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

Министар Милан Кркобабић у хладњачи ЗЗ „Воћар Сланкамен“

МИНИСТАР МИЛАН КРКОБАБИЋ У НОВОМ СЛАНКАМЕНУ

Подстицај удруживању
пољопривредника

М

инистар без портфеља задужен
за регионални развој и коорди
нацију рада јавних предузећа у
Влади Републике Србије Милан Крко
бабић и представници Земљорадничке
задруге „Воћар Сланкамен“ у среду, 9.
августа у Новом Сланкамену потписа
ли су споразум о дугорочној сарадњи
на пројекту „Практична школа задру
гарства“.
Школа задругарства радиће на
волонтерским основама, за потребе
свих садашњих и будућих задругара, у
оквиру мисије „500 задруга у 500 села“,
која за циљ има оснивање нових и
унапређење рада у оквиру постојећих
задруга на територији Србије.
-  Кроз „Практичну школу задругар
ства“ желимо да задругари и они који
то нису, међусобно поделе што више
искуства, знања, да виде практично

како то изгледа и како 42 домаћина
могу да се обједине, да имају своје
засаде и хладњачу изузетне вредно
сти, а да су то све урадили из сопстве
них средстава и кроз реализацију соп
ствених идеја. ЗЗ „Воћар Сланкамен“
је пример једног импресивног подухва
та и треба сви да га следе - истакао је
министар Кркобабић и додао:
-  Хоћемо да у наредне три годи
не у Србији никне 500 задруга или да
у оквиру реализације те наше мисије
подигнемо неке постојеће, због чега
реализујемо овај пројекат.
Земљорадничка задруга „Воћар
Сланкамен“ из Новог Сланкамена
пружаће садашњим и будућим задру
гарима савете на основу досадашњег
искуства у раду, о примени задружних
принципа и евентуалним недоумицама
које задругари имају на путу од идеје

Следићемо „словеначки модел“
После потписивања споразума о
реализацији пројекта „Практична шко
ла задругарства“, министар Кркобабић
истакао је да Влада Србије жели да сле
ди „словеначки модел“ и да је спремна
да са 25 милиона евра помогне ову идеју.
-  Усвојили смо неке измене Закона о
пољопривредном земљишту где странци
неће моћи да купују више од два хектара.
Наша идеја је да до 50 хектара пољопри
вредног земљишта у државној својини
уступимо младим пољопривредницима,
без икакве надокнаде. Ових дана оче
кујем да ће та идеја добити пуну подр
шку од најзначајнијих људи у овој земљи

- рекао је Кркобабић и додао да тренут
но на располагању имају око 200 хиља
да хектара обрадивог пољопривредног
земљишта у државној својини које није
дато у закуп. Такође, министар без порт
феља наводи да ће сваки млади брачни
пар, уколико буду усвојили „словенач
ки модел“, поред земљишта, добијати и
подстицај у висини 20 хиљада евра.
-  Млади пољопривредници земљу ће
моћи да обрађују неограничено, па чак
ће постојати могућност да их наследе
њихови потомци. Али услов је да земља
остаје у власништву државе – истакао је
Кркобабић.

до оснивања сопствене задруге.
Земљорадничка задруга из Новог
Сланкамена отвориће могућности да
се заинтересовани јаве не само теле
фоном већ ће, како кажу, „брату задру
гару“ пружити гостољубивост и при
миће, према расположивом времену,
организоване групе задругара у своје
просторије и плантаже воћа.
-  Ми знамо колико је било тешко
свих ових седам година уназад. 2011.
године смо основали задругу, а већ
наредне године заложили дедовину
и подигли два милиона евра кредита
како бисмо саградили хладњачу капа
цитета три хиљаде тона. Сада желимо
да проширимо капацитете, због чега
смо купили парцелу у близини постоје
ће хладњаче, јер хоћемо да подстакне
мо младе и жене да нам се придруже
- истакао је Никола Котарац, директор
ЗЗ „Воћар Сланкамен“ из Новог Слан
камена.
абинет министра без портфеља
задуженог за регионални развој
и координацију рада јавних пред
узећа, у сарадњи са Задружним саве
зом Војводине, своје људске ресурсе
ставља на располагање Практичној
школи задругарства тиме што ће под
стицати и координирати организоване
посете задругара ЗЗ „Воћар Сланка
мен“, с циљем да се подигне свест о
удруживању, врати дух задругарства,
међусобно поверење и поверење
задругара у државу Србију. Практич
на школа задругарства организоваће
и предавања еминентних стручњака
и стручне екскурзије, према финансиј
ским могућностима.
М. Ђ.

К
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Циркус на
Гинекологији

И након месец
дана од кад су
најавили да су
поднели захтев за
раскид радног
односа, њих
двојица су још
увек на платном
списку Болнице и
још увек уредно
не долазе
на посао

Н

аводни захтев за прекид радног односа, бившег
начелника Гинеколошког одељења др Драгана
Малобабића и његовог колеге др Славка Арбанаса,
још увек „виси у ваздуху“. Нити доктори одлазе са
Гинекологије (један је тренутно на боловању, други на
годишњем одмору), нити повлаче свој захтев за прекид
радног односа, чиме се фарса са Гинеколошког одељења
развлачи у недоглед.
И док гинеколошки циркус већ почиње да увесељава
докон свет, у Општој болници (у оквиру које ради дотично
одељење), као и по граду се прича да Полиција, која већ
неко време чешља рад на Гинекологији, наилази на
сумњиве трагове рада у претходном периоду.
Оно о чему се већ отворено говори међу особљем са
Гинеколошког одељења, јесте да се међу несталом
документацијом, због чега је су обавештени Тужилаштво и
Полиција, скривају и докази о вишегодишњој пљачки.
Конкретно, ради се о несталим новчаним средствима од
прекида трудноће. Наиме, новац од прекида трудноће се
увек, као и данас уосталом, уплаћивао на благајни и за то
су пацијенткиње добијале одговарајаћу признаницу. То је
увек било правило на Гинекологији. Сем, како тврде на
Гинеколошком одељењу, за време једног од начелника,
када се абортус плаћао у кешу.
Да ли је тога било и у којој мери, надајмо се да ће
утврдити Тужилаштво, ако буде политичке воље то јест.
Иначе, ствар је врло једноставна, жена која дође да уради
абортус, плати услугу медицинској сестри, уместо на
благајни. Ако особа која је извршила абортус, тражи рачун,
она га добије, а ако не (а таквих је доста, јер многима од
њих не треба „успомена“ на абортус), сестра једноставно
може да задржи новац и да га коме треба.
Ако се узме колико је ова пљачкашка превара трајала,
може се претпоставити да се ради о милионским сумама.
Да ли оваква пракса има додирних тачака са захтевима
за прекид радног односа др Драгана Малобабића и др

Славка Арбанаса, не можемо да знамо.
Оно што је свакако занимљиво јесте чињеница да су
њих двојица и након месец дана од кад су најавили да су
поднели захтев за раскид радног односа, још увек на
платном списку Болнице и још увек уредно не долазе на
посао. Али за то време примају државну плату, јер су час
на годишњем одмору, а час на боловању.
Они који се сећају одласка бројних доктора из Опште
болнице (виђенији анестезиолози, патолози, хирурзи...),
сигурно не памте да се од „одласка“ са државне сисе
правила толика шарада. Људи су дали отказ и отишли на
своју страну. Али, „одлазак“ ове двојице гинеколога
претворио се у циркуску представу. Систем „пишкићукакићу“, „држите ме да не одем“ и „хвалите ме уста моја,
да вас не поцепам“ претворио се у општу спрдњу на
гинеколошком одељењу.
а циркус буде још занимљивији, др Малобабић је на
фејсбуку отворио страницу под називом „Подршка др
Драгану Малобабићу“. Пошто нам баш није било до
краја јасно, хтели смо да питамо др Малобабића, у вези
чега је та „подршка“, али нам се није јављао на телефон,
нити је одговарао на СМС поруке. Шта ће му подршка, од
кога (или против кога), кад још увек седи у Болници, прима
уредно плату и не долази на посао, јер је на боловању?
Да ли је можда доктор желео да га пацијенти моле да
„одустане од отказа“ и врати се на Гинекологију, са које још
увек није отишао?
Судећи по коментарима на „мрежи“, др Малобабић се
канда баш није прославио. Има ту доста оних који га
хвале и дају му „подршку“, али има бога ми и оних који га
прозивају за најтеже пропусте. Нешто чиме се ниједан
лекар не би поносио, а не онај који жели да буде
„најомиљенији и највољенији“.
Ако др Малобабић, ипак реши да се јави овом новинару
и објасни цео овај каламбур, можда ће и нама понешто
бити јасније?

Д
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EПИЛОГ ИНЦИДЕНТА НА ТРИБИНИ ВЕСЕЛИНА ШЉИВАНЧАНИНА У БЕШКИ

Одбачена кривична пријава
Иницијативе младих

Инцидент на трибини у Бешки

Т

ужилаштво у Старој Пазови одба
цило је 4. августа кривичну прија
ву коју су поднели чланови Ини
цијативе младих, тврдећи да су почет
ком године претучени у Бешки на три
бини Српске напредне странке, на
којој је говорио Веселин Шљиванча
нин, генерал у пензији. У образложењу
се додаје да је кривична пријава одба
чена, јер не постоје основи сумње да
су учињена кривична дела која су
наведена у пријави, као ни неко друго
кривично дело које се гони по службе
ној дужности.

Како су навели поједини медији,
Иницијатива је оценила да су бројни
закључци које је Тужилаштво изнело
„рефлексија политичке и опште култу
ре у Србији која у различитим ситуац
 и
јама насиље сматра оправданим“.
Владимир Гак, председник Општине
Инђија и ОО СНС у том граду, која је и
била организатор трибине у Бешки,
прокоментарисао је одлуку Тужила
штва у Старој Пазови, истакавши да је
сасвим логичан след догађаја одлука
донесена од стране надлежних право
судних органа и додао:

Владимир Гак, председник Општине Инђија

- Наравно да је Тужилаштво одба
цило кривичну пријаву јер са наше
стране апсолутно није било никаквих
потеза који би могли да се окаракте
ришу као кривично дело, чак ни као
прекршај. Једино што очекујем у
наредном периоду је, да ће Тужила
штво подићи оптужнице против Ини
цијативе младих с обзиром на то да
оно што су приказали те вечери апсо
лутно није демократски. Жалосно је
што су ти млади људи у Бешку дошли
са намером да направе инцидент, а
не да укажу на неке демократске
вредности, принципе. Као што сам
рекао и тада, много треба још да уче
о демократији.
Подсетимо, на трибини СНС-а у
месту Бешка код Инђије 17. јануара
ове године догодио се инцидент, када
су активисти Иницијативе младих,
пре почетка говора Веселина Шљи
ванчанина, развили транспарент на
којем је писало „Ратни злочинци да
заћуте да би се проговорило о жртва
ма“. Током перформанса дошло је до
кошкања, а окупљени на трибини
поцепали су плакате Иницијативе и
избацили њихове активисте. Потом је
представница Иницијативе Анита
Митић рекла да је повређено свих
девет активиста који су дошли у
Бешку и да је двоје њих завршило у
Хитној помоћи.
М. Ђ.
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ПРОБЛЕМ ЛЕКАРА У МИТРОВАЧКИМ СЕЛИМА?!

Граде се амбуланте у
којима нема ко да ради
У

прошлом броју М новина објавили смо интервју са вршиоцем
дужности директора Дома здравља Сремска Митровица др Владимиром Лукићем. Тема су били проблеми
ове примарне здравствене установе
око останка лекара на селу. Наиме,
крајем маја Министарства здравља
митровачком Дому здравља послало
је нов кадровски план којим се одређује укупан број запослених у Дому
здравља. Овим новим кадровским
планом Дом здравља ускраћен је за
плате 29 радника запослених на одређено време, међу којима је и 11 лекара, махом оних који раде у сеоским
амбулантама.
Због тога су мештани митровачких
села изразили своје незадовољство,
писали су петиције да лекари остану у
селима да раде, а најавили су и протесте уколико се ситуација не реши.
Почетком августа др Лукић је за М
новине рекао да је ова установа на
себе преузела обавезу да исплаћује
до краја августа плате за 29 радника
који су према новом кадровском плану
вишак.
- У договору са руководством локалне самоуправе од септембра зараде
за 11 лекара ће обезбеђивати Град
Сремска Митровица – изјавио је тада
др Лукић за наше новине.
Са друге стране, представници
локалне самоуправе наводе да раде
на решавању овог проблема. У својој изјави за М новине градоначелник
Владимир Санадер је прво рекао да
је Град до краја године на себе преузео финансирање плата лекара који су
технолошки вишак у Дому здравља, да

би неколико дана касније изјавио да
Град чини све како би се решио овај
проблем. Било како било, посао за 29
радника је сигуран до краја овог месеца, а о њиховој даљој судбини ће се
тек, по свему судећи, одлучивати.
До тад ауторки ових редова у очи
упада чињеница да Град сваког месеца издваја око четири милиона динара
за враћање дугова Апотекарске установе. Боде очи и то што, уместо да
Драгана Божића разреши дужности

Последњих
десетак година
на територији Града,
још за време „жутих“,
сређивале су се старе
и градиле нове
амбуланте по
селима и у граду
директора Апотеке, локална скупштина му продужава мандат и на тај начин
га награђује. Иако исти тај Божић води
Апотеку Сремска Митровица 13 година
и за време његовог мандата је дошло
до пропадања ове установе.
Такође, последњих десетак година на територији Града, још за време
„жутих“, сређивале су се старе и градиле нове амбуланте по селима и у граду. Зато данас митровачки Дом здра-

вља има седам градских здравствених
станица и 22 сеоске. Тако се на пример и у лекарским круговима распреда прича како је непотребан трошак
била изградња нове амбуланте, седме
здравствене станице у Месној заједници 22. август, у народу познатијем као
„Пичковац“. Тамо лекар нема ни 1.000
пацијената, а норма је 1.600 пацијената, односно 7.200 прегледа годишње.
На свега неколико километара налази се прва здравствена станица код
Хороскопа, у којој ради неколико лекара опште праксе у две смене. Да ли је
ова инвестиција, у коју је утрошено око
11 милиона динара, заиста граду била
неопходна?.
стовремено, док села напуштају
млади, а у њима остају старачка
и самачка домаћинства, милиони се троше за адаптацију здравствених амбуланти или пак за изградњу
нових. А сада долазимо у ситуацију
да је и даље неизвесно да ли ће у тим
„фенси модерним“ амбулантама имати
ко да ради, јер јел’те Институт за јавно
здравље „Милан Јовановић Батут“ и
Министарство здравља су проценили
да Сремска Митровица има превише
лекара.
Коначно, надајмо се да обећања која
су директору Дома здравља др Владимиру Лукићу дата неће остати само
празно слово на папиру, и да ће лекари и од септембра радити у селима.
Иначе, како незадовољни мештана
најављују, дићи ће се „и кука и мотика“. Па ће нас и глава болети зашто
смо милионе утрошили у амбуланте у
којима нема ко да ради.
Биљана Селаковић

И
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ПОКРАЈИНСКИ ПРЕМИЈЕР ИГОР МИРОВИЋ У СТАРОПАЗОВАЧКОЈ ОПШТИНИ

Стара Пазова међу
најуспешнијима у Србији

Покрајински премијер Игор Мировић и председник Општине Стара Пазова Ђорђе Радиновић

П

редседник Покрајинске владе Игор
Мировић боравио је прошлог петка,
11. августа у радној посети општини
Стара Пазова, где је заједно са председ
ником Општине Стара Пазова Ђорђем
Радиновићем обишао реконструисану
раскрсницу државног пута II А број 100 и
локалног пута Војка.
Радиновић je као домаћин председникa
Покрајинске владе упознао са чињени
цом да је Стара Пазова тренутно једно од
највећих градилишта у Срему. У прилог
томе иде и чињеница да је овај капитал
ни инфраструктурни пројекат реконструк
ције поменуте раскрснице који се реали
зује захваљујући средствима Покрајине и
локалне самоуправе завршен пре рока за
свега 50 календарских дана.
Покрајински премијер Игор Мировић је
истакао да општина Стара Пазова зау
зима значајно место на привредној мапи
Војводине.
- Општина Стара Пазова је једна од
најуспешнијих не само у Војводини већ
и у читавој Србији. То показује број ком
панија које су присутне у Старој Пазови,
затим смањена стопа незапослености,
али и значајни капитални инфраструктур
ни и други пројекти, а надасве спремност
локалне самоуправе да функционише
ефикасно са конкурисањем и реализа
цијом бројних пројеката, одговорним при
ступом према инвеститорима и значајним
учешћем у пројектима који се реализују
са покрајинском или републичком Вла
дом – изјавио је за РТВ Стара Пазова
Мировић

Општина Стара
Пазова је једна
од најуспешнијих не
само у Војводини
већ и у читавој Србији.
То показује број
компанија које су
присутне у Старој
Пазови, затим
смањена стопа
незапослености, али
и значајни капитални
инфраструктурни и
други пројекти, истиче
Игор Мировић

Он је са председником Општине Ради
новићем након обиласка реконструисане
раскрснице код пазовачких базена оби
шао и градилиште у Старим Бановцима,
где су 1. августа започели радови на уре
ђењу потока Патка, познатијег као Будо
вар у Старим Бановцима.
Намена започетих радова биће одво
ђење сувишних вода са југоисточне
падине Фрушке горе, чиме ће се зашти
тити и одбранити приобални део насеља
од високих вода Дунава.
- Изградња канала је један од бројних
великих пројеката ове општине, чиме
се практично мења слика Старих Бано
ваца и реконструиш
 е канал Будовар,
чијом санацијом ће се касније у сарадњи
са Општином Стара Пазова приступити
изградњи марине - рекао је Мировић,
додавши да ће се тиме увећати и тури
стички потенцијали ове општине али и
Војводине у целини.
н је такође најавио и нови реба
ланс буџета крајем августа месе
ца, којим ће у капиталне инвести
ције овог типа бити усмерено више од
милијарду динара.
Директор ЈВП „Воде Војводине“ Слав
ко Врнџић, указао је на чињеницу да ће
објекат на каналу Будовар, служити и за
потребе наводњавања и у том смислу
бити од мултифункционалног значаја.
Очекује се да ће пројекат вредан 48
милиона динара, који заједнички финан
сирају Покрајинска влада, ЈВП „Воде Вој
водине“ и Општина Стара Пазова, бити
реализован у задатом року од 150 дана.
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ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ РОМА

Тодоровићи започели
сопствени бизнис

Породица Тодоровић бави се сакупљањем секундарних сировина

Подршку да оснују своју фирму и тиме унапреде свој
посао породици Тодоровић пружила је локална Канце
ларија за ромска питања

Д

ок неки седе код куће чекају
ћи да нађу запослење и упркос
подршци државе у започињању
сопственог посла нису спремни да
самоиницијативно крену путем ухле
бљења, породица Тодоровић из Ста
ре Пазове, која се већ више од три
деценије бави сакупљањем секун
дарних сировина осмелила се да
региструје своју фирму.
Владан Тодоровић из Старе Пазо
ве се од својих дечачких дана уз оца
бави сакупљањем секундарних сиро
вина. Иако овај посао није нимало
лак, каже да је исплатив. Да се од
овог посла може живети потврдио
нам је и чињеницом да је уз помоћ
државе тренутно у фази регистраци
је своје приватне фабрике која ће се
бавити сакупљањем и пресовањем
картона.
- Нама је та преса потребна, најви
ше због превоза. Четири велике, џам
бо вреће стану у велику балу, тако да
камионом може у једном наврату да
се превезе око 500 килограма, а када
бисмо имали пресу, могли бисмо да
одједанпут превеземо од шест до
осам тона. Радило би се много брже и
ја следеће године планирам са наба
вим већу пресу, као и да запослим још
људи – наводи Владан Тодоровић.
Владанов отац, који га је увео у

овај посао, сећа се да је на почетку
имао један трактор, тањир, четири
кашике и исто толико деце када је са
супругом пре тридесет и кусур година
дошао у Стару Пазови и баш ту запо
чео овај посао.
- Хтео сам 1981. године да отворим
отпад у Великом Градишту, али нисам
успео. Затим сам покушао у Старој
Пазови и већ након пет месеци посао
је кренуо – присећа се Тодоровић.
Подршку да оснују своју фирму и
тиме унапреде свој посао породици
Тодоровић пружила је локална Кан
целарија за ромска питања, која се
константно труди да и млађе при
паднике ромске националне мањи
не мотивише на самозапошљавање,
каже Александар Балиновић из Кан
целарије за ромска питања у Старој
Пазови.
- Рађено је неколико пројеката око
покретања сопственог бизниса, пома
жемо код аплицирања на пројекте и
неки пројекти су и одобрени – каже
Балиновић.
У нади да ће добити подршку држа
ве и финансијска средства у износу
од милион динара, у новооснова
ној фабрици Тодоровића ће својим
радом, према речима будућих вла
сника, егзистенцију пронаћи још неко
лико ромских породица.
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ЈКП „ВОДОВОД“

Без несташица
воде током лета

Водоснабдевање у општини Стара
Пазова је уредно. Ни током тропских
дана није било несташица или
рестрикција, само у вечерњим сатима
долази до смањеног притиска. У ЈКП
„Водовод и канализација“ Стара Пазо
ва кажу да сви капацитети раде пуним
капацитетом и да грађанима у овој
општини не прети опасност да ће
остати без пијаће воде, а из Завода за
јавно здравље у Сремској Митровици
уверавају да је градска вода у старо
пазовачкој општини апсолутно исправ
на за пиће, јер манган, иако је изнад
дозвољене границе, у вредностима у
којима се налази није штетан по здра
вље. Из Завода за јавно здравље
Сремска Митровица су упозорили гра
ђане, да је вода са јавне чесме у Ста
рој Пазови, на углу улица Јана Сикоре
и Партизанске, јединог артерског
бунара несигурна за људску употребу,
јер су осим хемијске неисправности
последње анализе показале да је она
и бактериолошки неисправна.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Стоп насиљу
у породици

У Центру за социјални рад у Старој
Пазови отпочео је нови пројек ат
„Алтернатива насиљу“, одобрен од
стране Покрајинског секретаријата за
социјалну политику, демографију и
равноправност полова, у циљу сма
њења насиља у породици и пронала
жења другог пута разрешења конфли
ката, јер је породично насиље све
израженије, а стручњаци упозоравају
да деца у школи или на улици заправо
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само преносе образац који су научили
код куће. Овим пројектом, који се до
сада реализује само у Београду, Кра
гујевцу и Нишу, предвиђено је 15 ради
оница, индивидуалних и колективних
терапија, које ће трајати до јануара
наредне године, јер да би се променио
начин размишљања, како код жртава,
тако и код починилаца насиља, неоп
ходан је дужи временски период и сва
како континуир
 ани рад са насилници
ма. Да сада је рад Центра за социјал
ни рад био усредсређен на жртве
насиља, што се показало недовољним
као мера за заустављање насиља.

ЈКП „ЧИСТОЋА“

Купљено четири
камиона смећара

ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА

осамостаљења од родитеља, највећи
су проблеми младих у Србији. Исти
муче и младе у Старој Пазови. Поред
ових, егзистенцијалних проблема,
омладину муче и културна питања.
Ипак, млади у Старој Пазови су одлу
чили, да њихов дан обележе, не гово
рећи о својим проблемима, већ да
нешто науче. Канцеларија за младе у
сарадњи са Општинском организаци
јом Црвеног крста организовала је обу
ку у пружању прве помоћи.

БАНСТОЛ

Храм Благе Марије

Возни парк ЈКП „Чистоћа“ у Старој
Пазови богатији је за четири камион
а
која су обезбеђена захваљујући соп
ственим средствима овог предузећа.
Због велике количине смећа у општи
ни Стара Пазова, за чије сакупљање је
задужено ЈКП „Чистоћа“, надлежни су
се одлучили да возни парк допуне са
четири половна камиона која ће омогу
ћити брже одвожење отпада. За купо
вину камиона „Чистоћа“ је издвојила
14 милиона 600 хиљада динара.
Поменуто предузеће тренутно распо
лаже са 15 камиона за одвожење сме
ћа са пратећом опремом, а четири
купљена камиона би требала да омо
гуће брже одвожење смећа из дома
ћинстава на територији општине Ста
ра Пазова.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

Обука из
прве помоћи
Резолуцијом Генералне скупштине
Уједињених нација 12. август прогла
шен је за Међународни дан младих. То
је прилика да се скрене пажња на
питања и проблеме младих широм
света, културна и правна питања
омладине, ученика, студената. Обеле
жавање Међународног дана младих у
Србији почело је после формирања
Министарства омладине и спорта,
2007. године. Тешко до посла, стана и

У марту ове године почела је изград
ња цркве Благе Марије на Банстолу.
Храм у близини Сремских Карловаца
биће посвећен жртвама „Олује“ и
„Бљеска“. Изградњу цркве посвећене
Благој Марији иницирало је Удружење
грађана „Клуб свих генерација“ са
Банстола. Протеклих месеци ова ини
цијатива добија све више поклоника,
али и првих ктитора и донатора. Уз
благослов владике сремског Василија,
низ хуманитарних активности за
изградњу овог храма покренуо је и
Општински одбор Удружења Краље
вина Србије. Црква се гради по узору
на руски храм Светог Николаја у Софи
ји. У њој ће се налазити имена жртава
„Олује“ и „Бљеска“, али се њоме одаје
почаст и руским емигрантима из 1917,
који су се настанили у овим крајевима
после бољшевичке револуције, а на
Банстолу је дом нашло више од 3.000
протераних Срба из Хрватске, Босне и
Херцеговине и са Косова и Метохије.

ФС ВОЈВОДИНЕ

Спорт без насиља
Фудбалски савез Војводине органи
зовао је 8. августа у Спортском центру
у Старој Пазови семинар на тему

16. AVGUST 2017.

„Превенција насилничког понашања
на спортским приредбама, фудбал
ским утакмицама, школама и примена
Закона о приватном обезбеђењу“.
Руководилац семинара Владо Глођо
вић, комесар за безбедност Фудбал
ског савеза Војводине је истакао, да
постоје законске одредбе које јасно
говоре о обавезама клубова, а потреб
но је наћи средину да се то уклопи у
неку целину у складу са законом. Он је
истакао да је прошле сезоне одиграно
930 утакмица у Српској лиги и три Вој
вођанске лиге, на којима је било само
четири већа инцидента или 0,43 одсто,
али циљ је да инцидената уопште не
буде. Семинар је отворио Драган
Симовић председник Фудбалског саве
за Војводине, а присуствовали су
комесари 58 клубова трећег и четвртог
ранга такмичења.

РЕГАТА „РЕКА“

Двонедељна
пловидба Дунавом
Пета по реду „Регата река“ у Ста
рим Бановцима приведена је крају
11. августовског дана. Регаташи из
целе Србије, као и гости из Хрватске
и Словеније две недеље имали су
прилику да плове и тако узму учешће
на најдужој дунавској авантури на
релацији Стари Бановци – Бездан.
Поред регаташа који у овој туристич
кој манифестацији учествују колико и
она постоји, било је и нових, а понај
више деце. Учешће у овогодишњој
регати, која промовише наутички
туризам, узело је око педесет плови
ла који су обишли дванаест општина

кроз које протиче Дунав. Домаћини су
за најупорније регаташе који су при
стигли на почетно пристаниште у
Старим Бановцима припремили сим
боличне плакете, посебно за оне који
пет година узастопно учествују у њој.
Овогодишња регата симболично је
названа „Горње Подунавље“ са
акцентом на промоцију војвођанске
гастрономије у чардама, а организа
тор исте била је Туристичка органи
зација Општине Стара Пазова уз
подршку Општине Стара Пазова и
Министарства трговине, туризма и
телекомуникација.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.

ДРУШТВО
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КАНАЛ ЈАРЧИНА

Решен проблем водостаја
Г
радоначелник Сремске
Митровице Владимир
Санадер, заједно са
представницима Водопри
вредног предузећа „Хидро
срем“ прошлог четвртка, 10.
августа обишао је црпну
станицу у близини канала
Јарчина.
Воду из Јарчине око 150
газдинстава користи за
наводњавање повртарских
култура, а услед веома
високих температура дошло
је до смањења нивоа воде у
каналу. Због тога је Град
Сремс ка
Митров иц а
у
сарадњи са Водопривред
ним предуз ећем „Хидро
срем“ и фирмом „Агрорума“
приступио решавању овог
проблема.
- Због летњих сушних дана
дошли смо у ситуац
 ију да
људи нису могли да залива
ју своје поседе. Нажалост у
овом делу нису решени
имовинско правни односи
који се тичу саме црпне ста
нице, али смо ми наишли на
разумевање људи из „Агро
руме“, који су дали сагла
сност да се монтира трафо

Обилазак канала Јарчина

станица и да се црпна ста
ница пусти у рад. Са упум
павањем воде у Јарчину
смо решили питање зашти
те флоре и фауне у каналу,
с обзиром на то да је овде
пре неколико година дошло
до помора рибе, а наши
повртари из Јарка ће доби

ти додатне количине воде
које ће им омогућити да
заливају своје културе. Град
ће финансирати потрошњу
електричне енергије која је
неопх одна за сам рад пумпи
– рекао је Санадер.
Горан Звонар, директор
Водопривредног предуз ећа

„Хидросрем“ наводи да се о
трајном решењу проблема
са водостајем Јарчине може
говорити тек када буду
решени имовинско правни
односи, односно када црпна
станица буде у надлежности
водопривредног предузећа.
Б. С.

ПОКАЗНА ВЕЖБА ЖАНДАРМЕРИЈЕ НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ

За безбедно купање у Сави

П

рипадници ронилачке јединице
жандармерије
Министарства
унутрашњих послова у уторак,
8. августа на градској плажи у Срем
ској Митровици извели су тактичко техничку вежбу оперативних способ
ности јединице приликом спашавања
на води.
Показна вежба је организована са
циљем да се скрене пажња на све
потенцијалне опасности које прете
да угрозе безбедност па и живот на
реци. Припадницима жандармерије
су се у показној вежби придружили и
спасиоци на митровачкој плажи.
Понашање на купалиштима, непо
штовање правила понашања и без
бедности на рекама и језерима пове
ћава ризик од несрећног случаја а
посебно неодговорно понашање
током летњих врућина и конзумира
ње алкохола пре уласка у воду или
током управљања пловилима додат
но повећава ризик од несреће и ута
пања.
Овом приликом Министарство уну
трашњих послова апеловало је на
све грађане да се понашају одговор

Показна вежба на градској плажи у Сремској Митровици

но, избегавају купање на неуређеним
и необележеним купалиштима, избе
гавају купање и управљање пловили
ма под дејством алкохола и поштују
правила понашања на рекама и језе
рима у циљу повећања безбедности
свих који бораве на води. Нарочи

то се апелује на родитеље са мало
летном и малом децом, да децу не
пуштају на неуређена и необележена
купалишта која немају организовану
спасилачку службу, а да децу непли
ваче без надзора не пуштају у воду.
Б. С.
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СА САСТАНКА СИСТЕМА 48

Побољшана наплата паркинга

Састанак Система 48

Н

морамо водити рачуна и контролисати
наплату. Одлука постоји да се парки
рање наплаћује и контролори морају
да буду присутни на терену. Такође,
имамо јавно предузеће које управља
путевима и паркиралиштима и напла
та од паркинга је њихов основни при
ход. Уколико га не остварују, поставља
се питање због чега они постоје? Моје
бројне сугестије су биле да појачају
контролу, што су они и учинили, и зато
данас имамо задовољавајућу ситуа
цију када је у питању наплата паркинг
карти.

М. Ђ.

а последњем састанку Система
48 у Инђији одржаном у петак,
11. августа представници Јавног
предузећа „Инђија пут“ говорили су о
резултатима који су остварени по
основу наплате коришћења паркинга у
току ове године. Према њиховим пода
цима, од почетка године наплаћено је
скоро седам милиона динара. Доми
нантан износ реализован је путем
СМС порука, нешто више од четири и
по милиона, а знатно се увећао и при
ход остварен од дневних карти, 1,6
милиона динара. У Инђији се наплаћу
је паркинг на укупно 282 места, по

цени од 35 динара у првој зони за
један, и у другој зони за два сата.
Председник Општине Владимир Гак
очекује да се ова, и друге профитне
делатности и даље развијају.
- Позитивно сам изненађен бројем
продатих, дневних паркинг карти јер су
у порасту и дефинитивно ћемо оства
рити у тој области већи приход, него
што је то било прошле године. Када су
у питању СМС поруке, такође ћемо
остварити нешто већи приход него
што је то било у 2016. години - каже
Гак и додаје:
- Да бисмо имали ред у граду, ми

БЕШКА ФЕСТ

СМАЊУЈУ СЕ ДУГОВИ ИНЂИЈСКОГ ДОМА ЗДРАВЉА

Дани баварске
културе
Шести по реду „Дани војвођанско баварске културе Бешка фест“ у Бешки
биће одржани у петак, 1. и суботу, 2. сеп
тембра. Манифестација се и ове годи
не, реализује у сарадњи са партнерском
општином Карлсхулд из Баварске, а у
циљу афирмације заборављених обичаја
и представљање традиције, обичаја, кул
туре и гастрономије Војводине и Баварске.
Организатори „Бешка феста 2017.“
су Завичајно друштво „Стара Бешка“ и
Туристичка организација општине Инђи
ја, у сарадњи са КУД „Бранко Радичевић“
Бешка и сеоским Домом културе. Покрови
тељи манифестације су Општина Инђија,
Покрајински секретаријат за пољопривре
ду и Покрајински секретаријат за културу.
У културном програму учествоваће вој
вођанска културно - уметничка друштва,
као и представници Баварске. Како кажу
организатори, предвиђени су наступи два
тамбурашка оркестра и два рок бенда.
Посетиоци ће имати прилику да пробају,
као и сваке године, баварске специјалите
те попут црвених кобасица са баварском
кифлом, белих кобасица са баварском
перецом и слатким сенфом, као и добро
познате војвођанске специјалитете као
што су: бешчанска кобасица, шваргле,
џигерњаче, крофне, штрудле и салчићи.

М. Ђ.

Повратак на
„стабилне ноге“

Ф

инансијска ситуација у инђиј
ском Дому здравља „Др Мило
рад Мика Павловић“ неупореди
во је боља данас, него што је то било
у јуну прошле године, када је сада
шње руководство затекло дуговања од
неколико десетина милиона динара.
Због вишегодишњег, нередовног изми
ривања обавеза према фармацеут
ским кућама и путних трошкова радни
цима, поменута здравствена установа
нашла се у озбиљној ситуац
 ији, толи
ко, да је постојала опасност од блока
де рачуна.
Владимир Гак, председник Општи
не Инђија истиче да се сада дугови
редовно исплаћују и да ће за 30 дана у
потпуности бити исплаћена сва потра
живања радника према Дому здра
вља.
- Прво смо кренули са отплатом дуга
према радницима, јер су нам они прио
ритет, а потом и према фармацеутским
кућама. Укупан дуг, само за путне тро
шкове радника, био је преко 40 мили

она динара, а до сада смо вратили
више од 26 милиона динара - рекао је
Гак и додао:
- Изгубљено је много времена и
енергије на враћању дугова и обезбе
ђивању елементарног функционисања
здравствене службе, уместо да смо
посветили пажњу унапређењу и оса
времењивању рада Дома здравља.
Захваљујем се радницима на стрпље
њу и разумевању, нарочито онима који
нису тужили ову установу јер су тиме
уштедели значајна средства која се
морају платити за судске и друге тро
шкове парнице.
Председник Општине наводи да су
измирени дугови према фармацеут
ским кућама, осим према једној која је,
уједно, и највећи потражилац. Среди
ном јуна прошле године дуг према том
добављачу износио је око 120 милио
на динара, док су тренутна потражи
вања те куће смањена за 35 милиона
динара.

М. Ђ.
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Пударски дани у Сланкаменачким Виноградима

ОДРЖАНИ 14. ПУДАРСКИ ДАНИ У СЛАНКАМЕНАЧКИМ ВИНОГРАДИМА

У част вину и пударима

У

малом сремском селу поред
Дунава, у коме живи око 200
Словака, Сланкаменачким Вино
градима, у суботу 12. августа одржана
је традицион
 ална манифестација, 14.
Пударски дани. Организатор, Месна
заједница Сланкаменачки Виногради
и ове године припремила је богат про
грам. Одржано је такмичење у кувању
најбоље рибље чорбе, избор најбољег
вина и најлепшег пударског штапа Пударк а. За разлику од протеклих
година, ове се одазвао нешто мањи
број такмичара.
Квалитетна рибља чорба се „крчка
ла“ у четири котлића.
- Први пут се такмичим у кувању
рибље чорбе на Пударским данима у

Сланкаменачким Виноградима, а ина
че сам редован учесник на интернаци
оналним такмичењима овог типа. Оче
кујем победу, ништа мање и надам се
да ће тако бити. Када је у питању
рибља чорба, најважније је користити
добре зачине и што више свеже рибе
- истакао је Јанко Јандровски, такми
чар из Старе Пазове.
На манифестацији је служена и све
та литургија у сеоском храму, а гости
су могли да уживају у наступима кул
турно уметничких друштава из Слан
каменачких Винограда, Старе Пазове
и Бачког Петровца. Удружења жена са
територије општине Инђија, у оквиру
Етно изложбе, приказала су све чари
различитости српске и словачке култу

Обичаји Словака у Срему
Очувана традиција и култура Словака,
специфична гастрономија, домаћа вина из
Сланкаменачких Винограда и љубазност
домаћина представљају нешто што не
треба пропустити. Мештани овог инђијског
села и данас носе традицион
 алну ношњу,
занимљиву и препознатљиву по свом
богатству боја и ручном везу. Манифеста
ција Пударски дани, која се одржава сва
ког августа окупља велики број Словака,

али и других посетилаца, прилика је да
сви заинтересовани боље упознају специ
фичну културу овог народа. Манифестаци
ја Пударски дани настоји да отргне од
заборава давнашњи начин гајења винове
лозе. Пударење, чување винограда имало
је првенствени циљ да сачува род од пти
ца грабљивица. Овом манифестацијом
данас настоје да се сачувају и давнашњи
обичаји и начин живота Словака у Срему.

ре и старих заната. Није изостао ни
традиционални, Пударски ватромет
након чега су присутни до касних
вечерњих сати уживали у концерту
забавне музике.
- Ове године је нешто скромнија
организација Пударских дана, али се
надамо да ће следеће бити много
боље. Када је програм у питању, ту
ништа нисмо мењали годинама уна
зад. Такмичења у кувању рибље чор
бе, за најбоље вино и пударски штап
су традиција од које нећемо одустати
ни током наредних година - истакао је
Јанко Алекса, председник МЗ Сланка
меначки Виногради и додао да су
Пударски дани добар повод да у село
дође што већи број гостију који су
жељни дружења.
Покровитељи 14. Пударских дана су
Општина Инђија, Туристичка органи
зација општине Инђија и јавна преду
зећа.
- Општина Инђија је поносна на све
манифестације које негују традицију,
како српског, тако и осталих народа
који живе на нашим просторима. Ми
ћемо и даље подржавати овакве мани
фестације и помоћи у њиховој органи
зацији - рекао је Милан Предојевић,
председник Скупштине општине Инђи
ја.
М. Ђ.

Пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Инђија сликом и речју“ финансијски је подржан од стране Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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СТАЊЕ УСЕВА

Суша умањује
род
У протеклих седам месеци
на подручју румске општине је
пало 237 литара кише по ква
дратном метру, што је, у одно
су на вишегодишњи просек за
122 литре мање.
- Недостатак падавина је
био праћен високим летњим
температурама што је заједно
утицало на лоше стање усева
и очекивано смањење прино
са. Од ратарских култура нај
веће штете ће бити на соји, као
култури која је најосетљивија
на сушу. Истовремено, сунцо
крет је најотпорнији на овакве
услове, али очекујемо да ће и
код ове културе доћи до ума
њења приноса - каже Горан
Дробњак, стручни сарадник у
Пољопривредној стручној слу
жби Рума.
Подсетимо, у румској општи
ни је засејано највише кукуру
за, на око 17.000 хектара, а
под сојом и сунцокретом је по
око 3.000 хектара.
С. Џ.

АНИП „БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ“

Гостовање
на Криту
Чланови Извођачког саста
ва и Народног оркестра АНИП
„Бранко Радичевић“ из Руме
боравили су од 28. јула до 6.
августа на Криту.
Они су на овом лепом грчком
острву били учесници 17. „Кул
турних сусрета“ чији је дома
ћин био град Хања и локални
ансамбл „Псилоритис“. Поред
румског , као и домаћих ансам
бала, учесници су били и гости
са Кипра.
Током боравка Румљани
су наступали у више места
на Криту - Платања, Кисамос,
Хања...
- Упознали су ово веома
лепо грчко острво као и култу
ру коју они негују и имали при
лике да уживамо у слободно
време на критским прелепим
плажама. Извођачки састав се
представио са четири корео
графије, а то су игре косовског
Поморавља, Пирота, Влашким
играма и играма Босилеграда.
Публика је сваки наступ нашег
ансамбла пропратила громо
гласним аплаузима и узвици
ма одушевљења - каже шеф
АНИП „Бранко Радичевић“
Петар Поповић.
Учешће на овом фестивалу
на далеком Криту представља
завршницу пројекта за који је
АНИП конкурисао за буџетска
средства локалне самоуправе
и који носи назив „Сценске реа
лизације јавних нaступа у ино
странству за 2017. годину“.

Седница Општинског већа

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Сточарима 691 хектар
државне земље
Ове године у понуди је укупно 1.467 хектара пољопривред
ног земљишта у државној својини, од тога сточарима, путем
права пречег закупа, биће доступно 691,5 хектара

Ч

ланови Општинског већа у Руми усво
јили су прошлог петк а, 11. августа
нацрт Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта Општине Рума за 2017. годину.
Члан комисије за израду Годишњег програ
ма Ђорђе Варничић је рекао да је процес
реституције и враћања државног земљи
шта црквама успорио израду Годишњег
програма, али и да је ресорно министар
ство дало сагласност на предложени про
грам. Ове године у понуди је укупно 1.467

хектара пољопривредног земљишта у
државној својини, од тога сточарима, путем
права пречег закупа, биће доступно 691,5
хектара.
Усвојена је и одлук а о промени апропри
јације из додатних извора буџетских кори
сник а, за потребе Спортског центра „Рума“
у износу од 1.600.000 динара.
Већници су подржали програм рада и
пословања Завичајног музеја Рума за 2018.
годину и програм рада за 2018. годину
Градске библиотеке „Атанасије Стојковић“.

КРАЉЕВЦИ

Сређивање Дома културе

У

Краљевцима је, средстви
ма локалне самоуправе,
као један од ургентнијих
послова, проширено и ограђе
но сеоско гробље, јер више није
било места за сахрањивање.
-Такође, у Дому културе је
урађен санитарни чвор који није
реновиран од изградње самог
Дома културе осамдесетих
година прошлог века. Урађен је
и пројекат за комплетну адап
тацију овог објекта и то ће се
сукцесивно реализовати, она
ко како се буду обезбеђивала
средства - каже Никола Чана
џић, председник Савета МЗ
Краљевци.
Чанаџић додаје да им пред
стоје и радови на санацији кро
ва амбуланте у селу.
С. Џ.

Дом културе у Краљевцима
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РУМСКЕ ШКОЛЕ

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Слике са колоније
у Крчедину

Удружење ликовних стваралаца Руме
организовало је 10. августа изложбу
радова својих чланова који су настали
током њиховог учешћа на овогодишњој
Ликовној колонији у Крчедину.
Реч је о 17. Ликовној колонији овог
удружења која је, ове године, по други
пут од 1. до 3. јула одржана у рибарском
насељу у близини Крчедина.
- Већина наших колонија раније је одр
жавана у Борковцу. Ове и прошле године
смо је организовали у Крчедину, захва
љујући средствима које смо добили од
румске општине. Ове године смо конку
рисали са пројектом Ликовне колоније и
добили смо за то 100.000 динара. Помоћ
у организацији нам је дао и Омладински
савет Рума као и Удружење риболоваца
„Лињак“ из Крчедина - рекао је на отвара
њу Предраг Пеђа Јововић, слик ар и
председник Удружења ликовних ствара
лаца Руме.
На овогодишњој Ликовној колонији
учествовало је 20 сликара, а у галерији
Културног центра је изложено 37 радова.
Реч је о различитим форматима слика, а
од техника преовлађује уље на платну и
акварел. Заинтересовани ову изложбу
могу погледати до 18. августа.
С. Џ.

Распуст искоришћен
за радове
С
ваке године, током летњег распу
ста, у румским основним и сред
њим школама се врши текуће
одржавање објеката, али и неки додатни
радови, већ зависно шта је којој школи
потребно.
Како сазнајемо од Војислава Миокови
ћа, шефа Кабинета председника Општи
не, за те намене је за школе обезбеђено
ове године нешто преко десет милио
на динара, као и додатних 3,9 милиона
динара за УПВО „Полетарац“ и то за
кречење, припрему радијатора и цеви
за грејање, као и израду документације
за санацију водоводне и канализацион
е
мреже у објекту „Центар“.
Када је реч о градским школама,
поред већ поменутог редовног текућег
одржавања, обезбеђена су и средства у
„Змај Јова Јовановић“ школи за набав
ку опреме, а у „Вељко Дугошевић“ 1,4
милиона динара за школске ормариће
што је био и пројекат одобрен у оквиру
партиципативног буџетирања. У школа
ма „Душан Јерковић“ и „Иво Лола Рибар“
су ти послови окончани, док су у Музич
кој школи „Теодор Тоша Андрејевић“ у
току радови на санација тоалета и гро
мобранске инсталације.
Радови на текућем одржавању су
окончани и у основним школама у
Путинцима, Буђановцима и Никинцима,
а у Хртковцима је извршено прикључе
ње на гас.
У току су и радови у школи у Кленку, а
реч је о набавци котла и увођењу гасне
инсталације.

Војислав Миоковић, шеф
Кабинета председника Општине

У школи у Грабовцима је постављен
видео надзор, док су у Гимназији „Сте
ван Пузић“ и ССШ „Бранко Радичевић“
у току молерско фарбарски радови, а у
„Бранковој“ се поставља и нови светлар
ник.
У Пољопривредној школи „Стеван
Петровић Бриле“ набављена је опрема
за нови ветеринарско - сточарски каби
нет, док је у Техничкој школи „Миленко
Брзак Уча“ урађена столарије и кровни
покривач.
Захваљујући овим радовима како
на уређењу школских учионица, тако и
набавци нове школске опреме и наме
штаја, школе ће нову школску годину
свакако дочекати са бољим условима за
наставу.

С. Џакула

РУМСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Предавање о Цртачкој школи

У

оквиру Културног лета у
Завичајном музеју Рума
одржано је 8. августа
предавање „Из школских ана
ла - Цртачка школа у Руми“.
Предавање о овој теми је одр
жао Драгомир Јанковић, музеј
ски саветник.
Цртачка школа је основана
1798. године, у оквиру програ
ма образовања из 1777. годи
не који је важио за тада целу
Аустро - Угарску монархију.
Цртачка школа је 77 година
постојала у Руми. Најпре је
радила при Главној Румској
школи, а касније при Шегртској
школи, такође у Руми. Више
деценијско трајање ове школе
резултирало је врсним црта
чима који су радили на уна
пређењу занатске делатности.
Најистакнутији наставници ове
школе били су браћа Хуго и

Предавање Драгомира Јанковића
Ото Хецендорф. Часове црта
ња били су обавезни да прате
шегрти и калфе. Квалитет пре
давања зависио је, пре свега,
од конкретних људи који су се
тим послом бавили.

Друга тема везана за обра
зовање у Руми под називом
„Из школских анала - румске
школе“ биће реализована 22.
августа, а предавач ће бити
Александра Ћирић, истори

чарка Завичајног музеја Рума.
Градска библиотека „Атана
сије Стојковић“ организовала
је 11. августа у Великом холу
Културног центра „Брана Црн
чевић“, културно - драмско
вече глумца аматера Милана
Миће Дудића и његових прија
теља.
У програму су, поред Миће
Дудића учествовале његове
колеге - глумци Бранко Јови
чић и Милица Дудић, песници
и књижевници Стеван Видо
вић - Брица, Ђока Филиповић,
Тодор Бјелкић, Немања Ради
војшић и сликар Предраг Пеђа
Јововић.
Водитељ овог програма је
био новинар Бошко Неговано
вић, а музичку подршку овој
вечери поезије и глуме дали
су чланови Тамбурашког орке
стра „Ладан шприцер“.  С. Џ.
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ЗЛАТКО РУМАН ЖИВОТ ПОСВЕТИО ФОЛКЛОРНОМ АНСАМБЛУ „КЛАСЈЕ“

У једној години два јубилеја

П

оловину
свог
живота
Златко Руман, по зани
мању здравствени радник
у хитној служби у Старој Пазо
ви, посветио је фолклорном
ансамблу „Класје“, а из те дру
ге половине седамнаест година
посветио је фолклору. Почетком
године Златко Руман је про
славио педесети рођендан, а
почетком августа у оквиру сла
ве Светог Илије примио је при
знање Месне заједнице Стара
Пазова – Плакету са повељом
за двадесетпетогодишњи рад у
фолклорном ансамблу „Класје“.
Љубав за фолклорну умет
ност пренела му је кореограф
киња Ружена Червенски. Било
је то у другом разреду основне
школе.
- Учитељица Ружена Чер
венски је тада организовала
аудицију за играче и ја сам се
пријавио, али на аудицији ме
нису примили у дечји ансамбл.
Убрзо је била и друга аудиција
и тада сам почео своју играчку
каријеру. Прве кораке научи
ла ме кореог рафкиња Червен
ски којој сам захвалан, јер је из
године у годину та моја љубав
за фолклор расла и развијала
се – каже Златко Руман.

Од играча израстао је корео
граф, случајно или не?
- Био је то сплет околности,
јер смо 1991. године у фолклор
ној секцији СКУД-а „Херој Јанко
Чмелик“ остали без кореографа
са мало играча, али са вели
ком жељом да и даље играмо
у фолклору. Одлучили смо да
ћемо наставити сами, али не
као фолклорна секција већ као
фолклорни ансамбл, што је зна
чило виши ниво. Тако је настао
ФА „Класје“. Већ 1992. сам
заједно са Ханом Вереш, касни
је Руман направио прву коре
ографију, која је и данас моја
омиљена. Са њом смо два пута
победили на фестивалу словач
ког фолклора „Танцуј, танцуј“ –
прича Руман.
Заједно са супругом Ханом,
а касније и сам припремио је
много кореографија, чак 25.
Међу значајнијим могу се увр
стити „Анка црна“, „У крчми за
столовима“, „Отвори драга ако
не спаваш“, „У близини Војке
је Пазова“, које су и данас на
репертоару ФА „Класје“.
- У почетку је било тешко, јер
нисмо знали да ли ћемо опста
ти, да ли ћемо успети напра
вити властити репертоар фол

Златко Руман

V jednom roku dve jubilea

P

olovicu svojho života Zlat
ko Ruman, z povolania
zdravotný
pracovník
v
pohotovostnej zdravotnej slu
žbe v Starej Pazove venoval
folklórnemu súboru Klasy a z tej
druhej polovice až sedemnásť
rokov folklóru. Začiatkom roka
Zlatko Ruman oslávil päťdesiate
narodeniny a začiatkom augu
sta v rámci mestskej oslavy
svätého Iliju dostala sa mu soš
ka s plaketou Miestneho spolo
čenstva Stará Pazova za dvad
saťpäť ročnú vytrvalú činnosť vo
folklŕnom súbore Klasy. Lásku k
folklórnemu umeniu zaštepila mu
choreografka Ružena Červenská.
Začalo sa to vlastne v druhej trie
de základnej škole.
Pani
učiteľka
Ruže
na Červenská
zorganizovala
audícia pre tanečníkov a ja som
sa prihlásil. Na tej prvej ma do
detského folklórného súboru
nezobrali. Čoskoro bola aj druhá
a ja som sa stal tanečníkom.
Prvé tanečné kroky ma nauči
la choreog
 rafka Červenská, za
čo jej vd´ačím, lebo sa z roka
na rok rozvíjala aj moja láska k
folklórnemu umeniu.
Z tanečníka vyrástol aj chore
ograf, z hodou okolností alebo
umýselne?

- Bola to zhoda okolností, lebo
v roku 1991. nás zostalo päť či
šesť párov vo folklórnej odboč
ke, teraz už v SKUS hrdinu Jan
ka Čmelíka zostali sme bez cho
reografa a vôľu za tancom sme
mali. Vtedy sme sa rozhodli, že
budeme pokračovať a za cieľ
sme si vytíčili tanečnú odbočku
transformovať do vyššej formy
tanečného umenia a pôsobenia
– do Folklórneho súboru a pome

Наступ ФА „Класје“

novali sme ho - Klasy. Už v roku
1992. som spolu s Hanou Vere
šovou (neskoršie Rumanovou)
nacvičil svoju prvú choreografiu
- Frajervočka moja. Je to moja
obľúbená choreografia, s ktoru
sme až dva krát zvíťazili na festi
vale slovenského folklóru Tancuj,
tancuj.
Spolu s manželkou Hanou a
neskoršie i sám nacvičil mnohé
splety tancov, až 25. Medzi také

významnešie môžu sa zaradiť
Anka čierna, V krčme za stolami,
Otvor milá ak nespiš, Ned’aleko
od Vojky je Pazova, ktoré sú aj
dnes v repertoári Klasov.
- Na začiatku práca bola ťažka,
lebo sme nevedeli či zotrváme,
či sa nám vydarí vytvoriť taneč
no-scénicke miniatúry, vlastný
repertár a dostať sa k cieľu.
Vydarilo sa nám a mojou pravou
rukou bola manželka Hana, s kto
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клорно - сценских минијатура
и тако стићи до постављеног
циља. Успели смо, са мојом
десном руком, супругом Ханом,
са којом сам радио заједно,
касније и сам. Она ми доста
помаже и око ношње. Касније
је и она сама радила са деч
јим ансамблом, а полако су се
у фолклоре укључила и наша
деца, син Мартин који данас
више не игра и ћерка Катарина,
тренутно игра у првом ансам
блу – наводи наш саговорник.
После стилизованих игара,
репертоар су обогатили корео
графијама инспирисаним ста
ропазовачким словачким оби
чајима.
- Обичаји су били и још увек
су мој омиљени посао у фол
клору, јер сам их на тај начин
хтео сачувати од заборава.
Тако су настале кореог рафије
инспирисане обичајем поли
вања девојака, на прелу, свад
беним, жетвеним и војничким
обичајима. Мукотрпна је сама
припрема, доста рада и труда
треба уложити у избор песама
и играчких елемената, корео
графије су са много играча што
изискује доста припреме – каже
Златко.
И не само то, Златко се опро
бао и у припреми кореографија
из Словачке.
- Прва таква кореографија
биле су „Игре из Хорехрона“,
једног региона у Словачкој. То
је кореографија Игора Кова
rou som robil spolu. Ona mi veľa
pomáhala aj okolo kroja. Neskor
šie aj ona sama pracovala s
detským súborom a pomaly sa do
tanca zapojili aj naše deti syn Mar
tin, ktorý dnes už netančí a dcéra
Katarína, ktorá je momentálne v
prvom súbore Klasov.
Po štýlizovaných tancoch do
repertoáru pribúdali aj choreogra
fie inšpirované staropazovskými
zvykmi.
- Zvyky a obyčaje boli a sú
mojou obľúbenou prácou, lebo
som chcel od zabudnutia zacho
vať starodávne zvyky. Tak vznikli
choreografie: Obliev ačky, Pod’me
na svadbu, Kedyže to žitko vinde,
Ide richtár po dedine, U Hal’amov
na priadkach, Drdá, Nechcev
som Pazove vojakom biti -Ver
bung. Je to mravčia práca, lebo
si take choeo
 grafie vyžadujú veľa
tanečníkov, dosť práce pri výbere
piesní a tanečných prvkov.
A nielen to Zlatko sa neskoršie
vyskúšal i choreografiami zo Slo
venska.
- Prvá choreografia boli Tan
ce z Horehronia. Je to vlastne
choreografia Igora Kovačoviča
známeho choreografa zo Sloven
ska, ktorý dovolil aby sme nacvi
čovali jeho choreografiu. Nebolo
nám ľahko, je to náročná chore
ografia a aj kroje sme si muse
li šiť nové. Potom som postavil
choreografiu Chlapci z Horehro
nia a Tance z Liptova. Všetko to

На фестивалу у Чешкој
човича, познатог кореографа
из Словачке који нам је дозво
лио да припремимо његову
кореографију. Није било лако
припремити ову темперамент
ну кореографију, морали смо
и ношњу са сашијемо. Затим
сам ја припремио кореографију
„Момци са Хорехрона“ и „Игре
из Липтова“. Све ове кореогра
фије су захтевале доста дугу
прво моју а затим и припрему
играча, нове ношње – истиче
Руман.
Кореографијом „Пут на Доњу
земљу“ закорачио је у истражи

вачку фолклорну форму.
- Са овом кореог рафијом сам
желео кроз игру да прикажем
причу о путу Словака из Сло
вачке у Војводину. У њој су игре
из Словачке, Мађарске и Старе
Пазове. Била је и то захтевна
припрема и сам рад у реализа
цији. Имали смо лепе успехе са
њом на многим фестивалима.
И са другим кореог рафијама
смо освајали златне, сребрне,
бронзане плакете на фестива
лу „Танцуј, танцуј“ друго и тре
ће место на војвођанским смо
трама фолклора као и награду

Са доделе признања
vyžadovalo veľa príprav, študova
nia krojov, piesni a vážnú prácu s
tanečníkmi.
Choreografia Cestou na Dolnú
Zem bola zaznamenaná ako
výskumná tanečná forma.
- S touto choreografiou som
chcel znázorniť cestu Slvákov zo
Slovenska na Dolnú zem, vlast
ne do Vojvodiny. Sú tam tance zo
Slovenska, Madˇarska a potom aj

Starej Pazovy. Aj to bola náročná
práca. Mali sme pekné úspechy
s touto choreografiou na festiva
loch. Aj s mnohými inými, súbor
získal početné zlaté, strieborné
a bronzové pásma na folklonom
festivale Tancuj, tancuj, druhú a
tretiu cenu na vojvodinských pre
hliadkach folklóru ako aj cenu
,,Zlatni opanak’’ na festivale vo
Valjeve.
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„Златни опанак“ на фестивалу у
Ваљеву – прича Златко.
Са својим кореографија
ма као и са бројним значајним
певачима и музичарима био је
инспирација редитељу ТВ Нови
Сад Андреју Привизеру за етно
филм „Анка из винограда“.
- Било је то ново и лепо иску
ство за цео ансамбл „Класје“.
Незаборавни су наступи и на
многим фестивалима не само
код нас већ и у Словачкој (Дје
тва, Мијава, Зуберец, Жилина,
Њитра, Михаловце, Кошице,
Мартин), такође у Пољској,
Мађарској, Румунији, Словени
ји, Грчкој, Македонији, Чешкој
као и у Аустралији – Мелбурну.
Имамо лепу сарадњу са бро
јим ансамблима из Словачке
са Ставбаром из Жилине, Пар
тизаном из Словачке Љупче,
Зобором из Њитре, са ансам
блом Tanzkreis – Neudau из
Аустрије – каже за крај Златко
Руман.
Тако као што је кореограф
киња Червенски изорала дубо
ку фолклорну бразду у срцу
Румана, тако и Златко тежи да
пронађе бројне старе, већ забо
рављене песме и играчке еле
менте предака. Веома се обра
довао овом признању, јер то
потврђује да су његов рад при
метили у друштву. Желео би да
тако дубоку бразду изоре и он
у срцима младих играча који ће
наставити његовим путем.
Ана Симоновић
So svojimi tancami ako aj
mnohými významnými spevákmi
a hudobníkmi bol inšpiráciou
režisérovi TV Nový Sad Andrejo
vi Privizerovi pre etno film Anka
z brehov.
- Bola to nová a pekná
skúsenosť pre celý súbor Klasov.
Nezabudnteľné sú aj vystúpenia
na mnohých festivaloch nielen
doma ale aj v zahraniči: Slo
vensku (Detva, Myjava, Zube
rec, Žilina, Nitra, Michalovce,
Košice, v Martine), tiež v Pol
’sku, Mad’arsku, Rumúnsku,
Nemecku, Rakúsku, Slovínsku,
Grécku, Macedónsku, Česku ako
i v Australii-Melburne. Nadviaz
 ali
sme a zveľaďujeme spoluprácu
s mnohými súbormi zo Sloven
ska, Stavbár - Žilina, Partizán –
Slovenská L’upča, Zobor - Nitra,
ale aj z Rakúska Tanzkreis –
Neudau.
Tak
ako
choreografka
Červenská
zaorala
hlbokú
tanečnú brázdu v Rumaov
 om
srdci tak sa aj Zlatko snaží do
nej vysádzať nové choreografie
a usiluje sa vynachádzat’ mnohé
staré, zabudnuté piesne ako i
tanečné prvky našich predkov.
Veľmi sa potešil tomuto uznaniu
lebo si tú jeho prácu a snahu vši
mli aj v spoločnosti. Prial by si,
aby takú brázdu aj on zaoral do
sŕdc mladším tanačníkom ktorí
budú pokračovať jeho cestou.
Anna Simonovićová

16

ОПШТИНА ШИД

M NOVINE

16. AVGUST 2017.

ФОНДАЦИЈА „АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ“

Шиду опрема за
ванредне ситуације

Ф

ондација „Ана и Владе Дивац“
донирала је Општини Шид
опрему за ванредне ситуације и
намештај за опремање Канцеларије за
младе у Шиду.
Чамац за спасавање са приколицом,
пумпа за избацивање воде, гумене
чизме и техничка опрема, намењени
су за ванредне ситуације, са којима се
шидска општина суочила 2014. годи
не. Донирани чамац за спасавање
имаће примену и ван ванредних ситу
ација, а користиће се и за потребе
Кајакашког клуба „Филип Вишњић“ из
Вишњићева приликом тренинга каја
каша на води и организовања регата.
Донацију је прошлог четвртка, 10.
августа представницима Општине
Шид уручила координаторка Фондаци
је „Ана и Владе Дивац“ за Шид Јована
Вуксан.
Како се могло чути, поседовање
овакве опреме у ванредним ситуација
ма, какве су поплаве, значи бржу и
квалитетнију реакцију у првим трену
цима када је у питању спасавање
људи и имовине.

КУЛТУРНО ЛЕТО

Фијакеријада

У оквиру Шидског културног
лета 12. августа на стадион
у
ОФК „Шид“ одржана је шеста по
реду Фијакеријада. И ове годи
не, на једном месту окупили су
се узгајивачи и љубитељи коња
из Срема и Мачве, како би дали
свој допринос популаризацији
коњичког спорта. Организатори
Фијакеријаде су Коњички клуб
„Граничар 2011“, Културно обра
зовни центар Шид и Туристичка
организација Шид, а манифе
стација је одржана под покрови
тељством Општине Шид.
Према речима организатора
овогодишња ревија парадних
запрега показала је да је идеја о
организацији ове манифестаци
ја покренута пре шест година
уродила плодом, а и број уче
сника из године у годину је све
већи.
Манифестацију је свечано
отворио председник СO Шид
Велимир Ранисављевић.

Чамац за спасавање донација Фондације „Ана и Владе Дивац“

Укупна вредност дониране опреме,
коју је Фондација донирала Општини
Шид донирала у оквиру пројекта
„Подршка локалним самоуправама у
ванредним ситуацијама“, је десет
хиљада долара.
Истог дана, координатору Канцела

рије за младе Николи Тарајићу уруче
на је канцеларијска опрема, дар тако
ђе Фондације „Ана и Владе Дивац“.
Ова Фондација је Општини Шид дони
рала грант од 5.000 долара за купови
ну намештаја и рачунарске опреме за
потребе Канцеларије за младе.

ПРИХВАТНИ ЦЕНТАР АДАШЕВЦИ

Фолклораши плесали
за мигранте

Концерт у прихватном центру у Адашевцима

У

Прихватном центру за мигранте у Ада
шевцима 7. августа одржан је културно
уметнички програм, на којем су учество
вала фолклорна друштва из Шида, СКУД „Све
ти Сава“, КПД „Ђура Киш“ и СКУД „Једнота“.
Организатори овог догађаја били су Општи
на Шид, Општинско повереништво за избе
глице и миграције и Културно образовни цен
тар Шид. Жеља организатора била је да се,

у склопу Културног лета, мигрантима прикаже
културно богатство и гостопримство Шида.
Концерту су присуствовали представници
републичких и покрајинских органа, невла
диних организација и локалне самоуправе.
Присутнима се у име Општине Шид обратио
Небојша Илић, помоћник председника Општи
не Шид, а у име Комесаријата Драган Велими
ровић, шеф Прихватног центра у Адашевцима.
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Промоција књиге о
породици Ступавски
Петнаест година
рада и труда
аутор Станислав
Ступавски
уложио је
у прикупљању
грађе за ову књигу,
а како каже
озбиљно јој се
посветио
последњих
пет година
Аутор књиге Станислав Ступавски

“Ступавскови на Доњој
земљи” назив је књиге Ста
нислава Ступавског дугого
дишњег новинара из Шида
чија промоција је одржана
у оквиру манфестације
Шидско културно лето, у
суботу 12. августа у сали
народног Словачког дома.
Петнаест година рада и
труда аутор Станислав
Ступавски уложио је у при
купљању грађе за ову књи
гу, а како каже озбиљно јој
се посветио последњих пет
година када су заједно са
њим на књизи интензивно
радили и његови рођаци,
иначе коаутори књиге Шће
фан Ступавски из Брна,
Андреј Ступавски из Гло
жана и Јан Ступавски из
Старе Пазове.
- Заједно смо уложили
труд и ово данас је резул
тат нашег заједничког зала
гања и рада. Књига говори
о породици Ступавски. Од
првог Ступавсковог за кога
смо утврдили да од њега
воде порекло сви Ступав
скови на Доњој земљи или
боље речено овде у Војво
дини. Од њега до данас

имамо десет генерација, а
започета је једанаеста
генерација Ступавскових у
Ванк уверу
у
Кан ад и.
Мислим да је ово капитал
но дело које говори о исто
рији једне породице - рекао
је Станислав Ступавски.
На промоцији су поред
многобројних посетилаца,
родбине, породице Ступав
ских окупљених из свих
крајева Војводине али и
шире, присуствовали и
велики број љубитеља
писане речи, затим пред
ставници лок алне самоу
праве, Културно образов
ног центра, као и осталих
јавних институција. О зна
чају књиге говорили су
рецензенти књиге, Душан
Лукић, Андреј и Јан Сту
павски, а међу првима ску
пу се обратио рецензент
Светислав Ненадовић.
- Пишући ову књигу, аутор
се базирао на бројну фами
лију Ступавски, чија прези
мена су присутна у осам
земаља света. Посебан
сегмент књиге предста
вљају легенде, забележени
догађаји потомака, као и

фотографија и докумената
која чине књигу богатијом.
Ова књига заузима значај
но место у нашој историо
графији - истакао је између
осталог Ненадовић.
Културно образовни цен
тар је пружио сву неопход
ну помоћ приликом издава
ња књиге.
- Много ми је драго што је
Културно образовни цен
тар помогао издавање ове
књиге. Завидим породици
Ступавски која има оваквог
члана који је својим трудом
и залагањем успео да све
те податке сакупи и обједи
ни. Сигуран сам да ово није
његово последње дело, а
такође сам сигуран да ћемо
убудуће још сарађивати изјавио је директор Култур
но образовног центра Шид
Срђан Малешевић.
Промоција књиге уједно
је представљала и једин
ствен породични скуп, с
обзиром на то да су се на
једном месту окупили мно
гобројни чланови породице
Ступавски. Посетиоци су
приликом посете промоци
је били у могућности да

погледају филм прек о
видео бима о историји те
породице, као и да се од
стране самог аутора упо
знају о статистичким пода
цима седме, осме, девете и
десете генерације породи
це Ступавски.
На крају промоције, која
је обогађена култ урно
уметн ичк им
прог рам ом
СКУД-а “Једнота”, свима
онима који су помогли да
књига Станислава Ступав
ског угледа светло дана
уручене у знак захвално
сти, књиге и ЦД. Између
осталих Станислав Ступав
ски највише се захвалио
свом рођаку, иницијатору и
како је рекао најзаслужни
јем за издавање књиге,
донатору Јарославу Сту
павском и његовој породи
ци. Он је, како је аутор
истакао, пружио сву неоп
ходну финансијску подр
шку у тренутку када је она
аутору највише требала.
На промоцији књиге, посе
тоци су имали прилику да
погледају и изложбу слика
и скулптура Јана Ступав
ског из Старе Пазове.
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ПЕЋИНАЧКА СЕЛА

Уређење
атарских
путева
Уређење атарских путева,
свакако спада у један од прио
ритета сваке локалне заједни
це, како би њени мештани
могли несметано да се крећу до
својих ораница. Запуштени ата
рски путеви представљају
велики проблем пољопривред
ницима, те је пећиначка локал
на самоуправа у сарадњи са
саветима месних заједница
свих 15 насеља започела уре
ђење атарских путева, распо
редивши шљаку по местима
где је неопх одно насипање –
Купиново, Обреж, Огар, Доњи
Товарник, Пећинци, Карловчић,
Попинци и Сибач.
Тако је 7. августа започето
насипање атарских путева у
Карловчићу, путева који се
надовезују на излазу из Гор
њанске улице и то у дужини од
око 1.000 метара. Како је рекао
Дејан Деврња, председник
Савета месне заједнице Кар
ловчић, од великог су значаја
уредни и проходни атарски
путеви за све мештане Карлов
чића.

САНАЦИЈА ШАХТА

Безбедност на
првом месту
Проп ал и
канал из ац ио н и
шахт, који се налази на самој
саобраћајници између улица
Школска и Браће Крстић, код
Средњ е
техн ичк е
школ е
„Миленк о Веркић Неша“ и
основне школе у Пећинцима,
већ дужи временски период
представља претњу, не само
по возаче него и пешаке, а
поготово децу, те је пећиначко
Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“,
предузело кораке да се тај про
блем реши. Прошле недеље
радници овог предуз ећа сани
рали су пропали шахт, порав
нали са асфалтом и ставили
нов поклопац.
- Канализациони шахт је
пропао због великог оптереће
ња и фреквенције саобраћаја и
као такав представља претњу
по све учеснике у саобраћају.
Битно нам је било да ове радо
ве урадимо пре јесени и почет
ка пољопривредних радова, а
поготово пре септембра, када
почиње школа, јер се деца која
овде прелазе улицу или чекају
аутобус могу повредити – иста
као је Драгољуб Војкић, дирек
тор ЈКП „ВИК“, и додао да је
овом предузећу на првом
месту безбедност грађана
пећиначке општине.

16. AVGUST 2017.

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Упркос врућинама
снабдевање редовно

Е

кстремно високе тем
пературе
протеклих
дана у многим мести
ма широм Србије довеле
су до повећане потрошње
воде, те су многе општи
не приморане да уведу
рестрикције воде. Општи
ну Пећинци нису мимоишле
ни тропске температуре, ни
повећана потрошња воде,
али рестрикције нема. Како
су нам рекли у ЈКП „Водовод
и канализација“ Пећинци,
водоснабдевање у свих 15
насеља општине је уредно и
задовољавајуће.
- У свим насељима има
довољна количина воде и
притисци су задовољавају
ћи. Јављали су се проблеми
у Купинову где у вечерњим
сатима мештани заливају
баште, те притисак осла
би, па и овим путем апелу
јемо на грађане да смање
заливање травњака јер на
тај начин оптерете водовод
ну мрежу и притисак осла
би. Такође, честе су биле
и хаварије услед старе и

Директор „Водовода“ Драгољуб Војкић

дотрајале опреме, али сред
ствима добијеним на кон
курсу Покрајинске владе ти
проблеми ће бити решени,
те бисмо још једном замо
лили Купинце за стрпљење
– рекао је Драгољуб Војкић,
директор ЈКП „Водовод и
канализација“ Пећинци.
Како даље истиче Војкић,

Несавесни појединци
ЈКП „Водовод и канализаци
ја“ из Пећинаца, у чијој је над
лежности одржавање канали
зационих и водоводних мрежа
на територ ији пећин ачк е
општине, последњих дана
имало је доста проблема око
санирања појединих загуше
них канализационих отвора у
Шимановцима и Пећинцима.
Загушења су изазвали несаве
сни грађани убацујући у кана
лизацију чврсти отпад, попут
кеса, тканина, пуцвалта и вате,
који је забрањено бацати у
канализацију.
Технички директор ЈКП
„ВИК“ Миомир Стефановић
тим поводом је упутио апел
физичким и правним лицима корисницима канализационе
мреже да у канализацију не
бацају чврсти отпад, јер тиме
са једне стране повећавају
трошкове одржавања канали
зационе мреже, а са друге,
због изливања канализационог
отпада на местима где наста
не загушење, нарушавају
животну средину у самим
насељима.
- Конкретно у Шимановцима
и Пећинцима пре неки дан је

дошло до загушења и излива
ња канализације. Том прили
ком установили смо да је до
загушења канализационе мре
же дошло због тога што су
канализационе пумпе повукле
тканину, кесе, пуцвалт и вату.
Када дође до загушења, пумпе
се аутоматски искључују, дола
зи до подизања нивоа канали
зационог отпада и хитно мора
мо да интервенишемо – да
вадимо пумпу, чистимо је, да је
поново ресетујемо и укључује
мо да би оборила ниво канали
зационог отпада у мрежи, јер у
таквим ситуацијама у нижим
деловима насеља долази до
изливањ а
канал из ац ио н ог
отпада. Са друге сране, уколи
ко се пумпе не искључе на
време, долази до прегорева
ња, а поправка пумпи је знача
јан трошак за ЈКП „ВИК“ – упо
зорава Стефановић.
Корисници канализационих
мрежа би одговорним понаша
њем знатно олакшали посао
радницима ЈКП „ВИК“, а са
друге стране себи обезбедили
квалитетније и уредније функ
цио н ис ањ е
канал из ац ио н е
мреже.

забележена је повећана
потрошња воде током проте
клих месеци, што је нормал
но за летњи период, али то
не утиче пуно на водоснаб
девање. Уколико до пробле
ма дође, труде се да реагују
правовремено.
- Наше екипе су на тере
ну 24 сата и трудимо се да
уколико дође до неког квара,
одмах реагујемо и санирамо
квар, како би наши грађани
имали редовно водоснаб
девање. Дешавало се да
приликом радова морамо
да искључимо део улице
у веома кратком времен
ском периоду. Од изузетне
је важности да не дође до
дужег прекида у испоруци
воде, поготово током летњег
периода, јер вода је један од
основних елемената живота
и као таква неопходна свим
живим бићима, чиме се и ми
руководимо – истакао је Вој
кић.
Из ЈКП „ВИК“ Пећин
ци напомињу да је у плану
изградња водоводне мреже
и у Обрежу, чиме ће се тај
део општине потпуно оспо
собити за неометано редов
но снабдевање квалитетном
пијаћом водом. Такође, под
сећају да се бунари на тери
торији пећиначке општине
редовно обилазе и прати
стање, као и да се хлори
сање врши у складу са про
писима, како би квалитетна
пијаћа вода била по пропи
саним стандардима.
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Куће на селу за младе парове

Данило Штефанчик

за Шид ишли сваки сат
времена аутобуси, сад не
ма више радничких ауто
буса. Старији син има дво
је деце, деца су предобра
и вредна. Иду са нама на
пијацу и продају брескве,
помажу на њиви... радимо,
боримо се, отимамо се –
каже Данило Штефанчик.
У селу ради истурено
одељење Основне школе
„Сремски фронт“ Шид од
првог до четвртог разре
да, а своје даље основно
образовање деца наста
вљају у Шиду. Школа има
око 20 ђака и комбинована
су одељења. Први и трећи,
други и четврти разред.
Такође функцион
 ише и
одељење
Предшколске
установе „Јелица Станиву
ковић Шиља“. Што се тиче
спортског живота у селу
постоји ФК „Бикић“. 2009.
године формирано је Удру
жење жена „Бикићанке“,
Културно просветно дру
штво „Иван Котљаревски“
које има 50 чланова. Дома
ћинстава се претежно баве
пољопривредном произ
водњом, највише су засту
пљене ратарске културе,
затим воћарство и вино
градарство са доста дугом
традицијом. У сточарској
производњи заступљено је
млечно сточарство, као и
тов свиња.
- Село има сад око 270
становника, то је најмањи
број до сада од постан
ка села. Могу рећи да је
1948. године у селу жи
вело око 500 становника.
Има доста и младих који
су остали на селу али са
мо из разлога јер нису мо
гли наћи запослење па су
остали да раде земљу. У
последње време млади

Завод за равноправност
полова расписао је кон
курс за доделу бесповрат
ног новца брачним паро
вима са територије Војво
дине за куповину кућа на
селу са окућницом, а крај
њи рок за пријаве је 30.
септембар. Циљ конкурса
је да се подстакне развој
руралних средина, побољ
ша демографска структу
ра Војводине и економски
оснажи и повећа број жена
власница непокретности.
Према конкурсу, под
сеоским кућама сматра
ју се непокретности које
се налазе у селима изван
градских и општинских се

дишта и приградских на
сеља. Укупан новац који
се додељује по овом кон
курсу је 43 милиона ди
нара. Учесници конкурса
могу да аплицирају само
једном пријавом и за ку
повину куће добију најви
ше милион динара. Право
учешћа имају супружни
ци чија брачна заједница
траје најмање годину да
на и ванбрачни партнери
са трајнијом заједницом
живота. У тренутку под
ношења пријаве учесници
конкурса морају испуња
вати одређене услове. Да
би се пријавили један од
учесника конкурса не сме

Реновирана црква

Помоћ најстаријима
Како у Бикићу живе пре
тежно старачко домаћин
ство, о десет породица
брине Илонка Мајхер, не
говатељица.
- Радим за Каритас као
неговатељица,
служим
старије, јер им је помоћ
неопх одна, углавном ти
људи немају никога. Сва
ки дан их обилазим, ку
вам, перем, помажем шта
год треба и није ми тешко
- рекла нам је Илонка
Мајхер.

Илонка Мајхер

бити старији од 40 година
живота, да нису у крвном,
тазбинском или сродству
по усвојењу са потенци
јалним продавцем непо
кретности, да нису вла
сници или сувласници би
ло какве непокретности и
да је нису отуђили у прет
ходних пет година, да је
бар један супружник или
партнер у радном одно
су, да имају најмање пет
година непрекидно прија
вљено пребивалиште на
територији Војводине и да
тржишна вредност пред
метне непокретности не
прелази два милиона ди
нара.
одлазе на рад у Чешку и
Словачку. Од како сам ја
на челу Савета месне за
једнице, већ девет година,
доста тога се у селу уради
ло и село је на неки начин
оживело. Формирала су се
бројна удружења, излива
ле су се стазе, асфалтира
ле бочне улице, сређивано
је гробље, реконструисан
је Дом културе захваљују
ћи средствима из Општи
не, замењена је столарија,
окречен је и припремљен
за Дан Русина који се ове
године обележио у Бикић
Долу. 2012. године смо об
новили везе са нашим ста
рим крајем односно крајем
одакле су Русини дошли у
Бикић До, одржавамо везе
са тим селима. Потписали
смо и споразум о прекогра
ничној сарадњи са селом
Стебник који нам омогућа
ва да конкуришемо за раз
не фондове, па ћемо идуће
године писати заједничке
пројекте. Уз помоћ донато
ра, 2013. године смо сагра
дили Парохијални центар
поред цркве, а ове године
смо потпуно обновили цр
кву – додаје Бобаљ.
Као и у Привиној Глави,
ни у овом селу не постоји
водовод, то је горући про
блем. Нажалост, све је
мање венчања, а и деце се
све мање рађа. Ове годи
не, након пет година одр
жано је једно венчање и
једно крштење.
Сања Станетић
Фото: Жељко Петрас

Пројекат „Зашто нестајемо: Фрушком гором од села до села“ финансијски је помогао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

ПРИВИНА ГЛАВА

Млади не виде
перспективу у селу

Д

а живот на селу није
лак и да захтева мно
го рада и одрицања,
сведочи чињеница да села
изумиру и да је све мање
младих у њима. Права је
реткост наћи младе људе
који, упркос свему, оста
ју да живе у селима. Се
ло Привина Глава је једно
од најмањих села у општи
ни Шид, са свега две ули
це које се протежу са једне

Јелена, Катарина и Милана

и друге стране спојене код
самог манастира.
Једино
захваљујући
манастиру у последњих
неколико година ово се
ло посећује велики број
туриста и верника. Упр
кос миграцијама и одли
ву становништва из овог
села председница Савета
месне заједнице Привина
Глава двадесетдвогоди
шња Катарина Живковић

одлучила је да остане.
- Остала сам у Приви
ној Глави да мало унесем
живости у село. Стварно
се ништа није дешавало и
покушавам на све начине
да анимирам омладину и
жене: правимо приредбе
за 8. март, презентације
за пензионере, организо
вали смо приредбе за де
цу... Прошле године смо за
сеоску славу организовали

бесплатну вечеру и музику
за мештане. Такође сам
правила радне акције, где
је омладина уносила дрва,
чистила салу – каже Ката
рина.
Теодора Јешић, мештан
ка овог села, прошле годи
не уписала је факултет. На
питање где себе види у бу
дућности, она каже:
- Више бих волела да
добијем посао у граду, ма
да прва сам година, имам
времена. Овде у селу је
досадно, цео дан про
ведем у кући, немам где
да изађем. У Шиду имам
више друштва, па често
идем тамо – додаје Теодо
ра Јешић, студент пејза
жне архитектуре.
И од Јелене и Милане
Јешић сазнајемо да ће по
завршетку факултета нај
вероватније свој живот на
ставити у граду.
- Омладине је све мање,
села изумиру. Млади који
живе у Привиној Глави или
се школују или су остали у
селу да се баве пољопри
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вредом. Тренутно не раз
мишљам толико о томе где
бих желела да се запослим
али бих свакако гледала
да останем у граду. Овде
има око 30 млађих људи
и не знам на који начин би
могла да се побољша си
туација. Омладина се др
жи заједно и дружимо се,
помажемо. Много је друга
чији живот у граду него ов
де – истиче Јелена Јешић,
а шеснаестогодишња Ми
лана Јешић, каже да у се
лу нема баш много младих
за дружење али да после
завршене средње школе
планира да иде на студије
и да станује у граду.
Колико се ситуација у
селу променила од пред
ратних година до сада ис
причао нам је мештанин
Ђорђе Мијатовић који има
61 годину. Он живи у дома
ћинству са братом и два
синовца.
- Мало је село, омлади
на нема ни где да се окупи.
Раније, док сам ја био млад
је било више друштва, по
стојала је школа, било
је другачије. Када сам ја
ишао у школу, било нас је
тридесетак, али сваке го
дине је било толико ђака.
Сада су углавном млади
отишли из села, остало је
старије становништво, има
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За пет година једно
венчање у селу
Катарина Живковић

и празних кућа. Омладина
овде нема перспективу.
Некада је било у Шиду и
више фирми где је доста
људи било запослено, али
и то се све расуло. После
рата је почело да се раси
па и од тада је село стало
– каже Мијатовић.
Од њега сазнајемо да се
кућа у Привиној Глави мо
же купити и за 2.000 евра.
П ед е с етд в о г од и ш њ а
Љиљана Мијић живи у
заједници са мужем. Обе
ћерке су јој се удале и жи
ве у граду.
- Муж и ја смо се досели
ли овде пре девет година.
Ћерке су ми удате и живе
у граду. Је л тежак живот у
граду? Па људи се снала
зе како знају и умеју. Сви
су задовољни што има

Ђорђе Мијатовић

продавница у селу. Живи
мо у 21. веку пошта ради
једном недељно, водовод
немамо, а мобилна мрежа
је очајна – каже Љиљана
Мијић.
Село Привина Глава
има око 70 домаћинства,
односно око 150 станов
ника који се углавном ба
ве пољопривредном, мада
има и оних који су запосле
ни у Шиду.
У селу нема основне
школе па су деца примо
рана да у школу путују у
суседно село Бикић До или
у Шид.
- Имамо Дом културе,
амбуланту,
продавницу,
канцеларију месне зајед
нице и пошту. Лекар до
лази из Сота, ради једном
недељно. С обзиром на

Подстицаји за младе
Како анимирати младе
да остану да живе на селу?
Које мере Општина Шид
предузима поводом тога,
објаснила нам је Алексан
дра Жигић, испред Савета
за демографску популаци
ју Општине Шид.
- Управо се један од про
јеката, за који је Општина
Шид добила новац, тиче
демографије и попула
ционе политике. Његова
реализација треба да до
принесе подизању ната
литета, да млади остају да
живе у руралним среди
нама. Једна од мера која
се нашла у пројекту јесте
и финансирање вештачке
оплодње брачним паро
вима. Такође, како бисмо
родитељима
омогућили
лакше родитељство, купо
ваћемо уџбенике за децу.
Гледаћемо да продужимо
рад у вртићима до 17 ча
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сова, јер доста фирми
ради до 17 часова. Сма
трам да ће им и то помо
ћи. Значи нам и конкурс
који се тиче доделе сео
ских кућа младим брачним
паровима. Ту се подстиче
и економски развој жена,
јер ће власници тих непо
кретности бити жене. Већ
имамо заинтересованих
младих брачних парова, а
ми смо ту као локална са
моуп
 рава да им помогне
мо, да будемо веза између
њих и министарства. Тако
да је и то један од начина
да млади остану на селу.
Уколико им ми помогнемо
око родитељства, а држава
обезбеди кућу, спречићемо
миграције становништва –
сматра Александра Жигић.
Поред ових мера које ће
Општина Шид ускоро по
чети да реализује, ту су
још и три вртића у којима

Александра Жигић

ће се радити грејање. У
питању су вртићи у насе
љеним местима Гибарац,
Вишњићево и Сот. Алек
сандра Жигић напомиње
да је у времену између
два пописа становништва,
2002. и 2011. године, од 12
до 13 одсто мање станов
ништва у односу на рани
је, али да то још увек не
сматрају трагичном број
ком.

Љиљана Мијић

то, гледам да изађем љу
дима у сусрет колико год
могу, па кад уторком дође
доктор, препише рецепте,
одем колима у Шид њима
по лекове. Мислим да им
то значи доста. Кад сам
дошла овде је све било
у расулу, онда смо адап
тирали просторију месне
канцеларије, ставили ПВЦ
столарију, направили при
лаз за улаз у месну зајед
ницу, нову аутобуску ста
ницу за децу, затворили
смо дивљу депонију. Не
мамо пуно средстава, али
шта год смо могли добити
гледали смо да то искори
стимо на најбољи могући
начин. Ми се финансира
мо искључиво путем Оп
штине. Општина нам изла
зи у сусрет колико год има
ју простора и могућности,
поготово од како је Пре
драг Вуковић на челу Оп
штине имамо добру сарад
њу. У селу нам је највећи
приор
 итет пут зато што ће
главни пут још мало бити
као атарски. Ваљда ће се
наћи средстава за то, а ни
водовод немамо, мада сам
уверена да ће се кренути
са његовом изградњом
када се заврши водовод
у Соту – тврди Катарина
Живковић.
Оно што мештани исти
чу јесте да није манастира,
село би се давно угасило.
Долази много људи како
би се ту венчало, долазе
људи из иностранства,
организоване екскурзије.
Мештани тврде да, када
би се неко мало позаба
вио уређењем села, да
би Привина Глава могла
постати право туристичко
место, где би млади имали
шансу за запослење.
Сања Станетић
Фото: Жељко Петрас

Млађи иду да раде у Словачку или
Чешку, обично они који немају сво
је земље ни породицу. Ја о томе ни
сам размишљао, али мој брат јесте.
Он хоће да иде из села у Чешку. Он је
мастер професор географије и сво
ју будућност не види као пољопри
вредник, искрено каже Бобаљ

Т

ренд да млади нај
чешће напуштају се
ло и пољопривреду
као извор прихода, а да у
њима остаје углавном ста
рија популација, одлика је
скоро сваког села, а овај
тренд није заобишао ни
фрушкогорска села. Слич
на ситуација је и у Бикић
Долу у шидској општини, у
којем живе претежно ста
рачка домаћинства, мада
има и млађих који су се од
лучили да остану у селу и
оснују породицу, али је тај
број знатно мањи.
Дејан Бобаљ, председ

ник Савета месне заједице
одлучио је да остане у се
лу, јер није могао да прона
ђе посао у струци у граду.
- Остао сам да живим у
селу, јер нисам могао да
нађем посао у граду. По
професији сам дипломи
рани инжењер пољопри
вреде. Пре бих остао кући
и радио овде него радио у
граду за минималац. Овде
сам сам свој газда. Живим
у домаћинству са братом
и мамом и радимо сви за
једно. Бавим се пољопри
вредом и сточарством.
Узгајам брескве, јагоде,

Дејан Бобаљ

садим купус и имам сви
ње. Од свега тога се може
само преживљавати. Мла
ђи иду да раде у Словач
ку или Чешку, обично они
који немају своје земље
ни породицу. Ја о томе ни
сам размишљао, али мој
брат јесте. Он хоће да иде
из села у Чешку. Он је ма
стер професор географије
и своју будућност не види
као пољопривредник –
искрено каже Бобаљ.
Овом приликом посе
тили смо и домаћинство
Штефанчикових у којем
живе три генерације. Дани

ло, његова два сина и уну
ци. Они се баве највише
узгојем и продајом бреса
ка. Да је мало боље стање,
каже Данило, проширили
би производњу.
- Синови су остали у се
лу, јер више нема посла у
граду као некада што је би
ло. Шид је увек био инду
стријски слаб, мада је би
ло боље раније. Да се има
посла и могућности веро
ватно ни синови не би ов
де остали. Али где да иду,
реците ми где? Некада су

20

M NOVINE

вредом. Тренутно не раз
мишљам толико о томе где
бих желела да се запослим
али бих свакако гледала
да останем у граду. Овде
има око 30 млађих људи
и не знам на који начин би
могла да се побољша си
туација. Омладина се др
жи заједно и дружимо се,
помажемо. Много је друга
чији живот у граду него ов
де – истиче Јелена Јешић,
а шеснаестогодишња Ми
лана Јешић, каже да у се
лу нема баш много младих
за дружење али да после
завршене средње школе
планира да иде на студије
и да станује у граду.
Колико се ситуација у
селу променила од пред
ратних година до сада ис
причао нам је мештанин
Ђорђе Мијатовић који има
61 годину. Он живи у дома
ћинству са братом и два
синовца.
- Мало је село, омлади
на нема ни где да се окупи.
Раније, док сам ја био млад
је било више друштва, по
стојала је школа, било
је другачије. Када сам ја
ишао у школу, било нас је
тридесетак, али сваке го
дине је било толико ђака.
Сада су углавном млади
отишли из села, остало је
старије становништво, има
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и празних кућа. Омладина
овде нема перспективу.
Некада је било у Шиду и
више фирми где је доста
људи било запослено, али
и то се све расуло. После
рата је почело да се раси
па и од тада је село стало
– каже Мијатовић.
Од њега сазнајемо да се
кућа у Привиној Глави мо
же купити и за 2.000 евра.
П ед е с етд в о г од и ш њ а
Љиљана Мијић живи у
заједници са мужем. Обе
ћерке су јој се удале и жи
ве у граду.
- Муж и ја смо се досели
ли овде пре девет година.
Ћерке су ми удате и живе
у граду. Је л тежак живот у
граду? Па људи се снала
зе како знају и умеју. Сви
су задовољни што има

Ђорђе Мијатовић

продавница у селу. Живи
мо у 21. веку пошта ради
једном недељно, водовод
немамо, а мобилна мрежа
је очајна – каже Љиљана
Мијић.
Село Привина Глава
има око 70 домаћинства,
односно око 150 станов
ника који се углавном ба
ве пољопривредном, мада
има и оних који су запосле
ни у Шиду.
У селу нема основне
школе па су деца примо
рана да у школу путују у
суседно село Бикић До или
у Шид.
- Имамо Дом културе,
амбуланту,
продавницу,
канцеларију месне зајед
нице и пошту. Лекар до
лази из Сота, ради једном
недељно. С обзиром на

Подстицаји за младе
Како анимирати младе
да остану да живе на селу?
Које мере Општина Шид
предузима поводом тога,
објаснила нам је Алексан
дра Жигић, испред Савета
за демографску популаци
ју Општине Шид.
- Управо се један од про
јеката, за који је Општина
Шид добила новац, тиче
демографије и попула
ционе политике. Његова
реализација треба да до
принесе подизању ната
литета, да млади остају да
живе у руралним среди
нама. Једна од мера која
се нашла у пројекту јесте
и финансирање вештачке
оплодње брачним паро
вима. Такође, како бисмо
родитељима
омогућили
лакше родитељство, купо
ваћемо уџбенике за децу.
Гледаћемо да продужимо
рад у вртићима до 17 ча
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сова, јер доста фирми
ради до 17 часова. Сма
трам да ће им и то помо
ћи. Значи нам и конкурс
који се тиче доделе сео
ских кућа младим брачним
паровима. Ту се подстиче
и економски развој жена,
јер ће власници тих непо
кретности бити жене. Већ
имамо заинтересованих
младих брачних парова, а
ми смо ту као локална са
моуп
 рава да им помогне
мо, да будемо веза између
њих и министарства. Тако
да је и то један од начина
да млади остану на селу.
Уколико им ми помогнемо
око родитељства, а држава
обезбеди кућу, спречићемо
миграције становништва –
сматра Александра Жигић.
Поред ових мера које ће
Општина Шид ускоро по
чети да реализује, ту су
још и три вртића у којима

Александра Жигић

ће се радити грејање. У
питању су вртићи у насе
љеним местима Гибарац,
Вишњићево и Сот. Алек
сандра Жигић напомиње
да је у времену између
два пописа становништва,
2002. и 2011. године, од 12
до 13 одсто мање станов
ништва у односу на рани
је, али да то још увек не
сматрају трагичном број
ком.

Љиљана Мијић

то, гледам да изађем љу
дима у сусрет колико год
могу, па кад уторком дође
доктор, препише рецепте,
одем колима у Шид њима
по лекове. Мислим да им
то значи доста. Кад сам
дошла овде је све било
у расулу, онда смо адап
тирали просторију месне
канцеларије, ставили ПВЦ
столарију, направили при
лаз за улаз у месну зајед
ницу, нову аутобуску ста
ницу за децу, затворили
смо дивљу депонију. Не
мамо пуно средстава, али
шта год смо могли добити
гледали смо да то искори
стимо на најбољи могући
начин. Ми се финансира
мо искључиво путем Оп
штине. Општина нам изла
зи у сусрет колико год има
ју простора и могућности,
поготово од како је Пре
драг Вуковић на челу Оп
штине имамо добру сарад
њу. У селу нам је највећи
приор
 итет пут зато што ће
главни пут још мало бити
као атарски. Ваљда ће се
наћи средстава за то, а ни
водовод немамо, мада сам
уверена да ће се кренути
са његовом изградњом
када се заврши водовод
у Соту – тврди Катарина
Живковић.
Оно што мештани исти
чу јесте да није манастира,
село би се давно угасило.
Долази много људи како
би се ту венчало, долазе
људи из иностранства,
организоване екскурзије.
Мештани тврде да, када
би се неко мало позаба
вио уређењем села, да
би Привина Глава могла
постати право туристичко
место, где би млади имали
шансу за запослење.
Сања Станетић
Фото: Жељко Петрас

Млађи иду да раде у Словачку или
Чешку, обично они који немају сво
је земље ни породицу. Ја о томе ни
сам размишљао, али мој брат јесте.
Он хоће да иде из села у Чешку. Он је
мастер професор географије и сво
ју будућност не види као пољопри
вредник, искрено каже Бобаљ

Т

ренд да млади нај
чешће напуштају се
ло и пољопривреду
као извор прихода, а да у
њима остаје углавном ста
рија популација, одлика је
скоро сваког села, а овај
тренд није заобишао ни
фрушкогорска села. Слич
на ситуација је и у Бикић
Долу у шидској општини, у
којем живе претежно ста
рачка домаћинства, мада
има и млађих који су се од
лучили да остану у селу и
оснују породицу, али је тај
број знатно мањи.
Дејан Бобаљ, председ

ник Савета месне заједице
одлучио је да остане у се
лу, јер није могао да прона
ђе посао у струци у граду.
- Остао сам да живим у
селу, јер нисам могао да
нађем посао у граду. По
професији сам дипломи
рани инжењер пољопри
вреде. Пре бих остао кући
и радио овде него радио у
граду за минималац. Овде
сам сам свој газда. Живим
у домаћинству са братом
и мамом и радимо сви за
једно. Бавим се пољопри
вредом и сточарством.
Узгајам брескве, јагоде,

Дејан Бобаљ

садим купус и имам сви
ње. Од свега тога се може
само преживљавати. Мла
ђи иду да раде у Словач
ку или Чешку, обично они
који немају своје земље
ни породицу. Ја о томе ни
сам размишљао, али мој
брат јесте. Он хоће да иде
из села у Чешку. Он је ма
стер професор географије
и своју будућност не види
као пољопривредник –
искрено каже Бобаљ.
Овом приликом посе
тили смо и домаћинство
Штефанчикових у којем
живе три генерације. Дани

ло, његова два сина и уну
ци. Они се баве највише
узгојем и продајом бреса
ка. Да је мало боље стање,
каже Данило, проширили
би производњу.
- Синови су остали у се
лу, јер више нема посла у
граду као некада што је би
ло. Шид је увек био инду
стријски слаб, мада је би
ло боље раније. Да се има
посла и могућности веро
ватно ни синови не би ов
де остали. Али где да иду,
реците ми где? Некада су
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Куће на селу за младе парове

Данило Штефанчик

за Шид ишли сваки сат
времена аутобуси, сад не
ма више радничких ауто
буса. Старији син има дво
је деце, деца су предобра
и вредна. Иду са нама на
пијацу и продају брескве,
помажу на њиви... радимо,
боримо се, отимамо се –
каже Данило Штефанчик.
У селу ради истурено
одељење Основне школе
„Сремски фронт“ Шид од
првог до четвртог разре
да, а своје даље основно
образовање деца наста
вљају у Шиду. Школа има
око 20 ђака и комбинована
су одељења. Први и трећи,
други и четврти разред.
Такође функцион
 ише и
одељење
Предшколске
установе „Јелица Станиву
ковић Шиља“. Што се тиче
спортског живота у селу
постоји ФК „Бикић“. 2009.
године формирано је Удру
жење жена „Бикићанке“,
Културно просветно дру
штво „Иван Котљаревски“
које има 50 чланова. Дома
ћинстава се претежно баве
пољопривредном произ
водњом, највише су засту
пљене ратарске културе,
затим воћарство и вино
градарство са доста дугом
традицијом. У сточарској
производњи заступљено је
млечно сточарство, као и
тов свиња.
- Село има сад око 270
становника, то је најмањи
број до сада од постан
ка села. Могу рећи да је
1948. године у селу жи
вело око 500 становника.
Има доста и младих који
су остали на селу али са
мо из разлога јер нису мо
гли наћи запослење па су
остали да раде земљу. У
последње време млади

Завод за равноправност
полова расписао је кон
курс за доделу бесповрат
ног новца брачним паро
вима са територије Војво
дине за куповину кућа на
селу са окућницом, а крај
њи рок за пријаве је 30.
септембар. Циљ конкурса
је да се подстакне развој
руралних средина, побољ
ша демографска структу
ра Војводине и економски
оснажи и повећа број жена
власница непокретности.
Према конкурсу, под
сеоским кућама сматра
ју се непокретности које
се налазе у селима изван
градских и општинских се

дишта и приградских на
сеља. Укупан новац који
се додељује по овом кон
курсу је 43 милиона ди
нара. Учесници конкурса
могу да аплицирају само
једном пријавом и за ку
повину куће добију најви
ше милион динара. Право
учешћа имају супружни
ци чија брачна заједница
траје најмање годину да
на и ванбрачни партнери
са трајнијом заједницом
живота. У тренутку под
ношења пријаве учесници
конкурса морају испуња
вати одређене услове. Да
би се пријавили један од
учесника конкурса не сме

Реновирана црква

Помоћ најстаријима
Како у Бикићу живе пре
тежно старачко домаћин
ство, о десет породица
брине Илонка Мајхер, не
говатељица.
- Радим за Каритас као
неговатељица,
служим
старије, јер им је помоћ
неопх одна, углавном ти
људи немају никога. Сва
ки дан их обилазим, ку
вам, перем, помажем шта
год треба и није ми тешко
- рекла нам је Илонка
Мајхер.

Илонка Мајхер

бити старији од 40 година
живота, да нису у крвном,
тазбинском или сродству
по усвојењу са потенци
јалним продавцем непо
кретности, да нису вла
сници или сувласници би
ло какве непокретности и
да је нису отуђили у прет
ходних пет година, да је
бар један супружник или
партнер у радном одно
су, да имају најмање пет
година непрекидно прија
вљено пребивалиште на
територији Војводине и да
тржишна вредност пред
метне непокретности не
прелази два милиона ди
нара.
одлазе на рад у Чешку и
Словачку. Од како сам ја
на челу Савета месне за
једнице, већ девет година,
доста тога се у селу уради
ло и село је на неки начин
оживело. Формирала су се
бројна удружења, излива
ле су се стазе, асфалтира
ле бочне улице, сређивано
је гробље, реконструисан
је Дом културе захваљују
ћи средствима из Општи
не, замењена је столарија,
окречен је и припремљен
за Дан Русина који се ове
године обележио у Бикић
Долу. 2012. године смо об
новили везе са нашим ста
рим крајем односно крајем
одакле су Русини дошли у
Бикић До, одржавамо везе
са тим селима. Потписали
смо и споразум о прекогра
ничној сарадњи са селом
Стебник који нам омогућа
ва да конкуришемо за раз
не фондове, па ћемо идуће
године писати заједничке
пројекте. Уз помоћ донато
ра, 2013. године смо сагра
дили Парохијални центар
поред цркве, а ове године
смо потпуно обновили цр
кву – додаје Бобаљ.
Као и у Привиној Глави,
ни у овом селу не постоји
водовод, то је горући про
блем. Нажалост, све је
мање венчања, а и деце се
све мање рађа. Ове годи
не, након пет година одр
жано је једно венчање и
једно крштење.
Сања Станетић
Фото: Жељко Петрас

Пројекат „Зашто нестајемо: Фрушком гором од села до села“ финансијски је помогао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

ПРИВИНА ГЛАВА

Млади не виде
перспективу у селу

Д

а живот на селу није
лак и да захтева мно
го рада и одрицања,
сведочи чињеница да села
изумиру и да је све мање
младих у њима. Права је
реткост наћи младе људе
који, упркос свему, оста
ју да живе у селима. Се
ло Привина Глава је једно
од најмањих села у општи
ни Шид, са свега две ули
це које се протежу са једне

Јелена, Катарина и Милана

и друге стране спојене код
самог манастира.
Једино
захваљујући
манастиру у последњих
неколико година ово се
ло посећује велики број
туриста и верника. Упр
кос миграцијама и одли
ву становништва из овог
села председница Савета
месне заједнице Привина
Глава двадесетдвогоди
шња Катарина Живковић

одлучила је да остане.
- Остала сам у Приви
ној Глави да мало унесем
живости у село. Стварно
се ништа није дешавало и
покушавам на све начине
да анимирам омладину и
жене: правимо приредбе
за 8. март, презентације
за пензионере, организо
вали смо приредбе за де
цу... Прошле године смо за
сеоску славу организовали

бесплатну вечеру и музику
за мештане. Такође сам
правила радне акције, где
је омладина уносила дрва,
чистила салу – каже Ката
рина.
Теодора Јешић, мештан
ка овог села, прошле годи
не уписала је факултет. На
питање где себе види у бу
дућности, она каже:
- Више бих волела да
добијем посао у граду, ма
да прва сам година, имам
времена. Овде у селу је
досадно, цео дан про
ведем у кући, немам где
да изађем. У Шиду имам
више друштва, па често
идем тамо – додаје Теодо
ра Јешић, студент пејза
жне архитектуре.
И од Јелене и Милане
Јешић сазнајемо да ће по
завршетку факултета нај
вероватније свој живот на
ставити у граду.
- Омладине је све мање,
села изумиру. Млади који
живе у Привиној Глави или
се школују или су остали у
селу да се баве пољопри
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ЈКП „САВА“

До почетка грејне сезоне
све мора функционисати

И

ако је август месец синоним за годи
шње одморе, многи грађани разми
шљају и о хладним зимским данима
и грејању, као и да на време све припреме
за нову грејну сезону. А поред грађана,
надлежно предуз еће за даљинско грејање
у пећиначкој општини Јавно комунално
предузеће „Сава“ током читаве године бри
не о редовном и безбедном снабдевању
топлотном енергијом својих грађана, тако
да су и проблем око замене дотрајалих
топловодних цеви почели на време да
санирају.
Како нам је рекао директор овог преду
зећа Жељко Милићевић, радови на замени
топловодних цеви у Улици Јове Негушеви
ћа у центру Пећинаца теку својим током,
упркос високим температурама, а тренутно
се постављају нове цеви и монтирају.
- Због екстремно високих температура и
велике фреквенције људи током препо
дневних сати у овом делу Пећинаца, радо
ви теку нешто спорије и изводе се при
прихватљивим дневним температурама,
али до почетк а грејне сезоне и првих
топлих проба све ће бити санирано – исти
че Милићевић и додаје да је овај пројекат
од изузетне важности за све грађане који
се греју на даљинско грејање, као и да је
приликом оваквих непредвиђених ситуаци
ја као и екстремних услова рада неопходна
подршка и стрпљење грађана.
Такође, врели летњи дани, управо су
време када се брине о наредној грејној
сезони, како би 15. октобра све функциони

Радови на замени топловодних цеви у Пећинцима
сало и грејна сезона могла неометано да
стартује. Јавно комунално предузеће
„Сава“ Пећинци у чијој је надлежности и
даљинско грејање, ради пуном паром ових
дана.
Директор овог предузећа Жељко Мили
ћевић рекао је да је, поред редовних одр
жавања и ремонта, приоритет ове године
био и набавка новог котла за топлану у
Пећинцима.

ШИМАНОВЦИ

Грејање у школи

ПЕЋИНАЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Улица где владају
само добре вибрације

Ш
Нови котао за грејање у шимановачкој школи

Ш

иман овачк а Основн а
школа „Душан Јерковић
Уча“ полако добија не
само савременији изглед, него
и сигурнији и топлији простор за
ђаке и школско особље. Недав
но су, захваљујући уштеди на
грејању током протекле грејне
сезоне, замењени дотрајали
подови, а ових дана је у котлар
ницу ове школе стигао и нови
гасни котао.
Замен ик
предс едн иц е
Општине Пећинци Зоран Војкић
11. августа обишао је школу у
Шимановцима, како би се уве

рио да је пристигли нови котао
по неопх одним стандардима и
да може да се започне са њего
вим прикључењем на гасну
мрежу.
Како је том приликом рекао
Војкић, стари котао је дотрајао
и било је неопх одно заменити
га новим, а припреме за нову
школску годину и грејну сезону
приводе се крају.
- Ову школу смо употпуности
припремили за предстојећу
зиму, а ученицима и наставном
особљу омогућили квалитетни
ји боравак – истакао је Војкић.

Како каже Милићевић, стари котао је
дотрајао и не би се исплатило улагање у
његов ремонт, те је набављен нови. Мон
тажа новог котла у пећиначкој топлани је
у току, као и његово прикључење на довод
енергената у топлани, а како каже Милиће
вић свакодневно се предуз имају кораци да
се грађанима општине Пећинци обезбеди
што квалитетније грејање, не само током
наредне сезоне, него и убудуће.

еталиште у Пећинцима
у петак 18. августа, у 18
часова биће препла
вљено добрим вибрацијама
које ће ширити дечји осмеси са
креативних радион
 ица, млади
глумци са позоришне сцене,
талентовани млади вокални
солисти али и популарни
састав „Гарави сокак“. Органи
затор Пећиначк ог култ урно
лета, Културни центар Пећин
ци, као завршетак овогоди
шњег програма, припремио је
дводневну манифестацију под
називом „Улица добрих вибра
ција“.
Како нам је рекла Љубица
Бошковић, в.д. директора Тури
стичке организације општине
Пећинци и један од организато
ра манифестације, циљ је сва
како да се током два дана ани
мирају све старосне групе, а
сам почетак је резервисан за
децу.
Шеталиште у Пећинцима у

петак ће бити, поред централ
них садржаја, испуњено и
штандовима медара и винара
са
територ ије
пећин ачк е
општине, који ће се представи
ти својим слатким и укусним
производима.
Субота 19. август резервиса
на је за све љубитеље народне
традиције – од изложбе тради
цион
 алних сремачких посла
стица удружења жена под
називом „Колачи наших бака“,
преко дефилеа улицама Пећи
наца фолклорних друштава из
целе Србије али и из иностран
ства до концерта народних
песама и игара у вечерњим
сатима. На самом крају ове
двод невн е
маниф ес тац ије
публику ће забављати бенд
„Колосеум“. Такође, удружења
ловаца са територије пећинач
ке општине потрудиће се да за
све посетиоц
 е манифестације
припреме неизбежни сремачки
паприкаш.
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ДИВОШАНИН ВЛА ДИМИР МАЛЕШЕВИЋ ПРОИЗВОДИ ОРГАНСКУ ХРАНУ

Велика је радост када
убереш плодове свог рада
З
Посејеш семе,
пратиш како оно
клија, како биљка
расте, цвета,
даје плод. На крају
кад заврши свој
циклус, компостираш,
органска материја
иструне и сву храну
коју је биљка узела
из земље, поново се
враћа земљи и
побољшава њену
структуру

аинтересованост за органску
производњу у Србији из године
у годину све је већа. Методама
органске биљне производње доприноси се минималном загађењу животне средине, поспешивању и одржавању плодности земљишта и очувању
биодиверзитета. Органски произвођачи улажу пуно у то да њихова храна не буде само органска, него и да
је и безбедна и врхунског квалитета.
Један од произвођача овакве врсте
хране је Владимир Малешевић из

Дивоша који је након једног периода
живота у граду, решио да се врати на
село и посвети се органској производњи поврћа.
- Након живота у граду, одлучио сам
да се вратим у село. Радио сам чак и
по три посла и решио сам да успорим
свој живот. Када сам долазио у посету
код баке, стално сам гледао двориште у којем сам одрастао, а које је било запуштено. Онда ми се јавила идеја да бих могао да направим башту
како бих производио храну за себе.

ЗА МАЛЧИРАЊЕ ИМА ПОМОЋНИКА: Братић Урош и Владимир Малешевић

M NOVINE

16. AVGUST 2017.

Немам поверења у оно што сам куповао, јер се много користе пестициди.
Полако сам почео да крчим двориште.
Упоредо са тим, свако вече сам читао
о органској производњи и повезивао
се са људима који то раде. Временом,
како сам читао, тако сам научено почео да примењујем у башти. Прво што
сам урадио јесте да сам направио леје, односно топле леје. Ово ми је друга
сезона како радим. Прве сезоне имао
сам мало поврћа, али све је још било
у процесу крчења, а и нисам толико
знао о производњи хране без употребе пестицида. Те прве сезоне посејао
сам мало паприке, корнишона, краставаца и био сам задовољан родом
– каже Владимир Малешевић.
оврће органски узгајано, генерално боље мирише и бољег
је укуса од третираног које подржава брз раст али без обраћања
пажње на нутритивне вредности или
било које друге које учествују у креирању укуса.
- Суштина органског баштованства
је да направиш тло и целу атмосферу
што природнију. Почео сам да правим
природна ђубрива. На природан начин додајем биљци све што је потребно, рецимо калцијум правим од љуске
јајета и јабуковог сирћета. Мало сам
и експериментисао. Користио сам
мешовиту садњу и невен и камилицу
садио поред парадајза, јер појачавају
укус плода и терају штетне инсекте.
Органска семена су много отпорнија,
али дају мање плодова. Ове године
сам посејао парадајз, 11 врста паприке, краставце, шаргарепу, купус,
убацио сам доста и цвећа зарад те
мешовите садње. Цео циклус ми је
занимљив. Посејеш семе, пратиш како оно клија, како биљка расте, цвета,
даје плод. На крају кад заврши свој
циклус, компостираш, органска материја иструне и сву храну коју је биљка узела из земље, поново се враћа
земљи и побољшава њену структуру.
Радећи овај посао, мозак више не ради „100 на сат“ него почињеш боље
да осећаш и примећујеш ствари. Сви
смо ми повезани са природом само
што смо се мало удаљили од тога –
додаје Малешевић.
Поред поврћа и цвећа, Владимир
узгаја и зачинско биље, па се тако у
његовој башти могу видети индонежански босиљак, мајчина душица, камилица, пелин, жалфија, оригано...
- Остављам сва семена која су се
показала као добра, па ћу посејати и
посадити на јесен салате и купусњаче
а с пролећа ћу проширити асортиман
семена. Велика је радост када убереш плодове свог рада – каже за крај
Малешевић.
Оно што је такође интересантно
јесте да је Владимир за предстојећу
зиму већ припремио зимницу, наравно без конзерванса, али се опробао и
у производњи мелема од различитих
биљака.

П

С. Станетић
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ИЗБОРИ У ИРИШКОЈ ОПШТИНИ

Нови савети
у четири села
П
редседник Скупштине општине
Ириг Владислав Илкић, 21. јула,
расписао је изборе за савете
месних заједница Јазак, Нерадин, Мала
Ремета и Крушедол Село. Избори ће
бити одржани у недељу 20. августа.
У три села – Нерадину, Малој Ремети
и Крушедол Селу бираће се пет чланова
који ће чинити савет месне заједнице,
док ће се у Јаску бирати седам чланова
Савета.
- Локална самоуправа ће се трудити
да што више помогне у раду ових месних
заједница, поготово што су кандидати
млади људи који желе да остану на селу
и допринесу развоју села. У Малој Ремети нам је највећи проблем водоснабдевање. Од три бунара која се тамо налазе
ниједан није довољно стабилан да омогући несметано водоснабдевање. То је
најважније за ово село које тежи развоју
туризма и које има велике потенцијале
што се тиче воћарства. Што се тиче
Месне заједнице Јазак, имамо седам
кандидата које подржавамо. Јазак је треће место по величини у нашој општини, а
по активностима и развоју није баш при
самом врху. Са овим кандидатима можемо да постигнемо да Јазак оживи. Да
бисмо то успели морамо кренути са
побољшањем инфраструктуре у селу,
решавање пута од Врдника до Јаска,
санацију бар две улице, атарске путеве,
санацију Дома културе... Зацртан нам је
циљ да у овој години уредимо водоснабдевање, мада је у Јаску урађена и мрежа
и бунари али то ништа није било легализовано – објашњава председник Општине Ириг Стеван Казимировић.
Оно што је битно напоменути за Крушедол Село јесте да су кандидати млади
људи који су до сада имали успешну
сарадњу са Општином, али исто тако
добро водили село.
- Пре годину дана смо једну велику
улицу насули гребаним асфалтом, то
није било урађено у прошлих 40 година.
Прошле године је завршено копање
бунара које је требало бити само за
потребе Фудбалског клуба, а локална
самоуправа је омогућила да тај бунар
буде урађен за снабдевање целог села

Председник Општине Ириг
Стеван Казимировић

водом. Надам се да ћемо у овој години
успети да прикачимо водоводну мрежу
Крушедол Села на нови бунар. Нешто
што је јако важно јесте да се тренутно
врши санација амбуланте. У наредна
два месеца би требало да се заврше
радови, до сада су лекари обављали
прегледе у месној канцеларији – додаје
Казимировић.
Са прошлим сазивом Месне заједнице
Нерадин, како каже председник Општине, до сада није остварена успешна
сарадња. Формирањем новог Савета,
Казимировић очекује добру сарадњу,
али ће им пружити много већу подршку.
- Са кандидатима из Нерадина које
подржава локална самоуправа је договорено да превасходно циљ у овој години
буде водоснабдевање. То је велики проблем који се протеже дуги низ година и
који, неко, да ли из нехата или неких
других разлога није завршио. Ми стојимо
иза ових људи и мислимо да ће до краја
јесени Нерадин добити бунар и имати
воду. То нам је приоритет који је обећаван грађанима Нерадина уназад десетак, 15 година и никада није завршен.
Сматрамо да, ако грађани подрже ове
кандидате за Савет да ћемо и остварити
тај циљ – каже Казимировић.
С. С.

ИРИГ

Посета Прилепу

Т

оком прошлог викенда, делегација
Општине Ириг предвођена председником Општине Стеваном Казимировићем и Културно уметничко друштво из Ирига боравила је у граду Прилеп у Македонији. Наиме, Културно
уметничко друштво из Македоније славило је 70 година постојања и позвали
су иришко Културно уметничко друштво

„Змај“, на узвратну посету, с обзиром на
то да су прошле године на Пударским
данима Македонци били гости у Иригу.
- Разговарали смо са градоначелником Прилепа првенствено о сарадњи
две локалне самоуправе. Прве кораке
су начинила културно уметничка друштва у области културе – рекао је Казимировић.
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Наступ Перуанаца на Срем фолк фесту

„СРЕМ ФОЛК ФЕСТ“ ПО 14. ПУТ ОДРЖАН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Ансамбли из Чилеа и Перуа
одушевили публику

П

Сремска Митровица
је град отворен
за све културе,
све нације
и има шта да покаже
странцима
који долазе у њега.
Фолклораши су
одушевљени
гостопримством
Митровчана,
организацијом и
историјом града
на Сави

од покровитељством Града Срем
ска Митровица и у организацији
Центра за културу „Сирмиjумарт“
у Сремској Митровици je од 11. до 14.
августа одржан Међународни фести
вал фолклора „Срем фолк фест“.
Фестивал је на Житном тргу прошлог
петка, 11. августа званично отворио
митровачки градоначелник Владимир
Санадер, који је том приликом изјавио
да је овај фестивал бренд Сремске
Митровице.
- „Срем фолк фест“ је једна од најзна
чајнијих манифестација које Град преко
својих установа културе организује.
Манифестација негује културно насле

Поклони за градоначелника

ђе, традицију и културу, а план је да је
и у туристичком смислу промовишемо.
Надам се да ће Житни трг наредне
године изгледати потпуно другачије и
да ће постати место одржавања свих
манифестација у граду – изјавио је
Санадер и тако најавио реконструкцију
Житног трга.
Након величанственог ватромета,
фестивал су наступом отворили дома
ћини, Фолклорни ансамбл „Бранко
Радичевић“, а многобројна публика је
прве вечери уживала и у кореог рафија
ма ансамбала из Грчке, Турске, Чешке,
Чилеа, Перуа, Бугарске. Ансамбли из
Чилеа и Перуа одушевили су посебно
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

У ритму Европе

Фолклораши из Чилеа

Под покровитељством Града Сремска Митро
вица и у организацији Центра за култ уру
„Сирмиjумарт“ у Сремској Митровици je од 11.
до 14. августа одржан Међународни фестивал
фолклора „Срем фолк фест“
публику, као и наступ Грка, који су прво
вече играли Ужичко коло на грчки
начин.
Директор Срем фолк феста Петар
Самарџић изјавио је да је ове године

Размена
поклона
Традиционални пријем за учеснике
„Срем фолк феста“ градоначелник
Владимир Санадер приредио је про
шле суботе, 12. августа у Градској
кући.
Била је то прилика да се размене
поклони, као и да учесници фестива
ла поделе своје импресије о граду и
организацији фестивала са представ
ницима Града.
Како је речено, Сремска Митрови
ца је град отворен за све културе, све
нације и има шта да покаже странци
ма који долазе у њега. Фолклораши
су одушевљени гостопримством
Митровчана, организацијом и истори
јом града на Сави.
Пријему у Градској кући присуство
вао је и председник Скупштине Града
Сремска Митровица Томислав Јанко
вић.

Фестивал окупио највећи број учесника
до сада. Део своје фолклорне традици
је, песмом, игром и аутентичним кости
мима, представило је преко шестсто
извођача – чланова фолклорних група
из чак тринаест земаља, а то су: Босна
и Херцеговина, Бугарска, Чешка, Чиле,
Грчк а, Хрватска, Македонија, Перу,
Румунија, Словачка, Словенија, Турска
и Србија.
Као и претходних година, посетиоц
и
су имали прилику да уживају и у разно
врсној понуди гурманских специјалите
та и слаткиша и да купе неки од ориги
налних сувенира и производа домаће
радиности.
Нажалост, време није ишло на руку
организаторима,те је тако друго и тре
ће вече фестивала одржано у хали
Пословно спортског центра „Пинки“, а
дефилеи учесника су те две вечери
изостали због кише.
Од 2015. године сремскомитровачки
Фестивал фолклора делује у оквиру
Међународне федерације фолклорних
фестивала ЦИОФ – поштујући врхун
ске стандарде у организацији фолклор
них манифестација.
Из градског буџета је за организацију
„Срем фолк феста“ ове године издвоје
но 3.570.000 динара.
Б. Селаковић

У Градској кући у Сремској Митро
вици, прошлог четвртка, 10. августа
потписан је уговор о сарадњи и уче
ствовању на пројекту „Србија у ритму
Европе” између Града Сремска Митро
вица и организатора овог пројекта, који
ће се одржати у Нишу 2018. године. У
име Града Сремска Митровица уговор
је потписала заменица градоначелни
ка Светлана Миловановић.
- Наша искуства са овогодишњег
такмичења су дивна. Мислим да су
деца уживала. Читава манифеста
ција је врло лепа и едукативна, а на
овај начин деца су имала прилику да
се упознају са својим другарима из 20
градова Србије. Сада треба да пора
димо на томе да боље обавестимо све
наше школе и децу, јер има још тален
товане деце, више него што смо при
казали на прошлој аудицији – рекла је
заменица градоначелника, а представ
ник манифестације „Србија у ритму
Европе“ Игор Карадаревић додаје да
се деци из Сремске Митровице поново
пружа шанса да победе.
Деца из Сремске Митровице пред
стављаће Норвешку на овом такмиче
њу следеће године. 
С. С.

ГАЛЕРИЈА

Изложба посвећена
Срету Бошњаку

Изложба слика и цртежа Радована
Кузмановића у сремскомитровачкој
Галерији „Лазар Возаревић“ посетиоци
ће моћи да погледају до петка, 25.
августа. Првобитно је планирано да
изложба буде отворена до 14. августа,
али је управа Галерије одлучила да
својим суграђанима који изложбу још
нису посетили омогући да то учине у
наредне две недеље. Изложба је
посвећена ликовном критичару, теоре
тичару и историчару уметности Срету
Бошњаку.

Пројекат „ГРАД ПОД ЛУПОМ: Јавне финансије у интересу грађана“ реализује се уз финансијску подршку Градске управе за културу, спорт и омладину
Града Сремска Митровица. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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VREMEPLOV
16. август
1819. У таласу протеста енгле
ских радник а и припадник а
средње класе, који су тражили
парл ам ентарн е
и
друге
реформе, у Манчестеру убије
но више људи, а неколико сто
тина повређено, када су Вла
дине трупе послате да разбију
протестни митинг.
1977. У Мемфису у 42. години
умро амерички музичар Елвис
Арон Присли, „краљ рок а“.
Продао више од 150 милиона
плоча и играо у двадесетак
филмова.
17. август
1987. Немачки ратни злочинац
Рудолф Хес, заменик Адолфа
Хитлера, извршио самоуби
ство у 93. години у берлинском
затвору „Шпандау“, у којем је
издржавао казну доживотне
робије на коју је осуђен у Нир
нбершком процесу 1946.
18. август
1850. Умро француски писац
Оноре де Балзак.
1933. Рођен амерички филм
ски режисер пољског порекла
Роман Полански, добитник
„Оскара“ за филм „Кинеска
четврт“.
19. август
1910. У Цетињу пуштена у рад
прва електрична централа у
Црној Гори.
1991. У СССР изведен држав
ни удар којим су присталице
тврде линије покушале да зба
це са власти Михаила Горба
чова, творца „гласности“ и
„перестројке“.
20. август
1940. У Мексико Ситију смрт
но је рањен руски револуцио
нар Лав Давидович Брон
штајн, познат као Лав Троцки.
Убиство је планинарским пију
ком извршио шпански комуни
ста Рамон Меркадер, по Ста
љиновом налогу.
1968. Трупе СССР и других
чланица Варшавског пакта
ушле су у Чехословачку да би
онем ог ућ ил е
спровођ ењ е
реформи Александра Дубчека
(„Прашко пролеће“).
21. август
1690. Аустријски цар Леополд
I донео је указ, познат као
„Привилегиј“ којим су Срби на
територији Аустрије добили
одређене повластице. „Приви
легиј“ је гарантовао слободу
вере, употребу Јулијанског
календара и право избора
архиеп
 ископа и других све
штеника.
22. август
1941. Немачке трупе су у Дру
гом светском рату почеле
опсаду Лењинграда. Битка за
град је окончана у фебруару
1944. победом Црвене армије.
Током опсаде погинуло је или
умрло од глади 620.000 ста
новника Лењинграда.

16. AVGUST 2017.

HOROSKOP
ОВАН: Уколико вас
привлаче тајанствене
ситуације или неке
двос трук е
игре,
немојте занемарити потенцијал
ни ризик. Важно је да сачувате
свој пословни углед. Претерана
доза храбрости може да вам
нашкоди. Емотивни сусрет са
једном особом у вама покреће
лепе емоције. Избегавајте тешку
храну и више се крећите.

ВАГА: Делујете врло
промишљено и про
веравате различите
информације које ути
чу на пословне преговоре. Оба
зривост је пожељна, али нема
разл ога
за
претер ивањ ем.
Сарадници имају право на друга
чије ставове. Понекад поступате
сувише строго према особи која
има добру намеру, али не успева
у потпуности да вам дочара своје
емотивне доживљаје.

БИК:
Сарадн иц и
имају добре сугести
је, прихватите нове
идеје које гарантују
боље резултате или несигурност
у заједничком пословању. Сусрет
са једном особом тренутно делу
је врло поучно и подстицајно у
сваком погледу. Делујете помало
узнемирено. Недостају вам неки
снажни емотивни подстицаји,
како бисте свој љубавни живот
учинили довољно интересант
ним.

ШКОРПИЈА: Потре
бан вам је додатни
опрез у сусрету са
сарадницима и при
ликом процене нових пословних
прилика. Нема потребе да скре
ћете пажњу на себе или да ула
зите у неке сумњиве преговоре.
Тренутно љубав и задовољство
можда не иду у заједничкој ком
бинацији. Партнер изненада
поставља питања која у вама
подстиче емотивну нелагодност.

БЛИЗАНЦИ: Нема
разлога да се поводи
те за лажним утисци
ма или да вас неко
заварава погрешном причом о
новим пословним прилик ама.
Уколико трпите пословни неу
спех, размислите о неким алтер
нативним могућностима које вам
стоје на располагању. Сувише
јаки изливи страсти вас наводе
на погрешан избор.

СТРЕЛАЦ: Постоје
ствари које не треба
да чините у афекту
или на основу првог
импулса који имате. Неко од
сарадника пажљиво анализира
ваше понашање и доноси оцену
о вашим резултатима. Сарадња
је нужна али не по сваку цену
или на неки ултимативан начин.
Потрудите се да улепшате своје
расположење уз особу која одго
вара вашем укусу.

РАК: Нове комплика
ције на пословној
сцени произилазе из
покушаја да се оства
ри заједнички договор око распо
деле интереса. Нема разлога да
понављате причу која не оста
вља позитиван одјек на ваше
сарадник е. Посветите више
пажње вољеној особи и зајед
ничким плановима које имате.
Очекује вас пријатно изненађе
ње. У сјајној сте психо - физичкој
форми.

ЈАРАЦ: Заинтересо
вани сте за нечију
пословну понуду или
за комбинацију која
обећава двоструки добитак. Пре
него што донесете коначну одлу
ку, саслушајте своје сараднике и
прихватите користан савет. Неко
вас инспирише на додатно анга
жовање и добро расположење.
Осврните се око себе, јер увек
постоје насмејана лица.

ЛАВ: Не можете да
предвидите нови ток
догађаја на пословној
сцени или нечији
одговор на задату тему. Нама
разлога да се понашате превише
разметљиво у сусрету са сарад
ницима, већ затражите нечију
подршку. Бринете без правог
повода, партнер тренутно можда
не жели да вам поверава своје
мисли и осећања.

ВОДОЛИЈА: Понекад
све изгледа тако
релат ивн о,
стога
немојте
донос ит и
закључак на основу првог утиска
и без консултације са блиским
сарадницима. Ослоните се на
нечији савет и на заједничку про
цену. Важно је да правилно
дефинишете своје циљеве. Неко
име снажно да усталаса ваше
мисли и осећања. Потрудите се
да испуните партнерова очеки
вања.

ДЕВИЦА: Пажљиви
је анализирајте ком
плетну ситуацију на
пословној сцени и
своје сараднике. Постоје ствари
које захтевају креативно разми
шљање или одређену фазу
инкубације, пре него што доне
сете неку коначну одлуку. При
мећујете да неко у вама побуђу
је велико интересовање и да
вас асоцира на пријатне успо
мене.

РИБЕ: Избегавајте
претерано експонира
ње у друштву сарад
ника и немојте прича
ти о стварима које можда пред
стављају ризик за ваше послов
не интересе. Потребно је да
смислите неку резервну варијан
ту, јер увек постоји фактор изне
нађења. Будите промишљени и
уздржани пред блиском особом.
Пажљивије анализирајте свог
партнера.

Crkveni
kalendar
Среда, 16. (3) август
Преподобни Исакије, Далмат и
Фауст
Четвртак, 17. (4) август
Светих седам мученика у Ефесу
Петак, 18. (5) август
Свети мученик Евсигније (Прет
празништво Преображења)
Субота, 19. (6) август
Преображење Господње
Недеља, 20. (7) август
Преподобномученик Дометије;
Преподобни Ор
Понедељак, 21. (8) август
Свети Емилијан Исповедник;
Преподобни Зосим Тумански
Уторак, 22. (9) август
Свети апостол Матија; Свети
мученик Антоније

Колач са
малинама
Састојци: петит кекс 20 комада,
малине 600 г, вода 300 мл, гриз 150
г, шећер 12 кашика, млеко 600 мл,
пудинг од ваниле 2 кесице, марга
рин 200 г, шећер у праху 150 г, слат
ка павлака 400 мл.

Припрема: У ђувеч послагати
кекс. Изгњечити малине. Ставити
воду да проври. Помешати гриз и
седам кашика шећера, па кад вода
проври закувати, брзо мешати, па
додати изгњечене малине. Проку
вати још минут – два. Прелити пре
ко кекса и оставити да се хлади.
Помешати пудинг, пет кашик а
шећера и мало хладног млека, а
остатак ставити да проври. Кад
проври млеко закувати и мешати
док се пудинг не згусне па и њега
оставити да се хлади. Улупати
пенасто маргарин са шећером у
праху, па додати охлађен пудинг.
Улупати слатку павлаку, па пола
додати у крему од пудинга. Крем од
пудинга премазати преко дела са
гризом и воћем. Остатак слатке
павлаке премазати преко колача.

• Тако нам и треба. Док
нисмо признавали да
имамо проблема, нисмо
их морали ни решавати.
• Жене нису ништа
постигле. Некада су
биле неравноправне са
правим мушкарцима, А
сад су равноправне са
никаквим.
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У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ УНИШТЕНИ КОНТЕЈНЕРИ ЗА РЕЦИКЛАЖУ

Ноћу пале пластичне контејнере

ЗАПАЉЕНО РЕЦИКЛАЖНО ОСТРВО: Недостаје контејнер за папир у Насељу Матија Хуђи

Нажалост, од укупно 96 контејнера за разврставање отпада, до сада су несавесно
грађани уништили око 20 контејнера, тако да сада добар део рециклажних острва
није комплетиран

У

Сремској Митровици су на 32
локације постављена рецикла
жна острва са по три контејнера
за разврставање отпада. Контејнере је
ЈКП „Комуналије“ добило у оквиру пре
кограничног пројекта Србија – Хрват
ска „Стварање друштва без отада“.
Нажалост, од укупно 96 контејнера за
разврставање отпада, до сада су
несавесни грађани уништили око 20
контејнера, тако да сада добар део
рециклажних острва није комплети
ран.
Како наводи Тамара Милковић из
ЈКП „Комуналије“, учесница пројекта
„Стварање друштва без отпада“, у
машинској бази овог предузећа налази
се двадесетак уништених пластичних
контејнера.
- Најчешће су контејнери ноћу и
викендом паљени. У неколико наврата
запаљено је у истој ноћи неколико
рециклажних острва. Нажалост, ми не
можемо да закључавамо контејнере
због пражњења. Наши радници не
могу дежурати по цео дан и ноћ поред
контејнера. Зато још једанпут апелује
мо на грађане да правилно користе
пластичне контејнере, да не одлажу
запаљиве материје у њих. У оквиру
пројекта, који смо радили заједно са
Градом Осијеком, добили смо 96 кон

тејнера за пет амбалажу, пластику и
картон, односно направили смо 32
рециклажна острва са по три контејне
ра. Уништени контејнери се не могу
поправити, махом су изгорели, а наш
план је да у догледно време на мести
ма где недостају контејнери ставимо
нове – наводи Тамара Милковић.
Она напомиње да је једну ноћ неко
запалио комплетно рециклажно остр
во у дворишту Бајићеве школе у Срем
ској Митровици. Питање је и до када
ће „у животу“ остати остали пластични
контејнери по митровачким школама.
Уколико се и поставе нови контејне
ри, питање је колико ће се о истим
водити рачуна. Бахатост данашње
омладине, неправилно одлагање
отпада и небрига о друштвеној имови
ни, довели су до тога да данас у Срем
ској Митровици нажалост скоро и да
не постоји комплетно рециклажно
острво. Уста су нам пуна екологије,
заштите животне средине, сепарације
отпада. Међутим, очигледно је мало
оних који заиста воде рачуна о томе.
Шта ли ће нам рећи и партнери на
пројекту, комунално предузеће „Уни
ком“ из Хрватске, уколико дођу у кон
тролу?!
Подсетимо, „Стварање друштва без
отпада“ назив је пројекта чија је реа

лизација почела крајем децембра
2013. године. Реч је о програму доделе
неповратних средства Европске уније
у оквиру ИПА пројекта прекограничне
сарадње Хрватска - Србија, са циљем
повећања стопе прикупљеног отпада
кроз унапређивање механизма прику
пљања и управљања отпадом.
У оквиру пројекта ЈКП „Комуналије“
је за Град Сремску Митровицу обезбе
дио постављање 32 рециклажна остр
ва за примарну сепарацију отпада (пет
амбалажа, пластика и картон), поде
љено је 1.000 плавих канти индивиду
алним домаћинствима, исто толико је
подељено и компостера. Подељено је
и око 40 контејнера, такође за примар
ну сепарацију отпада предшколским
установама, основним и средњим шко
лама, а постављено је и седам мини
еко острва. У оквиру пројекта одржане
су и многобројне едукативне радиони
це у предшколским и школским уста
новама на територији Града.
Пројекат је финансиран средствима
Европске уније и његова реализација
је трајала две године. Укупна вредност
је 678.000 евра, при чему је фонд за
реализацију пројектних активности у
Србији био 324.203 евра, а у Хрватској
351.967 евра. 
Б. Селаковић
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СПОРТ

МИТРОВЧАНИ ПОКРЕНУЛИ ИНИЦИЈАТИВУ ЗА ИЗГРАДЊУ
ТАРТАН СТАЗЕ

Стаза за трчање
потребна граду

Састанак у Градској кући

Б

ивши и садашњи атлетичари и љуби
тељи краљице спортова из Сремске
Митровице покренули су иницијати
ву за постављање тартан стазе на сав
ском кеју, од „Риболовца“ па све до терет
ног моста. Покретач иницијативе Светлана
Шакотић, некадашња атлетичарка, рекла је
да доста људи трчи по насипу и да сви има
ју исти проблем, јер им је, како каже, напор
но када се трчи по бетону.
Иницијативу за изградњу овакве врсте
стазе за свега неколико сати потписало је

око 600 грађана који су на овај начин хте
ли да предоче локалној самоуправи идеју
којом би се још више промовисао спорт у
Сремској Митровици.
Тим поводом покрајински посланик Дми
тар Станишић прошле среде, 9. августа у
Градској кући разговарао је са покретачима
ове иницијативе и истакао да је пут од идеје
до реализације дуг, јер се мора прибавити
потребна документација, као и средства за
реализацију пројекта, те да је о роковима
још рано говорити. 
С. С.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У МИНИ КАЈАКУ

„Вал“ екипно трећи

П

рвенство Војводине у мини кајаку за
дечаке и девојчице рођене између
2004. и 2007. године одржано је 5.
августа у Бачкој Паланци на језеру Тиква
ра. Кајакаши „Вала“ су заузели екипно 3.
место, иза првопласираног „Таркета“ из
Бачке Паланке и другопласираног „Дунава“
из Бездана. Освојено је и пет медаља, и то
две сребрне и три бронзане. Друго место је
заузела Наташа Лаушевић у једноседу, у

Првенство Војводине

трци на 1.000 метара. У двоседу су Наташа
Лаушевић и Милица Масталовић у трци на
500 метара такође биле друге. Марко
Пепелчевић је у једноседу у трци на 1.000
метара био трећи, као и у двоседу у тркама
на 500 метара Никола Петровић и Михаило
Живковић. Александар Јовановић и Јован
Радмановић су били други у трци на 500
метара.

Б. З.
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Полумаратон
26. августа
У организацији Спортског
савеза Општине Рума, а под
покров итељс твом Општин е
Рума, 26. августа одржаће се
Први румски полумаратон. Ово
спортско такмичење већ сада
се најављује као спортска
манифестација године у Руми,
а очекивања су да ће наредних
година бити уврштено у прио
ритетне полумаратоне свих
тркача из наше земље и Бал
кана. Главна трка Румског
полумаратона је трка дужине
21,1 километра. Старт и циљ
ће бити на Градском тргу, а
трчаће се кроз главне улице
Руме. Поред ове полумаратон
ске трке, организоваће се и
ДДОР Трка задовољства у
дужини од три километра, а по
први пут у Руми ће се одржати
и Бамбини маратон. Реч је о
дечијој трци намењеној мали
шанима до две године, који ће
дужину од 4,5 метара моћи да
проходају, претрче или да је
савладају пузајући.
Поред главне полумаратон
ске трке, трке задовољства и
Бамбини маратона, одржаће
се и Бизнис штафетна трка, у
којој ће учествовати по три
члана једног предузећа, а сва
ки такмичар ће трчати трасу
дужине од седам километара.
И за ову трку као и за такмиче
ње у полумаратону, могу да се
пријаве предузећа која су из
наше земље и из иностран
ства.
Пријаве за 1. Румски полума
ратон трају до 25. августа, а
све информације се могу преу
зети са званичног сајта чија је
aдреса www.rumaraton.com.

БИЛИЈАР

Бојана Шарац
девета у Европи

Бојана Шарац из Лаћарк а
освојила је девето место на
Европском првенству у билија
ру за девојке, које је одржано
од 31. јула до 7. августа у
Холандији. Четрнаестогодишња
Бојана била је једна од најмла
ђих учесница на овом такмиче
њу, у конкуренцији 32 девојке из
Европе.
За М новине каже да је рела
тивно задовољна деветим
местом, с обзиром на то да је
трема учинила своје.
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КАКО СУ СЕ НЕКАДА ОБЛАЧИЛЕ ДЕВОЈКЕ У СОТУ

Била су то лепша времена

К

атицу Ђерки, 81. годишњу
баку из Сота, многи стари
ји Соћани памте као једну
од најлепше обучених девоја
ка у њиховом месту. Ова ведра
и увек насмејана бака каже да
је имала ту срећу што потиче
од једне од имућнијих кућа у
селу. Одувек је волела лепо
да се облачи, тако да је њен
„шифоњер“ увек био пун лепе
одеће. Са задовољством нам
је испричала како су се нека
да девојке облачиле у Соту. О
томе су некада девојке у селу
посебно водиле рачуна, а она
се по томе, посебно издваја
ла од других. Како нам каже,
отац јој је био колар. Израђи
вао је запрежна кола за коње
и дрвени намештај. Спаваћу
собу коју је њој израдио када
се удала и данас чува у свом
домаћинству.
- То је некада био цењен
занат и од њега се могло
лепо живети. Тако да сам ја
увек себи могла приуш
 тити
лепу одећу. Одувек сам воле
ла лепо да се облачим, пого
тово док сам била девојка.
Међутим, тада се нису могли
купити готови комади одеће.
Постојале су шнајдерке које
су шиле за нас. Све моје сук
ње и „рекле“, шила ми је бака
мог покојног супруга Марија
Ђерки. Она је била позна
та шнајдерка у Соту и шила
нам је свима. Мушке кошуље,
постељине, одећу за децу,
нама девојкама сукње, које су
се у то време највише носиле.
Бака Марија ми је шила све
што ми је било потребно, па
чак и моју венчаницу и шлајер
- са поносом каже бака Кати
ца, показујући нам своју фото
графију са венчања.
Сећа се времена када су
девојке у селу, строго водиле
рачуна о томе, где ће и шта ће
обући.
- Некада је ретко ко себи
могао приуштити плиш. Тај
материјал је био најцењенији
и најмодернији. Ја сам има
ла три сукње од плиша. Шило
се некада и од штофа и оста
лих материјала, али су ипак та
два била најцењенија. Када се
ишло у цркву, знало се да се
тада морају обући лепше сук
ње. На јутарње мисе облачи
ла сам сукње од цица, оплећ
ке, рекле и обавезно смо све
носиле мараме. Радним дани
ма смо носиле шлингане сук
ње. За вечерњице смо имале
жену која нас је чешљала и
за те прилике облачиле смо
другачију одећу. Када су биле
неке свечане прилике, носи

ле смо гранате око врата, а
и рекле су биле израђене са
њима, са свилицом и бисерчи
ћима - сећа се бака Катица.
У време свог девојаштва,
бака Катица је заједно са оста
лим пријатељицама излазила
у сеоски Дом културе на игран
ке. Тада је постојало неписа
но правило, да и мајке иду са
њима. Док су девојке плесале,
маме су седиле и посматрале.
- Тако је то морало да буде.
По повратку са вечерње мисе,
одлазиле смо најпре кући да
се пресвучемо како нам се на
игранци не би испрљале беле
свилене рекле. Јер кад пле
шемо с момцима, од њихових
руку би се оне испрљале, а
оне се не могу тако често пра
ти. Ми младе носиле смо у то
време одећу од маркизета и
свиле. Није их баш било лако
набавити, а све се тада плаћа
ло помоћу бонова и тачкица.
Али онај ко је желео лепо да
се обуче, сналазио се - каже
она.
укње су се носиле у
селу све до 1954. годи
не. Тада је и она као и
остале Соћанке, почела да
носи хаљине. Ништа од дота
дашњих сукања и рекли није
сачувала. Тада је сву своју
одећу продала у Бијељини.
- Данас ми је жало што
барем нешто од тих ствари
нисам сачувала. Остале су ми
само старе фотографије да
се сећам тих лепих времена.
Посебно ми је жао што нисам
сачувала сукње од „пепељаве“
свиле са ружицама од свили
це, које ми је израдила једна
жена из Бапске. Њу сам најви
ше волела - каже бака Катица.
На крају разговора нам
каже, како јој је жао када данас
види девојке у хеланкама и
фармеркама.
- Данас се девојке једностав
није облаче и не полажу толи
ко на гардеробу. Нама ништа
није било тешко. И поред тога
што нисмо имали струје, није
нам било тешко ручно прати,
штиркати и пеглати своју оде
ћу са пеглом на пару, све оне
беле шлингане рекле и сукње
које смо носиле. Стизале смо
све и скувати и спремити кућу,
ићи у башту и на њиву, али и
на игранке и посела. Та време
на су била много лепша него
данас. И поред немаштине,
народ је тада био задовољнији
и срећнији и увек се пронала
зило слободно време за дру
жење и разоноду - каже бака
Катица на крају разговора.
М. Н.

С
Катица Ђерки, осамдесетједногодишња бака из Сота (горе),
слика из млађих дана (доле)
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MALI OGLASI 022/611-556

KU]E I STANOVI
• Издајем гарсоњеру Матоше
ва 49 а, С. Митровица, тел.
069/640-443
• Издајем собе са купатилом у
центру С. Митровице, тел.
064/356-64-16
• Уступам право надоградње 4
стана односно 250 м2 уз
надокнаду у С. Митровици,
могућ договор, тел. 065/36116-38
• Издајем намештен једносо
бан стан у Насељу Орао, тел.
064/202-89-01
• Издајем једнособан наме
штен стан у Београду ЦГ иде
алан за студенте, тел. 064/65919-59
• Продајем кућу Краља Петра
Првог 64 на 7 ари плаца, тел.
063/711-00-69
• Издајем собу ученици у
Насељу Стари мост, тел. 612428
• Продајем стан 43 м2 у С.
Митровици Улица Краља
Петра Првог на раскрсници
(нова зграда преко пута СДК),
први спрат, тел. 065/262-47-73
• Издајем стан у Камењару без
централног грејања. Тел.
061/146-87-59
• Издајем собу у насељу Мати
ја Хуђи, ученицама или сту
денткињама. Тел. 022/623-370
• Издајем собу у насељу Мати
ја Хуђи, за две ученице или
ученика. Тел. 063/89-76-274
• Издајем намештену гарсоње
ру у центру С. Митровице, код
ископина. Тел. 064/073-92-06
• Издајем једнособан стан у
центру Новог Сада са интер
нетом. Тел. 064/35-99-865
• Продајем салаш на Босут
ском путу. Тел.065/467-68-76
• Издајем нов једноип
 особан
стан, комплетно опремљен,
плус тотал ТВ. Тел. 065/3-611638 и 022/611-638.
• Мењам две куће у Мачван
ској Митровици са помоћним
зградама на 8 ари плаца, за
стан, тел. 060/651-35-22
• Продајем једнособан стан 45
м2, високо приземље у насе
љу Орао у Сремској Митрови
ци. Тел. 063/553-325
Купујем мањи стан или
гарсоњеру у Новом Саду,
тел. 064/842-26-27

• Издајем ненамештен стан у
Насељу код касарне, тел. 632791
• Мењам две куће са помоћ
ним зградама на 8 ари плаца у
М. Митровици за стан Тел.
060/651-35-22
• Продајем кућу у Новом Саду,
насеље Клиса, површина око
300 м2. Тел. 063/553-325
• Продајем петособан стан у
центру Новог Сада, Улица
Јована Ђорђевића, иза Бано
вине, 154 м2, четврти спрат,
нема лифт, двоетажни, укњи
жен. Тел. 060/33-54-373.
• Продајем стан у Београду,
Миљаковац 2, 30 м2, тел.
064/140-32-21. 062/179-47-25
• Издајем намештен двособан
стан у Камењару, цг, тел.
064/652-26-04
• Издајем двособан стан у
Београду, цг, тел. 063/513-974
• Издајем кућу у С. Митровици,
Радиначки пут, слободна од 1.
августа, тел. 612-588
• Издајем дворишни намештен
стан на Белој ружи у Лаћарку,
100 евра са режијом, тел.
066/434-021
• Издајем једнособан наме
штен стан у Теслином насељу,
140 евра, стан + режија, тел.
066/434-021
• Продајем једнособан наме
штен стан у надоградњи (прва
зграда до Змајеве школе)
укњиж ен,
повољн о,
тел.
062/302-853
• Издајем стан за две ученице
код спортске хале, тел. 631462
• Примам ђак а на стан М.
Хуђи, тел. 625-209, 064/90923-62
• Продајем кућу 80 м2 плац 4
ара у Руми близу центра, тел.
065/534-77-65
• Издајем стан у Камењару без
централног грејања, тел.
061/146-87-59
• Продајем кућу у Руми 170 м2
Главна 60, двориште површи
не 1034 м2, тел. 473-024,
064/494-42-46
• Издајем једнособан наме
штен стан улаз посебан, греја
ње на гас, (има веш машина и
машина за сушење), Лаћарак,
тел. 671-845, 061/155-51-10
• Издајем намештену гарсоње
ру, нова градња, први спрат на
дуже време, цена 50 евра, тел.
627-528, 064/263-76-25

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи
(“Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09 - исп. 64/2010 - Одлу
ка УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 Одлука УС, 50/2013 .
Одлука УС, 132/2014 и 145/2014) Одељење за урбани
зам и грађење Општинске управе Општине Рума

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА 1-1-1
ДЕЛА ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ У РУМИ И НАЦРТ
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ДОБРИНЦИ
Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за
део Блока 1-1-1 дела централне зоне у Руми и Нацрт
Измена и допуна Плана генералне регулације насеља
Добринци трајаће 30 дана и то од 09. августа 2017.
године до 08. септембра 2017. године.
Напред наведени планови биће изложен на јавни
увид сваког радног дана од 8,00 часова до13,00 часова
у просторијама Јавног урбанистичког предузећа “План”
Рума, ул. 27 октобра бр. 7А у Руми.
Примедбе на напред наведене планове заинтересо
вана лица могу доставити у писаном облику Одељењу
за урбанизам и грађење Општинске управе Општине
Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 08. сеп
тембром 2017. године.
Комисија за планове ће након истека рока за јавни
увид размотрити примедбе које су достављене у току
јавног увида.
Датум , место и време заседања Комисије за планове
Општине Рума биће накнадно објављен у средствима
јавног информисања.
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
дипл. правник Тања Дробац
• Продајем кућу у Кузмину са
помоћним објектима Фрушко
горска 46, тел. 063/224-251
• Продајем започету кућу –
викендицу 100 м2 у Кудошу –
Рума на осам ари плаца са
воћем, тел. 069/756-528
• Издајем нов двособан наме
штен стан 50 м2 са климом и
интернетом, ктв, балкон, пар
кинг место, на дужи или краћи
временски период, тел. 617846, 063/668-983
• Издајем једноипособан стан
у у насељу Војводе Степе,
први спрат, ЦГ, усељив одмах,
тел. 069/641-552
• Издајем двособан празан
стан у Насељу Орао на дуже
време, тел. 063/853-66-17
• Продајем хитно кућу 62 м2, 7
ари плаца, грејање на гас
Марсилијева улица, тел. 640024, 064/422-21-37

Пиварска 13
Сремска Митровица

• Издајем екстра намештен
апартман у С. Митровици, тел.
617-846, 063/668-983
• Продајем кућу и башту у цен
тру Манђелоса или мењам за
једнособан стан или гарсоње
ру у С. Митровици, тел.
065/880-81-64
• Продајем кућу у Јарку са пра
тећим објектима на плацу од
20 ари, тел. 662-329, 064/45260-79
• Издајем собу ученицима и
студентима, Насеље М. Хуђи,
тел. 063/897-62-74
ВОЗИЛА VOZILA
Продајем фолцваген поло, 1.4
МПИ, 2001. годиште, регистро
ван до јануара 2018. године,
цена 1.600 евра, тел. 069/19128-80.
• Продајем алфу 156 ЈТД 2001.
дизел скоро регистрован,
мотор мали потрошач, лима
рија перфектна, тел. 064/44204-12
• Продајем шкоду фабију кла
сик у одличном стању, тел.
064/273-19-29
• Продајем путничко возило
дачију логан 1,4 у одличном
стању 2005, регистрована,
тел. 621-623, 062/894-36-82
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MALI OGLASI 022/611-556

Prognoza vremena
• Продајем плац у Врднику,
тел. 064/993-59-88
• Продајем у С. Митровици
2,11 хектара грађевинског
земљишта у индустријској
зони Север, тел. 064/280-9753
РАЗНО

• Продајем рено клио 2002.
годиште регистрован, тел.
651-154, 064/322-25-37
ПОЉ
ОПРИВРЕДА
POQOPRIVREDA
• Продајем круњач – прекру
пач Оџачки, тел. 650-008
• Продајем викендицу са воћ
њаком површине 23 ара, тел.
064/431-97-69
• Продајем пластеник у Врдни
ку, тел. 064/993-59-88
• Продајем јариће пет комада,
Манђелошки пут, С. Митрови
ца, тел. 631-462
ЛОКАЛИ LOKALI
• Издајем локал 50 м2 + 30 м2
летња башта (преко пута шко
ле Свети Сава), цена 150
евра, тел. 069/170-79-65,
069/233-13-00
• Издајем пословни простор за
разне делатности (ординаци
ја, играон
 ица) Улица Занатлиј
ска, тел. 639-029
• Издајем локал преко пута
Универекспорта, тел. 639-351,
069/324-28
• Продајем пословни простор
(недовршен) у центру Лаћар
ка, погодан за мед. лаборато
рију, зубарску ординацију, тел.
625-212, 064/007-28-15

• Издајем у Насељу Криваја у
М. Митровици локал 55 м2 са
два тоалета и магацинским
простором, погодан за разне
делатности, тел. 062/162-2075, 064/444-19-56
• Продајем локал у центру
Руме 24 м2 санитарни чвор,
укњижен, власник, цена по
договору, хитно, тел. 060/53883-33
• Издајем локал у Сремској
Митровици, 50 квадрата у
зони Златног јелена. згодан за
разне делатности, контакт
069/621-018.
ПЛАЦЕВPLACEVI
И
• Продајем 20 ари плаца, Фру
шка гора – Лежимир, тел.
063/135-04-24
• Продајем плац у Јаску,
викенд зона, површине 11 ари
и 32 м2. Тел. 473-024 и
064/494-42-46
• Продајем њиву у Хртковцима
у грађевинској зони 44 ара
(испарцелисано у четири пла
ца по 11 ари), 064/308-25-13
• Продајем земљиште 5598
квадрата у грађевинској зони
(преко пута Провамина), цена
4 евра по квадрату, тел.
069/622-453
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• Пружала бих помоћ у дома
ћинству, тел. 060/739-49-12
• Продајем замрзивач санду
чар 310 литара, цена 100
евра, тел. 614-147
• Продајем летње гуме 180 65
14, мало коришћене, 626-159
• Продајем бицикли средњи
женски, тел. 064/343-31-14,
640-024
• Жена са искуством чувала
би децу (може и на сат),
помоћ у кући по потреби и
договору, тел. 064/971-06-25
• Потребна жена за помоћ
полу-покретној женској особи
за бесплатно становање, тел.
632-798 и 063/77-95-112
• Продајем бицикли планинац
са 18 брзина, пећ креку, анти
декубит душек, неисправну
ел. косилицу и два старија
фот оа п ар ат а,
црн о-бел и
телевизор, мобилни телефон
Нокиа, тел. 632-798 и 063/7795-112
• Продајем прибор за клање,
оранију, рем, корито за шуре
ње. Цена 100 евра. Тел.
064/28-09-737.
• Продајем спаваћу собу ста
ринска, круњач, две машине
за шивење Багат са кабина
ма, соларијум, прикулицу за
кола (малу), сто за масажу,
тел. 064/479-36-94
• Продајем боце кисеоника,
ацетилена, скеле и друге бра
варске алате, тел. 063/591619
• Продајем креветац са душе
ком, собну љуљашку, огради
цу на расклапање, тротинет,
гуралицу, даску за преповија
ње, два сунцобрана за коли
ца двосед и књиге за први и
други разред, тел. 065/53477-65
• Продајем вучени бансек за
резање огревног дрвета,
мотор на струју 5 киловата,
цена 700 евра, тел. 064/87105-90
• Продајем камин алфа-плам,
спин пећ, четири гуме 155/80
Р13, 79Т, два бицикла, собни
бицикл, тел. 660-171
• Продајем антидекубитални
душек, кориштен десет месе
ци под гаранцијом, 064/32810-41
• Продајем суву храстову
даску, дечју шеталиц, дечји
бицикли до три године, вели
ку фотељу, тепих 2 х 150, тел.
063/869-09-05

Среда, 16. август
Мин. 20
Макс. 30
Ведро

Четвртак, 17. август
Мин. 20
Макс. 32
Ведро

Петак, 18. август
Мин. 22
Макс. 33
Ведро

Субота, 19. август
Мин. 22
Макс. 36
Делимично облачно

Недеља, 20. август
Мин. 22
Макс. 28
Ведро

Понедељак, 21. август
Мин. 19
Макс. 30
Делимично облачно

Уторак, 22. август
Мин. 19
Макс. 34
Делимично облачно

• Продајем мини телевизор
новији, тел. 064/240-33-27
• Продајем трофазну стубну
брусилицу са два камена за
оштрењ е,
тел.
621-623,
062/894-36-82
• Продајем телевизор, фри
жидер и канте за маст и кавез
за пилиће, тел.
630-352,
061/208-68-94, 064/536-41-79
• Продајем кровни носач за
кола, лежај клик-клак од ска
ја, кревет лежаљку за плажу,
плочу оплемењене иверице,
фритезу 5 литара, тост сен
двичар и педикир кадицу, тел.
069/215-02-83
• Продајем шиваћу машину и
већу фотељу, тел. 632-237,
065/518-45-16, звати увече,
• На продају машина за суше
ње веша горење, цена 17.000
динара у одличном стању,
тел. 064/206-45-49
• Продајем замрзивач са
ладлицама у исправном ста
њу, тел. 630-032
• Продајем штене немачког
патуљастог шпица, беле боје,
стар 7 недеља, 061/208-04-24
• Служила бих старију женску
особу уз надокнаду или
некретнину, тел. 062/857-8982
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IZ MATI^ARSKOG
ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИ БРАК: Славиша
Несторовић и Теодора Штањо,
Борис Матичић и Милица Мла
ђеновић, Славољуб Миловано
вић и Светлана Давидовић
ДОБИЛИ СИНА: Цветковић
Живко и Ана - Грабовци, Главаш
Срђан и Мирјана - Рума, Шкорић
Младен и Ивана - Нови Сланка
мен, Јовановић Мирослав и Сми
ља - Ириг, Марковић Милош и
Дајана - Никинци, Јовановић
Тихомир и Ивана, Немет Игор и
Слађана - Хртковци, Керић Сини
ша и Сања, Башчовановић Вла
дан и Драгана, Распоповић Дани
ло и Јелена, Спаић Саша и
Душица, Јосиповић Страхиња и
Данијела - Сремска Митровица,
Зарић Милош и Марина - Вишњи
ћево, Гачић Борислав и Данијела
- Платичево, Јакић Миленко и
Јована - Нови Сад, Окулић Дра
гиша и Горанка – Стара Пазова,
Бојовић Горан и Мила - Сремска
Каменица, Гачић Бранислав и
Ана - Бачинци, Антонић Никола и
Драгица, Брљак Срђан и Јелена
- Лаћарак, Јовановић Срђан и
Слађана - Доњи Товарник.
ДОБИЛИ ЋЕРК У: Радмано
вић Саша и Светлана - Грабов
ци, Цветиновић Драган и Тама
ра, Стојаковић Тихомир и Андри
јана, Топић Божидар и Ивана,
Неџиповски Ђура и Александра
- Рума, Јанковић Мирослав и
Драгана - Витојевци, Рајшић
Срђан и Милка - Лаћарак, Гро
зданић Немања и Милица Вашица, Маринковић Саша и
Љиљана - Шид, Дрљача Драган
и Наташа - Путинци, Чеврндић
Богдан и Александра, Самарџија
Огњен и Дајана - Сремска
Митровица, Николић Иван и
Илић Николић Тијана - Голубин
ци, Хорват Иван и Анкица - Ста
ра Пазова.
УМРЛИ: Слободан Марковић,
рођ. 1932; Стоја Ковачић, рођ.
1938; Миле Кнежевић, рођ. 1955;
Михајло Цингели, рођ. 1947;
Веселинк а Зарић, рођ. 1950;
Даница Митровић, рођ. 1944;
Ненад Страценски, рођ. 1955;
Милутин Карас, рођ. 1955; Миља
Боснић, рођ. 1939; Мирко Иван
чевић, рођ. 1935; Илона Пап,
рођ. 1969; Бранко Вукић, рођ.
1952; Даринк а Флорјан, рођ.
1942; Владимир Стојковић, рођ.
1978; Јованка Чекеринац, рођ.
1932; Василк а Лакетић, рођ.
1952; Милица Мишић, рођ. 1953;
Славојка Токановић, рођ. 1932;
Бранко Дивљак, рођ. 1938; Анка
Шубаклија, рођ. 1946; Драгана
Штерлеман, рођ. 1985; Савк а
Јовк овић, рођ.1930; Десанк а
Вукојевић, рођ. 1938; Љубица
Мишковић, рођ. 1928; Душко
Паспаљ, рођ. 1955; Бранко Пав
ков, рођ.1937.

RUMA
УМРЛИ: Љиљана Бегојевић,
рођ. 1962; Златка Михић, рођ.
1938; Перо Вукелић, рођ. 1942;
Милан Буквић, рођ. 1929; Јови
ца Јовановић, рођ. 1964; Невен
ка Тарбук, рођ. 1978.
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САОПШТЕЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Расветљене крађе
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици поднеће, по
налогу надлежног тужилаштва, кривичну прија
ву у редовном поступку против жене из Шапца и
мушкарца из Београда, због постојања основа
сумње да су извршили кривична дела тешка
крађа и крађа.
Осумњичени се терете да су провалили у при
ватну кућу из које су украли накит, као и да су од
једне особе украли новчаник са документима и
новцем.

Пронађене стабљике
индијске конопље
Полиција у Руми поднеће, по налогу надле
жног тужилаштва, кривичну пријаву у редовном
поступк у против тридесетдеветогодишњег
мушкарца, због постојања основа сумње да је
извршио кривично дело неовлашћена производ
ња и стављање у промет опојних дрога.
Приликом претреса стана и других просторија
у којима борави осумњичени, пронађена је 31
биљка индијске конопље и око 153 грама суве
биљне материје сумњиве на марихуану.

Недозвољена
производња дувана
Припадници Министарства унутрашњих
послова у сарадњи са Управом за дуван, Упра
вом царине, Пореском управом и Безбедносно
- информативном агенцијом у акцији која је
спроведена на територији Панчева, Сремске
Митровице и Шапца идентификовали су парце
ле са илегалним засадима дувана, површине од
око 17 хектара, што је еквивалентно просечном
приносу осушеног дувана у количини од око 34
тоне.

Против осам лица поднете су кривичне прија
ве за недозвољену производњу, а против четири
лица поднете су прекршајне пријаве.
Процењено је да би штета која би могла да
буде нанета буџету Републике Србије, да су се
од уништеног дувана направиле цигарете, на
име акциза и ПДВ-а износила око три милиона
евра.
Наиме, вредност сушеног резаног дувана на
црном тржишту износи око девет евра по кило
граму, те би корист коју би имали нелегални
произвођачи била око 300.000 евра.
- Овом акцијом откривено је 17 хектара неле
галног засада дувана и то уз помоћ снимања
терена специјалним камерама са сателита, које
детектују специфичан хлорофил који испушта
биљка дуван. У овој акцији је у сарадњи са
фитосанитарном инспекцијом уништено око 34
тоне нелегално засађеног дувана , што одгова
ра укупној количини сушеног дувана која је
заплењена за првих шест месеци ове године –
рекао је директор полиције Владимир Ребић.
Директор Полиције је поручио да ће са актив
ностима на утврђивању нелегалних засада
наставити и да ће бити предузете све мере да
се спречи даља нелегална производња дувана.
- Влада Републике Србије формирала је
половином прошле године Радну групу за борбу
против кријумчарења дувана, коју чине пред
ставници Дирекције полиције, Безбедносно –
информативне агенције, Пореске управе, Упра
ве царина и Управе за дуван. Резултати ове
радне групе свакако не би били толико добри
без подршке Републичког јавног тужилаштва,
фитосанитарне инспекције, Управе за биље и
тржишне инспекције. Захваљујући координира
ним активностима ових државних органа, про
шле године смо забележили значајно повећање
и открили 311.000 шверцованих боксова цигаре
та у односу на 72.000 боксова у 2015. Такође,
забележено је повећање од 42 одсто што се
тиче заплена сушеног дувана, односно откриве
на је 101 тона у односу на 71 тону у 2015 – рекао
је Ребић, који је иначе и председник поменуте
Радне групе.
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ШКОЛА ПЛИВАЊА У ПЕЋИНЦИМА

Све већа заинтересованост
деце за пливање

П

очевши од 1. јула на пећиначким
базенима сваког уторка, четвртка и
суботе одржавају се часови пливања
за најмлађе који желе да науче да пливају
или оне мало старије који желе да усаврше
разне технике пливања. Захваљујући сарадњи са пећиначком локалном самоуправом,
Спортски савез „Развој спортова“ и Базени
Пећинци и ове године успешно реализују
бесплатну школу пливања коју воде искусни
и обучени инструктори.
Од првих корака упознавања са водом и
разбијања страха, преко вежби у води до
коначног развијања разних стилова пливања, инструктори се труде да из године у
годину унапреде програм рада са децом,
али и оно најважније – да што више полазника на крају сезоне самостално плива у
базену.
- Заинтересованост деце је велика и ове
године имамо преко 130 полазника, који су
подељени у три групе – пливачи, пливачи
без кондиције и технике и непливачи. Задовољни смо како тренинзи напредују, јер су
већ нека деца из категорије непливача прешла у категорију пливача, а многа су већ
развила одличне технике пливања. Наш
циљ свакако је да што више деце научи
да плива, али исто тако и како се понаша у

води или поред ње. Учимо их да не трче око
базена, јер су плочице влажне и клизаве, па
може доћи до падања и повређивања. Такође их учимо да у базен не улазе одмах након
оброка и без надзора – истакао је Иван Стојаковић инструктор пливања, и додаје да је
ове године програм рада са децом унапре-

ђен тако да су обезбеђене даске за пливање
за сваког полазника, као и обручи и октагони
за вежбе роњења и зарона.
Тренинзи се одржавају сваког уторка,
четвртка и суботе од 19 до 20 часова, а пријаве и даље трају и могу се обавити доласком на било који од тренинга.
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Вођење пословних књига за:
• привредна друштва
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• пољопривредна газдинства
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• буџетске кориснике
Пореско саветовање
Трансферне цене
Сремска Митровица
Доситејева 57
Тел: 022/611556
0606437353

