ност. Зато ми је увек дра

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Дечја аутоседишта
за 40 породица

У

петак, 19. октобра,
председник Општине
Пећинци мр Жељко
Трбов ић,
предс едн ик
општинског Савета за без
бедност саобраћаја Милан
Степановић и представник
Агенције за безбедност сао
браћаја Републике Србије
Душко Пешић уручили су
породицама са бебама и
млађом децом 40 дечјих
ауто-седишта, која су обез
бедили Агенција за безбед
ност саобраћаја и Општина
Пећинци.
Двадесет дечјих аутоседишта обезбедила је
Општина Пећинци средстви
ма прикупљеним од наплате
новчаних казни за саобра
ћајне прекршаје, а како нам
је рекао председник Жељко
Трбовић у плану је да свака
породица са приновом доби
је ауто-седиште.
– Пећиначк а локална

самоуправа труди се да води
рачуна о сваком детету од
рођења преко школовања до
запослења. Пре само неко
лико дана уручили смо јед
нократни новчани додатак за
72 породице са приновама у
износу од 40 хиљада динара
и то је увек посебан догађај
за све нас. Међутим, и овај
дан веома значајан, јер сам
био у прилици да заједно са
нашим Саветом за безбед
ност саобраћаја и Републич
ком Агенцијом уручим роди
тељима ауто-седишта и да
заједно активно учествујемо
у превентивној кампањи о
подизању свести родитеља
о значају употребе аутоседишта за децу. Желимо да
наши најмлађи суграђани
буду безбедни у ауту и у том
правцу ћемо наставити да
подржавамо овакве и сличне
акције – рекао је први човек
пећиначке општине .

го да чујем да су садашњи
инвеститори задовољни и
да планирају да свој будући
развој вежу за нашу општи
ну, јер то нам у перспективи
отвара простор за упошља
вање генерација ученика
који ће наредних година
завршити школовање и кре
нути у потрагу за запосле
њем. Млади су наша будућ

ност и ту будућност морамо
задржати овде, а једини
начин да то урадимо је да
им обезбедимо егзистен
цију и квалитетне услове
живота у нашим насељима.
Уколико задржимо садашњи
темпо развоја привреде у
нашој општини, успећемо
да остваримо тај циљ – изја
вио је Трбовић.

СТШ „МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША“

Годишњица рада

Детаљ са прославе

С

редња техничка шко
ла „Миленко Веркић
Неша“ из Пећина
ца обележила је 16. окто
бра четрдесет две године
постојања и рада, пригод
ним програмом у пећинач
ком Културном центру, који
су припремили ученици и
наставници ове школе. Међу
бројном публиком били су и
Дубравка Ковачевић Субо
тички, председница Скуп
штине општине Пећинци,
и Зоран Војкић, заменик
председника Општине, као
и бивши и садашњи профе
сори, наставници, ученици.
Поздрављајући
присут

не директор школе Дани
ло Тепша истакао је значај
рада његових претходника,
као и тежак задатак који је
пред њим и његовим сарад
ницима – да очувају оно што
је годинама стварано.
Ученици Средње технич
ке школе „Миленко Веркић
Неша“ на приредби су пока
зали да нису само добри
економисти, мајстори и
трговци, већ да су и добри
певачи, рецитатори, глум
ци и плесачи, а публика је
посебно бурним аплаузом
наградила занимљиво изво
ђење сцене из култног фил
ма Лајање на звезде.
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Лауреат Тијана Грумић са члановима жирија

ДОДЕЉЕНА НАГРАДА „БОРИЛСАВ МИХАЈЛОВИЋ МИХИЗ“

Тијана Грумић добитница
Михизове награде

Т

ијана Грумић, млада драмска
списатељица добитница је 14.
награде за драмско стварала
штво „Борислав Михајловић Михиз“.
Уручена јој је 17. октобра на Михизов
рођендан, у Српској читаоници у Ири
гу. Награда, коју је примила из руку
Миле Јанковић, Михизове ћерке, обу
хвата Повељу са његовим ликом, нов
чани део у висини од 200.000 динара и
штампање књиге драмских текстова,
двојезично, на српском и енглеском
језику.
Тијана Грумић каже да јој ова награ
да значи пуно.
– То је једна од првих великих награ
да које сам добила, она даје један зна
чај мом досадашњем раду. Значајна је
за мене, јер сам тек завршила факул
тет и имам 25 година. Добити награду,
која носи име Борислава Михајловића
Михиза, једног од наших највећих
драмских писаца, сценариста, драма
турга и есејиста, стварно је велика
ствар и даје ми подстрек да кренем
његовим стопама. Добитница прве
награде била је моја професорк а
Милена Марковић, што је додатна
одговорност, јер је она значајно утица
ла на мене. То је и привилегија и част,
али и велика одговорност и задатак,

Ова награда има
и једну сентименталну
вредност, што је
примам баш у Иригу
и Срему, јер сам ја
из Старе Пазове,
а лета сам проводила
у Павловцима, рекла
је Тијана Грумић

да наставим даље да се трудим и
радим – рекла је лауреат Тијана Гру
мић.
Она је истакла да је основни мотив у
њеним драмама детињство и одраста
ње.
– Ова награда има и једну сентимен
талну вредност, што је примам баш у
Иригу и Срему, јер сам ја из Старе
Пазове, а лета сам проводила у
Павловцима – рекла је Тијана.
Свакако да је уручивање награде са
очевим именом, једној младој жени
која се бави драмским стваралаштвом,
био веома емотиван тренутак за Михи
зову ћерку Милу Јанковић.
– Обрадована сам тим, што су доса
дашњи чланови жирија заиста обави
ли један фантастичан посао. Кад се
погледа читав низ тих младих добит
ника, може се рећи да су били срећне
руке и доброг избора и већ се ту нази
ру неки класици српске драме. Радује
ме посебно, што је мој отац, док је био
у Атељеу 212, радио на промоцији
савремене драме. То је позориште,
које је неговало српску драму и играла
се и дела младих људи, али и оних
које нико није хтео, ни смео да игра.
Сигурно да би и он био поносан на ову
награду, поготово што се додељује
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младим људима – рекла је Михизова
ћерка Мила Јанковић.
О томе ко ће добити овогодишњу
награду, одлучивао је жири у саставу
Светислав Јованов, театролог и пред
седник жирија, Даринк а Николић,
позоришна критичарк а и Ксенија
Крњајски, редитељка.
– По оном што је до сада изведено и
по комадима које је објавила, несум
њиво је, да је Тијана главна звезда
нове, надолазеће генерације. Она је у
својим текстовима и њиховим извед
бама, показала један аутентичан
драмски рукопис који је привидно,
сувише личан, али успева да захвати
кључне друштвене проблеме, пробле
ме породице, васпитања, миграције,
незапослености…оно што је битно и
представља горући проблем о којем
људи желе да чују и на уметнички
начин, проговорено са сцене. Мислим
да то Тијана има, тај михизовски, бун
товнички нерв, којег ми увек тражимо,
који њу чини изузетном – каже Јова
нов. Он додаје да је награда и зами
шљена да се даје перспективном мла
дом писцу за остварени рад и каже, да
се у две трећине добитника показало
да је жири био у праву.
– То су сада писци који су постали
носиоци наше савремене драме, а
Тијана је друга најмлађа добитница.
Тања Шљиванин је била најмлађа, са
23 године – рекао је Светислав Јова
нов, који је и председник УО Фонда
„Борислав Михајловић Михиз“.
Иницијативу да се у овом сремском
месту додељује награда за драмско
стваралаштво, која носи име Борисла
ва Михајловића Михиза, покренула је
Српска читаон
 ица у Иригу - њен Управ
ни одбор, председник тог одбора тада
је био Душан Јаковљев, а све у циљу
буђења културног живота у Иригу.
– Тешко је трајати без прекида 14
година. У томе нас подржава Влада
Војводине, Секретаријат за културу и
јавно информисање и сносе највише

ДОМ ЗДРАВЉА

Мила Јанковић и Стеван Казимировић

финансијских трошкова. Помаже и
Министарство културе, мада ове годи
не не, као и иришка општина. Нама
млади људи не шаљу текстове, него
наш жири прати дешавања - ко су пер
спективни студенти, који су већ нешто
написали, као и да ли се неке њихове
драме изводе, или сарађују са факул
тетима драмских уметности – рекла је
Вера Новковић, директорк а Српске
читаонице у Иригу.
Додела награде „Борислав Михајло
вић Михиз“ се одвија под покровитељ
ством и уз помоћ Владе Војводине и
иришке општине.
Стеван Казимировић, председник
Општине каже, да локална самоупра
ва, преко Српске читаонице, чији су
оснивач, учествују у овој манифеста
цији.
– Ми смо са Покрајинском владом
покровитељи ове награде. Поносни
смо што имамо најстарију читаон
 ицу и
што је Михиз рођен у Иригу. Ми сређу

Почела вакцинација

Вакцинација против грипа запо
чела је и у иришкој општини, а
Дом здравља Ириг је ове године
добио 309 доза вакцине против
грипа.
Оне су дистрибуиране у Дом
здравља Ириг и Здравствену ста
ницу Врдник, док лица у другим
селима, уколико желе да приме
ову вакцину, се јављају свом лека
ру и потребан број вакцина се
доноси у амбуланте у тим селима.
Како сазнајемо, у овој здрав
ственој установи годинама уназад
добијају приближан број вакцина
и тај број је довољан, тако да сви
који то желе и буду вакцинисани.

С. Џ.

19

јемо његову родну кућу, која ће поста
ти један мали музеј и мислим да ћемо
на пролеће и званично отворити тај
простор – рекао је Стеван Казимиро
вић.
Рецимо и неколико података из био
графије Тијане Грумић. Рођена је 1993.
године у Новом Саду, завршила је
Факултет драмских уметности на кате
дри за драматургију, као студент гене
рације, сада је студенткиња доктор
ских уметничких студија.
Добитница је више награда, како за
текстове, тако и представе, а управо
су у току припреме за извођење њене
драме Стварање човека у Атељеу
212.
Поред тога, Тијана је већ неколико
година ангажована у раду Истражи
вачке станице Петница, где је руково
дитељка програма друштвено - хума
нистичких наука. Живи и ради у Бео
граду.
С. Џ.
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ФРУШКОГОРСКО НАСЕЉЕ

Куће за 30 ромских породица

Ђорђе Радиновић и Зоран Лакићевић полажу камен темељац

У

фебруару наредне године, 30
ромских породица биће усе
љене у нове куће у такозваном
Фрушкогорском насељу на перифе
рији Старе Пазове. Још 15 ромских
породица које већ живе у овом насељу
добиће струју, воду, приступ гасоводу и
прилазни пут.
У присуству званичника Мини
старства грађевинарства, саобраћа
ја и инфраструктуре и представника
Општине Стара Пазова положен је
камен темељац за изградњу Фрушко
горског насеља. Пројекат под називом
Успостављање одрживих решења
за становање Рома у Старој Пазо
ви спроводи Општина Стара Пазова
у партнерству са ЈП Општинска стам
бена агенција и НВО Романо ило из
Белегиша.
Општина Стара Пазова је израдила
сву потребну техничку документацију и
обезбедила грађевинске дозволе, као
и средства за изградњу нових кућа са
пратећом инфраструктуром
Ђорђе
Радиновић,
председник
Општине Стара Пазова, изразио је
задовољство и захвалност што је
Европска унија управо ову општи
ну препознала као сигурно место за
инвестицију, која ће снажно повезати
и будуће кориснике и све учеснике у
овом значајном, пре свега, хуманом
пројекту.
– Ми смо се као руководство стра
тешки определили на решавање
животних и егзистенцијалних питања

становништва, што се огледа у више
различитих пројеката. Наша локална
самоуправа је овде у Фрушкогорској
улици учествовала са 15 посто удела
у инвестицији, а захваљујући свима
који су уложили велики труд, око 45
ромских породица, наших Пазовча
на, добиће могућност за бољи, лепши
и сигурнији живот. Стамбено питање
једна је од најважнијих ставки у живо
ту сваког човека, зато је ово велики
дан за све нас, за друштво у цели
ни, закључио је председник Општине
Ђорђе Радиновић.
Александар Балиновић, координа
тор за ромска питања у Општинској
управи Стара Пазова, изразио је задо
вољство што општина већ неколико
година има јасан циљ, а то је стварање
једнаких шанси за све грађане.
– У претходне две године спрове
ли смо реконстукцију 27 кућа у којима
живи ромска популација. Ово је вели
ки дан за све грађане Старе Пазове,
не само за Роме и Ромкиње, којима
решавамо стамбено питање. Данас
полажемо камен темељац на коме
ће се изградити 30 станова за ромске
породице којима ћемо трајно решити
кров над главом и омогућити живот у
хуманијем окружењу, рекао је Балино
вић.
Чину полагања камена темељца
присуствовао је и је државни секретар
Зоран Лакићевић испред Министар
ства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре.

– Координацион
 о тело за праћење
реализације Стратегије за социјално
укључивање Рома и Ромкиња у Репу
блици Србији за период од 2016. до
2025. године којим председава пот
председница Владе и министарка
грађевинарства, саобраћаја и инфра
структуре др Зорана Михајловић ула
же велике напоре у сам процес инклу
зије Рома. На примеру пројеката који
се имплементирају преко нашег Мини
старства и свих активности и резул
тата које постиже ово Координационо
тело и озбиљности којом смо присту
пили овом послу, произилази да Вла
да Републике Србије има приоритетне
и јасне циљеве и опредељеност да
одлучним корацима гради нове вред
ности и унапређење стандарда живота
наших грађана, а Делегација Европске
уније у Србији као и локалне самоу
праве заиста дају огроман допринос
у оквиру својих надлежности. Укупна
вредност овог пројекта износи нешто
више од милион евра, истакао је Лаки
ћевић.
Средства за изградњу нових кућа
обезбеђена су из програма Спровође
ње трајних стамбених решења и уна
пређење инфраструктуре у ромским
насељима који спроводи Влада Репу
блике Србије, Министарство финанси
ја, Сектор за уговарање и финансира
ње програма из средстава Европске
уније и Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре.
Љ. Ј.
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ПОЉОПРИВРЕДА

Велики број пожара

Пазови на којој је скупљено преко 400
килограма отпада. Циљ акције је чување
животне средине. Након редовне акције на
иницијативу пољопривредника организо
вана је и ванредна, а поред Старе Пазове
отпад је однет и у Голубинцима. Стручња
ци упозоравају да сав отпадни материјал
преко зиме ставе у просторију са кључем
како не би дошао у контакт са људима.
Организатори су Пољоприредна стручна
служба Сремска Митровица и Удружење
произвођача средстава за заштиту биља
– СЕЦПА.
Ј. Д.

ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ
ДРУШТАВА

Неодг оворно понашање појединих пољо
привредних произвођача, као и топло вре
ме и ветар, довело је до великог броја
пожара, те је у протеклом периоду на тери
торији ове општине забележено 140 интер
венција пољочуварске службе, од чега је у
33 случаја на терен изашла и ватрогасна
служба. Поред тога што се на тај начин
наноси велика штета земљишту, паљење
стрњишта је често и узрок саобраћајних
незгода јер се приликом паљења прави
димна завеса која возачима смањује
видљивост пута. Зато смо у последње вре
ме сведоци ланчаних саобраћајних незгода
на аутопутевима.
И. П.

На 55. Фестивалу музичких друштава
Војводине одржаном у Руми, културно
уметничка друштва са подручја општине
Стара Пазова освојила су три награде. КУД
„Бранко Радичевић“ добитник је специјалне
награде за најбољу певачку групу и сребр
ног одличја, док је ОКУД „Свети Сава“ из
Нове Пазове добитник сребрног одличја.
Током две такмичарске вечери на фестива
лу је наступило 14 ансамбала са преко 800
учесника, а изведбе је пратио и оценио
стручни жири.
И. П.

БИБЛИОТЕКА

ЕТШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Обележен јубилеј
Велики јубилеј, 140 година постојања
Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ у
Старој Пазови, обележен је Свечаном ака
демијом у позоришној сали у Старој Пазо
ви. Најстарија мултикултурална, мултина
ционална установа у Србији отворена је у
виду читаонице давне 1878. године. Данас
броји преко 170 хиљада наслова, како на
српском тако и на словачком језику и 5.000
чланова, који свакодневно посећују библи
отеку, која представља други дом, оазу
мира и спокоја. Сви присутни, од представ
ника локалне самоуправе, свештенства,
представник а културних и образовних
институција, имали су прилику да виде
документарни филм посвећен најважнијој
културној установи једног друштва у режији
РТВ Стара Пазова. Програм Свечане ака
демије је водио славни српски глумац Иван
Бекјарев, а наступио је и Градски хор.
Ј. Д.

СТОЧНА ПИЈАЦА

Сакупљен отпад
Ванредна акција сакупљања амбала
жног отпада од средстава за заштиту биља
организована је на Сточној пијаци у Старој

21

Награђени Пазовчани

кој Сали Беле зграде у Старој Пазови.
Заинтересовани могу аплицирати на Кон
курс за дугорочне кредите за инвестициона
улагања, трајна обртна средства, развој
туризма, инвестиције у пољопривреди у
оквиру ИПАРД програма као и краткорочне
кредите за обртна средства и дугорочне
кредите за пољопривреду, конкурс за купо
вину пољопривредног земљишта, набавку
новемеханизације.
Љ. Ј.

СТАРИ БАНОВЦИ

Ликовна колонија

Хуманитарни турнир

Ученици трећег разреда Економскотрговинске школе „Вук Караџић” организо
вали су турнир у одбојци са циљем саку
пљања новца за сестру своје другарице,
Драгану Антић, којој је хитно потребан
одлазак у Француску ради терапије и
излечења од тумора на мозгу. До сада је
сакупљено педесетак хиљада динара, а
новац се у средњој економској школи при
купља до среде, 24. октобра. Кутије за
остављање прилога за лечење Драгане
Антић биће постављене и у продавница
ма у Старој Пазови, а грађани могу помо
ћи и слањем СМС поруке садржине 556
на број 3030.
И. П.

РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ

Кредитна линија
У Развојном фонду Војводине, актуелни
су конкурси за правна лица и предузетнике,
као и за регистрована пољопривредна
газдинства. Презентација поводом форми
рања нових кредитних линија као и побољ
шање услова постојећих одржана је у Вели

Шеста општинска Дечја ликовна колонија
одржана је у Старим Бановцима, а 25 уче
ника сликало је на платну теме везане за
Старе Бановце. Доминирали су мотиви
Дунава, старих кућа карактеристичних за
ово поднебље. Слике су првобитно изло
жене у холу Позоришне сале у Старој Пазо
ви, након чега ће бити у сталној поставци
Основне школе „Слободан Савковић“ у
Старим Бановцима.
Љ. Ј.

ТУРИЗАМ И ГАСТРОНОМИЈА

Пазова у
12 величанствених
Општина Стара Пазова је сврстана у 12
величанствених, пројекат који је посвећен
туристичким и гастрономским потенцијали
ма средина које се налазе у топ дестинаци
јама за посетити у нашој земљи. Старопа
зовачки потенцијали су приказани у Београ
ду, а представљали су их Дејан Склопић,
власник комплекса Дрим Данјуб Хоум, куће
са дивним погледом на Дунав, која је упот
пуњена спортским теренима и Маестро
Никола Гашпаревић, познати посластичар
који прави колаче са укусом Срема. Циљ
пројекта је да се привуку туристи како из
Србије тако и из Европе, који ће моће да
погледају брошуру у електронском форма
ту на српском и енглеском језику.
Ј. Д.

Пројекат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Стара Пазова.
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НАЈАВЉЕНА ПРЕМИЈЕРА У ПОЗОРИШТУ „ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ“

Љубав је најснажнија идеја

П

ремијера представе Тамо далеко
митровачког позоришта у копро
дукцији са Словачким позори
штем „Владимир Хурбан Владимиров“
из Старе Пазове најављена је за 25.
октобар у Сремској Митровици, док ће
се у Старој Пазови одржати 2. новем
бра. Тим поводом је прошлог четвртка,
18. октобра, одржана конференција за
новинаре којој су присуствовали глу
мица и директорица позоришта Јеле
на Јанковић, редитељ Мирослав Бен
ка, глумци Александар Бако и Никола
Јаношевић, као и Зоран Мишчевић,
заменик начелника Градске управе за
образовање, спорт и културу.
Драма у три чина, чији је ориги
нални назив Милица Николићева, је
рађена по тексту Владимира Хурбана
Владимирова из 1922. године, у режи
ји Мирослава Бенке. Ово је њено прво
извођење на даскама професионалног
позоришта у ауторовом родном Срему
и повод је сусрета позоришта из Срем
ске Митровице и Старе Пазове, која
сарађују по први пут.
– Представа се бави завршетком
Првог светског рата и централна рад
ња је смештена у Срем. То је разлог
због ког смо, са позориштем из Старе
Пазове, одлучили да се бавимо баш
овим текстом, обзиром да је ово важна
година за наш народ и нашу историју сто година од завршетка Првог светског
рата. Могу скоро сигурно да тврдим да
смо ми можда једина позоришта која
су се одлучила да раде ову тематику,
рекла је директорка Јелена Јанковић.

Никола Јаношевић, Мирослав Бенка, Јелена Јанковић и Александар Бако

Давне 1934. године је била његова
праизведба, игран је у словачким позо
риштима, за словачком радију и теле
визији. Редитељ Бенка је текст превео
са словачког и адаптирао.
– Комад је јако занимљив, рекао
бих словенски организован и компоно
ван је тако да афирмише словенство,
као и борбу за боље сутра, врло је
патриотски, што је чудно за оно време
од драмског писца, бар се мени тако
чини. Јако је слојевит, озбиљан комад.
Доста је игран, нарочито у Словачком
народном позоришту, са врхунским
глумцима. Имао је тај хендикеп што је
писан на словачком језику и, на жалост,
наша јавност није могла на озбиљан
начин да се упозна са писцем, није у
довољној мери превођен, а бави се

српском темом и српском породицом и
за мене је он велико откровење.
Директорка Јелена Јанковић каже
да је позориште много добило сарад
њом са Мирославом Бенком и да је
част сарађивати са једним од наших
највећих редитеља.
У представи глуме Александар Бако,
Јелена Јанковић, Хелена Поп-Лазић,
Владимир Балашћак, Никола Јано
шевић, Игор Пиксла, Јован Миљевић,
Зденко Кожик, као и ученице Татјана
Бабинка и Теа Јашо.
– Ова представа је уједно и мементо
и пледоаје да је мир у Европи и мимо
свих центрипеталних сила у полити
ци, најснажнија идеја без алтернативе,
речи су редитеља.
Т. С.

ГРАДСКА БИБЛИОТ
 ЕКА РУМА

Од досељења до присаједињења

Од досељења до присаједињења
– Прваци Срба у Војводини је назив
монографије историчара Мирослава
Јаћимовића, која је 19. октобра пред
стављена у Градској библиотеци „Ата
насије Стојковић“.
Ова књига је настала поводом века
од присаједињења Војводине Срби
ји и циљ је био да се на овај начин
допринесе обележавању овог значај
ног јубилеја.
Историја Срба у Војводини, као
нераскидив део историје српског наро
да и државе Србије, оставила је дубок
траг у прошлости и као таква, дала је
многобројне прваке који су обележи
ли важан политички, војни и култур
ни сегмент историје или епохе града,
области, покрајине, земље и региона.
Ти прваци су обележили један, можда
кратак, али изузетно битан, историј
ски период, који је представљен у овој
монографији кроз занимљив текст,

Промоција у Градској библиотеци

фотографије и илустрације. Ови вели
кани, поменимо Стефана Стратими
ровића, Светозара Милетића и Јашу
Томића, одабрани су како на основу
значајног трага који су оставили, тако

и због изузетне биографије и образо
вања, као и историјских дешавања
чији су били савременици, учесници,
а неретко и покретачи.
С. Џ.
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СРПСКИ НАЦИОН
 АЛНИ ИДЕНТИТЕТ

Нема друштва без митова

Бој на Косову (Адам Стефановић, 1870.)

Т

оком 19. и почетком 20. века у
Европи је дошло до стварања
модерних националних држава. У
том периоду на европском тлу дошло је
и до формирања националних иденти
тета у њима.
Када је о самом националном иден
титету реч, он према званичној дефи
ницији представља лични идентитет
садржан у осећају припадности нацији
или националној држави. Тако, као и у
било којој националној држави, и наш
народ има свој национални идентитет.
Национ
 ални идентитет Срба доста
се разликује од националних иден
титета других европских народа, чије
национ
 алне државе су настале у поме
нутом периоду, а његова специфич
ност огледа се у томе што ток његовог
формирања није ишао једносмерно.
Крајем и након средњег века, када
су европски народи, ослобађајући се
његовог интелектуалног и духовног
мрака, тежили прогресу, Србија је пала
под османску власт. Све до почетка 20.
века, наш народ био је под утицајима
источне, османске кулуре. Међутим,
сам пад Србије у турско ропство након

Косовске битке сачињава једну од три
основе српског националног идентите
та. Прича о супротстављању Давида
Голијату остала је дубоко урезана у
свест нашег народа, и заједно уз очу
вање религијских представа утицала
је на то да српски народ очува свест о
себи. Са друге стране, северни дело
ви наше земље били су под аустро
угарском влашћу, те је српски нацио
нални идентитет, посебно током 18.
века, спутаван сталним досељавањем
Немаца, Мађара, Словака, Русина и
других народа, чиме су аустроугарске
власти тежиле да направе демограф
ски баланс.
Данашња обележја, која одликују
све Србе, вековима су опстала упркос
бројним покушајима да се заувек затру.
Пошто за време турске окупације срп
ска држава практично није постојала,
на овим просторима постојале су само,
често репресивне, интитуције окупа
тора. Велики део српског народа, који
упркос притисцима није желео да про
мени своју веру, окупљао се око Српске
православне цркве, која је била једина
српска институција која је опстајала под

Турцима. У оквиру цркве чувала се тра
диција и преносило се знање. Сви они
који су били писмени за време турске
окупације, све што су знали, научили
су у цркви, а то знање даље се прено
сило усменим путем. Вера је у народу
будила наду за слободом, а ћирилично
писмо и епске приче и песме, које су
задобиле митски карактер, и које су се
преносиле са колена на колено очува
ле су добар део старе српске културе.
Најзад, под утицајем слободарског
духа просветитељства, који се европ
ским тлом ширио током 17. и 18. века,
и наш народ почео је да прихвата иде
але разума и индивидуализма. Наша
култура, полако је почела да се ослоба
ђа источних окова, и након веома дугог
периода кренула да прати корак којим
је ишла Европа.
Након ослобођења од Турака, посто
ји још једна специфичност и дисконти
нуитет у развоју српске државе и наци
оналног идентитета. Наиме, почетком
20. века, на простору Балкана све више
се ширила идеја о стварању заједничке
земље свих јужно-словенских народа.
Тако се појавила идеја о Југослави
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Мит као судбина
Проф. др Срђан Шљукић аутор је и
књиге Мит као судбина чији циљ је
разоткривање демитологизације која
нам се последњих деценија намеће.
– Поднаслов ове књиге је „Демито
логизација демитологизације“. Глав
на тема књиге јесте раскринкавање
такозване демитологизације, о којој
слушамо већ скоро три деценије.
Наводно, Срби су митомани и српски
национални митови су „криви“ за
ратове деведесетих година. Зато
треба да се „ослободимо“ митова,
пре свега Косовског. Реч је, међутим,
о идеолошком покушају да се оства
ре неки политички циљеви, пре свих
независност такозване државе „Косо
во“. Научна истина је потпуно друга
чија. У својој суштини, мит је део
културе као и сваки други и не може
бити замењен неким другим елемен
том. Све нације су засноване на
митовима, не само српска. Нема дру
штва без митова, нити га може бити.
Зато нам се уместо Косовског мита
одмах нуди други мит, мит о морал
ној изабраности Запада да свуда по
свету „дели правду“, док у ствари
само иде за својим интересима –
економским, геополитичким и тако
даље – каже проф. Шљукић.
ји, која је, након Првог светског рата,
и реализована. Све од тада, па, може
се рећи и до данас, српски национал
ни идентитет наилази на константно
потискивање, посебно из разлога што
је Србија била највећа и можда култур
но најутицајнија конститутивна држа
ва Југославије. Након Другог светског
рата, ова прича добија заоштрени
ји епилог, јер религија у инситуција
ма формално, а међу становништвом
неформално, бива забрањена, а ћири
лица све чешћим коришћењем лати
нице полако постаје занемаривана.
Митови попут мита о Косову нису забо
рављени, али су примат ипак добили
митови из Народноослободилачке бор
бе, као и митови о братству и јединству
југословенских народа. Током наредних
45 година, српски национални иденти
тет запада у кризу, а почетком деведе
сетих година српски национализам се
поново буди, али, нажалост, на погре
шан начин. Уместо прихватања Срба
који су вековима уназад прихватили
католичанство или ислам као своју
веру, православни Срби су их одбаци
вали, уместо да их асимилују. Управо
због тога што је црква вековима била
основни темељ српског националног
идентитета, вероисповест је изједна
чена са националношћу, што никако не
може бити исто. Такође, још у перио
ду формирања нација, у 19. и 20. веку,
велики број етничких Срба, али не и
православаца, остао је у расут по дру
гим земљама стапајући се са другим
народима.
Немања Милошевић

III

Др Срђан Шљукић о српском националном
идентитету

Све нације су
засноване на митовима

П

рема речима проф. др Срђана
Шљукића, социолога са Фило
зофског факултета у Новом Саду
и аутора књиге Мит као судбина, срп
ски национални идентитет је етнички
утемељен, што значи да његову срж
чине одређени културни елементи.
– Српска нација се развила из срп
ског етноса, односно народа, и има три
главна идентитетска елемента, тј.
ствари по којима можете рећи да је
неко Србин. То су српски језик и ћири
лично писмо, светосавље као облик
православља и Косовски завет, одно
сно мит. Уколико изостаје било који од
ова три елемента, не може се више
говорити о Србима. То да ли је неко
Србин, дакле, нема везе са генима,
расом и слично, већ са културом. Уко
лико неко прихвата ова три елемента,
он се сматра Србином и бива прихва
ћен као такав, без обзира на боју коже
или слично – каже проф. Шљукић.
Када је о самом миту реч, као кон
ститутивном делу националног иден
титета, према његовим речима, све
савремене нације, без изузетка, имају
митско утемељење.
– Конститутивни мит српског нацио
налног идентитета је Косовски мит,
односно завет. Он нам говори ко смо,
одакле смо, куда идемо. Актери Косов
ског мита представљали су и предста
вљају узоре за многе генерације, сим
болишу вредности и тако даље. Косов
ски мит симболише пад, али и васкрс.
Он заправо представља мит о изабра
ности српког народа, који склапа уго
вор са Богом, када кнез Лазар бира
царство небеско, али не да би мисио
нарски ширио праву веру по свету, као
што је то случај са америчким митом о
избраности, већ да би служио Богу у
замену за божју заштиту, попут Јевреја
– рекао је др Срђан Шљукић и додао:
– Косовски мит као кључни иденти
тетски мит српске нације има религиј
ску ноту, видљиву из онога што сам
малочас рекао. Кнез Лазар, царство
небеско, уговор са богом о заштити:
без небеске Србије, нема ни земаљ
ске. Српску варијанту православља
представља Светосавље, у којем се
огледа српска самобитност. Занимљи
во је да је до периода формирања
нација, 19. и 20. век, део српског етнич
ког корпуса, народа, припадао другим
вероис повестима - католичкој, мухаме
данској, истовремено се сматрајући
Србима, уз кориштење српског језика и
ћирилице и уз Косовски завет. Ово
последње важило је и за мухамеданце.
Има безброј примера за то, од србока
толика из Дубровника и околине, до

исламизованих Срба из Босне. Међу
тим, период формирања нација утицао
је да се делови српског народа нађу у
другим нацијама, заборављајући услед
промене вере своје српско порекло.
Када је о језику реч, српски језик и
ћирилица као део српског национ
 алног
идентитета прилично су осетљиви на
данашње глобализацијске културоло
шке притиске. Према речима проф.
Шљукића, они су саставни део српског
национ
 алног идентитета и свако уда
љавање од њих је заправо угрожава
ње и саме идентитетске основе. Како
каже, национална одвајања и форми
рања других нација на простору Балка

У својој суштини, мит
је део културе као и
сваки други и не може
бити замењен неким
другим елементом. Све
нације су засноване на
митовима, не само срп
ска. Нема друштва без
митова, нити га може
бити, рекао је проф. др
Срђан Шљукић
на била су редовно праћена формира
њем различитих, нових, језика, који
заправо имају корене у српском језику.
Са др Срђаном Шљукићем разгова
рали смо и о томе шта се дешава
данас са српским националним иден
титетом и које су то претње којима је у
овом савременом добу изложен.
– Данас је најтврђи елемент српског
националног идентитета правосла
вље, односно Светосавље. Остала
два елемента озбиљно су угрожена –
језик сталним одвајањем нових језика,
последњи је, за сада, црногорски, а
ћирилица форсираном употребом
латинице, упркос уставним и закон
ским одредбама које држава не спро
води. Под посебним ударом је Косов
ски завет, односно мит, пре свега због
потребе Запада да заокружи незави
сност Косова, тј. јужне српске покраји
не која је окупирана 1999. године. Већ
скоро три деценије Запад улаже огром
на средства да би путем медија, пла
ћених „аналитичара“ и квази-невлади
них организација и „научника“ разорио
Косовски мит – закључује он.
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СРПСКИ НАЦИОН
 АЛНИ ИДЕНТИТЕТ У ВОЈВОДИНИ

Срби у Срему и борба
за националну идеју

Р

елигија, митологија и језик коре
ни су националног идентитета
било које нације у свету. У вези
са тим, и национални идентитет срп
ског народа створен је и чуван на
овим темељима. Тако су српски језик
и ћирилично писмо, православље,
као и, између осталих, мит о Косову,
неизос
 тавни елементи и основ срп
ског националног идентитета.
Према речима др Срђана Шљукића
са Филозофског факултета у Новом
Саду, најчвршћи елемент српског
националног идентитета данас је пра
вославље, односно светосавље као
његов облик који је карактеристичан
за наш народ.
– У њему се огледа српска самобит
ност. Овај елемент српског национал
ног идентитета најтврђи је данас, док
су српски језик и ћирилица, а посебно
Косовски мит, озбиљно угрожени –
каже Шљукић.
Значај религије као елемента и
основа српског националног иденти
тета посебно је видљив на примеру
његовог опстанка у српском народу
на територији Војводине. С обзиром
на то да је Војводина увек била мул
тинационално и мултик улт урално
подручје, са бројним доминантним
културним, националним и религиј
ским утицајима током историје, срп
ски народ је у њој вековима водио
борбу за очување свог идентитета.
Према речима историчара Огњена
Петковића, погрешна су мишљења да
су Срби у Војводини почели да се
насељавају са Чарнојевићевим сео
бама. Нешто више о томе рекао нам
је у разговору који смо водили о Срби
ма и њиховом националном иденти
тету на територији Срема, као и о
борби Срба за свој национални иден
титет на простору данашње Сремске
Митровице, посебно током 18. и 19.
века.
– На данашњој територији Срема,
Срби су живели и у средњем веку.
Међутим, једна од највећих сеоба
Срба догодила се током Великог беч
ког рата 1690. године. Ову сеобу је
предводио Арсеније III Чарнојевић, и
значај ове сеобе утицао је на дана
шње заблуде да је управо она довела
до првих насељавања Срба на ове
просторе. Велика сеоба Срба је усле
дила највише због страха од одмазде
Турака, јер се велики део српског
народа за време овог рата прикључио
хабзбуршкој војсци, у нади да ће на
тај начин успети да се избори за
самосталност своје нације. Хабзбур
шки цар Леополд II је тада позвао

Срђан Шљукић

Огњен Петковић

У православљу се
огледа српска
самобитност. Овај
елемент српског
национ
 алног идентитета
најтврђи је данас,
док су српски језик
и ћирилица, а посебно
Косовски мит, озбиљно
угрожени, наводи
Срђан Шљукић

Кроз период од
ова два века, што је
у неку руку и очекивано,
Срби су трпели
разне притиске
власти, од унијаћења
па до забране
прављења нових
као и поправке
старих цркви, каже
Огњен Петковић

Србе да населе граничне просторе
његовог царства, давајући им приви
легије са једне стране, док ће их са
друге стране обавезати да бране
његово царство у времену које тек
долази. Сремска Митровица ће, тако,
тек после Аустријско-турског рата
изеђу 1716. и 1718. године доћи у
територије Хабзбуршке монархије и
за то царство ће бити везана све до
стварања Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца 1918. године – рекао је
Петковић.
Према његовим речима, привилеги
је које је српски народ добио због свог
савеза са Аустријанцима, битно су
утицале на очување његовог нацио
налног идентитета. Међутим, у чита
вом том процесу, кључну улогу оди
грала је Српска православна црква.
– За велику сеобу Срба посебно су

важне привилегије које су омогућава
ле српском народу да сачува свој
национ
 ални идентитет, за који ће се
борити читава два века. Највећа кул
турна институција као и чувар српског
национ
 алног идентитета у овом пери
оду била је Српска православна
црква. Она је изнела највећи терет
очувања српства на територији Војво
дине, а самим тим и данашњег Срема
и Сремске Митровице. Српски народ,
упркос савезништву, није са великом
добродошлицом дочекан у Аустроу
гарској монархији. Разлог томе је тај
што су Срби претежно припадали
сељаштву, навикли су да живе у зему
ницама, и градски живот за њих је био
стран. Овдашњи староседеоци то
нису умели, нити желели да толери
шу, и нису прихватали различитост.
Срби су због тога у Срему дословно
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били доживљавани као својеврсна
шумска бића, а народ савезничке
земље према њима је гајио изузетан
анимозитет. Они су тако били виђени
као нежељене придошлице, а не као
бранитељи Хабзбуршке монархије.
Тек ће током друге половине 18. века
доћи до асимиллације Срба и њихо
вог прилагођавања животу у царству
– каже Петковић.
Ова чињеница и не чуди, јер су
Срби свој савез склопили са Аустри
јанцима, као доминантном фракцијом
у Хабзбуршкој монархији, а Мађари и
Хрвати који су претежно живели у Вој
водини, њих и њихове савезнике
видели су као претњу сопственој
самосталности. Управо због тога, на
овим просторима дошло је и до поти
скивања српске културе, а самим тим
и националног идентитета.
Са социолошке стране, према речи
ма др Срђана Шљукића, за ситуацију
друштвеног сукоба, који, као у овом
примеру, може да буде и на култур
ном нивоу, овако нешто је карактери
стично. Културни ресурси противника,
као што су митови и религија, морају
се потиснути уколико се из таквог
сукоба жели изаћи као победник. Зато
је културно јединство српског народа
у том периоду било кључно за опста
нак његовог националног идентитета,
јер без тога неминовно долази до уну
трашњег расула. С тога су српски
идентитетски митови још тада прогла
шавани празним причама, а верои
сповест као слаба и инфериорна.
Нешто прецизније о овоме рекао
нам ја Огњен Петковић у наставку
разговора.
– Још један битан фактор због којег
овдашње становништво није дочека
ло Србе са добродошлицом је тај што
су Срби у то време били у служби
Аустрије, која је желела да што више
централизује своју власт у оквиру
царства, а велику помоћ у томе је
видела баш у Србима. И крајње, због
своје граничарске службе која је
деловала на територији Срема, Срби
нису плаћали порез католичкој цркви
што мађарско и хрватско становни
штво никако није могло да прихвати,
осећајући се оштећено – каже Петко
вић и додаје да је баш у том периоду,
у 18. и 19. веку, дошло до поменутог
разбијања културног јединства Срба у
Војводини, пре свега ударом на рели
гију, која је на овом простору била
доминантна фигура у очувању срп
ског национ
 алног идентитета, а с
обзиром на то да је код Срба религија
блиско повезана са митологијом и да
се генерално може посматрати као
културна појава митолошког каракте
ра, може се рећи да је дошло и до
напада на митологију. Све то одвија
ло се институцион
 алним путем, при
тисцима и забранама.
– Наравно, кроз период од ова два
века, што је у неку руку и очекивано,
Срби су трпели разне притиске вла
сти, од унијаћења па до забране пра

Културни ресурси
противника,
као што су митови
и религија, морају се
потиснути уколико се
из таквог сукоба
жели изаћи као
победник. Зато је
културно јединство
српског народа
у том периоду било
кључно за опстанак
његовог националног
идентитета, јер
без тога неминовно
долази до унутрашњег
расула. С тога
су српски
идентитетски
митови још тада
проглашавани
празним причама,
а вероис
 повест
као слаба и
инфериорна
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вљења нових као и поправке старих
цркви. Свим овим притисцима најве
ћи отпор, као и борбу за очување
културних тековина српског народа, је
пружила православна црква, која се
борила за опстанак православних
верника. Седиште Српске православ
не цркве у оквиру монархије су били
Сремски Карловци. Отуда и потиче
сам назив Карловачка митрополија.
Њени митропилити и црквени сабори,
током овог врло тешког периода,
представљали су највеће носиоце
борбе за очување привилегија којима
је Србима гарантована слобода у Вој
водини. Треба поменути и Матицу
српску, као носиоц
 а и чувара култур
не, књижевне и научне баштине срп
ског народа. Она је основана 1826.
године у Пешти, да би 1864. била
премештена у Нови Сад. По њеном
формирању она је покренула развој
многих културних институција, новина
и слично – рекао је Огњен Петковић.
Значај оснивања Матице српске у
овом периоду био је од великог знача
ја за очување српског национ
 алног
идентитета. Основни разлози за фор
мирање оваквог друштва управо су
били потреба за национ
 алном хомо
генизацијом, национ
 алном самосве
шћу, као и ширењем националне
литературе, којом су културне творе
вине, а самим тим и део митологије
српског народа у Војводини били очу
вани. На тај начин, борба против срп
ских културних утицаја на простору
Војводине била је прилично отежана,
јер је српски национални идентитет
све више почео да јача, јачањем
национ
 алне културе и свести о њој.
Само оснивање Матице српске имало
је огроман утицај и на оснивање и
развој других установа српске култу
ре, па је тако, након ње, основан и
први национални професионални
стални театар, Српско народно позо
риште, у Новом Саду.
Пресељењем Матице српске у Нови
Сад, њен утицај све више се шири на
српски народ, због ширења њене про
светитељске, али и издавачке делат
ности.
Када је о просвети у Срему, кон
кретно у Сремској Митровици, реч,
она је имала велики утицај на очува
ње српске културе у пограничном
делу Војводине. С обзиром на то да
су српске школе у периоду 18. и 19.
века биле уско везане за Српску пра
вославну цркву, на тај начин и оне су
биле у служби преношења културних
тековина од значаја за очување наци
оналног идентитета, попут национал
них митова у виду поезије и прозе која
је вековима чувана у оквирима цркве.
– Што се тиче образовања у Срему,
односно Сремској Митровици, прва
српска школа у овом граду основана
је 1724. године. Ова прва школа није
имала своју зграду, нити се настава
одржавала редовно. Она није функ
ционисала у оквиру званичних инсти
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Зграда Матице српске

туција Аустроугарске монархије, већ
је више функцион
 исала као, да се
тако изразим, полуприватна школа.
Иницијатива за новом, правом, шко
лом протекла је у наредном периоду
из црквеног врха, јер је црква у ово
време била главни носилац функције
образовања у српском народу. Нажа
лост, не зна се тачно када је нова
школа званично отворена, али се
сматра да је морала бити отворена
пре 1745. године, пре прикључења
тадашње Митровице војној граници.
Не зна се тачно ни где се тадашња
школа налазила, мада имамо само
податак да је српску школу у то време
похађало око 50 ђака, а само финан
сирање школе као и плата учитељу
пало је на терет српског становни
штва Сремске Митровице – рекао је
Огњен Петковић.
Значај образовања за очување
националног идентитета Срба, посеб
но у овом периоду у Војводини, лежао
је и у томе што се путем образовања
чувао још један значајан елемент срп
ског националног идентитета, а то је
српски језик са ћириличним писмом.
Мешавина култура у Војводини, са
доминантним утицајем Угарске, била
је погодно тле за унификацију језика и
писма којом се желео спутати српски
национални идентитет. Доминантно
латинично писмо, које је било карак
теристично за католичко становни
штво ових крајева, све више је наме
тано српском становништву, а утицаји
тог процеса осете се и дан данас.
Управо због тога, значај независног
српског школства био је огроман за
очување националног идентитета, јер
су будући српски нараштаји на тај
начин настављали да уче свој језик,
што је био и кључни мотив за читање
литературе која је преносила нацио
налну митологију и формирала кул

турне представе о историјској борби
Срба за своју самосталност. Само на
тај начин опстанак националног иден
титета међу будућим поколењима био
је могућ. У супротном, будуће генера
ције полако би се стопиле у културном
утицају које је нудило доминантно
Угарско образовање. На тај начин,
дошло би до типичног примера кул
турне хегемоније, што значи да би
српски народ несвесно прихватао кул
туру која му се нуди и у том процесу
сам себе изгубио. На срећу, нацио
нална свест српског народа у Војводи
ни била је јака, те је утицала на фор
мирање културних и образовних уста
нова, о чему је било речи.
Када је реч о религији на територији
данашње Сремске Митровице, одно
сно православљу, оно је на простору
Срема постојало од када и Срби.
Народ који је пред турским освајачем
напуштао југ и прелазио Саву како би
опстао, са собом је носио све елемен
те српског националног идентитета,
па је тако свест о религији била изу
зетно јака. До турског освајања Срема
ипак је дошло, али занимљиво је да
прва зграда Српске православне
цркве у Сремској Митровици, иако је
православна црква на истом месту
постојала још много раније, потиче
управо из тог периода.
– Првобитна православна црква у
Сремској Митровици потиче из време
на турске владавине. Према сада
шњим познатим изворима она се први
пут помиње 1729. године. Ова црква
била је грађена од тврдог материјала,
мада је временом почела да се уру
шава јер се налазила у близини реке
Саве која је у ово време често плави
ла град – каже Огњен Петковић,
додавши да је на овом месту право
славно светилиште највероватније
постојало још од периода Византије, а
да је данашња Црква светог Стефна

највероватније подигнута почетком
17. века. Црква тада није имала зво
ник, и није имала данашњи изглед.
– Увидевши да првобитна црква не
може да задовољи постојеће религиј
ске потребе, и узевши у обзир близи
ну реке Саве која јој је константно
претила, српско становништво је
покренуло иницијативу за изградњом
нове цркве. Сам овај процес је био
изузетно тежак, јер Срби у овом вре
мену нису наишли на пуно разумева
ња овдашњих, Угарских власти и
радови на изградњи нове цркве поче
ли су тек 1791. године. Нова црква ће
бити изграђена и посвећена 1794.
године и ова црква ће као и оне рани
је носити назив Црква светог Стефа
на. Овде наилазимо на једну веома
занимљиву ствар. Од како се бавим
проучавањем историје, само сам у
Сремској Митровици пронашао пода
так да је црква променила свог патро
на. Данас се ова црква зове Црква
светог Димитрија и име јој је проме
њено у скорије време, тачније 1997.
године – каже Огњен Петковић.
Податак о промени патрона цркве,
узевши у обзир период у којем је то
учињено, може се окарактерисати
претераним разбуктавањем српске
националне свести током деведесе
тих година прошлог века. Овај период,
посебно након пада социјализма у
бившој Југославији, био је прилично
специфичан. Народи бивше Југосла
вије, посебно српски и хрватски, а
између осталог и на верској основи,
ступили су у друштвени сукоб, а у
ситуацији сукоба, према речима др
Срђана Шљукића, митови бивају реак
тивирани и добијају нову снагу. Тако је
у том периоду дошло до реактивира
ња српских националних митова, али
и до буђења религијске свести која је
претходних деценија била потиснута.
И у Сремској Митровици дошло је до
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буђења религијске свести, уз реакти
вирање митова, који су овај пут прела
зили национални ниво, и отишли све
до античког периода. Поред тога, обја
шњење за мењање патрона цркве
може се тражити и у јачању локалпатриотизма, а свети Димитрије је
заштитник Сремске Митровице.
Невезано за ову дигресију, значај
изградње нове цркве у Сремској
Митровици, за српски народ у 18. веку
био је велики. Јачање његовог утица
ја види се и у томе што је данашња
Црква светог Димитрија изграђена
много ближе некадашњем градском
језгру, за разлику од Цркве светог
Стефана, а временом, град је око ње
почео архитектонски да се развија,
тако да се она данас налази у самом
његовом центру. Изградња ове цркве
први је конкретан, материјални, и нео
бориви доказ снаге српске национал
не свести на овом простору и сигурно
је имао утицај на њено ширење.
Даље, за опстанак српског нацио
налног идентитета у Војводини, а
самим тим и у Срему, једну од кључ
них улога одиграла је револуција која
је Европу задесила средином 19.
века, од 1848. до 1849. године. У, тада
још увек Хабзбуршкој монархији, ова
револуција упамћена је по борби Уга
ра за своју самосталност, али и доми
нацију на територији Војводине. У том
периоду, народи у Хабзбуршкој
монархији имали су тежњу да остваре
самосталност, независност, али и да
успоставе културну хегемонију над
осталим народима, а за то је типичан
случај покушаја успостављања хеге
моније Угара над српским народом у
Војводини. Када је револуција изби
ла, српски народ стао је на страну
Аустријанаца, од којих је због своје
улоге на граничном појасу уживао
одређен ниво привилегија и само
сталности.
– У оквиру револуције од 1848. до
1849. године у Војводини и Хрватској,
Срем је имао посебно место и посе
бан значај. У њему су се водиле најо
штрије народњачке – мађаронске
борбе. Такође, у њему се одиграло
револуционарно разарање војно –
граничарског система и снажно раз
вијала акција сељаштва за освајање
спахијске земље и грађанства за
регална права. Током ове револуције
највеће борбе су се водиле око јези
ка, јер је Срем био мултиетнички
насељен. На овим просторима живе
ли су Срби, Хрвати, Мађари и Немци,
који су између осталог имали највећа
права и Срби су се у почетку прво
опирали немачкој власти. Такође,
велике су се борбе водиле око тога да
ли ће Срем припасти Хрватској или
Мађарској. Током ове револуције,
Срби су се борили како би остварили
своја права и били су наклоњени
аустријском двору. Као своје верне
савезнике видели Хрвате и покушава
ли су да са њима остваре своје циље
ве, међутим, ту нису наишли на
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сарадњу и разумевање, јер хрватски
бан Јелачић је био за успостављање
тек срушеног бирократског система.
После завршетка ове револуције у
којој Мађари нису успели да остваре
своје циљеве, почела је борба око
разграничења Војводине и Хрватске.
У октобру и новембу 1849. народ Сре
ма још једном је изразио своју привр
женост Војводини, верујући да би
њено стварање на принципима Мај
ске скупштине омогућило регенера
цију демократских тековина српског
покрета. Нажалост, до уједињења
није дошло и Сремска жупанија је
подељена између Војводине и Тројед
не Краљевине Хрватске, Славоније и
Далмације – каже Огњен Петковић.
Период ове револуције био је врху
нац развоја српске национ
 алне идеје
у Војводини, и управо у том периоду
дошло је до изузетног српског нацио
налног заноса, а народ је на Мајској
скупштини у Карловцима проглашен
политички слободним и независним.
Занимљива је и чињеница да је срп
ска делегација која је Аустрији дала
подршку у гушењу мађарске побуне и
аустријском цару изложила своју
позицију, остала без очекиваног одго
вора, а цар је закључке са скупштине
видео као нелегалне. На тај начин,
Угарима су руке биле одрешене, а
српски народ остао је сам у вихору
револуције. Тек када су ствари изма
кле контроли српски народ је добио
помоћ. Читав значај ове револуције
лежи у томе што је, након тешких бор
би и бројних жртава, српски народ
успео да се избори за одређен вид
самосталности, што се посебно огле
да у стварању Војводства Србије и
Тамишког Баната. Међутим, и у том
периоду бројни проблеми са којима
се српски народ у Војводини суочавао
нису нестали. Читава цивилна и војна
администрација и даље је била у
рукама Немаца, који Србима нису
дозвољавали потпуно самостално
политичко и културно деловање. Убр
зо је и Војводство Србије и Тамишког
Баната укинуто, 1860. године.
Ипак, упркос притисцима, идеје
револуције остале су дубоко урезане
у свест српског народа, и данас пред
стављају још један од митова који и
даље утичу на српски национални
идентитет у Војводини. Идеја о само
сталности и независности српског
народа након револуције постала је
још утемељенија, а национ
 ална свест
још јача. На коначну самосталност и
уједињење са матицом, Срби су
морали да сачекају још више од пола
века, када су се у Првом светском
рату сукобили са Угарима, али и сво
јим некадашњим савезницима из
Аустрије. Настанак сукоба са Аустри
јанцима везан је за српску национал
ну идеју и свест у оквирима Босне и
Херцеговине, а под Аустроугарском
влашћу, али то је већ једна друга при
ча.
Н. Милошевић
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ПРОФЕСОР ДР СВЕТЛАНА ТОМИН О УТИЦАЈУ СРПСКИХ СРЕДЊОВЕКОВНИХ ВЛАДАРКИ
НА ЈАЧАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА КРОЗ ОБРАЗОВАЊЕ И ШИРЕЊЕ КУЛТУРЕ

Жене храбре као витезови
Познато је да за
средњовековне
жене из виших
друштвених
кругова књиге нису
биле непозната
категорија. То се
најбоље види из
чињенице да су оне
наручивале њихово
превођење и
преписивање,
као и коричење
или обнову,
каже проф. др
Светлана Томин
Поф. др Светлана Томин

С

ветлана Томин је редовна про
фесорка на Одсеку за српску
књиж евн ост
Филоз офс ког
факултета у Новом Саду. Предаје
Средњовековну књижевност, написа
ла је неколико књига из ове области,
као и двадесетак научних радова
објављених у истакнутим часописима
и зборницима. Као гост професор
држала је предавања у Италији и
Немачкој. Њена предавања студенти
ма су драгоцена и мотивациона, зато
нам је драго што имамо прилику да
разговарамо са Светланом Томин о
неким веома важним и инспиратив
ним темама које припадају домену
средњег века.
• Једна од Ваших књига носи
назив Мужаствене жене српског
средњег века. Какве су биле мужа
ствене жене српског средњег
века? У чему се огледа њихова
посебност?
Сви знамо да, као што средњи век
није био миљеник историје, ни жена
није била миљеница средњег века.
Често је приказивана као биће склоно
спрези са ђаволом, на чији наговор
извршава или друге наговара на зла
дела. Она би, према томе, имала лак

ше обманљиву природу и због тога
треба да буде држана под контролом.
С друге стране, у књижевности се
могу наћи и похвале изречене поје
диним женама, као што је случај са
кнегињом Милицом и монахињом
Јефимијом. Тако се Константин Фило
зоф у Житију деспота Стефана
Лазаревића, које је саставио у четвр
тој деценији петнаестог века, веома
похвално изразио о кнегињи Милици:
„Достославна и веома мудра мати (тј.
Милица), која је превазилазила многе
изабране матере, оставши као што
каже Соломон мужаствена жена,
имала је све врлине, као што знају
сви око ње, који су поцрпли милости
из њезине руке и који су се надали да
је приме“.
Он у ствари описује ситуацију после
Косовског боја, када је кнегиња Мили
ца преузела власт у тешким и веома
неизвесним временима, а будући да
је знала „светске ствари у којима је
тешко снаћи се“, пореди је, по мудро
сти, са Одисејем. За монахињу Јефи
мију рекао је да је у многим речима и
стварима најмудрија. Ово су заиста
најлепше речи исказане о женама у
српском средњем веку.
Када је реч о придеву мужаствен,

налазимо га у примерима из српске
књижевности у значењу храбар, јуна
чан. Кнегиња Милица је, дакле, била
храбра као мушкарац.
Још један сличан пример налазимо
у Служби светој мајки Ангелини
Бранковић: „У женској природи мушки
пожившу усхвалимо Анђелину блаже
ну“. Испада да су жене, иако слабија
бића, способне да постигну велика
дела и да делују као мушкарци. Из
овога произлази схватање да бити
као мушкарац јесте посебна похвала
за жену, што значи да је мушки прин
цип маркиран као супериор
 ан и вред
носно надређен, док је женски инфе
риор
 ан и подређен. Зато су за похва
ле појединим женама биле исказива
не кроз изразе: „мужаствена жена“,
„мужеумна жена“, „при женској приро
ди својој стече мушки разум“ и слич
но.
• Можете ли да нам кажете поне
што о образовању и литерарној
делатности жена у средњем веку?
Познато је да за средњовековне
жене из виших друштвених кругова
књиге нису биле непозната категори
ја. То се најбоље види из чињенице
да су оне наручивале њихово прево
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ђење и преписивање, као и коричење
или обнову. На постојање једне двор
ске библиотеке у тринаестом веку у
Србији указује податак да је краљица
Белослава, жена свргнутог краља
Владислава, са својим сином прене
ла у ковчезима на чување у Дубров
ник своје благо – двадесет икона у
сребрном окову, тридесет рукописних
књига, четири јеванђеља са златним
и сребрним рељефима на корицама,
огледала, свилену тканину на којој је
златним концем извезена фигура Ису
са Христа са ученицима и прозорске
завесе извезене свилом.
До наших дана, нажалост, сачувао
се тек један део рукописа из некада
шњих средњовековних манастирских
и дворских библиотека. Узрок овој
чињеници треба тражити у неповољ
ним историјским приликама, честим
ратовима, сеобама, као и пустошењи
ма, којима су манастири, а са њима и
књиге, били изложени. Ово, међутим,
никако не значи да су српске средњо
вековне библиотеке биле незнатне.
Иако целокупне библиотеке нису
сачуване, остала су сведочанства о
њиховом постојању. Управо је Јелена
Балшић у свом тестаменту из 1442.
године поменула књиге које поседује.
Нажалост, није навела њихове насло
ве, нити њихов број, већ само жељу
да, након њене смрти, буду раздеље
не црквама. И за деспотицу, потом
монахињу Ангелину Бранковић (умр
ла 1516. или 1520.), жену слепог срп
ског деспота Стефана Бранковића,
такође знамо да је имала своју библи
отеку. О њеној књигољубивости све
доче рукописи са ознаком да су јој
припадали. Верује се да они предста
вљају само трагове некада много
богатије библиотеке деспотске поро
дице Бранковић. Бранковићи су има
ли породичну библиотеку, која се пре
носила у наследство – то се закључу
је према до данас сачуваним рукопи
сима са белешкама да су припадали
неком од њених чланова. Ова библи
отека сигурно је настрадала прили
ком првог пада тадашње српске пре
стонице, Смедерева 1439. године,
као и у време коначне пропасти
Деспотовине 1459. Само мали број
књига понео је са собом деспот Сте
фан Бранковић, који је тада морао да
напусти земљу. Он је био слеп, али је
у изгнанство носио књиге! Оне су,
после његове смрти, доспеле у руке
његове жене Ангелине и сина влади
ке Максима.
При разматрању ове теме морају се
узети у обзир и сведочанства која
бацају макар индиректну светлост на
образованост као елеменат духовне
културе. Када је реч о српској среди
ни, подаци из средњовековних тек
стова показују да су поједине жене из
владарских кругова несумњиво сти
цале неко образовање. Монах Теодо
сије, писац Житија светог Саве (крај
тринаестог века), каже да Савини
родитељи, Немања и Ана, своје сино

Када је реч о српској
средини, подаци
из средњовековних
текстова показују да
су поједине жене из
владарских кругова
несумњиво стицале
неко образовање.
Монах Теодосије,
писац Житија светог
Саве (крај тринаестог
века), каже да Савини
родитељи, Немања и
Ана, своје синове и
кћери „просветлише
божаственим
крштењем, и
научивши их светим
књигама и врлинама
весељаху се у
Господу“. Бринули су,
значи, подједнако о
образовању и мушке
и женске деце

Треба се сетити и свих
ктиторки и донаторки,
које су помагале
изградњу цркава и
манастира и бринуле
о њиховом
живописању.
Манастир Крку,
на пример, подигла је
Јелена Шубић, сестра
цара Душана, а за
градитељски подвиг
Ангелине Бранковић
и њених синова
традиција везује
већину манастира
на Фрушкој гори
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ве и кћери „просветлише божастве
ним крштењем, и научивши их светим
књигама и врлинама весељаху се у
Господу“. Бринули су, значи, подјед
нако о образовању и мушке и женске
деце.
Медиевалисти су различито тума
чили сведочанство архиепископа
Данила II о једном подухвату српске
краљице Јелене Анжујске: „Заповеди
у целој својој области сабирати кћери
сиротих родитеља, и њих хранећи у
своме дому, обучаваше свак ом
добром реду и ручном раду, који при
личи за женски пол. А када су одра
сле, удаваше их за мужеве да иду у
своје куће, обдарујући их сваким
богатством, а на место њих узимала
је друге девојке као и прве“. С једне
стране, овај навод из Житија краљи
це Јелене узиман је као доказ о
постојању школе за девојке крајем
тринаестог и у раном четрнаестом
веку, односно школе и сиротишта, а
са друге тумачено је да није реч о
обучавању писмености, него посло
вима важним за позив домаћице, или,
једноставно, о „васпитању“ девојака,
односно о врсти „домаћичке школе“ у
којој се не помиње учење читања и
писања. Постоји и мишљење да је
краљица Јелена, као врло образова
на жена, у својој школи организовала
учење девојака и писмености и руч
ном раду. Без обзира на природу зна
ња коју је пружала, јасно је да је ова
школа краљице Јелене имала не
само педагошку, него и социјалну
функцију. Из сведочанства Данила II
произлази да је Јелена тим сирома
шним девојкама, у ствари, обезбеђи
вала мираз за удају и тако им омогу
ћавала да оснују своје породице.
Помен постојања школе на двору
Јелене Анжујске, који се налазио у
месту Брњаци на Косову (данас у
рушевинама), изузетно је важан, с
обзиром на то да поузданих података
о образовању женске деце у средњем
веку заправо нема. Тако се граница
трагања о овој теми помера на Јеле
нино доба, на период с краја тринае
стог века.
• Уметничка истина је често у
суштој супротности у односу на
историјску истину. Неретко су у
књижевности жене из владарских
породица биле приказане у нега
тивном контексту, иако је њихов
историјски портрет осликан све
тлим бојама. Коју жену бисте издво
јили као пример наведене тврдње?
Најизразитији пример јесу мајка и
кћер, Јерина и Мара Бранковић, које
су у народним песмама приказане
крајње негативно, док их историја
таквим не памти. Царица Мара је
делатност усмерила ка добробити
своје земље и свих хришћана на Бал
кану – Срба, Бугара и Светогораца, а
у народним песмама је управо супрот
но, наговара султана да ослепи њену
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браћу, или то учини по налогу своје
мајке Јерине. Најстрашнији је, ипак,
пример из песме Ђурђева Јерина где
Мара, пошто је султан одбио да осле
пи њену браћу, узима иглу и сама им
ископа очи.
Поставља се питање одакле потиче
овак ав, изразито негативан став
народног певача према Мари Бранко
вић? Можда је на Мару прешао део
кривице коју је народ, такође непра
ведно, приписао њеној мајци Јерини.
На ову странкињу на српском двору,
која је својим рођацима и сународни
цима Грцима омогућила велику власт,
бачен је део кривице због изгубљене
државе и потоњег ропства под Турци
ма. Осим тога, не треба заборавити
да је Мари могло бити замерено то
што се, пред пад српске средњове
ковне државе, вратила у Турску.
Овакву, огромну и неочекивану
трансформација Мариног лика – од
одане Ђурђеве кћери спремне да се
жртвује за спас своје домовине, до
зле сестре која ослепљује браћу, нај
боље је у науци протумачила Љиља
на Пешикан Љуштановић. Сматра да
су и Мара и Јерина у очима народног
певача окривљене јер су искорачиле
из домена приватног у домен јавног,
имале су моћ, власт, биле су богате и
утицајне. То се не прашта. С друге
стране, Ангелина Бранковић је прика
зана у позитивној светлости, као
послушна сестра. Како је показала
Љуљана Пешикан Љуштановић, тра
диционалне представе о женском
битно су утицале и на позитивну и на
негативну слику о женама из породи
це Бранковић.
• Ваша научна проучавања дово
де до закључка да су српски сред
њовековни дворови били украше
ни присуством изузетних жена.
Која од њих је, према Вашем
мишљењу, у највећој мери задужи
ла српски народ?
Важне су жене које су владале,
попут краљице Јелене, затим кнеги
ње Милице и Јелене Балшић. Не
мање су значајне списатељице, у
првом реду монахиња Јефимија, чији

РЕЛИГИЈА, МИТ И ЈЕЗИК

Подсетићу и на
чињеницу да су жене
учествовале у
дипломатским
мисијама, у чему се
највише истакла
царица Мара
Бранковић. Исто тако,
оне су преносиле
мошти светитеља, што
показује да су добро
познавале идеологију
оног времена. Тако је
краљица Јелена
пренела мошти
архиепископа
Јоаникија у Сопоћане,
кнегиња Милица
мошти Свете Петке у
Србију, царица Мара
мошти Јована Рилског,
а монахиња Ангелина
мошти својих
најмилијих, мужа
Стефана и сина
Јована најпре
у Влашку, а па потом
поново у Срем

Гргур, Ђурађ, Јерина и Мара Бранковић на Есфигменској
повељи 1492. године (фото: Wikipedia)
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радови су израђени у материјалу и
припадају не само књижевности него
и примењеној уметности средњег
века. Својом преписком Јелена Бал
шић спада и у списатељице, а Горич
ки зборник који је наручила од Никона
Јерусалимца одлично показује шири
ну њених духовних интересовања.
Треба се сетити и свих ктиторки и
донаторки, које су помагале изград
њу цркава и манастира и бринуле о
њиховом живописању. Манастир Крку,
на пример, подигла је Јелена Шубић,
сестра цара Душана, а за градитељ
ски подвиг Ангелине Бранковић и
њених синова традиција везује већи
ну манастира на Фрушкој гори.
Када је реч о даривању, навешћу
само неколико примера: краљица
Јелена поклонила је Сопоћанима
украшен крст, са пет делића Часног
Крста. Након што је чула вест да је
тело краља Милутина пронађено
„божјом заповешћу нетљено“, Симо
нида је за његов гроб послала канди
ло, као и „платна скупоцена и златна“.
Царица Јелена Драгаш поклонила је
драгоцену реликвију, крст састављен
од златних плочица, с рељефним
фигурама светогорском манастиру
Свети Дионисије. Рилском манастиру
царица Мара поклонила је један изу
зетно вредан култни предмет, чудо
творну икону-реликвијар. У центру
иконе представљена је Богородица, а
около су распоређене мошти триде
сет и два светитеља. Она је послала
и комад Христовог крста, који се чувао
у Милешеви.
Подсетићу и на чињеницу да су
жене учествовале у дипломатским
мисијама, у чему се највише истакла
царица Мара Бранковић. Исто тако,
оне су преносиле мошти светитеља,
што показује да су добро познавале
идеологију оног времена. Тако је кра
љица Јелена пренела мошти архие
пископа Јоаникија у Сопоћане, кнеги
ња Милица мошти Свете Петке у
Србију, царица Мара мошти Јована
Рилског, а монахиња Ангелина мошти
својих најмилијих, мужа Стефана и
сина Јована најпре у Влашку, а па
потом поново у Срем. 		
Разговор водила
др Снежана Булат

Манастир Крка (фото: np-krka.hr)
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РАЗГОВОР СА ПРОТОМ МИЛОРАДОМ ГОЛИЈАНОМ

Потребно је обновити
епску традицију
Код Срба језик није
од пресудног значаја
за опстанак
националног
идентитета, као код
неких других народа,
јер је временом
постао озбиљно
угрожен. На пример,
код неких других
народа, као што су
Албанци, језик и нека
племенска одредница
су важнији од
религије. Код њих
има и православних
Албанаца, и
римокатолика,
муслимана, и сви се
они осећају као
Албанци. Код нас то
тако није. На пример,
и Немци имају своје
државе и нације, али
је језик остао један.
Српски језик је код нас
добио имена по
народима који неће
да буду Срби, прича
прота Голијан

Прота Милорад Голијан

К

ада је реч о темељима српског
националног идентитета, као и
факторима његовог опстанк а
током векова, између осталих, рели
гија, односно православље се посеб
но издваја по својој важности. Религи
ја је у српском народу вековима била
оно што га је чувало и очувало кроз
различите периоде културне и поли
тичке тортуре. О њеном значају за
очување српског националног иден
титета, разговарали смо са сремско
митровачким протом Милорадом
Голијаном.
– Код српског народа, већ је исто

ријски доказано да је религија његова
суштина. Из српског народа све што
је отишло у неку другу религију, без
обзира да ли се ради о неком облику
хришћанства, протестантском, като
личком, или исламу, то је престало да
буде српско. Постоји само још један
народ код којег је идентификација
религије и нације таква. То је израел
ски народ, јеврејски. Код Јевреја,
када сам слушао њихове озбиљне
рабине, нема везе ко је одакле дошао,
какве је крви и слично. Ако он испове
да Мојсијеву веру, он је Израелац.
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Тако је и код нас Срба. Морам да
нагласим да српско православље
није као бугарско, руско, румунско.
Оно је светосавље. Утемељио га је
Свети Сава, који је урадио следећу
ствар: он није уништавао претхри
шћанске обичаје и традицију, као што
је то рађено у другим народима, где је
клерикализам био јак. Он је једно
ставно дозволио да се хришћанством
надграде традиција и обичаји прет
хришћанства код Срба. Тако је крсна
слава код нас темељ религиозног
исповедања. Ви данас имате код
Срба људи који ретко иду у цркву,
готово да немају никакве контакте са
њом, али славе крсну славу, која је
надграђена литургијским елементима
– хлебом, вином, житом. То је основа
у хришћанству, литургија, а Свети
Сава је један српски обичај као што је
крсна слава надградио хришћанским
обичајем. Тако ми не можемо ни рећи
да је у Србији много света неприче
шћено, јер сваки човек када дође
некоме на крсну славу, узеће хлеба,
вина и жита. На један посредан начин
и он је у литургијском сабрању са
осталим народом који исповеда све
тосавље – почиње причу прота Голи
јан и наставља:
– Спецификум српског народа је да
је православан, хришћански, и чак се
издваја по свом светосављу. Скоро
сам слушао једног писца, који је
родом са Косова, да су Фанариоти,
њихове владике, на Косову у време
Османске империје, забрањивали да
се слави слава, али народ је дао
отпор, јер српски народ је показао да
је хришћански, православни, али да
није клерикалан. Да је такав, никада
Вук Караџић не би превео Нови завет,
не би саставио оно што је саставио епску песму. Карл Густав Јунг је
рекао: „Народ, или човек, који изгуби
мит или еп, њега нема“. Вук је наила
зио на велики отпор у клерикализму и
много се мучио и борио против њега,
али је успео да сачува и наш еп, нашу
традицију, да преведе Нови завет –
рекао је прота Милорад Голијан.
Према његовим речима, код Срба
језик није од пресудног значаја за
опстанак националног идентитета,
као код неких других народа, јер је
временом постао озбиљно угрожен.
– На пример, код неких других наро
да, као што су Албанци, језик и нека
племенска одредница су важнији од
религије. Код њих има и православ
них Албанаца, и римок атолик а,
муслимана, и сви се они осећају као
Албанци. Код нас то тако није. На
пример, и Немци имају своје државе
и нације, али је језик остао један.
Српски језик је код нас добио имена
по народима који неће да буду Срби
– прича прота Голијан.
Како каже, током историје, сами
институционализовани облици рели
гије у српском народу нису имали
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Морам да нагласим
да српско
православље није
као бугарско, руско,
румунско. Оно је
светосавље.
Утемељио га је
Свети Сава, који је
урадио следећу ствар:
он није уништавао
претхришћанске
обичаје и традицију,
као што је то рађено
у другим народима,
где је клерикализам
био јак. Он је
једноставно дозволио
да се хришћанством
надграде традиција
и обичаји
претхришћанства
код Срба. Тако је
крсна слава код нас
темељ религиозног
исповедања,
рекао је прота
Милорад Голијан

24. OKTOBAR 2018.

пресудан утицај на очување нацио
налног идентитета, већ кључ његовог
очувања лежи у светосављу као
таквом и у народној епској традицији.
– После пада српских крајева под
Османску империју и црква је доживе
ла тешки удар. Многи су се исељава
ли у друге земље, Млетачку републи
ку, на просторе Аустроугарске... Под
влашћу Османске империје, понекад
су долазили Фанариоти, грчки све
штеници и високи црквени достојан
ственици, али они нису били ти који
су сачували православље, односно,
религиозност, у српском народу. То је
урадио онај који је стварао епску пое
зију. Гусларска традиција је елементе
православља сачувала и преносила
са колена на колено. Тако се у литур
гији пева. То је основа православља,
као и причешће телом и крвљу Хри
стовом. Кад није било свештеника,
кад није било монаха, епископа,
народ је сам сачувао своју културу
захваљујући светосављу, које га није
потценило и повредило укидајући му
његову традицију и обичаје, већ их
надградило. Зато је народу било бли
ско да сачува веру, крсну славу, и сво
је обичаје. На тај начин је правосла
вље опстало за све те стотине годи
на. Мислим да је то било пресудно.
Мехмед паша Соколовић је обновио
Пећку патријаршију и обновили су се
многи манастири по Србији, Босни,
Фрушкој гори... Али то је био кратак
период, а Цариград је био под директ
ном контролом Отоманске империје.
Чим су се овде појављивали други
везири, српска патријаршија се гаси
ла, и тада су долазили фанариоти
који су више слушали шта кажу паше.
Епска традиција је очувала душу
народну и религиозност. Људи су
живели и носили еп у себи – сматра
прота Голијан.
Са протом Голијаном разговарали
смо и о томе на који начин би религи
ја, али и еп, у данашње време могли
да утичу на очување национ
 алног
идентитета, као и о томе на који
начин их приближити људима.
– Некад ми се чини да људи који се
баве православљем не погађају како
би требало каналисати га у данашње
време. Ово је време нових комуника
ција, притисака, новца, потплаћива
ња, људи су склони томе да имају
добре куће, аута, да продају све што
се може продати, као и веру. Зато
поново треба обнављати ту епску
традицију да бисмо се поново очува
ли као нација. Ја не верујем у инсти
туционални пут. Када је уведена
веронаук а, имао сам велике пробле
ме да пронађем људе који ће то пре
давати. Пожурио сам да саставим
уџбеник, односно приручник, за људе
који се баве веронауком. Тадашња
влада га је одобрила, али из Синода
нису дали никакав, ни позитиван ни
негативан одговор на ту књигу. Тада
сам схватио да институције то не могу

M NOVINE XIII

24. OKTOBAR 2018.

да реше. То се може решити
информацијски, да се о томе
говори, пише, разговара, да се
потраже људи који то воле. Не
да они праве неформалне гру
пе, невладине организације
нити било какве институције,
него једноставно да се нађу и о
томе разговарају. То ће повући
и остале. Тога се не треба сти
дети. О томе треба разговара
ти, свуда, у ресторану, кафани,
где год – прича прота Голијан.
Како каже, за даље очување
и опстанак српског националног
идентитета, од пресудног зна
чаја неће бити чак ни религија,
већ дословно – еп.
– Пресудан ће бити српски
еп. Ни језик, ни религија, ни
традиција, ни историја. Жао ми
је што се Шишатовцу не даје
толико значаја, јер тамо је Вук
Караџић направио канон српске
епске поезије. Примера ради,
када је Александар Македонски
пошао у освајања, није носио
неко дело свог учитеља, Ари
стотела. Он је понео Хомера, Илијаду
и Одисеју, о чему Плутарх сведочи.
Када погледамо српски еп и узмемо
песму Ропство Јанковић Стојана, у
њој су сви мотиви краја Одисеје, где
Одисеј долази у Итаку, налази у јабу
чару оца Лаетра, побија просце и тако
даље. Стојан Јанковић налази мајку
која га не препознаје, сватови су
дошли по његову супругу, он одлази
тамо, прихватају га, она га препознаје
и тако даље. Али разрешење те дра
ме није као код Хомера. Одисеј је
побио просце, а Стојан Јанковић је
рекао „Ласно ћемо, ако људи јесмо“,
дао своју сестру, оставио супругу
себи. Мотив је исти, а решење сасвим
другачије. Узмите Бановић Страхињу,
који такође опрашта својој супрузи.
Такав еп треба неговати, али то се не
може препустити само свештеници
ма. Морају се укључити писци, позо
ришне сцене, филмске сцене, да при
дају више пажње српском епу. Треба
га тумачити на факултетима. У Изра
елу није веронаука као код нас. Код
нас се она предаје деци у основној
школи. Код њих тога нема, али није
дан студент не може завршити факул
тет док не положи испит из тумачења
Талмуда, у најозбиљнијим годинама
живота – сматра прота Милорад Голи
јан.
Прота Голијан, такође, има и своје
ставове по питању злоупотребе рели
гије.
– Након Другог светског рата, рели
гија је била просто избачена из нашег
духа и настало је једно нерелигиозно
друштво. Ти одјеци су опстали до
дана данас. Када слушам поједине
новинаре од формата, сматрам их
конвертитима. Они неће да се врате
нашем епу, већ измишљају Винчан
ско писмо, Нина Беловог... Они су се

За даље очување
и опстанак српског
националног
идентитета, од
пресудног значаја
неће бити чак ни
религија, већ
дословно – еп.
Ни језик, ни религија,
ни традиција, ни
историја. Жао ми је
што се Шишатовцу
не даје толико значаја,
јер тамо је Вук
Караџић направио
канон српске епске
поезије, каже
прота Голијан

одбили од свог епа, од своје
културе, и покушавају да нађу
нешто друго. На пример, вин
чанска култура је постојала,
али измишљати да је из Винче
све, то је ван памети. То се
ради да се не би говорило о
Светом Сави, крсној слави,
Ропству Јанковић Стојана и
другим еповима, да се не би
говорило о вредностима које
живе у нама и које су још увек
присутне у већини нашег наро
да. Присутна је крсна слава,
присутан је Божић, присутан је
Васкрс... – каже прота Голијан.
Према његовим речима,
национални идентитет, такође,
не треба гајити мржњом. Како
каже, љубав је оно што га одр
жава.
– Човек се не може заснивати
на мржњи. Деведесетих година,
у Руми, замало ме нису ишама
рали, када је један писац напи
сао књигу Како научити Србе
да мрзе, на чијој промоцији сам
се нашао. Рекао сам да је то
глупост. Зар не треба учити људе
како љубити, волети? У томе је снага
и потенција. Када браниш своју земљу
браниш је из љубави према породи
ци, земљи, отаџбини, а не из мржње
према непријатељу. Мржња не само
да убија другога, него и оног ко је
носи у себи. Љубав је снага, и томе
треба учити народ – сматра прота
Голијан.
Како је већ споменуо, због очувања
српског епа, а тиме и једне од окосни
ца српског национ
 алног идентитета,
посебну пажњу треба придати мана
стиру Шишатовац, о чијој се улози у
чувању и стварању епа мало зна.
– Говорим да би на шишатовачким
вратима требала да стоји табла да је
Вук Стефановић Караџић у том мана
стиру, код Лукијана Мушицког, ство
рио канон српске епске поезије. То се
не обележава нигде. Ни Матица срп
ска, ни САНУ, ни Српска православна
црква, нико жив се тиме не бави, а то
је оно што ће нас сачувати – рекао је
прота Милорад Голијан.
Он се залаже за чување епских
тековина које се тичу правде, љуба
ви, опроштаја и поштења, и става је
да је неким празницима погрешно
придат велики значај код Срба.
– Први свештеник који је рекао да
из црквеног календара треба обриса
ти Видовдан сам био ја. Бог Свевид,
као енергетска сила, која је згурана у
подсвест нашег народа, и која избија
28. јуна, тражи српску крв. Због дога
ђаја 1914. године су највише изгинули
Срби, тако и на Косову. Многи би ме
тукли због тога, али ја кажем да могу
да остану у календару Свети велико
мученик кнез Лазар и његови витезо
ви, а ово нека се брише – закључује
прота Голијан.
Н. Милошевић
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Мит о Краљевићу Марку
П
ериод владавине цара Уроша
Немањића, обележен је слабље
њем централне власти и уздиза
њем српских моћних феудалаца. У вре
менима распада царства, Војислав
Војиновић је био један од најмоћнијих,
а пред крај живота и најмоћнији вели
каш у српској држави, моћнији чак и од
самог Вукашина, будућег српског кра
ља. Након његове смрти, водећу улогу
у српској држави, преузимају Вукашин
Мрњавчевић и његов брат Угљеша,
који постају најмоћнији обласни госпо
дари. Према Орбину, Вукашин и Угље
ша (Орбин помиње и Гојка), били су
синови сиромашног властелина Мрња
ве из Ливна, кога је заједно са синови
ма Душан позвао на двор и „много
уздигао“. Угљеша је око 1346. године
кратко управљао у околини Дубровни
ка, као намесник Требиња, док се Вука
шин у марту 1350. године помиње као
жупан Прилепа. Године 1365. Вукашин
Мрњавчевић је крунисан за краља и
савладара Урошевог, а његов брат
Угљеша постаје деспот серске области,
којом је раније владала царица Јелена.
Вукашинов и Аленин син, Марко, рођен
у периоду између 1335. до 1340, с обзи
ром да је био прворођени савладарев
син, од цара Уроша добија титулу мла
дога краља. Натпис са цркве Свете
Недеље у Призрену, заправо је потвр
да да је Вукашинов и Урошев наслед
ник носио титулу краља још за живота
савладара.
Колико је народна традиција велича
ла лик и дело Марка Мрњавчевића,
толико се огрешила о његовог оца.
Наиме, Вукашина, српског краља,
народно предање памти као похлепног
великаша, узурпатора и подмуклог уби
цу, те је неоправдано негативна слика о
Мрњавчевићу и у српској историогра
фији трајала веома дуго. Прича о Вука
шину Мрњавчевићу, који убија Нејаког
Уроша у лову, зарад узурпирања цар
ске круне, забележена је у многоброј
ним литерарним остварењима и исто
ријским списима. За несрећне историј
ске околности распада српског цар
ства, традиција је пронашла главног
кривца у Вукашину Мрњавчевићу. Како
наводи Нада Милошевић Ђорђе
вић:„најјачи обласни господар, прогла
шен за краља, од легалног Урошевог
сувладара, лако је могао постати узур
патор Немањићк ог престола. Од
момента када је у народној традицији
проглашен за Урошевог противника –
образац о убиству због освајања трона,
наметнуо се већ самим својим мотив
ско - изражајним могућностима, пошто
је већ увелико постојао у нашој усменој
баштини. Када је, наиме, за распад
српског царства нађен кривац у Вука
шину Мрњавчевићу, ту кривицу је тре
бало оживотворити сликом, која ће сво
јом веродостојношћу пружити доказе и

Марку Краљевићу посвећен му је читав циклус
народних песама. Сувајџић с правом наводи да
је под турском влашћу било опасно певати о
косовском боју и о Милошу, убици султана
Мурата, али је зато било слободно певати о
Марку, турском вазалу
краљeво понашање уклопити у обра
зац“. Све до краја деветнаес тог века,
српска историографија је веровала да
је недужног Уроша усмртио Вукашин.
Иларион Руварац преис питује ову тезу
и 1879. пише: „nolens volens морам
остати при свом првом тврђењу, да
Вукашин није убио цара Уроша но да је
цар Урош, који се у почетку децембра
1371. преставио, преживео краља
Вукашина, који је пре 1. септембра те
исте године у бици на Марици пропао“.
При томе, треба скренути пажњу и на
чињеницу да је Константин Јиречек
објавио два документа из Дубровачког
архива од октобра и новембра 1371. из
којих се јасно види да је по налогу цара
Уроша исплаћен стонски доходак Рома
ну Пркоси, а као датуми Урошеве смрти
наводе се 2. или 4. децембар 1371.
Вукашин није насилно присвојио власт,
већ је уз царев пристанак и благослов

краљице Јелене, крунисан за краља.
Након Вукашиновог крунисања за кра
ља, између њега и цара Уроша је успо
стављен однос савладарства, са свим
његовим карактеристикама, које прито
ме указују и на њихове добре односе –
заједничко отпремање посланства,
затим новац који цар и краљ заједно
кују, сачувани су и примерци Вукашино
вог новца кованог у ковници цара Уро
ша, са натписом „Уросиус император“
на једној и „краљ“ на другој страни.
Њихов савладарски однос потврђују и
заједнички портрети на северном зиду
цркве Светог Николе у манастиру Пса
чи, задужбини севастократора Влатка.
Учестале навале Турака, претиле су
свим балканским државама, а Вукаши
нов брат деспот Угљеша, мислио је
само на једно: „како да Муратово
напредовање устави“. Ове ставове,
делио је и његов брат Вукашин, уједно
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и једини Угљешин савезник. Вукашин и
Угљеша кренули су на султанову пре
стоницу. До битке је дошло 26. септем
бра 1371. Како наводи Острогорски, за
разлику од Косовског боја, бар је исход
битке на Марици сасвим известан:
„изненадан и потпуни слом смелог
подухвата серског деспота и српског
краља, погибија и једног и другог, две
најјаче личности на тадашњем Балка
ну, пропаст њихове војске“.
Мрњавчевићи су, дакле, доживели
слом на Марици 26. септембра 1371.
Краљ Вукашин је поражен и убијен, а
цар Урош је умро почетком децембра
исте године. Вукашинов син, Марко,
након овог немилог догађаја, законски
је постао краљ српске државе. С јесени
1371. Марко је крунисан српском кра
љевском круном. Међутим, српским
великашима, који су практично постали
независни од централне власти, ни на
памет није падало да га признају за
свог врховног господара. Након очеве и
стричеве смрти постао је наследник
њихових поседа у западној Македони
ји, са седиштем у Прилепу. Kовао је
свој новац с натписом: „Ва Христа бога
благоверни краљ Марко“. Не зна се
тачно кад је постао турски вазал, али је
то сигурно било пре 1377.Историјски
списи памте Марка као „човек од пове
рења“цара Уроша. Иако веома млад,
био је предводник посланства у Дубров
нику 1361. и преговарао је о миру. Син
Вукашина Мрњавчевића изгубио је
живот у бици на Ровинама, борећи се
на страни непријатеља. Наиме,17.
маја1395, Марко је ратовао на страни
Турака против влашког војводе Јована
Мирче. Константин Филозоф је забеле
жио да је Марко непосредно пред бој
изрекао: ‘’Ја кажем и молим Господа да
буде хришћанима помоћник, а ја нека
будем први међу мртвима у овом рату“.
Хришћани су однели победу, а Марко је
погинуо ...
Марко је несумњиво најпопуларнији
епски јунак у фолклору народа Балкан
ског полуострва. „Од Истре до Цари
града, од Јањине до Варне, тешко се
може наћи човек коме би Марково име
било непознато“, наглашава Констан
тин Јиречек. Човек продорних црта
лица, црномањаст, отменог изгледа и
геста, упамћен је као херој и спасилац
немоћних и слабих, како код Срба, тако
и код Бугара, Македонца, Хрвата, Сло
венца и Албанаца.
Између историјског и епског портрета
Марковог постоји изразита дистинкци
ја. Марков лик се може запазити у свим
врстама усмене књижевности: епским
и лирским песмама, баладама, роман
сама, приповеткама, пословицама и у
предању. У предању, као најслободни
јој од ових епских форми, где је кон
стантно присутно преплитање реалног
и фантастичног, Марков живот је испра
ћен од рођења до смрти. Марку Краље
вићу посвећен му је читав циклус
народних песама. Сувајџић с правом
наводи да је под турском влашћу било
опасно певати о косовском боју и о

Милошу, убици султана Мурата, али је
зато било слободно певати о Марку,
турском вазалу. Овуврло занимљиву
тезу најпре је изнео француски слави
ста Андре Вајан, а од њега јепреузео и
даље развио Светозар Матић.Песма
Урош и Мрњавчевићинесумњиво пред
ставља својеврстан увод у епски живот
и подвиге Марка Краљевића. Вукаши
нова клетва (очева клетва) и Урошев
благослов (кумов благослов) од пре
судног су значаја:„Сине Марко, да те
бог убије!/ Ти немао гроба ни порода,/
И да би ти душа не испала, /Док турско
га цара не дворио! [...] „Куме Марко, Бог
ти помогао!/ Твоје лице свјетло на
дивану!/ Твоја сабља сјекла на мегда
ну,/ Нада те се не нашло јунака,/ Име ти
се свуда помињало,/ Док је сунца и док
је мјесеца!/ Што су рекли, тако му се
стекло....”
У народним песмама Марко је пред
стављен као изузетан јунак, непокоран

Марку се не зна
за гроб што такође
упућује на могућност
да није умро, јер онај
ко нема гроба можда
је и сада жив. У том
смислу постоје и
приче о сусрету
одређених људи
с Марком којима је,
на пример, обећавао
да ће их ослободити
од Турака
витез, ослободитељ, пркосан, прави
чан, неустрашив, одан, човек надљуд
ске снаге, натчовечанског апетита, неу
страшиви заштитник слабих и беспо
моћних, борац против турских насилни
ка, вазал од кога зазире читава турска
царевина, шаљивџија, весељак, али
и... турска придворица, поткупљиви
среброљубац. С правом истиче Бранко
Брђанин да Марко није само велики
епски јунак, но, и људска, рањива, а
некад и негативна личност песме, што
сведочи о својеврсној деепизацији
Марковог лика. Гете је у преписци са
Талфијевом из 1824. године предложио
преводиоцу српских песама „да из сво
је збирке изостави песму Марко Кра
љевић и Љутица Богдан“ у којој је
Марко „недостојан себе“. Ипак, у најве
ћој мери, Марко је у народној традицији
осликан светлим бојама, као митски
јунак, заговорник идеалних патријар
халних моралних норми, доброчини
тељ, храбри борац за слободу. Према
речима Војислава Ђурића: „Марко је
отелотворена тежња присутног народа

да се опаше неодољивом силом и да
поломи ропске оквире живота“. Зато у
песми Марко Краљевић укида свадба
рину стоји: „Све повика, мало и велико:
/Бог да живи Краљевића Марка!/ Који
земљу од зла избавио,/ Који сатра
земљи зулумћара;/ Проста м’ била и
душа и тело!“Маретић наглашава да је
„Марко морао битичовјек необичне тје
лесне јакости, па да се можда већ за
његова живота или кратко вријеме
послије његове смрти разносила по
народу од уста до уста гдјекоја његова
дјела, којима је доказао велику своју
јакост; али истом неколико деценија
послије његове смрт и, кад се већ забо
равило, какав је Марко био према Тур
цима, какав ли према Србима, почеле
су се приче с другијех јунака препијева
ти на Марка, а послије и друго којешта,
што би у Марково вријеме сав народ
држао за измишљотину“.
Уз Марка се готово увек везује његов
коњ Шарац. Вук Стефановић Караџић о
Марковом коњу казује: „За његова Шар
ца једни приповиједају да му га је
поклонила нека вила, а једни опет да га
је купио у некакијех кириџија: прије
Шарца веле да је мењао много коња,
па га ниједан није могао носити; кад у
некакијех кириџија види шарено губаво
мушко ждријебе, учини му се да ће од
њега добар коњ бити, и узме га за реп
да омахне око себе као што је и остале
коње огледао, али му се оно не дадне
ни с мјеста помаћи; онда га купи у кири
џија, излијечи га од губе и научи вино
пити“.
Значајну улогу у циклусу песама о
Марку Краљевићу задобија и његова
мајка. Јевросима је носилац најузви
шенијих људских и породичних вредно
сти. Саветоваће сину:„О мој синко, Кра
љевићу Марко,/Остани се, синко, чето
вања, /Јер зло добра донијети неће, /А
стар ој
се
досад ил о
мајц и
Све
перућ и
крваве
хаљин е“,
затим:„Немој Марко, моје чедо драго, /
Немој данас крви учинити, /Данас ти је
крсно име красно,/ Тко ти данас у дво
рове дође, /Напој жедна, а нарани
гладна/ За душицу твоји родитеља, /И
за здравље твоје и Јелино“, или, пак:„Ој
мој синко, Краљевићу Марко, /у свате
се иде на весеље, /на кумство се иде
по закону, /на војску се иде од невоље:
/иди, синко, на цареву војску; /и бог ће
нам, синко, опростити, /А Турци нам
неће разумети“. У песми Урош и
Мрњавчевићи Јевросима учвршћује
Маркову намеру у доношењу правичне
пресуде:„Марко сине, једини у мајке, /
Не била ти моја рана клета, /Немој
сине, говорити криво, /Ни по бабу ни по
стричевима, /Већ по правди бога исти
нога /Немој сине, изгубити душе /Боље
ти је изгубити главу /Него своју огрје
шити душу“. О улози мајке у песми
Урош и Мрњавчевићи, Драгутин Илић
је записао: „Овде нам се намеће мисао,
ко је већи, ко је светлији у овој песми?
Да ли мати, или син? И колико год смо
пута слушали овај умотвор народни
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увек нам се наметала мисао, да би ту
песму ваљало посветити матерама.
Овде је по нашем мишљењу, главно
лице мати: она је врело свему овоме,
она је пресудила, јер Марко је само
израз њезиних мисли и идеала; он је
исто оно што и поток, који жуборећи
тече, а да вреле није не би ни њега
било“.
О Марковој жени Јелени казују како
историјски списи, тако и народне
песме. Историјски подаци откривају
поједине детаље из Марковог љубав
ног живота. Наиме, Марко је требало
да ступи у брак са ћерком Јураја II
Шубића. Стицајем околности, римски
папа Урбан V послаће писмо Твртку у
којем му изричито забрањује да уда
католичку племкињу за „сина његовог
величанства краља Србије, шизмати
ка“. Папасе због „увреде за хришћанску
вјеру“ обраћа угарском краљу Лајошу I,
номинално надређеном Твртку, тако да
је венчање пропало. Након ове неуспе
ле веридбе, Марко ће оженити Јелену,
ћерку Радослава Хлапена, намесника
Бера и Водена. Међутим, склапање
овог брака није случајност. Према речи
ма Михаљчићевим, Радослав Хлапен
je био један од великаша српског цар
ства, који је учествовао у бурним дога
ђајима после смрти Стефана Душана,
када су у пуној мери могле да се раз
махну његове политичке амбиције.
Хлапен се одликовао утицајем и богат
ством ο чему сведоче и подаци Јована
Кантакузина. „Заиста беше међу веома
угледнима, по роду близак Краљу, a
имао je под собом и војску која није за
потцењивање и велико имање“. У току
преписивања богослужбених књига,
дијак Добре је осетио потребу да запи
ше догађај из приватног живота краља
Марка. Отуда податак о љубавном тро
углу – Марко између две жене, супруге
Јелене и љубавнице Теодоре. Марко,
шармер, налик Дон Жуану, користи
женино одсуство, заводи младу Теодо
ру и ступа у интимне односе са њом.
Сурови турски напади, немири у
земљи, а Марко и Теодора уживају у
љубавним чарима, скривајући се у пла
нинским дворцима, шумама и пећина
ма. Да зло буде горе, Маркова љубав
ница је била, нико други, већ снаја Вука
Бранковића, жена његовог брата Гргу
ра. Упркос непрестаном бежању и овој
авантури је дошао крај. Како би сачува
ли своје животе, Марко и Теодора,
морали су да се предају. Љубавници,
1392/3. године одлазе у Маркову тазби
ну, где их чекају и Бранковићи. Они
враћају натраг снају, а Марко одлази
кући са бившом женом Јеленом. Читав
овај случај, како би рекла Томин: „Мар
ково враћање жене кући, а уступање
љубавнице тасту - морао је имати обе
лежје великог скандала, чим је дијак
Добре према њему, а не према години,
одредио своје време рада на књизи.

РЕЛИГИЈА, МИТ И ЈЕЗИК

Кроз песме о Марку
Краљевићу народ је
престајао да буде
робље. „Он заиста,
да није био некакав
особити човек, не би
се так ове небројене
приповијетке о њему,
између народа,
распространити
могле, нити би се
толико име његово
пјевало и славило“,
речи су Вука
Стефановића
Караџића
Дијак Добре, дакле, уместо да наведе
годину писања, датирао је рукопис
овим догађајем, који је, свакако, за
њега био нарочито упечатљив. Наивни
дијак као да верује да ће свак знати кад
се он трудио на књизи само ако укаже
да је то било онда када је Марко оте
рао љубавницу а вратио жену. У сва
ком случају, ова ‘љубавна афера’ при
ближава нам лик Марка Краљевића на
неочекиван начин, и то не као владара
него као човек а”. Интересантно је
Орбиново прик азивање повратнице
Јелене Хлапене. Ову преварену жену,
Орбин је осликао мрачним тоновима,
проговарајући о њеној издаји и удаји за
Балшу Балшића. Важно је напоменути
да се Јеленина неморалност помиње
само код Орбина.
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Као што је већ истакнуто, сачуване су
многобројне легенде о Марку Краље
вићу, а посебно о смрти овог јунака. У
једној од прича о Марковој смрти стоји:
„да је у такому боју толико људи изгину
ло да су по крви попливали коњи и
људи, па Марко онда пружио руке к
небу и рекао: Боже, што ћу ја сад? На
то се Бог смиловао и некакијем чудни
јем начином пренео и њега и Шарца у
некаку пећину, у којој и сад обојица
живе: он забодавши своју сабљу под
греду или је ударивши у камен легао те
заспао, па једнако спава; пред Шарцем
стоји мало маховине од које помало
једе, а сабља све помало излази испод
греде или из камена, па кад Шарац
маховину поједе и сабља испод греде
или из камена испадне, онда ће се и он
пробудити и опет на свијет изаћи“. Мар
ко, како прецизно запажа Зоја Карано
вић, одлази у пећину, јаму, под море...,
где попут шамана посећује свет мртвих,
из којег ће се вратити кад за то дође
време, повлачи се у пећину, у којој спа
ва, скрива се у рупу, живи на врху пла
нине, повлачи се на острво, живи у
мору, скривен је у својој тврђави, чини
нешто на оном свету, одлази на онај
свет, онда кад је пронађено ватрено
оружје. Дакле, Марко није умро, већ се
само повукао из овог света. Марку се
не зна за гроб што такође упућује на
могућност да није умро, јер онај ко
нема гроба можда је и сада жив. У том
смислу постоје и приче о сусрету одре
ђених људи с Марком којима је, на при
мер, обећавао да ће их ослободити од
Турака. Прича се чак и томе како је
Марко помогао Србима у боју против
Турака 1912. године, чиме се он поново
јавља као митски спасилац свог наро
да.
Кроз песме о Марку Краљевићу
народ је престајао да буде робље. „Он
заиста, да није био некакав особити
човек, не би се так ове небројене при
повијетке о њему, између народа, рас
пространити могле, нити би се толико
име његово пјевало и славило“, речи су
Вука Стефановића Караџића. С правом
истиче и Јован Деретић да „нема нијед
не личности у читавој српској историји
која је толико покренула стваралачку
имагинацију свога народа као што је то
учинио Марко. Ни о једној није исприча
но толико прича како у стиху, тако и у
прози, ни о једној се није толико припо
ведало и певало“. Марку Краљевићу су
истакнути српски писци посветили сво
ја остварења, писци попут Јована Сте
рије Поповића, Атанасија Николића,
Радоја Домановића, Душана Васиље
ва, Борислава Михајловића Михиза,
Синише Ковачевића и многих других.
Краљевић је до данашњих дана остао
једна од најинспиративнијих личности,
којој су посвећени литерарни редови,
са естетског становишта и те како реле
вантни.
Др Снежана Булат

Пројекат „Религија, мит и језик: Темељи српског националног идентитета“ суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарства
културе и информисања. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ИЗЛОЖБА СЛИКА ИВИЦЕ И ПРЕДРАГА КОВАЧИЋА У МИТРОВАЧКОЈ ГАЛЕРИЈИ

Заокружен
опус
У
Галерији „Лазар Возаревић“ у
Сремској Митровици у четвртак,
18. октобра, отворена је изло
жба поводом четрдесет година ства
ралаштва Ивице Ковачића Штифле и
десет година стваралаштва Предрага
Ковачића. На изложби су заступљени
Штифлини радови од 1974. године, па
све до данашњих дана.
– После 60 самосталних излагања
у оној Југославији и Србији ово је сад
само један круг, где сам из свог власни
штва изабрао слике које су овде пред
стављене, заједно са старијим сином
који је изложио своје цртеже и сли
ке, иако је он по опредељењу вајар.
Предвиђена је била и његова вајар
ска секција, али с обзиром да он сад
прави једну велику изложбу вајарских
радова, решили смо да остане назна
чено на његовим сликама и цртежима.
Надам се да ће ова изложба ићи даље,
као што смо прошле године направили
круг преко свих великих културних цен
тара, Суботице, Новог Сада, Бечеја,
Сомбора, Апатина, Крагујевца, Ниша.
Овом изложбом, дакле, заокружујем
тај циклус - 40 година свог стварања,
рекао је Ивица Ковачић Штифла.
Уметник о изложби каже и да је, као
таква, својеврстан вид изражавања,
јер сликар сам проникне у сопстве

Ивица Ковачић Штифла

ну вредност, кроз посматрача који је
у прилици да стекне потпун доживљај
кретања и изграђивања сликаревог
рукописног миљеа.
– Јединствени садржај је направио
Мирослав Сапунџић, историчар умет
ности из Београда и базирао управо
на томе. Да нисам ја тај који одређу

је вредности, већ посматрач који кад
види слике може да дође до неког свог
доживљавања и тумачења. Нарав
но, ако се налазимо на истој таласној
дужини, то је онда још боље, каже
Штифла.
Изложба ће за посетиоц
 е Галерије
бити отворена до 18. новембра. Т. С.

ИЗ ЈАМЕНЕ НА СВЕТСКИ ТРОН

Пријем за златног Дејана Јокића

П

редседник Општине Шид Предраг
Вуковић са сарадницима, органи
зовао је у петак 19. октобра, при
јем за Дејана Јокића, члана победнич
ког тима Србије у парастрељаштву. На
последњем Светском првенству, Дејан
је био део екипе из Србије, која је осво
јила златну медаљу. Ради се о дисци
плини гађања ваздушном пушком из
лежећег става.
– Мој циљ је да остварим норму за
следеће такмичење, а то су параолим
пијске игре у Токију 2020. године. Најве
ћи успех ми је златна медаља на Свет
ском првенству у Јужној Кореји, коју
сам освојио са колегама у екипном так
мичењу. Ради се о дисциплини вазду
шна пушка 10 метара стојећи и лежећи
став. За такмичење у Емиратима ми
је потребна финансијска помоћ како
бих отишао тамо, јер од следећег мар
та држава ће плаћати све спортисте.
Имам адекватне услове у сопственој
стрељани, која је таква да између ње и

Пријем код председника Општине Предрага Вуковића

оне у Кореји нема разлике, са најнови
јом опремом коју ми је држава обезбе
дила, рекао је Дејан Јокић.
Председник Предраг Вуковић је Јоки
ћу честитао освојену медаљу и истакао
да је то велики успех за општину Шид и
нашу земљу.
– Дејан је доказ шта се све може

упорношћу и радом постићи и доћи до
одређених циљева. Ми ћемо настави
ти да помажемо све успешне спортисте
и наравно помоћи Дејану да отпутује у
Емирате. Желим му у своје име, као и у
име општине Шид, сву срећу у даљем
раду – изјавио је први човек шидске
општине.
Д. П.
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ОО СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ ШИД

Првих десет година

Са прославе у Шиду

Ч

ланови, симпатизери,
бројни гости, у петак
19. октобра, окупили
су се у страначким просто
ријама како би обележили
десет година од оснивања
Српске напредне странке.
Била је то прилика да се
размене мишљења, ставо
ви и наравно, да се подсе
ти на почетак оснивање ове
странке. То је управо учинио

Зоран Семеновић, заменик
председника Општине Шид
и повереник ОО Српске
напредне странке за Шид.
– Данас је за нас вели
ки дан. Десети рођендан
Српске напредне странке,
која је почела 2008. годи
не стидљиво да се гради и
битише на политичком небу
Србије. Већ 2012. године
Српска напредна странка

је направила први озбиљ
ни резултат у Шиду и осво
јила на изборима преко
20 посто гласова и самим
тим су се стекли услови да
председник општине буде
из наших редова. А већ
2016. године наша странка
је на локалним изборима
освојила нешто више од 50
одсто гласова и самим тим
добила могућност да сама

формира локалну власт са
коалицион
 им партнерима.
И то је био преокрет у поли
тичком животу Шида. Иза
нас су видљиви резултати у
протеклом периоду. Српска
напредна странка ништа од
овога не би могла урадити,
за свих ових десет година,
да није све ово време ради
ла и подизала ниво свести.
Странка је отворила врата

ИНЂИЈА: ОПШТИНСКИ ОДБОР СНС

Деценија постојања и рада

О

пштински одбор Срп
ске напредне страни
це у Инђији обележио
је у петак, 19. октобра, деце
нију постојања ове странке.
Свечаност је организована
у Дому културе у Крчеди
ну, а присутнима се обра
тио председник Општине и
председник ОО СНС у Инђи
ји Владимир Гак, истакавши
да је ова политичка странка
најорганизованија у Југои
сточној Европи.
- Од оснивања, СНС
држи до тога да наша држа
ва буде јака, да сваки део
Србије подједнако напре
дује и мислим да то наши
суграђани најбоље виде.
Да је тако, потврђује се и на

изборима где наша странка
у многим срединама односи
апсолутну победу већ годи
нама уназад - истакао је Гак
и додао:
- Општински одбор у Инђи
ји броји преко 5.000 чланова
и данас могу рећи да смо
направили једну организа
цију, на коју можемо бити
заиста поносни. Подједнако
водимо рачуна о улагањима
у градску и сеоску среди
ну. Настављамо вредно да
радимо, а то ће наши сугра
ђани видети, јер се трудимо
да испунимо свако предиз
борно обећање.
Гак је потврдио, да ће
током
четворогодишњег
мандата испунити сва пред

изборна обећања дата 2016.
године и подсетио да ће 85
милиона динара бити уло
жено у пројекте на потезу од
Крчедина до Бешке.
Улажемо
сопствена
средства и тиме желимо да
пошаљемо поруку да о сва
ком делу инђијске општи
не мислимо на исти начин.
Инђија ће изгледати далеко
лепше, када реализујемо
све оно што смо планира
ли - рекао је Гак и додао,
да свакодневно расте број
чланова ОО СНС у Инђији,
те да је велики број мла
дих, образованих људи, који
желе да допринесу даљем
развоју града у којем живе.
М. Ђ.

Обележено 10 година СНС
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ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ НАЦИОНАЛНИХ
ЗАЈЕДНИЦА

Русини
заједно

М

инистар за држав
ну управу и локалну
самоуправу Бранко
Ружић, расписао је избо
ре за национ
 алне савете
националних мањина за 4.
новембар. Своје национал
не савете бираће 22 мањин
ске заједнице, од тога 18
националних мањина је
испунило услов за непо
средне изборе, а четири за
изборе путем електорске
скупштине. Рок за предају
листа за непосредне изборе
је 15 дана пре одржавања
непосредних избора, одно

- На свим подручјима где
живе Русини, наша порука
је да ћемо се у новом сазиву
Савета трудити, да оно што
су досадашњи сазиви наци
оналног Савета постигли,
да се то сачува и унапреди
у свим областима, а то су
четири области: образова
ње, култура, информисање
и службена употреба језика
и писма. Ми смо ту да све
то сачувамо и унапредимо.
Треба разговарати у локал
ној самоуправи, покрајини,
републици, да би све то уна
предили.

Зоран Семеновић

за све који желе да допри
несу напретку. Пажљиво
и марљиво радимо. Тру
димо се да Шид постане
боље место за живљење –
рекао је Зоран Семеновић,
поздрављајући присутне.
Првих десет година Срп
ске напредне странке оце
нио је и председник Општи
не Шид Предраг Вуковић:
– Знамо колико је тешко

било те 2008. године када
смо оснивали странку, коли
ко смо радили. Од 2012.
године смо преузели одго
ворност за вођење овог
града, државе. И све то
оцењујем врло добро, успе
шно. Радимо, трудимо се, а
надам се да ће тако бити и у
будућности, истакао је Вуко
вић.
Д. Попов

Представљање кандидата

сно 30 дана пре одржавања
избора путем електорске
скупштине. У Србији скоро
13 одсто од укупног броја
становништва, чине наци
оналне мањине. Редовни
избори за чланове нацио
налних савета национ
 ал
них мањина одржавају се на
четири године.
У суботу 20. октобра, у
просторијама Културно-про
светног друштва „Ђура Киш”,
представљени су кандидати
русинске националне мањи
не за чланове Савета. Ради
се о изборној листи број 1
на којој се налази и Јоаким
Рац, директор Дома културе
у Руском Крстуру.

На листи је и Зденко
Лазор, професор у шид
ској гимназији који сматра,
да је врло важно очувати
језик, културу, а самим тим
и национ
 ални идентитет.
Један од начина да се то
учини су управо ови наци
онални савети. Важан део
је и очување језика, а то се
посебно односи на факулта
тивно изучавање матерњег,
односно русинског језика.
На то треба обратити посеб
но пажњу. Русини заједно,
назив је листе у оквиру које
ће се бирати нови члано
ви Савета ове национ
 алне
заједнице.
Д. Попов
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ЉУДИ И ЊИХОВЕ ЋУДИ

Цојлово изазивање женског осмеха
Радојлу Цојлу Маркићевићу је 24. октобра 2018. године 90 година и један је од нај
старијих живих доктора наука у Србији. Гимназијски је друг са патријархом Иринејом,
који га необично поштује

Р

адојле Маркићевић се
родио у селу Пилато
вићу, надомак Поже
ге, где све рађа што човек
стави у земљу, а посебно
шљива. У то време била
је много популарна песма
Цојле Манојле, коју је пева
ла славна Софка Николић.
У пожешком крају ову су
песму прекрстили у Цојле
Радојле, јер је ово име често
давано деци. Тако је Радој
ле Маркићевић постао Цој
ле. У родном селу је ишао
у основну школу. Гимназију
је похађао у Чачку. Био је
веома популаран гимнази
јалац због своје духовито
сти. Имао је благи осмех
на лицу. И данас је такав.
Школски другови су га воле
ли више него брата. Посеб
но је био драг две године
млађем Мирославу Гаври
ловићу из чачанског села
Видова. После гимназијског
школовања свако се упу
тио на своју страну, по зна
ње које ће служити њему и
роду своме. Цојле је отишао
на студије пољопривреде у
Земун, а Мирослав на тео
лошке науке. Цојле је данас
доктор биотехничких наука,
а Мирослав је српски патри
јарх Иринеј.
Вредно је поменути у
једном сећању, поводом
Цојлових 90 година живо
та, каква су два друга гим
назијалца, били и остали
људи. Аутор ових редова
је био присутан, пре осам
година, откривању споме
ника Филипу Вишњићу у
Вишњићеву. Споменик је
освештао патријарх српски
Иринеј са бројним владика
ма и свештенством. Цојле је
био поред споменика у тре
нутку када је патријарх Ири
неј прилазио са владикама,
свештенством и бројним
народом. Одједном застој.
Патријарх иде према Цојлу
сам. Остали немо посма
трају. Наста грљење, као на
сусрету два одавно невиђе
на пријатеља. Патријарх се
окрену народу и рече:
– Ово је мој школски друг
Цојле! Он је у школовању

Радојле Цојле Маркићевић

више постигао од мене. Он
је доктор наука!
Каква племенитост и
сећање на школског друга.
Био сам тик уз Цојла! При
знајем, и очаран и збуњен,
умало да заборавим да
пољубим руку патријарху.
Мој пријатељ Цојле је за
мене и до тада био велики
човек, али, ако му тако зна
чајна личност, као српски
патријарх ода такву почаст
пред народом, за мене су
обојица далеко већи од било
које величине за дивљење.
Цојле је као млади агро
ном пет година провео у Ком
бинату Беље, у Хрватској, а
затим 35 година је радио у
Пољопривредном институту

у Сремској Митровици, где и
сад живи са породицом, као
пензионер. Његови суграђа
ни га више памте као веома
духовитог и надареног чове
ка, да нешто лепо напише
и каже на правом месту у
одређено време. Цојле је
већ више година председ
ник Друштва за неговање
традиција ратова Србије до
1918. године. О своме род
ном крају је написао две
књиге. Једна је посвећена
причама из родног Пилато
вића, друга је хроника овог
села кроз векове.
Живећи у Срему оставио
је траг у две књиге. Једну
књигу Цојле је посвети срем
ском свињарству, а другу

ергелама коња. И ту није
стао. Ведар дух и осмех му
не дозвољавају да нешто не
ствара. Увек прикупља гра
ђу за неку озбиљну књигу.
Међутим, само Цојле гово
ри да је њему љубав најо
збиљнија ствар на свету. А,
најлепше што је Створитељ
могао дати овој планети су
жене. Оне су најлепше, ако
имају осмех на лицу и то
је оно што често чујете од
Цојла. Зато, каже Цојле, ми
мушки требало би да буде
мо уметници и да у свакој
прилици будемо изазивачи
женског осмеха. То је нај
лепше што се може видети
у природи која нас окружује,
закључују Цојле. И зато нам
рече да пише нешто о жени
и осмеху на њеном лицу.
Каже да по сваком осмеху
много тога може да се пого
ди, свака мисао и намера
жене. Да верујемо Цојлу!
Цојла готово сви познају у
граду на Сави. Он не шета,
он иде оштро и усправним
кораком кроз град. Не би
сте никада рекли да има 90
година. Брада му је светла,
вуче на сребрнасту. Брко
ви густи и сребрнасте боје.
Има потешкоћа да их урав
нотежи кад се шета улицом,
а поред њега прође нека
привлачна дама. Увек му
леви брк заигра. Они који су
често са њим, то лако при
мете и увек следи комен
тар: Цојле, опет ти леви брк
нешто скаче! А, Цојле, са
осмехом вели:
– Шта да вам кажем,
кад је на левој страни, бли
зу срца, ко и ова дама што
прође.
И за оне који дуго зна
ју Цојла, а ипак не знају да
Цојле пише родољубиве и
љубавне песме. Има их, али
сам каже, да му нешто фали
за озбиљну збирку. Нада се
да ће догодине пред прија
тељима, промовисати своју
прву књигу поезије. На стоти
рођендан да му пожелимо
издање сабраних дела. И
изазов осмеха за све жене
света.
М. Филиповић Фића
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У сусрет Светском дану борбе против можданог удара

Обратити пажњу на ране знаке

О

вогодишње обележа
вање, Светског дана
борбе против можда
ног удара,
29. октобра,
поново је скренуло пажњу на
значај превенције појаве као
и правовременог дијагности
ковања и лечења можданог
удара.
Како објашњава прим.др
Љиљана Станчетић Бачва
нин, специјалиста неуроло
гије митровачке Опште бол
нице, цереброваскуларна
обољења су група пореме
ћаја код којих је део мозга
пролазно или трајно оште
ћен због смањеног дотока
крви (исхемијом) или због
крварења. Код ових стања
често је један или више крв
них судова мозга оштећен из
разних разлога које поједи
начно називамо патолошким
процесом. Ове болести иза
зване поремећеном цирку
лацијом у мозгу су релатив
но честе и припадају групи
водећих масовних хронич
них незаразних болести.
Тако уз обољења срца и
малигне болести, церебро
васкуларне болести су нај
чешћа обољења савременог
човека.
У оквиру цереброваску
ларних обољења важно је
поменути Акутни мождани
удар или шлог. То је жари
шни или проширени пореме
ћај мождане функције који
нагло настаје, траје дуже од
60 минута, а последица је
поремећаја мождане цирку
лације или стања у којима
проток крви није довољан да
задовољи потребе мозга за
кисеоником и хранљивим
материјама. Најчешће је он
исхемијског типа, када дола
зи до запушења крвног суда
који се јавља у око 80 посто
случајева, а ређе се ради о
хеморагијском чији је узрок
пуцање крвног суда, који је
заступљен у око 20 посто
случајева акутног можданог
удара.

Др Љиљана Станчетић Бачванин

У фокусу овогодишњег
обележавања Дана борбе
против можданог удара је
превенција настанка овог
обољења. У том смислу су
организована бројна стручна
предавања која имају за
циљ да подсете на значај
превентивног деловања и
спречавања настанк а обо
љења. Превентива шлога је
у својој суштини борба у
сузбијању или смањењу
ефеката фактора ризика.
С обзиром на то да на
неке факторе ризика који су
урођени, као што су: пол
(мушкарци чешће оболева
ју), старост (ризик од ове
болести се дуплира у свакој
новој декади после 55. годи
не), наслеђена склоност,
раса (припадници црне расе
имају већи ризик), се не
може утицати, важно је спре
чити негативан утицај оних
фактора које можемо избећи
или их лечити. Фактори на

које се може утицати су:
хиперт енз ија,
шећерн а
болест, пушење, алкохоли
зам, повишене масноће у
крви, физичка неактивност,
гојазност и стрес. Методе и
прегледи који се изводе у
сврху раног откривања како
ризико фактора, тако и ново
насталог Акутног можданог
удара су различите, и поред
одређених лабораторијских
анализа, подразумевају и
слож ен ије
дијагн ос тичк е
процедуре као што је ултра
звучни преглед крвних судо
ва врата (доплер) и неурора
диол ошки преглед мозга
Компјутеризованом томогра
фијом или магнетном резо
нанцом. У одређеним случа
јевима потребан је и преглед
кардиолога и хематолога/
транс фуз иол ога
укол ик о
постоји сумња на обољење
срца или стање повећаног
згрушавања крви. У том сми
слу Општа болница у Срем

Последице можданог удара су углавном тешке. Проценат
смртности износи 25-30 посто. То је болест са највећим степе
ном инвалидитета, и само половина оболелих се враћа некој
врсти запослења, а 20-30 посто болесника није способно за
самостално функционисање и самозбрињавање, те је зависно
од туђе неге и помоћи

ској Митровици је задовоља
вајуће опремљена, а набав
ком новог, поузданијег, ске
нера засад су створени
дијагностички предуслови за
предузимање савременијих
одговарајућих мера лечења..
Према речима др Станче
тић Бачванин, важно је иста
ћи да свака особа треба да
обрати пажњу на ране знака
настанка можданог удара, а
то су одузетост лица, руке,
ноге или целе половине
тела, поремећај говора и
разумевања, нагло замагље
ње или губитак вида на јед
ном оку или у половини вид
ног поља, вртоглавица, губи
так равнотеже и кординаци
је, као и појава главобоље
која може бити праћена муч
нином и повраћањем. Уколи
ко се јаве ове сметње
потребно је што пре се јави
ти свом лекару. Последице
можданог удара су углавном
тешке. Проценат смртности
износи 25-30 посто. То је
болест са највећим степе
ном инвалидитета, и само
половина оболелих се враћа
некој врсти запослења, а
20-30 посто болесника није
спос обно за самостално
функцион
 исање и самозбри
њавање, те је зависно од
туђе неге и помоћи.
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НА КАФИ СА БРАНКОМ БАЏИЋЕМ, МИТРОВАЧКОМ РОК ЛЕГЕНДОМ

Рокенрол се свирао
и на сеоским славама

Блек Сван Рајдерс средином `80-их

Рокери бивају преварени да често свирају џабе и будзашто, само због става да они
то воле. То је врло смрдљив однос и то ми се не свиђа. То је велика заблуда, и не
слажем се са Цанетом из Партибрејкерса, који је рекао да неће да победи народна
музика. Ја хоћу да победи свака добра, па и народна музика. Ако није таква, нека
изгуби, рекао је Бранко Баџић

С

ремски љубитељи и поштоваоци
рокенрола, они старији, али и они
млађи, ако су икада присуствова
ли правим рок свиркама, било у клубо
вима или на мото скуповима, сигурно су,
бар једном у животу имали прилику да
виде, али и чују, живу митровачку рок
легенду – Бранка Баџића, фронтмена
и певача, овде већ чувених, Блек Сван
Рајдерса.
У Сремску Митровицу је, као дете,
дошао из Аустралије, а његов раскошан
глас окривен је када је био тинејџер. Од
тада, па до дан данас, остао је познат
као један од најрађе слушаних вокала
на простору Срема, када је у питању
добри стари рокенрол.
– Када сам дошао из Аустралије,

1973. године – згодан датум – 3.3.1973.,
на крају четвртог разреда у школи нас
нису оцењивали. Касније, у петом раз
реду, је почело оцењивање, и на музич
ком су прозвали сваког ђака, једног по
једног, да отпева неку песму и да га
оцене. Ја сам ту имао пубертетску сти
дљивост. Цео пети разред ништа нисам
певао. Шести, седми и осми разред исто
тако. Сада, ко би очекивао да ће неко ко
се четири године интензивно стидео да
пева, ипак пропевати – почиње Бранко
своју причу и наставља:
– У диску, када је гласна музика, ја
сам почео да се ослобађам, јер сам
мислио да ме нико не чује. Међутим,
чули су ме старији момци и рекли: „Јао,
мали, па ти имаш глас као Ози Осборн“.

Ја тада нисам знао ни шта значи Пара
ноид, песма Блек Сабата у којем је Ози
певао, а која је била пуштана у диску у
каснијим сатима – каже Бранко Баџић.
Тако је све почело, а Бранко нам је
описао и како је музичка сцена у Срем
ској Митровици изгледала тих осамде
сетих година и где се то тада излазило.
– Ту где је био диско, биле су и рок
свирке повремено, а диско је био често.
На пример, тако је било у Месној зајед
ници Сутјеска, где сам незванично и
откривен од стране тих старијих мома
ка. Тада је било свирки и у Дому омла
дине, у ЗКС, у ТШЦ смо својевремено
били предгрупа Рибљој Чорби... Хала
Пинки је изграђена 1987. године, а 1988.
године било је 62 вечери свирке тамо,
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свакодневно. Свирала је група ПС бенд,
а онда су пуштали нас – прича Бранко,
сећајући се и свог првог бенда:
– Први бенд је био Генерација 62,
пошто смо сви били из истог разреда,
нас тројица. Њих двојицу бих навео као
битне људе у мом животу. Први од њих,
Дарко Францешко, сада живи у Новом
Саду и не свира више. Бави се израдом
каљевих пећи. Други је Милан Прокоп,
врло образован клавијатуриста, који
сада има студио у Београду и има гру
пу Стрип. То је био тај почетак, који је
значајан. У хотелу Сирмијум смо били
предгрупа групи Мистер долар, коју је
раја овде јако волела, јер су свирали
музику из Грознице суботње вечери или
из Бриљантина – каже Бранко Баџић.
Према његовим речима, у том пери
оду, рокенрол се слушао и у селима и
свирке су тамо биле честе. Свирало
се чак и на сеоским славама, што је у
данашње време кокарди и мртвачких
глава готово незамисливо.
– Било је и свирки по селима. Ја сам
изузетно сумњао да се по селима уоп
ште може свирати рокенрол. Међутим,
то је могло. За Светог Илију се свирало
у Илинцима, затим Бачинци половином
августа, неколико дана касније Сремска
Рача, чак и Гргуревци. Лаћарак је био
јако масован на свиркама, било је мно
го људи. Код њих је уједно био биоскоп
и диско, широк, дугачак, а бина велика.
Свирало се и у Мачванској Митровици
у старом Дому културе, који је касни
је срушен. Било је, затим, и поглавља
која бих назвао београдско, новосадско,
сомборско, старобечејско и новобечеј
ско и тако даље. Било је и одлазака у
Енглеску на аудицију... – каже Бранко,
који је својевремено имао прилику и да
пева као предгрупа чувеном Алис Купе
ру.
Када је реч о послу, он се труди да све
ради поштено и није поштовалац плаги
рања и крађе.
– Имао сам групу, коју су ови моји
несмотрено назвали Пилот, у једнини.
Ја сам узалуд покушавао да им обја
сним да је таква група већ постојала
у Британији. То значи да ми не бисмо
имали право да се тако зовемо. Само
годину дана после тога су се појавили
београдски Пилоти, али то једно слово
чини битну разлику. Они су, ето, одради
ли своје, а ми смо се изгубили у аноним
ности – прича Бранко једну анегдоту, а
што се тиче популарности у медијима и
снимању за продукцијске куће, он има
свој став.
– Једном је, на једној сеоској сла
ви, дошао човек из Америке, који нас
је питао зашто немамо плочу, зашто
нас нема у медијима, и рекао је да смо
изврсни. Ипак, то није само наша судби
на. Ствар је у томе да ли желиш да пот
пишеш уговор са ђаволом или анђелом,
да ли желиш да ти он изда или не изда
албум. Ако си добар музичар, можеш и
да желиш да те не знају – сматра он.
Иако га многи сматрају неприкоснове
ним краљем рокенрол вокала на овим
просторима, Бранко је, ипак, скроман,
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Бранко Баџић

Ја сам изузетно
сумњао да се по
селима уопште може
свирати рокенрол.
Међутим, то је могло.
За Светог Илију се
свирало у Илинцима,
затим Бачинци
половином августа,
неколико дана касније
Сремска Рача, чак и
Гргуревци. Лаћарак је
био јако масован на
свиркама, било је
много људи. Код њих
је уједно био биоскоп
и диско, широк,
дугачак, а бина
велика

самокритичан, и увек се труди да буде
свестан својих могућности.
– Неки дан ме звао гитариста гру
пе Вич Ван из Београда, али сам то
одбио. Само ја знам зашто сам то ура
дио. Рецимо, они свирају песму Ши с
гон, групе Стил Харт, а ја то не могу да
покријем. Не могу ни да покријем ври
штање у песми Чајлд ин тајм. Неко на
мом месту ни не би одао ту тајну, а ја
не волим да то буде тајна. Ту песму ћу
90 посто извести, али оно вриштање, ко
је у стању нека изволи. Ја у томе нисам
сам, то је колективна ствар – каже
Бранко Баџић.
До разградње рокенрол сцене на
овим просторима, како каже, почело је
да долази крајем осамдесетих година.
– Дом омладине је био главно место
и сви су ишли ту, а крајем осамдесетих
је већ почео неки разлаз. Испод хале се
отворила дискотека М у којој је било све
дозвољено, па су сви ишли тамо, а Дом
омладине је остајао празан. Почело је
да долази и до подилажења „ниским
укусима“. Нису то ни ниски укуси, него
бих пре рекао Комерцијала по сваку
цену. Тако су неке добре групе често
биле предгрупе неком комерцијалнијем
– прича Бранко, и осврће се на дана
шњу рокенрол сцену у Сремској Митро
вици:
– Митровица је по питању рокенрола
отишла у андерграунд, и то буквално,
испод земље. Сиђеш у подрум, па сви
раш рокенрол, ако имаш коме. Ракија
бар са својим променама имена је ту, ту
си могао да свираш, али се то не испла
ти, и то је више за своју душу. Има и
локала у којима мора да се свира оно
естрадно. Свира се домаћа музика, која
је плагирана, а ја не волим кад осетим
мирис плагијата. Бијело дугме је има
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Блек Сван Рајдерс пре неколико година

ло стила у томе, а ови после ме и нису
нешто убедили – каже Бранко, и даје
похвалу чувеним митровачким блузе
рима:
– Морам да похвалим колеге Гем
блерсе, који су се развијали тридесетак
година и у томе успели. Нису досадни, и
није то само неки спори и килави блуз,
да људи спавају, него буде ту зани
мљивих обрада Дорса, Стоунса, и кога
год изаберу. Онда они оду у Румунију,
Словенију, Истру и за њих се зна, али
онолико колико они желе, без примеса
некакве пинк културе – прича Бранко.
Према његовим речима, боље је и
поштеније свирати у трибјут бенду, него
правити плагијате.
– Трибјут је у реду. Максимум песама
које сам отпевао од АЦ/ДЦ, пре 11 годи
на, било је 35. Био је и трибјут Цепели
на са 27 нумера, па Сабата са десетак,
а једном и двадесет. Трибјути су добра
ствар. Ту нема развлачења. Ако је вече
Цепелина, онда хоћу само да чујем
Цепелине. Ако је вече Сабата, хоћу
само да чујем Сабат. За многе бендове
то може да буде добро, чак и као про
лазна фаза, док не сниме сингл – каже
Бранко Баџић.
Током разговора, осврнули смо се
и на његов убедљиво најпопуларнији
бенд, Блек Сван Рајдерс.
– Крајем `82. године, када сам мату
рирао, кренуо сам по Београду да тра
жим поставе. Предложио сам само име
Блек Сван, што ми је тада било на уму.
Ипак, престао сам да идем у Београд,
и направио сам у Митровици групу, коју
сам назвао Блек Сван Рајдерс. Инспи
рисан сам групом Т-рекс која је имала
песму Узјаши белог лабуда, а пошто
сам ја из постојбине црних лабудо

Трибјути су добра
ствар. Ту нема
развлачења. Ако је
вече Цепелина, онда
хоћу само да чујем
Цепелине. Ако је вече
Сабата, хоћу само
да чујем Сабат.
За многе бендове то
може да буде добро,
чак и као пролазна
фаза, док не сниме
сингл

ва, узео сам црног лабуда као симбол.
Поставе су се током деценија мењале.
На пример, бубњар Игор Стојшић је на
Малти, басиста Драгослав Јанковић је у
Аустрији. Када он дође, ми одржимо пар
свирки ту по граду, где се може. Он је
атрактиван, па ту буде и доста публике.
Људи нас памте, а имамо и песму Блек
сван рајдерс, коју сам, малтене под кон
цесију дао групи Армагедон и групи Тор
надо – прича Бранко.
Данас, Бранко се опробао и у певању
на свадбама, али, ипак, он се у много
чему разликује од свадбарских певача.
Он није рокер који је променио свој пра
вац, већ на свадбама има своје блокове
у којима пева рокенрол хитове, у бенду
Лаки Кеш.
– Мој део је ту мали. Имам своје бло
кове, а ово остало буде и Рибље чор
бе, и Звонка Богдана, и народна кола...
Буде свега, али постоји неки лимит.
Прва свадба је била у селу Меленци код
Зрењанина. Одсвирао сам пар блокова
од 15 минута, АЦ/ДЦ, Цепелине, буде и
мало мирнијих песама, буде Џони би гуд
од Чак Берија, оца рокенрола. Свирају
се и баладе – прича Бранко, и додаје
да је прича према којој рокери певају и
свирају само зато што воле, па су скло
ни и музицирању за џабе, чиста заблу
да, али и да прича да рокери не воле
народну музику такође не пије воду.
– Рокери бивају преварени да често
свирају џабе и будзашто, само због ста
ва да они то воле. То је врло смрдљив
однос и то ми се не свиђа. То је велика
заблуда, и не слажем се са Цанетом из
Партибрејкерса, који је рекао да неће
да победи народна музика. Ја хоћу да
победи свака добра, па и народна музи
ка. Ако није таква, нека изгуби – закљу
чује Бранко Баџић. 
Н. Милошевић
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Промоција књиге
Жељке Аврић

У сремскомитровачкој Галерији „Лазар
Возаревић“ 30. октобра у 19 часова, биће
одржана промоција збирке песама Жеђам
Жељке Аврић.
Песме ће говорити драмски уметници
Гордана Лукић, Александар Крстајић,
Никола Јаношевић, Николина Панић, Мар
ко Чоњагић и ауторка. У музичком делу
промоције наступиће Duo Corde Cantabille,
Наташа Секулић и дечји хор Вивак са Тама
ром Пајк ановић. Модератор је Зорица
Мишчевић.
Приход од продаје књиге биће уступљен
дечаку Луки Жилићу из Мартинаца. Промо
цију организује Установа за неговање кул
туре Срем, а улаз је слободан.

Отварање изложбе Радована Лазаревића

И

зложба слика Радована Лаза
ревића, новинара и уредника
дописништва РТС у Ваљеву,
отворена је 19. октобра у галерији Кул
турног центра „Брана Црнчевић“. Реч
је, о свакако једној од најпосећенијих
изложби, а поред домаће публике,
било је и доста Радованових пријате
ља из Београда, Новог Сада и Ваље
ва. Изложено је тридесетак слика, уља
на платну, насталих током последњих
десет година.
Први се бројној публици обратио
Слађан Манчић, председник румске
општине, који је истакао да се Радо
ван, дугим низом година доказао као
новинар, али када се лати четкице и
боја, он ствара неке нове слике, које
се сада могу видети.
– Ја му желим још пуно изложби, а
драго ми је што вас видим у оволиком
броју, јер тако још једном доказујете да
је Рума град културе – рекао је Ман
чић.
Љиљана Војводић, академска вајар
ка, указала је да су ово необичне сли
ке, које се могу односити на обичног
човека и његове основне проблеме,
али и на читаво друштво.
– Када будете гледали ове слике,
размишљајте. Оне су као једна ениг
ма, свака слика је различита и нуди
својим садржајем неку дубоку филозо
фију живота – рекла је Љиљана Вој
водић.
– Драго ми је што сте дошли да види
те ову необичну изложбу. Радован у
својим сликама приказује оно што је
видео на терену као новинар, али му
није била довољна само реч, већ је
потражио и симболе којима ће да иска
же своја осећања. На први поглед то
су веселе слике, личе помало на лици
дерске колаче, али нису, оне су пуне
меланхолије. Боја је доста интензивна,
а облици се ритмички понављају, тако
да су слике пуне ритма, музикалности,
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Јесењи циклус
Чаја у 8

Слађан Манчић говори на изложби

необичне су – рекла је историчарка
уметности Милијана Јуца Јовановић.
Сам аутор, Радован Лазаревић је
рекао да су на његовим платнима,
углавном, неиспричане телевизијске
приче, а има их доста.
– Ове изложбе су ми важне, јер су
на неки начин и специјални метод мог
новинарског истраживања. У непо
средном контакту са публиком, ја могу
да видим какве су ваше реакције на
теме које обрађујем на овим сликама,
на ТВ је то мало другачије, реакци
ја долази накнадно – рекао је румској
публици Радован Лазаревић.
Изложбу је званично отворио уред
ник дописничке редакције РТВ, Вељко
Петрушић.
– Радован је чувар заборављених,
традиционалних вредности, као што
су обичајно право, кућно васпитање,
љубав према ближњем, хуманост и
племенитост. Он је човек са емоцијом,
енергијом и етиком – рекао је Вељко
Петрушић.
С. Џ.

Концерт Динамика мјузик
Јесењи циклус музичког програма Кул
турног центра Чај у 8 започео је 18. окто
бра концертом класичне музике у извође
њу Електричног гудачког трија Динамика
мјузик из Београда и Селене Пантовић
Бакић, писца и наратора Музичке бајке.
На њиховом репертоару се налазе позна
та дела барокних, класичних и романтич
них композитора у модерним аранжмани
ма, као и најпознатији етно-поп-рок хитови,
који су обрађени на академски начин, ства
рајући својеврсну музичку бајку.
Како је најављено, приликом овог првог
концерта у јесењем циклусу, румска публи
ка ће имати прилику да ужива у седам
музичких концерата, а следећи је 25. окто
бра.
Пред својим суграђанима ће тада насту
пити Игор Садрија и Владимир Дамјано
вић, који ће извести своје ауторске компо
зиције.
Подсетимо, Чај у 8 је препознатљив
бренд Културног центра „Брана Црнчевић“
који има своју верну и бројну публику.
С. Џ.
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Лепота старе
војвођанске куће

М

ноге митровачке улице обилују
кућама оног типа народног гра
дитељства какво можемо наћи
свуда по Војводини, a припадале су
слоју који је био везан за земљу и
земљорадњу. Полако, али неумитно,
нестају из градске архитектуре пред
налетом урбанизације, уступајући
место савременим стамбеним блокови
ма. Једна по једна, нестају старе војво
ђанско - панонске куће од черпића, као
последица модерних урбанистичкопросторних планова и ширења града.
Једна од таквих је и кућа у Старом
шору, стара безмало 150 година. При
пада породици Ђурђевић, која се од
давнина бавила земљорадњом и сто
чарством. Породица је прво становала
у Водној улици, пре него што се због
честих поплава преселила у Стари
шор. Бројни називи улица и прилаза
приобалног градског појаса везани су
за воду и реку: Стари мост, Испостава
царинарнице, Превоз, Лиман, Рибар
ска обала, Камењар, Пристаниште,
Паробродска, Ниска, Шеталишна и
Водна улица, Купалиште, Јалија, Чикас,
Зимовник... сведоче о борби његових
становника са воденом стихијом, којој
су често били изложени. Митровица,
под аустроугарском влашћу постаје
важно стратешко, војно и економско
средиште на левој обали Саве. Због

Током шездесетих,
Никола са оцем
Живаном интезивно
ради пољопривреду.
Научио је да вози
трактор, већ са десет
година и радовао
се свакој купљеној
машини. Волео је
механизацију, што га је
определило да заврши
Машинско-техничку
школу и као
аутомеханичар,
стави струку у
службу земљорадње

Пише:
Марија Вукајловић

честих поплава, посвећује се посебна
пажња хидрорегулацији и обало- утвр
ди града. Ипак, пред воденом стихијом
изливене реке Саве, рушиле су се
одбрамбене баријере које су грађани
сваки пут са новом надом подизали,
све до градње савременог кеја и утвр
ђивању линије одбране, у дужини од 11
километара, седамдесетих година про
шлог века (1974-1981).
Тип војвођанске куће, у виду дужне
грађевине са тремом на бочном делу,
вековима је стваран, а свој коначан
облик добија крајем 18. века са дво
сливним кровом покривеним црепом,
озиданим забатом и више-мање укра
шеним прозорским отворима. Поред
поштовања аустро-угарских прописа о
градњи, народни неимари су развили
тип традицион
 алне куће прилагођене
потребама паорског становништва. Као
потврда вештине и умешности народ
них градитеља и дубоког разумевања
потреба већинског паорског становни
штва, настао је тип куће коју одликује
функцион
 алност, једноставна конструк
ција, рацион
 ално коришћење просто
ра, сведени облик и умерена декораци
ја. За њихову градњу коришћени су
јефтини материјали: земља, дрво, сла
ма и трска, што је градњу чинило при
ступачном. Постављањем ужим делом
према уличној регулацији и груписа
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њем стамбених јединица у дубину пла
ца, чију основу обично прати полуотво
рени или застакљени трем, чини посеб
ну просторну и естетску целину, која је
трајн о обел еж ил а архитектонс ко
наслеђе овог поднебља. Уличне фаса
де су оживљене плитком пластиком
којом су украшавани најчешће прозор
ски отвори и забат. Нарочита пажња је
посвећивана забатном венцу, који је
или снажно профилисан или је озидан
од лепа, често и у два реда. Обично су
имале плитко развијену пластику и гео
метријску профилацију око прозора,
често, једини архитектонски украс ових
jедноставних грађевина распрострање
них свуда по селима, али и варошима
са обрадивим земљиштем у залеђу.
Једноставне, али функционалне
архитектуре, задовољавале су потребе
домаћинства везаног за земљу. Између
више врста тремова, од којих су неки
били израђени од дрвета, применила је
трем са зиданим стубовима гонг или
гонак, а поседује и подрум са сводови
ма. Усмерене на отвореност према
природи, куће радо користе дуге отво
рене тремове који се протежу целом
дужином, уз које је обавезна била и
окућница, двориште поплочано циглом,
баштицом за цвеће, виновом лозом,
која краси трем, бунаром са ђермом, и
заштитним знаком многих старих сео
ских домаћинстава - ручном пумпом за
воду испред куће. Унутрашњи распо
ред је једноставан: све просторије, њих
пет су међусобно повезане. Са улице
се обично налази гостинска соба са
финијим намештајем, а кухиња је увек
последња просторија у низу са засеб
ним излазом на трем. У њој је својевре
мено постојала озидана фуруна, која
се ложила из помоћне просторије
поред куће, најчешће кукурузовином, а
њу је имала на претек свака домаћин
ска паорска кућа. Како старија грађеви
на није више могла да задовољи потре
бе све бројније породице, двадесетих
година прошлог века кућа је дограђена.
Доњем делу грађевине дозидане су
две просторије, продужен је трем и ста
вљен јединствен кровни покривач.
Поновљени ранији архитектонски обли
ци допринели су већем богатству ове
особене просторне целине.
Стеван Ђурђевић је био ожењен
Шиђанком Даринком из куће Крсмано
вић. Синови, најстарији Никола и нај
млађи Живан су остали на земљи, а
Петар се бави трговином, са радњом
за мануфактурну робу на главном
градском тргу. Отац Стеван, знао је да
каже често у шали, да Петар зарађује
два пута више од браће, која се баве
земљорадњом. Почетком двадесетих
година Стеван гради салаш око већ
раније постојеће воденице на потоку
Чикас, који је био довољно велик да ју
је могао покретати. У поседу брата
Јеврема, деценијама је млела житари
це за потребе митровачког живља и
житеља околних села, док није изгуби
ла битку, као технички превазиђена
појавом савремених млинова. Дома

Некадашња качара
и сеник на крову, кроз
који се убацивало
сено у шталу са
коњима и кравама,
још пркосе времену,
иако су одавно
изгубили првобитну
намену. Стари чардак,
као и у дворишту
озидана пећ за печење
хлеба, су срушени
приликом градње нове
куће. Велики
мермерни блокови
из римског доба,
преживели векове
укопани у земљу,
служе као граничник
између два дворишна
дела немо сведочећи
континуитет живота
града са својом
прошлошћу
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ћинство Ђурђевић је током двадесе
тих и тридесетих година прошлог века
кренуло у пуном замаху. Никола је био
везан за сточарство, држао је овце и
стоку, а Живан је више волео ратар
ство. Ратна времена су као какав усуд,
прекинула безбрижне дане породице у
великом успону. Вихор Другог светског
рата однео је два живота: Николин,
као борца 3. Војвођанске бригаде,
(погинуо 1943. г. код Трнове) и Петров,
који је као члан НОВ-а страдао 1945. г.
код Вировитице. Остаје Живан, да
настави породичну традицију земљо
радње.
Послератно време донело је, између
осталог, осавремењивање пољопри
вредне производње, па Ђурђевићи
1952. године купују први трактор. Био
је то популарни амерички Алис Чал
мерс, кога памте по специфичним ску
пљеним предњим точковима. Механи
зација постепено потискује стари начин
обраде земље, а коње породица држи
до средине шездесетих, када и нестаје
потреба за њима. Током шездесетих,
Никола са оцем Живаном интезивно
ради пољопривреду. Научио је да вози
трактор, већ са десет година и радовао
се свакој купљеној машини. Волео је
механизацију, што га је определило да
заврши Машинско-техничку школу и
као аутомеханичар, стави струку у слу
жбу земљорадње.
Истовремено, тече градња нове куће
на спрат (1965-1970) због чега је један
део старих објеката срушен, а саграђе
на је и модерна радионица за поправку
искључиво властите пољопривредне
механизације. Од тог времена, у старој
кући је становало неколико породица,
а више од деценије, митровачки адво
кат Мацановић је имао своју канцела
рију на овој атрактивној локацији, пре
ко пута Палате правде. Кућа је била
претворена у пословни простор фирме
Сидтреид, мини задруге за пружање
свих врста услуга из области пољопри
вредне производње. Том приликом у
кући су замењени подови, поново
омалтерисани и окречени зидови, уну
трашњост је прилагођена потребама
савременог пословног простора. Про
меном намене, добила је други живот о
коме сад води рачуна држава.
Некадашња качара и сеник на крову,
кроз који се убацивало сено у шталу са
коњима и кравама, још пркосе време
ну, иако су одавно изгубили првобитну
намену. Стари чардак, као и у двори
шту озидана пећ за печење хлеба, су
срушени приликом градње нове куће.
Велики мермерни блокови из римског
доба, преживели векове укопани у
земљу, служе као граничник између
два дворишна дела немо сведочећи
континуитет живота града са својом
прошлошћу.
Кућа Ђурђевић, као драгоцени при
мер традиционалног народног гради
тељства, данас, под заштитом државе
добивши нову намену, још увек радо
прима намернике под сводове свога
трема.
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VREMEPLOV
24. октобар
1882. Немачки бактериолог
Роберт Кох открио бактерију
која изазива туберк ул озу,
Кохов бацил.
1912. Победом Прве српске
армије под командом регента
Александра Карађорђевића
над турском Вардарском
армијом Зеки-паше завршена
Кумановска битка, у Првом
балканском рату.
25. октобар
1949. Спроводећи блок аду
Југославије после Резолуције
Информбироа, СССР отказао
гостопримство амбасадору
СФРЈ у Москви, што су потом
учиниле и остале земље
комунистичког блока. Блока
да Југославије трајала до
1955.
26. октобар
1961. Нобелову награду за
књижевност добио југосло
венски књижевник Иво Андрић
и постао први добитник те
престижне светске награде из
Југославије.
2002. У акцији ослобађања
око 800 талаца, које су чечен
ски терористи држали три
дана у једном московском
позоришту страдало 128 осо
ба. Ликвидирано свих 50 теро
риста.
27. октобар
2000. Због јаке олује, рони
лачка екипа није успела да
уђе у подморницу Курск. Дан
раније су откривени докази да
су 23 морнара преживела
прву експлозију због које је
ова руска атомска подморни
ца потонула 12. августа у
Баренцовом мору. Стручњаци
су проценили да морнари
нису могли живети дуже од
осам сати од почетк а ове
катастрофе у којој је свих 118
чланова посаде изгубил о
живот.
28. октобар
1492. Кристофер Колумбо на
првом путовању преко Атлан
тика открио Кубу и прогласио
је поседом Шпаније.
1919. У САД на снагу ступио
закон о прохибицији, којим је
забрањена продаја пића с
више од пола одсто алкохола.
29. октобар
1929. Крах Њујоршке берзе,
познат као црни уторак, озна
чио је почетак велике кризе
која је уздрмала темеље аме
ричке привреде, а касније се
проширила на цео свет. Инду
стријска производња је пала у
развијеним земљама на ниво
с почетка века, а без посла је
остало 26 милион
 а људи.
30. октобар
1817. Симон Боливар је осно
вао прву независну владу
Венецуеле.
1973. Пуштен је у саобраћај
мост на Босфору који повезује
Европу и Азију.

24. OKTOBAR 2018.

HOROSKOP
ОВАН: На вама је
да донесете завр
шну реч или конач
ну одлук у, која
представља позитивну пре
кретницу у пословној сарад
њи. Будите довољно проми
шљени и одговорни за своје
поступке, нема разлога да
повлачите исхитрене потезе.
У сусрету са вољеном особом
први утисак може лако да вас
завара.
БИК: Избегавајте
особу која уноси
додатну нервозу у
ваше
окруж ењ е.
Уколико вам је стало да доби
јете нечије поверење, морате
деловати присебно и у складу
са утврђеним правилима о
пословној сарадњи. Потребно
је да боље разумете ствари
које партнер упорно прећутку
је. Употребите своју интуицију.
БЛИЗАНЦИ: Поку
шавате да пронађе
те неко ефикасно и
заобилазно реше
ње. Посебно вас иритира суо
чавање са сарадницима, који
очекују ваше прихватање раз
личитих пословних уступака.
Делујете узнемирено, али
партнер добро зна на који
начин може да вас инспирише
на позитивно размишљање.

ВАГА: Док ви упор
но тактизирате и
смишљате заобила
зна решења, неко
други делује веома ефикасно и
ниже позитивне резултате. У
сусрету са вољеном особом
будите искрени и реални,
боље је да не обећавате ства
ри које нисте у стању да испу
ните. Нема разлога да се опте
рећујете напорним обавезама.
ШКОРПИЈА: Имате
осећај да вам недо
стају
поуз дан е
информације или да
вам изненада измиче добра
пословна прилика. Због отежа
вајућих околности у којима се
налазите, не можете да при
кријете своје разочарење у
одређене сараднике. Важно је
да превазиђете своје унутра
шње конфликте.
СТРЕЛАЦА: Уколи
ко вам се не допада
нечије ултимативно
понаш ањ е,
онда
пажљивије бирате речи које
користите у свом наступу или у
сусрет у са сарадн иц им а.
Дипломатска нота постаје
неизбежна, нарочито када за
то постоји добар пословни
интерес. Потребна вам је пси
холошка равнотежа.

РАК:
Обрат ит е
пажњу на различи
те
информ ац ије
које указују на неко
практично и корисно решење.
Очекују вас успешни резулта
ти. Нема потребе да огранича
вате своју машту, изненадите
вољену особу необичним иде
јама. Делујете врло заносно у
намери да се допаднете.

ЈАРАЦ:
Делујете
сналажљиво у оним
почетним фазама
када се решавају
важни пословно – финансијски
интереси, али ваша концен
трација опада у завршници. Не
можете да утичете на ток или
саму динамику пословних пре
говора, јер постоји основни
протокол. Сумња само води ка
неком емотивном удаљавању.

ЛАВ: Нечије одго
воре можете тума
чити на различите
начине, али на кра
ју остајете ускраћени за основ
не услове који су вам неопход
ни. Нема разлога да се пона
шате превише сусретљиво
према сарадницима који игно
ришу ваше присуство или
молбу. У емотивним сусрети
ма негде добијате а негде
губите.

ВОДОЛИЈА: Неко
не обраћа пажњу на
ваш пословни ауто
ритет или на комен
таре које упућујте. Ипак, избе
гавајте сукоб са особом која
оспорава ваш начин разми
шљања. Потребно је да успо
ставите бољи модел успешне
комуник ације. Покажите да
имате довољно разумевања и
емотивног слуха за оно што се
дешава.

ДЕВИЦ А:
Ваш
пословно - финан
сијски успех произ
илази из добро
осмишљених планова и пре
цизних потеза. Ништа није
случајно, стога будите упорни
у својим намерама пред
пословним партнерима. При
јаће вам емотивни сусрет или
романтична забава у одабра
ном друштву.

РИБЕ:
Немојт е
потискивати своју
интуи ц ију,
сјајн о
умете да предвиди
те ток догађаја и могући рас
плет на пословној сцени.
Постоје ситуације када је
тешко објаснити прави узрок
или последицу али ако су ваша
осећања у складу са гласом
разума поступите по својој
савести.

Crkveni
kalendar
Среда, 24. (11) октобар
Свети апостол Филип, ђакон;
Свети Теофан Начертани
Четвртак, 25. (12) октобар
Свети мученици Тарах, Пров и
Андроник
Петак, 26. (13) октобар
Св. мученик Карп; Света ново
мученица Злата Меглинска
Субота, 27. (14) октобар
Преподобна мати Параскева –
Света Петка
Недеља, 28. (15) октобар
Св. свештеномученик Лукијан;
Преподобни Јевтимије
Понедељак, 29. (16) октобар
Свети мученик Лонгин Сотник
Уторак, 30. (17) октобар
Свети пророк Осија Преподоб
номученик Андреј Критски

Чоколадна
пунч торта
Састојци: 250 грама маслаца,
6 јаја, 300 грама шећера, 200 гра
ма брашна, кесица прашка за
пециво, 40 грама какао праха,
мало рума, неколико кашика џема
по избору, 4 ребра чоколаде,
кашика уља.

Припрема: Умутите маслац и
шећер, постепено додајте једно
по једно жуманце, затим брашно,
прашак за пециво, какао и на кра
ју снег од беланаца. Пеците у
подмазаном плеху на 200 степе
ни. Када се охлади, пресеците
напола (као торту). Горњи део
измрвите, додајте пекмез и рум, и
умесите. Ставите преко коре и
прелијте глазуром од чоколаде
истопљене с уљем.

• Добра страна братоуби
лачког рата: увек побеђу
ју наши.
• Плодова нема. Још траје
процват.
• Ми смо јако паметан
народ. Код нас чак и гени
је сматрају будалама.
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СПОРТ
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MRTAV
UGAO
Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

С

портска вест број један про
текле недеље је свакако жен
ска одбојкашка репрезентација
Србије и њихов вансеријски подвиг.
Постале су најбоље на свету.
Искрено, одбојка ми није један од
омиљених спортова. Некако ми је
напорно да пратим ту лопту која се
бесомучно пребацује са једне на другу
страну. Старија популација се сигурно
сећа чувених промена и колико је знао
да траје један меч. Или један поен.
Али о укусима не треба расправљати.
Српске одбојкашице су светске
шампионке и ту се сва даља диску
сија завршава. Бар што се мене тиче.
Писао сам о томе како је тешко бити
најбољи на свету у било којој кон
куренцији. Спомињао се Ђоковић и
наши ватерполисти. Али ово је сасвим
друга димензија.
Пред почетак Светског првенства
нисмо нешто читали вести и најаве у
медијима о одласку наших одбојка
шица на турнир. Некако се све то сти
дљиво протурало кроз гомилу беспо
требних спортских извештаја. Нисмо
чули ни нека помпезна обећања тре
нера Зорана Терзића. Па ипак, оне су
се вратиле са златом око врата. Ако
мене питате, те девојке су заслужиле
све државне почасти и награде. Пред
седник је обећао 30.000 евра свакој.
Заслужиле су сваку пару.
Мало о фудбалу. Одиграна су још
два кола Лиге нација. Наша репка
је после победе у Црној Гори узела
само бод у Румунији. Кажем „само“,
зато што смо имали играча више цело
друго полувреме и промашен пенал.
Стиче се утисак да је концепција Лиге
нације добра и да ће временом так
мичење привлачити све више пажње.
Посебно због чињенице да је сада

Секс скандал

то један од начина да се домогнете
Европског првенства.
Вест број два, после успеха одбој
кашица, је дечак звани Лука Јовић. Он
је био прошлог петка толико дрзак и
безобразан, да је несрећној Фортуни
завалио чак пет голова. Дечко је тим
гестом ушао у историју Бундес лиге,
раме уз раме са неким великанима
немачког фудбала. Надајмо се само
да ће на некој од следећих утакмица

Лука Јовић је био
прошлог петка толико
дрзак и безобразан,
да је несрећној Фортуни
завалио чак пет голова.
Надајмо се само да ће
на некој од следећих
утакмица дати седам
или осам комада па ће
и „стручњак“ на клупи
наше селекције решити
да га уврсти у екипу

дати седам или осам комада па ће и
„стручњак“ на клупи наше селекци
је решити да га уврсти у екипу. Нема
сумње да би то био преседан да
Србија почне утакмицу са два шпи
ца (с обзиром на то да је Митровићу
место зацементирано у екипи).
ФК Црвена звезда не силази са
насловних страна, како наше, тако и
француске штампе. Многи су већ чули

да је француски лист L`ekip објавио
вест да је неименовани функционер
тима из Београда, уплатио пет мили
она евра, кладећи се да ће његов тим
изгубити са пет разлике против Пари
Сен Жермена. Искрено, прича ми
делује потпуно нелогично. Наравно да
нас не би изненадило да неко од пре
поштених руководилаца Звезде уради
тако нешто. Али проблем је у томе што
је за такав исход потребна намештаљ
ка у којој ће учествовати и противнич
ки тим. Тешко је замислити пребогате
газде клуба из Париза да се мајмуни
шу и провлаче кроз блато због неке
„сиће“. Са друге стране, ако у наме
штаљци нису учествовали Парижани,
играчи Звезде сигурно нису могли да
утичу на исход, јер су свакако били у
потпуно подређеном положају. Уколи
ко је тај мајстор и решио да се клади
на своју руку, то је онда чиста коцка.
Али добро, можда човек не зна шта ће
с парама.
ило како било, клуб из Љутице
Богдана је решио да пресави
је табак и тужи француски лист
који је објавио ову вест. За тај поду
хват ангажовали су познатог фран
цуског адвоката, који је већ бранио
поједине спортисте. Заступао је руко
меташа нашег порекла Николу Кара
батића због оптужби да је учествовао
у намештању утакмица. Такође је бра
нио Карима Бензему који се нашао у
средишту секс-скандала. Прави избор
Црвене звезде с обзиром на то да је
и сама учествовала у секс-скандалу
који се десио те кобне ноћи у Паризу.
Када овај број буде изашао у штампу,
Звезда ће играти са славним Ливер
пулом у Енглеској. Надамо се да неће
бити виновник још једне пиздарије,
попут оне у Француској.
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ЖКК СРЕМ РУМА

Румске куглашице
у највишем рангу

Куглашице румског Срема се од 2011.
године успешно такмиче у највишем ран
гу, у Супер лиги Србије, у којој се нала
зи десет најбољих клубова. Претходну
сезону су завршиле као вицешампион
ке, а два кола до пред крај такмичења су
биле на водећој позицији.
– Имале смо пех да нам се најбоља
играчица Марина Јокић повредила. Она
је једина наша чланица која не живи у
Руми, већ у Крушевцу, а са нама је пет
година. Она је заиста посвећена куглању
и тиму, јер није лако стално путовати тај
пут дуг 400 километара. Срећом, повре
да је залечена и сада поново игра, али
није била у тој одлучујућој утакмици са
Кристалом из Зрењанина – каже Јованка
Ралић, председница ЖКгК Срем.
Она додаје да је увек боље имати еки
пу састављену од домаћих такмичарки и
водити рачуна о подмлатку, а евентуал
но имати једну добру играчицу са стра
не, због резултата. Нова сезона је почела
половином септембра а румске куглаши
це играју и тренирају на куглани у Голу
бинцима.
– Пре тога смо били домаћини и у
Новом Саду и Београду, јер румска кугла
на нема услова за врхунске утакмице. Ја
се шалим, да се полако приближавамо
Руми – прича Јованка Ралић.
Као вицешампионке и победнице Купа,
румске куглашице су стекле право да се
такмиче на Купу Европе - једине у жен
ској конкуренцији из Србије, док је у
мушкој био Партизан.КупЕвропе је био у
Сарајеву од 2. до 6. октобра. Било је еки
па из 17 земаља које имају много боље
услове за тренинг и рад, имају своје
минибусеве, стручне штабове, масере…

С. Џ.

ЖРК СЛОВЕН

Успешан старт
рукометашица
Нову сезону у вишем рангу такмичења,
Супер Б рукометној лиги Србије, руко
меташице румског Словена су започеле

победом на домаћем терену, над екипом
из Кучева.
За играчицу утакмице проглашена је
Ана Марчетић, чуварка мреже Словена,
која је забележила 20 одбрана.
Још једну победу на домаћем тере
ну су забележиле румске рукометашице
13. октобра, када су савладале екипу из
Пирота и то резултатом 30:26.
– Било је теже него што смо очекива
ли, али је ипак забележена важна побе
да. За играчицу утакмице је проглашена
Јована Аврамовић из наше екипе, а нови
изазов нас очекује у Врбасу – каже тре
нер Драган Видовић.
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Савеза спортова Војводине, који је
похвалио инђијски Савез као један од
најактивнијих у Покрајини.
–Уличне трке у Инђији су веома важна
спортска манифестација, која окупља
велики број деце свих узраста, а управо
та деца су будућност нашег спорта –
рекао је Стојшин.
М. Ђ.

КУП ВОЈВОДИНЕ У КАРАТЕУ

Митровчани
најтрофејнији

ИНЂИЈА

Уличне трке
Више од хиљаду ученика основних и
средњих школа са територије општине
Инђија, учествовало је на 54. Уличним
тркама поводом годишњице ослобођења
Инђије у Другом светском рату. Уличне
трке одржане су у петак, 19. октобра у
улици Војводе Степе.
Спортску манифестацију симболично
је отворио председник Општине Инђија
Владимир Гак, истакавши да је Инђија
град који је посвећен спорту подједнако
као и привреди, култури и уметности.
– Организација је боља него претход
них година, због чега сам посебно радо
стан. Ове године, такође, имамо рекор
дан број учесника из свих основних и
средњих школа који су, уједно, и носиоци
свих трка – изјавио је Гак и додао:

– Надамо се да ће овако бити и наред
них година, а ми ћемо се трудити да сва
ке године помогнемо организаторима
како би организација манифестације
била све боље организована, са што
већим бројем учесника.
На 54. Уличним тркама, као и сваке
године, било је 20 трка са преко хиљаду
учесника, а посебно су биле упечатљиве
оне у којима су учествовали најмлађи.
Најбољи су добили дипломе, мајице и
медаље које су за њих припремили орга
низатори манифестације, Савез спорто
ва општине Инђија.
– Ове године смо оборили све рекорде
и прешли број од 1.150 такмичара. То је
завидан број деце која су узела учешће
на овој спортској манифестацији. Морам
да нагласим, да нас је време послужило
као и да се захвалим локалној самоупра
ви, која нам пружа свесрдну подршку–
истакао је Љубомир Ковачевић, секре
тар у Савезу спортова општине Инђија.
Поред представника локалне самоу
праве и Савеза спортова, присутне је
поздравио и Младен Стојшин, секретар

У недељу 21. октобра, одржан је 20.
Куп Војводине у каратеу у Беочину. Уче
ствовало је 14 клубова са 140 такмича
ра, а Карате клуб Сирмиум је и на овом
такмичењу показао спремност својих
такмичара који су освојили 41 медаљу,
од којих 27 златних, осам сребрних и
седам бронзаних медаља,чиме су обез
бедили прво место у генералном пла
сману за свој клуб. Поред првог места у
генералном пласману,најбољи такмича
ри на овом такмичењу су исто тако из
карате клуба Сирмиум: Алекса Вулетић
и Тијана Ивковић.
Златне медаље у појединачним кате
горијама освојили су: Немања Жунић,
Младен Марковић, Уна Максимовић,
Тијана Ивковић, Милош Гачић, Срђан
Илић, Никола Милинковић, Александар
Сикин, Алекса Вулетић, Ђорђе Грујић,
Лена Теодосић, Вања Грујић. У екипним
категоријама злато су освојили: Вука
шин Кривошија, Немања Жунић, Урош
Милинковић, Вук Петровић, Урош Бабић,
Срђан Илић, Никола Милинковић, Алек
са Вулетић, Александар Сикин, Ђорђе
Грујић, Ђурђина Илић, Уна Максимовић,
Тијана Ивковић, Вања Грујић, Ема
Петровић, Лена Теодосић. Сребрну
медаљу у појединачној категорији осво
јили су: Вукашин Кривошија, Ђурђина
Илић, Урош Милинковић, Урош Бабић. У
екипној категорији сребрну медаљу
освојили су: Урош Бабић, Милош Гачић,
Лука Танасић, Уна Максимовић, Лена
Теодосић, Никола Милинковић, Алекса
Вулетић, Тијана Ивковић, Срђан Илић.
Бронзану медаљу освојили су: Ема
Петровић, Лука Танасић, Вук Петровић.
У екипној категорији бронзану медаљу
су освојили: Лука Танасић, Милош
Гачић, Бошко Ћирић, Младен Марковић,
Лука Јокић, Урош Милинковић, Ђурђина
Илић.
Наредно такмичење које очек ује
митровачке каратисте је Куп Србије, који
ће се одржати у недељу 25. новембра у
ПСЦ „Пинки“ у Сремској Митровици.
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Сурдулица: Динамо – ОФК
Бачка 1:1; Нови Сад: Пролетер
– Мачва 1:0; Београд: Црвена
Звезда – Рад 3:1; Ниш: Раднич
ки – Земун 2:0; Београд:
Вождовац – Младост 1:1; Кула:
Спартак ЖК – Партизан 0:0;
Крушевац: Напредак – Радник
1:1; Београд: Чукарички – Вој
водина 1:0.

Инђија: Инђија – Телеоптик
1:0; Ужице: Слобода – Трајал
су играли упонедељак; Чачак:
Борац – Бечеј 1918 1:1; Крагу
јевац: Раднички 1923 – ТСЦ
2:2; Нови Пазар: Нови Пазар –
ОФК Жарково 1:1; Бежанија:
Бежанија – Металац 1:1; Доба
новци: Будућност – Јавор 0:0;
Београд: Синђелић – Златибор
1:0.

Ердевик: Слога (Е) – Татра
2:3; Каћ: Југовић – Јединство
2:1; Шајкаш: Борац (Ш) – Први
Мај 0:2; Мачванска Митрови
ца: Подриње – Сремац 0:1;
Белегиш: Подунавац – Раднич
ки 1:2; Лаћарак: ЛСК – Хајдук
(Б) 1:7; Дивош: Хајдук (Д) –
Слога (Т) 3:0; Хајдук (Ч) је био
слободан.

01. Ц. Звезда
02. Раднички
03. Чукарички
04. Партизан
05. Младост
06. Напредак
07. Пролетер
08. Војводина
09. Мачва
10. ОФК Бачка
11. Рад
12. Вождовац
13. Земун
14. Радник
15. Спартак ЖК
16. Динамо

01. Инђија
02. Златибор
03. Синђелић
04. Јавор
05. Металац
06. ТСЦ
07. Бежанија
08. Телеоптик
09. Раднички
10. Бечеј
11. ОФК Жарко.
12. Борац
13. Будућност
14. Трајал
15. Н. Пазар
16. Слобода

Беочин: Цемент – Црвена
Звезда 1:0; Стари Бановци:
Дунав – Бачка 1901 2:4; Саку
ле: Борац – Хајдук 1912 0:1;
Нови Бановци: Омладинац –
Братство 1946 0:1; Нови Сад:
Кабел – Раднички (СМ) 5:0;
Панчево: Железничар – Рад
нички (НП) 3:1; Зрењанин: Рад
нички (З) – Динамо 1945 0:0;
Вршац: ОФК Вршац – ЧСК
Пивара 1:1; Србобран: Србо
бран – Младост 2:3.

12 11 1 0 33:7 34
12 8 3 1 22:11 27
12 7 4 1 23:9 25
12 7 4 1 15:5 25
12 5 4 3 14:10 19
12 4 6 2 13:11 18
12 5 2 5 16:11 17
12 4 3 5 11:11 15
12 4 1 7 7:11 13
12 3 4 5 9:14 13
12 4 1 7 10:16 13
12 3 3 6 8:16 12
12 2 3 7 11:18 9
12 2 3 7 6:17 9
12 2 3 7 6:18 9
12 2 1 9 5:24 7

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Шид: Једнота – Напредак
4:0; Ердевик: Ердевик 2017 –
Јединство (М) 0:0; Батровци:
Омладинац (Б) – Јединство (Љ)
1:2; Илинци: Борац – Сремац
1:9; Бачинци: ОФК Бачинци –
Граничар 1:0; Гибарац: Синђе
лић – ОФК Бингула 3:2 прекид
77′.
01. Једнота
02. Сремац
03. Ердевик
04. Јединс. (Љ)
05. ОФК Бачин.
06. Синђелић
07. Граничар
08. ОФК Бинг.
09. Јединс. (М)
10. Напредак
11. Омлади. (Б)
12. Борац

9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
9

8
7
5
4
4
3
3
3
2
2
2
0

1
1
3
3
1
2
2
1
3
2
1
0

0
1
1
2
4
4
4
5
4
4
5
9

39:7
41:13
20:7
13:17
19:17
23:20
15:15
13:22
14:21
16:17
17:21
7:60

25
22
18
15
13
11
11
10
9
8
7
0

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Раденковић: Борац (Ра) –
Ноћај 3:2; Сремска Митрови
ца: Срем (СМ) – Полетарац 2:0;
Засавица: Слога – Борац (ВР)
1:3; Шашинци: Слобода – Срем
(СР) 10:0; Лежимир: Планинац
– Граничар 2:2; Сремска
Митровица: Трговачки – Змај
5:0.
01. Слога
02. Трговачки
03. Срем (СР)
04. Граничар
05. Планинац
06. Слобода
07. Борац (Ра)
08. Борац (ВР)
09. Змај
10. Срем (СМ)
11. Полетарац
12. Ноћај

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
6
6
5
4
4
3
3
2
1
1
1

1
2
0
1
3
0
2
1
3
4
3
0

0
1
3
3
2
5
4
5
4
4
5
8

36:7
23:10
26:16
14:10
25:14
14:15
17:25
20:31
20:22
16:26
16:24
12:39

25
20
18
16
15
12
11
10
9
7
6
3

12
12
12
12
11
12
12
12
11
12
12
12
12
11
12
11

9
9
7
7
4
4
5
4
4
4
3
2
2
2
0
0

2
1
5
4
6
6
2
3
2
1
3
6
5
3
5
2

1
2
0
1
1
2
5
5
5
7
6
4
5
6
7
9

19:4
23:7
14:4
25:7
12:8
14:11
17:16
10:14
8:13
12:21
12:14
9:16
8:10
5:11
5:17
3:23

29
28
26
25
18
18
17
15
14
13
12
12
11
9
5
2

МОЛ СРЕМ
Буђановци: Младост – Оби
лић 1993 1:3; Сремска Митро
вица: Митрос – Шумар 1:2;
Манђелос: Фрушкогорац – Фру
шка Гора 1:1; Равње: Зека
Буљубаша – ОФК Бикић 0:0;
Обреж: Граничар – Крушедол
1:2; Вогањ: Слога (В) – Хајдук
2:2; Пећинци: Доњи Срем 2015
– Напредак 3:0; Чалма: Слога
(Ч) – БСК 0:3.
01. Д. Срем
02. Крушедол
03. Хајдук
04. ОФК Бикић
05. Обилић
06. Слога (В)
07. Гранич.
08. Шумар
09. БСК
10. Напредак
11. Ф. Гора
12. Митрос
13. З. Буљуб.
14. Фрушког.
15. Слога (Ч)
16. Младост

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
7
6
6
6
4
5
5
4
4
4
4
2
1
1
0

1
0
2
2
2
5
1
1
2
2
1
0
1
2
1
1

0
3
2
2
2
1
4
4
4
4
5
6
7
7
8
9

32:7
22:7
20:8
19:7
16:8
18:9
17:10
11:10
18:11
14:12
15:13
16:23
11:22
6:41
13:30
4:34

28
21
20
20
20
17
16
16
14
14
13
12
7
5
4
1

01. Хајдук
02. Кабел
03. Братство
04. Омладинац
05. Радни. (З)
06. Железничар
07. Динамо
08. Младост
09. ОФК Вршац
10. Бачка
11. Ц. Звезда
12. Дунав
13. Радни. (СМ)
14. Србобран
15. Борац
16. Цемент
17. ЧСК Пивара
18. Радни. (НП)

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
9
9
9
4
6
5
6
5
4
3
3
3
3
3
3
1
0

2
2
1
1
8
2
3
0
2
1
3
3
3
3
2
2
3
3

0
1
2
2
0
4
4
6
5
7
6
6
6
6
7
7
8
9

18:1
31:8
23:13
15:5
10:3
11:8
12:8
13:19
13:11
14:18
12:14
13:19
13:20
10:17
12:14
8:16
9:21
3:25

32
29
28
28
20
20
18
18
17
13
12
12
12
12
11
11
6
3

СРЕМСКА ЛИГА
Мартинци: Борац (М) –
Будућност 3:4; Кленак: Борац
(К) – Јадран 0:1; Попинци:
Напредак – Полет 1:3; Љуково:
Љуково – Купиново 5:0; Рума:
Словен – Рудар 0:1; Доњи
Товарник: Слобода – Железни
чар 0:0; Путинци: ПСК – Парти
зан 2:1; Адашевци: Граничар –
Доњи Петровци 4:0.
01. Слобода
02. Железнич.
03. ПСК
04. Партизан
05. Јадран
06. Рудар
07. Д. Петров.
08. Љуково
09. Будућност
10. Борац (К)
11. Полет
12. Граничар
13. Напредак
14. Словен
15. Борац (М)
16. Купиново

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
7
8
7
7
4
5
4
4
3
3
3
3
2
2
1

1
3
0
1
1
4
0
2
1
1
1
1
0
2
0
0

1
0
2
2
2
2
5
4
5
6
6
6
7
6
8
9

20:9
23:2
20:12
30:8
20:9
14:12
18:21
15:16
24:16
16:19
14:18
16:32
16:24
4:14
12:18
5:37

25
24
24
22
22
16
15
14
13
10
10
10
9
8
6
3

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА

OФЛ ПЕЋИНЦИ

Јарковци: Борац – Цар Урош
1:1; Чортановци: ЧСК – Дунав
1:0; Крњешевци: Слога (К) –
Фрушкогорац 1:3; Марадик:
Слога (М) – Планинац 9:0; Рад
нички је био слободан.

Брестач: ОФК Брестач – Хај
дук 1932 3:0; Сибач: Словен –
Ловац 3:3; Сремски Михаљев
ци: Срем – Младост 1935 1:1;
Ашања: Камени – Витез 6:1;
Сремац је био слободан.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Дунав
Раднички
Цар Урош
ЧСК
Фрушкого.
Слога (М)
Борац
Слога (К)
Планинац

7
7
7
7
7
7
7
7
8

5
4
4
3
3
2
1
2
1

1
3
1
3
1
2
3
0
0

1
0
2
1
3
3
3
5
7

12:4
14:5
18:10
15:7
13:12
17:14
9:16
6:22
10:24

16
15
13
12
10
8
6
6
3

ОФК Брест.
Сремац
Срем
Ловац
Камени
Младост
Словен
Хајдук
Витез

7
5
6
6
6
5
6
6
7

6
5
4
3
2
1
1
1
1

0
0
1
1
0
2
2
0
0

1
0
1
2
4
2
3
5
6

30:10
16:3
17:7
19:9
15:22
12:13
12:15
6:20
6:34

18
15
13
10
6
5
5
3
3

01. Југовић
02. Први Мај
03. Подриње
04. Борац (Ш)
05. Сремац
06. Слога (Е)
07. Хајдук (Б)
08. Подунавац
09. Хајдук (Д)
10. Татра
11. Јединство
12. Слога (Т)
13. Раднички
14. ЛСК
15. Хајдук (Ч)

10 7 1 2 12:8 22
9 7 0 2 19:10 21
10 5 3 2 13:5 18
10 5 3 2 14:7 18
9 5 3 1 8:4 18
9 5 1 3 19:12 16
9 4 1 4 16:12 13
10 4 1 5 14:10 13
9 4 0 5 15:8 12
9 3 3 3 11:9 12
9 3 2 4 10:11 11
9 3 1 5 6:13 10
9 2 2 5 12:16 8
10 2 1 7 6:26 7
9 0 0 9 1:25 0

ОФЛ РУМА – ИРИГ
Добринци: Сремац – Једин
ство (К) 6:0; Рума: Јединство
(Ру) – Јединство (Пл) 2:2; Мали
Радинци: Фрушкогорац – Гра
ничар 4:1; Хртковци: Хртковци
– 27.Октобар 2:1; Нерадин: Вој
водина – Борац 3:1; Полет је
био слободан.
01. Сремац
02. Фрушког.
03. Борац
04. Јединс. (Ру)
05. Хртковци
06. Јединс. (Пл)
07. Војводина
08. Полет
09. Граничар
10. 27–Октобар
11. Јединс. (К)

7
8
9
7
8
7
8
8
8
7
9

7
6
5
3
4
3
3
2
2
2
0

0
2
0
4
1
2
1
2
0
0
0

0
0
4
0
3
2
4
4
6
5
9

25:5
23:9
24:16
11:5
15:14
17:10
17:14
9:16
10:14
9:23
7:41

21
20
15
13
13
11
10
8
6
6
0

ФИТНЕС

Злато за децу
из Шимановаца
У недељу, 21. октобра, у
Врбасу је одржано Првен
ство Војводине у фитнесу
Кидс фитнес 2018, на којем
су учествовали чланови
шимановачког клуба за рит
мичку гимнастику Топ Фор
ма. Међу 40 учесника из нај
бољих клубова Војводине,
млади Шимановчани оства
рили су завидне резултате, а
Исидора Савић, Дуња Радо
сављевић и Милан Мавија
освојили су златне медаље и
постали прваци Војводине у
својој категорији.
Поред златн е тројк е,
шимановчани су се окитили
још и са једном сребрном и
две бронзане медаље, а
освојили су и три четврта
места, једно пето и једно
шесто место.
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Промоција романа
„Чистилиште“
У понедељак, 15. октобра у Библиоте
ци „Глигорије Возаровић“ одржана је про
моција психолошког романа „Чистилиште“
Младена Першића, кандидата за књижевну
награду Пегаз.
Ако у писању човек приђе са стоицизмом
борца, не предајући се патетици губитника,
онда писање има морални значај и пред
ставља извесну победу човека и његове
дефиниције себе. Младен Першић је у томе
успео, написавши „Чистилиште“, књигу која
нас наводи да размислимо о сопственом
односу према животу и смрти. Таленат, који

уме поуздано да дочара емотивност тре
нутка. Роман „Чистилиште“ је покушај да се
пронађе одговор на питање, зашто је немо
гућство да се опрости самоме себи, толико
разорно по нашу свест и колико душа може
дубоко да потоне у мрак, у лудилу самоосу
де, зашто је пут који води у бег од сећања,
увек погубан за нас и да ли је могуће прева
зићи све менталне тортуре сам и изнети на
својим леђима тежину, коју доноси трагичан
губитак вољене особе. Путовање мистери
озним возом - између садашњости и про
шлости - ка неизвесној будућности... на
којем је протагонист заједно са свим својим
демонима, завршиће се одговором на сва
његова питања.
Учесници у програму промоције били су
Александра Рељић, Тања Вукићевић, Мла
ден Першић, Вук Релић, Катарина Думан
чић, Огњен Николајевић и Моравка Тодић.

СА СВИХ СТРАНА
МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА
ДОЈКЕ

Предавања о значају
превентиве
У оквиру обележавања Месеца борбе
против рака дојке, уз подршку Града Срем
ска Митровица, Градске управе за здрав
ство и социјалну заштиту, Завод за јавно
здравље Сремска Митровица, као коорди
натор за скрининг и Општa болница Срем
ска Митровица, установа у којој се обавља
скрининг на карцином дојке, организовали
су предавaње на тему Значај раног откри
вања рака дојке и превентивне мере.
Предавање је одржано 17. октобра у
Основној школи „Свети Сава” у Чалми, а
присутне су биле жене из удружења у
овом месту.
Др Јелена Симовић и Др Наташа Пујић
- Станисављев, специјалисти радиологије
Опште болнице Сремска Митровица, одр
жале су врло значајно едукативно преда
вање о значају одазивања жена на позив
који им је упућен од стране изабраних
гинеколога и важности ових превентивних
прегледа. На предавању су присутне
суграђанке могле да чују све потребне
информације на ову тему, да поразговара
ју са лекарима о самим прегледима мамографији и добију корисне савете. Том
приликом подељен је и здравствено про
мотивни материјал. Наредна предавања
одржаће се Кузмину и Лаћарку, 24. и 29.
октобра 2018. године у просторијама Удру
жења жена у Кузмину и у просторијама
месне заједнице у Лаћарку. Тада ће се
изнети и Анализа здравственог стања ста
новништва града Сремска Митров
 ица за
2017. годину коју је сачинио Завод за јавно
здравље Сремска Митровица.

Раденковић, председница Актива пензио
нерки ОУП-а Инђија.
– Ми смо програм конципирали тако да
обухватимо све генерације, од најмлађих
до старијих, јер нам је циљ да створимо
међугенерацијске мостове сарадње и да
старима пошаљемо поруку да нису забо
рављени и да су са њима млади, који ће
им увек пружати подршку – истакла је
Раденковић и додала:
– Ово је још дан и када истичемо вред
ности старих, најзначајнијег трећег доба,
јер знамо да је њихов пораст из године у
годину све већи и због тога им треба пру
жити помоћ и подршку у решавању про
блема.
Како је истакла Раденковић, неопходно
је да сви сарађују и да заједнички делују у
свим ситуацијама.
– И млади ће једног дана постати пен
зион
 ери, те само заједничким деловањем
стварамо једно природно окружење у
којем ћемо одрастати и на крају и старити,
јер су све то природни процеси.
Манифестација је и ове године одржа
на у сарадњи са ПУ „Бошко Буха” Инђија,
Завичајним друштвом „Ђорђе Војновић“,
основним школама у Инђији, КУД-ом Соко
и Градским хором Инђија.
М. Ђ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ручак скувај,
оженићу те

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ИНЂИЈА

Сунчана
јесен живота

Путопис
о Северној Кореји
У среду, 17. октобра, библиотека „Гли
горије Возаровић“ у Сремској Митрови
ци била је домаћин промоције путописа
Северна Кореја – путовање по земљи Ким
Џонг Уна, ауторке Снежане Радојичић. Ова
књига инспирисана је авантурама кроз које
је ауторка прошла у свом путовању кроз
Северну Кореју, и то бициклом, и предста
вља сведочанство о тој земљи, њеним ста
новницима и култури једне од најизолова
нијих држава у свету.
Ауторка је публици до сада позната по
романима Номад и Закотрљај ме око све
та, а овај путопис о Северној Кореји чита
оцима ће пружити нове детаље, сведочан
ства и доживљаје ове путнице на бициклу.
Н. М.

24. OKTOBAR 2018.

У уторак, 16. октобра у великој сали Кул
турног центра Инђија одржан је традици
онални културно-забавни догађај поводом
Међународног дана старијих особа, Сун
чана јесен живота. Актив пензион
 ерки
општине Инђија годинама уназад, органи
зује поменуту манифестацију са циљем да
се укаже на вредност доприноса старијих
особа нашем друштву. Овај празник се
одржава у знаку међугенерацијске соли
дарности, јер је октобар месец посве
ћен старим лицима, истакла је Гроздана

Протеклог викенда, у суботу, 20. октобра,
у Етно ресторану Сремска кућа у Сремској
Митровици, по први пут је одржана гастро
номска манифестација под називом Ручак
скувај, оженићу те. Читава манифестација
настала је као идеја Петра Ненадовића,
продуцента из Београда, да се на креати
ван начин представи гастрономска понуда
Србије и Срема, а подржана је од стране
Агенције за рурални развој и Туристичке
организације у Сремској Митровици. Том
приликом, на шпоретима Смедеревцима,
три девојке, уз помоћ својих момака, кува
ле су ручкове по рецептима својих мајки и
бака.
Варјаче су укрстили Јелена Шубатлија и
Слободан Ивковић из Лаћарка, Ема Јова
новић из Доњег Милановца и њен изабра
ник Немања Јовић из Крагујевца, као и
Даница Црнобрња из Мартинаца са својим
момком Марком Кулићем из Сремске
Митровице. 
Н. М.

