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ПЛАТИЧЕВО

Одржавањепутне
инфраструктуре
Лепо вре ме иде на руку пута

ри ма, који завр ша ва ју асфал
ти ра ње пла ни ра них путе ва и 

коло во за у рум ској општи ни, у окви
ру уго во ра о теку ћем одр жа ва њу пут
не инфра струк ту ре који ове годи не 
изно си 60 мили о на дина ра.

Тако су 17. окто бра окон ча ни радо
ви на асфал ти ра њу Ули це Мати је 
Гуп ца у Пла ти че ву у дужи ни нешто 
пре ко 400 мета ра, део који је на 
том пут ном прав цу био и нај ло ши ји. 
Радо ве на тере ну, које као и рани је 
изво ди рум ска фир ма Ката го, оби
шао је и пред сед ник Сла ђан Ман чић.

 – За ове радо ве смо обез бе ди ли 
чети ри мили о на дина ра, а одлу чи
ли смо да ура ди мо и везу ове ули це 
са Ули цом Пете фи Шан дор, чија је 
дужи на 80 мета ра. Савет МЗ Пла ти
че во нам је упу тио зах тев уз кон ста
та ци ју да је ово про блем који тре ба 
реша ва ти. Уско ро почи њу и радо ви 
на уре ђе њу цен тра овог села, а за 
њих смо опре де ли ли три мили о на 
дина ра. Спро ве де на је про це ду ра, 
иза бран је изво ђач и данас је напра
вљен први корак, раз ме ра ва ње и 
довла че ње мате ри ја ла. У наред ним 
дани ма ће се наста ви ти уре ђе ње 

самог цен тра села – рекао је том 
при ли ком Сла ђан Ман чић. Он је под
се тио и да је обје кат врти ћа у Пла ти
че ву завр шен и да се чека опре ма, 
како би вртић могао несме та но да 
ради. 

– Оче ку јем да то буде завр ше но до 
поло ви не наред ног месе ца када смо 
пла ни ра ли отва ра ње врти ћа. За све 
поме ну те радо ве у Пла ти че ву, дакле 
асфал ти ра ње, уре ђе ње цен тра и 
вртић издво ји ли смо око 15 мили о на 
дина ра.

Данас ће се завр ши ти и пре свла
че ње дела Каме но ве ули це у дужи ни 
од 60 мета ра у Гра бов ци ма – додао 
је пред сед ник Ман чић.

Јован Сала тић, пред сед ник Саве
та МЗ Пла ти че во исти че да је овај 
пут за мешта не од вели ке важно сти, 
јер води не само до месног гро бља, 
већ се на њега наста вља и атар ски 
пут у дужи ни од 700 мета ра који је 
рађен про шле годи не. 

– У овој ули ци је било неза ми сли
во седе ти на клу пи, отво ри ти про зор 
или суши ти веш јер се, због вели
ке фре квен ци је сао бра ћа ја, диза ла 
вели ка пра ши на тако да су мешта ни 
били зими у бла ту, а лети у пра ши
ни. Додат ним кра ком спо ји ли смо 
Ули цу Мати је Губ ца са Ули цом Пете
фи Шан до ра коју смо про шле годи
не ура ди ли у дужни од 1.050 мета
ра. Има мо још вели ких про бле ма са 
Ули цом Вука Кара џи ћа коју би, тако
ђе, тре ба ло да пре сву че мо асфал
том – рекао је Јован Сала тић.

С.Џ.

АсфалтирањеУлицеМатијеГупцауПлатичеву

ЈованСалатићиСлађанМанчић
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УВОДНИК

За додат не инфор ма ци је
при ти сни те тастер седам

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Ако сте има ли при ли ку, да не 
кажем потре бу, да зове те било 
који кол цен тар, зна те каква је 

то мука. Не само зато што мора те дуго 
да чека те, док по редо сле ду не испри
ти ска те све могу ће тасте ре, по запо
ве сти лиме ног гла са из слу ша ли це, 
већ зато што нај че шће и после све га, 
ништа не може те да ура ди те, јер су 
„сви опе ра те ри тре нут но зау зе ти“, а 
„вре ме чека ња је дуже од три мину те“. 
Вре ме чека ња је у ства ри нео гра ни че
но, јер сам јед ном при ли ком тести ра ла 
и било је братбра ту, пре ко пет на ест 
мину та. 

Е сад, у зави сно сти од тога да ли 
пози ва те при ват ну ком па ни ју, неку 
бан ку на при мер, или држав ну уста но
ву, зави си и однос девој чи ца и деча
ка са дру ге стра не жице. Ови из при
ват них ком па ни ја ће вам се оба ве зно 
изви ња ва ти што сте дуго чека ли, а 
ове дру ге баш забо ле уво што тро ши
те импул се. Они нема ју потре бу да се 
било коме изви ња ва ју, пошто им то не 
сто ји у опи су рад ног места. Међу тим, 
изви ња ва ли се или не, све то оста вља 
неки нео би чан ути сак и чисто зава пи те 
„дај те ми ста ри добри шал тер да могу 
ко човек да се жалим“. Јер ствар но, 
кад има те неки про блем, било да је у 
пита њу теле фон, каблов ска, бан кар
ски рачун, поре ски дуг, било, било шта, 
чека ње на кол цен тру је послед ње што 
вам тре ба. Неки пут нисте сасвим ни 
сигур ни који тастер тре ба да при ти сне
те, па ако погре ши те, то вас одве де 
у сасвим десе том прав цу, који нисте 
хте ли, па мора те из почет ка. Доду ше, 
гото ви сви кол цен три има ју ону могућ
ност „или саче кај те да вам се јави опе
ра тер“. Е, ту може да се чeка до бесве
сти, зато што су, да не пона вљам, сви 
опе ра те ри зау зе ти. 

Поне кад поми слим да су сви опе
ра те ри увек зау зе ти, у било које доба 
дана и ноћи да зове те. Поми слим да 
они по дефи ни ци ји мора ју бити зау
зе ти, јер како би ина че мал тре ти ра ли 

оби чан свет? Таман посла да вам се 
одмах јаве и реше про блем. Шта бисте 
ви поми сли ли? У, мај ку му, па ово уоп
ште није ни био неки про блем. Ова ко, 
и кад јесте и кад није „неки“ про блем, 
има да буде пра ви про блем. Про блем, 
ако ништа дру го, да сту пи те у кон такт 
са „над ле жни ма“ у виду теле фон ске 
секре та ри це зва не кол цен тар.

Кад сте љути што вам се нико не 
јавља, што вас воза ју од тасте ра један 
до тасте ра девет, и обр ну то, кад уза

луд чека те и слу ша те при јат ну музи ку 
(некад је био Кондоров лет, али сад 
је гото во про те ран са свих кол цен
та ра), дакле, кад све кипи у вама од 
немо ћи и беса, поми сли те да је то у 
ства ри заве ра про тив вас и вашег пра
ва да доби је те нор мал ну услу гу. Међу
тим, то и јесте наме ште но тако да се, 
док чека те, ваш бес пола ко сти ша ва. 
Или јед но став но раз би је те теле фон
ску слу ша ли цу и завр ши те посао. Па 
ви бирај те. 

Е сад, у зави сно сти од тога да ли пози ва те при ват ну 
ком па ни ју, неку бан ку на при мер, или држав ну уста но ву, 
зави си и однос девој чи ца и деча ка са дру ге стра не 
жице. Ови из при ват них ком па ни ја ће вам се оба ве зно 
изви ња ва ти што сте дуго чека ли, а ове дру ге баш забо
ле уво што тро ши те импул се. Они нема ју потре бу да се 
било коме изви ња ва ју пошто им то не сто ји у опи су рад
ног места. Међу тим, изви ња ва ли се или не, све то оста
вља неки нео би чан ути сак и чисто зава пи те „дај те ми 
ста ри добри шал тер да могу ко човек да се жалим“
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ЗОРАН СЕМЕ НО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИН СКОГ ОДБО РА СНС У ШИДУ

Фина ли зу ју се про јек ти о који ма 
Шиђа ни машта ју деце ни ја ма
Ми смо за мање од две 

годи не успе ли да 
изгра ди мо водо вод ну 

мре жу у Соту, Бикић 
Долу, Приви ној Гла ви. 

Почет ком наред не 
годи не биће завр ше на 

Љуба и у дру гој
поло ви ни Моло вин. 

Више од осам годи на 
се касни ло са

про јект нотех нич ком 
доку мен та ци јом за 

изград њу инду стриј ске 
зоне. Данас је

изград ња при кра ју, 
ура ђе на је

атмос фер ска
кана ли за ци ја,

изгра ђе не потреб не 
сао бра ћај ни це, гра де 

се тра фо ста ни це и 
водо вод на мре жа, 

дове ден гас до
инду стриј ске зоне,

као и до свих места у 
шид ској општи ни, каже 

Зоран Семе но вић

Про сла ва десе то го ди шњи це осни
ва ња Срп ске напред не стран ке у 
Шиду, која је одр жа на 19. окто бра, 

била је при ли ка да са пред сед ни ком 
Општин ског одбо ра Зора ном Семе но ви
ћем, пораз го ва ра мо о прет ход них десет 
годи на као и о пла но ви ма за будућ ност.

– Срп ска напред на стран ка у Шиду је 
осно ва на у исто вре ме када је осно ва
на и на тери то ри ји целе Срби је. Од оних 
поче та ка који су за сва ку стран ку тешки, 
дошли смо до тога да је на локал ним 
избо ри ма 2012. годи не СНС поче ла да 
уче ству је у поли тич ком живо ту у Шиду. 
Тада је осво је но око три хиља де гла со
ва, бли зу 20 про це на та. Од тада запра во 

СНС води шид ску општи ну, каже Зоран 
Семе но вић. 

М НОВИНЕ: Шта сма тра те пре крет
ни цом у раз во ју стран ке?

ЗОРАН СЕМЕНОВИЋ: То су сва ка
ко локал ни избо ри 2016. годи не. На тим 
избо ри ма СНС оства ру је свој исто риј ски 
резул та та на лока лу, 49,20 одсто, осво је
них осам и по хиља да гла со ва. На пред
сед нич ким избо ри ма 2017. осво ји ли смо 
63 одсто. То је само знак да је СНС расла, 
ску пља ла и саби ра ла нај бо ље људе, који 
су има ли визи ју и који су желе ли да се 
боре за Шид, пра те ћи пут Алек сан дра 
Вучи ћа, који је истра јан у наме ри да од 

Срби је напра ви боље место за живот. 
Срп ска напред на стран ка у шид ској 
општи ни има пре ко две хиља де чла но ва, 
са тен ден ци јом да јој сва ко днев но при
ла зе мла ди, обра зо ва ни и добри људи, 
који сво јим радом желе да уна пре де како 
рад Општин ског одбо ра, тако и да помог
ну шид ској општи ни. Да наша општи на 
поста не боље место за живот, да се људи 
у њој запо шља ва ју и ства ра ју сво је место 
за живот.

У општи ни Шид су се од 2000. годи
не мења ле мно ге поли тич ке гар ни ту ре 
на вла сти, али неког бит ни јег пома ка у 
сми слу еко ном ског и инфра струк тур

Бави мо се ства ри ма које зна че гра ђа ни ма: Зоран Семе но вић

M NOVINE :
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ног раз во ја није било. Шта је био раз
лог што је Шид таво рио толи ке годи
не? 

Као и за стран ку, тако и за шид ску 
општи ну пре су дан моме нат је 2016. годи
на. До тада је мно го енер ги је тро ше но на 
уза јам не сурев њи во сти малих поли тич
ких пари ја, које су као део већих коа ли
ци ја има ле „уце њи вач ки“ капа ци тет. Те 
стран ке су у сва ком тре нут ку гле да ле да 
задо во ље неке сво је стра нач ке инте ре се 
и инте ре се људи који су у њима. Тек 2016. 
годи не, када је СНС осво ји ла апсо лут ну 
власт, 23 од 39 одбор ни ка, ство ри ли су се 
усло ви да се раз ми шља о Шиду и инте
ре си ма Шиђа на. Тек тада су неки лич ни 
инте ре си пре ста ли да буду у првом пла ну. 
Тада је пре ста ла и „пар тиј ска трго ви на“. 
Од дола ска СНС на власт у покра ји ни, 
шид ска општи на је доби ла за две годи не 
сред ста ва коли ко није доби ла у послед
њих осам годи на, док су биле демо кра
те. Демо крат ска власт је Шид ста ви ла на 
неку иви цу и скрај ну ла га са свих токо
ва. Због тога у Шиду није била изгра ђе
на инду стриј ска зона, због тога  у Шиду 
у пет села није било водо вод не мре же, 
због тога у Шиду није било инве сти ци ја, 
гаси фи ка ци ја је тап ка ла у месту... Ми смо 
за мање од две годи не успе ли да изгра
ди мо водо вод ну мре жу у Соту, завр ше
на је у Бикић Долу, Приви ној Гла ву ће за 
месец дана бити ура ђен тех нич ки при јем 
и то је гото во. У про јек ту је Љуба и почет
ком наред не годи не ће тај про је кат бити 
и реа ли зо ван, и у дру гој поло ви ни сле де
ће годи не Моло вин. И тиме ћемо зао кру
жи ти посао, тако да ће сва шид ска места 
има ти воду. То је осно ва за живот. Ми не 
може мо да асфал ти ра мо сва ки сокак, не 
може мо да уве де мо кана ли за ци ју у сва
ко село, али водо вод је основ живо та у 
сва ком селу. Даље, више од осам годи на 
се касни ло са про јект нотех нич ком доку
мен та ци јом за изград њу инду стриј ске 
зоне. Ми смо за мање од две годи не, не 
само завр ши ли тај про јект ни део, изме
ни ли про стор ни план општи не и доне ли 
сва потреб на доку мен та, него смо ура
ди ли сву нео п ход ну атмос фер ску одвод
њу, изгра ди ли потреб не сао бра ћај ни це, 
дове ли гас до инду стриј ске зоне, као и до 
свих места у шид ској општи ни. Закључ но 
са фебру а ром 2019. годи не, гас ће сти ћи 
до свих места шид ске општи не и сва ко 
дома ћин ство или при вред ни субјект ће 
има ти могућ ност да се при кљу чи на гасну 
мре жу. У инду стриј ској зони се тре нут но 
раде тра фо ста ни це како би се обез бе ди

ло поу зда но напа ја ње елек трич ном енер
ги јом и завр ша ва се водо вод на мре жа. 
Када погле да мо све како је нека да рађе
но, а шта се данас ради, чиње ни ца је да 
се у послед ње две годи не фина ли зу ју 
мно ги про јек ти о који ма Шиђа ни машта ју 
деце ни ја ма. 

Поред инду стриј ске зоне, која је сва
ка ко кључ на за даљи раз вој општи не, 
шта су још ваши при о ри те ти?

Ми се као општи на одго вор но пона ша
мо и пре ма нашим пољо при вред ни ци ма. 
Омо гу ћа ва мо им еду ка ци ју како би могли 
да иду пре ма европ ским фон до ви ма, да 
кон ку ри шу и дођу до сред ства. У стал ном 
смо кон так ту са покра јин ским секре та ри
ја том за пољо при вре ду, који нам пома
же на само у изград њи атар ских путе ва, 
чишће њу и изград њи канал ске мре же, 
него и у мно гим дру гим про јек ти ма. Ту 
посеб но морам иста ћи кома са ци ју ката
стар ских општи на у општи ни, која је ста
ла 1988. годи не, пре 30 годи на. Тај посао 
се данас наста вља. Ради мо кома са ци
ју ката стар ске општи не Моро вић која је 
изу зет но важан зато што ту има мо вели
ки руб шуме, пољо при вред ни рејон, који 
је испар це ли сан пре 150 годи на и има мо 
неу твр ђен гра ђе вин ски рејон. Неве ро
ват но је да то није могло биту ура ђе но у 
вре ме када се пре мер ради пре ко сате
ли та. Овај посао тра је већ годи ну дана и 
тра ја ће још годи ну и по, а сле де ћи корак 
су Моло вин и Батров ци. Ми смо у директ
ним пре го во ри ма и доне ли смо про то
кол о сарад њи са хрват ском општи ном 
Дре но вац о отва ра њу гра нич ног пре ла за 
Јаме на – Рачи нов ци. Тиме би се сма њи
ло опте ре ће ње на посто је ћим гра нич ним 
пре ла зи ма а Јаме ни би се удах нуо нов 
живот. Има ту још низ дру гих ства ри, да 

не поми њем да смо ком плет но обно ви ли 
згра ду Кул тур нообра зов ног цен тра, од 
бине до седи шта, да смо ура ди ли прву 
фазу рекон струк ци је згра де Основ не 
шко ле „Срем ски фронт“ уз помоћ вла де 
Срби је. Сле де ће годи не на исти начин 
пла ни ра мо да обно ви мо и шко лу „Бран
ко Ради че вић“. Локал на само у пра ва је 
поче ла да се бави ства ри ма које зна че 
гра ђа ни ма. У нашим врти ћи ма има места 
за сву децу, у нашим шко ла ма је топло, 
чисто. Наши гра ђа ни су и поред мигрант
ске кри зе, која је пого ди ла изме ђу оста
лих места и Шид, пока за ли зави дан ниво 
толе ран ци је. У при хват ним цен три ма на 
тери то ри ји шид ске општи не има око 800 
мигра на та, али има их још око 300 неле
гал них. Ова власт је напра ви ла дого вор 
са гра ђа ни ма који нам пома жу да пре бро
ди мо све оно што нас је сна шло. Ми ту 
кри зу не може мо да кон тро ли ше мо, али 
може мо да пред у пре ди мо про бле ме на 
нашој тери то ри ји. У том има мо без ре зер
вну подр шку Коме са ри ја та за избе гли це 
и Мини стар ства за рад, борач ка и соци
јал на пита ња. Сва ко днев но смо у кон так
ту и они поку ша ва ју да нам помог ну, како 
би тај про блем на што без бол ни ји начин 
реша ва ли.

За добре резул та те потре бан је и 
добар тим?

СНС у Шиду је ство ри ла добар тим. 
Оку пи ли смо људе који има ју бога то и 
живот но и про фе си о нал но иску ство, али 
има мо и мла де људе који ма тре ба пре
не ти то иску ство, како би Шид могао да 
кре не путем интен зив ни јег раз во ја. Јер, 
заи ста касни мо за Митро ви цом, Румом, 
Инђи јом и Пазо вом... Али кре ну ли смо 
и ја знам да се неће мо зау ста ви ти док 
се не изјед на чи мо са оста лим срем ским 
општи на ма. 

Вели ка поли тич ка подр шка гра ђа на 
зна чи и вели ку одго вор ност. Како се 
носи те са тим?

Вели ка подр шка гра ђа на зна чи и вели
ку одго вор ност. Вели ки су иза зо ви и често 
нема вре ме на ни за при ват ни живот. Али, 
када види мо коли ко наш пред сед ник 
Алек сан дар Вучић свог вре ме на посве
ћу је бољит ку Срби је, коли ко се анга жу
је на мно гим фрон то ви ма, и око Косо ва 
и Мето хи је и око при вла че ња стра них 
инве сти то ра, а у исто вре ме трпи толи ке 
напа де тако зва не опо зи ци је, на нама који 
га пра ти мо је, да то исто ура ди мо у сво
јим локал ним сре ди на ма. Наш посао на 
лока лу је сигур но мно го лак ши од њего
вог.  С. Цуца нић

СНС је ство ри ла добар тим. Оку пи ли смо људе 
који има ју бога ти и живот но и про фе си о нал но 
иску ство, али има мо и мла де људе који ма тре ба 
пре не ти то иску ство како би Шид могао да кре
не путем интен зив ни јег раз во ја. Јер, заи ста 
касни мо за Митро ви цом, Румом, Инђи јом и 
Пазо вом... Али кре ну ли смо и ја знам да се неће
мо зау ста ви ти док се не изјед на чи мо са оста
лим срем ским општи на ма

Од дола ска СНС на власт у покра ји ни, шид ска 
општи на је доби ла за две годи не сред ста ва 
коли ко није доби ла у послед њих осам годи на 
док су биле демо кра те. Демо крат ска власт је 
Шид ста ви ла на неку иви цу и скрај ну ла га са 
свих токо ва. Због тога у Шиду није била изгра
ђе на инду стриј ска зона, због тога у Шиду у пет 
села није било водо вод не мре же, због тога у 
Шиду није било инве сти ци ја, гаси фи ка ци ја је 
тап ка ла у месту...
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ИНЂИ ЈА

Лоп те за све шко ле
Савез спор то ва општи не Инђи ја 

обез бе дио је укуп но 112 лоп ти 
за руко мет, фуд бал, кошар ку и 

одбој ку, које су на све ча но сти орга
ни зо ва ној почет ком про шле неде ље 
у Спорт ском цен тру Инђи ја, све ча
но уру чи ли пред став ни ци ма шко ла. 
Како је иста као Љубо мир Кова че вић, 
секре тар Саве за спор то ва општи не 
Инђи ја, ово је само јед на у низу акци ја 
којом су хте ли да помог ну обра зов ним 
уста но ва ма. 

– Све наше шко ле беле же изу зет не 
резул та те на школ ским так ми че њи ма 
на свим ниво и ма и то је један од раз
ло га због којих Савез спор то ва жели 
да им помог не на овај сим бо ли чан 
начин – рекао је Кова че вић и захва
лио се локал ној само у пра ви на помо
ћи.

Пред став ни ци ма свих основ них и 
сред њих шко ла, лоп те је уру чио пред
сед ник општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак, који је иста као том при ли ком да је 
под јед на ко важна сва ка врста помо ћи 
обра зов ним уста но ва ма.

– Ми у локал ној само у пра ви, сма
тра мо да су ова кве врсте помо ћи под

јед на ко важне, као и оне финан сиј ске. 
Тру ди мо се да у сарад њи са пред
став ни ци ма шко ла, сазна мо који су за 
њих при о ри тет ни про бле ми за реша
ва ње и у скла ду са тим, дого во ри мо и 
реа гу је мо – рекао је Гак.

Пред став ни ци Општи не Инђи ја и 
Саве за спор то ва још јед ном су под се
ти ли, да ће помоћ шко ла ма у рекви
зи ти ма и даље сти за ти, у скла ду са 
финан сиј ским могућ но сти ма.

М. Ђ.

Владимир Гак уру чио лоп те пред став ни ци ма шко ла

МЕЂУ НА РОД НИ ДАН СЛЕ ПИХ И СЛА БО ВИ ДИХ ОСО БА

Инте гра ци ја у дру штве не токо ве
Међу оп штин ска орга ни за ци

ја сле пих и сла бо ви дих осо ба 
Инђи ја  Ста ра Пазо ва са седи

штем у Инђи ји, обе ле жи ла је 15. окто
бар, Међу на род ни дан сле пих и сла бо
ви дих осо ба. У пита њу је орга ни за ци ја, 
која је осно ва на 1965. годи не и данас 
након више од пола века рада, бро
ји око 320 чла но ва из Инђи је и Ста ре 
Пазо ве. 

– Један од нај ва жни јих циље ва наше 
орга ни за ци је јесте инте гра ци ја сле пих 
и сла бо ви дих осо ба у све дру штве не 
токо ве и сва ко днев не актив но сти – 
обја шња ва Сло бо дан Божић, пред сед
ник орга ни за ци је сле пих и сла бо ви дих 
и исти че:

– Ми има мо слу жбу која сва ко днев но 
ради од седам до 15 часо ва, а секре
тар и помоћ ни рад ник су анга жо ва

ни на адми ни стра тив ним посло ви ма 
и пру жа њу услу га нашим чла но ви ма. 
Људи дола зе како би оства ри ли сво ја 
пра ва и потре бе, без обзи ра да ли је 
реч о соци јал ним услу га ма, здрав ству, 
пен зи о ном, запо сле њу и слич но.

У окви ру обе ле жа ва ња Дана белог 
шта па у про сто ри ја ма Међу оп штин ске 
орга ни за ци је у Инђи ји, упри ли че на је 
све ча ност на којој су уче ство ва ла деца 
из инђиј ских и ста ро па зо вач ких основ
них шко ла, чији су радо ви награ ђе ни 
на тра ди ци о нал ном ликов ном и лите
рар ном кон кур су. Поред нај мла ђих, 
при сут ни ма се обра тио и пред сед ник 
општи не Инђи ја.

– Општи на Инђи ја има добру сарад
њу са Међу оп штин ском орга ни за ци
јом сле пих и сла бо ви дих осо ба, која 
се делом финан си ра из нашег буџе
та. Тру ди мо се да испо шту је мо све 
потре бе чла но ва орга ни за ци је и могу 
да обе ћам да ће сле де ће годи не бити 
опре де ље но више сред ста ва за њихо
во дело ва ње – наја вио је Гак.

При сут ни на тра ди ци о нал ној све ча
но сти пово дом Дана белог шта па, има
ли су при ли ку да чују уче ни ке инђиј
ских и пазо вач ких шко ла, који су и ове 
годи не иска за ли емпа ти ју и соци јал ну 
одго вор ност пре ма сле пим и сла бо ви
дим лици ма.

М. Ђ.
Обе ле жен Међу на род ни дан сле пих и сла бо ви дих осо ба
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Регре си ра ње 
пре во за

Ради оства ри ва ња пра ва на регре си ра ње тро
шко ва пре во за сту де на та у међу ме сном сао бра ћа
ју до кра ја буџет ске 2018. годи не (за месе це: окто
бар, новем бар и децем бар) сред стви ма из буџе та 
АП Вој во ди не за 2018. годи ну, сту ден ти су дужни 
да нај ка сни је до 1. децем бра 2018. годи не под
не су зах тев Општин ској упра ви општи не Инђи ја, 
Оде ље њу за дру штве не делат но сти. Како оба ве
шта ва ју из овог Оде ље ња, пра во може оства ри ти 
сту дент који испу ња ва сле де ће усло ве: има пре би
ва ли ште на под руч ју општи не Инђи ја, сва ко днев
но путу је на међу ме сној рела ци ји од места ста но
ва ња до висо ко школ ске уста но ве, шко лу је се на 
терет буџе та, први пут упи су је годи ну сту ди ја, није 
кори сник услу га сме шта ја у сту дент ским цен три ма, 
није кори сник сту дент ских сти пен ди ја и кре ди та од 
Мини стар ства про све те и нау ке Репу бли ке Срби је, 
Вла де АП Вој во ди не, локал не само у пра ве, Репу
блич ке фон да ци је за раз вој науч ног и умет нич ког 
под млат ка, Фон да за сти пен ди ра ње даро ви тих 
сту де на та Уни вер зи те та у Новом Саду и дру гих 
разних фон да ци ја.

Под но си лац зах те ва је дужан да уз зах тев при
ло жи: лич ну кар ту или уве ре ње о пре би ва ли шту, 
потвр ду факул те та о редов но упи са ном семе стру 
на терет буџе та РС, потвр ду да није кори сник сме
шта ја у сту дент ском цен тру, фото ко пи ју индек
са (само прве две стра не), доказ да сва ко днев но 
путу је на међу ме сној рела ци ји од места ста но ва
ња до висо ко школ ске уста но ве коју поха ђа (копи ја 
месеч не кар те или 30 поје ди нач них кара та пре во
зни ка) и фото ко пи ју теку ћег или штед ног рачу на 
отво ре ног на лич но име. М. Ђ.

РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЈА КАПИ ТАЛ НИХ ПРО ЈЕ КА ТА У БЕШКИ

Изград ња пове зног цево во да
Пре ко 85 мили о на дина ра биће 

уло же но до кра ја теку ће годи не у 
два капи тал на про јек та за ста

нов ни ке Бешке. У пита њу су две инве
сти ци је које су од вели ког зна ча ја за 
ово инђиј ско село. Први про је кат јесте 
изград ња кућ них при кљу ча ка фекал не 
кана ли за ци је, вре дан 60 мили о на дина
ра, чија је реа ли за ци ја поче ла. Овај 
про је кат финан си ра се сред стви ма из 
буџе та општи не Инђи ја. Сле де ће неде
ље поче ће реа ли за ци ја дру гог про јек та 
који се тиче изград ње пове зног цево во
да Инђи јаБешка, вред ног 25 мили о на 
дина ра, чиме ће трај но бити  решен 
про блем неста ши ца воде у овом инђиј
ском селу.

 Дав них дана је запо чет про је кат 
изград ње кана ли за ци је у Бешки, али 
ника да није завр шен. Оста ла је нај ску
пља послед ња фаза коју сада ради мо, 
како смо и обе ћа ли. Про је кат изно си 60 
мили о на дина ра за фазу изград ње кућ
них при кљу ча ка фекал не кана ли за ци је 
 иста као је Вла ди мир Гак, пред сед ник 
Општи не Инђи ја и додао:

 То није једи ни про је кат који ради мо 
у Бешки. Иза бран је изво ђач радо ва и 

пот пи сан уго вор за пове зни цево вод 
Инђи јаБешка, а радо ви почи њу сле де
ће неде ље. На овај начин ћемо обез бе
ди ти ста бил но водо снаб де ва ње како у 
Бешки тако и у Чор та нов ци ма. 

Како је потвр дио први човек општи не 

Инђи ја, посао ће бити завр шен до кра ја 
годи не и под се тио да је уче шће Покра
јин ског секре та ри ја та за пољо при вре
ду, водо при вре ду и шумар ство у овом 
про јек ту 70 одсто, док 30 посто финан
си ра општи на. М. Ђ.

Два капи тал на про јек та за Бешку

САЈАМ СТВА РА ЛА ШТВА СЕО СКИХ ЖЕНА У ВОЈ ВО ДИ НИ

Пећин це пред ста ви ло 
седам удру же ња

У неде љу, 14. окто бра, у 
Новом Саду је одр жан јуби
лар ни 10. Сајам ства ра ла

штва сео ских жена у Вој во ди ни, 
на којем је уче ство ва ло пре ко 
200 удру же ња жена, међу који ма 
седам удру же ња са тери то ри је 
пећи нач ке општи не.

Чла ни це Удру же ња жена 
Шима нов чан ке, УЖ Весе ли це 
из Деча, УЖ Мај ка Анге ли на из 
Купи но ва, УЖ Лепо та Аша ње 
из Аша ње, УЖ Огар чан ке, УЖ 
Сун чев цвет из Доњег Товар ни
ка и УЖ Сре ми ца из Пећи на ца, 
пред ста ви ле су сво ју општи ну 
руко тво ри на ма и уку сним тра ди
ци о нал ним сре мач ким кола чи ма, 

а покро ви тељ њихо вог насту па 
била је пећи нач ка локал на само
у пра ва, која је свим удру же њи ма 
финан си ра ла тро шко ве пута.

Ову тра ди ци о нал ну мани фе
ста ци ју која за циљ има про мо ци
ју кре а тив но сти и пред у зет нич ког 
духа жена из рурал них под руч ја 
Вој во ди не, орга ни зу је Завод за 
рав но прав ност поло ва, а пово
дом обе ле жа ва ња Међу на род ног 
дана сео ских жена који је уста
но вљен Резо лу ци јом Гене рал не 
скуп шти не Ује ди ње них наци ја 
2007. годи не, како би жене широм 
све та ука за ле на посе бан допри
нос жена на селу, како и њихо ву 
кључ ну уло гу на селу.

Сре ми це на Сај му
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ПОЉОПРИВРЕДА

Суво вре ме не погодује
сетви пше ни це
Жетва јарих кул ту ра у рум ској 

општи ни се при во ди кра ју. 
Завр ше на је жетва сун цо

кре та, соје и куку ру за, док је вађе ње 
шећер не репе на поло ви ни засе ја них 
повр ши на.

Годи на је за рум ске пољо при вред ни
ке била посеб но успе шна када је реч 
о про из вод њи куку ру за и код ове кул
ту ре је оства рен про се чан род од 10 
тона по хек та ру, при нос сун цо кре та је 
три тоне, док је род соје на нивоу од 
3,5 тона. 

Про се чан при нос изва ђе не шећер не 
репе је 48 тона по хек та ру, уз вели ке 
про бле ме са поја вом тру ле репе.

Окто бар је и вре ме када тре ба окон
ча ти сетву пше ни це, јер је то нај по вољ

ни ји агро тех нич ки рок, али про из во ђа
чи овде има ју про бле ма са топлим и 
сувим вре ме ном. Пше ни ца је посе ја на 
на поло ви ни пла ни ра них повр ши на, 
а пољо при вред ни ци не журе са оба
вља њем сетве, јер је сетве ни слој сув 
и посе ја на пше ни ца не може да ник не, 
док не пад не киша. 

– Сетву би тре ба ло завр ши ти до 
кра ја окто бра. Због сувог земљи шта је 
оте жа но и изво ђе ње основ не обра де 
ора њем, па се и код овог посла чека
ју пада ви не да би се могао ква ли тет
но оба ви ти – исти че за наше нови не 
Горан Дроб њак, струч ни сарад ник 
у Пољо при вред ној струч ној слу жби 
Рума.

С. Џ.
Горан Дроб њак

ДОМ ЗДРА ВЉА

Вак ци на ци ја
про тив гри па

Рум ски Дом здра вља је ове 
годи не добио 2.266 вак ци на 
про тив гри па. У том бро ју је 
и 150 вак ци на, које су наме
ње не Герон то ло шком цен тру 
Срем, а вак ци на ци ја је поче ла 
поло ви ном окто бра. Оста ле су 
дистри бу и ра не по вак ци нал ним 
пунк то ви ма у самом Дому здра
вља – општој прак си, меди ци ни 
рада, кућ ној нези, деч јој и школ
ској амбу лан ти, али и по сели ма 
рум ске општи не.

Про шле годи не Дом здра вља 
Рума је добио 2.220 вак ци на и 
све су иско ри шће не, па је тада, 
због вели ког инте ре со ва ња, 
доби је на и додат на коли чи на 
вак ци на. 

Под се ћа мо, вак ци не са нај ви
ше пре по ру чу ју хро нич ним боле
сни ци ма, осо ба ма са сма ње ним 
иму ни те том и лици ма ста ри јим 
од 65 годи на, а пре вак ци на ци је 
потреб но је да се гра ђа ни обра
те сво јим иза бра ним лека ри ма.

Репу блич ки фонд за здрав
стве но оси гу ра ње је ове годи не 
наба вио, пре ко Инсти ту та Тор
лак, 241.620 доза вак ци на.

Пре по ру ка за оне који би тре
ба ло да при ме вак ци ну је да то 
учи не што пре, док нема епи де
ми је, јер је потреб но две до три 
неде ље да се раз ви је иму ни тет. 

Као и рани јих годи на, ове вак
ци не су наба вље не од фран
цу ског про из во ђа ча Сано фи
Пасте ра. Пре ма пре по ру ци 
Свет ске здрав стве не орга ни за
ци је, вак ци на садр жи три типа 
виру са АХ1Н1, АХ3Н2 и вирус Б, 
јер су то виру си који се оче ку ју 
ове годи не. С. Џ.

ГЛАВ НА УЛИ ЦА

Оре зи ва ње дрве ћа

Упо ре до са вели ким 
радо ви ма на ком
плет ној рекон струк ци

ји Глав не ули це, рад ни ци 
ЈП Кому на лац запо че ли су 
поло ви ном окто бра, оре зи
ва ње ста ба ла у том њеном 
делу.

На том поте зу се нала
зи пре ко 160 ста ба ла липе, 
чије ће кро шње бити оре за
не, што ће пру жи ти могућ
ност да се поно во фор ми ра
ју мла де кро шње.

– Ова ко вели ку акци
ју уре ђе ња кро шњи дрве
ћа нисмо има ли у послед
њих 12 годи на. Дина ми ка је 
испла ни ра на тако, да ће се 
радо ви завр ши ти у пред ви
ђе ном року који се покла па 

са завр шет ком рекон струк
ци је ули це, како би и нови 
изглед дрве ћа допри нео 
бољем изгле ду ули це, а и 
сама ста рост ста ба ла зах
те ва ла је оре зи ва ње. Један 
од раз ло га је и поста вље на 
нова јав на расве та, која је 
на неким мести ма била пот
пу но закло ње на кро шња ма, 
па ће се, после овог оре зи
ва ња, доби ти и мак си ма лан 
ефе кат осве тље ња – каже 
Дра ган Панић, дирек тор ЈП 
Кому на лац. 

На неко ли ко места у 
Глав ној ули ци, на поте зу од 
Малог пар ка до Змај Јови не 
ули це, до сада је посе че но 
шест ста ба ла због ста ро
сти или боле сти, тако да ће 

на та места бити поса ђе не 
нове сад ни це.

 – Уко ли ко у току овог 
посла Општин ска коми си
ја про це ни да неко ста бло 
угро жа ва без бед ност гра ђа
на, она ће изда ти налог за 
сече ње тог ста бла, а наша 
је оба ве за да га изва ди мо 
и заса ди мо ново – рекао је 
Дра ган Панић. С. Џ.

Оре зи ва ње кро шњи у Глав ној ули ци

Дра ган Панић
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ВИДЕО НАД ЗОР НА ВАЖНОЈ РАС КР СНИ ЦИ

За већу без бед ност гра да
Чети ри каме ре за видео 

над зор поста вље не су 
и на рас кр сни ци Орло

ви ће ве и ули ца 15. мај и 15. 
август.

На овај начин локал на 
само у пра ва наста вља да 
реа ли зу је про је кат опре ма
ња видео над зо ром нај ва
жни јих рас кр сни ца у Руми, 
а про јек том су обу хва ће не и 
све основ не и сред ње шко ле 
на тери то ри ји општи не.

Реа ли за ци ја овог про јек та 
је запо че ла пре три годи не, 
када су поста вље не и прве 
каме ре на рас кр сни ци Глав
не, ули ца Орло ви ће ве и 
Желе знич ке.

 – Сада има мо ситу а ци ју 
да су све основ не и сред
ње шко ле покри ве не видео 
над зо ром, али и да се шири 
број рас кр сни ца на који ма 
сао бра ћај сни ма ју каме ре. 
Сред ства за реа ли за ци ју 
овог про јек та су, углав ном, 
обез бе ђе на са виших нивоа 
вла сти, док је наше уче шће 
25 одсто од укуп не вред
но сти про јек та – рекао је 
Душан Љуби шић, начел ник 
Општин ске упра ве.

Покра јин ски секре та ри
јат за при вре ду и тури зам 

је обез бе дио 75 одсто сред
ста ва у теку ћој годи ни, одно
сно око 2,7 мили о на дина
ра, а поред ове рас кр сни це, 
видео над зо ром су покри ве
не и основ не шко ле „Вељ
ко Дуго ше вић“ и „Иво Лола 
Рибар“.

Видео над зор пра те и над
ле жни слу жбе ни ци у Поли
циј ској ста ни ци у Руми, јер 
је успо ста вљен видеолинк 
и у сва ком тре нут ку посто ји 
могућ ност уви да у то шта се 
деша ва на нај про мет ни јим 
рас кр сни ца ма у гра ду. С. Џ.

Душан Љуби шић

Видео над зор у Oрловићевој ули ци

ЈАВ НА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА НАЦР ТА ПРО СТОР НОГ ПЛА НА

Боља сао бра ћај на пове за ност
Јав на пре зен та ци ја нацр

та изме на и допу на Про
стор ног пла на под руч ја 

посеб не наме не инфра струк
тур ног кори до ра држав ног 
пута I реда број 21, Нови Сад  
Рума  Шабац и држав ног пута 
I реда број 19, Шабац  Лозни
ца одр жа на је у рум ском Кул
тур ном цен тру 17. окто бра.

Дра га на Дун чић, помоћ ни
ца дирек то ра Заво да за урба
ни зам Вој во ди не и одго вор ни 
пла нер. под се ти ла је да је овај 
план донет 2011. годи не на 
сед ни ци Вла де Срби је.

 – Пред мет изме на и допу
на је оби ла зни ца око Руме, јер 
оби ла зни цу која је рани је дата 
пла ном тре ба уса гла си ти са 
сада шњим потре ба ма и ситу
а ци јом на тере ну. Ура ђе на је 
тех ноеко ном ска ана ли за и на 
осно ву тога су рађе не изме не 
и допу не, а у скла ду са Зако
ном о пла ни ра њу и изград њи 
и пошту ју ћи про пи са не про

це ду ре. После јав ног уви да. 
план иде на сагла сност мини
стар ста ва, а после на усва ја
ње у Вла ду Срби је – рекла је 
за наше нови не Дра га на Дун
чић.

Мил ка Павло вић, дирек тор
ка ЈУП План Рума, каже да се 

ради о важном путу и захва
љу ју ћи њему се оства ру је 
боља сао бра ћај на и еко ном
ска пове за ност Руме са реги
о ном, али и сусед ним земља
ма.

 – Један део тра се про ла
зи кроз наше рад не зоне Југ 
и Рум ску петљу, а нај ве ћи 
део про ла зи поред Пла ти че
ва и пре Клен ка се гра ди нови 
мост и пре ба цу је у Шабац. 
Изме не се кон крет но одно се 
упра во на део код Руме, да се 
обез бе ди боља сао бра ћај на 
при сту пач ност, али и избег не 
насе ље ни део, оста ла тра са 
је иста – исти че Мил ка Павло
вић.

Зоран Кор дић, одго вор ни 
пла нер каже, да се пред мет
не изме не одно се на 11 кило
ме та ра пута и то од 36. до 47. 
кило ме тра пута чији је план 
усво јен пре седам годи на.

 – Део који се тиче Хрт ко ва
ца, Јар ка, Пла ти че ва и Клен ка 

са мостом је тема неке дру
ге пар ти је, а ово је пар ти ја 3, 
која обра ђу је само оби ла зни
цу Рума, и то део који је већ 
посто је ћи пут, јед на моди фи
ко ва на вари јан та због пози ци
је рад не зоне па се ту кори гу је 
тра са, од над во жња ка до саме 
петље Рума. Уз пут су пред ви
ђе не сер ви сне сао бра ћај ни це 
за опслу жи ва ње рад не зоне и 
при лаз оста лим садр жа ји ма. 
У првом делу ће се иско ри сти
ти део посто је ћег маги страл
ног пута М 21, а у дру гом делу 
се ради нова тра са, са новим 
рас кр сни ца ма, још један над
во жњак, биће пет петљи и пет 
пре ла за, а биће по две тра ке 
у оба сме ра – кон кре ти зо вао 
је изме не и допу не Зоран Кор
дић.

Јав ни увид у изме не и допу
не тра је од 8. окто бра до 6. 
новем бра и то у Руми, у про
сто ри ја ма ЈУП План и у над
ле жном Мини стар ству. С. Џ.

Мил ка Павло вић
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ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО БУЏЕ ТИ РА њЕ

Поче ло гла са ње за про јек те
У окви ру четвр тог про це са пар

ти ци па тив ног буџе ти ра ња, 18. 
окто бра је запо че ло гла са ње 

гра ђа на, који се опре де љу ју за седам 
пону ђе них про је ка та. Гла са ње је запо
че ло на Град ском тргу, а тра ја ће до 27. 
окто бра. После суми ра ња резул та та, 
почет ком новем бра ће бити позна то, 
за које про јек те су се Румља ни опре
де ли ли да се нађу у буџе ту за наред ну 
годи ну, а током наред не годи не и реа
ли зу ју.

Румљан ка Јасми на Томић каже, да 
је добро да гра ђа ни могу да изра зе 
сво је мишље ње и да се у гра ду ура ди 
нешто што они желе, да се побољ ша ју 
усло ви живо та и да сви ма буде боље.

 – Тре ба ло би да буде тако и у буду
ће, а и до сада је доста ура ђе но од 
оног што су гра ђа ни пред ло жи ли. Ево, 
уре ђу је се и Глав на ули ца, све у циљу 
да нам град буде леп ши, уре ђе ни ји и 
да што боље живи мо – рекла је Јасми
на Томић.

– Добро је што локал на само у пра ва 
пита гра ђа не шта да се ради. Ја такво 
опре де ље ње подр жа вам, мислим да 
је ово уре ђе ње деч јих игра ли шта увек 
добро, као и про јек ти по шко ла ма, 
дакле за нашу децу, мени је то нај ва
жни је – каже Нада Савић.

Дра ган Коса но вић, шеф Оде ље ња 
за локал ни еко ном ски раз вој и пред
сед ник Тима за пар ти ци па тив но буџе
ти ра ње, под се ћа да је овом акци јом 
на Град ском тргу запо че ло гла са ње у 
свим сре ди на ма.

 – До сада видим пози тив не реак
ци је и циљ нам је да заи ста што више 

гра ђа на укљу чи мо у овај про цес пар
ти ци па тив ног буџе ти ра ња. Пред ло зи 
за град су уре ђе ње деч јих игра ли шта 
у Лењи но вој и Косов ској ули ци, поста
вља ње тар тан атлет ске ста зе у дво ри
шту основ них шко ла „Душан Јер ко вић“ 
и „Вељ ко Дуго ше вић“, уре ђе ње изле
ти шта Бор ко вац, одно сно поста вља ње 
лет њи ков ца, клу па, чесми и пра те ћег 
моби ли ја ра, као и нови урба ни моби
ли јар на Град ском тргу – каже Дра ган 
Коса но вић.

Када је реч о сели ма, про јек ти о који
ма ће се гла са ти, су уре ђе ње цен тра 
села у Вито јев ци ма, Доњим Петров ци
ма, Никин ци ма и Павлов ци ма, потом 
поста вља ње моби ли ја ра за деч ја 
игра ли шта у Пла ти че ву, Путин ци ма и 
Хрт ков ци ма, као и уре ђе ње ауто бу ских 
ста ја ли шта у Жар ков цу, Клен ку, Кра
љев ци ма и Сте ја нов ци ма, дакле гра
ђа ни се опре де љу ју за укуп но седам 
пону ђе них про је ка та.

С. Џ.

Дра ган Коса но вић и Јасми на Томић

КЛЕ НАК

Обе ле жен Дан осло бо ђе ња
Пово дом Дана осло бо ђе ња Клен

ка у Дру гом свет ском рату, поло
же ни су вен ци на спо менобе

леж је палим осло бо ди о ци ма Клен ка и 
совјет ским пило ти ма који су, са помоћ
ног аеро дро ма поред Саве код Клен ка, 
поле та ли на задат ке током бор би за 
про бој Срем ског фрон та.

Вен це су поло жи ли пред став ни ци 
Амба са де Руси је, локал не само у пра
ве на челу са Сте ва ном Кова че ви ћем, 
пред сед ни ком СО Рума, ОО СУБ НОРа 
Рума, Шабац и Бога тић,  Вој ске Срби је, 
гар ни зо на у Срем ској Митро ви ци, као и 
пред став ни ци СПС Руме и Шап ца.

Овај зна ча јан датум из Дру гог свет

ског рата, је обе ле жен пола га њем вена
ца и про гра мом, у којем су уче ство ва ли 
уче ни ци ОШ „23. окто бар“ и чла но ви 
фол клор ног ансам бла из Клен ка. 

При ка зан је и доку мен тар ни филм 
Крвави марш (Шабац  Јарак), који је 
током ове годи не сни ман у Клен ку.

 С. Џ.
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ЈКП ВОДО ВОД

Пове зи ва ње Чал ме
на град ску мре жу
Јав но кому нал но пред

у зе ће Водо вод у Срем
ској Митро ви ци, про

шле неде ље је поче ло са 
радо ви ма на изград њи 
водо вод не мре же, којом ће 
мешта ни Чал ме бити при
кљу че ни на јав ни систем 
водо снаб де ва ња. 

Чал ма се до сада снаб
де ва ла водом путем соп
стве не црп не ста ни це, чије 
су рекон струк ци је повре
ме но рађе не, али капа ци
те ти локал них буна ра нису 
били довољ ни за снаб де ва

ње чита вог села, посеб но у 
пери о ди ма пове ћа не потро
шње. 

Радо ве на поста вља њу 
водо вод них цеви на Ман ђе
ло шком путу оби шао је 18. 
окто бра дирек тор ЈКП Водо
вод Бори слав Бабић. 

– Укуп на вред ност инве
сти ци је је 15,7 мили о на 
дина ра, а радо ви су финан
си ра ни у сарад њи са Покра
ји ном, од које смо доби ли 
око 10 мили о на. Спа ја ње 

Чал ме на град ски водо вод 
врши се у дужи ни од неких 
шест кило ме та ра, и нада
мо се да ћемо за око месец 
дана завр ши ти радо ве. Тре
нут но се ради на дово ђе њу 
воде од резер во а ра у Ман
ђе ло су до резер во а ра у 
Чал ми. До сада смо ура ди
ли око 550 мета ра. Про бле
ми су углав ном наста ја ли 
у лет њем пери о ду, када је 
водо снаб де ва ње било оте
жа но, а на овај начин ћемо 

те про бле ме реши ти – изја
вио је Бабић. 

Водо вод не цеви које се 
пола жу на поме ну тој тра си 
су поли е ти лен ске, преч ни ка 
125 мили ме та ра. При кљу
че њем на град ски водо вод, 
мешта ни ма Чал ме биће 
обез бе ђе на редов на испо
ру ка воде за пиће, тран
спор то ва на директ но из 
Постро је ња за пре ра ду воде 
у Срем ској Митро ви ци.

Н. М.
Бори слав Бабић

Радо ви на постављању цеви

Успешно отклоњен квар
У сре ду, 17. окто бра, на 

делу водо вод не мре
же у насе љу Ста ри 

мост у Срем ској Митро ви ци 
дошло је до хава ри је. Рад
ни ци ЈКП Водо во да одмах 
су иза шли на терен, али су у 
почет ку има ли про бле ма са 
иден ти фи ка ци јом места на 
којем је дошло до хава ри је. 
Ипак, место пуца ња цеви је 
про на ђе но, и одмах потом 
при сту пи ло се сани ра њу 
ква ра. 

Због поме ну те хава ри је, 
при ти сак воде у Гра ду био 
је сма њен, а у неким дома
ћин стви ма, на при мер у 
насе љу Мати је Хуђи, 17. и 
18. окто бра није било воде. 
Нор мал но водо снаб де ва ње 
успо ста вље но је у четвр так, 
18. окто бра, у вечер њим 
часо ви ма.  Н. М.

Откла ња ње ква ра у Насељу Стари мост
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Измењен Статут Града
На сед ни ци Скуп шти не гра да, одр

жа ној 17. окто бра у Срем ској 
Митро ви ци, усво је но је 19 тача ка 

днев ног реда. Међу њима, нашао се и 
пред лог одлу ке о при сту па њу доно ше
ња ста ту та Гра да, а пре ма речи ма гра
до на чел ни ка Вла ди ми ра Сана де ра, до 
про ме не ста ту та доћи ће због њего вог 
ускла ђи ва ња са репу блич ким закон
ским про пи си ма. 

– Сушти на изме не ста ту та је про
ме на Зако на о локал ној само у пра ви, 
који пред ви ђа да се ста ту ти гра до ва и 
општи на ускла де са новим зако ном. Ту 
има одре ђе них изме на, али не толи ко 
вели ких да би ути ца ле на функ ци о ни
са ње локал не само у пра ве – рекао је 
Сана дер. 

Тако ђе, усво јен је и пред лог одлу ке 
о рефи нан си ра њу дуго роч них кре ди та 
за капи тал не инве сти ци о не рас хо де, 
око чега је дошло до рас пра ве изме ђу 
начел ни ка Град ске упра ве за буџет и 
локал ни еко ном ски раз вој Душка Шаро
шко ви ћа и одбор ни ка Алек сан дра Про
да но ви ћа. 

Пре ма Шаро шко ви ће вим речи ма, до 
рефи нан си ра ња кре ди та ће доћи због 
про ме не ста ња на тржи шту нов ца.

– У зад ње две годи не дошло је до 
пада камат них сто па и ми хоће мо да 
иско ри сти мо тај талас и уште ди мо 
новац у буџе ту, да не бисмо издва ја
ли за кама те оно ли ко коли ко тре ба по 
важе ћим уго во ри ма, већ мање. Обја ви
ће мо позив за доста вља ње пону да за 
рефи нан си ра ње. У слу ча ју да усло ви 
буду лоши ји него важе ћи, ми томе неће
мо при сту пи ти – изја вио је Шаро шко
вић, и додао да пре о ста ли износ кре ди

та изно си око 480 мили о на дина ра. 
Одбор ни ци су доне ли и одлу ку о заду

жи ва њу гра да за набав ку рачу нар ске 
опре ме путем лизин га.

– До сада смо сва ке годи не наба вља
ли рачу на ре, одно сно, сва ке дру ге већу 
коли чи ну, а изме ђу тога само оно што 
је нео п ход но. Испо ста ви ло се да сада 
има мо јед ну шаро ли ку сли ку мар ки, која 
нам пра ви про бле ме око пове зи ва ња. 
Реши ли смо да за исте нов це, које бисмо 
издво ји ли на доса да шњи начин, наба ви
мо један кон ти гент од око сто рачу на ра. 
Има ће мо исте типо ве рачу на ра, који 
ће лако бити пове за ни у мре жу, а део 
ових који се мења ју, а још увек су функ

ци о нал ни, моћи ће да се иско ри сти код 
инди рект них буџет ских кори сни ка. Про
це на је да ће то кошта ти око 10,5 мили о
на дина ра на три годи не – каже начел ник 
Душко Шаро шко вић. 

Изме ђу оста лог, град ска скуп шти на 
усво ји ла је и пред лог акци о ног пла на за 
укљу чи ва ње гра ђа на у про це су доно ше
ња одлу ка о тро ше њу сред ста ва при ку
пље них по осно ву поре за на имо ви ну.

– Овај план је жеља гра да да на један 
нови начин уре ди порез на имо ви ну. Све 
зави си од тога како ће се актив но сти 
одви ја ти на тере ну и какав ће бити одзив 
гра ђа на. У скла ду са тим ћемо се пона
ша ти у наред не две годи не – рекао је 

Са седнице

Вла ди мир Сана дер Душко Шаро шко вић
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Душко Шаро шко вић, дода ју ћи да је циљ 
акци о ног пла на да се гра ђа ни заин те ре
су ју за изми ре ње поре за на имо ви ну. 

Митро вач ки одбор ни ци доне ли су и 
одлу ке о пру жа њу финан сиј ске подр шке 
поро ди ци за прво ро ђе но дете, као и о 
регре си ра њу тро шко ва борав ка деце у 
ПУ Пче ли ца. 

– Одлу ке су ускла ђе не са новим зако
ном. Од сада ћемо за прво дете издва ја
ти 30 хиља да дина ра, а тре ће и наред
но дете ће прак тич но има ти бес пла тан 
бора вак у пред школ ској уста но ви – 
рекао је гра до на чел ник Сана дер. 

Тако ђе, на про те клој сед ни ци Скуп
шти не гра да усво је на је изме на одлу ке о 
мак си мал ном бро ју запо сле них на нео д
ре ђе но вре ме у орга ни за ци о ним обли ци
ма који чине систем јав ног сек то ра Гра да 
за 2017. годи ну, као и одлу ка о при сту па
њу реви зи ји стра те ги је одр жи вог раз во ја 
Гра да од 2010. до 2020. годи не, одлу ка 
о начи ну и кри те ри ју ми ма за исти ца ње 
обе леж ја на Тргу инве сти то ра, усво јен 
је пред лог локал ног акци о ног пла на за 
уна пре ђе ње поло жа ја избе гли ца, интер
но расе ље них лица и поврат ни ка по 
осно ву спо ра зу ма о реад ми си ји, тра жи
ла ца ази ла и мигра на та на тери то ри ји 
Гра да за пери од од 2018. до 2022. годи
не. Изме њен је план и про грам посло ва
ња пред у зе ћа Град ско ста но ва ње, усво
јен годи шњи изве штај о реа ли за ци ји 
годи шњег пла на оства ри ва ња вас пит но 
обра зов ног рада и дру гих актив но сти у 
ПУ Пче ли ца за 2017/2018. годи ну, као 
и годи шњи план ПУ Пче ли ца за рад ну 
2018/2019. годи ну. Донет је закљу чак о 
отпи су потра жи ва ња пре ма Дру штву за 
одр жа ва ње згра да из Бео гра да, као и 
реше ње о утвр ђи ва њу пре стан ка пра ва 
кори шће ња ЈП Дирек ци ја за изград њу 
Гра да Срем ска Митро ви ца за гара же у 
гра ду. Усво је но је реше ње о утвр ђи ва њу 
пре стан ка пра ва кори шће ња ЦСР Сава 
на објек ту поро дич не стам бе не згра де 
и згра де за коју није позна та наме на у 
Шашин ци ма, а дошло је и до реи збо ра 
неко ли ко врши ла ца дужно сти дирек то
ра уста но ва кул ту ре у Гра ду, као и до 
реи збо ра врши о ца дужно сти дирек то ра 
Дома здравља др Миро сла ве Шево. 

Н. Мило ше вић

Александар Продановић

БЕБО, ДОБРО ДОШЛА НА СВЕТ  НАСТА ВАК ПРО ЈЕК ТА

Без шет ње од
шал те ра до шал те ра

Захва љу ћи услу зи е-беба у окви
ру про јек та Бебо, добро дошла
насвет про це ду ра при ку пља ња 

доку ме на та и при ја вљи ва ња ново ро
ђен че та је мно го јед но став ни ја. Овај 
про је кат зајед нич ки спро во де Мини
стар ство држав не упра ве и локал не 
само у пра ве, Мини стар ство уну тра
шњих посло ва и Мини стар ство здра
вља, а чиње ни ца да је до сад око 
хиља ду паро ва, од 2016. годи не, иско
ри сти ло ову услу гу гово ри о успе шној 
импле мен та ци ји про јек та у митро вач ку 
Општу бол ни цу.

До сада су роди те љи ново ро ђе них 
беба могли одмах у поро ди ли шту да 
при ја ве име дете та, пре би ва ли ште и 
здрав стве но оси гу ра ње, а од пре два 
месе ца, ту на лицу места, може да се 
под не се и зах тев за роди тељ ски дода
так.

Посе тив ши бол ни цу пово дом завр
шет ка дру ге фазе про јек та, које се зову 
е-беба1 и  е-беба2,  Воји слав Мир нић, 
начел ник Град ске упра ве за здрав
стве ну и соци јал ну зашти ту иста као 
је да је про је кат успе шно реа ли зо ван 
зајед нич ком сарад њом Гра да Срем ска 
Митро ви ца и Опште бол ни це.

– Овај про је кат је пока зао да зајед
нич ко уче шће и акти ван рад могу да 
помог ну нашим гра ђа ни ма. Роди те љи 
сва пра ва веза на за сво је дете могу 
оства ри ти у Општој бол ни ци, без одла
ска у Град ску упра ву, СУП и Цен тар за 
соци јал ни рад, иста као је Мир нић.

Др Дра ган Мало ба бић, в.д. заме ни ка 
дирек то ра митро вач ке бол ни це је обја
снио да је про стор, који се прак тич но 
нала зи у скло пу поро ди ли шта, пот пу но 
пре у ре ђен да слу жи овој наме ни, као 
и да је ту могу ће оства ри ти кон такт са 

поро ди цом. Опре ма ње 
про сто ра моби ли ја ром 
који чине наме штај, ком
пју тер, кли ма уре ђај реа
ли зо ва но је сред стви ма 
Град ске упра ве и дели
мич но сред стви ма бол
ни це.

– Ово је вели ка корист, 
иако делу је као мали 
корак, јер људи могу да 
се посве те свом ново
ро ђе ном дете ту и не 
мора ју да мисле о свим 
оним папи ри ма који су 
им потреб ни да би се 
њихо во дете укљу чи ло у 
живот. Након елек трон
ске при ја ве роди те љи 
буду оба ве ште ни смс
ом да је при ја вљи ва ње 
успе шно оба вље но и све 
дола зи на кућ ну адре су, 
рекао је др Мало ба бић.

Т. С.
Др Дра ган Мало ба бић и Воји слав Мир нић 

Про цес елек трон ске при ја ве
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ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ХРА НЕ

Важност пра вил не исхра не
Тра ди ци о нал но се Свет ски дан хра

не обе ле жа ва сва ке годи не 16. 
окто бра. У нашој земљи се обе ле

жа ва од 2001. годи не, док Орга ни за ци ја 
за хра ну и пољо при вре ду (ФАО) овај дан 
обе ле жа ва од самог свог осни ва ња, 1945. 
годи не.  Овим пово дом одр жа не су број не 
актив но сти као што су пре да ва ња, кон
фе рен ци је, три би не, изло жбе, кон кур си. 

Прва у низу актив но сти је била је Кон
фе рен ци ја за нови на ре у орга ни за ци
ји Заво да за јав но здра вље Срем ска 
Митро ви ца и град ске Упра ве за здрав
стве ну и соци јал ну зашти ту Срем ска 
Митро ви ца. На кон фе рен ци ји су гово ри
ли др Бран ка Мал ба шић, спе ци ја ли ста 
соци јал не меди ци не и в.д. начел ни ка 
Цен тра за ана ли зу, пла ни ра ње и орга ни
за ци ју здрав стве не зашти те и Зина и да 
Сре те но вић, спе ци ја ли ста хиги је не и суб
спе ци ја ли ста за исхра ну здра вих и боле
сних осо ба, начел ник Цен тра за хиги је ну 
и хума ну еко ло ги ју. 

Ове годи не се Свет ски дан хра не обе
ле жа ва под сло га ном Правилнаисхрана
-улагањеубудућност, са циљем да се 
ука же на зна чај пости за ња циља одр жи
вог раз во ја  без глад них до 2030. Сва ке 
годи не глад уби је више него тубер ку ло за, 
мала ри ја и АИДСа зајед но. 

Пово дом Свет ског дана хра не рас пи
сан је и ликов ни кон курс у пред школ ским 
уста но ва ма и основ ним шко ла ма, чији је 

циљ под сти ца ње здрав стве но вас пит ног 
рада на тему пра вил не исхра не. Др Мал
ба шић каже да кон курс није наград ног 
карак те ра, али да ће бити награ ђе ни нај
бо љи на окру жном нивоу.

С обзи ром да више од четвр ти не свет
ске попу ла ци је пати од пре ко мер не тежи
не и гоја зно сти која се дово ди у везу са 
број ним боле сти ма, док код 3,4 мили о на 
људи ова кво ста ње има смрт ни исход, 
Зина и да Сре те но вић упо зо ра ва да је 
уме ре ност кључ све га.

–  Хипо крат је рекао  тво ја хра на биће 
твој лек, још  у оно вре ме. Исто то је 
меди ци на потвр ди ла, кроз годи не и деце

ни је истра жи ва ња, да људи угро зе сво је 
здра вље непра вил ном исхра ном, било 
да је орга ни зам у дефи ци ту са хран љи
вим мате ри ја ма, било да је у суфи ци ту, 
одно сно да их има пре ко мере. Њего ва 
дру га пору ка је  када бисмо успе ли да 
обез бе ди мо сва ком поје дин цу пра ву меру 
хра не и вежбе, нашли бисмо пут ка здра
вљу, рекла је Сре те но вић.

У Заво ду за јав но здра вље   Цен тар 
за хиги је ну и хума ну еко ло ги ју актив но је 
Саве то ва ли ште за пра вил ну исхра ну где 
могу да се јаве, како обо ле ли тако и здра
ви људи, који желе да про ме не нави ке у 
исхра ни. Т. С. 

др Бран ка Мал ба шић и др Зина и да Сре те но вић

ПОСТА ВЉЕН БЕТОН СКИ МОСТИЋ У МАЛОЈ БОСНИ

Без бе дан пре лаз пре ко кана ла
Про шлог четврт ка, 18. 

окто бра, у насе љу 
Мала Босна поста вљен 

је нов мостић бетон ске кон
струк ци је пре ко кана ла у Ули
ци Све тог Нико ле. До овог 
момен та ста нов ни ци насе ља 
су за пре лаз пре ко кана ла 
кори сти ли дрве ни мост, који је 
сво јим лошим ста њем пред
ста вљао потен ци јал ну опа
сност за гра ђа не, наро чи то 
децу. Вред ност инве сти ци је 
је, по речи ма гра до на чел ни ка 
Вла ди ми ра Сана де ра, који је 
овом дога ђа ју при су ство вао 
зајед но са сво јим сарад ни
ци ма и ста нов ни ци ма насе
ља, око два мили о на дина ра. 
Том при ли ком је нагла сио да 
локал на само у пра ва мора 
да ослу шку је потре бе сво јих 
сугра ђа на.

– Овај мост је при мер како 
смо реши ли један про блем 
који на нивоу гра да није 
вели ки, али за ста нов ни
ке овог дела и њихо ву децу 
која пре ла зе пре ко  кана ла и 
тиме скра ћу ју пут до шко ле 
је заи ста био велик про блем, 
рекао је Сана дер и наја вио 

уре ђи ва ње пру жног пре ла за 
у истом насе љу у наред ном 
пери о ду.

– Ради мо на томе са Желе
зни ца ма Срби је. Посто ји 
про јект на доку мен та ци ја, 
дозво ла, тако да оче ку јем да 
ће до кра ја ове годи не или 
почет ком сле де ће пру жни 

пре лаз бити решен.
Пред сед ник Mесне зајед

ни це „Сло бо дан Бајић Паја“, 
Вла ди мир Ерак, се захва лио 
Град ској упра ви на овој инве
сти ци ји, исти чу ћи да је нај ва
жни ја без бед ност нај мла ђих, 
с обзи ром на прет ход но, руи
ни ра но ста ње моста, са чиме 

се сло жи ла Мала гра до на
чел ни ца Боја на Бре кић.

– Ста ри мост је имао пуно 
рупа кроз које смо могли да 
про пад не мо кад иде мо у шко
лу, или да зап не мо и пад не
мо са оним тешким тор ба ма, 
рекла је Мала гра до на чел ни
ца. Т. С.

Прва шет ња 
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МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА ВИШњИ ЋЕ ВИ ДАНИ

У сла ву вели ког гусла ра

Вишњићевидани ове годи не одр
жа ни су од четврт ка, 18. окто
бра до поне дељ ка  22. окто бра. 

Као и сва ке годи не и ова 39. по реду 
мани фе ста ци ја у част вели ког срп ског 
гусла ра, све ча но је отво ре на на пла тоу 
испред Кул тур но обра зов ног цен тра, 
поди за њем заста ве Фили пу Вишњи
ћу. Само отва ра ње, уве ли чао је гуслар 
Петар Маној ло вић из шко ле гусла ра 
Сандић, из Бео гра да. Срђан Мале ше
вић, дирек тор Кул тур нообра зов ног 
цен тра, зва нич но је отво рио ово го ди
шње Вишњићеве дане и под се тио да 
сле де ће годи не нас чека вели ки јуби
леј 40. Вишњићевидани и додао: 

–  Филип Вишњић је заду жио срп ску 
исто ри ју, књи жев ност, пое зи ју. Један 
пери од живо та је живео у нашим кра

је ви ма, ми смо се оду жи ли како смо и 
могли, а то је да смо име села у коме 
је живео и где је сахра њен, пре и ме
но ва ли у Вишњи ће во. И ове годи не 
рас пи са ли смо кон курс за Вишњићеву
награду, која се доде љу је у две кате го
ри је: за мла де ства ра о це до три де сет 
годи на и за живот но дело. Ово го ди
шњи добит ни ци су Татја на Ваље вац, 
глу ми ца Ама тер ског позо ри шта „Бра
ни слав Нушић” у кате го ри ји мла дих 
, а Љиља на Јова но вић, сли кар ка, у 
кате го ри ји за живот но дело – рекао је 
Мале ше вић.

 После цере мо ни је отва ра ња 
Вишњићевихдана, у Народ ној библи
о те ци „Симе он Пишче вић”, одр жа на је 
про мо ци ја нај но ви јег бро ја часо пи са 
за кул ту ру Шидина, који је у цело сти 
посве ћен књи жев ни ку Бошку Петро
ви ћу. Сле де ћег дана, у Етно кући у 
Вишњи ће ву, одр жа но је књи жев но 
вече чла но ва Књи жев не зајед ни це 
Шид Вишњићуупоходе. 

У субо ту, 20. окто бра одр жан је пара
стос Фили пу Вишњи ћу у цркви Све
ти Нико ла у Вишњи ће ву, а потом су 
пошто ва о ци овог вели ко срп ског гусла
ра, кре ну ли ка њего вој веч ној кући, 
како би поло жи ли вен це и ода ли му 
почаст. Јеле на Мило ва но вић, про фе
сор ка срп ског јези ка и књи жев но сти, 
на гро бу срп ског Хоме ра, под се ти ла је 
на уло гу и зна чај Фили па Вишњи ћа.

 – Њего ва уста нич ка епи ка ства ра
на је у ватри рат них зби ва ња, а песме 
је испе вао на осно ву при ча ња уче
сни ка бор бе за осло бо ђе ње од Тура
ка. Песме поти чу од Кара ђор ђе вог 
вре ме на, које је сам испе вао и које 
чине посеб но пева ње уста нич ког епо
са. Вишњи ће ве песме пру жа ју цело

ви ту сли ку епо хе, са јасно уоче ним 
основ ним прав ци ма кре та ња, сна жно 
издво је ним покре та чи ма и носи о ци ма 
дога ђа ја. У њима се осе ћа песни ко ва 
непо сред на при сут ност, његов лич ни 
однос пре ма дога ђа ји ма, али и лич но
сти ма. Нај ве ћи домет и кру на епског 
ства ра ла штва је у вели кој песми Поче-
такбунепротив дахија, која пред ста
вља осно ви цу њего ве уста нич ке епо
пе је, иста кла је Мило ва но вић.

 Гуслар Зоран Јелић, одгу слао је 
Фили пу у част песму Под стољет-
ним маслинама, која гово ри о Првом 
свет ском рату, јер упра во ове годи не 
се обе ле жа ва сто годи на од завр шет
ка Вели ког рата. У скло пу све ча но сти, 
отво ре на је и сео ска библи о те ка, а 
Срђан Мале ше вић, дирек тор Кул тур
нообра зов ног цен тра Шид је пре се као 
врп цу.

 Про сла ва у Вишњи ће ву завр ше на је 
умет нич ким про гра мом у цен тру села. 
У неде љу је одр жа на све ча на ака де
ми ја, на којој су уру че не награ де ово го
ди шњим добит ни ци ма Татја ни Ваље
вац и Љиља ни Јова но вић. Награ де им 
је уру чи ла др Сла ђа на Милен ко вић. 
У умет нич ком про гра му, уче ство ва
ли су чла но ви Ама тер ског позо ри шта 
„Бра ни слав Нушић”, Миша Бли за нац и 
Ака дем ско певач ко дру штво Просве-
титељи, град ски хор и гуслар Зоран 
Јелић. Кон цер том уче ни ка музич ке 
шко ле „Филип Вишњић”, који је одр
жан у поне де љак 22. окто бра, и доде
лом награ да по лите рар ном кон кур су  
за уче ни ке виших раз ре да основ них 
шко ла и уче ни ке сред њих шко ла, у 
сали Народ не библи о те ке „Симе он 
Пишче вић”, завр ше ни су ово го ди шњи 
Вишњићевидани.  Д. Попов Гуслар на гро бу Фили па Вишњи ћа

Добит ни ци Вишњићеве награ де
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ОБЕ ЛЕ ЖЕН ЈУБИ ЛЕЈ  КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА

Гене ра тор кул ту ре
већ 40 годи на
Уз сли ке ста рог зда ња Кул тур ног 

цен тра, њего вих поче та ка пре 40 
годи на, као и при ча нека да шњих 

и сада шњих чла но ва кул тур ноумет
нич ких дру шта ва и сек ци ја, дирек то ра 
и рад ни ка ове уста но ве, у субо ту, 20. 
окто бра је у пећи нач ком Кул тур ном 
цен тру све ча но почео сед мо днев ни 
про грам обе ле жа ва ња јуби лар них 40 
годи на посто ја ња и рада ове уста но
ве. Сала Кул тур ног цен тра оку пи ла 
је број ну публи ку, међу којом су били 
и пред сед ник Општи не Пећин ци мр 
Жељ ко Трбо вић, пред сед ни ца Скуп
шти не општи не Дубрав ка Кова че вић 
Субо тич ки и заме ник пред сед ни ка 
Општи не Зоран Вој кић, као и углед не 
лич но сти из кул тур ног и јав ног живо та 
општи не.

Пећи нач ки Кул тур ни цен тар је 
послед њих неко ли ко годи на поно во 
постао гене ра тор кул тур них зби ва ња 
у овој општи ни, а како је рекао пред
сед ник Жељ ко Трбо вић наста ви ће и 
убу ду ће да шири кул тур не садр жа је из 
адми ни стра тив ног цен тра у сва насе
ља општи не.

– Зда ње Кул тур ног цен тра Пећин ци 
јуби леј доче ку је обно вље но и репре
зен та тив но, како и доли ку је цен трал
ној кул тур ној уста но ви наше општи не 
 заме ње на је ком плет на кров на кон
струк ци ја, завр ше на адап та ци ја систе
ма гре ја ња, угра ђен видео над зор и у 
пот пу но сти рено ви ра на спо ља шност 
објек та, за шта је Општи на Пећин ци 
из буџе та издво ји ла шест мили о на 
дина ра. Нарав но, то није довољ но јер 
тре ба да се рено ви ра и уну тра шњост. 
Про јект нотех нич ка доку мен та ци ја је 
ура ђе на, а адап та ци јом енте ри је ра 

ћемо доби ти ком плет но зда ње у пуном 
сја ју. Веру јем да ће и у наред них 40 
годи на ова уста но ва бити понос наше 
општи не – изја вио је пред сед ник Трбо
вић.

Након инто ни ра ња хим не Репу бли
ке Срби је, добро до шли цу при сут ни ма 
је поже лео и дирек тор Кул тур ног цен
тра Пећин ци Јован Девр ња, који је том 
при ли ком рекао да је овај јуби леј за 
понос и сва ко пошто ва ње.

– Потра ја ло би да сада при ча мо о 
чети ри деце ни је посто ја ња и рада ове 
веле леп не уста но ве, јер иза нас су 
број не годи не у које су моји прет ход ни
ци, рад ни ци али и број ни чла но ви кул
тур ноумет нич ких дру шта ва и сек ци ја, 
уло жи ли вели ки труд и рад. Памет ни 
људи кажу да мисли и речи дођу као 
пти ца и исто тако одле те. С тога смо 
ми поку ша ли да путем видео запи са 
неке нај све тли је тре нут ке из рада Кул
тур ног цен тра, ове ко ве чи мо и при ка
же мо вам вече рас. Кул тур ни цен тар се 
пово дом јуби ле ја 40 годи на посто ја ња 
и рада укљу чио у још јед ну мани фе
ста ци ју, Сајам кул ту ре мла дих на селу, 
која ће, нада мо се, поста ти тра ди ци о
нал на као и Пећи нач ко кул тур но лето, 
које већ чети ри годи не заре дом број
ним садр жа ји ма током лета, не само у 
Пећин ци ма, него и у оста лим насе љи
ма наше општи не шири кул тур не садр
жа је за све узра сте – рекао је Девр ња.

Кул тур ни цен тар Пећин ци деце ни
ја ма оку пља мла де тален те из ове 
општи не и сте ци ште је кул тур них зби
ва ња, а пре про јек ци је доку мен тар ног 
фил ма Културни центар Пећинци –
40 година са вама, публи ци се пред
ста ви ла и мла да реци та тор ка Нико ли

на Божић из Пећи на ца, уче ни ца Вој не 
гим на зи је у Бео гра ду, која је гово ри ла 
сти хо ве Бран ка Ради че ви ћа из песме 
Вра го ли је, као и вио ли нист ки ња и 
музич ки рад ник у основ ној шко ли у 
Купи но ву Јеле на Ђукић Димић која је 
изве ла хим ну Боже прав де и ком по зи
ци ју Сви лен конац. Тако ђе, бину пећи
нач ког Кул тур ног цен тра посеб но су 
обо га ти ли нај мла ђи пола зни ци Пред
школ ске уста но ве „Вла да Обра до вић 
Каме ни“, који су уче ство ва ли у изра ди 
и боје њу кишо бра на. У знак сећа ња 
на овај јуби леј и њихов вели ки допри
нос њего вом обе ле жа ва њу мали пред
школ ци доби ли су сим бо лич не награ
де, а про гла ше ни су и нај кре а тив ни ји и 
нај бо ље осли ка ни кишо бра ни.

Како је и наја вље но, у окви ру обе
ле жа ва ња јуби ле ја Кул тур ни цен
тар је покре нуо мани фе ста ци ју 

Сајам кул ту ре мла дих на селу, а како 
је рекао Сло бо дан Стан ко вић, коор ди
на тор про јек та, током наред них дана 
биће реа ли зо ва но осам кул тур них 
актив но сти у који ма ће уче ство ва ти 
пре ко 200 мла дих из пећи нач ке, али и 
из сусед них општи на.

Про грам обе ле жа ва ња јуби ле
ја наста вљен је у неде љу, када су на 
бини пећи нач ког Кул тур ног цен тра 
насту пи ла кул тур ноумет нич ка дру
штва са тери то ри је ове општи не у 
окви ру вече ри народ них ига ра и песа
ма, а у поне де љак, 22 окто бра, љуби
те љи там бу ра шке музи ке били су у 
при ли ци да ужи ва ју у цело ве чер њем 
кон цер ту Град ског там бу ра шког орке
стра из Руме, као и пое зи ји чла но ва 
лите рар не сек ци је КЦП Дру жи на дуги
них боја.

Награ де за нај мла ђе
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ДОЛА ЗАК КОМ ПА НИ ЈЕ МЕТАЛИНЖЕ њЕ РИНГ

Сви инве сти то ри су добро до шли
Општи на Пећин ци је 

ове јесе ни вели ко 
гра ди ли ште, а јед на 

од ком па ни ја чији је обје
кат уве ли ко у изград њи је 
Металинже ње ринг из Ива
њи це, која свој први обје
кат на тери то ри ји пећи нач ке 
општи не, у Дечу, гра ди за 
потре бе позна тог закуп ца.

Гра ди ли ште је јуче оби
шао пред сед ник општи не 
Пећин ци мр Жељ ко Трбо
вић, у прат њи свог заме ни ка 
Зора на Вој ки ћа, а на објек ту 
их је доче као лич но вла сник 
Металинже ње рин га Милин
ко Ристић, који их је упо
знао са даљим раз вој ним 
пла но ви ма ове ком па ни је у 
општи ни Пећин ци.

Пре ма њего вим речи
ма, Металинже ње ринг 
има врло амби ци о зне дуго
роч не пла но ве за раз вој у 
овој општи ни, па би тако у 
наред них пет до 10 годи на 
на лока ци ји у Дечу тре ба ло 
да буде изгра ђе но 10 до 15 
хиља да ква дра та послов ног 
про сто ра ове ком па ни је, где 
би било упо сле но изме ђу 
200 и 300 рад ни ка.

Пред сед ник Трбо вић је 
још јед ном нагла сио да су у 
општи ну Пећин ци добро до
шли сви инве сти то ри, као и 
да га увек обра ду је када чује 
да неки инве сти тор пла ни ра 
и буду ће инве сти ци је.

– Сва ка ко да су тре нут не 
инве сти ци је изу зет но важне, 
али тре ба гле да ти и у будућ
ност. Зато ми је увек дра

го да чујем да су сада шњи 
инве сти то ри задо вољ ни и 
да пла ни ра ју да свој буду ћи 
раз вој вежу за нашу општи
ну, јер то нам у пер спек ти ви 
отва ра про стор за упо шља
ва ње гене ра ци ја уче ни ка 
који ће наред них годи на 
завр ши ти шко ло ва ње и кре
ну ти у потра гу за запо сле
њем. Мла ди су наша будућ

ност и ту будућ ност мора мо 
задр жа ти овде, а једи ни 
начин да то ура ди мо је да 
им обез бе ди мо егзи стен
ци ју и ква ли тет не усло ве 
живо та у нашим насе љи ма. 
Уко ли ко задр жи мо сада шњи 
тем по раз во ја при вре де у 
нашој општи ни, успе ће мо 
да оства ри мо тај циљ – изја
вио је Трбо вић.

Оби ла зак гра ди ли шта

САВЕТ ЗА БЕЗ БЕД НОСТ САО БРА ЋА ЈА

Деч ја ауто се ди шта 
за 40 поро ди ца
У петак, 19. окто бра, 

пред сед ник Општи не 
Пећин ци мр Жељ ко 

Трбо вић, пред сед ник 
општин ског Саве та за без
бед ност сао бра ћа ја Милан 
Сте па но вић и пред став ник 
Аген ци је за без бед ност сао
бра ћа ја Репу бли ке Срби је 
Душко Пешић уру чи ли су 
поро ди ца ма са беба ма и 
мла ђом децом 40 деч јих 
аутоседи шта, која су обез
бе ди ли Аген ци ја за без бед
ност сао бра ћа ја и Општи на 
Пећин ци.

Два де сет деч јих ауто
седи шта обез бе ди ла је 
Општи на Пећин ци сред стви
ма при ку пље ним од напла те 
нов ча них казни за сао бра
ћај не пре кр ша је, а како нам 
је рекао пред сед ник Жељ ко 
Трбо вић у пла ну је да сва ка 
поро ди ца са при но вом доби
је аутоседи ште.

– Пећи нач ка локал на 

само у пра ва тру ди се да води 
рачу на о сва ком дете ту од 
рође ња пре ко шко ло ва ња до 
запо сле ња. Пре само неко
ли ко дана уру чи ли смо јед
но крат ни нов ча ни дода так за 
72 поро ди це са при но ва ма у 
изно су од 40 хиља да дина ра 
и то је увек посе бан дога ђај 
за све нас. Међу тим, и овај 
дан вео ма зна ча јан, јер сам 
био у при ли ци да зајед но са 
нашим Саве том за без бед
ност сао бра ћа ја и Репу блич
ком Аген ци јом уру чим роди
те љи ма аутоседи шта и да 
зајед но актив но уче ству је мо 
у пре вен тив ној кам па њи о 
поди за њу све сти роди те ља 
о зна ча ју упо тре бе ауто
седи шта за децу. Жели мо да 
наши нај мла ђи сугра ђа ни 
буду без бед ни у ауту и у том 
прав цу ћемо наста ви ти да 
подр жа ва мо ова кве и слич не 
акци је – рекао је први човек 
пећи нач ке општи не .

СТШ „МИЛЕН КО ВЕР КИЋ НЕША“

Годи шњи ца рада

Сред ња тех нич ка шко
ла „Милен ко Вер кић 
Неша“ из Пећи на

ца обе ле жи ла је 16. окто
бра четр де сет две годи не 
посто ја ња и рада, при год
ним про гра мом у пећи нач
ком Кул тур ном цен тру, који 
су при пре ми ли уче ни ци и 
настав ни ци ове шко ле. Међу 
број ном публи ком били су и 
Дубрав ка Кова че вић Субо
тич ки, пред сед ни ца Скуп
шти не општи не Пећин ци, 
и Зоран Вој кић, заме ник 
пред сед ни ка Општи не, као 
и бив ши и сада шњи про фе
со ри, настав ни ци, уче ни ци.

Поздра вља ју ћи при сут

не дирек тор шко ле Дани
ло Теп ша иста као је зна чај 
рада њего вих прет ход ни ка, 
као и тежак зада так који је 
пред њим и њего вим сарад
ни ци ма – да очу ва ју оно што 
је годи на ма ства ра но.

Уче ни ци Сред ње тех нич
ке шко ле „Милен ко Вер кић 
Неша“ на при ред би су пока
за ли да нису само добри 
еко но ми сти, мај сто ри и 
тргов ци, већ да су и добри 
пева чи, реци та то ри, глум
ци и пле са чи, а публи ка је 
посеб но бур ним апла у зом 
награ ди ла зани мљи во изво
ђе ње сце не из култ ног фил
ма Лаја ње на зве зде.

Детаљ са про сла ве
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ДОДЕ ЉЕ НА НАГРА ДА „БОРИЛ САВ МИХАЈ ЛО ВИЋ МИХИЗ“

Тија на Гру мић добит ни ца 
Михи зо ве награ де
Тија на Гру мић, мла да драм ска 

спи са те љи ца добит ни ца је 14. 
награ де за драм ско ства ра ла

штво „Бори слав Михај ло вић Михиз“. 
Уру че на јој је 17. окто бра на Михи зов 
рођен дан, у Срп ској чита о ни ци у Ири
гу. Награ да, коју је при ми ла из руку 
Миле Јан ко вић, Михи зо ве ћер ке, обу
хва та Пове љу са њего вим ликом, нов
ча ни део у виси ни од 200.000 дина ра и 
штам па ње књи ге драм ских тек сто ва, 
дво је зич но, на срп ском и енгле ском 
јези ку.

Тија на Гру мић каже да јој ова награ
да зна чи пуно. 

– То је јед на од првих вели ких награ
да које сам доби ла, она даје један зна
чај мом доса да шњем раду. Зна чај на је 
за мене, јер сам тек завр ши ла факул
тет и имам 25 годи на. Доби ти награ ду, 
која носи име Бори сла ва Михај ло ви ћа 
Михи за, јед ног од наших нај ве ћих 
драм ских писа ца, сце на ри ста, дра ма
тур га и есе ји ста, ствар но је вели ка 
ствар и даје ми под стрек да кре нем 
њего вим сто па ма. Добит ни ца прве 
награ де била је моја про фе сор ка 
Миле на Мар ко вић, што је додат на 
одго вор ност, јер је она зна чај но ути ца
ла на мене. То је и при ви ле ги ја и част, 
али и вели ка одго вор ност и зада так, 

да наста вим даље да се тру дим и 
радим – рекла је лау ре ат Тија на Гру
мић. 

Она је иста кла да је основ ни мотив у 
њеним дра ма ма детињ ство и одра ста
ње. 

– Ова награ да има и јед ну сен ти мен
тал ну вред ност, што је при мам баш у 
Ири гу и Сре му, јер сам ја из Ста ре 
Пазо ве, а лета сам про во ди ла у 
Павлов ци ма – рекла је Тија на.

Сва ка ко да је уру чи ва ње награ де са 
оче вим име ном, јед ној мла дој жени 
која се бави драм ским ства ра ла штвом, 
био вео ма емо ти ван тре ну так за Михи
зо ву ћер ку Милу Јан ко вић.

– Обра до ва на сам тим, што су доса
да шњи чла но ви жири ја заи ста оба ви
ли један фан та сти чан посао. Кад се 
погле да читав низ тих мла дих добит
ни ка, може се рећи да су били срећ не 
руке и доброг избо ра и већ се ту нази
ру неки кла си ци срп ске дра ме. Раду је 
ме посеб но, што је мој отац, док је био 
у Ате љеу 212, радио на про мо ци ји 
савре ме не дра ме. То је позо ри ште, 
које је него ва ло срп ску дра му и игра ла 
се и дела мла дих људи, али и оних 
које нико није хтео, ни смео да игра. 
Сигур но да би и он био поно сан на ову 
награ ду, пого то во што се доде љу је 

Ова награ да има
и јед ну сен ти мен тал ну 

вред ност, што је
при мам баш у Ири гу
и Сре му, јер сам ја
из Ста ре Пазо ве,

а лета сам про во ди ла 
у Павлов ци ма, рекла 

је Тија на Грумић

Лау ре ат Тија на Гру мић са чла но ви ма жири ја
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мла дим људи ма – рекла је Михи зо ва 
ћер ка Мила Јан ко вић.

О томе ко ће доби ти ово го ди шњу 
награ ду, одлу чи вао је жири у саста ву 
Све ти слав Јова нов, теа тро лог и пред
сед ник жири ја, Дарин ка Нико лић, 
позо ри шна кри ти чар ка и Ксе ни ја 
Крњај ски, реди тељ ка. 

– По оном што је до сада изве де но и 
по кома ди ма које је обја ви ла, несум
њи во је, да је Тија на глав на зве зда 
нове, надо ла зе ће гене ра ци је. Она је у 
сво јим тек сто ви ма и њихо вим извед
ба ма, пока за ла један аутен ти чан 
драм ски руко пис који је при вид но, 
суви ше личан, али успе ва да захва ти 
кључ не дру штве не про бле ме, про бле
ме поро ди це, вас пи та ња, мигра ци је, 
неза по сле но сти…оно што је бит но и 
пред ста вља гору ћи про блем о којем 
људи желе да чују и на умет нич ки 
начин, про го во ре но са сце не. Мислим 
да то Тија на има, тај михизовски, бун
тов нич ки нерв, којег ми увек тра жи мо, 
који њу чини изу зет ном – каже Јова
нов. Он дода је да је награ да и зами
шље на да се даје пер спек тив ном мла
дом писцу за оства ре ни рад и каже, да 
се у две тре ћи не добит ни ка пока за ло 
да је жири био у пра ву. 

– То су сада писци који су поста ли 
носи о ци наше савре ме не дра ме, а 
Тија на је дру га нај мла ђа добит ни ца. 
Тања Шљи ва нин је била нај мла ђа, са 
23 годи не – рекао је Све ти слав Јова
нов, који је и пред сед ник УО Фон да 
„Бори слав Михај ло вић Михиз“.

Ини ци ја ти ву да се у овом срем ском 
месту доде љу је награ да за драм ско 
ства ра ла штво, која носи име Бори сла
ва Михај ло ви ћа Михи за, покре ну ла је 
Срп ска чита о ни ца у Ири гу  њен Управ
ни одбор, пред сед ник тог одбо ра тада 
је био Душан Јако вљев, а све  у циљу 
буђе ња кул тур ног живо та у Ири гу.

 – Тешко је тра ја ти без пре ки да 14 
годи на. У томе нас подр жа ва Вла да 
Вој во ди не, Секре та ри јат за кул ту ру и 
јав но инфор ми са ње  и сно се нај ви ше 

финан сиј ских тро шко ва. Пома же и 
Мини стар ство кул ту ре, мада ове годи
не не, као и ири шка општи на. Нама 
мла ди људи не шаљу тек сто ве, него 
наш жири пра ти деша ва ња  ко су пер
спек тив ни сту ден ти, који су већ нешто 
напи са ли, као и да ли се неке њихо ве 
дра ме изво де, или  сара ђу ју са факул
те ти ма драм ских умет но сти – рекла је 
Вера Нов ко вић, дирек тор ка Срп ске 
чита о ни це у Ири гу.

Доде ла награ де „Бори слав Михај ло
вић Михиз“ се одви ја под покро ви тељ
ством и уз помоћ Вла де Вој во ди не и 
ири шке општи не. 

Сте ван Кази ми ро вић, пред сед ник 
Општи не каже, да локал на само у пра
ва, пре ко Срп ске чита о ни це, чији су 
осни вач, уче ству ју у овој мани фе ста
ци ји. 

– Ми смо са Покра јин ском вла дом 
покро ви те љи ове награ де. Поно сни 
смо што има мо нај ста ри ју чита о ни цу и 
што је Михиз рођен у Ири гу. Ми сре ђу

је мо њего ву род ну кућу, која ће поста
ти један мали музеј и мислим да ћемо 
на про ле ће и зва нич но отво ри ти тај 
про стор – рекао је Сте ван Кази ми ро
вић.

Реци мо и неко ли ко пода та ка из био
гра фи је Тија не Гру мић. Рође на је 1993. 
годи не у Новом Саду, завр ши ла је 
Факул тет драм ских умет но сти на кате
дри за дра ма тур ги ју, као сту дент гене
ра ци је, сада је сту дент ки ња док тор
ских умет нич ких сту ди ја.

Добит ни ца је више награ да, како за 
тек сто ве, тако и пред ста ве, а упра во 
су у току при пре ме за изво ђе ње њене 
дра ме Стварање човека у Ате љеу 
212.

Поред тога, Тија на је већ неко ли ко 
годи на анга жо ва на у раду Истра жи
вач ке ста ни це Пет ни ца, где је руко во
ди тељ ка про гра ма дру штве но  хума
ни стич ких нау ка. Живи и ради у Бео
гра ду.

С. Џ.

Мила Јан ко вић и Сте ван Кази ми ро вић

ДОМ ЗДРА ВЉА

Поче ла вак ци на ци ја
Вак ци на ци ја про тив гри па запо

че ла је и у ири шкој општи ни, а 
Дом здра вља Ириг је ове годи не 
добио 309 доза вак ци не про тив 
гри па.

Оне су дистри бу и ра не у Дом 
здра вља Ириг и Здрав стве ну ста
ни цу Врд ник, док лица у дру гим 
сели ма, уко ли ко желе да при ме 
ову вак ци ну, се јавља ју свом лека
ру и потре бан број вак ци на се 
доно си у амбу лан те у тим сели ма.

Како сазна је мо, у овој здрав
стве ној уста но ви годи на ма уна зад 
доби ја ју при бли жан број вак ци на 
и тај број је дово љан, тако да сви 
који то желе и буду вак ци ни са ни. 
 С. Џ.
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ФРУ ШКО ГОР СКО НАСЕ ЉЕ

Куће за 30 ром ских поро ди ца

У фебру а ру наред не годи не, 30 
ром ских поро ди ца биће усе
ље не у нове куће у тако зва ном 

Фру шко гор ском насе љу на пери фе
ри ји Ста ре Пазо ве. Још 15 ром ских 
поро ди ца које већ живе у овом насе љу 
доби ће стру ју, воду, при ступ гасо во ду и 
при ла зни пут. 

У при су ству зва нич ни ка Мини
стар ства гра ђе ви нар ства, сао бра ћа
ја и инфра струк ту ре и пред став ни ка 
Општи не Ста ра Пазо ва поло жен је 
камен теме љац за изград њу Фру шко
гор ског насе ља. Про је кат под нази вом 
Успостављање одрживих решења
за становање Рома у Старој Пазо-
ви спро во ди Општи на Ста ра Пазо ва 
у парт нер ству са ЈП Општин ска стам
бе на аген ци ја и НВО Рома но ило из 
Беле ги ша.

Општи на Ста ра Пазо ва је изра ди ла 
сву потреб ну тех нич ку доку мен та ци ју и 
обез бе ди ла гра ђе вин ске дозво ле, као 
и сред ства за изград њу нових кућа са 
пра те ћом инфра струк ту ром

Ђор ђе Ради но вић, пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва, изра зио је 
задо вољ ство и захвал ност што је 
Европ ска уни ја упра во ову општи
ну пре по зна ла као сигур но место за 
инве сти ци ју, која ће сна жно пове за ти 
и буду ће кори сни ке и све уче сни ке у 
овом зна чај ном, пре све га, хума ном 
про јек ту. 

– Ми смо се као руко вод ство стра
те шки опре де ли ли на реша ва ње 
живот них и егзи стен ци јал них пита ња 

ста нов ни штва, што се огле да у више 
раз ли чи тих про је ка та. Наша локал на 
само у пра ва је овде у Фру шко гор ској 
ули ци уче ство ва ла са 15 посто уде ла 
у инве сти ци ји, а захва љу ју ћи сви ма 
који су уло жи ли вели ки труд, око 45 
ром ских поро ди ца, наших Пазов ча
на, доби ће могућ ност за бољи, леп ши 
и сигур ни ји живот. Стам бе но пита ње 
јед на је од нај ва жни јих став ки у живо
ту сва ког чове ка, зато је ово вели ки 
дан за све нас, за дру штво у цели
ни, закљу чио је пред сед ник Општи не 
Ђор ђе Ради но вић.

Алек сан дар Бали но вић, коор ди на
тор за ром ска пита ња у Општин ској 
упра ви Ста ра Пазо ва, изра зио је задо
вољ ство што општи на  већ неко ли ко 
годи на има јасан циљ, а то је ства ра ње 
јед на ких шан си за све гра ђа не. 

– У прет ход не две годи не спро ве
ли смо рекон стук ци ју 27 кућа у који ма 
живи ром ска попу ла ци ја. Ово  је вели
ки дан за све гра ђа не Ста ре Пазо ве, 
не само за Роме и Ром ки ње, који ма 
реша ва мо стам бе но пита ње. Данас 
пола же мо камен теме љац на коме 
ће се изгра ди ти 30 ста но ва за ром ске 
поро ди це који ма ћемо трај но реши ти 
кров над гла вом и омо гу ћи ти живот у 
хума ни јем окру же њу, рекао је Бали но
вић.

Чину пола га ња каме на темељ ца 
при су ство вао је и је држав ни секре тар 
Зоран Лаки ће вић испред Мини стар
ства гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и 
инфра струк ту ре.

– Коор ди на ци о но тело за пра ће ње 
реа ли за ци је Стра те ги је за соци јал но 
укљу чи ва ње Рома и Ром ки ња у Репу
бли ци Срби ји за пери од од 2016. до 
2025. годи не којим пред се да ва пот
пред сед ни ца Вла де и мини стар ка 
гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и инфра
струк ту ре др Зора на Михај ло вић ула
же вели ке напо ре у сам про цес инклу
зи је Рома. На при ме ру про је ка та који 
се импле мен ти ра ју пре ко нашег Мини
стар ства и свих актив но сти и резул
та та које пости же ово Коор ди на ци о но 
тело и озбиљ но сти којом смо при сту
пи ли овом послу, про из и ла зи да Вла
да Репу бли ке Срби је има при о ри тет не 
и јасне циље ве и опре де ље ност да 
одлуч ним кора ци ма гра ди нове вред
но сти и уна пре ђе ње стан дар да живо та 
наших гра ђа на, а Деле га ци ја Европ ске 
уни је у Срби ји као и локал не само у
пра ве заи ста дају огро ман допри нос 
у окви ру сво јих над ле жно сти. Укуп на 
вред ност овог про јек та изно си нешто 
више од мили он евра, иста као је Лаки
ће вић.

Сред ства за изград њу нових кућа 
обез бе ђе на су из про гра ма Спровође-
њетрајнихстамбенихрешењаиуна-
пређењеинфраструктуреуромским
насељимакоји спро во ди Вла да Репу
бли ке Срби је, Мини стар ство финан си
ја, Сек тор за уго ва ра ње и финан си ра
ње про гра ма из сред ста ва Европ ске 
уни је и Мини стар ство гра ђе ви нар ства, 
сао бра ћа ја и инфра струк ту ре.

Љ. Ј. 

Ђор ђе Ради но вић и Зоран Лаки ће вић пола жу камен теме љац
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ПОЉО ПРИ ВРЕД А

Вели ки број пожа ра

Нео д го вор но пона ша ње поје ди них пољо
при вред них про из во ђа ча, као и топло вре
ме и ветар, дове ло је до вели ког бро ја 
пожа ра, те је  у про те клом пери о ду на тери
то ри ји ове општи не забе ле же но 140 интер
вен ци ја пољо чу вар ске слу жбе, од чега је у 
33 слу ча ја на терен иза шла и ватро га сна 
слу жба. Поред тога што се на тај начин 
нано си вели ка ште та земљи шту, паље ње 
стр њи шта је често и узрок сао бра ћај них 
незго да јер се при ли ком паље ња пра ви 
дим на заве са која воза чи ма сма њу је 
видљи вост пута. Зато смо у послед ње вре
ме све до ци лан ча них сао бра ћај них незго да 
на ауто пу те ви ма. И. П.

БИБЛИ О ТЕ КА

Обе ле жен јуби леј
Вели ки јуби леј, 140 годи на посто ја ња 

Народ не библи о те ке „Доси теј Обра до вић“ у 
Ста рој Пазо ви, обе ле жен је Све ча ном ака
де ми јом у позо ри шној сали у Ста рој Пазо
ви. Нај ста ри ја мул ти кул ту рал на, мул ти на
ци о нал на уста но ва у Срби ји отво ре на је у 
виду чита о ни це дав не 1878. годи не. Данас 
бро ји пре ко 170 хиља да насло ва, како на 
срп ском тако и на сло вач ком јези ку и 5.000 
чла но ва, који сва ко днев но посе ћу ју библи
о те ку, која пред ста вља дру ги дом, оазу 
мира и спо ко ја. Сви при сут ни, од пред став
ни ка локал не само у пра ве, све штен ства, 
пред став ни ка кул тур них и обра зов них 
инсти ту ци ја, има ли су при ли ку да виде 
доку мен тар ни филм посве ћен нај ва жни јој 
кул тур ној уста но ви јед ног дру штва у режи ји 
РТВ Ста ра Пазо ва. Про грам Све ча не ака
де ми је је водио слав ни срп ски глу мац Иван 
Бекја рев, а насту пио је и Град ски хор.

Ј. Д.

СТОЧ НА ПИЈА ЦА

Саку пљен отпад
Ван ред на акци ја саку пља ња амба ла

жног отпа да од сред ста ва за зашти ту биља 
орга ни зо ва на је на Сточ ној пија ци у Ста рој 

Пазо ви на којој је ску пље но пре ко 400 
кило гра ма отпа да. Циљ акци је је чува ње 
живот не сре ди не. Након редов не акци је на 
ини ци ја ти ву пољо при вред ни ка орга ни зо
ва на је и ван ред на, а поред Ста ре Пазо ве 
отпад је однет и у Голу бин ци ма. Струч ња
ци упо зо ра ва ју да сав отпад ни мате ри јал 
пре ко зиме ста ве у про сто ри ју са кљу чем 
како не би дошао у кон такт са људи ма. 
Орга ни за то ри су Пољо при ред на струч на 
слу жба Срем ска Митро ви ца и Удру же ње 
про из во ђа ча сред ста ва за зашти ту биља 
– СЕЦ ПА.

Ј. Д.

ФЕСТИ ВАЛ МУЗИЧ КИХ
ДРУ ШТА ВА

Награ ђени Пазовчани
На 55. Фести ва лу музич ких дру шта ва 

Вој во ди не одр жа ном у Руми, кул тур но 
умет нич ка дру штва са под руч ја општи не 
Ста ра Пазо ва осво ји ла су три награ де. КУД 
„Бран ко Ради че вић“ добит ник је спе ци јал не 
награ де за нај бо љу певач ку гру пу и сре бр
ног одлич ја, док је ОКУД „Све ти Сава“ из 
Нове Пазо ве добит ник сре бр ног одлич ја. 
Током две так ми чар ске вече ри на фести ва
лу је насту пи ло 14 ансам ба ла са пре ко 800 
уче сни ка, а извед бе је пра тио и оце нио 
струч ни жири. И. П.

ЕТШ „ВУК КАРА ЏИЋ“

Хума ни тар ни тур нир

Уче ни ци тре ћег раз ре да Еко ном ско
трго вин ске шко ле „Вук Кара џић” орга ни зо
ва ли су тур нир у одбој ци са циљем саку
пља ња нов ца за сестру сво је дру га ри це, 
Дра га ну Антић, којој је хит но потре бан 
одла зак у Фран цу ску ради тера пи је и 
изле че ња од тумо ра на мозгу. До сада је 
саку пље но педе се так хиља да дина ра, а 
новац се у сред њој еко ном ској шко ли при
ку пља до сре де, 24. окто бра. Кути је за 
оста вља ње при ло га за лече ње Дра га не 
Антић биће поста вље не и у про дав ни ца
ма у Ста рој Пазо ви, а гра ђа ни могу помо
ћи и сла њем СМС пору ке садр жи не 556 
на број 3030.

И. П.

РАЗ ВОЈ НИ ФОНД ВОЈ ВО ДИ НЕ

Кре дит на лини ја
У Раз вој ном фон ду Вој во ди не, акту ел ни 

су кон кур си за прав на лица и пред у зет ни ке, 
као и за реги стро ва на пољо при вред на 
газдин ства. Пре зен та ци ја пово дом фор ми
ра ња нових кре дит них лини ја као и побољ
ша ње усло ва посто је ћих одр жа на је у Вели

кој Сали Беле згра де у Ста рој Пазо ви. 
Заин те ре со ва ни могу апли ци ра ти на Кон
курс за дуго роч не кре ди те за инве сти ци о на 
ула га ња, трај на обрт на сред ства, раз вој 
тури зма, инве сти ци је у пољо при вре ди у 
окви ру ИПАРД про гра ма као и крат ко роч не 
кре ди те за обрт на сред ства и дуго роч не 
кре ди те за пољо при вре ду, кон курс за купо
ви ну пољо при вред ног земљи шта, набав ку 
нове ме ха ни за ци је. Љ. Ј.

СТА РИ БАНОВ ЦИ

Ликов на коло ни ја

Шеста општин ска Деч ја ликов на коло ни ја 
одр жа на је у Ста рим Банов ци ма, а 25 уче
ни ка сли ка ло је на плат ну теме веза не за 
Ста ре Банов це. Доми ни ра ли су моти ви 
Дуна ва, ста рих кућа карак те ри стич них за 
ово под не бље. Сли ке су прво бит но изло
же не у холу Позо ри шне сале у Ста рој Пазо
ви, након чега ће бити у стал ној постав ци 
Основ не шко ле „Сло бо дан Сав ко вић“ у 
Ста рим Банов ци ма. Љ. Ј.

ТУРИ ЗАМ И ГАСТРО НО МИ ЈА

Пазо ва у
12 вели чан стве них

Општи на Ста ра Пазо ва је свр ста на у 12 
вели чан стве них, про је кат који је посве ћен 
тури стич ким и гастро ном ским потен ци ја ли
ма сре ди на које се нала зе у топ дести на ци
ја ма за посе ти ти у нашој земљи. Ста ро па
зо вач ки потен ци ја ли су при ка за ни у Бео гра
ду, а пред ста вља ли су их Дејан Скло пић, 
вла сник ком плек са Дрим Дан јуб Хоум, куће 
са див ним погле дом на Дунав, која је упот
пу ње на спорт ским тере ни ма и Мае стро 
Нико ла Гашпа ре вић, позна ти посла сти чар 
који пра ви кола че са  уку сом Сре ма. Циљ 
про јек та је да се при ву ку тури сти како из 
Срби је тако и из Евро пе, који ће моће да 
погле да ју бро шу ру у елек трон ском фор ма
ту на срп ском и енгле ском јези ку. Ј. Д.

Про је кат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Стара Пазова. 
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НАЈА ВЉЕ НА ПРЕ МИ ЈЕ РА У ПОЗО РИ ШТУ „ДОБРИ ЦА МИЛУ ТИ НО ВИЋ“

Љубав је нај сна жни ја иде ја
Пре ми је ра пред ста ве Тамодалеко 

митро вач ког позо ри шта у копро
дук ци ји са Сло вач ким позо ри

штем „Вла ди мир Хур бан Вла ди ми ров“ 
из Ста ре Пазо ве  наја вље на је за 25. 
окто бар у Срем ској Митро ви ци,  док  ће 
се у Ста рој Пазо ви одр жа ти 2. новем
бра. Тим пово дом је про шлог четврт ка, 
18. окто бра, одр жа на кон фе рен ци ја за 
нови на ре којој су при су ство ва ли глу
ми ца и дирек то ри ца позо ри шта Јеле
на Јан ко вић, реди тељ Миро слав Бен
ка, глум ци Алек сан дар Бако и Нико ла 
Јано ше вић, као и Зоран Мишче вић, 
заме ник начел ни ка Град ске упра ве за 
обра зо ва ње, спорт и кул ту ру.   

 Дра ма у три чина, чији је ори ги
нал ни назив Милица Николићева, је 
рађе на по тек сту Вла ди ми ра Хур ба на 
Вла ди ми ро ва из 1922. годи не, у режи
ји Миро сла ва Бен ке. Ово је њено прво 
изво ђе ње на даска ма про фе си о нал ног 
позо ри шта у ауто ро вом род ном Сре му 
и повод је сусре та позо ри шта из Срем
ске Митро ви це и Ста ре Пазо ве, која 
сара ђу ју по први пут.    

–  Пред ста ва се бави завр шет ком 
Првог свет ског рата и цен трал на рад
ња је сме ште на у Срем. То је раз лог 
због ког смо, са позо ри штем из Ста ре 
Пазо ве, одлу чи ли да се бави мо баш 
овим тек стом, обзи ром да је ово важна 
годи на за наш народ и нашу исто ри ју  
сто годи на од завр шет ка Првог свет ског 
рата. Могу ско ро сигур но да твр дим да 
смо ми можда једи на позо ри шта која 
су се одлу чи ла да раде ову тема ти ку, 
рекла  је дирек тор ка Јеле на Јан ко вић.

 Дав не 1934. годи не је била њего ва 
пра и звед ба, игран је у сло вач ким позо
ри шти ма, за сло вач ком ради ју и теле
ви зи ји. Реди тељ Бен ка је текст пре вео 
са сло вач ког и адап ти рао.

– Комад је јако зани мљив, рекао 
бих сло вен ски орга ни зо ван и ком по но
ван је тако да афир ми ше сло вен ство, 
као и бор бу за боље сутра, врло је 
патри от ски, што је чуд но за оно вре ме 
од драм ског писца, бар се мени тако 
чини. Јако је сло је вит, озби љан комад. 
Доста је игран, наро чи то у Сло вач ком 
народ ном позо ри шту, са врхун ским 
глум ци ма. Имао је тај хен ди кеп што је 
писан на сло вач ком јези ку и, на жалост,  
наша јав ност није могла на озби љан 
начин да се упо зна са писцем, није у 
довољ ној мери пре во ђен, а бави се 

срп ском темом и срп ском поро ди цом и 
за мене је он вели ко откро ве ње.

Дирек тор ка Јеле на Јан ко вић каже 
да је позо ри ште мно го доби ло сарад
њом са Миро сла вом Бен ком и да је 
част сара ђи ва ти са јед ним од наших 
нај ве ћих реди те ља.

У пред ста ви глу ме Алек сан дар Бако, 
Јеле на Јан ко вић, Хеле на ПопЛазић, 
Вла ди мир Бала шћак, Нико ла Јано
ше вић, Игор Пик сла, Јован Миље вић, 
Зден ко Кожик, као и уче ни це Татја на 
Бабин ка и Теа Јашо.

– Ова пред ста ва је ујед но и мемен то 
и пле до а је да је мир у Евро пи и мимо 
свих цен три пе тал них сила у поли ти
ци, нај сна жни ја иде ја без алтер на ти ве, 
речи су реди те ља.  

Т. С.

Нико ла Јано ше вић, Миро слав Бен ка, Јеле на Јан ко вић и Алек сан дар Бако

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА РУМА

Од досе ље ња до при са је ди ње ња
Од досељења до присаједињења

– Прваци Срба у Војводини је назив 
моно гра фи је исто ри ча ра Миро сла ва 
Јаћи мо ви ћа, која је 19. окто бра пред
ста вље на у Град ској библи о те ци „Ата
на си је Стој ко вић“.

Ова књи га је наста ла пово дом века 
од при са је ди ње ња Вој во ди не Срби
ји и циљ је био да се на овај начин 
допри не се обе ле жа ва њу овог зна чај
ног јуби ле ја. 

Исто ри ја Срба у Вој во ди ни, као 
нерас ки див део исто ри је срп ског наро
да и држа ве Срби је, оста ви ла је дубок 
траг у про шло сти и као таква, дала је 
мно го број не прва ке који су обе ле жи
ли важан поли тич ки, вој ни и кул тур
ни сег мент исто ри је или епо хе гра да, 
обла сти, покра ји не, земље и реги о на. 
Ти прва ци су обе ле жи ли један, можда 
кра так, али изу зет но битан, исто риј
ски пери од, који је пред ста вљен у овој 
моно гра фи ји кроз зани мљив текст, 

фото гра фи је и илу стра ци је. Ови вели
ка ни, поме ни мо Сте фа на Стра ти ми
ро ви ћа, Све то за ра Миле ти ћа и Јашу 
Томи ћа, ода бра ни су како на осно ву 
зна чај ног тра га који су оста ви ли, тако 

и због изу зет не био гра фи је и обра зо
ва ња, као и исто риј ских деша ва ња 
чији су били савре ме ни ци, уче сни ци, 
а нерет ко и покре та чи. 

С. Џ.

Про мо ци ја у Град ској библи о те ци
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Током 19. и почет ком 20. века у 
Евро пи је дошло до ства ра ња 
модер них наци о нал них држа ва. У 

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

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

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

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

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

Тур ци ма. У окви ру цркве чува ла се тра
ди ци ја и пре но си ло се зна ње. Сви они 
који су били писме ни за вре ме тур ске 
оку па ци је, све што су зна ли, нау чи ли 
су у цркви, а то зна ње даље се пре но
си ло усме ним путем. Вера је у наро ду 
буди ла наду за сло бо дом, а ћири лич но 
писмо и епске при че и песме, које су 
задо би ле мит ски карак тер, и које су се 
пре но си ле са коле на на коле но очу ва
ле су добар део ста ре срп ске кул ту ре. 

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

Након осло бо ђе ња од Тура ка, посто
ји још јед на спе ци фич ност и дис кон ти
ну и тет у раз во ју срп ске држа ве и наци
о нал ног иден ти те та. Наи ме, почет ком 
20. века, на про сто ру Бал ка на све више 
се шири ла иде ја о ства ра њу зајед нич ке 
земље свих јужносло вен ских наро да. 
Тако се поја ви ла иде ја о Југо сла ви

СРП СКИ НАЦИ О НАЛ НИ ИДЕН ТИ ТЕТ

Нема друштва без митова

Бој на Косо ву (Адам Сте фа но вић, 1870.)

РЕЛИГИЈА, МИТ И ЈЕЗИК



24. OKTOBAR 2018.   M NOVINE

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

Нема ња Мило ше вић

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

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

Мит као суд би на ДР СРЂАН ШЉУ КИЋ О СРП СКОМ НАЦИ О НАЛ НОМ 
ИДЕН ТИ ТЕ ТУ

Све нације су
засноване на митовима
Пре ма речи ма проф. др Срђа на 

Шљу ки ћа, соци о ло га са Фило
зоф ског факул те та у Новом Саду 

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

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

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

–  Кон сти ту тив ни мит срп ског наци о
нал ног иден ти те та је Косов ски мит, 
одно сно завет. Он нам гово ри ко смо, 
ода кле смо, куда иде мо. Акте ри Косов
ског мита пред ста вља ли су и пред ста
вља ју узо ре за мно ге гене ра ци је, сим
бо ли шу вред но сти и тако даље. Косов
ски мит сим бо ли ше пад, али и вас крс. 
Он запра во пред ста вља мит о иза бра
но сти срп ког наро да, који скла па уго
вор са Богом, када кнез Лазар бира 
цар ство небе ско, али не да би миси о
нар ски ширио пра ву веру по све ту, као 
што је то слу чај са аме рич ким митом о 
избра но сти, већ да би слу жио Богу у 
заме ну за бож ју зашти ту, попут Јевре ја 
– рекао је др Срђан Шљу кић и додао: 

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

исла ми зо ва них Срба из Босне. Међу
тим, пери од фор ми ра ња наци ја ути цао 
је да се дело ви срп ског наро да нађу у 
дру гим наци ја ма, забо ра вља ју ћи услед 
про ме не вере сво је срп ско поре кло.

Када је о јези ку реч, срп ски језик и 
ћири ли ца као део срп ског наци о нал ног 
иден ти те та при лич но су осе тљи ви на 
дана шње гло ба ли за циј ске кул ту ро ло
шке при ти ске. Пре ма речи ма проф. 
Шљу ки ћа, они су састав ни део срп ског 
наци о нал ног иден ти те та и сва ко уда
ља ва ње од њих је запра во угро жа ва
ње и саме иден ти тет ске осно ве. Како 
каже, наци о нал на одва ја ња и фор ми
ра ња дру гих наци ја на про сто ру Бал ка

на била су редов но пра ће на фор ми ра
њем раз ли чи тих, нових, јези ка, који 
запра во има ју коре не у срп ском јези ку.

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

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

У сво јој сушти ни, мит 
је део кул ту ре као и 
сва ки дру ги и не може 
бити заме њен неким 
дру гим еле мен том. Све 
наци је су засно ва не на 
мито ви ма, не само срп
ска. Нема дру штва без 
мито ва, нити га може 
бити, рекао је проф. др 
Срђан Шљу кић

III
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СРП СКИ НАЦИ О НАЛ НИ ИДЕН ТИ ТЕТ У ВОЈ ВО ДИ НИ

Срби у Сре му и бор ба
за наци о нал ну иде ју
Рели ги ја, мито ло ги ја и језик коре

ни су наци о нал ног иден ти те та 
било које наци је у све ту. У вези 

са тим, и наци о нал ни иден ти тет срп
ског наро да ство рен је и чуван на 
овим теме љи ма. Тако су срп ски језик 
и ћири лич но писмо, пра во сла вље, 
као и, изме ђу оста лих, мит о Косо ву, 
неиз о став ни еле мен ти и основ срп
ског наци о нал ног иден ти те та. 

Пре ма речи ма др Срђа на Шљу ки ћа 
са Фило зоф ског факул те та у Новом 
Саду, нај чвр шћи еле мент срп ског 
наци о нал ног иден ти те та данас је пра
во сла вље, одно сно све то са вље као 
његов облик који је карак те ри сти чан 
за наш народ. 

– У њему се огле да срп ска само бит
ност. Овај еле мент срп ског наци о нал
ног иден ти те та нај твр ђи је данас, док 
су срп ски језик и ћири ли ца, а посеб но 
Косов ски мит, озбиљ но угро же ни – 
каже Шљу кић.

Зна чај рели ги је као еле мен та и 
осно ва срп ског наци о нал ног иден ти
те та посеб но је видљив на при ме ру 
њего вог опстан ка у срп ском наро ду 
на тери то ри ји Вој во ди не. С обзи ром 
на то да је Вој во ди на увек била мул
ти на ци о нал но и мул ти кул ту рал но 
под руч је, са број ним доми нант ним 
кул тур ним, наци о нал ним и рели гиј
ским ути ца ји ма током исто ри је, срп
ски народ је у њој веко ви ма водио 
бор бу за очу ва ње свог иден ти те та. 

Пре ма речи ма исто ри ча ра Огње на 
Пет ко ви ћа, погре шна су мишље ња да 
су Срби у Вој во ди ни поче ли да се 
насе ља ва ју са Чар но је ви ће вим сео
ба ма. Нешто више о томе рекао нам 
је у раз го во ру који смо води ли о Срби
ма и њихо вом наци о нал ном иден ти
те ту на тери то ри ји Сре ма, као и о 
бор би Срба за свој наци о нал ни иден
ти тет на про сто ру дана шње Срем ске 
Митро ви це, посеб но током 18. и 19. 
века. 

– На дана шњој тери то ри ји Сре ма, 
Срби су живе ли и у сред њем веку. 
Међу тим, јед на од нај ве ћих сео ба 
Срба дого ди ла се током Вели ког беч
ког рата 1690. годи не. Ову сео бу је 
пред во дио Арсе ни је III Чар но је вић, и 
зна чај ове сео бе ути цао је на дана
шње заблу де да је упра во она дове ла 
до првих насе ља ва ња Срба на ове 
про сто ре. Вели ка сео ба Срба је усле
ди ла нај ви ше због стра ха од одма зде 
Тура ка, јер се вели ки део срп ског 
наро да за вре ме овог рата при кљу чио 
хаб збур шкој вој сци, у нади да ће на 
тај начин успе ти да се избо ри за 
само стал ност сво је наци је. Хаб збур
шки цар Лео полд II је тада позвао 

Србе да насе ле гра нич не про сто ре 
њего вог цар ства, дава ју ћи им при ви
ле ги је са јед не стра не, док ће их са 
дру ге стра не оба ве за ти да бра не 
њего во цар ство у вре ме ну које тек 
дола зи. Срем ска Митро ви ца ће, тако, 
тек после Аустриј скотур ског рата 
изе ђу 1716. и 1718. годи не доћи у 
тери то ри је Хаб збур шке монар хи је и 
за то цар ство ће бити веза на све до 
ства ра ња Кра ље ви не Срба, Хрва та и 
Сло ве на ца 1918. годи не – рекао је 
Пет ко вић. 

Пре ма њего вим речи ма, при ви ле ги
је које је срп ски народ добио због свог 
саве за са Аустри јан ци ма, бит но су 
ути ца ле на очу ва ње њего вог наци о
нал ног иден ти те та. Међу тим, у чита
вом том про це су, кључ ну уло гу оди
гра ла је Срп ска пра во слав на црква.

– За вели ку сео бу Срба посеб но су  

важне при ви ле ги је које су омо гу ћа ва
ле срп ском наро ду да сачу ва свој 
наци о нал ни иден ти тет, за који ће се 
бори ти чита ва два века. Нај ве ћа кул
тур на инсти ту ци ја као и чувар срп ског 
наци о нал ног иден ти те та у овом пери
о ду била је Срп ска пра во слав на 
црква. Она је изне ла нај ве ћи терет 
очу ва ња срп ства на тери то ри ји Вој во
ди не, а самим тим и дана шњег Сре ма 
и Срем ске Митро ви це. Срп ски народ, 
упр кос саве зни штву, није са вели ком 
добро до шли цом доче кан у Аустро у
гар ској монар хи ји. Раз лог томе је тај 
што су Срби пре те жно при па да ли 
сеља штву, нави кли су да живе у зему
ни ца ма, и град ски живот за њих је био 
стран. Овда шњи ста ро се де о ци то 
нису уме ли, нити желе ли да толе ри
шу, и нису при хва та ли раз ли чи тост. 
Срби су због тога у Сре му дослов но 
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били дожи вља ва ни као сво је вр сна 
шум ска бића, а народ саве знич ке 
земље пре ма њима је гајио изу зе тан 
ани мо зи тет. Они су тако били виђе ни 
као неже ље не при до шли це, а не као 
бра ни те љи Хаб збур шке монар хи је. 
Тек ће током дру ге поло ви не 18. века 
доћи до аси мил ла ци је Срба и њихо
вог при ла го ђа ва ња живо ту у цар ству 
– каже Пет ко вић.

Ова чиње ни ца и не чуди, јер су 
Срби свој савез скло пи ли са Аустри
јан ци ма, као доми нант ном фрак ци јом 
у Хаб збур шкој монар хи ји, а Мађа ри и 
Хрва ти који су пре те жно живе ли у Вој
во ди ни, њих и њихо ве саве зни ке 
виде ли су као прет њу соп стве ној 
само стал но сти. Упра во због тога, на 
овим про сто ри ма дошло је и до поти
ски ва ња срп ске кул ту ре, а самим тим 
и наци о нал ног иден ти те та.

Са соци о ло шке стра не, пре ма речи
ма др Срђа на Шљу ки ћа, за ситу а ци ју 
дру штве ног суко ба, који, као у овом 
при ме ру, може да буде и на кул тур
ном нивоу, ова ко нешто је карак те ри
стич но. Кул тур ни ресур си про тив ни ка, 
као што су мито ви и рели ги ја, мора ју 
се поти сну ти уко ли ко се из таквог 
суко ба жели иза ћи као побед ник. Зато 
је кул тур но једин ство срп ског наро да 
у том пери о ду било кључ но за опста
нак њего вог наци о нал ног иден ти те та, 
јер без тога неми нов но дола зи до уну
тра шњег расу ла. С тога су срп ски 
иден ти тет ски мито ви још тада про гла
ша ва ни пра зним при ча ма, а веро и
спо вест као сла ба и инфе ри ор на.

Нешто пре ци зни је о ово ме рекао 
нам ја Огњен Пет ко вић у настав ку 
раз го во ра.

– Још један битан фак тор због којег 
овда шње ста нов ни штво није доче ка
ло Србе са добро до шли цом је тај што 
су Срби у то вре ме били у слу жби 
Аустри је, која је желе ла да што више 
цен тра ли зу је сво ју власт у окви ру 
цар ства, а вели ку помоћ у томе је 
виде ла баш у Срби ма. И крај ње, због 
сво је гра ни чар ске слу жбе која је 
дело ва ла на тери то ри ји Сре ма, Срби 
нису пла ћа ли порез като лич кој цркви 
што мађар ско и хрват ско ста нов ни
штво ника ко није могло да при хва ти, 
осе ћа ју ћи се оште ће но – каже Пет ко
вић и дода је да је баш у том пери о ду, 
у 18. и 19. веку, дошло до поме ну тог 
раз би ја ња кул тур ног једин ства Срба у 
Вој во ди ни, пре све га уда ром на рели
ги ју, која је на овом про сто ру била 
доми нант на фигу ра у очу ва њу срп
ског наци о нал ног иден ти те та, а с 
обзи ром на то да је код Срба рели ги ја 
бли ско пове за на са мито ло ги јом и да 
се гене рал но може посма тра ти као 
кул тур на поја ва мито ло шког карак те
ра, може се рећи да је дошло и до 
напа да на мито ло ги ју. Све то одви ја
ло се инсти ту ци о нал ним путем, при
ти сци ма и забра на ма.

– Нарав но, кроз пери од од ова два 
века, што је у неку руку и оче ки ва но, 
Срби су трпе ли раз не при ти ске вла
сти, од уни ја ће ња па до забра не пра

вље ња нових као и поправ ке ста рих 
цркви. Свим овим при ти сци ма нај ве
ћи отпор, као и  бор бу за очу ва ње 
кул тур них теко ви на срп ског наро да, је 
пру жи ла пра во слав на црква, која се 
бори ла за опста нак пра во слав них 
вер ни ка. Седи ште Срп ске пра во слав
не цркве у окви ру монар хи је су били 
Срем ски Кар лов ци. Оту да и поти че 
сам назив Кар ло вач ка митро по ли ја. 
Њени митро пи ли ти и цркве ни сабо ри, 
током овог врло тешког пери о да, 
пред ста вља ли су нај ве ће носи о це 
бор бе за очу ва ње при ви ле ги ја који ма 
је Срби ма гаран то ва на сло бо да у Вој
во ди ни. Тре ба поме ну ти и Мати цу 
срп ску, као носи о ца и чува ра кул тур
не, књи жев не и науч не башти не срп
ског наро да. Она је осно ва на 1826. 
годи не у Пешти, да би 1864. била 
пре ме ште на у Нови Сад. По њеном 
фор ми ра њу она је покре ну ла раз вој 
мно гих кул тур них инсти ту ци ја, нови на 
и слич но – рекао је Огњен Пет ко вић. 

Зна чај осни ва ња Мати це срп ске у 
овом пери о ду био је од вели ког зна ча
ја за очу ва ње срп ског наци о нал ног 
иден ти те та. Основ ни раз ло зи за фор
ми ра ње ова квог дру штва упра во су 
били потре ба за наци о нал ном хомо
ге ни за ци јом, наци о нал ном само све
шћу, као и шире њем наци о нал не 
лите ра ту ре, којом су кул тур не тво ре
ви не, а самим тим и део мито ло ги је 
срп ског наро да у Вој во ди ни били очу
ва ни. На тај начин, бор ба про тив срп
ских кул тур них ути ца ја на про сто ру 
Вој во ди не била је при лич но оте жа на, 
јер је срп ски наци о нал ни иден ти тет 
све више почео да јача, јача њем 
наци о нал не кул ту ре и све сти о њој.  
Само осни ва ње Мати це срп ске има ло 
је огро ман ути цај и на осни ва ње и 
раз вој дру гих уста но ва срп ске кул ту
ре, па је тако, након ње, осно ван и 
први наци о нал ни про фе си о нал ни 
стал ни теа тар, Срп ско народ но позо
ри ште, у Новом Саду. 

Пре се ље њем Мати це срп ске у Нови 
Сад, њен ути цај све више се шири на 
срп ски народ, због шире ња њене про
све ти тељ ске, али и изда вач ке делат
но сти.

Када је о про све ти у Сре му, кон
крет но у Срем ској Митро ви ци, реч, 
она је има ла вели ки ути цај на очу ва
ње срп ске кул ту ре у погра нич ном 
делу Вој во ди не. С обзи ром на то да 
су срп ске шко ле у пери о ду 18. и 19. 
века биле уско веза не за Срп ску пра
во слав ну цркву, на тај начин и оне су 
биле у слу жби пре но ше ња кул тур них 
теко ви на од зна ча ја за очу ва ње наци
о нал ног иден ти те та, попут наци о нал
них мито ва у виду пое зи је и про зе која 
је веко ви ма чува на у окви ри ма цркве. 

– Што се тиче обра зо ва ња у Сре му, 
одно сно Срем ској Митро ви ци, прва 
срп ска шко ла у овом гра ду осно ва на 
је 1724. годи не. Ова прва шко ла није 
има ла сво ју згра ду, нити се наста ва 
одр жа ва ла редов но. Она није функ
ци о ни са ла у окви ру зва нич них инсти
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ту ци ја Аустро у гар ске монар хи је, већ 
је више функ ци о ни са ла као, да се 
тако изра зим, полу при ват на шко ла. 
Ини ци ја ти ва за новом, пра вом, шко
лом про те кла  је  у наред ном пери о ду 
из цркве ног врха, јер је црква у ово 
вре ме била глав ни носи лац функ ци је 
обра зо ва ња у срп ском наро ду. Нажа
лост, не зна се тач но када је нова 
шко ла зва нич но отво ре на, али се 
сма тра да је мора ла бити отво ре на 
пре 1745. годи не, пре при кљу че ња 
тада шње Митро ви це вој ној гра ни ци. 
Не зна се тач но ни где се тада шња 
шко ла нала зи ла, мада има мо само 
пода так да је срп ску шко лу у то вре ме 
поха ђа ло око 50 ђака, а само финан
си ра ње шко ле као и пла та учи те љу 
пало је на терет срп ског ста нов ни
штва Срем ске Митро ви це – рекао је 
Огњен Пет ко вић. 

Зна чај обра зо ва ња за очу ва ње 
наци о нал ног иден ти те та Срба, посеб
но у овом пери о ду у Вој во ди ни, лежао 
је и у томе што се путем обра зо ва ња 
чувао још један зна ча јан еле мент срп
ског наци о нал ног иден ти те та, а то је 
срп ски језик са ћири лич ним писмом. 
Меша ви на кул ту ра у Вој во ди ни, са 
доми нант ним ути ца јем Угар ске, била 
је погод но тле за уни фи ка ци ју јези ка и 
писма којом се желео спу та ти срп ски 
наци о нал ни иден ти тет. Доми нант но 
лати нич но писмо, које је било карак
те ри стич но за като лич ко ста нов ни
штво ових кра је ва, све више је наме
та но срп ском ста нов ни штву, а ути ца ји 
тог про це са осе те се и дан данас. 
Упра во због тога, зна чај неза ви сног 
срп ског школ ства био је огро ман за 
очу ва ње наци о нал ног иден ти те та, јер 
су буду ћи срп ски нара шта ји на тај 
начин наста вља ли да уче свој језик, 
што је био и кључ ни мотив за чита ње 
лите ра ту ре која је пре но си ла наци о
нал ну мито ло ги ју и фор ми ра ла кул

тур не пред ста ве о исто риј ској бор би 
Срба за сво ју само стал ност. Само на 
тај начин опста нак наци о нал ног иден
ти те та међу буду ћим поко ле њи ма био 
је могућ. У супрот ном, буду ће гене ра
ци је пола ко би се сто пи ле у кул тур ном 
ути ца ју које је нуди ло доми нант но 
Угар ско обра зо ва ње. На тај начин, 
дошло би до типич ног при ме ра кул
тур не хеге мо ни је, што зна чи да би 
срп ски народ несве сно при хва тао кул
ту ру која му се нуди и у том про це су 
сам себе изгу био. На сре ћу, наци о
нал на свест срп ског наро да у Вој во ди
ни била је јака, те је ути ца ла на фор
ми ра ње кул тур них и обра зов них уста
но ва, о чему је било речи.

Када је реч о рели ги ји на тери то ри ји 
дана шње Срем ске Митро ви це, одно
сно пра во сла вљу, оно је на про сто ру 
Сре ма посто ја ло од када и Срби. 
Народ који је пред тур ским осва ја чем 
напу штао југ и пре ла зио Саву како би 
опстао, са собом је носио све еле мен
те срп ског наци о нал ног иден ти те та, 
па је тако свест о рели ги ји била изу
зет но јака. До тур ског осва ја ња Сре ма 
ипак је дошло, али зани мљи во је да 
прва згра да Срп ске пра во слав не 
цркве у Срем ској Митро ви ци, иако је 
пра во слав на црква на истом месту 
посто ја ла још мно го рани је, поти че 
упра во из тог пери о да.

– Прво бит на пра во слав на црква у 
Срем ској Митро ви ци поти че из вре ме
на тур ске вла да ви не. Пре ма сада
шњим позна тим изво ри ма она се први 
пут поми ње 1729. годи не. Ова црква 
била је гра ђе на од твр дог мате ри ја ла, 
мада је вре ме ном поче ла да се уру
ша ва јер се нала зи ла у бли зи ни реке 
Саве која је у ово вре ме често пла ви
ла град – каже Огњен Пет ко вић, 
додав ши да је на овом месту пра во
слав но све ти ли ште нај ве ро ват ни је 
посто ја ло још од пери о да Визан ти је, а 
да је дана шња Црква све тог Стеф на 

нај ве ро ват ни је подиг ну та почет ком 
17. века. Црква тада није има ла зво
ник, и није има ла дана шњи изглед.

– Уви дев ши да прво бит на црква не 
може да задо во љи посто је ће рели гиј
ске потре бе, и узев ши у обзир бли зи
ну реке Саве која јој је кон стант но 
пре ти ла, срп ско ста нов ни штво је 
покре ну ло ини ци ја ти ву за изград њом 
нове цркве. Сам овај про цес је био 
изу зет но тежак, јер Срби у овом вре
ме ну нису наи шли на пуно раз у ме ва
ња овда шњих, Угар ских вла сти и 
радо ви на изград њи нове цркве поче
ли су тек 1791. годи не. Нова црква ће 
бити изгра ђе на и посве ће на 1794. 
годи не и ова црква ће као и оне рани
је носи ти назив Црква све тог Сте фа
на. Овде наи ла зи мо на јед ну вео ма 
зани мљи ву ствар. Од како се бавим 
про у ча ва њем исто ри је, само сам у 
Срем ској Митро ви ци про на шао пода
так да је црква про ме ни ла свог патро
на. Данас се ова црква зове Црква 
све тог Дими три ја и име јој је про ме
ње но у ско ри је вре ме, тач ни је 1997. 
годи не – каже Огњен Пет ко вић.

Пода так о про ме ни патро на цркве, 
узев ши у обзир пери од у којем је то 
учи ње но, може се ока рак те ри са ти 
пре те ра ним раз бук та ва њем срп ске 
наци о нал не све сти током деве де се
тих годи на про шлог века. Овај пери од, 
посеб но након пада соци ја ли зма у 
бив шој Југо сла ви ји, био је при лич но 
спе ци фи чан. Наро ди бив ше Југо сла
ви је, посеб но срп ски и хрват ски, а 
изме ђу оста лог и на вер ској осно ви, 
сту пи ли су у дру штве ни сукоб, а у 
ситу а ци ји суко ба, пре ма речи ма др 
Срђа на Шљу ки ћа, мито ви бива ју реак
ти ви ра ни и доби ја ју нову сна гу. Тако је 
у том пери о ду дошло до реак ти ви ра
ња срп ских наци о нал них мито ва, али 
и до буђе ња рели гиј ске све сти која је 
прет ход них деце ни ја била поти сну та. 
И у Срем ској Митро ви ци дошло је до 

Зграда Матице српске

РЕЛИГИЈА, МИТ И ЈЕЗИК
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буђе ња рели гиј ске све сти, уз реак ти
ви ра ње мито ва, који су овај пут пре ла
зи ли наци о нал ни ниво, и оти шли све 
до антич ког пери о да. Поред тога, обја
шње ње за мења ње патро на цркве 
може се тра жи ти и у јача њу локал
патри о ти зма, а све ти Дими три је је 
заштит ник Срем ске Митро ви це. 

Неве за но за ову дигре си ју, зна чај 
изград ње нове цркве у Срем ској 
Митро ви ци, за срп ски народ у 18. веку 
био је вели ки. Јача ње њего вог ути ца
ја види се и у томе што је дана шња 
Црква све тог Дими три ја изгра ђе на 
мно го бли же нека да шњем град ском 
језгру, за раз ли ку од Цркве све тог 
Сте фа на, а вре ме ном, град је око ње 
почео архи тек тон ски да се раз ви ја, 
тако да се она данас нала зи у самом 
њего вом цен тру. Изград ња ове цркве 
први је кон кре тан, мате ри јал ни, и нео
бо ри ви доказ сна ге срп ске наци о нал
не све сти на овом про сто ру и сигур но 
је имао ути цај на њено шире ње. 

Даље, за опста нак срп ског наци о
нал ног иден ти те та у Вој во ди ни, а 
самим тим и у Сре му, јед ну од кључ
них уло га оди гра ла је рево лу ци ја која 
је Евро пу заде си ла сре ди ном 19. 
века, од 1848. до 1849. годи не. У, тада 
још увек Хаб збур шкој монар хи ји, ова 
рево лу ци ја упам ће на је по бор би Уга
ра за сво ју само стал ност, али и доми
на ци ју на тери то ри ји Вој во ди не. У том 
пери о ду, наро ди у Хаб збур шкој 
монар хи ји има ли су тежњу да оства ре 
само стал ност, неза ви сност, али и да 
успо ста ве кул тур ну хеге мо ни ју над 
оста лим наро ди ма, а за то је типи чан 
слу чај поку ша ја успо ста вља ња хеге
мо ни је Уга ра над срп ским наро дом у 
Вој во ди ни. Када је рево лу ци ја изби
ла, срп ски народ стао је на стра ну 
Аустри ја на ца, од којих је због сво је 
уло ге на гра нич ном поја су ужи вао 
одре ђен ниво при ви ле ги ја и само
стал но сти. 

– У окви ру рево лу ци је од 1848. до 
1849. годи не у Вој во ди ни и Хрват ској, 
Срем је имао посеб но место и посе
бан зна чај. У њему су се води ле нај о
штри је народ њач ке – мађа рон ске 
бор бе. Тако ђе, у њему се оди гра ло 
рево лу ци о нар но раза ра ње вој но – 
гра ни чар ског систе ма и сна жно раз
ви ја ла акци ја сеља штва за осва ја ње 
спа хиј ске земље и гра ђан ства за 
регал на пра ва. Током ове рево лу ци је 
нај ве ће бор бе су се води ле око јези
ка, јер је Срем био мул ти ет нич ки 
насе љен. На овим про сто ри ма живе
ли су Срби, Хрва ти, Мађа ри и Нем ци, 
који су изме ђу оста лог има ли нај ве ћа 
пра ва и Срби су се у почет ку прво 
опи ра ли немач кој вла сти. Тако ђе, 
вели ке су се бор бе води ле око тога да 
ли ће Срем при па сти Хрват ској или 
Мађар ској. Током ове рево лу ци је, 
Срби су се бори ли како би оства ри ли 
сво ја пра ва и били су накло ње ни 
аустриј ском дво ру. Као сво је вер не 
саве зни ке виде ли Хрва те и поку ша ва
ли су да са њима оства ре сво је циље
ве, међу тим, ту нису наи шли на 

сарад њу и раз у ме ва ње, јер хрват ски 
бан Јела чић је био за успо ста вља ње 
тек сру ше ног биро крат ског систе ма. 
После завр шет ка ове рево лу ци је у 
којој Мађа ри нису успе ли да оства ре 
сво је циље ве, поче ла је бор ба око 
раз гра ни че ња Вој во ди не и Хрват ске. 
У окто бру и новем бу 1849. народ Сре
ма још јед ном је изра зио сво ју при вр
же ност Вој во ди ни, веру ју ћи да би 
њено ства ра ње на прин ци пи ма Мај
ске скуп шти не омо гу ћи ло реге не ра
ци ју демо крат ских теко ви на срп ског 
покре та. Нажа лост, до ује ди ње ња 
није дошло и Срем ска жупа ни ја је 
поде ље на изме ђу Вој во ди не и Тро јед
не Кра ље ви не Хрват ске, Сла во ни је и 
Дал ма ци је – каже Огњен Пет ко вић. 

Пери од ове рево лу ци је био је врху
нац раз во ја срп ске наци о нал не иде је 
у Вој во ди ни, и упра во у том пери о ду 
дошло је до изу зет ног срп ског наци о
нал ног зано са, а народ је на Мај ској 
скуп шти ни у Кар лов ци ма про гла шен 
поли тич ки сло бод ним и неза ви сним. 
Зани мљи ва је и чиње ни ца да је срп
ска деле га ци ја која је Аустри ји дала 
подр шку у гуше њу мађар ске побу не и 
аустриј ском цару изло жи ла сво ју 
пози ци ју, оста ла без оче ки ва ног одго
во ра, а цар је закључ ке са скуп шти не 
видео као неле гал не. На тај начин, 
Уга ри ма су руке биле одре ше не, а 
срп ски народ остао је сам у вихо ру 
рево лу ци је. Тек када су ства ри изма
кле кон тро ли срп ски народ је добио 
помоћ. Читав зна чај ове рево лу ци је 
лежи у томе што је, након тешких бор
би и број них жрта ва, срп ски народ 
успео да се избо ри за одре ђен вид 
само стал но сти, што се посеб но огле
да у ства ра њу Вој вод ства Срби је и 
Тами шког Бана та. Међу тим, и у том 
пери о ду број ни про бле ми са који ма 
се срп ски народ у Вој во ди ни суо ча вао 
нису неста ли. Чита ва цивил на и вој на 
адми ни стра ци ја и даље је била у 
рука ма Нема ца, који Срби ма нису 
дозво ља ва ли пот пу но само стал но 
поли тич ко и кул тур но дело ва ње. Убр
зо је и Вој вод ство Срби је и Тами шког 
Бана та уки ну то, 1860. годи не.

Ипак, упр кос при ти сци ма, иде је 
рево лу ци је оста ле су дубо ко уре за не 
у свест срп ског наро да, и данас пред
ста вља ју још један од мито ва који и 
даље ути чу на срп ски наци о нал ни 
иден ти тет у Вој во ди ни. Иде ја о само
стал но сти и неза ви сно сти срп ског 
наро да након рево лу ци је поста ла је 
још уте ме ље ни ја, а наци о нал на свест 
још јача. На конач ну само стал ност и 
ује ди ње ње са мати цом, Срби су 
мора ли да саче ка ју још више од пола 
века, када су се у Првом свет ском 
рату суко би ли са Уга ри ма, али и сво
јим нека да шњим саве зни ци ма из 
Аустри је. Наста нак суко ба са Аустри
јан ци ма везан је за срп ску наци о нал
ну иде ју и свест у окви ри ма Босне и 
Хер це го ви не, а под Аустро у гар ском 
вла шћу, али то је већ јед на дру га при
ча. 

Н. Мило ше вић

Наро ди бив ше
Југо сла ви је, посеб но 

срп ски и хрват ски,
а изме ђу оста лог

и на вер ској осно ви, 
сту пи ли су

у дру штве ни сукоб,
а у ситу а ци ји суко ба, 

пре ма речи ма
др Срђа на Шљу ки ћа, 

мито ви бива ју
реак ти ви ра ни

и доби ја ју
нову сна гу

Ипак, упр кос
при ти сци ма,

иде је рево лу ци је
оста ле су дубо ко
уре за не у свест
срп ског наро да,

и данас
пред ста вља ју

још један од мито ва 
који и даље ути чу

на срп скинаци о нал ни 
иден ти тет

у Вој во ди ни
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ПРО ФЕ СОР ДР СВЕ ТЛА НА ТОМИН О УТИ ЦА ЈУ СРП СКИХ СРЕД њО ВЕ КОВ НИХ ВЛА ДАР КИ
НА ЈАЧА њЕ НАЦИ О НАЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА КРОЗ ОБРА ЗО ВА њЕ И ШИРЕ њЕ КУЛ ТУ РЕ 

Жене хра бре као вите зо ви

Позна то је да за 
сред њо ве ков не 
жене из виших

дру штве них
кру го ва књи ге нису 

биле непо зна та
кате го ри ја. То се 
нај бо ље види из 

чиње ни це да су оне 
нару чи ва ле њихо во

пре во ђе ње и
пре пи си ва ње,

као и кори че ње
или обно ву,

каже проф. др
Све тла на Томин

Све тла на Томин је редов на про
фе сор ка на Одсе ку за срп ску 
књи жев ност Фило зоф ског 

факул те та у Новом Саду. Пре да је 
Сред њо ве ков ну књи жев ност, напи са
ла је неко ли ко књи га из ове обла сти, 
као и два де се так науч них радо ва 
обја вље них у истак ну тим часо пи си ма 
и збор ни ци ма. Као гост про фе сор 
држа ла је пре да ва ња у Ита ли ји и 
Немач кој. Њена пре да ва ња сту ден ти
ма су дра го це на и моти ва ци о на, зато 
нам је дра го што има мо при ли ку да 
раз го ва ра мо са Све тла ном Томин о 
неким вео ма важним и инспи ра тив
ним тема ма које при па да ју доме ну 
сред њег века.

• Јед на од Ваших књи га носи 
назив Мужаствене жене српског
средњегвека. Какве су биле мужа
ствене жене срп ског сред њег 
века? У чему се огле да њихо ва 
посеб ност?

Сви зна мо да, као што сред њи век 
није био миље ник исто ри је, ни жена 
није била миље ни ца сред њег века. 
Често је при ка зи ва на као биће скло но 
спре зи са ђаво лом, на чији наго вор 
извр ша ва или дру ге наго ва ра на зла 
дела. Она би, пре ма томе, има ла лак

ше обман љи ву при ро ду и због тога 
тре ба да буде држа на под кон тро лом. 
С дру ге стра не,  у књи жев но сти се 
могу наћи и  похва ле изре че не поје
ди ним жена ма, као што је слу чај са 
кне ги њом Мили цом и мона хи њом 
Јефи ми јом. Тако се Кон стан тин Фило
зоф у Житију деспота Стефана
Лазаревића, које је саста вио у четвр
тој деце ни ји пет на е стог века, вео ма 
похвал но изра зио о кне ги њи Мили ци: 
„Досто слав на и вео ма мудра мати (тј. 
Мили ца), која је пре ва зи ла зи ла мно ге 
иза бра не мате ре, остав ши као што 
каже Соло мон мужаствена жена, 
има ла је све врли не, као што зна ју 
сви око ње, који су поцр пли мило сти 
из њези не руке и који су се нада ли да 
је при ме“.

Он у ства ри опи су је ситу а ци ју после 
Косов ског боја, када је кне ги ња Мили
ца пре у зе ла власт у тешким и вео ма 
неиз ве сним вре ме ни ма, а буду ћи да 
је зна ла „свет ске ства ри у који ма је  
тешко сна ћи се“, поре ди је, по мудро
сти, са Оди се јем. За мона хи њу Јефи
ми ју рекао је да је у мно гим речи ма и 
ства ри ма нај му дри ја. Ово су заи ста 
нај леп ше речи иска за не о жена ма у 
срп ском сред њем веку.

Када је реч о при де ву мужа ствен, 

нала зи мо га у при ме ри ма из срп ске 
књи жев но сти у зна че њу хра бар, јуна
чан. Кне ги ња Мили ца је, дакле, била 
хра бра као мушка рац.  

Још један сли чан при мер нала зи мо 
у Служби светој мајки Ангелини
Бранковић: „У жен ској при ро ди мушки 
пожив шу усхва ли мо Анђе ли ну бла же
ну“. Испа да да су жене, иако сла би ја 
бића, спо соб не да постиг ну вели ка 
дела и да делу ју као мушкар ци. Из 
ово га про из ла зи схва та ње да бити 
као мушка рац јесте посеб на похва ла 
за жену, што зна чи да је мушки прин
цип мар ки ран као супер и о ран и вред
но сно над ре ђен, док је жен ски инфе
ри о ран и под ре ђен. Зато су за похва
ле поје ди ним жена ма биле иска зи ва
не кроз изра зе: „мужа стве на жена“, 
„муже ум на жена“, „при жен ској при ро
ди сво јој сте че мушки разум“  и слич
но.

• Може те ли да нам каже те поне
што о обра зо ва њу и лите рар ној 
делат но сти жена у сред њем веку?

Позна то је да за сред њо ве ков не 
жене из виших дру штве них кру го ва 
књи ге нису биле непо зна та кате го ри
ја. То се нај бо ље види из чиње ни це 
да су оне нару чи ва ле њихо во пре во

Поф. др Све тла на Томин

VIII РЕЛИГИЈА, МИТ И ЈЕЗИК
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ђе ње и пре пи си ва ње, као и кори че ње 
или обно ву. На посто ја ње јед не двор
ске библи о те ке у три на е стом веку у 
Срби ји ука зу је пода так да је кра љи ца 
Бело сла ва, жена сврг ну тог кра ља 
Вла ди сла ва, са сво јим сином  пре не
ла у ков че зи ма на чува ње у Дубров
ник сво је бла го – два де сет ико на у 
сре бр ном око ву, три де сет руко пи сних 
књи га, чети ри јеван ђе ља са злат ним 
и сре бр ним реље фи ма на кори ца ма, 
огле да ла, сви ле ну тка ни ну на којој је 
злат ним кон цем изве зе на фигу ра Ису
са Хри ста са уче ни ци ма и про зор ске 
заве се изве зе не сви лом.

До наших дана, нажа лост, сачу вао 
се тек један део руко пи са из нека да
шњих сред њо ве ков них мана стир ских 
и двор ских би бли о те ка. Узрок овој 
чиње ни ци тре ба тра жи ти у непо вољ
ним исто риј ским при ли ка ма, честим 
рато ви ма, сео ба ма, као и пусто ше њи
ма, који ма су мана сти ри, а са њима и 
књи ге, били изло же ни. Ово, међу тим, 
ника ко не зна чи да су срп ске сред њо
ве ков не библи о те ке биле незнат не.

Иако цело куп не библи о те ке нису 
сачу ва не, оста ла су све до чан ства о 
њихо вом посто ја њу. Упра во је Јеле на 
Бал шић у свом теста мен ту из 1442. 
годи не поме ну ла књи ге које посе ду је. 
Нажа лост, није наве ла њихо ве насло
ве, нити њихов број, већ само жељу 
да, након њене смр ти, буду раз де ље
не црква ма. И за деспо ти цу, потом 
мона хи њу Анге ли ну Бран ко вић (умр
ла 1516. или 1520.), жену сле пог срп
ског деспо та Сте фа на Бран ко ви ћа, 
тако ђе зна мо да је има ла сво ју библи
о те ку. О њеној књи го љу би во сти све
до че руко пи си са озна ком да су јој 
при па да ли. Веру је се да они пред ста
вља ју само тра го ве нека да мно го 
бога ти је библи о те ке деспот ске поро
ди це Бран ко вић. Бран ко ви ћи су има
ли поро дич ну библи о те ку, која се пре
но си ла у наслед ство – то се закљу чу
је пре ма до данас сачу ва ним руко пи
си ма са беле шка ма да су при па да ли 
неком од њених чла но ва. Ова библи
о те ка сигур но је настра да ла при ли
ком првог пада тада шње срп ске пре
сто ни це, Сме де ре ва 1439. годи не, 
као и у вре ме конач не про па сти 
Деспо то ви не 1459. Само мали број 
књи га понео је са собом деспот Сте
фан Бран ко вић, који је тада морао да 
напу сти земљу. Он је био слеп, али је 
у изгнан ство носио књи ге! Оне су, 
после њего ве смр ти, доспе ле у руке 
њего ве жене Анге ли не и сина вла ди
ке Мак си ма.

При раз ма тра њу ове теме мора ју се 
узе ти у обзир и све до чан ства која 
баца ју макар инди рект ну све тлост на 
обра зо ва ност као еле ме нат духов не 
кул ту ре. Када је реч о срп ској сре ди
ни, пода ци из сред њо ве ков них тек
сто ва пока зу ју да су поје ди не жене из 
вла дар ских кру го ва несум њи во сти
ца ле неко обра зо ва ње. Монах Тео до
си је, писац ЖитијасветогСаве (крај 
три на е стог века), каже да Сави ни 
роди те љи, Нема ња и Ана, сво је сино

ве и кће ри „про све тли ше божа стве
ним крште њем, и нау чив ши их све тим 
књи га ма и врли на ма весе ља ху се у 
Госпо ду“. Бри ну ли су, зна чи, под јед
на ко о обра зо ва њу и мушке и жен ске 
деце. 

Меди е ва ли сти су раз ли чи то тума
чи ли све до чан ство архи е пи ско па 
Дани ла II о јед ном поду хва ту срп ске 
кра љи це Јеле не Анжуј ске: „Запо ве ди 
у целој сво јој обла сти саби ра ти кће ри 
сиро тих роди те ља, и њих хра не ћи у 
сво ме дому, обу ча ва ше сва ком 
добром реду и руч ном раду, који при
ли чи за жен ски пол. А када су одра
сле, уда ва ше их за муже ве да иду у 
сво је куће, обда ру ју ћи их сва ким 
богат ством, а на место њих узи ма ла 
је дру ге девој ке као и прве“. С јед не 
стра не, овај навод из Житијакраљи-
це Јелене узи ман је као доказ о 
посто ја њу шко ле за девој ке кра јем 
три на е стог и у раном четр на е стом 
веку, одно сно шко ле и сиро ти шта, а 
са дру ге тума че но је да није реч о 
обу ча ва њу писме но сти, него посло
ви ма важним за позив дома ћи це, или, 
јед но став но, о „вас пи та њу“ дево ја ка, 
одно сно о врсти „дома ћич ке шко ле“ у 
којој се не поми ње уче ње чита ња и 
писа ња. Посто ји и мишље ње да је 
кра љи ца Јеле на, као врло обра зо ва
на жена, у сво јој шко ли орга ни зо ва ла 
уче ње дево ја ка и писме но сти и руч
ном раду. Без обзи ра на при ро ду зна
ња коју је пру жа ла, јасно је да је ова 
шко ла кра љи це Јеле не има ла не 
само педа го шку, него и соци јал ну 
функ ци ју. Из све до чан ства Дани ла II 
про из ла зи да је Јеле на тим сиро ма
шним девој ка ма, у ства ри, обез бе ђи
ва ла мираз за уда ју и тако им омо гу
ћа ва ла да осну ју сво је поро ди це.

Помен посто ја ња шко ле на дво ру 
Јеле не Анжуј ске, који се нала зио у 
месту Брња ци на Косо ву (данас у 
руше ви на ма), изу зет но је важан, с 
обзи ром на то да поу зда них пода та ка 
о обра зо ва њу жен ске деце у сред њем 
веку запра во нема. Тако се гра ни ца 
тра га ња о овој теми поме ра на Јеле
ни но доба, на пери од с кра ја три на е
стог  века.

• Умет нич ка исти на је често у 
суштој супрот но сти у одно су на 
исто риј ску исти ну. Нерет ко су у 
књи жев но сти жене из вла дар ских 
поро ди ца биле при ка за не у нега
тив ном кон тек сту, иако је њихов 
исто риј ски пор трет осли кан све
тлим боја ма. Коју жену бисте издво
ји ли као при мер наве де не тврд ње?

Нај и зра зи ти ји при мер јесу мај ка и 
кћер, Јери на и Мара Бран ко вић, које 
су у народ ним песма ма при ка за не 
крај ње нега тив но, док их исто ри ја 
таквим не пам ти.  Цари ца Мара је  
делат ност  усме ри ла  ка добро би ти 
сво је земље и свих хри шћа на на Бал
ка ну – Срба, Буга ра и Све то го ра ца, а 
у народ ним песма ма је упра во супрот
но, наго ва ра сул та на да осле пи њену 

Када је реч о срп ској 
сре ди ни, пода ци

из сред њо ве ков них 
тек сто ва пока зу ју да 
су поје ди не жене из 
вла дар ских кру го ва 
несум њи во сти ца ле 
неко обра зо ва ње. 
Монах Тео до си је, 

писац Житијасветог
Саве (крај три на е стог 
века), каже да Сави ни 
роди те љи, Нема ња и 
Ана, сво је сино ве и 
кће ри „про све тли ше 

божа стве ним
крште њем, и

нау чив ши их све тим 
књи га ма и врли на ма 

весе ља ху се у
Госпо ду“. Бри ну ли су, 

зна чи, под јед на ко о 
обра зо ва њу и мушке

и жен ске деце

Тре ба се сети ти и свих 
кти тор ки и дона тор ки,  

које су пома га ле 
изград њу црка ва и 

мана сти ра  и бри ну ле 
о њихо вом

живо пи са њу.
Мана стир Крку,

на при мер, поди гла је 
Јеле на Шубић, сестра 

цара Душа на, а за
гра ди тељ ски под виг 
Анге ли не Бран ко вић

и њених сино ва
тра ди ци ја везу је
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бра ћу, или то учи ни по нало гу сво је 
мај ке Јери не. Нај стра шни ји је, ипак, 
при мер из песме ЂурђеваЈерина где 
Мара, пошто је сул тан одбио да осле
пи њену бра ћу, узи ма иглу и сама им 
иско па очи.

Поста вља се пита ње ода кле поти че 
ова кав, изра зи то нега ти ван став 
народ ног пева ча пре ма Мари Бран ко
вић? Можда је на Мару пре шао део 
кри ви це коју је народ, тако ђе непра
вед но, при пи сао њеној мај ци Јери ни. 
На ову стран ки њу на срп ском дво ру, 
која је сво јим рођа ци ма и суна род ни
ци ма Грци ма омо гу ћи ла вели ку власт, 
бачен је део кри ви це због изгу бље не 
држа ве и пото њег роп ства под Тур ци
ма. Осим тога, не тре ба забо ра ви ти 
да је Мари могло бити заме ре но то 
што се, пред пад срп ске сред њо ве
ков не држа ве, вра ти ла у Тур ску.

Ова кву, огром ну и нео че ки ва ну 
тран сфор ма ци ја Мари ног лика – од 
ода не Ђур ђе ве кће ри спрем не да се 
жртву је за спас сво је домо ви не, до 
зле сестре која осле пљу је бра ћу, нај
бо ље је у нау ци про ту ма чи ла Љиља
на Пеши кан Љушта но вић. Сма тра да 
су и Мара и Јери на у очи ма народ ног 
пева ча окри вље не јер  су иско ра чи ле 
из доме на при ват ног у домен јав ног, 
има ле су моћ, власт, биле су бога те и 
ути цај не. То се не пра шта. С дру ге 
стра не, Анге ли на Бран ко вић је при ка
за на у пози тив ној све тло сти, као 
послу шна сестра. Како је пока за ла 
Љуља на Пеши кан Љушта но вић, тра
ди ци о нал не пред ста ве о жен ском 
бит но су ути ца ле и на пози тив ну и на 
нега тив ну сли ку о жена ма из поро ди
це Бран ко вић.

• Ваша науч на про у ча ва ња дово
де до закључ ка да су срп ски сред
њо ве ков ни дво ро ви били укра ше
ни при су ством изу зет них жена. 
Која од њих је, пре ма Вашем 
мишље њу, у нај ве ћој мери заду жи
ла срп ски народ?

Важне су жене које су вла да ле, 
попут кра љи це Јеле не, затим кне ги
ње Мили це и Јеле не Бал шић. Не 
мање су зна чај не спи са те љи це, у 
првом реду мона хи ња Јефи ми ја, чији  

радо ви су изра ђе ни у мате ри ја лу и 
при па да ју не само књи жев но сти него 
и при ме ње ној умет но сти сред њег 
века. Сво јом пре пи ском Јеле на Бал
шић спа да и у спи са те љи це, а Горич-
кизборник који је нару чи ла од Нико на 
Јеру са лим ца одлич но пока зу је шири
ну њених духов них инте ре со ва ња. 
Тре ба се сети ти и свих кти тор ки и 
дона тор ки,  које су пома га ле изград
њу црка ва и мана сти ра  и бри ну ле о 
њихо вом живо пи са њу. Мана стир Крку, 
на при мер, поди гла је Јеле на Шубић, 
сестра цара Душа на, а за гра ди тељ
ски под виг Анге ли не Бран ко вић и 
њених сино ва тра ди ци ја везу је  већи
ну мана сти ра на Фру шкој гори.

Када је реч о дари ва њу, наве шћу 
само неко ли ко при ме ра: кра љи ца 
Јеле на покло ни ла је Сопо ћа ни ма 
укра шен крст, са пет дели ћа Часног 
Крста.  Након што је чула вест да је 
тело кра ља Милу ти на про на ђе но 
„бож јом запо ве шћу нетље но“, Симо
ни да је за његов гроб посла ла кан ди
ло, као и „плат на ску по це на и злат на“. 
Цари ца Јеле на Дра гаш покло ни ла је 
дра го це ну рели кви ју, крст саста вљен 
од злат них пло чи ца, с рељеф ним 
фигу ра ма све то гор ском мана сти ру 
Све ти Дио ни си је. Рил ском мана сти ру 
цари ца Мара покло ни ла је један изу
зет но вре дан култ ни пред мет, чудо
твор ну ико нурели кви јар. У цен тру 
ико не пред ста вље на је Бого ро ди ца, а 
око ло су рас по ре ђе не мошти три де
сет и два све ти те ља. Она је посла ла  
и комад Хри сто вог крста, који се чувао 
у Миле ше ви.

Под се ти ћу и на чиње ни цу да су 
жене уче ство ва ле у дипло мат ским 
миси ја ма, у чему се нај ви ше  иста кла 
цари ца Мара Бран ко вић. Исто тако, 
оне су пре но си ле мошти све ти те ља, 
што пока зу је да су добро позна ва ле 
иде о ло ги ју оног вре ме на. Тако је кра
љи ца Јеле на пре не ла мошти архи е
пи ско па Јоа ни ки ја у Сопо ћа не, кне ги
ња Мили ца мошти Све те Пет ке у 
Срби ју, цари ца Мара мошти Јова на 
Рил ског, а мона хи ња Анге ли на мошти 
сво јих нај ми ли јих, мужа Сте фа на и 
сина Јова на нај пре у Вла шку, а па 
потом поно во у Срем.   

Раз го вор води ла
др Сне жа на Булат
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Гргур, Ђурађ, Јерина и Мара Бранковић на Есфигменској 
повељи 1492. године (фото: Wikipedia) Манастир Крка (фото: npkrka.hr)
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РАЗ ГО ВОР СА ПРО ТОМ МИЛО РА ДОМ ГОЛИ ЈА НОМ

Потреб но је обно ви ти
епску тра ди ци ју

Када је реч о теме љи ма срп ског 
наци о нал ног иден ти те та, као и 
фак то ри ма њего вог опстан ка 

током веко ва, изме ђу оста лих, рели
ги ја, одно сно пра во сла вље се посеб
но издва ја по сво јој важно сти. Рели ги
ја је у срп ском наро ду веко ви ма била 
оно што га је чува ло и очу ва ло кроз 
раз ли чи те пери о де кул тур не и поли
тич ке тор ту ре. О њеном зна ча ју за 
очу ва ње срп ског наци о нал ног иден
ти те та, раз го ва ра ли смо са срем ско
ми тро вач ким про том Мило ра дом 
Голи ја ном.

– Код срп ског наро да, већ је исто

риј ски дока за но да је рели ги ја њего ва 
сушти на. Из срп ског наро да све што 
је оти шло у неку дру гу рели ги ју, без 
обзи ра да ли се ради о неком обли ку 
хри шћан ства, про те стант ском, като
лич ком, или исла му, то је пре ста ло да 
буде срп ско. Посто ји само још један 
народ код којег је иден ти фи ка ци ја 
рели ги је и наци је таква. То је изра ел
ски народ, јевреј ски. Код  Јевре ја, 
када сам слу шао њихо ве озбиљ не 
раби не, нема везе ко је ода кле дошао, 
какве је крви и слич но. Ако он испо ве
да Мој си је ву веру, он је Изра е лац. 

Про та Мило рад Голи јан

Код Срба језик није
од пре суд ног зна ча ја 

за опста нак
наци о нал ног

иден ти те та, као код 
неких дру гих наро да, 

јер је вре ме ном 
постао озбиљ но

угро жен. На при мер, 
код неких дру гих

наро да, као што су 
Албан ци, језик и нека 
пле мен ска одред ни ца 

су важни ји од
рели ги је. Код њих

има и пра во слав них
Алба на ца, и

римо ка то ли ка,
мусли ма на, и сви се 

они осе ћа ју као
Албан ци. Код нас то 

тако није. На при мер, 
и Нем ци има ју сво је 

држа ве и наци је, али 
је језик остао један. 

Срп ски језик је код нас 
добио име на по

наро ди ма који неће
да буду Срби, при ча 

про та Голи јан
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Тако је и код нас Срба. Морам да 
нагла сим да срп ско пра во сла вље 
није као бугар ско, руско, румун ско. 
Оно је све то са вље. Уте ме љио га је 
Све ти Сава, који је ура дио сле де ћу 
ствар: он није уни шта вао прет хри
шћан ске оби ча је и тра ди ци ју, као што 
је то рађе но у дру гим наро ди ма, где је 
кле ри ка ли зам био јак. Он је јед но
став но дозво лио да се хри шћан ством 
над гра де тра ди ци ја и оби ча ји прет
хри шћан ства код Срба. Тако је крсна 
сла ва код нас темељ рели ги о зног 
испо ве да ња. Ви данас има те код 
Срба људи који рет ко иду у цркву, 
гото во да нема ју ника кве кон так те са 
њом, али сла ве крсну сла ву, која је 
над гра ђе на литур гиј ским еле мен ти ма 
– хле бом, вином, житом. То је осно ва 
у хри шћан ству, литур ги ја, а Све ти 
Сава је један срп ски оби чај као што је 
крсна сла ва над гра дио хри шћан ским 
оби ча јем. Тако ми не може мо ни рећи 
да је у Срби ји мно го све та непри че
шће но, јер сва ки човек када дође 
неко ме на крсну сла ву, узе ће хле ба, 
вина и жита. На један посре дан начин 
и он је у литур гиј ском сабра њу са 
оста лим наро дом који испо ве да све
то са вље – почи ње при чу про та Голи
јан и наста вља:

– Спе ци фи кум срп ског наро да је да 
је пра во сла ван, хри шћан ски, и чак се 
издва ја по свом све то са вљу. Ско ро 
сам слу шао јед ног писца, који је 
родом са Косо ва, да су Фана ри о ти, 
њихо ве вла ди ке, на Косо ву у вре ме 
Осман ске импе ри је, забра њи ва ли да 
се сла ви сла ва, али народ је дао 
отпор, јер срп ски народ је пока зао да 
је хри шћан ски, пра во слав ни, али да 
није кле ри ка лан. Да је такав, ника да 
Вук Кара џић не би пре вео Нови завет, 
не би саста вио оно што је саста вио  
епску песму. Карл Густав Јунг је 
рекао: „Народ, или човек, који изгу би 
мит или еп, њега нема“. Вук је наи ла
зио на вели ки отпор у кле ри ка ли зму и 
мно го се мучио и борио про тив њега, 
али је успео да сачу ва и наш еп, нашу 
тра ди ци ју, да пре ве де Нови завет – 
рекао је про та Мило рад Голи јан.

Пре ма њего вим речи ма, код Срба 
језик није од пре суд ног зна ча ја за 
опста нак наци о нал ног иден ти те та, 
као код неких дру гих наро да, јер је 
вре ме ном постао озбиљ но угро жен.

– На при мер, код неких дру гих наро
да, као што су Албан ци, језик и нека 
пле мен ска одред ни ца су важни ји од 
рели ги је. Код њих има и пра во слав
них Алба на ца, и римо ка то ли ка, 
мусли ма на, и сви се они осе ћа ју као 
Албан ци. Код нас то тако није. На 
при мер, и Нем ци има ју сво је држа ве 
и наци је, али је језик остао један. 
Срп ски језик је код нас добио име на 
по наро ди ма који неће да буду Срби 
– при ча про та Голи јан.

Како каже, током исто ри је, сами 
инсти ту ци о на ли зо ва ни обли ци рели
ги је у срп ском наро ду нису има ли 

пре су дан ути цај на очу ва ње наци о
нал ног иден ти те та, већ кључ њего вог 
очу ва ња лежи у све то са вљу као 
таквом и у народ ној епској тра ди ци ји.  

– После пада срп ских кра је ва под 
Осман ску импе ри ју и црква је дожи ве
ла тешки удар. Мно ги су се исе ља ва
ли у дру ге земље, Мле тач ку репу бли
ку, на про сто ре Аустро у гар ске... Под 
вла шћу Осман ске импе ри је, поне кад 
су дола зи ли Фана ри о ти, грч ки све
ште ни ци и висо ки цркве ни досто јан
стве ни ци, али они нису били ти који 
су сачу ва ли пра во сла вље, одно сно, 
рели ги о зност, у срп ском наро ду. То је 
ура дио онај који је ства рао епску пое
зи ју. Гуслар ска тра ди ци ја је еле мен те 
пра во сла вља сачу ва ла и пре но си ла 
са коле на на коле но. Тако се у литур
ги ји пева. То је осно ва пра во сла вља, 
као и при че шће телом и крвљу Хри
сто вом. Кад није било све ште ни ка, 
кад није било мона ха, епи ско па, 
народ је сам сачу вао сво ју кул ту ру 
захва љу ју ћи све то са вљу, које га није 
пот це ни ло и повре ди ло уки да ју ћи му 
њего ву тра ди ци ју и оби ча је, већ их 
над гра ди ло. Зато је наро ду било бли
ско да сачу ва веру, крсну сла ву, и сво
је оби ча је. На тај начин је пра во сла
вље опста ло за све те сто ти не годи
на. Мислим да је то било пре суд но. 
Мех мед паша Соко ло вић је обно вио 
Пећ ку патри јар ши ју и обно ви ли су се 
мно ги мана сти ри по Срби ји, Босни, 
Фру шкој гори... Али то је био кра так 
пери од, а Цари град је био под директ
ном кон тро лом Ото ман ске импе ри је. 
Чим су се овде поја вљи ва ли дру ги 
вези ри, срп ска патри јар ши ја се гаси
ла, и тада су дола зи ли фана ри о ти 
који су више слу ша ли шта кажу паше. 
Епска тра ди ци ја је очу ва ла  душу 
народ ну и рели ги о зност. Људи су 
живе ли и носи ли еп у себи – сма тра 
про та Голи јан.

Са про том Голи ја ном раз го ва ра ли 
смо и о томе на који начин би рели ги
ја, али и еп, у дана шње вре ме могли 
да ути чу на очу ва ње наци о нал ног 
иден ти те та, као и о томе на који 
начин их при бли жи ти људи ма.

– Некад ми се чини да људи који се 
баве пра во сла вљем не пога ђа ју како 
би тре ба ло кана ли са ти га у дана шње 
вре ме. Ово је вре ме нових кому ни ка
ци ја, при ти са ка, нов ца, пот пла ћи ва
ња, људи су скло ни томе да има ју 
добре куће, аута, да про да ју све што 
се може про да ти, као и веру. Зато 
поно во тре ба обна вља ти ту епску 
тра ди ци ју да бисмо се поно во очу ва
ли као наци ја. Ја не веру јем у инсти
ту ци о нал ни пут. Када је уве де на 
веро на у ка, имао сам вели ке про бле
ме да про на ђем људе који ће то пре
да ва ти. Пожу рио сам да саста вим 
уџбе ник, одно сно при руч ник, за људе 
који се баве веро на у ком. Тада шња 
вла да га је одо бри ла, али из Сино да 
нису дали ника кав, ни пози ти ван ни 
нега ти ван одго вор на ту књи гу. Тада 
сам схва тио да инсти ту ци је то не могу 

Морам да нагла сим
да срп ско

пра во сла вље није
као бугар ско, руско, 

румун ско. Оно је
све то са вље.

Уте ме љио га је
Све ти Сава, који је 

ура дио сле де ћу ствар: 
он није уни шта вао 
прет хри шћан ске

оби ча је и тра ди ци ју, 
као што је то рађе но
у дру гим наро ди ма, 
где је кле ри ка ли зам 

био јак. Он је
јед но став но дозво лио 
да се хри шћан ством 
над гра де тра ди ци ја

и оби ча ји
прет хри шћан ства
код Срба. Тако је

крсна сла ва код нас 
темељ рели ги о зног 

испо ве да ња,
рекао је про та

Мило рад Голи јан
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да реше. То се може реши ти 
инфор ма циј ски, да се о томе 
гово ри, пише, раз го ва ра, да се 
потра же људи који то воле. Не 
да они пра ве нефор мал не гру
пе, невла ди не орга ни за ци је 
нити било какве инсти ту ци је, 
него јед но став но да се нађу и о 
томе раз го ва ра ју. То ће пову ћи 
и оста ле. Тога се не тре ба сти
де ти. О томе тре ба раз го ва ра
ти, сву да, у ресто ра ну, кафа ни, 
где год – при ча про та Голи јан. 

Како каже, за даље очу ва ње 
и опста нак срп ског наци о нал ног 
иден ти те та, од пре суд ног зна
ча ја неће бити чак ни рели ги ја, 
већ дослов но – еп.

– Пре су дан ће бити срп ски 
еп. Ни језик, ни рели ги ја, ни 
тра ди ци ја, ни исто ри ја. Жао ми 
је што се Шиша тов цу не даје 
толи ко зна ча ја, јер тамо је Вук 
Кара џић напра вио канон срп ске 
епске пое зи је. При ме ра ради, 
када је Алек сан дар Маке дон ски 
пошао у осва ја ња, није носио 
неко дело свог учи те ља, Ари
сто те ла. Он је понео Хоме ра, Или ја ду 
и Оди се ју, о чему Плу тарх све до чи. 
Када погле да мо срп ски еп и узме мо 
песму Роп ство Јан ко вић Сто ја на, у 
њој су сви моти ви кра ја Оди се је, где 
Оди сеј дола зи у Ита ку, нала зи у јабу
ча ру оца Лае тра, поби ја про сце и тако 
даље. Сто јан Јан ко вић нала зи мај ку 
која га не пре по зна је, сва то ви су 
дошли по њего ву супру гу, он одла зи 
тамо, при хва та ју га, она га пре по зна је 
и тако даље. Али раз ре ше ње те дра
ме није као код Хоме ра. Оди сеј је 
побио про сце, а Сто јан Јан ко вић је 
рекао „Ласно ћемо, ако људи јесмо“, 
дао сво ју сестру, оста вио супру гу 
себи. Мотив је исти, а реше ње сасвим 
дру га чи је. Узми те Бано вић Стра хи њу, 
који тако ђе опра шта сво јој супру зи. 
Такав еп тре ба него ва ти, али то се не 
може пре пу сти ти само све ште ни ци
ма. Мора ју се укљу чи ти писци, позо
ри шне сце не, филм ске сце не, да при
да ју више пажње срп ском епу. Тре ба 
га тума чи ти на факул те ти ма. У Изра
е лу није веро на у ка као код нас. Код 
нас се она пре да је деци у основ ној 
шко ли. Код њих тога нема, али није
дан сту дент не може завр ши ти факул
тет док не поло жи испит из тума че ња 
Тал му да, у нај о збиљ ни јим годи на ма 
живо та – сма тра про та Мило рад Голи
јан. 

Про та Голи јан, тако ђе, има и сво је 
ста во ве по пита њу зло у по тре бе рели
ги је.

– Након Дру гог свет ског рата, рели
ги ја је била про сто изба че на из нашег 
духа и наста ло је јед но нере ли ги о зно 
дру штво. Ти одје ци су опста ли до 
дана данас. Када слу шам поје ди не 
нови на ре од фор ма та, сма трам их 
кон вер ти ти ма. Они неће да се вра те 
нашем епу, већ изми шља ју Вин чан
ско писмо, Нина Бело вог... Они су се 

одби ли од свог епа, од сво је 
кул ту ре, и поку ша ва ју да нађу 
нешто дру го. На при мер, вин
чан ска кул ту ра је посто ја ла, 
али изми шља ти да је из Вин че 
све, то је ван паме ти. То се 
ради да се не би гово ри ло о 
Све том Сави, крсној сла ви, 
Роп ству Јан ко вић Сто ја на и 
дру гим епо ви ма, да се не би 
гово ри ло о вред но сти ма које 
живе у нама и које су још увек 
при сут не у већи ни нашег наро
да. При сут на је крсна сла ва, 
при су тан је Божић, при су тан је 
Вас крс... – каже про та Голи јан.

Пре ма њего вим речи ма, 
наци о нал ни иден ти тет, тако ђе, 
не тре ба гаји ти мржњом. Како 
каже, љубав је оно што га одр
жа ва.

– Човек се не може засни ва ти 
на мржњи. Деве де се тих годи на, 
у Руми, зама ло ме нису иша ма
ра ли, када је један писац напи
сао књи гу Како научити Србе
дамрзе, на чијој про мо ци ји сам 
се нашао. Рекао сам да је то 

глу пост. Зар не тре ба учи ти људе 
како љуби ти, воле ти? У томе је сна га 
и потен ци ја. Када бра ниш сво ју земљу 
бра ниш је из љуба ви пре ма поро ди
ци, земљи, отаџ би ни, а не из мржње 
пре ма непри ја те љу. Мржња не само 
да уби ја дру го га, него и оног ко је 
носи у себи. Љубав је сна га, и томе 
тре ба учи ти народ – сма тра про та 
Голи јан. 

Како је већ спо ме нуо, због очу ва ња 
срп ског епа, а тиме и јед не од око сни
ца срп ског наци о нал ног иден ти те та, 
посеб ну пажњу тре ба при да ти мана
сти ру Шиша то вац, о чијој се уло зи у 
чува њу и ства ра њу епа мало зна. 

– Гово рим да би на шиша то вач ким 
вра ти ма тре ба ла да сто ји табла да је 
Вук Сте фа но вић Кара џић у том мана
сти ру, код Луки ја на Мушиц ког, ство
рио канон срп ске епске пое зи је. То се 
не обе ле жа ва ниг де. Ни Мати ца срп
ска, ни САНУ, ни Срп ска пра во слав на 
црква, нико жив се тиме не бави, а то 
је оно што ће нас сачу ва ти – рекао је 
про та Мило рад Голи јан. 

Он се зала же за чува ње епских 
теко ви на које се тичу прав де, љуба
ви, опро шта ја и поште ња, и ста ва је 
да је неким пра зни ци ма погре шно 
при дат вели ки зна чај код Срба. 

– Први све ште ник који је рекао да 
из цркве ног кален да ра тре ба обри са
ти Видов дан сам био ја. Бог Све вид, 
као енер гет ска сила, која је згу ра на у 
под свест нашег наро да, и која изби ја 
28. јуна, тра жи срп ску крв. Због дога
ђа ја 1914. годи не су нај ви ше изги ну ли 
Срби, тако и на Косо ву. Мно ги би ме 
тукли због тога, али ја кажем да могу 
да оста ну у кален да ру Све ти вели ко
му че ник кнез Лазар и њего ви вите зо
ви, а ово нека се бри ше – закљу чу је 
про та Голи јан.

Н. Мило ше вић

За даље очу ва ње
и опста нак срп ског 

наци о нал ног
иден ти те та, од

пре суд ног зна ча ја 
неће бити чак ни

рели ги ја, већ
дослов но – еп.

Ни језик, ни рели ги ја, 
ни тра ди ци ја, ни

исто ри ја. Жао ми је 
што се Шиша тов цу

не даје толи ко зна ча ја, 
јер тамо је Вук

Кара џић напра вио 
канон срп ске епске 

пое зи је, каже
прота Голијан
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Мит о Краљевићу Марку
Пери од вла да ви не цара Уро ша 

Нема њи ћа, обе ле жен је сла бље
њем цен трал не вла сти и узди за

њем срп ских моћ них феу да ла ца. У вре
ме ни ма рас па да цар ства, Воји слав 
Воји но вић је био један од нај моћ ни јих, 
а пред крај живо та и нај моћ ни ји вели
каш у срп ској држа ви, моћ ни ји чак и од 
самог Вука ши на, буду ћег срп ског кра
ља. Након њего ве смр ти, воде ћу уло гу 
у срп ској држа ви, пре у зи ма ју Вука шин 
Мрњав че вић и његов брат Угље ша, 
који поста ју нај моћ ни ји обла сни госпо
да ри. Пре ма Орби ну, Вука шин и Угље
ша (Орбин поми ње и Гој ка), били су 
сино ви сиро ма шног вла сте ли на Мрња
ве из Лив на, кога је зајед но са сино ви
ма Душан позвао на двор и „мно го 
узди гао“. Угље ша је око 1346. годи не 
крат ко упра вљао у око ли ни Дубров ни
ка, као наме сник Тре би ња, док се Вука
шин у мар ту 1350. годи не поми ње као 
жупан При ле па. Годи не 1365. Вука шин 
Мрњав че вић је кру ни сан за кра ља и 
савла да ра Уро ше вог, а његов брат 
Угље ша поста је деспот сер ске обла сти, 
којом је рани је вла да ла цари ца Јеле на. 
Вука ши нов и Але нин син, Мар ко, рођен 
у пери о ду изме ђу 1335. до 1340, с обзи
ром да је био прво ро ђе ни савла да рев 
син, од цара Уро ша доби ја титу лу мла
до га кра ља. Нат пис са цркве Све те 
Неде ље у При зре ну, запра во је потвр
да да је Вука ши нов и Уро шев наслед
ник носио титу лу кра ља још за живо та 
савла да ра.

Коли ко је народ на тра ди ци ја вели ча
ла лик и дело Мар ка Мрњав че ви ћа, 
толи ко се огре ши ла о њего вог оца. 
Наи ме, Вука ши на, срп ског кра ља, 
народ но пре да ње пам ти као похлеп ног 
вели ка ша, узур па то ра и под му клог уби
цу, те је нео прав да но нега тив на сли ка о 
Мрњав че ви ћу и у срп ској исто ри о гра
фи ји тра ја ла вео ма дуго. При ча о Вука
ши ну Мрњав че ви ћу, који уби ја Неја ког 
Уро ша у лову, зарад узур пи ра ња цар
ске кру не, забе ле же на је у мно го број
ним лите рар ним оства ре њи ма и исто
риј ским спи си ма. За несрећ не исто риј
ске окол но сти рас па да срп ског цар
ства, тра ди ци ја је про на шла глав ног 
крив ца у Вука ши ну Мрњав че ви ћу. Како 
наво ди Нада Мило ше вић Ђор ђе
вић:„нај ја чи обла сни госпо дар, про гла
шен за кра ља, од легал ног Уро ше вог 
сувла да ра, лако је могао поста ти узур
па тор Нема њић ког пре сто ла. Од 
момен та када је у народ ној тра ди ци ји 
про гла шен за Уро ше вог про тив ни ка –
обра зац о уби ству због осва ја ња тро на, 
намет нуо се већ самим сво јим мотив
ско  изра жај ним могућ но сти ма, пошто 
је већ уве ли ко посто јао у нашој усме ној 
башти ни. Када је, наи ме, за рас пад 
срп ског цар ства нађен кри вац у Вука
ши ну Мрњав че ви ћу, ту кри ви цу је тре
ба ло ожи во тво ри ти сли ком, која ће сво
јом веро до стој но шћу пру жи ти дока зе и 

краљeво пона ша ње укло пи ти у обра
зац“. Све до кра ја девет на е стог века, 
срп ска исто ри о гра фи ја је веро ва ла да 
је неду жног Уро ша усмр тио Вука шин. 
Ила ри он Рува рац пре и спи ту је ову тезу 
и 1879. пише: „nolens volens морам 
оста ти при свом првом твр ђе њу, да 
Вука шин није убио цара Уро ша но да је 
цар Урош, који се у почет ку децем бра 
1371. пре ста вио, пре жи вео кра ља 
Вука ши на, који је пре 1. сеп тем бра те 
исте годи не у бици на Мари ци про пао“. 
При томе, тре ба скре ну ти пажњу и на 
чиње ни цу да је Кон стан тин Јире чек 
обја вио два доку мен та из Дубро вач ког 
архи ва од окто бра и новем бра 1371. из 
којих се јасно види да је по нало гу цара 
Уро ша испла ћен стон ски дохо дак Рома
ну Прко си, а као дату ми Уро ше ве смр ти 
наво де се 2. или 4. децем бар 1371. 
Вука шин није насил но при сво јио власт, 
већ је уз царев при ста нак и бла го слов 

кра љи це Јеле не, кру ни сан за кра ља. 
Након Вука ши но вог кру ни са ња за кра
ља, изме ђу њега и цара Уро ша је успо
ста вљен однос савла дар ства, са свим 
њего вим карак те ри сти ка ма, које при то
ме ука зу ју и на њихо ве добре одно се – 
зајед нич ко отпре ма ње послан ства, 
затим новац који цар и краљ зајед но 
кују, сачу ва ни су и при мер ци Вука ши но
вог нов ца кова ног у ков ни ци цара Уро
ша, са нат пи сом „Уро си ус импе ра тор“ 
на јед ној и „краљ“ на дру гој стра ни. 
Њихов савла дар ски однос потвр ђу ју и 
зајед нич ки пор тре ти на север ном зиду 
цркве Све тог Нико ле у мана сти ру Пса
чи, заду жби ни сева сто кра то ра Влат ка.

Уче ста ле нава ле Тура ка, пре ти ле су 
свим бал кан ским држа ва ма, а Вука ши
нов брат деспот Угље ша, мислио је 
само на јед но: „како да Мура то во 
напре до ва ње уста ви“. Ове ста во ве, 
делио је и његов брат Вука шин, ујед но 

Мар ку Кра ље ви ћу посве ћен му је читав циклус 
народ них песа ма. Сувај џић с пра вом наво ди да 
је под тур ском вла шћу било опа сно пева ти о 
косов ском боју и о Мило шу, уби ци сул та на 
Мура та, али је зато било сло бод но пева ти о 
Мар ку, тур ском ваза лу
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и једи ни Угље шин саве зник. Вука шин и 
Угље ша кре ну ли су на сул та но ву пре
сто ни цу. До бит ке је дошло 26. сеп тем
бра 1371. Како наво ди Остро гор ски, за 
раз ли ку од Косов ског боја, бар је исход 
бит ке на Мари ци сасвим изве стан: 
„изне на дан и пот пу ни слом сме лог 
поду хва та сер ског деспо та и срп ског 
кра ља, поги би ја и јед ног и дру гог, две 
нај ја че лич но сти на тада шњем Бал ка
ну, про паст њихо ве вој ске“. 

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

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

Изме ђу исто риј ског и епског пор тре та 
Мар ко вог посто ји изра зи та дистинк ци
ја. Мар ков лик се може запа зи ти у свим 
врста ма усме не књи жев но сти: епским 
и лир ским песма ма, бала да ма, роман
са ма, при по вет ка ма, посло ви ца ма и у 
пре да њу. У пре да њу, као нај сло бод ни
јој од ових епских фор ми, где је кон
стант но при сут но пре пли та ње реал ног 
и фан та стич ног, Мар ков живот је испра
ћен од рође ња до смр ти. Мар ку Кра ље
ви ћу посве ћен му је читав циклус 
народ них песа ма. Сувај џић с пра вом 
наво ди да је под тур ском вла шћу било 
опа сно пева ти о косов ском боју и о 

Мило шу, уби ци сул та на Мура та, али је 
зато било сло бод но пева ти о Мар ку, 
тур ском ваза лу. Ову вр ло зани мљи ву 
тезу нај пре је изнео фран цу ски сла ви
ста Андре Вајан, а од њега јепре у зео и 
даље раз вио Све то зар Матић.Песма 
УрошиМрњавчевићине сум њи во пред
ста вља сво је вр стан увод у епски живот 
и под ви ге Мар ка Кра ље ви ћа. Вука ши
но ва кле тва (оче ва кле тва) и Уро шев 
бла го слов (кумов бла го слов) од пре
суд ног су зна ча ја:„Сине Мар ко, да те 
бог уби је!/ Ти немао гро ба ни поро да,/ 
И да би ти душа не испа ла, /Док тур ско
га цара не дво рио! [...] „Куме Мар ко, Бог 
ти помо гао!/ Тво је лице свје тло на 
дива ну!/ Тво ја сабља сје кла на мег да
ну,/ Нада те се не нашло јуна ка,/ Име ти 
се сву да поми ња ло,/ Док је сун ца и док 
је мје се ца!/ Што су рекли, тако му се 
сте кло....”

У народ ним песма ма Мар ко је пред
ста вљен као изу зе тан јунак, непо ко ран 

витез, осло бо ди тељ, прко сан, пра ви
чан, неу стра шив, одан, човек над људ
ске сна ге, нат чо ве чан ског апе ти та, неу
стра ши ви заштит ник сла бих и бес по
моћ них, борац про тив тур ских насил ни
ка, вазал од кога зази ре чита ва тур ска 
царе ви на, шаљив џи ја, весе љак, али 
и... тур ска при дво ри ца, пот ку пљи ви 
сре бро љу бац. С пра вом исти че Бран ко 
Брђа нин да Мар ко није само вели ки 
епски јунак, но, и људ ска, рањи ва, а 
некад и нега тив на лич ност песме, што 
све до чи о сво је вр сној дее пи за ци ји 
Мар ко вог лика. Гете је у пре пи сци са 
Тал фи је вом из 1824. годи не пред ло жио 
пре во ди о цу срп ских песа ма „да из сво
је збир ке изо ста ви песму Марко Кра-
љевић и Љутица Богдан“ у којој је 
Мар ко „недо сто јан себе“. Ипак, у нај ве
ћој мери, Мар ко је у народ ној тра ди ци ји 
осли кан све тлим боја ма, као мит ски 
јунак, заго вор ник иде ал них патри јар
хал них морал них нор ми, добро чи ни
тељ, хра бри борац за сло бо ду. Пре ма 
речи ма Воји сла ва Ђури ћа: „Мар ко је 
оте ло тво ре на тежња при сут ног наро да 

да се опа ше нео до љи вом силом и да 
поло ми роп ске окви ре живо та“. Зато у 
песми МаркоКраљевићукидасвадба-
ринусто ји: „Све пови ка, мало и вели ко: 
/Бог да живи Кра ље ви ћа Мар ка!/ Који 
земљу од зла изба вио,/ Који сатра 
земљи зулум ћа ра;/ Про ста м’ била и 
душа и тело!“Маре тић нагла ша ва да је 
„Мар ко морао бити чо вјек нео бич не тје
ле сне јако сти, па да се можда већ за 
њего ва живо та или крат ко ври је ме 
посли је њего ве смр ти раз но си ла по 
наро ду од уста до уста гдје ко ја њего ва 
дје ла, који ма је дока зао вели ку сво ју 
јакост; али истом неко ли ко деце ни ја 
посли је њего ве смрт и, кад се већ забо
ра ви ло, какав је Мар ко био пре ма Тур
ци ма, какав ли пре ма Срби ма, поче ле 
су се при че с дру ги јех јуна ка пре пи је ва
ти на Мар ка, а посли је и дру го које шта, 
што би у Мар ко во ври је ме сав народ 
држао за изми шљо ти ну“.

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

Зна чај ну уло гу у циклу су песа ма о 
Мар ку Кра ље ви ћу задо би ја и њего ва 
мај ка. Јевро си ма је носи лац нај у зви
ше ни јих људ ских и поро дич них вред но
сти. Саве то ва ће сину:„О мој син ко, Кра
ље ви ћу Мар ко,/Оста ни се, син ко, чето
ва ња, /Јер зло добра дони је ти неће, /А 
ста рој се доса ди ло мај ци  
Све перу ћи крва ве хаљи не“, 
затим:„Немој Мар ко, моје чедо дра го, /
Немој данас крви учи ни ти, /Данас ти је 
крсно име кра сно,/ Тко ти данас у дво
ро ве дође, /Напој жед на, а нара ни 
глад на/ За души цу тво ји роди те ља, /И 
за здра вље тво је и Јели но“, или, пак:„Ој 
мој син ко, Кра ље ви ћу Мар ко, /у сва те 
се иде на весе ље, /на кум ство се иде 
по зако ну, /на вој ску се иде од нево ље: 
/иди, син ко, на царе ву вој ску; /и бог ће 
нам, син ко, опро сти ти, /А Тур ци нам 
неће раз у ме ти“. У песми Урош и
Мрњавчевићи Јевро си ма учвр шћу је 
Мар ко ву наме ру у доно ше њу пра вич не 
пре су де:„Мар ко сине, једи ни у мај ке, /
Не била ти моја рана кле та, /Немој 
сине, гово ри ти кри во, /Ни по бабу ни по 
стри че ви ма, /Већ по прав ди бога исти
но га /Немој сине, изгу би ти душе /Боље 
ти је изгу би ти гла ву /Него сво ју огр је
ши ти душу“. О уло зи мај ке у песми 
Урош и Мрњавчевићи, Дра гу тин Илић 
је запи сао: „Овде нам се наме ће мисао, 
ко је већи, ко је све тли ји у овој песми? 
Да ли мати, или син? И коли ко год смо 
пута слу ша ли овај умо твор народ ни 

Мар ку се не зна
за гроб што тако ђе

упу ћу је на могућ ност 
да није умро, јер онај 
ко нема гро ба можда
је и сада жив. У том 

сми слу посто је и
при че о сусре ту
одре ђе них људи

с Мар ком који ма је,
на при мер, обе ћа вао 
да ће их осло бо ди ти 

од Тура ка
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увек нам се наме та ла мисао, да би ту 
песму ваља ло посве ти ти мате ра ма. 
Овде је по нашем мишље њу, глав но 
лице мати: она је вре ло све му ово ме, 
она је пре су ди ла, јер Мар ко је само 
израз њези них мисли и иде а ла; он је 
исто оно што и поток, који жубо ре ћи 
тече, а да вре ле није не би ни њега 
било“.

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

Дијак Добре, дакле, уме сто да наве де 
годи ну писа ња, дати рао је руко пис 
овим дога ђа јем, који је, сва ка ко, за 
њега био наро чи то упе ча тљив. Наив ни 
дијак као да веру је да ће свак зна ти кад 
се он тру дио на књи зи само ако ука же 
да је то било онда када је Мар ко оте
рао љубав ни цу а вра тио жену. У сва
ком слу ча ју, ова ‘љубав на афе ра’ при
бли жа ва нам лик Мар ка Кра ље ви ћа на 
нео че ки ван начин, и то не као вла да ра 
него као чове ка”. Инте ре сант но је 
Орби но во при ка зи ва ње поврат ни це 
Јеле не Хла пе не. Ову пре ва ре ну жену, 
Орбин је осли као мрач ним тоно ви ма, 
про го ва ра ју ћи о њеној изда ји и уда ји за 
Бал шу Бал ши ћа. Важно је напо ме ну ти 
да се Јеле ни на немо рал ност поми ње 
само код Орби на. 

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

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

Др Сне жа на Булат
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У Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“ у 
Срем ској Митро ви ци у четвр так, 
18. окто бра,  отво ре на је изло

жба пово дом четр де сет годи на ства
ра ла штва Иви це Кова чи ћа Шти фле и 
десет годи на ства ра ла штва Пре дра га 
Кова чи ћа. На изло жби су засту пље ни 
Шти фли ни радо ви од 1974. годи не, па 
све до дана шњих дана.

– После 60 само стал них изла га ња 
у оној Југо сла ви ји и Срби ји ово је сад 
само један круг, где сам из свог вла сни
штва иза брао сли ке које су овде пред
ста вље не, зајед но са ста ри јим сином 
који је изло жио сво је црте же и сли
ке,  иако је он по опре де ље њу вајар. 
Пред ви ђе на је била и њего ва вајар
ска сек ци ја, али с обзи ром да он сад 
пра ви јед ну вели ку изло жбу вајар ских 
радо ва, реши ли смо да оста не назна
че но на њего вим сли ка ма и црте жи ма. 
Надам се да ће ова изло жба ићи даље, 
као што смо про шле годи не напра ви ли 
круг пре ко свих вели ких кул тур них цен
та ра, Субо ти це, Новог Сада, Бече ја, 
Сом бо ра, Апа ти на, Кра гу јев ца, Ниша. 
Овом изло жбом, дакле, зао кру жу јем 
тај циклус  40 годи на свог ства ра ња, 
рекао је Иви ца Кова чић Шти фла.

Умет ник о изло жби каже и да је, као 
таква, сво је вр стан вид изра жа ва ња, 
јер сли кар сам про ник не у соп стве

ну вред ност, кроз посма тра ча који је 
у при ли ци да стек не пот пун дожи вљај 
кре та ња и изгра ђи ва ња сли ка ре вог 
руко пи сног миљеа.

– Једин стве ни садр жај је напра вио 
Миро слав Сапун џић, исто ри чар умет
но сти из Бео гра да и бази рао упра во 
на томе. Да нисам ја тај који одре ђу

је вред но сти, већ посма трач који кад 
види сли ке може да дође до неког свог 
дожи вља ва ња и тума че ња. Нарав
но, ако се нала зи мо на истој тала сној 
дужи ни, то је онда још боље, каже 
Шти фла.

Изло жба ће за посе ти о це Гале ри је 
бити отво ре на до 18. новем бра. Т. С. 

Ивица Ковачић Штифла

ИЗЛОЖБА СЛИКА ИВИЦЕ И ПРЕДРАГА КОВАЧИЋА У МИТРОВАЧКОЈ ГАЛЕРИЈИ

ИЗ ЈАМЕ НЕ НА СВЕТ СКИ ТРОН

При јем за злат ног Деја на Јокића
Пред сед ник Општи не Шид Пре драг 

Вуко вић са сарад ни ци ма, орга ни
зо вао је у петак 19. окто бра, при

јем за Деја на Јоки ћа, чла на побед нич
ког тима Срби је у пара стре ља штву. На 
послед њем Свет ском првен ству, Дејан 
је био део  еки пе из Срби је, која је осво
ји ла злат ну меда љу. Ради се о дисци
пли ни гађа ња вазду шном пушком из 
леже ћег ста ва.

 – Мој циљ је да оства рим нор му за 
сле де ће так ми че ње, а то су пара о лим
пиј ске игре у Токи ју 2020. годи не. Нај ве
ћи успех ми је злат на меда ља на Свет
ском првен ству у Јужној Коре ји, коју 
сам осво јио са коле га ма у екип ном так
ми че њу. Ради се о дисци пли ни вазду
шна пушка 10 мета ра сто је ћи и леже ћи 
став. За так ми че ње у Еми ра ти ма ми 
је потреб на финан сиј ска помоћ како 
бих оти шао тамо, јер од сле де ћег мар
та држа ва ће пла ћа ти све спор ти сте. 
Имам аде кват не усло ве у соп стве ној 
стре ља ни, која је таква да изме ђу ње и 

оне у Коре ји нема раз ли ке, са нај но ви
јом опре мом коју ми је држа ва обез бе
ди ла, рекао је Дејан Јокић.

 Пред сед ник Пре драг Вуко вић је Јоки
ћу чести тао осво је ну меда љу и иста као 
да је то вели ки успех за општи ну Шид и 
нашу земљу.

 – Дејан је доказ шта се све може 

упор но шћу и радом пости ћи и доћи до 
одре ђе них циље ва. Ми ћемо наста ви
ти да пома же мо све успе шне спор ти сте 
и нарав но помо ћи Деја ну да отпу ту је у 
Еми ра те. Желим му у сво је име, као и у 
име општи не Шид, сву сре ћу у даљем 
раду – изја вио је први човек шид ске 
општи не. Д. П.

При јем код пред сед ни ка Општине Предрага Вуковића

Зао кру жен 
опус
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ОО СРП СКЕ НАПРЕД НЕ СТРАН КЕ ШИД 

Првих десет годи на

Чла но ви, сим па ти зе ри, 
број ни гости, у петак 
19. окто бра, оку пи ли 

су се у стра нач ким про сто
ри ја ма како би обе ле жи ли 
десет годи на од осни ва ња 
Срп ске напред не стран ке. 
Била је то при ли ка да се 
раз ме не мишље ња, ста во
ви и нарав но, да се под се
ти на поче так осни ва ње ове 
стран ке. То је упра во учи нио 

Зоран Семе но вић, заме ник 
пред сед ни ка Општи не Шид 
и пове ре ник ОО Срп ске 
напред не стран ке за Шид. 

– Данас је за нас вели
ки дан. Десе ти рођен дан 
Срп ске напред не стран ке, 
која је поче ла 2008. годи
не сти дљи во да се гра ди и 
бити ше на поли тич ком небу 
Срби је. Већ 2012. годи не 
Срп ска напред на стран ка 

је напра ви ла први озбиљ
ни резул тат у Шиду и осво
ји ла на избо ри ма пре ко 
20 посто гла со ва и самим 
тим су се сте кли усло ви да 
пред сед ник општи не буде 
из наших редо ва. А већ 
2016. годи не наша стран ка 
је на локал ним избо ри ма 
осво ји ла нешто више од 50 
одсто гла со ва и самим тим 
доби ла могућ ност да сама 

фор ми ра локал ну власт са 
коа ли ци о ним парт не ри ма. 
И то је био пре о крет у поли
тич ком живо ту Шида. Иза 
нас су  видљи ви резул та ти у 
про те клом пери о ду. Срп ска 
напред на стран ка ништа од 
ово га не би могла ура ди ти, 
за свих ових десет годи на, 
да није све ово вре ме ради
ла и поди за ла ниво све сти. 
Стран ка је отво ри ла вра та 

ИНЂИ ЈА: ОПШТИН СКИ ОДБОР СНС

Деце ни ја посто ја ња и рада
Општин ски одбор Срп

ске напред не стра ни
це у Инђи ји обе ле жио 

је у петак, 19. окто бра, деце
ни ју посто ја ња ове стран ке. 
Све ча ност је орга ни зо ва на 
у Дому кул ту ре у Крче ди
ну, а при сут ни ма се обра
тио пред сед ник Општи не и 
пред сед ник ОО СНС у Инђи
ји Вла ди мир Гак, иста кав ши 
да је ова поли тич ка стран ка 
нај ор га ни зо ва ни ја у Југо и
сточ ној Евро пи.

 Од осни ва ња, СНС 
држи до тога да наша држа
ва буде јака, да сва ки део 
Срби је под јед на ко напре
ду је и мислим да то наши 
сугра ђа ни нај бо ље виде. 
Да је тако, потвр ђу је се и на 

избо ри ма где наша стран ка 
у мно гим сре ди на ма одно си 
апсо лут ну побе ду већ годи
на ма уна зад  иста као је Гак 
и додао:

 Општин ски одбор у Инђи
ји бро ји пре ко 5.000 чла но ва 
и данас могу рећи да смо 
напра ви ли јед ну орга ни за
ци ју, на коју може мо бити 
заи ста поно сни. Под јед на ко 
води мо рачу на о ула га њи ма 
у град ску и сео ску сре ди
ну. Наста вља мо вред но да 
ради мо, а то ће наши сугра
ђа ни виде ти, јер се тру ди мо 
да испу ни мо сва ко пред из
бор но обе ћа ње.

Гак је потвр дио, да ће 
током четво ро го ди шњег 
ман да та испу ни ти сва пред

из бор на обе ћа ња дата 2016. 
годи не и под се тио да ће 85 
мили о на дина ра бити уло
же но у про јек те на поте зу од 
Крче ди на до Бешке.

 Ула же мо соп стве на 
сред ства и тиме жели мо да 
поша ље мо пору ку да о сва
ком делу инђиј ске општи
не мисли мо на исти начин. 
Инђи ја ће изгле да ти дале ко 
леп ше, када реа ли зу је мо 
све оно што смо пла ни ра
ли  рекао је Гак и додао, 
да сва ко днев но расте број 
чла но ва ОО СНС у Инђи ји, 
те да је вели ки број мла
дих, обра зо ва них људи, који 
желе да допри не су даљем 
раз во ју гра да у којем живе.

М. Ђ.
Обе ле же но 10 годи на СНС

Са прославе у Шиду
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за све који желе да допри
не су напрет ку. Пажљи во 
и мар љи во ради мо. Тру
ди мо се да Шид поста не 
боље место за живље ње – 
рекао је Зоран Семе но вић, 
поздра вља ју ћи при сут не. 

Првих десет годи на Срп
ске напред не стран ке оце
нио је и пред сед ник Општи
не Шид Пре драг Вуко вић:

– Зна мо коли ко је тешко 

било те 2008. годи не када 
смо осни ва ли стран ку, коли
ко смо ради ли. Од 2012. 
годи не смо пре у зе ли одго
вор ност за вође ње овог 
гра да, држа ве. И све то 
оце њу јем врло добро, успе
шно. Ради мо, тру ди мо се, а 
надам се да ће тако бити и у 
будућ но сти, иста као је Вуко
вић.

Д. Попов

Зоран Семеновић

ИЗБО РИ ЗА САВЕ ТЕ НАЦИ О НАЛ НИХ 
ЗАЈЕД НИ ЦА 

Руси ни
зајед но
Мини стар за држав

ну упра ву и локал ну 
само у пра ву Бран ко 

Ружић, рас пи сао је избо
ре за наци о нал не саве те 
наци о нал них мањи на за 4. 
новем бар. Сво је наци о нал
не саве те бира ће 22 мањин
ске зајед ни це, од тога 18 
наци о нал них мањи на је 
испу ни ло услов за непо
сред не избо ре, а чети ри за 
избо ре путем елек тор ске 
скуп шти не. Рок за пре да ју 
листа за непо сред не избо ре 
је 15 дана пре одр жа ва ња 
непо сред них избо ра, одно

сно 30 дана пре одр жа ва ња 
избо ра путем елек тор ске 
скуп шти не. У Срби ји ско ро 
13 одсто од укуп ног бро ја 
ста нов ни штва, чине наци
о нал не мањи не. Редов ни 
избо ри за чла но ве наци о
нал них саве та наци о нал
них мањи на одр жа ва ју се на 
чети ри годи не. 

У субо ту 20. окто бра, у 
про сто ри ја ма Кул тур нопро
свет ног дру штва „Ђура Киш”, 
пред ста вље ни су кан ди да ти 
русин ске наци о нал не мањи
не за чла но ве Саве та. Ради 
се о избор ној листи број 1 
на којој се нала зи и Јоа ким 
Рац, дирек тор Дома кул ту ре 
у Руском Крсту ру. 

 На свим под руч ји ма где 
живе Руси ни, наша пору ка 
је да ћемо се у новом сази ву 
Саве та тру ди ти, да оно што 
су доса да шњи сази ви наци
о нал ног Саве та пости гли, 
да се то сачу ва и уна пре ди 
у свим обла сти ма, а то су 
чети ри обла сти: обра зо ва
ње, кул ту ра, инфор ми са ње 
и слу жбе на упо тре ба јези ка 
и писма. Ми смо ту да све 
то сачу ва мо и уна пре ди мо. 
Тре ба раз го ва ра ти у локал
ној само у пра ви, покра ји ни, 
репу бли ци, да би све то уна
пре ди ли.

 На листи је и Зден ко 
Лазор, про фе сор у шид
ској гим на зи ји који сма тра, 
да је врло важно очу ва ти 
језик, кул ту ру, а самим тим 
и наци о нал ни иден ти тет. 
Један од начи на да се то 
учи ни су упра во ови наци
о нал ни саве ти. Важан део 
је и очу ва ње јези ка, а то се 
посеб но одно си на факул та
тив но изу ча ва ње матер њег, 
одно сно русин ског јези ка. 
На то тре ба обра ти ти посеб
но пажњу. Русини заједно, 
назив је листе у окви ру које 
ће се бира ти нови чла но
ви Саве та ове наци о нал не 
зајед ни це.

Д. Попов

Пред ста вља ње кан ди да та 
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ЉУДИ И њИХО ВЕ ЋУДИ

Цој ло во иза зи ва ње жен ског осме ха
Радој лу Цој лу Мар ки ће ви ћу је 24. окто бра 2018. годи не 90 годи на и један је од нај

ста ри јих живих док то ра нау ка у Срби ји. Гим на зиј ски је друг са патри јар хом Ири не јом, 
који га нео бич но пошту је 

Радој ле Мар ки ће вић се 
родио у селу Пила то
ви ћу, надо мак Поже

ге, где све рађа што човек 
ста ви у земљу, а посеб но 
шљи ва. У то вре ме била 
је мно го попу лар на песма 
ЦојлеМанојле, коју је пева
ла слав на Соф ка Нико лић. 
У поже шком кра ју ову су 
песму пре кр сти ли у Цој ле 
Радој ле, јер је ово име често 
дава но деци. Тако је Радој
ле Мар ки ће вић постао Цој
ле. У род ном селу је ишао 
у основ ну шко лу. Гим на зи ју 
је поха ђао у Чач ку. Био је 
вео ма попу ла ран гим на зи
ја лац због сво је духо ви то
сти. Имао је бла ги осмех 
на лицу. И данас је такав. 
Школ ски дру го ви су га воле
ли више него бра та. Посеб
но је био драг две годи не 
мла ђем Миро сла ву Гаври
ло ви ћу из чачан ског села 
Видо ва. После гим на зиј ског 
шко ло ва ња сва ко се упу
тио на сво ју стра ну, по зна
ње које ће слу жи ти њему и 
роду сво ме. Цој ле је оти шао 
на сту ди је пољо при вре де у 
Земун, а Миро слав на тео
ло шке нау ке. Цој ле је данас 
док тор био тех нич ких нау ка, 
а Миро слав је срп ски патри
јарх Ири неј.

 Вред но је поме ну ти у 
јед ном сећа њу, пово дом 
Цој ло вих 90 годи на живо
та, каква су два дру га гим
на зи јал ца, били и оста ли 
људи. Аутор ових редо ва 
је био при су тан, пре осам 
годи на, откри ва њу спо ме
ни ка Фили пу Вишњи ћу у 
Вишњи ће ву. Спо ме ник је 
осве штао патри јарх срп ски 
Ири неј са број ним вла ди ка
ма и све штен ством. Цој ле је 
био поред спо ме ни ка у тре
нут ку када је патри јарх Ири
неј при ла зио са вла ди ка ма, 
све штен ством и број ним 
наро дом. Одјед ном застој. 
Патри јарх иде пре ма Цој лу 
сам. Оста ли немо посма
тра ју. Наста грље ње, као на 
сусре ту два одав но неви ђе
на при ја те ља. Патри јарх се 
окре ну наро ду и рече: 

– Ово је мој школ ски друг 
Цој ле! Он је у шко ло ва њу 

више пости гао од мене. Он 
је док тор нау ка! 

 Каква пле ме ни тост и 
сећа ње на школ ског друга. 
Био сам тик уз Цој ла! При
зна јем, и оча ран и збу њен, 
ума ло да забо ра вим да 
пољу бим руку патри јар ху. 
Мој при ја тељ Цој ле је за 
мене и до тада био вели ки 
човек, али, ако му тако зна
чај на лич ност, као срп ски 
патри јарх ода такву почаст 
пред наро дом, за мене су 
обо ји ца дале ко већи од било 
које вели чи не за дивље ње. 

 Цој ле је као мла ди агро
ном пет годи на про вео у Ком
би на ту Беље, у Хрват ској, а 
затим 35 годи на је радио у 
Пољо при вред ном инсти ту ту 

у Срем ској Митро ви ци, где и 
сад живи са поро ди цом, као 
пен зи о нер. Њего ви сугра ђа
ни га више пам те као вео ма 
духо ви тог и нада ре ног чове
ка, да нешто лепо напи ше 
и каже на пра вом месту у 
одре ђе но вре ме. Цој ле је 
већ више годи на пред сед
ник Дру штва за него ва ње 
тра ди ци ја рато ва Срби је до 
1918. годи не. О сво ме род
ном кра ју је напи сао две 
књи ге. Јед на је посве ће на 
при ча ма из род ног Пила то
ви ћа, дру га је хро ни ка овог 
села кроз веко ве. 

 Живе ћи у Сре му оста вио 
је траг у две књи ге. Јед ну 
књи гу Цој ле је посве ти срем
ском сви њар ству, а дру гу 

ерге ла ма коња. И ту није 
стао. Ведар дух и осмех му 
не дозво ља ва ју да нешто не 
ства ра. Увек при ку пља гра
ђу за неку озбиљ ну књи гу. 
Међу тим, само Цој ле гово
ри да је њему љубав нај о
збиљ ни ја ствар на све ту. А, 
нај леп ше што је Ство ри тељ 
могао дати овој пла не ти су 
жене. Оне су нај леп ше, ако 
има ју осмех на лицу и то 
је оно што често чује те од 
Цој ла. Зато, каже Цој ле, ми 
мушки тре ба ло би да буде
мо умет ни ци и да у сва кој 
при ли ци буде мо иза зи ва чи 
жен ског осме ха. То је нај
леп ше што се може виде ти 
у при ро ди која нас окру жу је, 
закљу чу ју Цој ле. И зато нам 
рече да пише нешто о жени 
и осме ху на њеном лицу. 
Каже да по сва ком осме ху 
мно го тога може да се пого
ди, сва ка мисао и наме ра 
жене. Да веру је мо Цој лу!

 Цој ла гото во сви позна ју у 
гра ду на Сави. Он не шета, 
он иде оштро и усправ ним 
кора ком кроз град. Не би 
сте ника да рекли да има 90 
годи на. Бра да му је све тла, 
вуче на сре бр на сту. Брко
ви густи и сре бр на сте боје. 
Има поте шко ћа да их урав
но те жи кад се шета ули цом, 
а поред њега про ђе нека 
при влач на дама. Увек му 
леви брк заи гра. Они који су 
често са њим, то лако при
ме те и увек сле ди комен
тар: Цој ле, опет ти леви брк 
нешто ска че! А, Цој ле, са 
осме хом вели:

 – Шта да вам кажем, 
кад је на левој стра ни, бли
зу срца, ко и ова дама што 
про ђе.

 И за оне који дуго зна
ју Цој ла, а ипак не зна ју да 
Цој ле пише родо љу би ве и 
љубав не песме. Има их, али 
сам каже, да му нешто фали 
за озбиљ ну збир ку. Нада се 
да ће дого ди не пред при ја
те љи ма, про мо ви са ти сво ју 
прву књи гу пое зи је. На сто ти 
рођен дан да му поже ли мо 
изда ње сабра них дела. И 
иза зов осме ха за све жене 
све та.

М. Фили по вић Фића

Радој ле Цој ле Мар ки ће вић
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У СУСРЕТ СВЕТ СКОМ ДАНУ БОР БЕ ПРО ТИВ МОЖДА НОГ УДА РА

Обратити пажњу на ране знаке
Ово го ди шње обе ле жа

ва ње, Свет ског дана 
бор бе про тив можда

ног уда ра,  29. окто бра, 
поно во је скре ну ло пажњу на 
зна чај пре вен ци је поја ве као 
и пра во вре ме ног дијаг но сти
ко ва ња и лече ња можда ног 
уда ра.

Како обја шња ва прим.др 
Љиља на Стан че тић Бачва
нин, спе ци ја ли ста неу ро ло
ги је митро вач ке Опште бол
ни це, цере бро ва ску лар на 
обо ље ња су гру па поре ме
ћа ја код којих је део мозга 
про ла зно или трај но оште
ћен због сма ње ног дото ка 
крви (исхе ми јом) или због 
крва ре ња. Код ових ста ња 
често је један или више крв
них судо ва мозга оште ћен из 
разних раз ло га које поје ди
нач но нази ва мо пато ло шким 
про це сом. Ове боле сти иза
зва не поре ме ће ном цир ку
ла ци јом у мозгу су рела тив
но честе и при па да ју гру пи 
воде ћих масов них хро нич
них неза ра зних боле сти. 
Тако уз обо ље ња срца и 
малиг не боле сти, цере бро
ва ску лар не боле сти су нај
че шћа обо ље ња савре ме ног 
чове ка. 

У окви ру цере бро ва ску
лар них обо ље ња важно је 
поме ну ти Акут ни можда ни 
удар  или шлог. То је жари
шни или про ши ре ни поре ме
ћај можда не функ ци је који 
нагло наста је, тра је дуже од 
60 мину та, а после ди ца је 
поре ме ћа ја можда не цир ку
ла ци је или ста ња у који ма 
про ток крви није дово љан да 
задо во љи потре бе мозга за 
кисе о ни ком и хран љи вим 
мате ри ја ма. Нај че шће је он 
исхе миј ског типа, када дола
зи до запу ше ња крв ног суда 
који се јавља у око 80 посто 
слу ча је ва, а ређе се ради о 
хемо ра гиј ском чији је узрок 
пуца ње крв ног суда, који је 
засту пљен у око 20 посто 
слу ча је ва акут ног можда ног 
уда ра.

У фоку су ово го ди шњег 
обе ле жа ва ња Дана бор бе 
про тив можда ног уда ра је 
пре вен ци ја настан ка  овог 
обо ље ња. У том сми слу су 
орга ни зо ва на број на струч на 
пре да ва ња која има ју за 
циљ да под се те на зна чај 
пре вен тив ног дело ва ња и 
спре ча ва ња настан ка обо
ље ња. Пре вен ти ва шло га је 
у сво јој сушти ни бор ба у 
сузби ја њу или сма ње њу 
ефе ка та фак то ра ризи ка. 

С обзи ром на то да на 
неке фак то ре ризи ка који су 
уро ђе ни, као што су: пол 
(мушкар ци чешће обо ле ва
ју), ста рост (ризик од ове 
боле сти се дупли ра у сва кој 
новој дека ди после 55. годи
не), насле ђе на скло ност, 
раса (при пад ни ци црне расе 
има ју већи ризик), се не 
може ути ца ти, важно је спре
чи ти нега ти ван ути цај оних 
фак то ра које може мо избе ћи 
или их лечи ти. Фак то ри на 

које се може ути ца ти су: 
хипер тен зи ја, шећер на 
болест, пуше ње, алко хо ли
зам, пови ше не масно ће у 
крви, физич ка неак тив ност, 
гоја зност и стрес. Мето де и 
пре гле ди који се изво де у 
свр ху раног откри ва ња како 
ризи ко фак то ра, тако и ново
на ста лог Акут ног можда ног 
уда ра су раз ли чи те, и поред 
одре ђе них лабо ра то риј ских 
ана ли за, под ра зу ме ва ју и 
сло же ни је дијаг но стич ке 
про це ду ре као што је ултра
звуч ни пре глед крв них судо
ва вра та (доплер) и неу ро ра
ди о ло шки пре глед мозга 
Ком пју те ри зо ва ном томо гра
фи јом или маг нет ном резо
нан цом. У одре ђе ним слу ча
је ви ма потре бан је и пре глед 
кар ди о ло га и хема то ло га/
тран сфу зи о ло га уко ли ко 
посто ји сум ња на обо ље ње 
срца или ста ње пове ћа ног 
згру ша ва ња крви. У том сми
слу Општа бол ни ца у Срем

ској Митро ви ци је задо во ља
ва ју ће опре мље на, а набав
ком новог, поу зда ни јег, ске
не ра засад су ство ре ни 
дијаг но стич ки пред у сло ви за 
пред у зи ма ње савре ме ни јих 
одго ва ра ју ћих мера лече ња.. 

Пре ма речи ма др Стан че
тић Бачва нин, важно је иста
ћи да сва ка осо ба тре ба да 
обра ти пажњу на ране зна ка 
настан ка можда ног уда ра, а 
то су оду зе тост лица, руке, 
ноге или целе поло ви не 
тела, поре ме ћај гово ра и 
раз у ме ва ња, нагло зама гље
ње или губи так вида на јед
ном оку или у поло ви ни вид
ног поља, врто гла ви ца, губи
так рав но те же и кор ди на ци
је, као и поја ва гла во бо ље 
која може бити пра ће на муч
ни ном и повра ћа њем. Уко ли
ко се јаве ове смет ње 
потреб но је што пре се јави
ти свом лека ру. После ди це 
можда ног уда ра су углав ном 
тешке. Про це нат смрт но сти 
изно си 2530 посто. То је 
болест са нај ве ћим сте пе
ном инва ли ди те та,  и само 
поло ви на обо ле лих се вра ћа 
некој врсти запо сле ња, а 
2030 посто боле сни ка није 
спо соб но за само стал но 
функ ци о ни са ње и само збри
ња ва ње, те је зави сно од 
туђе неге и помо ћи.

После ди це можда ног уда ра су углав ном тешке. Про це нат 
смрт но сти изно си 2530 посто. То је болест са нај ве ћим сте пе
ном инва ли ди те та,  и само поло ви на обо ле лих се вра ћа некој 
врсти запо сле ња, а 2030 посто боле сни ка није спо соб но за 
само стал но функ ци о ни са ње и само збри ња ва ње, те је зави сно 
од туђе неге и помо ћи

Др Љиља на Стан че тић Бачва нин
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НА КАФИ СА БРАН КОМ БАЏИ ЋЕМ, МИТРО ВАЧ КОМ РОК ЛЕГЕН ДОМ

Рокен рол се сви рао
и на сео ским сла ва ма

Срем ски љуби те љи и пошто ва о ци 
рокен ро ла, они ста ри ји, али и они 
мла ђи, ако су ика да при су ство ва

ли пра вим рок свир ка ма, било у клу бо
ви ма или на мото ску по ви ма, сигур но су, 
бар јед ном у живо ту има ли при ли ку да 
виде, али и чују, живу митро вач ку рок 
леген ду – Бран ка Баџи ћа, фронт ме на 
и пева ча, овде већ чуве них, БлекСван
Рајдерса. 

У Срем ску Митро ви цу је, као дете, 
дошао из Аустра ли је, а његов рас ко шан 
глас окри вен је када је био тинеј џер. Од 
тада, па до дан данас, остао је познат 
као један од нај ра ђе слу ша них вока ла 
на про сто ру Сре ма, када је у пита њу 
добри ста ри рокен рол. 

– Када сам дошао из Аустра ли је, 

1973. годи не – зго дан датум – 3.3.1973., 
на кра ју четвр тог раз ре да у шко ли нас 
нису оце њи ва ли. Касни је, у петом раз
ре ду, је поче ло оце њи ва ње, и на музич
ком су про зва ли сва ког ђака, јед ног по 
јед ног, да отпе ва неку песму и да га 
оце не. Ја сам ту имао пубер тет ску сти
дљи вост. Цео пети раз ред ништа нисам 
певао. Шести, сед ми и осми раз ред исто 
тако. Сада, ко би оче ки вао да ће неко ко 
се чети ри годи не интен зив но сти део да 
пева, ипак про пе ва ти – почи ње Бран ко 
сво ју при чу и наста вља:

– У диску, када је гла сна музи ка, ја 
сам почео да се осло ба ђам, јер сам 
мислио да ме нико не чује. Међу тим, 
чули су ме ста ри ји мом ци и рекли: „Јао, 
мали, па ти имаш глас као Ози Осборн“. 

Ја тада нисам знао ни шта зна чи Пара
но ид, песма Блек Саба та у којем је Ози 
певао, а која је била пушта на у диску у 
касни јим сати ма – каже Бран ко Баџић.  

Тако је све поче ло, а  Бран ко нам је 
опи сао и како је музич ка сце на у Срем
ској Митро ви ци изгле да ла тих осам де
се тих годи на и где се то тада изла зи ло. 

– Ту где је био дис ко, биле су и рок 
свир ке повре ме но, а дис ко је био често. 
На при мер, тако је било у Месној зајед
ни ци Сутје ска, где сам незва нич но и 
откри вен од стра не тих ста ри јих мома
ка. Тада је било свир ки и у Дому омла
ди не, у ЗКС, у ТШЦ смо сво је вре ме но 
били пред гру па Рибљој Чор би... Хала 
Пин ки је изгра ђе на 1987. годи не, а 1988. 
годи не било је 62 вече ри свир ке тамо, 

Роке ри бива ју пре ва ре ни да често сви ра ју џабе и буд за што, само због ста ва да они 
то воле. То је врло смр дљив однос и то ми се не сви ђа. То је вели ка заблу да, и не 
сла жем се са Цане том из Пар ти бреј кер са, који је рекао да неће да побе ди народ на 
музи ка. Ја хоћу да побе ди сва ка добра, па и народ на музи ка. Ако није таква, нека 
изгу би, рекао је Бран ко Баџић

Блек Сван Рај дерс сре ди ном `80их
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сва ко днев но. Сви ра ла је гру па ПС бенд, 
а онда су пушта ли нас – при ча Бран ко, 
сећа ју ћи се и свог првог бен да:

– Први бенд је био Гене ра ци ја 62, 
пошто смо сви били из истог раз ре да, 
нас тро ји ца. Њих дво ји цу бих навео као 
бит не људе у мом живо ту. Први од њих, 
Дар ко Фран це шко, сада живи у Новом 
Саду и не сви ра више. Бави се изра дом 
каље вих пећи. Дру ги је Милан Про коп, 
врло обра зо ван кла ви ја ту ри ста, који 
сада има сту дио у Бео гра ду и има гру
пу Стрип. То је био тај поче так, који је 
зна ча јан. У хоте лу Сир ми јум смо били 
пред гру па гру пи Мистер долар, коју је 
раја овде јако воле ла, јер су сви ра ли 
музи ку из Гро зни це субот ње вече ри или 
из Бри љан ти на – каже Бран ко Баџић.

Пре ма њего вим речи ма, у том пери
о ду, рокен рол се слу шао и у сели ма и 
свир ке су тамо биле честе. Сви ра ло 
се чак и на сео ским сла ва ма, што је у 
дана шње вре ме кокар ди и мртвач ких 
гла ва гото во неза ми сли во.

– Било је и свир ки по сели ма. Ја сам 
изу зет но сум њао да се по сели ма уоп
ште може сви ра ти рокен рол. Међу тим, 
то је могло. За Све тог Или ју се сви ра ло 
у Илин ци ма, затим Бачин ци поло ви ном 
авгу ста, неко ли ко дана касни је Срем ска 
Рача, чак и Гргу рев ци. Лаћа рак је био 
јако масо ван на свир ка ма, било је мно
го људи. Код њих је ујед но био био скоп 
и дис ко, широк, дуга чак, а бина вели ка. 
Сви ра ло се и у Мачван ској Митро ви ци 
у ста ром Дому кул ту ре, који је касни
је сру шен. Било је, затим, и погла вља 
која бих назвао бео град ско, ново сад ско, 
сом бор ско, ста ро бе чеј ско и ново бе чеј
ско и тако даље. Било је и одла за ка у 
Енгле ску на ауди ци ју... – каже Бран ко, 
који је сво је вре ме но имао при ли ку и да 
пева као пред гру па чуве ном Алис Купе
ру. 

Када је реч о послу, он се тру ди да све 
ради поште но и није пошто ва лац пла ги
ра ња и кра ђе.

– Имао сам гру пу, коју су ови моји 
несмо тре но назва ли Пилот, у јед ни ни. 
Ја сам уза луд поку ша вао да им обја
сним да је таква гру па већ посто ја ла 
у Бри та ни ји. То зна чи да ми не бисмо 
има ли пра во да се тако зове мо. Само 
годи ну дана после тога су се поја ви ли 
бео град ски Пило ти, али то јед но сло во 
чини бит ну раз ли ку. Они су, ето, одра ди
ли сво је, а ми смо се изгу би ли у ано ним
но сти – при ча Бран ко јед ну анег до ту, а 
што се тиче попу лар но сти у меди ји ма и 
сни ма њу за про дук циј ске куће, он има 
свој став.

– Јед ном је, на јед ној сео ској сла
ви, дошао човек из Аме ри ке, који нас 
је питао зашто нема мо пло чу, зашто 
нас нема у меди ји ма, и рекао је да смо 
извр сни. Ипак, то није само наша суд би
на. Ствар је у томе да ли желиш да пот
пи шеш уго вор са ђаво лом или анђе лом, 
да ли желиш да ти он изда или не изда 
албум. Ако си добар музи чар, можеш и 
да желиш да те не зна ју – сма тра он. 

Иако га мно ги сма тра ју непри ко сно ве
ним кра љем рокен рол вока ла на овим 
про сто ри ма, Бран ко је, ипак, скро ман, 

само кри ти чан, и увек се тру ди да буде 
све стан сво јих могућ но сти.

– Неки дан ме звао гита ри ста гру
пе Вич Ван из Бео гра да, али сам то 
одбио. Само ја знам зашто сам то ура
дио. Реци мо, они сви ра ју песму Ши с 
гон, гру пе Стил Харт, а ја то не могу да 
покри јем. Не могу ни да покри јем ври
шта ње у песми Чајлд ин тајм. Неко на 
мом месту ни не би одао ту тај ну, а ја 
не волим да то буде тај на. Ту песму ћу 
90 посто изве сти, али оно ври шта ње, ко 
је у ста њу нека изво ли. Ја у томе нисам 
сам, то је колек тив на ствар  – каже 
Бран ко Баџић.

До раз град ње рокен рол сце не на 
овим про сто ри ма, како каже, поче ло је 
да дола зи кра јем осам де се тих годи на.

– Дом омла ди не је био глав но место 
и сви су ишли ту, а кра јем осам де се тих 
је већ почео неки раз лаз. Испод хале се 
отво ри ла диско те ка М у којој је било све 
дозво ље но, па су сви ишли тамо, а Дом 
омла ди не је оста јао пра зан. Поче ло је 
да дола зи и до поди ла же ња „ниским 
уку си ма“. Нису то ни ниски уку си, него 
бих пре рекао Комерцијала по сваку
цену. Тако су неке добре гру пе често 
биле пред гру пе неком комер ци јал ни јем 
– при ча Бран ко, и освр ће се на дана
шњу рокен рол сце ну у Срем ској Митро
ви ци: 

– Митро ви ца је по пита њу рокен ро ла 
оти шла у андер гра унд, и то буквал но, 
испод земље. Сиђеш у подрум, па сви
раш рокен рол, ако имаш коме. Раки ја 
бар са сво јим про ме на ма име на је ту, ту 
си могао да сви раш, али се то не испла
ти, и то је више за сво ју душу. Има и 
лока ла у који ма мора да се сви ра оно 
естрад но. Сви ра се дома ћа музи ка, која 
је пла ги ра на, а ја не волим кад осе тим 
мирис пла ги ја та. Бије ло дуг ме је има

Ја сам изу зет но
сум њао да се по

сели ма уоп ште може 
сви ра ти рокен рол. 

Међу тим, то је могло. 
За Све тог Или ју се 

сви ра ло у Илин ци ма, 
затим Бачин ци

поло ви ном авгу ста, 
неко ли ко дана касни је 

Срем ска Рача, чак и 
Гргу рев ци. Лаћа рак је 
био јако масо ван на 

свир ка ма, било је
мно го људи. Код њих 
је ујед но био био скоп 

и дис ко, широк,
дуга чак, а бина

вели ка

Бран ко Баџић
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ло сти ла у томе, а ови после ме и нису 
нешто убе ди ли – каже Бран ко, и даје 
похва лу чуве ним митро вач ким блу зе
ри ма:

– Морам да похва лим коле ге Гем
блер се, који су се раз ви ја ли три де се так 
годи на и у томе успе ли. Нису досад ни, и 
није то само неки спо ри и кила ви блуз, 
да људи спа ва ју, него буде ту зани
мљи вих обра да Дор са, Сто ун са, и кога 
год иза бе ру. Онда они оду у Руму ни ју, 
Сло ве ни ју, Истру и за њих се зна, али 
оно ли ко коли ко они желе, без при ме са 
нека кве пинк кул ту ре – при ча Бран ко. 

Пре ма њего вим речи ма, боље је и 
поште ни је сви ра ти у три бјут бен ду, него 
пра ви ти пла ги ја те.

– Три бјут је у реду. Мак си мум песа ма 
које сам отпе вао од АЦ/ДЦ, пре 11 годи
на, било је 35. Био је и три бјут Цепе ли
на са 27 нуме ра, па Саба та са десе так, 
а јед ном и два де сет. Три бју ти су добра 
ствар. Ту нема раз вла че ња. Ако је вече 
Цепе ли на, онда хоћу само да чујем 
Цепе ли не. Ако је вече Саба та, хоћу 
само да чујем Сабат. За мно ге бен до ве 
то може да буде добро, чак и као про
ла зна фаза, док не сни ме сингл – каже 
Бран ко Баџић.

Током раз го во ра, освр ну ли смо се 
и на његов убе дљи во нај по пу лар ни ји 
бенд, БлекСванРајдерс.

– Кра јем `82. годи не, када сам мату
ри рао, кре нуо сам по Бео гра ду да тра
жим поста ве. Пред ло жио сам само име 
БлекСван, што ми је тада било на уму. 
Ипак, пре стао сам да идем у Бео град, 
и напра вио сам у Митро ви ци гру пу, коју 
сам назвао БлекСванРајдерс. Инспи
ри сан сам гру пом Т-рекс која је има ла 
песму Узјаши белог лабуда, а пошто 
сам ја из постој би не црних лабу до

ва, узео сам црног лабу да као сим бол. 
Поста ве су се током деце ни ја мења ле. 
На при мер, буб њар Игор Стој шић је на 
Мал ти, баси ста Дра го слав Јан ко вић је у 
Аустри ји. Када он дође, ми одр жи мо пар 
свир ки ту по гра ду, где се може. Он је 
атрак ти ван, па ту буде и доста публи ке. 
Људи нас пам те, а има мо и песму Блек
сванрајдерс, коју сам, мал те не под кон
це си ју дао гру пи Арма ге дон и гру пи Тор
на до – при ча Бран ко. 

Данас, Бран ко се опро бао и у пева њу 
на свад ба ма, али, ипак, он се у мно го 
чему раз ли ку је од свад бар ских пева ча. 
Он није рокер који је про ме нио свој пра
вац, већ на свад ба ма има сво је бло ко ве 
у који ма пева рокен рол хито ве, у бен ду 
Лаки Кеш. 

– Мој део је ту мали. Имам сво је бло
ко ве, а ово оста ло буде и Рибље чор
бе, и Звон ка Бог да на, и народ на кола... 
Буде све га, али посто ји неки лимит. 
Прва свад ба је била у селу Мелен ци код 
Зре ња ни на. Одсви рао сам пар бло ко ва 
од 15 мину та, АЦ/ДЦ, Цепе ли не, буде и 
мало мир ни јих песа ма, буде Џони би гуд 
од Чак Бери ја, оца рокен ро ла. Сви ра ју 
се и бала де – при ча Бран ко, и дода је 
да је при ча пре ма којој роке ри пева ју и 
сви ра ју само зато што воле, па су скло
ни и музи ци ра њу за џабе, чиста заблу
да, али и да при ча да роке ри не воле 
народ ну музи ку тако ђе не пије воду.

– Роке ри бива ју пре ва ре ни да често 
сви ра ју џабе и буд за што, само због ста
ва да они то воле. То је врло смр дљив 
однос и то ми се не сви ђа. То је вели ка 
заблу да, и не сла жем се са Цане том из 
Пар ти бреј кер са, који је рекао да неће 
да побе ди народ на музи ка. Ја хоћу да 
побе ди сва ка добра, па и народ на музи
ка. Ако није таква, нека изгу би – закљу
чу је Бран ко Баџић.  Н. Мило ше вић

Три бју ти су добра 
ствар. Ту нема

раз вла че ња. Ако је 
вече Цепе ли на, онда 
хоћу само да чујем 

Цепе ли не. Ако је вече 
Саба та, хоћу само

да чујем Сабат.
За мно ге бен до ве то 
може да буде добро, 
чак и као про ла зна 
фаза, док не сни ме 

сингл

Блек Сван Рај дерс пре неко ли ко годи на
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Кон церт Дина ми ка мју зик

Изло жба сли ка  Радо ва на Лаза
ре ви ћа, нови на ра и уред ни ка 
допи сни штва РТС у Ваље ву, 

отво ре на је 19. окто бра у гале ри ји Кул
тур ног цен тра „Бра на Црн че вић“. Реч 
је, о сва ка ко јед ној од нај по се ће ни јих 
изло жби, а поред дома ће публи ке, 
било је и доста Радо ва но вих при ја те
ља из Бео гра да, Новог Сада и Ваље
ва. Изло же но је три де се так сли ка, уља 
на плат ну, наста лих током  послед њих 
десет годи на.

Први се број ној публи ци обра тио 
Сла ђан Ман чић, пред сед ник рум ске 
општи не, који  је иста као да се Радо
ван, дугим низом годи на дока зао као 
нови нар, али када се лати чет ки це и 
боја, он ства ра неке нове сли ке, које 
се сада могу виде ти. 

– Ја му желим још пуно изло жби, а 
дра го ми је што вас видим у ово ли ком 
бро ју, јер тако још јед ном дока зу је те да 
је Рума град кул ту ре – рекао је Ман
чић.

Љиља на Вој во дић, ака дем ска вајар
ка, ука за ла је да су ово нео бич не сли
ке, које се могу одно си ти на обич ног 
чове ка и њего ве основ не про бле ме, 
али и на чита во дру штво. 

– Када буде те гле да ли ове сли ке, 
раз ми шљај те. Оне су као јед на ениг
ма, сва ка сли ка је раз ли чи та и нуди 
сво јим садр жа јем неку дубо ку фило зо
фи ју живо та – рекла је Љиља на Вој
во дић.

– Дра го ми је што сте дошли да види
те ову нео бич ну изло жбу. Радо ван у 
сво јим сли ка ма при ка зу је оно што је 
видео на тере ну као нови нар, али му 
није била довољ на само реч, већ је 
потра жио и сим бо ле који ма ће да иска
же сво ја осе ћа ња. На први поглед то 
су весе ле сли ке, личе пома ло на лици
дер ске кола че, али нису, оне су пуне 
мелан хо ли је. Боја је доста интен зив на, 
а обли ци се рит мич ки пона вља ју, тако 
да су сли ке пуне рит ма, музи кал но сти, 

нео бич не су – рекла је исто ри чар ка 
умет но сти Мили ја на Јуца Јова но вић.

Сам аутор, Радо ван Лаза ре вић је 
рекао да су на њего вим плат ни ма, 
углав ном, неис при ча не теле ви зиј ске 
при че, а има их доста.

 – Ове изло жбе су ми важне, јер су 
на неки начин и спе ци јал ни метод мог 
нови нар ског истра жи ва ња. У непо
сред ном кон так ту са публи ком, ја могу 
да видим какве су ваше реак ци је на 
теме које обра ђу јем на овим сли ка ма, 
на ТВ је то мало дру га чи је, реак ци
ја дола зи накнад но – рекао је рум ској 
публи ци Радо ван Лаза ре вић.

Изло жбу је зва нич но отво рио уред
ник допи снич ке редак ци је РТВ, Вељ ко 
Петру шић.

 – Радо ван је чувар забо ра вље них, 
тра ди ци о нал них вред но сти, као што 
су оби чај но пра во, кућ но вас пи та ње, 
љубав пре ма бли жњем, хума ност и 
пле ме ни тост. Он је човек са емо ци јом, 
енер ги јом и ети ком – рекао је Вељ ко 
Петру шић.

С. Џ.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Изло жба сли ка

Сла ђан Ман чић гово ри на изло жби

Отва ра ње изло жбе Радо ва на Лаза ре ви ћа

МИТРОВАЧКА ГАЛЕ РИ ЈА

Про мо ци ја књи ге 
Жељ ке Аврић

У срем ско ми тро вач кој Гале ри ји „Лазар 
Воза ре вић“ 30. окто бра у 19 часо ва, биће 
одр жа на про мо ци ја збир ке песа ма Жеђам 
Жељ ке Аврић.

Песме ће гово ри ти драм ски умет ни ци 
Гор да на Лукић, Алек сан дар Крста јић,  
Нико ла Јано ше вић, Нико ли на Панић, Мар
ко Чоња гић и аутор ка. У музич ком делу 
про мо ци је насту пи ће Duo Cor de Can ta bil le, 
Ната ша Секу лић и деч ји хор Вивак са Тама
ром Пај ка но вић. Моде ра тор је Зори ца 
Мишче вић.

При ход од про да је књи ге биће усту пљен 
деча ку Луки Жили ћу из Мар ти на ца. Про мо
ци ју орга ни зу је Уста но ва за него ва ње кул
ту ре Срем, а улаз је сло бо дан.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Јесе њи циклус
Чајау8

Јесе њи циклус музич ког про гра ма Кул
тур ног цен тра Чају8 запо чео је 18. окто
бра кон цер том кла сич не музи ке у изво ђе
њу Елек трич ног гудач ког три ја Динамика
мјузик из Бео гра да и Селе не Пан то вић 
Бакић, писца и нара то ра Музич ке бај ке.

На њихо вом репер то а ру се нала зе позна
та дела барок них, кла сич них и роман тич
них ком по зи то ра у модер ним аран жма ни
ма, као и нај по зна ти ји етнопопрок хито ви, 
који су обра ђе ни на ака дем ски начин, ства
ра ју ћи сво је вр сну музич ку бај ку.

Како је наја вље но, при ли ком овог првог 
кон цер та у јесе њем циклу су, рум ска публи
ка ће има ти при ли ку да ужи ва у седам 
музич ких кон це ра та, а сле де ћи је 25. окто
бра. 

Пред сво јим сугра ђа ни ма ће тада насту
пи ти Игор Садри ја и Вла ди мир Дамја но
вић, који ће изве сти сво је аутор ске ком по
зи ци је.

Под се ти мо, Чај у 8 је пре по зна тљив 
бренд Кул тур ног цен тра „Бра на Црн че вић“ 
који има сво ју вер ну и број ну публи ку. 

С. Џ.
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Лепо та ста ре
вој во ђан ске куће Пише:

Мари ја Вукај ло вић

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАњА

Мно ге митро вач ке ули це оби лу ју 
кућа ма оног типа народ ног гра
ди тељ ства какво може мо наћи 

сву да по Вој во ди ни, a при па да ле су 
сло ју који је био везан за земљу и 
земљо рад њу. Пола ко, али неу мит но, 
неста ју из град ске архи тек ту ре пред 
нале том урба ни за ци је, усту па ју ћи 
место савре ме ним стам бе ним бло ко ви
ма. Јед на по јед на, неста ју ста ре вој во
ђан ско  панон ске куће од чер пи ћа, као 
после ди ца модер них урба ни стич ко
про стор них пла но ва и шире ња гра да. 

Јед на од таквих је и кућа у Ста ром 
шору, ста ра без ма ло 150 годи на. При
па да поро ди ци Ђур ђе вић, која се од 
дав ни на бави ла земљо рад њом и сто
чар ством. Поро ди ца је прво ста но ва ла 
у Вод ној ули ци, пре него што се због 
честих попла ва пре се ли ла у Ста ри 
шор. Број ни нази ви ули ца и при ла за 
при о бал ног град ског поја са веза ни су 
за воду и реку: Ста ри мост, Испо ста ва 
цари нар ни це, Пре воз, Лиман, Рибар
ска оба ла, Каме њар, При ста ни ште, 
Паро брод ска, Ниска, Шета ли шна и 
Вод на ули ца, Купа ли ште, Јали ја, Чикас, 
Зимов ник...  све до че о бор би њего вих 
ста нов ни ка са воде ном сти хи јом, којој 
су често били изло же ни. Митро ви ца, 
под аустро у гар ском вла шћу поста је 
важно стра те шко,  вој но и еко ном ско 
сре ди ште на левој оба ли Саве. Због 

честих попла ва, посве ћу је се посеб на 
пажња хидро ре гу ла ци ји и оба ло утвр
ди гра да. Ипак, пред воде ном сти хи јом 
изли ве не реке Саве, руши ле су се 
одбрам бе не бари је ре које су гра ђа ни 
сва ки пут са новом надом поди за ли, 
све до град ње савре ме ног кеја и утвр
ђи ва њу лини је одбра не, у дужи ни од 11 
кило ме та ра, седам де се тих годи на про
шлог века (19741981).

Тип вој во ђан ске куће, у виду дужне 
гра ђе ви не са тре мом на боч ном делу, 
веко ви ма је ства ран, а свој кона чан 
облик доби ја кра јем 18. века са дво
слив ним кро вом покри ве ним цре пом, 
ози да ним заба том и вишемање укра
ше ним про зор ским отво ри ма. Поред 
пошто ва ња аустроугар ских про пи са о 
град њи, народ ни неи ма ри су раз ви ли 
тип тра ди ци о нал не куће при ла го ђе не 
потре ба ма паор ског ста нов ни штва. Као 
потвр да вешти не и уме шно сти народ
них гра ди те ља и дубо ког раз у ме ва ња 
потре ба већин ског паор ског ста нов ни
штва, настао је тип куће коју одли ку је 
функ ци о нал ност, јед но став на кон струк
ци ја, раци о нал но кори шће ње про сто
ра, све де ни облик и уме ре на деко ра ци
ја. За њихо ву град њу кори шће ни су 
јеф ти ни мате ри ја ли: земља, дрво, сла
ма и трска, што је град њу чини ло при
сту пач ном. Поста вља њем ужим делом 
пре ма улич ној регу ла ци ји и гру пи са

Током шезде се тих, 
Нико ла са оцем

Жива ном инте зив но 
ради пољо при вре ду. 

Нау чио је да вози 
трак тор, већ са десет 

годи на и радо вао
се сва кој купље ној
маши ни. Волео је 

меха ни за ци ју, што га је 
опре де ли ло да завр ши 

Машин скотех нич ку 
шко лу и као

ауто ме ха ни чар,
ста ви стру ку у

слу жбу земљо рад ње
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њем стам бе них једи ни ца у дуби ну пла
ца, чију осно ву обич но пра ти полу о тво
ре ни или заста кље ни трем, чини посеб
ну про стор ну и естет ску цели ну, која је 
трај но обе ле жи ла архи тек тон ско 
насле ђе овог под не бља. Улич не фаса
де су ожи вље не плит ком пла сти ком 
којом су укра ша ва ни нај че шће про зор
ски отво ри и забат. Наро чи та пажња је 
посве ћи ва на забат ном вен цу, који је 
или сна жно про фи ли сан или је ози дан 
од лепа, често и у два реда. Обич но су 
има ле плит ко раз ви је ну пла сти ку и гео
ме триј ску про фи ла ци ју око про зо ра, 
често, једи ни архи тек тон ски украс ових 
jедноставних гра ђе ви на рас про стра ње
них сву да по сели ма, али и варо ши ма 
са обра ди вим земљи штем у зале ђу. 

Јед но став не, али функ ци о нал не 
архи тек ту ре, задо во ља ва ле су потре бе 
дома ћин ства веза ног за земљу. Изме ђу 
више врста тре мо ва, од којих су неки 
били изра ђе ни од дрве та, при ме ни ла је 
трем са зида ним сту бо ви ма гонг или 
гонак, а посе ду је и подрум са сво до ви
ма. Усме ре не на отво ре ност пре ма 
при ро ди, куће радо кори сте дуге отво
ре не тре мо ве који се про те жу целом 
дужи ном, уз које је оба ве зна била и 
окућ ни ца, дво ри ште попло ча но циглом, 
башти цом за цве ће, вино вом лозом, 
која кра си трем, буна ром са ђер мом, и 
заштит ним зна ком мно гих ста рих сео
ских дома ћин ста ва  руч ном пум пом за 
воду испред куће. Уну тра шњи рас по
ред је јед но ста ван: све про сто ри је, њих 
пет су међу соб но пове за не. Са ули це 
се обич но нала зи гостин ска соба са 
фини јим наме шта јем, а кухи ња је увек 
послед ња про сто ри ја у низу са засеб
ним изла зом на трем. У њој је сво је вре
ме но посто ја ла ози да на фуру на, која 
се ложи ла из помоћ не про сто ри је 
поред куће, нај че шће куку ру зо ви ном, а 
њу је има ла на пре тек сва ка дома ћин
ска паор ска кућа. Како ста ри ја гра ђе ви
на није више могла да задо во љи потре
бе све број ни је поро ди це, два де се тих 
годи на про шлог века кућа је догра ђе на. 
Доњем делу гра ђе ви не дози да не су 
две про сто ри је, про ду жен је трем и ста
вљен једин ствен кров ни покри вач. 
Поно вље ни рани ји архи тек тон ски обли
ци допри не ли су већем богат ству ове 
осо бе не про стор не цели не. 

Сте ван Ђур ђе вић је био оже њен 
Шиђан ком Дарин ком из куће Крсма но
вић. Сино ви, нај ста ри ји Нико ла и нај
мла ђи Живан су оста ли на земљи, а 
Петар се бави трго ви ном, са рад њом 
за ману фак тур ну робу на глав ном 
град ском тргу. Отац Сте ван, знао  је да 
каже често у шали, да Петар зара ђу је 
два пута више од бра ће, која се баве 
земљо рад њом. Почет ком два де се тих 
годи на Сте ван гра ди салаш око већ 
рани је посто је ће воде ни це на пото ку 
Чикас, који је био довољ но велик да ју 
је могао покре та ти. У посе ду бра та 
Јевре ма, деце ни ја ма је мле ла жита ри
це за потре бе митр о вач ког живља и 
жите ља окол них села, док није изгу би
ла бит ку, као тех нич ки пре ва зи ђе на 
поја вом савре ме них мли но ва. Дома

ћин ство Ђур ђе вић је током два де се
тих и три де се тих годи на про шлог века 
кре ну ло у пуном зама ху. Нико ла је био 
везан за сто чар ство, држао је овце и 
сто ку, а Живан је више волео ратар
ство. Рат на вре ме на су као какав усуд, 
пре ки ну ла без бри жне дане поро ди це у 
вели ком успо ну. Вихор Дру гог свет ског 
рата однео је два живо та: Нико лин, 
као бор ца 3. Вој во ђан ске бри га де, 
(поги нуо 1943. г. код Трно ве) и Петр ов, 
који је као члан НОВа стра дао 1945. г. 
код Виро ви ти це. Оста је Живан, да 
наста ви поро дич ну тра ди ци ју земљо
рад ње.

После рат но вре ме доне ло је, изме ђу 
оста лог, оса вре ме њи ва ње пољо при
вред не про из вод ње, па Ђур ђе ви ћи 
1952. годи не купу ју први трак тор. Био 
је то попу лар ни аме рич ки Алис Чал-
мерс, кога пам те по спе ци фич ним ску
пље ним пред њим точ ко ви ма. Меха ни
за ци ја посте пе но поти ску је ста ри начин 
обра де земље, а коње поро ди ца држи 
до сре ди не шезде се тих, када и неста је 
потре ба за њима. Током шезде се тих, 
Нико ла са оцем Жива ном инте зив но 
ради пољо при вре ду. Нау чио је да вози 
трак тор, већ са десет годи на и радо вао 
се сва кој купље ној маши ни. Волео је 
меха ни за ци ју, што га је опре де ли ло да 
завр ши Машин скотех нич ку шко лу и 
као ауто ме ха ни чар, ста ви стру ку у слу
жбу земљо рад ње.

Исто вре ме но, тече град ња нове куће 
на спрат (19651970) због чега је један 
део ста рих обје ка та сру шен, а сагра ђе
на је и модер на ради о ни ца за поправ ку 
искљу чи во вла сти те пољо при вред не 
меха ни за ци је. Од тог вре ме на, у ста рој 
кући је ста но ва ло неко ли ко поро ди ца, 
а више од деце ни је, митро вач ки адво
кат Маца но вић је имао сво ју кан це ла
ри ју на овој атрак тив ној лока ци ји, пре
ко пута Пала те прав де. Кућа је била 
пре тво ре на у послов ни про стор фир ме 
Сидтреид, мини задру ге за пру жа ње 
свих врста услу га из обла сти пољо при
вред не про из вод ње. Том при ли ком у 
кући су заме ње ни подо ви, поно во 
омал те ри са ни и окре че ни зидо ви, уну
тра шњост је при ла го ђе на потре ба ма 
савре ме ног послов ног про сто ра. Про
ме ном наме не, доби ла је дру ги живот о 
коме сад води рачу на држа ва. 

Нека да шња кача ра и сеник на кро ву, 
кроз који се уба ци ва ло сено у шта лу са 
коњи ма и кра ва ма, још прко се вре ме
ну, иако су одав но изгу би ли прво бит ну 
наме ну. Ста ри чар дак, као и у дво ри
шту ози да на пећ за пече ње хле ба, су 
сру ше ни при ли ком град ње нове куће. 
Вели ки мер мер ни бло ко ви из рим ског 
доба, пре жи ве ли веко ве уко па ни у 
земљу, слу же као гра нич ник изме ђу 
два дво ри шна дела немо све до че ћи 
кон ти ну и тет живо та гра да са сво јом 
про шло шћу. 

Кућа Ђур ђе вић, као дра го це ни при
мер тра ди ци о нал ног народ ног гра ди
тељ ства, данас, под зашти том држа ве 
добив ши нову наме ну, још увек радо 
при ма намер ни ке под сво до ве сво га 
тре ма.

Нека да шња кача ра
и сеник на кро ву, кроз 

који се уба ци ва ло 
сено у шта лу са

коњи ма и кра ва ма,
још прко се вре ме ну, 

иако су одав но
изгу би ли прво бит ну 

наме ну. Ста ри чар дак, 
као и у дво ри шту

ози да на пећ за пече ње 
хле ба, су сру ше ни

при ли ком град ње нове 
куће. Вели ки

мер мер ни бло ко ви
из рим ског доба,

пре жи ве ли веко ве
уко па ни у земљу,

слу же као гра нич ник 
изме ђу два дво ри шна 
дела немо све до че ћи 
кон ти ну и тет живо та 

гра да са сво јом
про шло шћу
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ОВАН: На вама је 
да доне се те завр
шну реч или конач
ну одлу ку, која 

пред ста вља пози тив ну пре
крет ни цу у послов ној сарад
њи. Буди те довољ но про ми
шље ни и одго вор ни за сво је 
поступ ке, нема раз ло га да 
повла чи те исхи тре не поте зе. 
У сусре ту са воље ном осо бом 
први ути сак може лако да вас 
зава ра. 

БИК: Избе га вај те 
осо бу која уно си 
додат ну нер во зу у 
ваше окру же ње. 

Уко ли ко вам је ста ло да доби
је те нечи је пове ре ње, мора те 
дело ва ти при себ но и у скла ду 
са утвр ђе ним пра ви ли ма о 
послов ној сарад њи. Потреб но 
је да боље раз у ме те ства ри 
које парт нер упор но пре ћут ку
је. Упо тре би те сво ју инту и ци ју. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Поку
ша ва те да про на ђе
те неко ефи ка сно и 
зао би ла зно реше

ње. Посеб но вас ири ти ра суо
ча ва ње са сарад ни ци ма, који 
оче ку ју ваше при хва та ње раз
ли чи тих послов них усту па ка. 
Делу је те узне ми ре но, али 
парт нер добро зна на који 
начин може да вас инспи ри ше 
на пози тив но раз ми шља ње. 

РАК: Обра ти те 
пажњу на раз ли чи
те инфор ма ци је 
које ука зу ју на неко 

прак тич но и кори сно реше ње. 
Оче ку ју вас успе шни резул та
ти. Нема потре бе да огра ни ча
ва те сво ју машту, изне на ди те 
воље ну осо бу нео бич ним иде
ја ма. Делу је те врло зано сно у 
наме ри да се допад не те. 

ЛАВ: Нечи је одго
во ре може те тума
чи ти на раз ли чи те 
начи не, али на кра

ју оста је те ускра ће ни за основ
не усло ве који су вам нео п ход
ни. Нема раз ло га да се пона
ша те пре ви ше сусре тљи во 
пре ма сарад ни ци ма који игно
ри шу ваше при су ство или 
мол бу. У емо тив ним сусре ти
ма негде доби ја те а негде 
губи те. 

ДЕВИ ЦА: Ваш 
послов но  финан
сиј ски успех про из
и ла зи из добро 

осми шље них пла но ва и пре
ци зних поте за. Ништа није 
слу чај но, сто га буди те упор ни 
у сво јим наме ра ма пред 
послов ним парт не ри ма. При
ја ће вам емо тив ни сусрет или 
роман тич на заба ва у ода бра
ном дру штву.

ВАГА: Док ви упор
но так ти зи ра те и 
сми шља те зао би ла
зна реше ња, неко 

дру ги делу је вео ма ефи ка сно и 
ниже пози тив не резул та те. У 
сусре ту са воље ном осо бом 
буди те искре ни и реал ни, 
боље је да не обе ћа ва те ства
ри које нисте у ста њу да испу
ни те. Нема раз ло га да се опте
ре ћу је те напор ним оба ве за ма.

ШКОР ПИ ЈА: Има те 
осе ћај да вам недо
ста ју поу зда не 
инфор ма ци је или да 

вам изне на да изми че добра 
послов на при ли ка. Због оте жа
ва ју ћих окол но сти у који ма се 
нала зи те, не може те да при
кри је те сво је раз о ча ре ње у 
одре ђе не сарад ни ке. Важно је 
да пре ва зи ђе те сво је уну тра
шње кон флик те. 

СТРЕ ЛА ЦА: Уко ли
ко вам се не допа да 
нечи је улти ма тив но 
пона ша ње, онда 

пажљи ви је бира те речи које 
кори сти те у свом насту пу или у 
сусре ту са сарад ни ци ма. 
Дипло мат ска нота поста је 
неиз бе жна, наро чи то када за 
то посто ји добар послов ни 
инте рес. Потреб на вам је пси
хо ло шка рав но те жа. 

ЈАРАЦ: Делу је те 
сна ла жљи во у оним 
почет ним фаза ма 
када се реша ва ју 

важни послов но – финан сиј ски 
инте ре си, али ваша кон цен
тра ци ја опа да у завр шни ци. Не 
може те да ути че те на ток или 
саму дина ми ку послов них пре
го во ра, јер посто ји основ ни 
про то кол. Сум ња само води ка 
неком емо тив ном уда ља ва њу. 

ВОДО ЛИ ЈА:  Неко 
не обра ћа пажњу на 
ваш послов ни ауто
ри тет или на комен

та ре које упу ћуј те. Ипак, избе
га вај те сукоб са осо бом која 
оспо ра ва ваш начин раз ми
шља ња. Потреб но је да успо
ста ви те бољи модел успе шне 
кому ни ка ци је. Пока жи те да 
има те довољ но раз у ме ва ња и 
емо тив ног слу ха за оно што се 
деша ва. 

РИБЕ: Немој те 
поти ски ва ти сво ју 
инту и ци ју, сјај но 
уме те да пред ви ди

те ток дога ђа ја и могу ћи рас
плет на послов ној сце ни. 
Посто је ситу а ци је када је 
тешко обја сни ти пра ви узрок 
или после ди цу али ако су ваша 
осе ћа ња у скла ду са гла сом 
разу ма посту пи те по сво јој 
саве сти. 

VREMEPLOV
24. ок то бар

1882. Не мач ки бак те ри о лог 
Ро берт Кох от крио бак те ри ју 
ко ја иза зи ва ту бер ку ло зу, 
Ко хов ба цил.
1912. По бе дом Пр ве срп ске 
ар ми је под ко ман дом ре ген та 
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 
над тур ском Вар дар ском 
ар ми јом Зе кипа ше за вр ше на 
Ку ма нов ска бит ка, у Пр вом 
бал кан ском ра ту.

25. ок то бар
1949. Спро во де ћи бло ка ду 
Ју го сла ви је по сле Ре зо лу ци је 
Ин фор мби роа, СССР от ка зао 
го сто прим ство ам ба са до ру 
СФРЈ у Мо скви, што су по том 
учи ни ле и оста ле зе мље 
ко му ни стич ког бло ка. Бло ка
да Ју го сла ви је тра ја ла до 
1955.

26. ок то бар
1961. Но бе ло ву на гра ду за 
књи жев ност до био ју го сло
вен ски књи жев ник Иво Ан дрић 
и по стао пр ви до бит ник те 
пре сти жне свет ске на гра де из 
Ју го сла ви је.
2002. У ак ци ји осло ба ђа ња 
око 800 та ла ца, ко је су че чен
ски те ро ри сти др жа ли три 
да на у јед ном мо сков ском 
по зо ри шту стра да ло 128 осо
ба. Ли кви ди ра но свих 50 те ро
ри ста.

27. ок то бар
2000. Због ја ке олу је, ро ни
лач ка еки па ни је ус пе ла да 
уђе у под мор ни цу Курск. Дан 
ра ни је су от кри ве ни до ка зи да 
су 23 мор на ра пре жи ве ла 
пр ву екс пло зи ју због ко је је 
ова ру ска атом ска под мор ни
ца по то ну ла 12. ав гу ста у 
Ба рен цо вом мо ру. Струч ња ци 
су про це ни ли да мор на ри 
ни су мо гли жи ве ти ду же од 
осам са ти од по чет ка ове 
ка та стро фе у ко јој је свих 118 
чла но ва по са де из гу би ло 
жи вот.

28. ок то бар
1492. Кри сто фер Ко лум бо на 
пр вом пу то ва њу пре ко Атлан
ти ка от крио Ку бу и про гла сио 
је по се дом Шпа ни је.
1919. У САД на сна гу сту пио 
за кон о про хи би ци ји, ко јим је 
за бра ње на про да ја пи ћа с 
ви ше од по ла од сто ал ко хо ла.

29. ок то бар
1929. Крах Њу јор шке бер зе, 
по знат као црниуторак, озна
чио је по че так ве ли ке кри зе 
ко ја је уз др ма ла те ме ље аме
рич ке при вре де, а ка сни је се 
про ши ри ла на цео свет. Ин ду
стриј ска про из вод ња је па ла у 
раз ви је ним зе мља ма на ни во 
с по чет ка ве ка, а без по сла је 
оста ло 26 ми ли о на љу ди.

30. ок то бар
1817. Си мон Бо ли вар је осно
вао пр ву не за ви сну вла ду 
Ве не цу е ле.
1973. Пу штен је у са о бра ћај 
мост на Бос фо ру ко ји по ве зу је 
Евро пу и Ази ју. 

HOROSKOP

Сре да, 24. (11) окто бар 
Све ти апо стол Филип, ђакон; 
Све ти Тео фан  Начер та ни

Четвр так, 25. (12) окто бар 
Све ти муче ни ци Тарах, Пров и 
Андро ник

Петак, 26. (13) окто бар 
Св. муче ник Карп; Све та ново
му че ни ца Зла та Меглин ска

Субо та, 27. (14) окто бар 
Пре по доб на мати Пара ске ва – 
Све та Пет ка

Неде ља, 28. (15) окто бар 
Св. све ште но му че ник Луки јан; 
Пре по доб ни Јев ти ми је

Поне де љак, 29. (16) окто бар 
Све ти муче ник Лон гин Сот ник

Уто рак, 30. (17) окто бар 
Све ти про рок Оси ја Пре по доб
но му че ник Андреј Крит ски

Crkveni
kalendar

• Добра стра на бра то у би
лач ког рата: увек побе ђу
ју наши.
• Пло до ва нема. Још тра је 
про цват. 
• Ми смо јако паме тан 
народ. Код нас чак и гени
је сма тра ју буда ла ма.

Чоколадна 
пунч торта

Састој ци: 250 гра ма масла ца, 
6 јаја, 300 гра ма шеће ра, 200 гра
ма бра шна, кеси ца пра шка за 
пеци во, 40 гра ма какао пра ха, 
мало рума, неко ли ко каши ка џема 
по избо ру, 4 ребра чоко ла де, 
каши ка уља.

При пре ма: Уму ти те маслац и 
шећер, посте пе но додај те јед но 
по јед но жуман це, затим бра шно, 
пра шак за пеци во, какао и на кра
ју снег од бела на ца. Пеци те у 
под ма за ном пле ху на 200 сте пе
ни. Када се охла ди, пре се ци те 
напо ла (као тор ту). Гор њи део 
измр ви те, додај те пек мез и рум, и 
уме си те. Ста ви те пре ко коре и 
пре лиј те гла зу ром од чоко ла де 
исто пље не с уљем.
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Секс скан дал

Спорт ска вест број један про
те кле неде ље је сва ка ко жен
ска одбој ка шка репре зен та ци ја 

Срби је и њихов ван се риј ски под виг. 
Поста ле су нај бо ље на све ту.

Искре но, одбој ка ми није један од 
оми ље них спор то ва. Нека ко ми је 
напор но да пра тим ту лоп ту која се 
бесо муч но пре ба цу је са јед не на дру гу 
стра ну. Ста ри ја попу ла ци ја се сигур но 
сећа чуве них промена и коли ко је знао 
да тра је један меч. Или један поен. 
Али о уку си ма не тре ба рас пра вља ти.

Срп ске одбој ка ши це су свет ске 
шам пи он ке и ту се сва даља диску
си ја завр ша ва. Бар што се мене тиче. 
Писао сам о томе како је тешко бити 
нај бо љи на све ту у било којој кон
ку рен ци ји. Спо ми њао се Ђоко вић и 
наши ватер по ли сти. Али ово је сасвим 
дру га димен зи ја.

Пред поче так Свет ског првен ства 
нисмо нешто чита ли вести и наја ве у 
меди ји ма о одла ску наших одбој ка
ши ца на тур нир. Нека ко се све то сти
дљи во про ту ра ло кроз гоми лу бес по
треб них спорт ских изве шта ја. Нисмо 
чули ни нека пом пе зна обе ћа ња тре
не ра Зора на Тер зи ћа. Па ипак, оне су 
се вра ти ле са зла том око вра та. Ако 
мене пита те, те девој ке су заслу жи ле 
све држав не поча сти и награ де. Пред
сед ник је обе ћао 30.000 евра сва кој. 
Заслу жи ле су сва ку пару.

Мало о фуд ба лу. Оди гра на су још 
два кола Лиге наци ја. Наша реп ка 
је после побе де у Црној Гори узе ла 
само бод у Руму ни ји. Кажем „само“, 
зато што смо има ли игра ча више цело 
дру го полу вре ме и про ма шен пенал. 
Сти че се ути сак да је кон цеп ци ја Лиге 
наци је добра и да ће вре ме ном так
ми че ње при вла чи ти све више пажње. 
Посеб но због чиње ни це да је сада 

то један од начи на да се домог не те 
Европ ског првен ства.

Вест број два, после успе ха одбој
ка ши ца, је дечак зва ни Лука Јовић. Он 
је био про шлог пет ка толи ко дрзак и 
без о бра зан, да је несрећ ној Фор ту ни 
зава лио чак пет голо ва. Деч ко је тим 
гестом ушао у исто ри ју Бун дес лиге, 
раме уз раме са неким вели ка ни ма 
немач ког фуд ба ла. Надај мо се само 
да ће на некој од сле де ћих утак ми ца 

дати седам или осам кома да па ће и 
„струч њак“ на клу пи наше селек ци
је реши ти да га увр сти у еки пу. Нема 
сум ње да би то био пре се дан да 
Срби ја поч не утак ми цу са два шпи
ца (с обзи ром на то да је Митро ви ћу 
место заце мен ти ра но у еки пи).

ФК Црве на зве зда не сила зи са 
наслов них стра на, како наше, тако и 
фран цу ске штам пе. Мно ги су већ чули 

да је фран цу ски лист L`e kip обја вио 
вест да је неи ме но ва ни функ ци о нер 
тима из Бео гра да, упла тио пет мили
о на евра, кла де ћи се да ће његов тим 
изгу би ти са пет раз ли ке про тив Пари 
Сен Жер ме на. Искре но, при ча ми 
делу је пот пу но нело гич но. Нарав но да 
нас не би изне на ди ло да неко од пре
по ште них руко во ди ла ца Зве зде ура ди 
тако нешто. Али про блем је у томе што 
је за такав исход потреб на наме штаљ
ка у којој ће уче ство ва ти и про тив нич
ки тим. Тешко је зами сли ти пре бо га те 
газде клу ба из Пари за да се мај му ни
шу и про вла че кроз бла то због неке 
„сиће“. Са дру ге стра не, ако у наме
штаљ ци нису уче ство ва ли Пари жа ни, 
игра чи Зве зде сигур но нису могли да 
ути чу на исход, јер су сва ка ко били у 
пот пу но под ре ђе ном поло жа ју. Уко ли
ко је тај мај стор и решио да се кла ди 
на сво ју руку, то је онда чиста коц ка. 
Али добро, можда човек не зна шта ће 
с пара ма.

Било како било, клуб из Љути це 
Бог да на је решио да пре са ви
је табак и тужи фран цу ски лист 

који је обја вио ову вест. За тај поду
хват анга жо ва ли су позна тог фран
цу ског адво ка та, који је већ бра нио 
поје ди не спор ти сте. Засту пао је руко
ме та ша нашег поре кла Нико лу Кара
ба ти ћа због опту жби да је уче ство вао 
у наме шта њу утак ми ца. Тако ђе је бра
нио Кари ма Бен зе му који се нашао у 
сре ди шту сексскан да ла. Пра ви избор 
Црве не зве зде с обзи ром на то да је 
и сама уче ство ва ла у сексскан да лу 
који се десио те коб не ноћи у Пари зу. 
Када овај број буде иза шао у штам пу, 
Зве зда ће игра ти са слав ним Ливер
пу лом у Енгле ској. Нада мо се да неће 
бити винов ник још јед не пизда ри је, 
попут оне у Фран цу ској. 

Лука Јовић је био
про шлог пет ка толи ко 
дрзак и без о бра зан,

да је несрећ ној Фор ту ни 
зава лио чак пет голо ва. 
Надај мо се само да ће
на некој од сле де ћих
утак ми ца дати седам

или осам кома да па ће
и „струч њак“ на клу пи 
наше селек ци је реши ти

да га увр сти у еки пу
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ЖКК СРЕМ РУМА

Рум ске кугла ши це
у нај ви шем ран гу

Кугла ши це рум ског Сре ма се од 2011. 
годи не успе шно так ми че у нај ви шем ран
гу, у Супер лиги Срби је, у којој се нала
зи десет нај бо љих клу бо ва. Прет ход ну 
сезо ну су завр ши ле као вице шам пи он
ке, а два кола до пред крај так ми че ња су 
биле на воде ћој пози ци ји.

 – Има ле смо пех да нам се нај бо ља 
игра чи ца Мари на Јокић повре ди ла. Она 
је једи на наша чла ни ца која не живи у 
Руми, већ у Кру шев цу, а са нама је пет 
годи на. Она је заи ста посве ће на кугла њу 
и тиму, јер није лако стал но путо ва ти тај 
пут дуг 400 кило ме та ра. Сре ћом, повре
да је зале че на и сада поно во игра, али 
није била у тој одлу чу ју ћој утак ми ци са 
Кри ста лом из Зре ња ни на – каже Јован ка 
Ралић, пред сед ни ца ЖКгК Срем. 

Она дода је да је увек боље има ти еки
пу саста вље ну од дома ћих так ми чар ки и 
води ти рачу на о под млат ку, а евен ту ал
но има ти јед ну добру игра чи цу са стра
не, због резул та та. Нова сезо на је поче ла 
поло ви ном сеп тем бра а рум ске кугла ши
це игра ју и тре ни ра ју на кугла ни у Голу
бин ци ма. 

 – Пре тога смо били дома ћи ни и у 
Новом Саду и Бео гра ду, јер рум ска кугла
на нема усло ва за врхун ске утак ми це. Ја 
се шалим, да се пола ко при бли жа ва мо 
Руми – при ча Јован ка Ралић.

Као вице шам пи он ке и побед ни це Купа, 
рум ске кугла ши це су сте кле пра во да се 
так ми че на Купу Евро пе  једи не у жен
ској кон ку рен ци ји из Срби је, док је у 
мушкој био Пар ти зан.Куп  Евро пе је био у 
Сара је ву од 2. до 6. окто бра. Било је еки
па из 17 зема ља које има ју мно го боље 
усло ве за тре нинг и рад, има ју сво је 
мини бу се ве, струч не шта бо ве, масе ре… 
 С. Џ.

ЖРК СЛО ВЕН

Успе шан старт 
рукометашица

Нову сезо ну у вишем ран гу так ми че ња, 
Супер Б руко мет ној лиги Срби је, руко
ме та ши це рум ског Сло ве на су запо че ле 

побе дом на дома ћем тере ну, над еки пом 
из Куче ва.

За игра чи цу утак ми це про гла ше на је 
Ана Мар че тић, чувар ка мре же Сло ве на, 
која је забе ле жи ла 20 одбра на.

 Још јед ну побе ду на дома ћем тере
ну су забе ле жи ле рум ске руко ме та ши це 
13. окто бра, када су савла да ле еки пу из 
Пиро та и то резул та том 30:26.

 – Било је теже него што смо оче ки ва
ли, али је ипак забе ле же на важна побе
да. За игра чи цу утак ми це је про гла ше на 
Јова на Авра мо вић из наше еки пе, а нови 
иза зов нас оче ку је у Врба су – каже тре
нер Дра ган Видо вић.

ИНЂИЈА

Уличне трке
Више од хиља ду уче ни ка основ них и 

сред њих шко ла са тери то ри је општи не 
Инђи ја, уче ство ва ло је на 54. Улич ним 
трка ма пово дом годи шњи це осло бо ђе ња 
Инђи је у Дру гом свет ском рату. Улич не 
трке одр жа не су у петак, 19. окто бра у 
ули ци Вој во де Сте пе.

Спорт ску мани фе ста ци ју сим бо лич но 
је отво рио пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак, иста кав ши да је Инђи ја 
град који је посве ћен спо р ту под јед на ко 
као и при вре ди, кул ту ри и умет но сти.

– Орга ни за ци ја је боља него прет ход
них годи на, због чега сам посеб но радо
стан. Ове годи не, тако ђе, има мо рекор
дан број уче сни ка из свих основ них и 
сред њих шко ла који су, ујед но, и носи о ци 
свих трка – изја вио је Гак и додао:

– Нада мо се да ће ова ко бити и наред
них годи на, а ми ћемо се тру ди ти да сва
ке годи не помог не мо орга ни за то ри ма 
како би орга ни за ци ја мани фе ста ци је 
била све боље орга ни зо ва на, са што 
већим бро јем уче сни ка.

На 54. Улич ним трка ма, као и сва ке 
годи не, било је 20 трка са пре ко хиља ду 
уче сни ка, а посеб но су биле упе ча тљи ве 
оне у који ма су уче ство ва ли нај мла ђи. 
Нај бо љи су доби ли дипло ме, маји це и 
меда ље које су за њих при пре ми ли орга
ни за то ри мани фе ста ци је, Савез спор то
ва општи не Инђи ја.

– Ове годи не смо обо ри ли све рекор де 
и пре шли број од 1.150 так ми ча ра. То је 
зави дан број деце која су узе ла уче шће 
на овој спорт ској мани фе ста ци ји. Морам 
да нагла сим, да нас је вре ме послу жи ло 
као и да се захва лим локал ној само у пра
ви, која нам пру жа све срд ну подр шку– 
иста као је Љубо мир Кова че вић, секре
тар у Саве зу спор то ва општи не Инђи ја.

Поред пред став ни ка локал не само у
пра ве и Саве за спор то ва, при сут не је 
поздра вио и Мла ден Стој шин, секре тар 

Саве за спор то ва Вој во ди не, који је 
похва лио инђиј ски Савез као један од 
нај ак тив ни јих у Покра ји ни.

–Улич не трке у Инђи ји су вео ма важна 
спорт ска мани фе ста ци ја, која оку пља 
вели ки број деце свих узра ста, а упра во 
та деца су будућ ност нашег спор та – 
рекао је Стој шин. М. Ђ.

КУП ВОЈ ВО ДИ НЕ У КАРА ТЕ У  
Митровчани
нај тро феј ни ји

У неде љу 21. окто бра, одр жан је 20. 
Куп Вој во ди не у кара теу у Бео чи ну.  Уче
ство ва ло је 14 клу бо ва са 140 так ми ча
ра, а Кара те клуб Сир ми ум је и на овом 
так ми че њу пока зао спрем ност сво јих 
так ми ча ра који су осво ји ли 41 меда љу, 
од којих 27 злат них, осам сре бр них и 
седам брон за них меда ља,чиме су обез
бе ди ли прво место у гене рал ном пла
сма ну за свој клуб. Поред првог места у 
гене рал ном пла сма ну,нај бо љи так ми ча
ри на овом так ми че њу су исто тако из 
кара те клу ба Сир ми ум: Алек са Вуле тић 
и Тија на Ивко вић.

Злат не меда ље у поје ди нач ним кате
го ри ја ма осво ји ли су: Нема ња Жунић, 
Мла ден Мар ко вић, Уна Мак си мо вић, 
Тија на Ивко вић, Милош Гачић, Срђан 
Илић, Нико ла Милин ко вић, Алек сан дар 
Сикин, Алек са Вуле тић, Ђор ђе Гру јић, 
Лена Тео до сић, Вања Гру јић. У екип ним 
кате го ри ја ма зла то су осво ји ли: Вука
шин Кри во ши ја, Нема ња Жунић, Урош 
Милин ко вић, Вук Петро вић, Урош Бабић, 
Срђан Илић, Нико ла Милин ко вић, Алек
са Вуле тић, Алек сан дар Сикин, Ђор ђе 
Гру јић, Ђур ђи на Илић, Уна Мак си мо вић, 
Тија на Ивко вић, Вања Гру јић, Ема 
Петро вић, Лена Тео до сић. Сре бр ну 
меда љу у поје ди нач ној кате го ри ји осво
ји ли су: Вука шин Кри во ши ја, Ђур ђи на 
Илић, Урош Милин ко вић, Урош Бабић. У 
екип ној кате го ри ји сре бр ну меда љу 
осво ји ли су: Урош Бабић, Милош Гачић, 
Лука Тана сић, Уна Мак си мо вић, Лена 
Тео до сић, Нико ла Милин ко вић, Алек са 
Вуле тић, Тија на Ивко вић, Срђан Илић. 
Брон за ну меда љу осво ји ли су: Ема 
Петро вић, Лука Тана сић, Вук Петро вић. 
У екип ној кате го ри ји брон за ну меда љу 
су осво ји ли: Лука Тана сић, Милош 
Гачић, Бошко Ћирић, Мла ден Мар ко вић, 
Лука Јокић, Урош Милин ко вић, Ђур ђи на 
Илић.

Наред но так ми че ње које оче ку је 
митро вач ке кара ти сте је Куп Срби је, који 
ће се одр жа ти у неде љу 25. новем бра у 
ПСЦ „Пин ки“ у Срем ској Митро ви ци.
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Јар ков ци: Борац – Цар Урош 
1:1; Чор та нов ци: ЧСК – Дунав 
1:0; Крње шев ци: Сло га (К) – 
Фру шко го рац 1:3; Мара дик: 
Сло га (М) – Пла ни нац 9:0; Рад
нич ки је био сло бо дан.

01. Дунав 7 5 1 1 12:4 16
02. Рад нич ки 7 4 3 0 14:5 15
03. Цар Урош 7 4 1 2 18:10 13
04. ЧСК 7 3 3 1 15:7 12
05. Фру шко го . 7 3 1 3 13:12 10
06. Сло га (М) 7 2 2 3 17:14 8
07. Борац 7 1 3 3 9:16 6
08. Сло га (К) 7 2 0 5 6:22 6
09. Пла ни нац 8 1 0 7 10:24 3

Инђи ја: Инђи ја – Теле оп тик 
1:0; Ужи це: Сло бо да – Тра јал 
су игра ли упо не де љак; Чачак: 
Борац – Бечеј 1918 1:1; Кра гу
је вац: Рад нич ки 1923 – ТСЦ 
2:2; Нови Пазар: Нови Пазар – 
ОФК Жар ко во 1:1; Бежа ни ја: 
Бежа ни ја – Мета лац 1:1; Доба
нов ци: Будућ ност – Јавор 0:0; 
Бео град: Син ђе лић – Зла ти бор 
1:0.

01. Инђи ја 12 9 2 1 19:4 29
02. Зла ти бор 12 9 1 2 23:7 28
03. Син ђе лић 12 7 5 0 14:4 26
04. Јавор 12 7 4 1 25:7 25
05. Мета лац 11 4 6 1 12:8 18
06. ТСЦ 12 4 6 2 14:11 18
07. Бежа ни ја 12 5 2 5 17:16 17
08. Теле оп тик 12 4 3 5 10:14 15
09. Рад нич ки 11 4 2 5 8:13 14
10. Бечеј 12 4 1 7 12:21 13
11. ОФК Жар ко . 12 3 3 6 12:14 12
12. Борац 12 2 6 4 9:16 12
13. Будућ ност 12 2 5 5 8:10 11
14. Тра јал 11 2 3 6 5:11 9
15. Н. Пазар 12 0 5 7 5:17 5
16. Сло бо да 11 0 2 9 3:23 2

Бео чин: Цемент – Црве на 
Зве зда 1:0; Ста ри Банов ци: 
Дунав – Бач ка 1901 2:4; Саку
ле: Борац – Хај дук 1912 0:1; 
Нови Банов ци: Омла ди нац – 
Брат ство 1946 0:1; Нови Сад: 
Кабел – Рад нич ки (СМ) 5:0; 
Пан че во: Желе зни чар – Рад
нич ки (НП) 3:1; Зре ња нин: Рад
нич ки (З) – Дина мо 1945 0:0; 
Вршац: ОФК Вршац – ЧСК 
Пива ра 1:1; Србо бран: Србо
бран – Мла дост 2:3.

01. Хај дук 12 10 2 0 18:1 32
02. Кабел 12 9 2 1 31:8 29
03. Брат ство 12 9 1 2 23:13 28
04. Омла ди нац 12 9 1 2 15:5 28
05. Рад ни . (З) 12 4 8 0 10:3 20
06. Желе зни чар 12 6 2 4 11:8 20
07. Дина мо 12 5 3 4 12:8 18
08. Мла дост 12 6 0 6 13:19 18
09. ОФК Вршац 12 5 2 5 13:11 17
10. Бач ка 12 4 1 7 14:18 13
11. Ц. Зве зда 12 3 3 6 12:14 12
12. Дунав 12 3 3 6 13:19 12
13. Рад ни. (СМ) 12 3 3 6 13:20 12
14. Србо бран 12 3 3 6 10:17 12
15. Борац 12 3 2 7 12:14 11
16. Цемент 12 3 2 7 8:16 11
17. ЧСК Пива ра 12 1 3 8 9:21 6
18. Рад ни. (НП) 12 0 3 9 3:25 3

Ерде вик: Сло га (Е) – Татра 
2:3; Каћ: Југо вић – Једин ство 
2:1; Шај каш: Борац (Ш) – Први 
Мај 0:2; Мачван ска Митро ви
ца: Под ри ње – Сре мац 0:1; 
Беле гиш: Поду на вац – Рад нич
ки 1:2; Лаћа рак: ЛСК – Хај дук 
(Б) 1:7; Дивош: Хај дук (Д) – 
Сло га (Т) 3:0; Хај дук (Ч) је био 
сло бо дан.

Мар тин ци: Борац (М) – 
Будућ ност 3:4; Кле нак: Борац 
(К) – Јадран 0:1; Попин ци: 
Напре дак – Полет 1:3; Љуко во: 
Љуко во – Купи но во 5:0; Рума: 
Сло вен – Рудар 0:1; Доњи 
Товар ник: Сло бо да – Желе зни
чар 0:0; Путин ци: ПСК – Пар ти
зан 2:1; Ада шев ци: Гра ни чар – 
Доњи Петров ци 4:0.

01. Сло бо да 10 8 1 1 20:9 25
02. Желе зни ч. 10 7 3 0 23:2 24
03. ПСК 10 8 0 2 20:12 24
04. Пар ти зан 10 7 1 2 30:8 22
05. Јадран 10 7 1 2 20:9 22
06. Рудар 10 4 4 2 14:12 16
07. Д. Петров . 10 5 0 5 18:21 15
08. Љуко во 10 4 2 4 15:16 14
09. Будућ ност 10 4 1 5 24:16 13
10. Борац (К) 10 3 1 6 16:19 10
11. Полет 10 3 1 6 14:18 10
12. Гра ни чар 10 3 1 6 16:32 10
13. Напре дак 10 3 0 7 16:24 9
14. Сло вен 10 2 2 6 4:14 8
15. Борац (М) 10 2 0 8 12:18 6
16. Купи но во 10 1 0 9 5:37 3

Буђа нов ци: Мла дост – Оби
лић 1993 1:3; Срем ска Митро
ви ца: Митрос – Шумар 1:2; 
Ман ђе лос: Фру шко го рац – Фру
шка Гора 1:1; Рав ње: Зека 
Буљу ба ша – ОФК Бикић 0:0; 
Обреж: Гра ни чар – Кру ше дол 
1:2; Вогањ: Сло га (В) – Хај дук 
2:2; Пећин ци: Доњи Срем 2015 
– Напре дак 3:0; Чал ма: Сло га 
(Ч) – БСК 0:3.

01. Југо вић 10 7 1 2 12:8 22
02. Први Мај 9 7 0 2 19:10 21
03. Под ри ње 10 5 3 2 13:5 18
04. Борац (Ш) 10 5 3 2 14:7 18
05. Сре мац 9 5 3 1 8:4 18
06. Сло га (Е) 9 5 1 3 19:12 16
07. Хај дук (Б) 9 4 1 4 16:12 13
08. Поду на вац 10 4 1 5 14:10 13
09. Хај дук (Д) 9 4 0 5 15:8 12
10. Татра 9 3 3 3 11:9 12
11. Једин ство 9 3 2 4 10:11 11
12. Сло га (Т) 9 3 1 5 6:13 10
13. Рад нич ки 9 2 2 5 12:16 8
14. ЛСК 10 2 1 7 6:26 7
15. Хај дук (Ч) 9 0 0 9 1:25 0

Шид: Јед но та – Напре дак 
4:0; Ерде вик: Ерде вик 2017 – 
Једин ство (М) 0:0; Батров ци: 
Омла ди нац (Б) – Једин ство (Љ) 
1:2; Илин ци: Борац – Сре мац 
1:9; Бачин ци: ОФК Бачин ци – 
Гра ни чар 1:0; Гиба рац: Син ђе
лић – ОФК Бин гу ла 3:2 пре кид 
77′.

01. Јед но та 9 8 1 0 39:7 25
02. Сре мац 9 7 1 1 41:13 22
03. Ерде вик 9 5 3 1 20:7 18
04. Једин с. (Љ) 9 4 3 2 13:17 15
05. ОФК Бачин . 9 4 1 4 19:17 13
06. Син ђе лић 9 3 2 4 23:20 11
07. Гра ни чар 9 3 2 4 15:15 11
08. ОФК Бин г. 9 3 1 5 13:22 10
09. Једин с. (М) 9 2 3 4 14:21 9
10. Напре дак 8 2 2 4 16:17 8
11. Омла ди . (Б) 8 2 1 5 17:21 7
12. Борац 9 0 0 9 7:60 0

Раден ко вић: Борац (Ра) – 
Ноћај 3:2; Срем ска Митро ви
ца: Срем (СМ) – Поле та рац 2:0; 
Заса ви ца: Сло га – Борац (ВР) 
1:3; Шашин ци: Сло бо да – Срем 
(СР) 10:0; Лежи мир: Пла ни нац 
– Гра ни чар 2:2; Срем ска 
Митро ви ца: Трго вач ки – Змај 
5:0.

01. Сло га 9 8 1 0 36:7 25
02. Трго вач ки 9 6 2 1 23:10 20
03. Срем (СР) 9 6 0 3 26:16 18
04. Гра ни чар 9 5 1 3 14:10 16
05. Пла ни нац 9 4 3 2 25:14 15
06. Сло бо да 9 4 0 5 14:15 12
07. Борац (Ра) 9 3 2 4 17:25 11
08. Борац (ВР) 9 3 1 5 20:31 10
09. Змај 9 2 3 4 20:22 9
10. Срем (СМ) 9 1 4 4 16:26 7
11. Поле та рац 9 1 3 5 16:24 6
12. Ноћај 9 1 0 8 12:39 3

01. Д. Срем 10 9 1 0 32:7 28
02. Кру ше дол 10 7 0 3 22:7 21
03. Хај дук 10 6 2 2 20:8 20
04. ОФК Бикић 10 6 2 2 19:7 20
05. Оби лић 10 6 2 2 16:8 20
06. Сло га (В) 10 4 5 1 18:9 17
07. Гра ни ч. 10 5 1 4 17:10 16
08. Шумар 10 5 1 4 11:10 16
09. БСК 10 4 2 4 18:11 14
10. Напре дак 10 4 2 4 14:12 14
11. Ф. Гора 10 4 1 5 15:13 13
12. Митрос 10 4 0 6 16:23 12
13. З. Буљу б. 10 2 1 7 11:22 7
14. Фру шко г. 10 1 2 7 6:41 5
15. Сло га (Ч) 10 1 1 8 13:30 4
16. Мла дост 10 0 1 9 4:34 1

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

МОЛ СРЕМ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

ОФЛ ИН ЂИ ЈА  
– СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Добрин ци: Сре мац – Једин
ство (К) 6:0; Рума: Једин ство 
(Ру) – Једин ство (Пл) 2:2; Мали 
Радин ци: Фру шко го рац – Гра
ни чар 4:1; Хрт ков ци: Хрт ков ци 
– 27.Окто бар 2:1; Нера дин: Вој
во ди на – Борац 3:1; Полет је 
био сло бо дан.

01. Сре мац 7 7 0 0 25:5 21
02. Фру шко г. 8 6 2 0 23:9 20
03. Борац 9 5 0 4 24:16 15
04. Једин с. (Ру) 7 3 4 0 11:5 13
05. Хрт ков ци 8 4 1 3 15:14 13
06. Једин с. (Пл) 7 3 2 2 17:10 11
07. Вој во ди на 8 3 1 4 17:14 10
08. Полет 8 2 2 4 9:16 8
09. Гра ни чар 8 2 0 6 10:14 6
10. 27–Окто бар 7 2 0 5 9:23 6
11. Једин с. (К) 9 0 0 9 7:41 0

Бре стач: ОФК Бре стач – Хај
дук 1932 3:0; Сибач: Сло вен – 
Ловац 3:3; Срем ски Миха љев
ци: Срем – Мла дост 1935 1:1; 
Аша ња: Каме ни – Витез 6:1; 
Сре мац је био сло бо дан.

01. ОФК Бре ст. 7 6 0 1 30:10 18
02. Сре мац 5 5 0 0 16:3 15
03. Срем 6 4 1 1 17:7 13
04. Ловац 6 3 1 2 19:9 10
05. Каме ни 6 2 0 4 15:22 6
06. Мла дост 5 1 2 2 12:13 5
07. Сло вен 6 1 2 3 12:15 5
08. Хај дук 6 1 0 5 6:20 3
09. Витез 7 1 0 6 6:34 3

ОФЛ РУ МА – ИРИГ

OФЛ ПЕЋИНЦИ

Сур ду ли ца: Дина мо – ОФК 
Бач ка 1:1; Нови Сад: Про ле тер 
– Мачва 1:0; Бео град: Црве на 
Зве зда – Рад 3:1; Ниш: Рад нич
ки – Земун 2:0; Бео град: 
Вождо вац – Мла дост 1:1; Кула: 
Спар так ЖК – Пар ти зан 0:0; 
Кру ше вац: Напре дак – Рад ник 
1:1; Бео град: Чука рич ки – Вој
во ди на 1:0.

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

01. Ц. Зве зда 12 11 1 0 33:7 34
02. Рад нич ки 12 8 3 1 22:11 27
03. Чука рич ки 12 7 4 1 23:9 25
04. Пар ти зан 12 7 4 1 15:5 25
05. Мла дост 12 5 4 3 14:10 19
06. Напре дак 12 4 6 2 13:11 18
07. Про ле тер 12 5 2 5 16:11 17
08. Вој во ди на 12 4 3 5 11:11 15
09. Мачва 12 4 1 7 7:11 13
10. ОФК Бач ка 12 3 4 5 9:14 13
11. Рад 12 4 1 7 10:16 13
12. Вождо вац 12 3 3 6 8:16 12
13. Земун 12 2 3 7 11:18 9
14. Рад ник 12 2 3 7 6:17 9
15. Спар так ЖК 12 2 3 7 6:18 9
16. Дина мо 12 2 1 9 5:24 7

ФИТ НЕ С

Зла то за децу
из Шима но ва ца

У неде љу, 21. окто бра, у 
Врба су је одр жа но Првен
ство Вој во ди не у фит не су 
Кидсфитнес2018, на којем 
су уче ство ва ли чла но ви 
шима но вач ког клу ба за рит
мич ку гим на сти ку Топ Фор
ма. Међу 40 уче сни ка из нај
бо љих клу бо ва Вој во ди не, 
мла ди Шима нов ча ни оства
ри ли су завид не резул та те, а 
Иси до ра Савић, Дуња Радо
са вље вић и Милан Мави ја 
осво ји ли су злат не меда ље и 
поста ли прва ци Вој во ди не у 
сво јој кате го ри ји.

Поред злат не трој ке, 
шима нов ча ни су се оки ти ли 
још и са јед ном сре бр ном и 
две брон за не меда ље, а 
осво ји ли су и три четвр та 
места, јед но пето и јед но 
шесто место.
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МИТРОВАЧКА БИБЛИ О ТЕ КА

Про мо ци ја рома на 
„Чисти ли ште“

У поне де љак, 15. окто бра у Библи о те
ци „Гли го ри је Воза ро вић“ одр жа на је про
мо ци ја пси хо ло шког рома на „Чисти ли ште“ 
Мла де на Пер ши ћа, кан ди да та за књи жев ну 
награ ду Пегаз. 

Ако у писа њу човек при ђе са сто и ци змом 
бор ца, не пре да ју ћи се пате ти ци губит ни ка, 
онда писа ње има морал ни зна чај и пред
ста вља изве сну побе ду чове ка и њего ве 
дефи ни ци је себе. Мла ден Пер шић је у томе 
успео, напи сав ши „Чисти ли ште“, књи гу која 
нас наво ди да раз ми сли мо о соп стве ном 
одно су пре ма живо ту и смр ти. Тале нат, који 

уме поу зда но да доча ра емо тив ност тре
нут ка. Роман „Чисти ли ште“ је поку шај  да се 
про на ђе одго вор на пита ње, зашто је немо
гућ ство да се опро сти само ме себи, толи ко 
разор но по нашу свест и коли ко душа може 
дубо ко да пото не у мрак, у луди лу само о су
де, зашто је пут који води у бег од сећа ња, 
увек погу бан за нас и да ли је могу ће пре ва
зи ћи све мен тал не тор ту ре сам и изне ти на 
сво јим леђи ма тежи ну, коју доно си тра ги чан 
губи так воље не осо бе. Путо ва ње мисте ри
о зним возом  изме ђу сада шњо сти и про
шло сти  ка неиз ве сној будућ но сти... на 
којем је про та го нист зајед но са свим сво јим 
демо ни ма, завр ши ће се одго во ром на сва 
њего ва пита ња.

Уче сни ци у про гра му про мо ци је били су 
Алек сан дра Рељић, Тања Вуки ће вић, Мла
ден Пер шић, Вук Релић, Ката ри на Думан
чић, Огњен Нико ла је вић и Морав ка Тодић.

Путо пис
о Север ној Коре ји

У сре ду, 17. окто бра, библи о те ка „Гли
го ри је Воза ро вић“ у Срем ској Митро ви
ци била је дома ћин про мо ци је путо пи са 
СевернаКореја–путовањепоземљиКим
ЏонгУна, аутор ке Сне жа не Радо ји чић. Ова 
књи га инспи ри са на је аван ту ра ма кроз које 
је аутор ка про шла у свом путо ва њу кроз 
Север ну Коре ју, и то бици клом, и пред ста
вља све до чан ство о тој земљи, њеним ста
нов ни ци ма и кул ту ри јед не од нај и зо ло ва
ни јих држа ва у све ту. 

Аутор ка је публи ци до сада позна та по 
рома ни ма Номад и Закотрљајмеокосве-
та, а овај путо пис о Север ној Коре ји чита
о ци ма ће пру жи ти нове дета ље, све до чан
ства и дожи вља је ове пут ни це на бици клу.

Н. М.

МЕСЕЦ БОР БЕ ПРО ТИВ РАКА 
ДОЈ КЕ

Пре да ва ња о зна ча ју 
пре вен ти ве

У окви ру обе ле жа ва ња Месе ца бор бе 
про тив рака дој ке, уз подр шку Гра да Срем
ска Митро ви ца, Град ске упра ве за здрав
ство и соци јал ну зашти ту, Завод за јав но 
здра вље Срем ска Митро ви ца, као коор ди
на тор за скри нинг и Опш тa бол ни ца Срем
ска Митро ви ца, уста но ва у којој се оба вља 
скри нинг на кар ци ном дој ке, орга ни зо ва ли 
су предавaње на тему Значајраноготкри-
вања рака дојке и превентивне мере. 
Пре да ва ње је одр жа но 17. окто бра у 
Основ ној шко ли „Све ти Сава” у Чал ми, а 
при сут не су биле жене из удру же ња у 
овом месту. 

Др Јеле на Симо вић и Др Ната ша Пујић 
 Ста ни са вљев, спе ци ја ли сти ради о ло ги је 
Опште бол ни це Срем ска Митр о ви ца, одр
жа ле су врло зна чај но еду ка тив но пре да
ва ње о зна ча ју ода зи ва ња жена на позив 
који им је упу ћен од стра не иза бра них 
гине ко ло га и важно сти ових пре вен тив них 
пре гле да. На пре да ва њу су при сут не 
сугра ђан ке могле да чују све потреб не 
инфор ма ци је на ову тему, да пораз го ва ра
ју са лека ри ма о самим пре гле ди ма  
мамо гра фи ји и доби ју кори сне саве те. Том 
при ли ком поде љен је и здрав стве но про
мо тив ни мате ри јал. Наред на пре да ва ња 
одр жа ће се Кузми ну и Лаћар ку, 24. и 29. 
окто бра 2018. годи не у про сто ри ја ма Удру
же ња жена у Кузми ну и у про сто ри ја ма 
месне зајед ни це у Лаћар ку. Тада ће се 
изне ти и Ана ли за здрав стве ног ста ња ста
нов ни штва гра да Срем ска Митр о ви ца за 
2017. годи ну коју је сачи нио Завод за јав но 
здра вље Срем ска Митро ви ца.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ИНЂИ ЈА

Сун ча на
јесен живо та

У уто рак, 16. окто бра у вели кој сали Кул
тур ног цен тра Инђи ја одр жан је тра ди ци
о нал ни кул тур нозабав ни дога ђај пово дом 
Међу на род ног дана ста ри јих осо ба, Сун-
чана јесен живота. Актив пен зи о нер ки 
општи не Инђи ја годи на ма уна зад, орга ни
зу је поме ну ту мани фе ста ци ју са циљем да 
се ука же на вред ност допри но са ста ри јих 
осо ба нашем дру штву. Овај пра зник се 
одр жа ва у зна ку међу ге не ра циј ске соли
дар но сти, јер је окто бар месец посве
ћен ста рим лици ма, иста кла је Гро зда на 

Раден ко вић, пред сед ни ца Акти ва пен зи о
нер ки ОУПа Инђи ја.

– Ми смо про грам кон ци пи ра ли тако да 
обу хва ти мо све гене ра ци је, од нај мла ђих 
до ста ри јих, јер нам је циљ да ство ри мо 
међу ге не ра циј ске мосто ве сарад ње и да 
ста ри ма поша ље мо пору ку да нису забо
ра вље ни и да су са њима мла ди, који ће 
им увек пру жа ти подр шку – иста кла је 
Раден ко вић и дода ла:

– Ово је још дан и када исти че мо вред
но сти ста рих, нај зна чај ни јег тре ћег доба, 
јер зна мо да је њихов пораст из годи не у 
годи ну све већи и због тога им тре ба пру
жи ти помоћ и подр шку у реша ва њу про
бле ма.

Како је иста кла Раден ко вић, нео п ход но 
је да сви сара ђу ју и да зајед нич ки делу ју у 
свим ситу а ци ја ма. 

– И мла ди ће јед ног дана поста ти пен
зи о не ри, те само зајед нич ким дело ва њем 
ства ра мо јед но при род но окру же ње у 
којем ћемо одра ста ти и на кра ју и ста ри ти, 
јер су све то при род ни про це си.

Мани фе ста ци ја је и ове годи не одр жа
на у сарад њи са ПУ „Бошко Буха” Инђи ја, 
Зави чај ним дру штвом „Ђор ђе Вој но вић“, 
основ ним шко ла ма у Инђи ји, КУДом Соко 
и Град ским хором Инђи ја. М. Ђ.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА  
Ру чак ску вај,
оже ни ћу те

Про те клог викен да, у субо ту, 20. окто бра, 
у Етно ресто ра ну Срем ска кућа у Срем ској 
Митро ви ци, по први пут је одр жа на гастро
ном ска мани фе ста ци ја под нази вом Ручак 
ску вај, оже ни ћу те. Чита ва мани фе ста ци ја 
наста ла је као иде ја Петра Нена до ви ћа, 
про ду цен та из Бео гра да, да се на кре а ти
ван начин пред ста ви гастро ном ска пону да 
Срби је и Сре ма, а подр жа на је од стра не 
Аген ци је за рурал ни раз вој и Тури стич ке 
орга ни за ци је у Срем ској Митро ви ци. Том 
при ли ком, на шпо ре ти ма Сме де рев ци ма, 
три девој ке, уз помоћ сво јих мома ка, кува
ле су руч ко ве по рецеп ти ма сво јих мај ки и 
бака. 

Вар ја че су укр сти ли Јеле на Шуба тли ја и 
Сло бо дан Ивко вић из Лаћар ка, Ема Јова
но вић из Доњег Мила нов ца и њен иза бра
ник Нема ња Јовић из Кра гу јев ца, као и 
Дани ца Црно бр ња из Мар ти на ца са сво јим 
мом ком Мар ком Кули ћем из Срем ске 
Митро ви це.  Н. М.


