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28новихвозилаза
сремскуполицију
Након што је про шле субо

те, 16. сеп тем бра у Бео гра
ду, испред Пала те Срби је, 

извр ше на при мо пре да ја слу жбе
них патрол них вози ла за потре бе 
свих поли циј ских упра ва у Срби ји 
од стра не Мини стар ства уну тра
шњих посло ва, вози ла наме ње на 
срем ској поли ци ји сти гла су истог 
дана и у Срем ску Митро ви цу.

Патрол на вози ла наме ње на 
општој и сао бра ћај ној поли ци ји 
била су пар ки ра на на Град ском 
тргу у Срем ској Митро ви ци, да би 
затим била рас по ре ђе на по свим 
орга ни за ци о ним једи ни ца ма ове 
Поли циј ске упра ве.

Срем ска поли ци ја је сада бога
ти ја за 28 нових вози ла.

Б.С.
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У неким новинама сам недавно прочитала твит 
Горана Јешића, а поводом протеста у Шиду. Јешић 
коментарише те протесте и каже „град чији је 

најславнији суграђанин страдао од усташког режима, 
противи се да деца избеглице похађају његове школе“. 
Ах, како је то романтичарска представа о страдалницима. 
Као, Шиђани који су некада и сами пострадали, или чији 
су преци страдали због тога што су били друге нације или 
вере, по дефиницији би требали да имају саосећања за 
људе који и страдају данас. Како да не. 

Како страшно уме да удари управо жртва и то не на 
џелата већ на другу жртву, сведочи погром над Јеврејима 
у пољском граду Кјелце. Тај погром се догодио одмах 
након завршетка Другог светског рата и ослобађања 
нацистичких логора. Када је оно нешто мало преживелих 
Јевреја почело да се враћа кућама у градићу Кјелце 
постали су свесни да то неће да изађе на добро. Јер, 
мештани су већ поузимали и развукли јеврејску имовину 
мислећи да се нико жив из Аушвица и Треблинке неће 
вратити. Међутим, било је преживелих, али су они били 
суочени са тако страшним антисемитизмом и погромом 
да су побегли, наравно они који су преживели пољску 
милост, главом без обзира. 

Ово је без сумње мучна прича, помало невероватна с 
обзиром на то да су Пољаци сами били жртве нациста, да 
су третирани као нижа раса и да је и њих изгинуло на 
милионе у Другом светском рату.

Антисемитизам је дубоко укорењен на европском тлу. И 
није Хитлер први који се сетио „коначног решења“. Он је 
можда био најодлучнији, али не и најоригиналнији. 

А што се тиче протеста у Шиду и осталим местима, 
најсмешније ми звучи аргуменат да се родитељи противе 
укључивању малих миграната у школски систем зато што 
се брину за квалитет наставе. Е, то ме оборило с ногу. 
Све им је друго потаман, само је квалитет наставе споран. 
Али, наравно, мора се наћи неко сувисло оправдање, да 
не испаднемо пред светом баш толики нељуди. Јер, наша 
држава је тако гостољубива и широкогруда, ми смо 
сиромашни, али племенити, па како онда Шиђани да 
испадну мање племенити од своје државе и њеног 
председника? Не иде. Зато су се они сетили да закерају 
на квалитету наставе, на нечему што се ни у лудилу не 
може измерити. То свакако лепше звучи. Прво, испада да 
су с правом забринути за наставни процес, друго, нису 
фашисти. Али, питам се шта би било да је њима стигло 
200 малих Пољака, или 200 малих Руса, или Шпанацa 
који такође не знају српски језик? Да ли би онда правили 
протесте и бунили се против интеграције?

Ово што се догађа у Шиду нема никакве везе са 
квалитетом наставе, то је протест против људи 
друге боје коже и друге вере. То је протест из 

страха, и то треба нагласити. И то сви знају, само неки се 
тога стиде, а неке је баш брига. Неки су више неки мање 
лицемерни, дочим су државне институције убедљиво 
највећи лицемер. Јер, то што раде у Шиду нема везе с 
мозгом, али то им је неко вероватно наложио и сад на 
силу бога мора тако да се ради. Држава је ово закувала, 
па зато протестују родитељи и они брину за квалитет 
наставе, а учитељи и наставници ћуте ко заливени. Они 
су, као и увек, задовољни квалитетом наставе. 

Али, питам се шта 
би било да је 

њима стигло 200 
малих Пољака, 
или 200 малих 

Руса, или 
Шпанацa који 

такође не знају 
српски језик? Да 

ли би онда 
правили протесте 

и бунили се 
против 

интеграције?
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ПРО ТЕ СТИ РОДИ ТЕ ЉА ИЗ ШИД СКЕ ОПШТИ НЕ ЗБОГ УКЉУ ЧИ ВА ЊА ДЕЦЕ 

Нисмо раси сти и фаши сти, 
да наша деца иду у раз ред

Роди те љи кажу
да нису про тив 

мигра на та и
да то што су

ока рак те ри са ни
као наци сти и

шови ни сти,
не заслу жу је

ника кав комен тар. 
Наво де да нису
про тив тога да

се деца мигра на та 
шко лу ју, али не

у мешо ви тим
раз ре ди ма

Први сеп тем бар ове 
годи не био је дру га чи
ји од прет ход них. Иако 

су у 15 општи на ђаци 
мигран ти доче ка ни срдач но, 
нај ви ше је одјек ну ла вест о 
оној где тако није. Вест да 
ће од ове школ ске годи не 
Мини стар ство про све те 
укљу чи ти више од 100 деце 
мигра на та у наста ву у чети
ри основ не шко ле у шид ској 
општи ни, иза зва ла је нега
тив не реак ци је код роди те
ља. Сво је него до ва ње роди
те љи су иска за ли на неко
ли ко мир них про тест них 
ску по ва који су одр жа ли у 
Шиду, Ада шев ци ма, Вишњи
ће ву, Моро ви ћу и Бачин ци
ма. На одр жа ним ску по ви ма 
запо че ли су и са пот пи си ва
њем пети ци је, а неки од 
роди те ља исти чу да ће уко

ли ко деца мигран ти сед ну у 
школ ске клу пе, сво ју децу 
испи са ти и пре ба ци ти у дру
гу шко лу. 

Од Школ ске упра ве у 
Новом Саду зах те ва ју да им 
се доста ви ела бо рат о инте
гра ци ји деце мигра на та у 
школ ски систем, због њихо
ве забри ну то сти о начи ну 
инте гра ци је и ква ли те та 
наста ве која ће се спро во
ди ти. 

До сада је у шко ла ма у 
Срби ји упи са но 252 деце 
мигра на та. Како наво де у 
Коме са ри ја ту за избе гли це, 
про те ста роди те ља није 
било ниг де осим у Шиду. У 
Шиду је наја вље но још 
неко ли ко про те ста на који ма 
се наста вља него до ва ње 
роди те ља због пола ска 
деце мигра на та у шко ле.

Страх роди те ља
за обра зо ва ње 

своје деце

Про те сти роди те ља и 
њихо во него до ва ње због 
пола ска деце мигра на та у 
шид ске шко ле, ока рак те ри
са ни су у неким меди ји ма 
као сра ман про из вод екс
тре ми зма, с обзи ром на то 
да је Шид једи ни град где су 
орга ни зо ва ни про те сти због 
пола ска деце мигра на та у 
шко лу. Роди те љи кажу да 
нису про тив деце мигра на та 
и да то што су ока рак те ри
са ни као наци сти и шови ни
сти, не заслу жу је ника кав 
комен тар. За себе кажу да 
су погре шно про це ње ни и 
да се о њима ство ри ла 
погре шна сли ка у јав но сти, 

а самим тим и ружна сли ка 
о Шиду, који је оду век био 
дома ћин ски рас по ло жен 
пре ма сви ма. Наво де да 
нису про тив тога да се деца 
мигра на та шко лу ју, али не у 
мешо ви тим раз ре ди ма. 
Како кажу, настав нич ки 
кадар није аде кват но оспо
со бљен за такву врсту 
наста ве. Самим тим сма тра
ју да њихо ва деца неће 
доби ти аде кват но и ква ли
тет но зна ње потреб но за 
даљи наста вак шко ло ва ња.

 Нарав но да нисмо про
тив те деце, сва ко деце има 
пра во на шко ло ва ње. Ми 
има мо тро је деце који поха
ђа ју основ ну шко лу у Ада
шев ци ма. Нај ста ри је дете 
нам иде у осми раз ред. Оно 
због чега смо ми као роди те
љи забри ну ти јесте како ће 

Про те сти роди те ља
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се она ква ли тет но спре ми ти 
за даљи наста вак шко ло ва
ња, с обзи ром на то да ће 
деца мигра на та због непо
зна ва ња срп ског јези ка учи
ти по посеб ном про гра му и 
због тога настав ни ци неће 
моћи довољ но да се посве
те нашој деци. Дру ги раз лог 
нашег него до ва ња је што 
нас роди те ље нико није 
бла го вре ме но оба ве стио о 
томе. Сазна ли смо тек на 
почет ку школ ске годи не. 
Ништа лич но немам про тив 
било чије деце и мислим да 
смо се ми до сада пока за ли 

као добри дома ћи ни пре ма 
сви ма. Тако ће бити и сада 
и ми ћемо испо што ва ти све 
оне који живе овде с нама, а 
тако смо вас пи та ли и сво ју 
децу. Испо што ва ће мо и сва 
пра ви ла која смо доби ли од 
шко ле. Мислим да што се 
њихо вих међу соб них одно
са тиче, ту неће бити ника
квих про бле ма и да ће се 
сви они лепо укло пи ти и 
међу соб но дру жи ти. Једи но 
због чега сам нај ви ше 
забри ну та је ква ли тет наста
ве за нашу децу и коли ко ће 
они успе ти да се довољ но 

спре ме за упис у сред ње 
шко ле. Надам се да ће се 
наћи аде кват но реше ње за 
то  каже за М нови не Маја 
Ђурић из Ада ше ва ца.

 Ми не зна мо да ли су та 
деца вак ци ни са на, каквог су 
здрав стве ног ста ња. Они 
дола зе са рат них под руч ја. 
Начу ли смо да ће њима пре
во ди лац да пре во ди на 
арап ски језик, час од 45 
мину та није дово љан ни 
нашој деци. Ми нема мо 
ништа про тив тога што их 
наша држа ва уво ди у обра
зов ни систем, али нека они 

буду у посеб ним оде ље њи
ма. Тако би лак ше пра ти ли 
наста ву, а и неће оме та ти 
нашу децу – изја вио је за 
Вечер ње ново сти Горан 
Хрчек, један од пот пи сни ка 
пети ци је и отац деча ка који 
поха ђа дру ги раз ред основ
не шко ле у Вишњи ће ву. Он 
твр ди да ће сина пре ба ци ти 
у обли жњу шко лу у Јаме ну, 
само ако се деца мигра на та 
поја ве у ђач ким клу па ма.

Деца мигран ти
кул тур ни и
послу шни

У при хват ним цен три ма у 
Шиду, поред сама ца, сме
штен је и већи број роди те

МИГРА НА ТА У РЕДО ВАН ШКОЛ СКИ СИСТЕМ

али не жели мо 
са мигран ти ма

Покра јин ски секре та ри јат 
за обра зо ва ње, про пи се, 
упра ву и наци о нал не мањи не 
саоп штио је да је пита ње које 
се одно си на поха ђа ње 
наста ве деце мигра на та у 
шко ла ма на тери то ри ји Репу
бли ке Срби је, па и у основ
ним шко ла ма на тери то ри ји 
општи не Шид, у над ле жно сти 
Мини стар ства про све те, 
одно сно Школ ске упра ве 
Нови Сад. 

 Покра јин ски секре та ри јат 
за  обра зо ва ње, про пи се, 
упра ву и наци о нал не мањи не 
– наци о нал не зајед ни це 
подр жа ва упис деце мигра на
та у шко ле и, буду ћи да се 
ради о основ ним шко ла ма на 
тери то ри ји АП Вој во ди не, 
Покра јин ски секре та ри јат ће 
у окви ру сво јих над ле жно сти 
пру жи ти одго ва ра ју ћу подр
шку у реша ва њу овог про бле
ма – наво ди се у саоп ште њу.

У град ском пар ку у Шиду, у неде љу 17. сеп
тем бра, одр жан је још један скуп забри ну тих 
роди те ља из шид ске општи не. Са овог ску па још 
јед ном роди те љи су посла ли пору ку да су про
тив тога да њихо ва деца сед ну зајед но у школ
ске клу пе са децом мигра на та, али не из раз ло га 
што мрзе ту децу, него зато што су забри ну ти за 
сигур ност њихо ве деце с обзи ром на низ неми
лих ситу а ци ја са мигран ти ма који су се деси ли 
прет ход них месе ци. Тако ђе изра зи ли су сум њу 
да ће се укљу чи ва њем деце мигра на та у обра
зов ни систем, ума њи ти ква ли тет наста ве за 
њихо ву децу. Како је јед на од мај ки при ли ком 
обра ћа ња ску пу иста кла, роди те љи се нису оку
пи ли како би при ча ли о нечи јој вери, с обзи ром 

да годи на ма у шид ској општи ни живе наци о нал
не мањи не и где се ника да није поста вља ло 
пита ње ко је које вере и наци је. Као основ ни 
раз лог оку пља ња наве ли су забри ну тост за 
обра зо ва ње сво је деце и њихо ву сигур ност 
Један од њихо вих зах те ва је да се деци мигран
ти ма обез бе ди наста ва у уста но ва ма и учи о ни
ца ма, где ће наста ва бити при ла го ђе на њихо вом 
јези ку, узра сту и зна њу, као и да им се обез бе де 
усло ви за шко ло ва ње али на начин да то не 
реме ти нико га. На кра ју ску па неза до вољ ни 
роди те љи доне ли су закљу чак да нико од њих 
неће пусти ти сво ју децу у шко лу уко ли ко наста ву 
у њима буду поха ђа ла деца мигра на та, све до 
оног момен та док се њихо ви зах те ви не испу не.

Покра ји на 
подр жа ва 
упис у
шко ле

Скуп забри ну тих роди те ља
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ља са децом. Са њима у 
окви ру дечи јих кута ка, 
Дечи јег села, сва ко днев но 
раде вас пи та чи и оста ли 
струч ни кадар, а редов но 
се орга ни зу ју ради о ни це 
где они кроз игру и уче ње 
про во де сво је сло бод но 
вре ме. Зден ка Поњи гер из 
Шида неко ли ко месе ци је 
про ве ла у при хват ном цен
тру где је ради ла и пома га
ла мигран ти ма и већи део 
вре ме на про во ди ла са 
децом. О сво јим иску стви
ма са њима она каже:

 Има ла сам при ли ку 
више од годи ну дана да 
про во дим вре ме како са 
том децом тако и са њихо
вим роди те љи ма. Међу 
њима има доста шко ло ва
них, обра зо ва них и кул тур
них људи. Моја иску ства са 
децом су јако лепа. Они су 
сви уми ља ти и кул тур ни и 
сви су они послу шна деца. 
Сва ко днев но људи из 
Дечи јег села раде са њима, 
тако да су они већ навик ну
ти на неке оба ве зе и сигур
на сам да једва чека ју да 
кре ну у шко лу. Ја нисам 
има ла нега тив них иску ста
ва са њима. Имам и ја дете 
у основ ној шко ли. Мишље
ња сам да тре ба пред у зе ти 
пре вен тив не меди цин ске 
мере са њима, како би ми 
роди те љи били без бед ни у 

У Коме са ри ја ту за избе гли це кажу да у дру
гим општи на ма где мигран ти кре ћу у шко ле 
није било про бле ма, и да су само у шид ској 
општи ни забе ле же не ова кве реак ци је. Из Коме
са ри ја та наво де и да је за обу ку настав ни ка, 
књи ге и при бор заду же но Мини стар ство про

све те, а бри гу о пре во зу до шко ле и ужи ни пре
у зео је Коме са ри јат за избе гли це, а да су деца

мигран ти и њихо ви роди те љи реа го ва ли 
пози тив но на при чу око упи са у шко лу, јер ће им 
то омо гу ћи ти да стек ну при вид нор мал ног 
живо та.

Про бле ми само у шид ској општи ни

Пове ре ни ца за зашти ту рав но прав но сти 
Бран ки ца Јан ко вић изра зи ла је оче ки ва ње да 
ће на тери то ри ји Шида, где роди те љи про те
сту ју због тога што ће локал на деца ићи у шко
лу са мигран ти ма, бити ство ре ни усло ви за 
рав но прав но оства ри ва ње пра ва на обра зо ва
ње.

 Како се наво ди у саоп ште њу, пове ре ни ца је 
оце ни ла да Срби ја пошту је међу на род не зако
не и негу је вред но сти хума ног и толе рант ног 
дру штва, али да посто је поје ди нач ни слу ча је ви 
попут нера зу ме ва ња и пред ра су да роди те ља 

чија деца тре ба да у Шиду поха ђа ју шко лу са 
децом избе гли ца ма и мигран ти ма.

 Деца су јед на од нај о се тљи ви јих дру штве
них гру па, а наро чи то када су у пита њу деца 
која су се сусре ла са ужа си ма рата и суо чи ли 
са раз два ја њем од поро ди ца, међу који ма неки 
и са губит ком нај бли жих. Важну уло гу у њихо
вом при ла го ђа ва њу и осна жи ва њу упра во има
ју шко ле као место на коме се деца, изме ђу 
оста лог, уче и вред но сти ма толе ран ци је, међу
соб ног пошто ва ња и при хва та ња раз ли чи то сти 
 наве ла је Јан ко вић.

То су деца са рат ним тра у ма ма

Саста нак у Општи ни
са дирек то ри ма шко ла

Зден ка Поњи герРомко Папуга
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том сми слу. Не тре ба пра
ви ти вели ке тен зи је како их 
не бисмо пре не ли на децу 
и самим тим пра ви ли лошу 
сли ку о нашем гра ду. Та 
деца нису сво јом вољом у 
Шиду иако су при ну ђе ни и 
реше ни да оста ну овде, 
зашто да се њихо вој деци 
не омо гу ће усло ви за шко
ло ва ње  исти че Зден ка.

Нажа лост, шта о упи су 
мигра на та у редо ван школ
ски про грам мисле настав
ни ци и дирек то ри шид ских 
основ них шко ла, меди ји 
нису успе ли да сазна ју, јер 
нико није желео било шта 
да комен та ри ше за меди је. 
Пре ма незва нич ним 
инфор ма ци јама до којих су 
нови на ри дошли, дирек то
ри ма и про свет ним рад ни
ци ма није дозво ље но да 
кому ни ци ра ју са меди ји ма. 

Из Општи не Шид за 
Радио теле ви зи ју Срби је 
крат ку изја ву је дао начел
ник Општин ске упра ве 
Ром ко Папу га. Он је рекао 
да то што су се у прет ход
ном пери о ду деси ли поје
ди нач ни инци ден ти у Шиду 
у који ма су уче ство ва ли 
мигран ти не тре ба дово ди
ти у везу са ново на ста лом 
ситу а ци јом.  

 То не тре ба шири ти, 
пого то во што та нека лоши
ја иску ства поти чу не од 
деце и не од поро ди ца са 
децом – изја вио је за РТС 
Папу га.

Стра те ги ја
укљу чи ва ња у 

обра зов ни систем
Помоћ ни ца мини стра за 

пред школ ско и основ но 
обра зо ва ње и вас пи та ње 
Весна Недељ ко вић раз го ва
ра ла је 12. сеп тем бра у Шиду 
са дирек то ри ма основ них 
шко ла те општи не о про це су 
укљу чи ва ња деце мигра на та 
у обра зов ни систем. На 
састан ку је успо ста вље на 
мре жа подр шке шко ла ма на 
локал ном нивоу како би се 
омо гу ћи ло да 113 деце 
мигра на та из два при хват на 
цен тра, Ада шев ци и Прин ци
по вац, поч ну са поха ђа њем 
наста ве у чети ри шко ле у 
Шиду.

 На про це су укљу чи ва ња 
деце мигранaта у обра зов ни 
систем Мини стар ство ради 
зајед но са Мини стар ством 
здра вља, Мини стар ством за 
рад, запо шља ва ње, соци јал
на и борач ка пита ња, Коме
са ри ја том за избе гли це и 
Уни це фом, што гово ри о 
одно су Вла де Репу бли ке 
Срби је пре ма овом пита њу  
рекла је Недељ ко вић и 
нагла си ла да сва ко дете има 
пра во на обра зо ва ње и да 
децу не би сме ли дели ти на 
бео град ску, мигрант ску и 
шид ску.

Она је дода ла да је Мини
стар ство у спро во ђе њу ових 
актив но сти посеб но води ло 
рачу на о деци која су без 
роди тељ ске прат ње као и о 
потре ба ма деце која су већ у 
обра зов ном систе му исто 
као и о оној која ће ући у 
обра зов ни систем.

Мини стар ство пре по зна је 
раз ло ге за страх код роди те
ља који лежи у недо вољ ној 
инфор ми са но сти сре ди не, 
као и спо ра дич ним иску стви
ма са одра слим мигран ти ма, 
међу тим, то не сме да буде 
раз лог да се деци мигран ти
ма ускра ти пра во на обра зо
ва ње. Посто ји јасна стра те
ги ја укљу чи ва ња деце мигра
на та у обра зов ни систем 
Срби је, која је фор му ли са на 
кроз струч но упут ство, а 
обез бе ђе на је и мен тор ска 
подр шка савет ни ка. Посто је 
и шко ле у који ма је све то 
при ме ње но и оне могу послу
жи ти као при мер добре прак
се, пору чи ла је Недељ ко вић.

Мини стар ство кроз струч
на упут ства и мен тор ску 
подр шку савет ни ка спро во ди 
јасну стра те ги ју укљу чи ва ња 
деце мигра на та у обра зов ни 
систем. Е. М. Н.

Већи на комен та ра гра ђа на 
обја вље них на сај то ви ма 
наци о нал них меди ја пока зу је 
да добар део нашег дру штва 
пози тив но оце њу је про те сте 
роди те ља. Тек мањи број 
комен та то ра сма тра да су 
про те сти и одлу ке мешта на 
шид ских села сра мот ни.

- Ја сам избе гли ца из 
Босне и знам тач но како ми 
је било када сам дошла у 
Срби ју, није до деце до нас 
је. Нисмо људи. Не уме мо да 
пре по зна мо туђу муку и бол. 
Деца мигра на та су иму но-
ло шки зашти ће на то зна чи 
није про блем. Про блем је 
рели ги ја и боја коже, децу су 
тако ђе нау чи ли како да их 
пре по зна ју. Деца нису кри ва 
што су пар ман гу па напра-
ви ли хаос по шид ској општи-
ни. Па ми смо дно дна од 
наро да и ништа више, један 
је од мало број них комен та-
ра којим се осу ђу је пона ша-
ње роди те ља.

Комен та ри

Про те ст роди те ља из Вишњићева, јер њихо ва деца иду у исту 
шко лу са децом мигран ти ма струч ња ци оце њу ју као сра ман про
из вод екс тре ми зма. Екс тре ми зма у којем смо ми нај бо љи, а „они 
дру ги“ нај го ри људи, пише Блиц. Роди те љи у основ ној шко ли у 
Вишњи ће ву изра зи ли су неза до вољ ство јер су, како кажу, упла
ше ни за без бед ност и хиги је ну сво је деце?! Чак 200 људи буни ло 
се про тив одлу ке да њихо ва деца и „она дру га“ деле исту учи о ни
цу. А та „дру га деца“ побе гла су од рата који је опу сто шио њихо ве 
земље. Тамо су редов но поха ђа ла шко лу, поче ла да сти чу основ
но обра зо ва ње, али су били при ну ђе ни да све напу сте и кре ну у 
непо зна то. Дошав ши у туђу земљу, уме сто добро до шли це, суо че
ни су са одба ци ва њем.

Соци о лог Рат ко Божо вић рекао је за Блиц да се такво пона ша
ње може ока рак те ри са ти као екс тре ми зам.

 Нажа лост, ми смо у вели ким про бле ми ма са раз у ме ва њем 
дру го га и то одав но. Суштин ски, пре ки ну ли смо кому ни ка ци ју и са 
собом и са дру ги ма не поку ша ва ју ћи да сазна мо ко су и какви су 
запра во „ти дру ги“. То је пара диг ма дефект но сти која је при сут на 
 обја снио је за Блиц Рат ко Божо вић.

Ова кво пона ша ње, сма тра Божо вић, одраз је недо стат ка емпа
ти је и морал не инте ли ген ци је, а све због тога јер чини мо дру ги ма 
упра во оно што не бисмо желе ли да нама неко учи ни.

 Ми смо овде има
ли несре ћу да смо до 
свог иден ти те та, и 
поје ди нач но и колек
тив но, сти за ли наси
љем. Има мо кон стан
тан про блем са оним 
што је дру го и дру га
чи је: дру га наци ја, 
дру га сре ди на, све 
оно што нисмо ми. То 
је пара диг ма тога 
какви јесмо, а какви 
не бисмо сме ли да 
буде мо  каже Божо
вић.

Из Коме са ри ја та за 
избе гли це под се ћа ју 
да Устав Срби је про
пи су је да сва ко дете 

има пра во на обра зо ва ње које је бес плат но и оба ве зно.
 До сада смо упи са ли 252 деце у 27 шко ла широм земље. 

Про те ста није било ниг де осим у Шиду. Захвал ни смо свим 
локал ним само у пра ва ма, али и роди те љи ма и настав ни ци ма 
који су схва ти ли коли ко је све ово важно. Оне који ма се ова иде
ја не сви ђа, пози ва мо да поми сле како би им било да је њихо во 
дете у ова квој ситу а ци ји, али и да деци мигран ти ма не поже ле 
ништа што не би поже ле ли сво јој деци  рекли су за Блиц из 
Коме са ри ја та.

Они су иста кли да је Мини стар ство про све те при пре ми ло 
настав ни ке и одр жа ло обу ке у шко ла ма, док се Мини стар ство 
здра вља побри ну ло да сва ко дете про ђе систе мат ски пре глед, 
те сва деца мигран ти у школ ске клу пе дола зе здра ва.

Дирек тор Цен тра за зашти ту ази ла на та Радош Ђурић сма тра 
да са роди те љи ма, децом и настав ни ци ма ипак није довољ но 
рађе но на томе да при хва те децу мигран те.

 За сва ку осу ду су комен та ри роди те ља који су се могли чути 
на про те сту, али има те људе који су упла ше ни, мани пу ли са ни... 
Сма трам да је Коме са ри јат за избе гли це, као аген ци ја која упра
вља мигран ти ма, ипак тре ба ло да боље ура ди свој посао, и да 
мало више посве ти пажње том про бле му  рекао је за Блиц 
Ђурић.

Школ ски пси хо лог Ива на Орлиц ки обја сни ла је да тре ба ради
ти на инфор ми са њу и пажљи вом укљу чи ва њу деце у цео про
цес.

 За ту децу је ово стра шно. Ко год да је од мојих коле га видео 
ту децу, каже да су мали ша ни врло моти ви са ни, да су у пита њу 
фина деца која су и рани је била укљу че на у обра зов ни систем. 
Сма трам да је недо пу сти во одби ти их у самом ста р ту  каже за 
Блиц Ива на Орлиц ки.

ДРУГИ ПИШУ
Роди те љи пока за ли
нај го ре лице Срби је

Ратко Божовић



8 20. SEPTEMBAR 2017.  M NOVINE АКТУЕЛНО

Сна жно невре ме у неде
љу, 17. сеп тем бра пого
ди ло је Срем. Киша, 

пра ће на јаким ветром, при чи
ни ла је мате ри јал ну ште ту на 
објек ти ма у Срем ској Митро
ви ци, Руми, Инђи ји, Ири гу и 
Ста рој Пазо ви. 

На Сабор ном хра му у цен
тру Срем ске Митро ви це је 
под нале ти ма ветра сру шен 
крст, а у поје ди ним дело ви ма 
гра да ветар је рушио беде ме 
на капи ја ма и носио цре по ве 
са кро во ва кућа. 

Пре ма речи ма Тама ре Мил
ко вић из ЈКП „Кому на ли је“ 
Срем ска Митро ви ца, рад ни ци 
овог пред у зе ћа су по окон ча
њу невре ме на иза шли на 

терен како би укло ни ли гра ње 
са дру ма и тро то а ра и почи
сти ли вели ку коли чи ну лишћа. 
Током невре ме на обо ре но је 
десе так ста ба ла дрве ћа, а 
неко ли ко ауто мо би ла је стра
да ло услед пада гра на. 

Олуј но невре ме које је 
пого ди ло општи ну Рума про у
зро ко ва ло је, иако је крат ко 
тра ја ло, вели ке про бле ме у 
функ ци о ни са њу гра да. При
чи ње на је и зна чај на мате ри
јал на ште та, посеб но на дис
три бу тив ним мре жа ма. Тако
ђе, олуј ни ветар је носио кро
во ве са мно гих кућа, ломио 
гра не и чак чупао дрве ће из 
коре на, тако да је стра да ло и 
доста ауто мо би ла. Тако је 

дрво у самом цен тру пало на 
два ауто мо би ла, али су СУП 
и „Кому на лац“ брзо реа го ва
ли, укло ни ли ауто мо би ле и 
дрво, док је поли ци ја регу ли
са ла сао бра ћај. Све над ле
жне слу жбе су одмах иза шле 
на терен и по при о ри тет ним 
лока ци ја ма уче ство ва ле у 
сани ра њу про у зро ко ва не 
ште те. 

Одмах сутра дан ују тро 
засе дао је и Штаб за ван ред
не ситу а ци је којем је пред се
да вао коман дант шта ба Сла
ђан Ман чић. Он је ука зао да 
је нај ја че невре ме про тут ња
ло упра во кроз град Руму, али 
да има ште те и у свим сео
ским месним зајед ни ца ма.  

 Има ли смо пре ко 150 
поло мље них или ишчу па них 
дрве ћа, стра да ли су кро во ви, 
било је и падо ва дрве ћа на 
ауто мо би ле, али у све му 
томе морам да кажем да је 
сре ћа што нема повре ђе них 
ни стра да лих људи, а ово се 
све може попра ви ти  рекао је 
Сла ђан Ман чић и додао:

 При о ри тет су сва ка ко 
вртић поред ОШ „Вељ ко Дуго
ше вић“, као и сала за физич
ко исте шко ле, потом вртић, 
шко ла и Дом кул ту ре у Путин
ци ма, као и Дом кул ту ре и 
амбу лан та у Кра љев ци ма. Ту 
мора мо хит но да реа гу је мо.

Вели ко невре ме пра ће но 
јаком кишом и олуј ним ветром 

НЕВРЕМЕ ПОГОДИЛО СРЕМ

Ветар чупао дрвеће
и носио кровове

Стара Пазова

У Сремској Митровици: срушен крст на цркви ... ... и кров са „Змајеве“ школе

Инђија



920. SEPTEMBAR 2017.  M NOVINE

ШИД

ЕУ покло ни ла 
два вози ла 

Пред став ник Деле га ци је 
Европ ске уни је у Срби ји 
Ште фан Худо лин уру чио 

је 12. сеп тем бра кљу че ве два 
вози ла мар ке Шко да заме ни
ку пред сед ни ка Општи не Шид 
Зора ну Семе но ви ћу и гра до
на чел ни ку Срем ске Митр о ви це 
Вла ди ми ру Сана де ру. Вози ла 
су наба вље на у окви ру про
јек та „Одго вор на ван ред не 
ситу а ци је – САДА“, који је део 
пре ко гра нич не сарад ње који 
финан си ра Европ ска уни ја, 
чија је основ на свр ха побољ
ша ње сигур но сти имо ви не и 
лица која живе у под руч ји ма 
скло ним пла вље њу и дру гим 
при род ним опа сно сти ма, као и 
успо ста вља ње функ ци о нал ног 
систе ма зашти те и спа са ва ња 
како би се ума њи ли евен ту ал
ни губи ци због попла ва. Уру че
на два вози ла биће пове ре на 
шта бо ви ма за ван ред не ситу
а ци је Општи не Шид и Гра да 
Срем ска Митро ви ца, а током 
тра ја ња про јек та ће се кори
сти ти за терен ски рад про фе
си о нал них једи ни ца, тран спо рт 
чла но ва про јект ног тима, као и 
за пре воз опре ме. Како је при
ли ком при мо пре да је вози ла 
нагла сио Ште фан Худо лин, још 
један део опре ме биће уру чен 
већ наред них месе ци.

 Укуп на вред ност дона ци је 
изно си више од пола мили о
на евра и она садр жи опре му 
за пре вен ци ју од евен ту ал них 
попла ва. Дона ци ја не садр жи 
само опре му него се састо ји 
и од тре нин га и кому ни ка ци ја 
људи у окви ру пре ко гра нич
не сарад ње изме ђу Срби је и 
Босне и Хер це го ви не. Ово је 
прва доде ла опре ме, чека мо 
још додат ну опре му, баге ре, 
чам це и оста ле тех нич ке ства ри 
у укуп ној вре но сти од 400.000 
евра. Пла ни ра мо да та испо ру
ка буде реа ли зо ва на до мар та 
2018. годи не и на тај начин ће 
ове општи не бити нај бо ље при

пре мље не за буду ћу евен ту ал
ну при род ну опа сност  иста као 
је Ште фан Худо лин.

У име Општи не Шид на дона
ци ји се захва лио заме ник пред
сед ни ка Општи не Зоран Семе
но вић.

 Вели ко ми је задо вољ ство 
да могу у име Општи не Шид да 
се захва лим Европ ској коми си ји  
на овој дона ци ји. У окви ру пре
ко гра нич не сарад ње смо доби
ли ово терен ско вози ло које ће 
нам надам се кори сти ти у пре
вен тив не свр хе, за зашти ту од 
ван ред них ситу а ци ја, попла ва. 
Сле ди нам испо ру ка још јед не 
дона ци је у виду баге ра, ком би
но ва них маши на и ком плет не 
опре ме за дело ва ње у ван ред
ним ситу а ци ја ма.Тиме бисмо 
били ком плет но опре мље ни за 
дело ва ње у ван ред ним ситу а
ци ја ма  иста као је Семе но вић.

Гра до на чел ник Срем
ске Митр о ви це Вла ди
мир Сана дер захва лио се 

Европ ској коми си ји што су успе
шно реа ли зо ва ли овај зајед
нич ки про је кат. Град је добио 
такође ауто мо бил за оби ла зак 
тере на. 

 Има мо доста канал ске мре
же и ти тере ни су нам некад 
непри сту пач ни посеб но после 
вели ких пада ви на када је тешко 
обич ним вози ли ма доћи до 
њих. Са овим  вози лом ће нам 
бити мно го лак ше до ћи до њих, 
погле да ти у каквом се ста њу 
кана ли нала зе након обил них 
пада ви на, како бисмо ефи ка
сно могли спре чи ти евен ту ал но 
изли ва ње воде. Ово је за нас 
зна чај на ствар и сма тра мо да 
ћемо има ти још већих про је ка
та са Европ ском коми си јом где 
ћемо сигур но бити један озби
љан парт нер који ће у будућ но
сти зна ти шта тре ба да ради и 
на који начин да пошту је европ
ска пра ви ла  изја вио је Вла ди
мир Сана дер.

 М. Н.

Зоран Семе но вић, Ште фан Худо лин и Вла ди мир Сана дер

пого ди ло је под руч је општи не 
Инђи ја. Иако је тра ја ло све га 
15 мину та, при чи ње на је већа 
мате ри јал на ште та на објек
ти ма. На при ват ним кућа ма 
поја ви ла су се оште ће ња у 
виду поло мље них цре по ва, 
док је олуј ни ветар са фискул
тур не сале Основ не шко ле 
„Петар Кочић“ у пот пу но сти 
„сву као“ кров. Јак ветар 
ломио је и дрве ће, кидао 
жице, ломио сао бра ћај не зна
ко ве и поје ди не бил бор де 
поред пута. Сао бра ћај на 
локал ним путе ви ма оба вљао 
се успо ре но због сло мље ног 
дрве ћа и гра ња, али су убр зо 
рад ни ци ЈКП „Кому на лац“ 
иза шли на терен и укло ни ли 
све што је оте жа ва ло сао бра
ћај након невре ме на. За сада 
није утвр ђе но коли ка је укуп
на мате ри јал на ште та наста
ла на при ват ним објек ти ма у 
општи ни Инђи ја. 

Јака киша и олуј ни ветар 
захва ти ли су и тери то ри ју 
општи не Ириг. На неко ли ко 
места дрве ће је ишчу па но из 
коре ња, а пало дрво иза зва
ло је крат ко тра јан застој на 

путу Врд ник  Зма је вац. Јед но 
дрво је пало на ауто мо бил у 
цен тру Врд ни ка и при чи ње на 
је знат на мате ри јал на ште та. 
На тере ну су били рад ни ци 
ЈП „Кому на лац’“ који су откла
ња ли после ди це невре ме на.

Невре ме је начи ни ло вели
ку ште ту и у насе љи ма ста ро
па зо вач ке општи не. Јак ветар 
ломио је дрве ће и кро во ве на 
кућа ма, чупао сао бра ћај не 
зна ко ве, кидао жице и рушио 
бан де ре као и поје ди не бил
бор де поред пута. Дело ви 
општи не су дуго били тре нут
но без стру је, а сао бра ћај на 
локал ним путе ви ма се одви
јао несме та но захва љу ју ћи 
рад ни ци ма ЈКП „Чисто ћа“ 
који су на тере ну откла ња ли 
сло мље не гра не и сру ше на 
дрве ћа поред путе ва. Пре ци
зна про це на ште те још није 
ура ђе на али је очи глед но да 
су у ста ро па зо вач кој општи ни 
нај ви ше стра да ли Голу бин ци, 
Ста ра Пазо ва и Нова Пазо ва. 
Олу ја није поште де ла ни 
објек те у поду на вљу, а уни
шти ла је и малу мари ну у 
Ста рим Банов ци ма. Е. М. Н.

Рума

Ириг
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Након десет месе ци про ве де них на 
месту врши о ца дужно сти дирек
то ра Дома здра вља у Срем ској 

Митро ви ци, др Вла ди мир Лу кић, спе ци
ја ли ста фи зи кал не ме ди ци не и ре ха би
ли та ци је, под нео је остав ку. Сво ју одлу
ку за М нови не обја шња ва тиме да не 
жели да коле ге изгу бе пове ре ње у њега, 
а мно ги су му недав но заме ри ли што је 
пони штио одлу ке о спе ци ја ли за ци ји.

 Схва тио сам да овај посао није за 
мене. Као човек који се увек тру дио 
да иза ђе у сусрет коле га ма, јер знам у 
каквим усло ви ма раде, сада ме опту жу ју 
да нисам хтео да их поша љем на спе ци
ја ли за ци ју. Мислио сам да оста нем још 
неко вре ме в.д. дирек тор, док се барем 
мало не побољ шају усло ви за рад на 
Хит ној, али због неких тешких речи које 
су пале, одлу чио сам да под не сем остав
ку – крат ко је про ко мен та ри сао сво ју 
одлу ку др Вла ди мир Лукић.

Под се ти мо, др Лу кић је на ме сто вр
ши о ца ду жно сти ди рек то ра митро вач ког 
До ма здра вља по ста вљен во љом скуп
штин ске ве ћи не ми тро вач ког пар ла мен
та 23. но вем бра про шле го ди не. 

Како ситу а ци ја у при мар ној здрав
стве ној зашти ти није сјај на, др Лукић 
се током свог десе то ме сеч ног ман да та 
сусре тао са мно гим про бле ми ма. Пре ма 
новом кадров ском пла ну које је Мини
стар ство здра вља 24. маја доста ви ло 
Дому здра вља, ова уста но ва при мар
не здрав стве не зашти те била је ускра
ћена за пла те 29 рад ни ка запо сле них 
на одре ђе но вре ме, међу који ма је и 11 
лека ра. 

 Да се не би пре ки нуо кон ти ну и тет 
рада Дома здра вља и да би сви гра ђа ни 
доби ли аде кват ну здрав стве ну зашти ту 
ми смо као уста но ва пре у зе ли на себе 
оба ве зу да испла ћу је мо лич ни дохо дак 
за те запо сле не до кра ја авгу ста. У дого
во ру са руко вод ством локал не само у

пра ве од сеп тем бра зара де за 10 лека ра 
и чети ри меди цин ска тех ни ча ра испла
ћу је Град Срем ска Митро ви ца – рекао је 
недав но за М нови не др Лукић. 

Због вели ких финан сиј ских изда та ка 
за пла те запо сле них Дом здра вља није 
био у могућ но сти да у пот пу но сти реа ли
зу је пла ни ра не оба ве зе око рено ви ра ња 
амбу лан ти и набав ке меди цин ске опре
ме за ову годи ну. Др Лукић био је мишље
ња да је у овом момен ту важни је сачу
ва ти извр ши о це посла него адап ти ра ти 
про стор амбу лан ти, док је нај по треб ни ја 
меди цин ска опре ма наба вље на. 

Због неких сво јих одлу ка није био оми
љен. Те је за наше нови не јав но про го во
рио да има сазна ња да поје ди ним паци
јен ти ма који ма су напла ћи ва не услу ге 
нису изда ти фискал ни рачу ни. Тако је за 
М нови не пре неко ли ко месе ци изја вио 
да Дом здра вља мањи број услу га напла
ћу је и да паци јен ти који ма је напла ће на 
услу га мора ју доби ти и фиска ли рачун. 

 Уко ли ко не доби ју рачун то могу при
ја ви ти прав ној слу жби Дома здра вља. 
Ово наво дим због тога што смо има ли 
инди рект них сазна ња да су паци јен ти 
пла ти ли услу гу а нису доби ли фискал ни 
рачун – гово рио је др Вла ди мир Лукић.

И на кра ју кап која је пре ли ла чашу, 
било је јав но него до ва ње шест лека ра 
који ма је дирек тор др Вла ди мир Лукић 
прво одо брио, а затим пони штио одлу ке 
о спе ци ја ли за ци ји, одно сно суб спе ци
ја ли за ци ји. Он је сво ју одлу ку на вео ма 
јасан начин обра зло жио, ако му шест 
лека ра оде, неће има ти ко да ради.

 Јако је незгод но одре ди ти ко ће ићи 
на спе ци ја ли за ци ју без пра вил ни ка. Због 
тога сам напи сао пра вил ник и одре дио 
јасна пра ви ла. Притом сам уна пред 
рекао сво јим помоћ ни ци ма да се кан ди
да ти ма за спе ци ја ли за ци ју и суб спе ци ја
ли за ци ју каже да можда неће бити упу
ће ни на спе ци ја ли за ци ју, али да пра ви мо 

кон курс уко ли ко се ство ре усло ви. Међу
тим, ове годи не дошао сам у ситу а ци ју 
да сам пре ма новом кадров ском пла ну 
морао да отпу стим 11 лека ра. У вре ме 
када је рас пи сан кон курс још увек се није 
зна ло шта ће бити са њихо вим уго во
ри ма, да ли ће Град ста ти иза нас и на 
себе пре у зе ти финан си ра ње тих лека
ра. Остао бих без лека ра, не би имао ко 
да лечи људе, и на себе нисам могао да 
пре у змем тако вели ку одго вор ност. Пого
то во што лека ри који одла зе на струч но 
уса вр ша ва ње више део спе ци ја ли стич
ког ста жа не одра ђу ју у уста но ви у којој 
раде, већ одмах одла зе са стра не, а на 
Дому здра вља је да њихо во упра жње но 
место попу ни из соп стве них сред ста ва, 
којих митро вач ки Дом здра вља више 
нема – рекао је у про шлом бро ју наших 
нови на др Лукић.

Таква њего ва одлу ка ство ри ла је 
вели ки гнев код лека ра, те се чини 
да др Лукић, као човек из поште не 

поро ди це, није могао на сво јим пле ћи ма 
да изне се толи ки при ти сак. Боле ло га је 
то што није схва ћен, иако су све њего ве 
одлу ке доне те у корист паци је на та, сма
тра ју ћи да је дужност сва ког лека ра да 
бри не пре све га о паци јен ту и како њему 
да помог не.  

И на самом почет ку њего вог ман да
та, мно ге је зачу ди ла њего ва одлу ка 
да при хва ти дирек тор ско место у Дома 
здра вља, јер га сви позна ју као поште
ну и некон фликт ну лич ност. А данас да 
би водио неку уста но ву или пред у зе ће, 
потреб но је нажа лост да имаш и дозу 
без о бра злу ка у себи. Ту осо би ну, по све
му суде ћи др Лукић не посе ду је, те се 
досто јан стве но пову као са функ ци је. 

Пре ма куло ар ским при ча ма др Луки
ћа на место дирек то ра Дома здра вља 
насле ди ће др Миро сла ва Шево.

Би ља на Се ла ко вић

(НЕ)ОЧЕ КИ ВА НА ОСТАВ КА: Др Вла ди мир Лукић

(Не)о че ки ва на
остав ка

МИТРО ВАЧ КИ ДОМ ЗДРА ВЉА ОСТАО БЕЗ ДИРЕК ТО РА

Зашто др Владимир Лукић 
више не жели да буде 

директор Дома здравља у 
Сремској Митровици
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УЧЕ НИ ЦИ ССШ „БО РИ СЛАВ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ МИ ХИЗ“ ИРИГ

Школ ску го ди ну за по че ли
бер бом гро жђа
Уче ни ци, на став но 

осо бље и при ја те љи 
Сред ње струч не шко

ле „Бо ри слав Ми хај ло вић 
Ми хиз“ из Ири га, бер бом 
гро жђа у школ ском ви но гра
ду, у че твр так, 14. сеп тем
бра, све ча но су за по че ли 
но ву школ ску го ди ну.

Ле по вре ме, зра ци сун
ца, бо гат род, зву ци ги та ре 
и хар мо ни ке, осме си и раз
дра га на мла да ли ца, по но
сни на став ни ци и ве ли ки 
број при ја те ља ове мла де 
школ ске уста но ве, део су 
да на шњег де ко ра мла дог 
ви но гра да ко ји се на ла зи 
из над Ири га, на рас кр сни
ци пу те ва ка Ша трин ци ма и 
Кру ше до лу.

Да је ви но град бри жно 
не го ван ви ди се на пр ви по
глед а по твр ђу је то и Иси
до ра Би ри њи, ди рек то ри ца 
овог мла дог и успе шног ко
лек ти ва, ко ја се у свом обра
ћа њу за хва ли ла при ро ди на 
из да шно сти, уче ни ци ма и 
ко лек ти ву шко ле на ве ли ком 
тру ду и хи ља да ма ча со ва 
ко је су про ве ли у ње му, као 
и свим при ја те љи ма шко ле 
ко ји су по мо гли да овај пре
ле пи ви но град и це ла шко ла 
бу ду на да ле ко при мер за 
углед и по што ва ње. Ка ко то 
оби чај и на ла же, мла да ди
рек то ри ца убра ла је и пр ви 
грозд, а за тим су се кроз ре
до ве раз ми ле ли на сме ја ни 
уче ни ци и њи хо ви про фе
со ри ко ји су за ти ли час на
пу ни ли гај бе гро жђем ко је, 

ка ко ка жу, не успе ва ниг де 
та ко као на об рон ци ма Фру
шке го ре.

Ни ко од би ра ча се ни је 
ште део, ни ко ни је за бу ша
вао, али ако тре ба да из
дво ји мо нај вред ни јег ме ђу 
њи ма он да је то де фи ни
тив но отац Ата на си је ко ји је 
мла дим шко лар ци ма да нас 
пру жио по зи ти ван при мер у 
све му.

Гро жђе ко је су мла ди бе
ра чи убра ли, на ста ви ће свој 
жи вот у вр хун ским ви ни ма 
ко је ова шко ла пра ви а за 
ко ја је за ду же на Бра ни сла
ва Тур чи но вић, глав ни тех

но лог, са сво јим ти мом.
Већ око по дне ва, слат

ки пло до ви Фру шке го ре 
на шли су се у му ља чи а 
по друм Ту ри стич ке ор га ни
за ци је Оп шти не Ириг би ће 
све док пре тва ра ња со ка од 
гро жђа у „Фру шко го рац цр
ве ни“ и „Фру шко го рац бе ли“, 
ви на по ко ји ма је шко ла на
да ле ко по зна та.

Да мла ди ви на ри бу ду 
ор ни и има ју до вољ но сна
ге за по сао, по бри ну ли су 
се њи хо ви школ ски дру го ви 
ку ли нар ског сме ра, ко ји су 
за све бе ра че при пре ми ли 
тра ди ци о нал ни до ру чак али 

и па суљ у ора ни ји о ком ће 
се ду го при ча ти у су пер ла
ти ви ма.

Да на шњој бер би при су
ство ва ли су по моћ ник по
кра јин ског се кре та ра за 
по љо при вре ду, во до при
вре ду и шу мар ство Мар ко 
Ров ча нин, бив ши ди рек тор 
шко ле, а да нас по сла ник у 
Скуп шти ни АП Вој во ди не 
Ти хо мир Сто ја ко вић, ру ко
вод ство Оп шти не Ириг, као 
и број ни пред став ни ци јав
ног жи во та.

Текст и фо то гра фи је:
Дра ган Аме то вић

ИРИГ

За вр ше на ста за
до Хо по ва
Оп шти на Ириг је до би ла 

још је дан леп и ко ри
стан ту ри стич ки са др

жај, ко ји ће од ве ли ког зна
ча ја би ти не са мо ту ри сти ма 
већ и ме шта ни ма Ири га.

На и ме, за вр ше на је би ци
кли стич ко  пе шач ка ста за 
ко ја кроз при ро ду во ди до 
ма на сти ра Но во Хо по во у 
укуп ној ду жи ни од 1,2 ки ло

ме тра. Укуп на вред ност ра
до ва је се дам ми ли о на ди на
ра, а сред ства је обез бе ди ла 
Упра ва за ка пи тал на ула га
ња АП Вој во ди не.

Ово је још је дан у ни зу 
про је ка та ко ји се ре а ли зу ју 
за хва љу ју ћи до број са рад
њи ло кал не са мо у пра ве са 
по кра јин ским и ре пу блич ким 
ин сти ту ци ја ма.

Ђа ци у ви но гра ду

Пешачко - бициклистичка стаза
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УДРУ ЖЕ ЊА ЛИКОВ НИХ 
УМЕТ НИ КА ИНЂИ ЈЕ

Изло жбе по 
инђиј ским 
сели ма

Пред став ни ци Удру же ња 
ликов них умет ни ка Инђи
је (УЛУИ) одлу чи ли су да се 
при бли же љуби те љи ма умет
но сти који живе у сели ма те 
општи не тако што ће у наред
на два месе ца орга ни зо ва ти 
изло жбе у домо ви ма кул ту ре 
и сео ским шко ла ма. Путу ју
ћа изло жба радо ва чла но
ва УЛУИ кре ну ла је из Новог 
Слан ка ме на у петак, 15. сеп
тем бра где је у про сто ри ја ма 
сео ске шко ле при ка зан филм 
о Удру же њу, након чега су 
посе ти о ци изло жбе могли да 
се дру же са чла но ви ма УЛУИ.

 Није нова иде ја да изло
жба мења гале риј ски про стор 
и да се врши кул тур на раз
ме на. Сма тра мо да сви који 
живе на тери то ри ји општи не 
Инђи ја има ју пра во и могућ
ност да се упо зна ју са деша
ва њи ма на локал ној ликов ној 
сце ни, јер и само умет нич
ко дело без кому ни ка ци је 
и интер ак ци је не може да 
доби је сво ју пуну вред ност  
иста кла је Јеле на Бодро жић, 
пред сед ни ца УЛУИ и дода ла: 

 Осим ста рих чла но ва 
Удру же ња сво је радо ве изло
жи ће и наши нека да шњи 
уче ни ци, а сада већ чла но
ви УЛУИ. Ово је тре ћа годи
на како орга ни зу је мо шко лу 
црта ња. Они су се сво јим 
тален том и зала га њем издво
ји ли па су поста ли део нашег 
тима.

Гово ре ћи о шко ли црта
ња, пред сед ни ца Удру же ња 
ликов них умет ни ка Инђи је 
иста кла је да су и ове ходи не 
успе шно реа ли зо ва ли поме
ну ти про је кат. За окто бар је 
пла ни ра на изло жба радо ва 
пола зни ка шко ле црта ња, 
после чега ће се зна ти ко су 
нови пола зни ци. М. Ђ.

Јеле на Бодро жић,
пред сед ни ца УЛУИ 

ОПШТИН СКО ВЕЋЕ

У буџе ту још 
250 мили о на дина ра
На 46. сед ни ци 

Општин ског већа у 
Инђи ји одр жа ној у 

сре ду, 13. сеп тем бра утвр
ђе на је одлу ка о реба
лан су буџе та Општи не 
Инђи ја за 2017. годи ну. У 
скла ду са одлу ком, локал
ни буџет биће уве ћан за 
250 мили о на дина ра. Реч 
је о сред стви ма која се 
оче ку ју са виших нивоа 
вла сти, а биће иско ри шће
на за рекон струк ци ју пута 
од Бан сто ла до хоте ла 
„Нор цев“ на Фру шкој гори. 
Општи на Инђи ја носи лац 
је поме ну тог про јек та каже 
Вла ди мир Гак, пред сед ник 
Општи не Инђи ја и дода је: 

 Сред ства за рекон
струк ци ју пута, који је од 
вели ког зна ча ја за даљи 
раз вој тури зма на том под

руч ју, опре де ли ће Упра ва 
за капи тал на ула га ња Вој
во ди не. Ми смо пре у зе ли 
ту оба ве зу да буде мо носи
о ци про јек та, јер поред 
ири шке и срем ско кар ло
вач ке, део пута про ла зи 
и кроз тери то ри ју наше 
општи не.

Поред одлу ке о реба
лан су буџе та, инђиј ски 
већ ни ци пози тив но су се 
изја сни ли и по пита њу 
изме на и допу на у доса да
шњој одлу ци о оства ри ва
њу пра ва на финан си ра
ње тро шко ва ван те ле сне 
оплод ње. Новом одлу ком 
Општин ског већа про ши
ре ни су усло ви за паро ве 
који поку ша ва ју да доби ју 
дете ван те ле сном оплод
њом. Изме ње ном одлу ком 
дефи ни са но је да се омо гу

ћи пра во на финан си ра ње 
тро шко ва јед ног поку ша
ја ван те ле сне оплод ње у 
теку ћој буџет ској годи ни и 
паро ви ма који нису оства
ри ли није дан поку шај ван
те ле сне оплод ње о тро
шку Репу блич ког фон да за 
здрав стве но оси гу ра ње, а 
да су има ли нај ма ње два 
поку ша ја без живо ро ђе не 
деце у здрав стве ним уста
но ва ма у који ма су тро
шко ве сно си ли соп стве ним 
сред стви ма.

Пред сед ник Општи
не Инђи ја рекао је да 
се локал на само у пра ва 
актив но укљу чи ла у доно
ше њу низа мера за пове
ћа ње ната ли те та. 

 Про ши ре њем усло ва 
општи на жели да иза ђе у 
сусрет сви ма који желе да 
доби ју дете. Јави ло нам се 
неко ли ко паро ва који нису 
желе ли да чека ју држав
не кон кур се за ван те ле сну 
оплод њу и да губе вре ме, 
већ су сами пла ти ли тро
шко ве који су ску пи. Нажа
лост то није дало резул
та та и ми овом одлу ком 
идемо корак даље и изла
зи мо у сусрет они ма која је 
та помоћ нео п ход на  иста
као је Гак.

Пре ма речи ма пред сед
ни ка Општи не, до сада су 
се за финан си ра ње ван те
ле сне оплод ње при ја ви ла 
три пара, а про ши ре њем 
усло ва оче ку је да ће тај 
број бити знат но пове ћан.

М. Ђ.

На послед њој сед ни ци 
Општин ског већа у Инђи ји 
усво јен је пред лог Стра те
ги је без бед но сти сао бра
ћа ја на путе ви ма општи не 
Инђи ја за пери од 2017
2022. годи не. 

Општи на Инђи ја у току 
2017. годи не већ је поста
ви ла одре ђен број „леже
ћих поли ца ја ца“ на неко
ли ко лока ци ја у гра ду и у 
сели ма инђиј ске општи не. 
Тако ђе, врше не су еду ка

ци је пољо при вред ни ка 
који ма су ујед но поде ље
на и рота ци о на све тла, 
ради поди за ња нивоа без
бед но сти уче сни ка у сао
бра ћа ју.

Пре ма речи ма пред сед
ни ка Општи не Инђи ја ула
жу се мак си мал ни напо ри 
како би нај мла ђи уче сни
ци у сао бра ћа ју били без
бед ни, те су одр жа не и 
еду ка ци је у обра зов ним 
уста но ва ма.

Стра те ги ја без бед но сти
на путе ви ма

46. сед ни ца Општин ског већа у Инђи ји
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СПО МЕН ЗБИР КА ПАВЛА БЕЉАН СКОГ У ГАЛЕ РИ ЈИ КУЋЕ ВОЈ НО ВИЋ

Изло жба „При ча о дво је умет ни ка“ 
Спо мен збир ка Павла 

Бељан ског од пет
ка 15. сеп тем бра до 

сре де, 4. окто бра госту је у 
Гале ри ји Куће Вој но ви ћа 
Кул тур ног цен тра Инђи ја, 
са пре ми јер ним при ка зи
ва њем изло жбе „При ча о 
дво је умет ни ка: Љуби ца 
Цуца Сокић (1914–2009) и 
Бог дан Шупут (1914–1942)“. 
Изло жба је зами шље на као 
омаж у част дво је умет ни
ка, пово дом обе ле жа ва ња 
75 годи на од смр ти Бог да на 
Шупу та.

При ја тељ ство Љуби це и 
Бог да на тра ја ло је све до 
њего ве тра гич не поги би је 
у Ново сад ској раци ји 1942. 
годи не. Љуби ца Сокић је до 
кра ја живо та чува ла успо
ме не на Шупу та и поста ра
ла се да се Шупу то ва дела 
из њеног вла сни штва пре ђу 
у зна чај не музеј ске инсти ту
ци је.

У Ликов ној збир ци Спо

мен збир ке Павла Бељан
ског данас се чува више од 
седам де сет дела ова два 
умет ни ка у разним тех ни
ка ма (уља на плат ну, радо
ви на папи ру и скулп ту ре) 

а избо ром из тог бога тог 
фон да на изло жби „При
ча о дво је умет ни ка“ биће 
при ка за не њихо ве живот не 
и ства ра лач ке пара ле ле. 
Постав ка ће обу хва ти ти око 

50 умет нич ких дела и неке 
од лич них пре ме та Љуби
це Сокић и Бог да на Шупу
та који се чува ју у Спо мен 
збир ци Павла Бељан ског.
 М. Ђ.

Љуби ца Сокић и Бог дан Шупут

Про је кат „У СРЕ ДИ ШТУ ПАЖЊЕ: Инђи ја сли ком и реч ју“ финан сиј ски је подр жан од стра не Општи не Инђи ја.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

ЈКП „ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“

Наста вља ју се радо ви 
у Чор та нов ци ма
Уско ро почи њу радо ви на 

дру гој ета пи водо вод не 
мре же у Чор та нов ци ма 

која под ра зу ме ва уград њу 12 
недо ста ју ћих хидра на та за испи
ра ње сео ске мре же. Упо ре до са 
њима ради ће се на при кљу че њу 
дома ћин ста ва у делу села где 
ће се изво ди ти поме ну ти радо
ви. Пре ма речи ма Дра го љу ба 
Три фу но ви ћа, дирек то ра ЈКП 
„Водо вод и кана ли за ци ја“ у току 
прве ета пе на водо вод ну мре
жу при кљу че но је 68 дома ћин
ста ва, док се током дру ге ета пе 
оче ку је да ће бити при кљу че но 
изме ђу 100 и 150 нових кори
сни ка.

 Ми ћемо упо ре до са изво ђе
њем радо ва пред ви ђе них у дру
гој ета пи извр ши ти још јед ном 
анке ту међу мешта ни ма како 
бисмо дошли до тач ног бро ја 
оних који желе сво ја дома ћин
ства да при кљу че на водо вод ну 
мре жу  каже дирек то р „Водо во
да“ и дода је:

 Оног момен та када кре не
мо са радо ви ма на поста вља њу 

хидрант ске мре же, може мо кре
ну ти и са при кљу че њи ма дома
ћин ста ва на водо вод ну мре жу. 
Хоћу да кажем да ћемо та два 
посла моћи да ради мо упо ре до.

Три фу но вић се освр нуо на 
лет њу сезо ну која је на изма ку 
иста кав ши да није било про бле
ма у снаб де ва њу водом потро
ша ча на тери то ри ји општи не 
Инђи ја.

 Наста вља мо сада са редов
ним актив но сти ма које, изме ђу 
оста лог, под ра зу ме ва ју рекон
струк ци ју и сани ра ње одре ђе них 
чво ри шта у неко ли ко инђиј ских 
села. Кре ће мо за који дан са 
радо ви ма у Бешки, па ћемо да 
наста ви мо у Новом Слан ка ме
ну, Новим Кар лов ци ма и даље  
каже Три фи но вић и дода је:

 Ради мо и на водо вод ним и 
кана ли за ци о ним при кључ ци ма 
за два инве сти то ра у севе ро и
сточ ној рад ној зони. За наред ни 
пери од пред ви де ли смо и уград
њу мера ча отпад них вода које 
Инђи ја до сада није има ла.

М. Ђ.

ЈП „ИНГАС“

Греј на сезо на
почи ње 15. окто бра

У току су послед ње при пре ме за поче так греј не 
сезо не на тери то ри ји општи не Инђи ја. Рад
ни ци „Инга са“ су на тере ну, анга жо ва ни на 

посло ви ма које су увр ште ни у редов не актив но сти 
дистри бу те ра. 

Пре ма речи ма врши о ца дужно сти дирек то ра тог 
јав ног пред у зе ћа Гој ка Кне же ви ћа тен ден ци ја је 
да се извр ши понов но при кљу че ње дома ћин ста ва 
која су искљу че на са мре же, а таквих је од почет ка 
теку ће годи не 92. 

 Нада мо се да ће потро ша чи који нису изми ри ли 
сво ја дуго ва то учи ни ти до почет ка греј не сезо не и 
да ће се њихов број зна чај но. Дуго ва ња би тре ба
ла да се изми ре у цело сти, али изла зи мо у сусрет 
дужни ци ма тако што један мањи део може да се 
испла ти са сле де ћим рачу ном, након понов ног 
при кљу че ња на мре жу. Накна да за понов но укљу
че ње изно си 1.100 дина ра  под се тио је в.д. дирек
то ра инђиј ског „Инга са“.

До почет ка греј не сезо не тра ја ће и акци ја јеф ти
ни јег при кљу че ња на гасо вод ну мре жу за коју вла
да вели ко инте ре со ва ње. Само у послед ње две 
неде ље пот пи сан је 21 уго вор, а од почет ка акци је, 
15. авгу ста до 11. сеп тем бра, закљу че на су укуп но 
94 уго во ра.

 Оче ку је мо још један број нових при кљу ча ка 
који ће бити реа ли зо ва ни по акциј ској цени. Упра
во овај потез пока зао се као оправ дан, јер је број 
нових при кљу ча ка мно го већи од оче ки ва ног  каже 
Кне же вић. М. Ђ.
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САРАД ЊА БЕР ЗЕН БРИ КА И РУМЕ

Мла ди Румља ни
у Бер зен бри ку
Како је и наја вљи ва но за 

сеп тем бар, у узврат ној 
посе ти немач ком гра ду 

Бер зен бри ку се нала зи четр
де се так мла дих из рум ске 
општи не, а међу њима су и 
чла но ви КУД „Вогањ“ и КУД 
„Сте ван Петро вић Бри ле“ из 
Сте ја но ва ца који ће у Немач
кој одр жа ти сво је кон цер те. 

Мла ди Румља ни ће у Бер
зен бри ку бора ви ти од 13. до 
24. сеп тем бра.

Под се ти мо, њихо ви дру га ри 
из Бер зен бри ка су ове годи не 
већ били гости сво јих вршња
ка и то од 26. до 30. јуна, а 
са њима су били и др Жељ ко 

Дра гић и Хари Кинт, пред сед
ник и пот пред сед ник Удру же
ња „Гра ди мо мосто ве“ које је и 
ини ци ра ло сарад њу два гра да 
 Бер зен бри ка и Руме.

Немач ку деле га ци ју мла
дих тада је при мио и Сла ђан 
Ман чић, пред сед ник рум ске 
општи не, који је наја вио да 
би ова дво го ди шња сарад ња 
тре ба ло да резул ти ра бра ти
мље њем.

 О томе би одлу ку тре ба
ло да доне су одбор ни ци обе 
скуп шти не, а наја вље но је да 
би се та сед ни ца у Бер зен бри
ку тре ба ла одр жа ти до кра ја 
овог месе ца. С. Џ.

ФРАН ЦУ СКИ ФИЛМ СКИ КАРА ВАН

Чети ри сна жне 
жен ске при че

„Жене на фил му“ је тема 
Фран цу ског филм ског кара
ва на у окви ру којег је рум ска 
публи ка могла да погле да 
чети ри фил ма наста ла у пери
о ду од 2012. до 2014. годи
не и то захва љу ју ћи настав ку 
добре сарад ње рум ског удру
же ња „Вор ки Тим“ и Фран цу
ског инсти ту та у Срби ји .

Реч је о фил мо ви ма „Фиде
лио, Али си на оди се ја“, „Џеро
ни мо“, „Лепи дани“ и „Бру клин“ 
 сви ма је зајед нич ки име
ни тељ да је реч о изу зет ним 
жен ским филм ским при ча ма 
и сна жним жен ским лико ви
ма, као и њихо вом раз ли чи тим 

одго во ри ма на лич не, поро
дич не и дру штве не про бле
ме. Ови циклу си фил мо ва које 
орга ни зу је „Вор ки Тим“.

Дра ган Цакић, пред сед
ник „Вор ки Тима“ каже да је 
задо во љан одзи вом Румља
на, буду ћи да посто ји стал на 
публи ка за све фил мо ве које, 
кроз сарад њу са инсти ту ти ма 
разних зема ља, успе ва ју да 
при ка жу у гра ду.

Све филм ске про јек ци је су 
одр жа не у вели ком холу Кул
тур ног цен тра, а улаз је, као 
и за све прет ход не филм ске 
циклу се, био бес пла тан.

С. Џ.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Општи на уло жи ла
два мили о на дина ра
Међу шко ла ма које су, 

пред поче так школ
ске годи не, реа ли зо

ва ле зна чај ни је радо ве на 
побољ ша њу усло ва за рад 
и уче ње, уз помоћ локал не 
само у пра ве, нала зи се и 
рум ска Сред ња струч на 
шко ла „Бран ко Ради че вић“.

 Ово лето смо иско ри сти
ли за молер ско – фаса дер
ске радо ве. Окре че на је 
фаса да која је оста ла од 
про шле годи не, тако да је 
сада пред њи део шко ле 
ком плет но окре чен, затим 
су окре че ни ресто ран и 
кухи ња коју кори сте наши 
уче ни ци уго сти тељ ског сме
ра, неко ли ко учи о ни ца, 
каби не та, као и сви тоа ле ти, 
ура ђен је каби нет за тек
стил ство, одно сно ком плет
но је сани ра на јед на про сто
ри ја у којој ће од ове годи не 
наши моде ла ри има ти 
наста ву из пред ме та моде
ло ва ње. Ови радо ви су 
кошта ли око 840.000 дина ра 
 каже дирек тор шко ле Мир
ко Зрнић.

Тако ђе, купље но је и шест 
кли ма уре ђа ја, тако да су 
сада све кан це ла ри је као и 
каби не ти у шко ли кли ма ти
зо ва ни, као и шест рачу на
ра, лап топ, про јек тор, два 
штам па ча и три каме ре за 

видео над зор. За ово је 
обез бе ђе но око 570.000 
дина ра.

 Важно је иста ћи и да је 
заме њен ком пле тан све
тлар ник на шко ли, а ти 
радо ви су кошта ли око 
490.000 дина ра. Морам 
рећи да је још остао да се 
заме ни котао који је стар 
пре ко 20 годи на. Тај посао 
би тре ба ло да се окон ча до 
кра ја овог месе ца, како би 

наша, али и Гим на зи ја „Сте
ван Пузић“ спрем но доче ка
ле зиму. Реч је о инве сти ци
ји од око 580.000 дина ра  
рекао је за наше нови не 
дирек тор Мир ко Зрнић, уз 
захвал ност локал ној само у
пра ви што је за при прем не 
радо ве за успе шан поче так 
школ ске годи не обез бе ди ла 
нешто пре ко два мили о на 
дина ра.
 С. Џакула

Дирек тор Мир ко Зрнић

Нови изглед фаса де шко ле
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ИЗЛО ЖБА У ЗАВИ ЧАЈ НОМ МУЗЕ ЈУ

Пије тет и опо ме на
Пла ка ти ра ње гено ци да 

је назив изло жбе која је 
15. сеп тем бра отво ре

на у Зави чај ном музе ју Рума, у 
орга ни за ци ји Музе ја Вој во ди не, 
Зави чај ног музе ја Рума, Малог 
исто риј ског дру штва Нови Сад 
и Дру штва нови на ра Вој во ди не. 
Изло же но је пре ко 70 немач ких 
и хрват ских наци стич ко  уста
шких пла ка та у Сре му за вре ме 
Дру гог свет ског рата из пери о да 
1941  1945. годи не. Аутор ове 
изло жбе је др Дра го Њего ван, 
дирек тор Музе ја Вој во ди не.

Он каже да је повод за изло
жбу 75 годи на од тра гич них 
дога ђа ја у лето 1942. годи не 
када је кроз акци је непри ја те ља 
и покрет ни пре ки суд уби је но 
пре ко 6.000 Срба у Сре му, док 
је десе ти не хиља да завр ши ло у 
лого ри ма. 

 Ова нака зна држа ва НДХ, 
док су мисли ли да ће побе ди
ти, они су се хва ли ли сво јим 
зло чи ни ма и то су и обја вљи ва
ли у функ ци ји застра ши ва ња и 
про па ган де. Мно го више је оних 
који су уби је ни, као Сава Шума
но вић, без ика квог суђе ња, и то 
је непла ка ти ра ни гено цид. Ово 
су све ори ги нал ни доку мен
ти  про дук ти немач ке ору жа не 
силе и НДХ. Дужност је наша да 
се под се ћа мо тих пери о да, да 
пре по зна је мо и данас оне иде
је и иде о ло ги је које томе личе 
и до тога воде. Све до ци смо, 

на жалост, повам пи ре ња тих 
иде ја и мно ги од ових пла ка та 
има ју и пот пис „за дом спрем
ни“, што види мо и данас, и што 
опо ми ње. Уста шка иде ја је била 
да се тре ћи на Срба поби је, тре
ћи на пре ве де у Хрва те и да се 
тре ћи на про те ра. Дакле, ово је 
под се ћа ње исто риј ским фак ти
ма на јед но зло вре ме  рекао је 
др Дра го Њего ван.

Ђор ђе Вук ми ро вић, помоћ ник 
покра јин ског секре та ра за кул
ту ру и инфор ми са ње каже да, 
када би све оно што се види на 
овој изло жби тре ба ло да ста не 

у две речи, те две речи би биле 
пије тет и опо ме на. 

 Прва је наклон жртва ма у 
Сре му, а њих је пре ко 6.000, за 
мање од месец дана, од поло ви
не авгу ста до поло ви не сеп тем
бра 1942. годи не, а реч опо ме на 
зна чи да ова изло жба има свр ху 
да се то што се деси ло не сме 
забо ра ви ти, из пошто ва ња пре
ма жртва ма, али и зато што смо 
и данас све до ци да џела те хоће 
да пре тво ре у пра вед ни ке, а 
зли ков це у све це. Ова изло жба 
је упра во опо ме на да то ника ко 
не сме да се дого ди  рекао је 

Ђор ђе Вук ми ро вић.
Сне жа на Јан ко вић, дирек

тор ка Зави чај ног музе ја Рума је 
ука за ла да ова изло жба има за 
циљ да под се ти на пери од који 
је у Сре му био изу зет но тежак, 
као и у целој земљи. Ову изло
жбу су омо гу ћи ли Покра јин ски 
секре та ри јат за кул ту ру, јав
но инфор ми са ње и одно се са 
вер ским зајед ни ца ма, Град ска 
упра ва за кул ту ру Новог Сада 
и рум ска општи на. Заин те ре
со ва ни је могу погле да ти до 6. 
окто бра.

Смиља Џакула

Отва ра ње изло жбе Пла ка ти ра ње гено ци да

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА 

Завр ше на прва Књи жев на коло ни ја
Три би ном свих уче сни ка, која је одр жа

на 15. сеп тем бра у Град ској библи о те
ци „Ата на си је Стој ко вић“, завр ше на је 

Књи жев на коло ни ја у Руми. 
Ово је прва Књи жев на коло ни ја коју  је 

орга ни зо ва ла Град ска библи о те ка, под 
покро ви тељ ством Народ не библи о те ке 
Срби је и локал не само у пра ве. Књи жев на 
коло ни ја је запо че ла 11. сеп тем бра, а уче
сни ци  књи жев на кри ти чар ка Вла ди сла ва 
Гор дић Пет ко вић, про зни писац Миха и ло 
Пан тић, песник и есе ји ста Сло бо дан Зуба но

вић, песник Душко Нова ко вић, пре во ди лац 
Дра ган Пуре шић, песник и есе ји ста Ласло 
Бла шко вић и књи жев ни кри ти чар и моде ра
тор Миле та Аћи мо вић Ивков  су за то вре
ме су били сме ште ни у општин ском објек ту 
у Бор ков цу. 

Тако ђе, током тра ја ња коло ни је одр жа ли 
су књи жев не три би не у Ири гу, Новој Пазо ви, 
Срем ској Митро ви ци и завр шна у Руми.

Послед њег дана коло ни је, уче сни ке је у 
Град ској кући при ми ла заме ни ца пред сед
ни ка рум ске општи не Мари ја Стој че вић која 

је изра зи ла задо вољ ство што су бора ви ли и 
ради ли у Руми. 

Ласло Бла шко вић, уче сник коло ни је, 
управ ник Народ не библи о те ке Срби је па 
самим тим и пред сед ник Зајед ни це матич
них библи о те ка Срби је каже да је циљ да се, 
по овом моде лу у Руми, орга ни зу ју књи жев
не коло ни је и у дру гим гра до ви ма у Срби ји 
 кроз сарад њу локал не библи о те ке, локал
не само у пра ве, Мини стар ства кул ту ре, 
Зајед ни це матич них библи о те ка и Народ не 
библи о те ке Срби је, као покро ви те ља. 

Чла но ви Орга ни за ци о ног одбо ра прве 
Књи жев не коло ни је у Руми су били Ласло 
Бла шко вић, управ ник Народ не библи о те
ке Срби је, Сло бо дан Зуна бо вић, умет нич ки 
руко во ди лац про јек та и Жељ ко Сто ја но вић, 
дирек тор Град ске библи о те ке и про ду цент 
поме ну тог про јек та.

 План нам је и да се обја ви збо р ник свих 
радо ва који су наста ли током ове прве Рум
ске књи жев не коло ни је, а који ће бити пред
ста вљен на коло ни ји наред не годи не  каже 
Жељ ко Сто ја но вић и наја вљу је да би сле де
ћа коло ни ја могла има ти и госте  писце и 
пре во ди о це из реги о на.

Про је кат су финан си ра ли рум ска општи
на и Зајед ни ца матич них библи о те ка Срби је.

С. Џ.
Књи жев на три би на у Руми
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СТА РА ПАЗО ВА

Усво јен реба ланс 
буџе та

Одбор ни ци СО Ста ра Пазо ва 
усво ји ли су већи ном гла со ва 
дру ги реба ланс буџе та у овој 

годи ни. Буџет оста је у пла ни ра ним 
окви ри ма када су у пита њу при хо ди и 
при ма ња из буџе та, док су при хо ди из 
дру гих изво ра финан си ра ња зна чај но 
уве ћа ни. У пита њу су при хо ди са кон
кур са Упра ве за капи тал на ула га ња 
АПВ и Мини стар ства при вре де Репу
бли ке Срби је, одно сно око 60 мили о
на дина ра за три вели ке инве сти ци је, 
како је обја снио пред сед ник општи
не Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради но вић. 
Већи ном гла со ва при хва ће на је и 
Одлу ка о кон вер зи ји потра жи ва ња, на 
осно ву које ће део дуга „Ласте“ пре ма 
општи ни бити пре тво рен у удео општи

не у вла сни штву тог сао бра ћај ног 
пред у зе ћа. Када је у пита њу изград
ња кана ли за ци је, што је било јед но 
од одбор нич ких пита ња на овој, као 
и на прет ход ној сед ни ци, пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради
но вић је рекао да је то про је кат од 35 
до 40 мили о на евра и да се на томе 
интен зив но ради. У вези са изград
њом над во жња ка код пру жног пре ла за 
у Ста рој Пазо ви, пита ње које је било 
поста вље но на прет ход ној сед ни ци, 
и са којим су се локал ној само у пра ви 
обра ра ћа ли и ста нов ни ци дела Ста
ре Пазо ве код желе знич ке ста ни це, за 
сада нема кон крет ни јих инфор ма ци ја. 
Оно што је сигур но, тај про је кат неће 
бити сада реа ли зо ван.

НОВА ПАЗО ВА

Сајам
при вре де
У При вред ној комо ри Вој во ди

не пред ста вљен је Реги о нал ни 
сајам при вре де који ће се одр

жа ти у Новој Пазо ви. О зна ча ју ове 
при вред не мани фе ста ци је и ово го ди
шњем про гра му гово ри ли су начел
ни ца за при вре ду у Општи ни Ста ра 
Пазо ва Суза на Илић, в.д. дирек то ра 
При вред не комо ре Срби је, Реги о
нал не ПК Срем ског управ ног окру
га Ђор ђе Божић и коор ди на тор рада 
удру же ња у При вред ној комо ри Вој
во ди не Дра го мир Ђукић. Реги о нал ни 
сајам при вре де, који се већ 11 годи на 
орга ни зу је са циљем про мо ци је успе
шних гра на при вре де, сва ке годи не 
оку пља све већи број изла га ча не 

само из Сре ма, већ из целе Срби је 
као и из зема ља реги о на и при вла чи 
вели ку пажњу јав но сти. Ове годи не 
је позван зна ча јан број реги о нал них 
при вред них комо ра, као и еко ном ска 
реги ја у сли ву реке Саве, која обу хва
та 17 реги о нал них комо ра са про сто ра 
бив ше Југо сла ви је. Поред изла гач ког 

про гра ма метал не и пла стич не галан
те ри је, гра ђе ви нар ства, пре храм бе
не инду стри је и тури зма, у наја ви су 
и пра те ће мани фе ста ци је попут, све 
посе ће ни јег, Сај ма запо шља ва ња, 
пре зен та ци ја, дегу ста ци ја. Ове годи не 
Сајам ће се одр жа ти 5. и 6. окто бра на 
базе ни ма у Новој Пазо ви. 

ОБРА ЗО ВА ЊЕ

Нов наме штај
у Гим на зи ји

Око 1.000 уче ни ка у две ста ро па зо вач ке 
сред ње шко ле у којој ради пре ко 100 запо
сле них има ће усло ве за при јат ни ји бора вак 
и ква ли тет ни је одр жа ва ње наста ве, с обзи
ром да ће до кра ја годи не у школ ској згра ди 
ком плет но бити обно вљен школ ски наме
штај: клу пе, кате дре и сто ли це. Поред ста
ро ба но вач ке основ не шко ле којој је одо бре
но пре ко 430 хиља да дина ра за уре ђе ње 
свла чи о ни це у скло пу фискул тур не сале, 
бли зу три мили о на дина ра наме ње но је за 
набав ку школ ског наме шта ја у ста ро па зо
вач кој Гим на зи ји и Еко ном ско – трго вин ској 
шко ли. Новац за ове наме не обез бе ђен је 
захва љу ју ћи Мини стар ству прав де Репу
бли ке Срби је које је на кон кур су за доде лу 
сред ства при ку пље них на осно ву кри вич
них гоње ња обез бе ди ло 351 мили он дина
ра за про јек те у обла сти соци јал не поли ти
ке, здрав ства, про све те, кул ту ре и хума ни
тар ног рада.

САО БРА ЋАЈ

Све тле ћи прслу ци 
за прва ке

Упра вљач путе ва на тери то ри ји ста ро па
зо вач ке општи не, ЈКП „Чисто ћа“ Ста ра 
Пазо ва, обез бе дио је флу о ре сцент не 
прслу ке за све ђаке прва ке у општи ни и 
током ове неде ље су им поде ље ни. Почет
ком неде ље прслу ке су доби ли прва ци 
основ не шко ле „Бошко Пал ко вље вић Пин
ки“ у Ста рој Пазо ви. Дирек тор „Чисто ће“, 
Јови ца Гагри ца, нагла сио је да је без бед
ност уче ни ка у првом пла ну и да ће томе 
сигур но допри не ти и заштит ни флу о ре
сцент ни прслу ци. А уочи школ ске годи не, 
„Чисто ћа“ је у свим насе љи ма у зона ма 
шко ла  обно ви ла хори зон тал ну сиг на ли за
ци ју, поста ви ла недо ста ју ћу вер ти кал ну 
сао бра ћај ну сиг на ли за ци ју и успо ри ва че 
сао бра ћа ја, тзв. леже ће поли цај це. 

Заседање локалног парламента

Најава Сајма привреде у Новој Пазови
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МАЛАЦ ГЕНИ ЈА ЛАЦ

Мен тал на
арит ме ти ка

Шко ла мен тал не арит ме ти ке „Малац 
гени ја лац“ у Ста рој Пазо ви са седи штем у 
Зему ну поче ла је са радом. Око 60 мали
ша на рас по ре ђе них у три узра сне гру пе  
тре нут но поха ђа Шко лу мен тал не арит ме
ти ке „Малац гени ја лац“ у Ста рој Пазо ви од 
којих се оче ку је да раз ви ју и побољ ша ју 
мен тал ну спо соб ност, а затим да за крат ко 
вре ме изра чу на ју ком пли ко ва не рачун ске 
опе ра ци је. Аба кус је древ на рачу наљ ка 
која се састо ји од кугли ца нани за них на 
жице уну тар пра во у га о ног окви ра. Врше ње 
арит ме тич ких опе ра ци ја помо ћу аба ку са је 
јед на од актив но сти у ста ро па зо вач кој 
ново о сно ва ној шко ли. Наста ва се одви ја 
субо том и неде љом у тра ја њу од три школ
ска часа, а са децом раде две учи те љи це. 
Мали ша ни су поде ље ни у три гру пе: од 
чети ри до шест годи на, од седам до осам и 
нај ста ри ја гру па од девет до 12 годи на. За 
сву децу која се још увек нису упи са ла, а 
желе да поста ну буду ћи мал ци гени јал ци, 
могу то учи ни ти током сеп тем бра. 

ТРИ БИ НА

Про тив наси ља
у поро ди ци

Прва у низу пла ни ра них три би на Цен тра 
за соци јал ни рад Ста ра Пазо ва у окви ру 
про јек та „Имам пра во на зашти ту“ под 
нази вом „Зашти та од наси ља у поро ди ци у 
све тлу новог Зако на о спре ча ва њу наси ља 
у поро ди ци“ одр жа на је 12. сеп тем бра. 
Циљ овог зако на, који је почео да се при ме
њу је 1.  јуна ове годи не, је спре ча ва ње 
наси ља у поро ди ци и у том прав цу коор ди
на ци ја држав них орга на као што су поли ци
ја, тужи ла штво и Цен тар за соци јал ни рад. 
О увод ним одред ба ма овог зако на гово рио 
је Вла ди мир Нико лић, јав ни тужи лац 
Основ ног јав ног тужи ла штва у Ста рој Пазо
ви, о посту па њу поли циј ских слу жбе ни ка  
када је у пита њу зашти та од наси ља у 
поро ди ци гово ри ла Мари на Чапо, поли циј
ски инспек тор а о над ле жно сти ма Цен тра 
за соци јал ни рад Даја на Костић, соци јал ни 
рад ник ове инсти ту ци је. Про је кат „Имам 
пра во на зашти ту“ под ра зу ме ва одр жа ва ње 
по две  темат ски срод не  три би не у пет 
насе ља ста ро па зо вач ке општи не које су 
наме ње не струч ним рад ни ци ма и гра ђа ни
ма.  У наред ном пери о ду сле де три би не у 
Новој Пазо ви, Голу бин ци ма, Вој ки и Новим 
Банов ци ма, а 17. окто бра у Ста рој Пазо ви 
ће запо че ти дру га гру па три би на посве ће на 
начи ни ма осна жи ва ња жрта ва наси ља у 
поро ди ци.  

ИЗЛО ЖБА

Мали фор ма ти
Коре ни 3 – назив  је изло жбе радо ва 

малог фор ма та  умет ни ка Сло ва ка који 
живе у Срби ји а која је синоћ отво ре на у 
Гале ри ји Цен тра за кул ту ру Ста ра Пазо ва. 
Ово је тре ћа годи на како се орга ни зу је ова 
изло жба а по први пут у Ста рој Пазо ви и 
наме ра је да буде  путу ју ћа, тако да ће до 
кра ја годи не бити при ка за на још у Срем ској 
Митро ви ци и Новом Саду. Са 69 радо ва 
пред ста вља се 23 ауто ра а изло жбу су 
отво ри ли Јан Агар ски, ака дем ски сли кар и 
члан коми си је и Јан Сла вик, пред сед ник 
Одбо ра за кул ту ру Наци о нал ног  саве та 
Сло ва ка.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Успе шна сарад ња 
са Општи ном

Цен тар за соци јал ни рад општи не Ста ра 
Пазо ва био је дома ћин чла но ви ма Асо ци ја
ци је Цен та ра за соци јал ни рад Срби је. У 
про сто ри ја ма Спорт ског цен тра фуд бал
ског саве за Срби је одр жа на је сед ни ца 
Управ ног одбо ра Асо ци ја ци је којој су при
су ство ва ли чла но ви из цен та ра за соци јал
ни рад Врњач ка бања, Кра гу је вац, Пара
ћин, Нови Сад, Кру ше вац, При је по ље, 
Срем ска Митро ви ца, Чачак, При бој и Ста ра 
Пазо ва. При сут не је у име дома ћи на 
поздра ви ла дирек тор ка Рада Жугић, а у 
име Општи не Ста ра Пазо ва, обра ти ла се 
Бра ни сла ва Мали, помоћ ни ца пред сед ни ка 
Општи не Ста ра Пазо ва која је иста кла да 
Општи на и Цен тар успе шно сара ђу ју и да 
ће тако наста ви ти и у наред ном пери о ду, 
јер ова добра сарад ња јесте у корист 
наших сугра ђа на, пре све га оних који су 
осло ње ни на услу ге које Цен тар пру жа и 
које Општи на може да подр жи и обез бе ди. 
Цен тар за соци јал ни рад општи не Ста ра 
Пазо ва, поно во је пока зао да је успе шан 
орга ни за тор зна чај них ску по ва у соци јал ној 
зашти ти, а гости из гото во целе Срби је, 
били су пре за до вољ ни, што су и иска за ли 
речи ма захвал но сти пред у сре тљи вим 
дома ћи ни ма.

ПРО ЈЕ КАТ ЗА ТИНЕЈ ЏЕ РЕ

Зна њем до љуба ви
У општи ни Ста ра Пазо ва живи око 12 

хиља да мла дих, а са циљем да упра во 
они и то у нај ра ни јем пери о ду раз ви ју 
вешти не кому ни ка ци је, нау че да реше кон
флик те у парт не р ским одно си ма, емо ци о
нал но се опи сме не и поста ве темељ сво је 
тинеј џер ске љуба ви, Кан це ла ри ја за мла
де општи не Ста ра Пазо ва запо че ла је са 
реа ли за ци јом про јек та „Зна њем до љуба
ви“. Око 40 адо ле сце на та у општи ни Ста ра 
Пазо ва има ће при ли ку да током наред них 
месе ци нау че када и како запо че ти емо
тив ну везу која ће бити функ ци о нал на и 
како у тинеј џер ским годи на ма реа го ва ти у 
слу ча ју када се парт нер ски однос поре ме
ти. Одго во ре на пита ња тинеј џе ри ће 
доби ти од струч ња ка путем 12 интер
актвних ради о ни ца које ће са реа ли за ци
јом запо че ти у дру гој поло ви ни сеп тем бра. 

Еду ка тив не ради о ни це се спро во де у 
циљу спре ча ва ња соци јал них про бле ма 
међу парт не ри ма у тинеј џер ском добу, а 
пра ви пут ка томе јесу зна ње и љубав. 
Про је кат тра је до кра ја годи не и реа ли зу је 
га Кан це ла ри ја за мла де уз подр шку 
Покра јин ског секре та ри ја та за спорт и 
омла ди ну који је за реа ли за ци ју истог 
издво јио 400 хиља да дина ра.

ХКПД „ТОМИ СЛАВ“

Сри јем ци Сри је му

Упра во у вре ме када ХКПД „Томи слав“ из 
Голу би на ца орга ни зу је мани фе ста ци ју 
„Вече ри и ноћи Или је Жар ко ви ћа Жаба ра“, 
посве ће ну позна том голу би нач ком песни ку 
и музи ча ру, ово дру штво је било и дома ћин 
мани фе ста ци је „Сри јем ци Сри је му“. Мани
фе ста ци ја, наста ла пре пет годи на, оку пља 
осам дру шта ва из Сре ма и зами шље на је 
да буде путу ју ћа, одно сно да се сва ке годи
не одр жа ва у дру гом сре мач ком месту. Ове 
годи не је то било у Ста рој Пазо ви. Мани фе
ста ци ја се одр жа ва под покро ви тељ ством 
Хрват ског наци о нал ног већа и Заво да за 
кул ту ру вој во ђан ских Хрва та, с циљем да 
се што широј јав но сти пре зен ту је бога то 
кул тур но насле ђе, тра ди ци ја и оби ча ји 
Хрва та. А ово го ди шње „Вече ри и ноћи Или
је Жар ко ви ћа Жаба ра“ завр ше не су у Голу
бин ци ма поет ско – там бу ра шким про гра
мом.

ХУМА НИ ТАР НА АКЦИ ЈА 

Раз ме на оде ће
Под нази вом „Доне си, одне си, дони рај“ 

на тргу у Ста рој Пазо ви одр жа на је прва 
хума ни тар на раз ме на деч је оде ће и опре
ме, у орга ни за ци ји Гру пе гра ђа на „Тата ма
те“, уз подр шку Цен тра за кул ту ру и Црве
ног крста Ста ра Пазо ва. Циљ акци је је, да 
се ства ри за децу не купу ју, већ раз ме њу ју 
и наи шла је на добар ода зив Пазов ча на. 
Орга ни за то ри наја вљу ју убу ду ће њено 
чешће одр жа ва ње, а у окви ру ове прве 
хума ни тар не акци је, одра жа не су и шко ли
це спор та, енгле ског јези ка и шиве ња и 
кон церт кла сич не музи ке.

СУР ДУК

Фија ке ри ја да 
У Сур ду ку је упр кос невре ме ну одр жа на 

тра ди ци о нал на фија ке ри ја да. И на овој 24. 
по реду оку пи ли су се број ни заљу бље ни ци 
у коње и фија ке ре из целе Вој во ди не. Нај
ве ћа атрак ци ја био је коњ Срећ ко, нај ма њи 
коњ у Срби ји и у Евро пи, висок све га 45 
цен ти ме та ра.

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

Пре воз за 242
сред њо шко ла ца

И у школ ској 2017/2018. годи ни Општи на 
Пећин ци, као јед ну од мера подр шке обра
зо ва њу, суб вен ци о ни ше тро шко ве пре во за 
уче ни ци ма сред њих шко ла са сво је тери то
ри је. По речи ма начел ни це Оде ље ња за 
дру штве не делат но сти пећи нач ке Општин
ске упра ве Сне жа не Гагић, ове годи не је на 
два кон кур са рас пи са на током авгу ста за 
овај вид подр шке кон ку ри са ло 257 уче ни ка 
сред њих шко ла, од којих је 242 оства ри ло 
пра во на суб вен ци о ни са ње тро шко ва пре
во за у изно су до сто одсто цене месеч не 
кар те.

 Важно је да напо ме не мо да ће се и ове 
школ ске годи не наста ви ти са прак сом да 
пећи нач ка локал на само у пра ва регре си ра 
ауто пре во зни ци ма у јав ном тран спор ту 
тро шко ве пре во за сред њо шко ла ца са 15 
одсто, тако да ће пра во на 15 одсто попу
ста на цену месеч не кар те има ти сви сред
њо школ ци са тери то ри је пећи нач ке општи
не – каже Сне жа на Гагић и дода је да су 
реше ња уру че на сред њо школ ци ма на кућ
не адре се, а да су спи ско ви уче ни ка који су 
оства ри ли пра во на суб вен ци о ни са ни пре
воз 1. сеп тем бра доста вље ни ауто пре во
зни ци ма који врше услу гу јав ног пре во за 
на тери то ри ји пећи нач ке општи не, тако да 
су уче ни ци сво је пра во на суб вен ци је 
оства ри ли већ при ли ком купо ви не месеч не 
кар те.

СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ

Закуп држав не 
земље

У петак, 15. сеп тем бра одр жа на је сед ни
ца Скуп шти не општи не Пећин ци, на којој је 
усво је на одлу ка о пра ву првен ства заку па 
пољо при вред ног земљи шта у држав ној 
сво ји ни. Тако ђе одбор ни ци су подр жа ли 
одлу ку о раз ме ни гра ђе вин ског земљи шта 
у јав ној сво ји ни општи не Пећи ни ци са две 
при ват не фир ме из Шима но ва ца. Усво је на 
је и изме ње на и допу ње на одлу ка о изра ди 
изме на и допу на Пла на детаљ не регу ла ци
је насе ља Шима нов ци и изве штај о стра те
шкој про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну 
Пла на детаљ не регу ла ци је насе ља Шима
нов ци. 

ДОЊИ ТОВАР НИК

Уре ђе ни ата р ски 
путе ви 

Вели ка акци ја уре ђе ња атар ских путе ва, 
коју у пећи нач кој општи ни реа ли зу ју локал
на само у пра ва и саве ти месних зајед ни ца 
уз подр шку мешта на, наста вље на је у 

Доњем Товар ни ку где су, по речи ма пред
сед ни ка Саве та месне зајед ни це Мила на 
Алек си ћа, насу те про ва ље не део ни це на 
око шест кило ме та ра атар ских путе ва.

ШИМА НОВ ЦИ

Годи шњи ца Боша 
Ком па ни ја Бош је, на осно ву пода та ка из 

Мини стар ства финан си ја Репу бли ке Срби
је, на осмом месту на листи 15 нај ве ћих 
изво зни ка у Срби ји. Фабри ка за про из вод
њу систе ма бри са ча за ауто мо би ле у 
Шима нов ци ма, пет годи на од отва ра ња 
кон ти ну и ра но беле жи дво ци френ раст про
из вод ње и запо сле них, саоп ште но је 11. 
сеп тем бра на годи шњој кон фе рен ци ји за 
меди је одр жа ној у фабри ци Бош у Шима
нов ци ма, нај ве ћој фабри ци ове ком па ни је 
за про из вод њу систе ма бри са ча у Евро пи.

 У годи на ма које дола зе оче ку је се даљи 
раз вој у Срби ји. У скла ду с тим смо зна чај
но уве ћа ли ула га ња у про из вод не капа ци
те те, у актив но сти у обла сти инфор ма ци о
но  кому ни ка ци о них тех но ло ги ја, као и у 
пове ћа ње бро ја запо сле них. Шире ње про
гра ма дуал ног обра зо ва ња биће један од 
при о ри те та наред не годи не – нагла си ла је 
гене рал на дирек тор ка ком па ни је Бош у 
Срби ји Јован ка Јова но вић.

Кон фе рен ци ји су при су ство ва ле и пред
сед ни ца Општи не Пећин ци Дубрав ка Кова
че вић Субо тич ки и Спо мен ка Ракић, дирек
тор ка пећи нач ке сред ње тех нич ке шко ле, у 
коју је про грам дуал ног обра зо ва ња уве ден 
упра во захва љу ју ћи сарад њи са ком па ни
јом Бош и са Немач ком орга ни за ци јом за 
међу на род ну сарад њу (ГИЗ). Бош је запо
слио већ дру гу гене ра ци ју од десет дипло
ма ца обра зов ног про фи ла инду стриј ски 
меха ни чар, а ове годи не је у пећи нач кој 
тех нич кој шко ли први пут уве ден и про фил 
елек три чар.

 За нас као локал ну само у пра ву ком па
ни ја Бош је више стру ко зна чај на. С јед не 
стра не, ова ком па ни ја у шима но вач кој 
фабри ци упо шља ва пре ко хиља ду рад ни
ка, а захва љу ју ћи про јек ту дуал ног обра зо
ва ња већ две гене ра ци је инду стриј ских 
меха ни ча ра су доби ле посао одмах по 
завр шет ку шко ло ва ња. С дру ге стра не, то 
што је ком па ни ја свет ског рено меа попут 
Боша одлу чи ла да послу је у нашој општи ни 
изу зет на је пре по ру ка свим потен ци јал ним 
инве сти то ри ма – изја ви ла је прва жена 
пећи нач ке општи не.

АРХЕ О ЛО ШКИ КАМП КУПИ НО ВО

Волон те ри очи сти ли 
9.000 ква дра та

У Купи но ву је у току 4. Међу на род ни 
архе о ло шки волон тер ски камп Купи ник, у 
чијем раду уче ству је 10 волон те ра из 
пет зема ља све та и из Срби је. Тро је волон

те ра из Шпа ни је, по један из Јапа на, Немач
ке, Фран цу ске и Ирске и тро је волон те ра из 
Срби је у прет ход них неко ли ко дана су од 
инва зив ног расти ња очи сти ли севе ро за
пад ну стра ну сред њо ве ков не твр ђа ве Купи
ник, испод спољ ног беде ма ка Обед ској 
бари, а по речи ма архе о ло га Пери це Одо
ба ши ћа, пред сед ни ка удру же ња „Зеле ни 
поглед“ које је орга ни за тор Кам па, захва
љу ју ћи изу зет ном енту зи ја зму ово го ди
шњих уче сни ка за све га неко ли ко дана је 
ура ђен изу зет но зна ча јан посао.

И ово го ди шњи Међу на род ни архе о ло шки 
волон тер ски камп, чији су суор га ни за то ри 
Мла ди истра жи ва чи Срби је, орга ни зо ван је 
под покро ви тељ ством Општи не Пећин ци и 
Мини стар ства омла ди не и спор та, а сме
штај за уче сни ке Кам па је обез бе ди ла 
Тури стич ка орга ни за ци ја општи не Пећин
ци. Камп тра је до 23. сеп тем бра.

ВАТРО ГА СЦИ ИЗ КУПИ НО ВА

Има мо подр шку 
Општи не

Добро вољ но ватро га сно дру штво 
„Деспот Ђурађ Бран ко вић“ из Купи но ва 
посто ји око три годи не, а у апри лу ове годи
не су, купо ви ном и опре ма њем ватро га сног 
вози ла сред стви ма које је обез бе ди ла 
пећи нач ка локал на само у пра ва, у пот пу но
сти опре мље ни за интер вен ци је на тере ну. 

По речи ма коман ди ра ватро га сне једи ни
це овог дру штва Жељ ка Јев ти ћа, само 
током овог лета купин ски ватро га сци су 
има ли око два де сет интер вен ци ја, од пожа
ра на отво ре ном у ата ру Купи но ва, Аша ње 
и Обре жа до пожа ра на стам бе ном објек ту 
у Купи но ву.

Вели ки број интер вен ци ја је имао и сво ју 
цену, па је на ватро га сном вози лу купин
ских ватро га са ца од изло же но сти висо ким 
тем пе ра ту ра ма стра да ла пум па за дизел 
гори во.

 За нас као непро фит ну орга ни за ци ју 
ова поправ ка је при лич но ску па, али нам је 
у сусрет иза шао Савет месне зајед ни це 
Купи но во са којим смо успо ста ви ли одлич
ну сарад њу и квар је откло њен. Исто вре ме
но смо сред стви ма која за наш рад издва ја 
Општи на Пећин ци купи ли нову пум пу висо
ког при ти ска, нео п ход ну за успе шно гаше
ње пожа ра, тако да смо и даље у пот пу но
сти опе ра тив ни. Наш једи ни циљ од осни
ва ња је био да зашти ти мо живо те и имо ви
ну наших сугра ђа на. Дра го нам је што је 
локал на само у пра ва то пре по зна ла и што 
од самог почет ка има мо њену подр шку – 
рекао је Јев тић.

Пау зе изме ђу пожа ра купин ски ватро га
сци кори сте да се укљу че и у дру ге актив
но сти на лока лу. Тако су се про ле тос при
кљу чи ли акци ји чишће ња нека да оми ље не 
купин ске пла же Крсто ви, која је у међу вре
ме ну обра сла расти њем и годи на ма није 
кори шће на, а ове годи не је у вре лим лет
њим дани ма поно во била на рас по ла га њу 
мешта ни ма Купи но ва.
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САСВИМ ПРИРОДНО: СЛОБОДАН СИМИЋ

Засавица је моје
животно дело

Мој избор је била Засавица и ја сам то схватио као животни 
пројекат. Био сам директор у шест фирми, савезни посланик, 
покрајински посланик и схватио сам да ми то све у односу на 
Засавицу, не значи ништа
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’
Ове године обележава се 20 

година од кад је влада Србије 
прогласила Засавицу за 

специјални резерват природе прве 
категорије и, што је било необично за 
то време, дала га на управљање 
Покрету горана Сремске Митровице. 
Тим поводом смо разговарали са 
Слободаном Симићем, човеком који је 
такорећи „измислио“ Засавицу. О 
почецима, о тешкоћама и успесима, о 
томе како је и зашто Засавица 
постала бренд Сремске Митровице, а 
не рецимо антички Сирмијум, царски 
град, а пре свега о јединствености ове 
оазе нетакнуте природе Слободан 
Симић је за М новине говорио – 
сасвим природно.   

Покрет горана Сремске Митровице 
је прва невладина организација у 
Србији, Европи и свету која је добила 
прилику да управља једним 
резерватом природе. То је био 
експеримент, с обзиром на то да сам 
ја са својим пријатељима на неки 
начин пронашао ту реку, за коју се ни 
у Митровици није знало, а камоли у 
свету. И када је Завод за заштиту 
природе истражио Засавицу, 
испоставило се да је то било једно од 
чуда природе. Засавица је старо 
корито Саве и старо корито Дрине, 
једна потпуно незагађена вода, која је 
била изненађење и за науку. Ових 20 
година крунишемо са сто нових врста 
флоре и фауне у Засавици, са пуно 
организама на црвеној светској листи, 
јединствених примерака за Балкан и 
Србију и уопште једним добрим, могу 
рећи најбољим, научним 
истраживањем. Ми смо доказали да је 

Засавица потпуно оправдано 
проглашена резерватом и да је она и 
даље извор нетакнуте природе и 
невероватног биодиверзитета.

Јединствени у Србији

На Засавици смо направили 
концепцију која је била јединствена за 
Србију. Звучи невероватно, али први 
интернет сајт било ког заштићеног 
резервата природе је сајт Засавице. 
Преписујући праксу из развијеног 
света, направили смо визиторски 
центар. То је место где се сви људи 
окупљају, где се контролисано 
понашају и уживају у туристичкој 
понуди, која је уобичајена. Кад кажем 
уобичајена понуда, говорим о броду, о 
ресторану, о храни и пићу. И друге 
специфичне понуде као што су 
пешачке туре, бициклистичке туре, 
чамци, пецање исто тако полазе од 
визиторског центра. Тај концепт је 
усвојен и касније је министарство 
финансирало визиторске центре у 
другим резерватима. То је концепција 
која каже, није поента у томе да 
природу затворимо за људе, и да они 
о њој ништа не знају. Када о њој ништа 
не знају, онда је не поштују. Поента је 
да се људима омогући да уживају у 
природи. Постоје две врсте 
посетилаца, то су пре свега истински 
љубитељи природе  који не траже 
много угодности и којима је суштински 
туристичка понуда мање важна. А 
када су у питању масовније групе, 
онда уз два водича могу да прођу део 
руте и да уживају у ономе што се зове 
нетакнута природа. Засавица има 
диван степски пашњак који омогућава 

За концепцију 
која је 

постављена у 
Засавици 

добили смо 
апсолутну 

верификацију у 
иностранству. То 

је у европском 
духу осмишљен 

резерват 
природе, и у 
заштити и у 

развоју 
одрживог 

туризма. Такву 
концепцију нема 

нико у Србији. 
Ту нема шта да 
се, ни светски 
гледано, дода
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такве туре. Само Словенци, и други 
Европљани воле природу без 
претеране организације. Наши људи 
немају тај обичај. И због тога је био 
потребан визиторски центар. Ових 
првих посетилаца, истинских 
љубитеља природе има између десет 
и двадесет процената. Они заиста 
уживају, сами траже да иду у 
обилазак, траже информације, њима 
није важан ресторан, органска храна и 
све што тамо нудимо. Њима је важна 
сама природа. Овим другима смо 
омогућили да бораве у природи, што 
њима није приоритет у смислу 
обиласка природе у њеном нетакнутом 
делу. Њима је важна туристичка 
понуда. 

Ту нема шта да се дода

Спојили смо лепоту природе, 
одржали и унапредили, 
биодиверзитет. У првом истраживању 
птица набројали смо 120 врста, а 
после 20 година имамо 220 врста 
птица. Све то што смо урадили 
омогућило је природи да се значајно 
опорави. Када су се појавиле змије 
на плажи сви су тврдили да су то 
змије са Засавице, а сељаци су 
тврдили да смо купили змије и 
донели их, али то је све опоравак 
природе. Подигли смо ниво воде и 
омогућили да он буде константан, а 
кад то омогућите креће брзо 
размножавање свих врста у добрим 
условима. Ми смо потпуно спремни 
за Европу када су у питању научна 
истраживања, за програм Натура 
2000. За концепцију која је 
постављена у Засавици добили смо 
апсолутну верификацију у 
иностранству. То је у европском духу 
осмишљен резерват природе, и у 
заштити и у развоју одрживог 
туризма, плус сточарство. Такву 
концепцију нема нико у Србији. Ту 
нема шта да се, ни светски гледано, 
дода. Све изгледа одлично, али како 
петљамо, немамо појма (смех), али 
петљамо. Ја се увек залећем, да 
зидам, да правим, а моји сарадници 
ме питају, је л’ има новаца. Ма нема, 
ал’ ће бити. Ће да смислимо нешто, 
отећемо некако. Оно по чему се 
Засавица разликује од других је што 
смо ми до сада имали пројеката за 
преко 600.000 евра. Ми смо знали да 
пишемо пројекте и онда кад други 
нису. И данас их пишемо и 
конкуришемо, а у питању су 
међународни фондови. Али средства 
која добијамо по конкурсима не 
служе за живот резервата, него за 
тачно наменски контролисану 
потрошњу. Међутим, та 

инфраструктура која је изграђена 
новцем из пројеката подиже укупну 
понуду и то је оно што је кључно.  

Зашто је Засавица 
најуспешнија

Наша девиза је 20 година љубави и 
заштите. Ми смо то волели јако. 
Уложили невиђен напор и енергију, 
отели, узели, добили, где год смо 
могли и све то уложили, а до сада је 
сигурно 2,5 милиона евра уложено у 
резерват. Према томе, увек је питање 
ко ради, како то ради. То је суштина 
целе приче. Србија је једна 
божанствена земља, ја сам је обишао 
целу. Има толико тога да се види, али 
знам да обични туристи не могу бити 
задовољни понудом. Људи који иду у 
дивљу природу су обучени и 
опремљени, они то воле и они не 
траже никакве погодности. Они знају 
да бити у природи носи неки ризик, и 
зато се добро припреме. Значи, мора 
да постоји понуда за такве којима не 
треба ништа, али мораш имати и 
понуду за обичне људе, оне који у 
природу долазе ради одмора, 
рекреације. Ја сам обишао све 
резервате у Србији и мене тамо 
дочекују и гледају као колегу. На Увцу 
сам био бесан што ми приликом 
обиласка језера, а тура траје пет 
сати, нису скренули пажњу да 
понесем воду. Кад сам ја, који зна све 
о резерватима природе био бесан, 
како тек могу да буду разочарани 
обични туристи. Или пример Старе 
планине. Тамо постоји  прелеп 
водопад, али мораш живот 
ризиковати да би се попео и то видео. 
Ја њима кажем, џабе вам све то. 

Или пример 
Старе планине. 
Тамо постоји  
прелеп водопад, 
али мораш 
живот 
ризиковати да 
би се попео и то 
видео. Ја њима 
кажем, џабе вам 
све то. Нема 
туризма без 
безбедне стазе 
којом немачка 
баба може да се 
попне и да види 
такву лепоту

’
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Нема туризма без безбедне 
стазе којом немачка баба 
може да се попне и да види 
такву лепоту. 

У Србији постоји 70 
резервата природе. Њима 
управљају разне 
организације, Црква, ловачка 
друштва, туристичке 
организације, јавна преузећа. 
Пошто држава резервате 
природе финансира из 
буџета, мисли се да је то 
решено питање. Али то је 
финансирање готово 
занемарљиво у односу на 
потребе резервата. Држава 
издваја и за пројекте, рецимо 
фотомонографију коју ћемо 
представити направили смо 
захваљујући средствима која 
смо добили на конкурсу. Али, 
нико не даје за плате, гориво, 
трошкове, осигурање и 
хиљаду ствари које мораш 
да платиш. И онда каква концепција 
може бити ако се ослониш на 
државу? Велика јавна предузећа, 
Војводинашуме, Србијашуме, 
Србијаводе, Србијашуме који 
управљају са 50ак резервата чак не 
могу да наброје које све резервате 
имају, јер њих то заправо и 
неинтересује. Зато је то тако. 

Митска река

Кад људима причам како је 
Засавица откривена, сви мисле да је 
то козерија. А прича је жива истина. 
Ја сам отишао у Засавицу и најео се 
печења код стрица моје друге бивше 
жене и кад ми је било досадно да 
седим за столом, сетим се неке баре 
коју ми је мој кум Тодор Вујић из 
Мачванске Митровице помињао и да 
смо ми тамо ишли још у гимназији. И 
питам домаћине, какву ви то бару 
овде имате. Кажу они, има ту бара 
иде негде до Дрине. И ја тог дана, са 
те славе, одем на Шумареву ћуприју у 
Засавици један и тамо откријем и 
себи и Митровици и Србији нову реку. 
Мени је Засавица изгледала као нека 
митска река, потпуно изгубљена и 
заборављена. Околни мештани 
којима су њиве ударале у Засавицу, 
знали су за њу, али они којима су 
њиве ишле према Сави појма нису 
имали. Њих је та дивљина, та 
мочвара плашила. Тај сусрет са 
Засавицом је био као неко 
провиђење. За недељу дана окупио 
сам пријатеље из Покрета горана и 
обишли смо неке друге делове и ја 
сам одмах видео да ту има неког 
лудила. Нисам религиозан, али 

признајем да се тада у мом животу 
догодило истинско чудо. У том 
моменту сам ја и директор и савезни 
посланик и имам хиљаду неких 
функција, али то што сам видео мене 
је толико обузело да сам одмах 
ангажовао Завод за заштиту природе 
да дођу и испитају Засавицу. И они, 
кад су дошли, од прве камером 
ухвате умбру, јединствену рибу, која је 
одмах подигла резерват на лествици 
коју је Завод поставио. Кад је Завод 
потврдио да ту нема загађења, дао је 
предлог влади Србије да то заштити. 
Тада се екологији није придавало 
много значаја. Добили смо 
привремено заштиту, али требало је 
именовати управљача. Неким чудом 
услишили су наш захтев да Покрету 
горана, људима који су и пронашли 
Засавицу она буде дата на 
управљање. Занимљиво, прошле 
године су ми у гостима били чланови 
тадашње владе која је прогласила 
Засавицу за специјални резерват 
природе. Признали су да нису појма 
имали о чему се ту радило. 
Једноставно, министар је то 
предложио и тако је то и прошло. А 
шта је још чудо у целој тој причи када 
је у питању један људски живот, у 
овом случају мој? Чудо је то што чега 
год сам се машио у вези Засавице, 
све је добро ишло. И друго чудо је 
везано за град Сремску Митровицу. 
Не постоји такав случај у Србији да су 
све општинске политичке гарнитуре 
од 1997. године до данас подржавале 
Засавицу. То је у Србији било 
незамисливо, али на примеру 
Засавице и то се показало као 
могуће. 

Чудо је то што, 
чега год сам се 

машио у вези 
Засавице, све је 

добро ишло. И 
друго чудо је 

везано за град 
Сремску 

Митровицу. Не 
постоји такав 

случај у Србији 
да су све 

општинске 
политичке 

гарнитуре од 
1997. године до 

данас 
подржавале 

Засавицу. То је у 
Србији било 

незамисливо, 
али на примеру 

Засавице и то се 
показало као 

могуће 
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Политика и други избори

Да се разумемо, ја сам човек са 
великом енергијом, то је веома битно. 
Јер у Србији за сто посто резултата 
треба триста посто напора. Е, сад, 
кад је реч о политици... Кад дођу 
људи из других резервата и кад ме 
питају како ја то успевам, ја им одмах 
кажем, то што сам ја такав и што 
имам енергију, то је само случајно. 
Али вештина да будеш у политици и 
кад ниси у политици, то је вештина 
којом влада мали број људи. Тако да 
кад кажем да сам имао подршку 
Сремске Митровице, то је 
колоквијално речено. Да ту није било 
неких других ствари, моје личне 
позиције и вештине, не би било ни 
оваквих резултата. Јер, ја сам 
одлучио и у свом животу направио 
избор. Мој избор је била Засавица и 
ја сам то схватио као мој животни 
пројекат. Био сам директор у шест 
фирми, савезни посланик, покрајински 
посланик и схватио сам да ми то све 
у односу на Засавицу, не значи 
ништа. Моје животно дело је сигурно 
Засавица и остаће тако. Ја сам успео 
да разумем да све остало, сем 
Засавице, није важно. То је суштина. 
Засавица је експеримент који је врло 
редак у Србији. Ја сам захваљујући 
свом политичком искуству направио 
варијанту у којој не могу да ме смене 
и у којој не зависимо од промена 
власти. Покушали су једном 
радикали, кад су имали свог 

министра екологије. Њихова идеја је 
била, сад ћемо ми Симића сменити, 
ко га шиша, имамо ми свог министра. 
А ја њих позовем па има кажем, 
видите мало сте се преиграли. Ви, 
кад вам министар да Засавицу, 
добијате 70 километара блатњавих 
канала, с једне и друге стране 
гледано, ви ћете се подавити. А ово 
што сте намерачили да макнете, то је 

Три књиге издајемо у склопу 
обележавања 20 година Засавице. Прва 
је илустрована фотомонографија, ремек 
дело, изузетна књига са најлепшим 
фотографијама. Затим издајемо атлас 
птица након истраживања које је трајало 
пет година. То ће бити основа за будућа 
истраживања. То истраживање је 
показало да у Србији, која узгред уопште 
није истражена, имамо десет пута више 
птица него што смо мислили. И трећа 
књига ће бити зборник радова са великог 
научног скупа који ће се одржати у 
новембру са свим радовима објављеним 
до сада. Наш Миша (Михајло Станковић, 
прим. аут.) је најбољи научник у Србији и 
има сјајну сарадњу са свим факултетима. 
А на самој Засавици ће 29. септембра 
бити организовано дружење на ком ћемо 
промовисати књиге, поделити захвалнице 
и тако, мало се провеселити без велике 
помпе. Очекујемо 500.000  тог  
посетиоца на Засавици и 50.000 – тог 
странца. 

Три књиге
за јубилеј

Митровачка 
сликарка 
Штефица 
Радованов, 
дошла је ове 
године на 
ликовну 
колонију и пита, 
господине 
Симићу, ко ће 
после вас 
водити овај 
резерват. Ја њој 
кажем, госпођо, 
ја знам да ви 
мени нећете 
веровати, али 
мене то 
апсолутно не 
занима. Јер, 
када би ме то 
занимало, ја бих 
већ сада имао 
јед
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власништво Покрета горана Сремске 
Митровице, то не можете да добијете. 
И онда су одустали. А да није била 
таква концепција, узели би резерват. 
Мени су нудили да Засавица буде 
јавно предузеће, на шта нисам 
пристао. Ту би се до сада променило 
седамосам директора, а како неко ко 
не зна да ли ће сутра бити смењен 
или не, може имати неку пословну 
концепцију и визију? Па да је геније. 
Али, сви ми то знамо и зато смо ту 
где смо. И онда кад се нешто добро 
направи, сви се чуде: па како то 
може?

Како је хала остала
без клавира

Хала Пинки је у моје доба била 
апсолутно најбоља спортска хала у 
СФРЈ. Апсолутно, без конкуренције. 
Али сам ја имао концепцију пословно 
спортског центра а не места где људи 
вежбају и вичу један – два. То је 
одмах била разлика. Па кад сам ја 
Серанфиљки Лежајић, тадашњој 
партијској функционерки рекао да 
треба да се купи клавир за халу, она 
умало  није пала у несвест. Али, и 

тада сам имао подршку политике која 
ме је поставила за директора, 
покојног Тозе Михајлова. Он ми је 
рекао имаш задатак да губитак хале 
смањиш са десет на пет милијарди 
динара. Кад губитка више није било, 
то је наравно било чудо. Мада, оно је 
било другачије време, више новца, 
али имали су и други исто то време. 
Кад сам отишао из хале, за њу више 
нико није чуо. Шта хоћу да кажем? 
Људи су јако важни, њихова укупна 
карма и способност су пресудни, 
посебно у Србији која није попут 
других уређених земаља. 

Сирмијум није бренд града

Засавица реално јесте највећи 
бренд Сремске Митровице. А могло је 
и другачије да испадне. Могао је 
Сирмијум да буде бренд града. Ја 
знам, да би Сирмијум апсолутно 
требао да буде бренд. А није. Ја сам 
био против оснивања туристичке 
организације града, и то отворено 
кажем. Јер, све туристичке 
организације, у сваком граду 
функционишу тако да новца има за 
плате, а за програме нема. 
Туристичка организација, ако је већ 
осниваш, мора да троши новце да би 
неко дошао у град, обишао га, купио 
нешто, сео и попио кафу, то је 
туристички приход Сремске 
Митровице. И то је суштина. 
Сирмијум није бренд Сремске 
Митровице, јер од њега нико није ни 
покушао да начини ништа слично 
оном што је др Миомир Кораћ урадио 
са Виминацијумом, иначе војним 
логором.

Рачуница о туризму

На 5.000 долара бруто друштвеног 
по глави становника туризам не 
постоји. То је ноторна чињеница. За 
туризам је потребан висок стандард. 
Светски експерт за туризам из 
Холандије, који је дошао да обиђе 
Засавицу, није ништа смислио што ја 
већ нисам смислио. Све  што је њему 
пало на памет ми смо имали. Кад је 
све сагледао, он каже па ви сте 
одрживи. Ја кажем, нисмо. И ево 
рачунице, у Холандији улаз у сличан 
резерват природе кошта 1012 евра, 
вожња бродом 2530 евра, органска 
храна 4050 евра, јел то 100 евра? А 
види брацо, кажем ја њему, ми улаз, 
предавање, вожњу бродом и органски 
ручак дајемо за 10 евра и свима 
скупо. И јесте скупо. Ако је плата 
3040 хиљада. И ја питам колико 
људи у Холандији посећује овакве 
резервате, а он каже па 200300 

Засавица 
реално јесте 

највећи бренд 
Сремске 

Митровице. А 
могло је и 

другачије да 
испадне. Могао 
је Сирмијум да 

буде бренд 
града. Ја знам, 

да би Сирмијум 
апсолутно 

требао да буде 
бренд. А није
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хиљада. 200300 хиљада по 100 
евра, то је 2030 милиона евра 
годишње. Ми имамо савршену 
инфраструктуру, сву опрему, струју, 
воду, али ситуација је таква каква 
јесте. Пре 2008. године више посета 
смо имали радним даном него данас 
викендом. Међутим, све тешкоће које 
имамо успевамо да превазиђемо и 
увек можемо да дамо нешто лепо, 
нешто увек оригинално, увек 
јединствено...

А шта је решење за туризам, 
једноставно је, да имамо веће 
приходе и већу потрошњу. 

Не занима ме шта ће
бити после мене

Митровачка сликарка Штефица 
Радованов, дошла је ове године на 
ликовну колонију и пита, господине 
Симићу, ко ће после вас водити овај 
резерват. Ја њој кажем, госпођо, ја 
знам да ви мени нећете веровати, 
али мене то апсолутно не занима. 
Јер, када би ме то занимало, ја бих 
већ сада имао јед. После мене, ако 
буду знали да унапреде, ја ћу одгоре 
бити јако срећан. Ако не знају, шта ја 
могу. И тако је то у животу, па 
Римљанима су порушили камене 
зидове од 2,5 метра ширине. Није мој 
задатак да мислим шта ће бити 
после мене. Мој задатак је оно што 
се дешава у мом мандату, у мом 
времену. Шта ме брига да ли хала 
данас ради или не ради. У моје 
време је отварано хиљаду пива на 
дан. Како је данас, откуд знам. То је 
било и прошло, за сто година нико се 
неће сећати. Тако је и са Засавицом. 
Мој задатак је конкретно, да на ову 
двадесетогодишњицу ми будемо 
најбољи у земљи у свему, и бићемо. 

Научни скуп који ћемо организовати у 
новембру и зборник радова који ће 
остати то је драгоценост која остаје 
иза мене. И све књиге које смо досад 
штампали, то ја држим као баштину. 
То се налази у Народној библиотеци, 
на интернету, може да се цитира. То 
је важно, остало је споредно... 

Фама о магарећем
млеку и сиру

Ми смо највећи сточари у Србији, 
имамо око хиљаду грла стоке. Тако и 
толико стоке могу да држе само 
љубитељи и лудаци. Више од пола 
тих животиња само једе, али све то 
прави имиџ резервату. Ми смо друга 
по величини фарма музних магарица 
у свету. Међутим, млеко магарице 
још нема званичне папире. Имамо 
сваки дан наруџбине из иностранства 
али треба да обезбедимо 
документацију. Ево истините 
анегдоте, отишао руски тајкун код 
Алексиса Ципраса, грчког премијера, 
и хвалио му се да има ексклузивну 
продавницу у Русији у којој може да 
се купи апсолутно све из света. А 
Ципрас му каже, е сигурно немаш 
магарећи сир из Србије. Сутрадан, је 
он дошао на Засавицу, са све свитом 
(усред зиме телохранитељи су му 
били у мајицама кратких рукава) и 
хоће сво млеко. И ево чекамо шест 
месеци да министарство направи тај 
правилник, јер не може да се извози 
без тога. 

Кад хоби постане посао

Задовољан сам највише због једне 
ствари. Ја сам тог дана, када сам 
открио Засавицу, послушао тог Бога 
неког и посветио се Засавици. 

’Покушали су да 
ме смене 
радикали, кад су 
имали свог 
министра 
екологије. А ја 
њих позовем па 
има кажем, 
видите мало сте 
се преиграли. 
Ви, кад вам 
министар да 
Засавицу, 
добијате 70 
километара 
блатњавих 
канала, сједне и 
друге стране 
гледано, ви ћете 
се ту подавити. 
А ово што сте 
намерачили да 
макнете, то је 
власништво 
Покрета горана 
Сремске 
Митровице, то 
не можете да 
добијете 
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Направио сам једну аутохтону, 
јединствену, лепу ствар у животу. Све 
друго што сам радио је далеко испод 
тога, бар мени. И објективно је 
Засавица моје животно дело. Ја сам 
један од ретких људи који је од хобија 
направио посао, а Покрет горана је 
мени био хоби 3040 година. И то је 
врхунско задовољство. Сва животна 
задовољства кратко трају. Рад у 
људском веку најдуже траје, а ако ту 
нема задовољства, онда је то тешко. 
Ко је нашао неку своју нишу у којој 
нешто ради са задовољством може 
бити иоле срећан човек. Мало људи је 
нашло то. На нашим просторима, у 
православно ортодоксној филозофији 
има једна невероватна квака, ми 
презиремо рад. Нама је рад, напор, 
срамота... По мом мишљењу постоји 
само један посао који може да усрећи 
човека, а то је посао сељака. И то ми 
је говорио отац, али тада то нисам 
схватао. 

О кукњави и поштењу,
а пре свега о љубави ...

Мене је отац учио да се никад не 
кука. Кад питају  како је? Одлично! 
Онда те нешто и цене, мисле да 
нешто можеш. Кад се ти распростреш, 
кад почнеш да кукаш... они кажу  ма 
иди ... Нико неће туђ посао објективно 
да схвати и сасвим је бесмислено 
објашњавати људима оно што њих у 
суштини не занима. Али зато, Срби се 
највише разумеју у туђ посао и одмах 
ће ти дати савет за твој посао, а његов 
не иде никако. Четири милиона 
годишње на Засавици кошта, гориво, 

поправке, гуме и превоз, и остали 
текући трошкови. То не плаћа ни 
буџет, ни пројекти. Али зато мораш 
имати концепцију која ради сваки дан. 
Трошкови су озбиљни. Зато ја ником 
не кукам. А сви мисле, ма мани га 
само нешто лаже, маже. И ја се не 
обазирем на те приче. Ниједног 
новинара за свог века нисам 
демантовао. Ни покојног Јеленка 
Слатинца који ме је нацртао са халом 
под мишком, као ја сам украо целу 
халу. После смо били добри. Мој отац 
је говорио, кад те набеде да си украо 
пет хиљада, а ти некако протури да 
није пет него педесет хиљада. Ја 
кажемо, па како тата... Он ће мени, 
ћути, немаш ти појма, не знаш ти 
народ, онда ће рећи: Јесте лопов, ал 
свака му част нико му ништа не може. 
Зато ја ником ништа не причам о 
поштењу, јер то ми нико не би 
поверовао. И зато се сви чуде, како 
мајку му лоповску он то може?  Немам 
појма како. Али то је моја карма. 
Свако носи своју карму. И није тачно 
кад ми кажу, ти имаш среће, радиш 
оно што волиш. Све послове које сам 
радио ја сам волео. Све. 

Светлана Цуцанић

И зато се сви 
чуде, како мајку 
му лоповску он 

то може?  Немам 
појма како. Али 

то је моја карма. 
Свако носи 

своју карму. И 
није тачно кад 

ми кажу, ти 
имаш среће, 

радиш оно што 
волиш. Све 

послове које 
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волео. Све 

’
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АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Семен ски мате ри јал
за 50 повр та ра
Повр та ри ма са тери то

ри је Гра да Срем ска 
Митро ви ца про шле 

неде ље уру че на су реше
ња о доде ли сред ста ва за 
суфи нан си ра ње набав ке 
семен ског мате ри ја ла, по 
кон кур су који је рас пи са ла 
Аген ци ја за рурал ни раз вој 
Гра да Срем ска Митро ви ца. 

Циљ ове мере јесте 
интен зив ни је кори шће
ње земљи шних ресур са и 
усме ра ва ње пољо при вред
ни ка да у повр тар ској про
из вод њи кори сте сер ти фи
ко ван мате ри јал, одно сно 
декла ри са но семе и суп
страт. Укуп но је под нет 51 
зах тев, од тога 50 повр та ра 
испу ња ва усло ве и оства ру
је пра во на ова под сти цај на 
сред ства, у укуп ном изно су 
од око 1.500.000 дина ра. 
Јед но лице је оства ри ло 
пра во на сред ства за суфи
нан си ра ње орган ске биљ
не про из вод ње у изно су од 
65.000 дина ра.

 С обзи ром на то да Аген
ци ја први пут рас пи су је ова
кву меру, задо вољ ни смо 
бро јем зах те ва, и сва ка ко 
ћемо и дого ди не рас пи са
ти овај кон курс, с тим што 
ћемо са инфор ми са њем 

пољо при вред ни ка кре ну ти 
мно го рани је, како бисмо 
има ли још више кори сни ка. 
Нај ви ше су зах те ва под не
ли про из во ђа чи папри ке, 
пара дај за и боста на, а међу 
њима је вели ки број мла
дих пољо при вред ни ка, као 
и жена које се баве повр
тар ством. Мером се покри
ва зна ча јан део тро шко ва 
про из вод ње, а могла је да 
се ком би ну је са мера ма 
које рас пи су је Покра јин
ски секре та ри јат за пољо
при вре ду и Мини стар ство 
пољо при вре де, посеб но са 

оним које се тичу набав ке 
систе ма за навод ња ва ње 
и мате ри ја ла и опре ме за 
пла сте нич ку про из вод њу. 
Наста ви ће мо са попу ла ри
за ци јом и мера ма које под
сти чу орган ску про из вод њу, 
јер једи но такав начин при
вре ђи ва ња гаран ту је био
ло шки здра ве про из во де. 
Неис ко ри шће на сред ства, 
одно сно сред ства која су 
пре о ста ла за под сти ца је у 
пољо при вре ди, биће пре
у сме ре на на нове мере 
током јесе њих радо ва у 
пољо при вре ди – изја вио је 

Петар Самар џић, дирек тор 
Аген ци је за рурал ни раз вој.

Овај под сти цај је врло 
зна ча јан за нас про из во ђа
че папри ке, јер нам покри ва 
добар део тро шко ва про из
вод ње, наво де рата ри.

 Захва љу ју ћи овој мери, 
усме ре ни смо на набав ку 
ква ли тет ног, декла ри са ног 
семе на, које обез бе ђу је и 
ква ли те тан род, и бит на је 
допу на семе ну које ми сами 
про из во ди мо и оста вља мо 
сва ке годи не  каже Милан 
Бучић, повр тар из Рав ња. 

М. Н.

Пот пи си ва ње уго во ра 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Град пома же буду ће гени јал це
У Пред школ ској уста но ви „Пче ли ца“ у 

Срем ској Митро ви ци про шлог четврт
ка, 14. сеп тем бра, са радом је поче ла 

шко ли ца „Малац гени ја лац“. Град Срем ска 
Митро ви ца поде лио је 20 паке та опре ме, која 
је нео п ход на за рад и 20 сти пен ди ја. За ове 
сти пен ди је Град је издво јио 80.00 дина ра.

Пре ма речи ма дирек тор ке Пред школ ске 
уста но ве „Пче ли ца“ Миро сла ве Или јић, раз вој 
мен тал них спо соб но сти се раз ви ја кроз игру.

Циље ви шко ли це су под сти ца ње, раз вој 
инте лек ту ал них вешти на и спо соб но сти деце, 
узра ста од чети ри до 12 годи на. Ради се на 
томе да деца могу да оба вља ју ком пли ко ва не 
рачу нар ске опе ра ци је, без упо тре бе пома га ла, 
искљу чи во миса о ним путем. Сти пен ди је мали
ша ни ма уру чи ла је заме ни ца гра до на чел ни ка 
Све тла на Мило ва но вић. С.К.

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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ВЕЧЕ БЛУ ЗА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Нови албум Гем блер са

Цен тар за кул ту ру „Сир ми ју март“ је 
про шлог пет ка, 15. сеп тем бра орга
ни зо вао прет про мо ци ју новог ЦДa 

митро вач ке гру пе „Гем блерс“, а гра ђа ни су 
има ли при ли ку да чују песме са новог албу
ма који уско ро тре ба да иза ђе. Гру па „Гем
блер си“, осно ва на је 1984. годи не.

 Нови албум се раз ли ку је од прет ход
ног зато што је ком плет но аутор ски и даје 
пуно про сто ра за лич ни израз и аутен тич
ност. Насту па ли смо на број ним музич ким 

фести ва ли ма у Срби ји, бив шим земља ма 
ексју и Евро пи. Кра јем сеп тем бра су уго
во ре ни фести ва ли у Загре бу и Љубља ни. 
На фести ва ли ма се поред про мо ци је новог 
албу ма про мо ви ше град и Срем  рекао је 
Марин Бале но вић, један од осни ва ча бен
да.

Пре ма речи ма нашег саго вор ни ка у 
дру гим држа ва ма ова кви фести ва ли су 
подиг ну ти на виши ниво, тра ју више дана, 
има ју озбиљ ни је госте и тех нич ки је мно го 
озбиљ ни је. А сви ма је зајед нич ко то што је 
публи ка мало број на.

 Меди ји, недо ста так кон так та и језич
ка бари је ра су неки од узро ка мало број не 
публи ке. Оно што меди ји пла си ра ју људи 
ће заво ле ти,а у овом слу ча ју кон такт је 
слаб  јер људи нису довољ но оба ве ште ни. 
Језич ка бари је ра тако ђе пред ста вља про
блем, сви тек сто ви су на енгле ском јези ку 
а доста људи не зна језик и самим тим не 
раз у ме о чему пева мо  обја шња ва Бале
но вић. С. Кота ра нин

Бенд „Гем блер си“ који посто ји дуги низ 
годи на чини седам чла но ва: Марин Бале
но вић  вокал и гита ра, Aлександар Ста
ну ло вић  гита ра и вокал, Жељ ко Баца ло 
 бас, Горан Недић  сак со фон, Алек сан
дар Мак си мо вић  кла ви ја ту ра, Злат ко 
Сакул ски, Бор ко Воља нек  бубањ.

Постав ка бен да

Један од насту па митро вач ких „Гем блер са“

ПРИ ЈЕМ ДЕЦЕ СА ДАУ НО ВИМ 
СИН ДРО МОМ

Зла тни Митров ча ни

Чла но ви Удру же ња осо ба са Дау но
вим син дро мом из Срем ске Митро ви це су 
осво ји ли зла то на тре ћем Свет ском купу у 
мото ри ци за осо бе са аути змом и тешко ћа
ма у раз во ју у Рако ви ци. Злат не меда ље су 
осво ји ли Алек сан дар Кова че вић и Јеле на 
Кекић, док је четвр то место зау зео Филип 
Боја нић. 

За њих је про шлог пет ка, 15. сеп тем бра у 
Град ској кући орга ни зо ван при јем на којем 
им је гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер 
уру чио скром не покло не.

 Ми се тру ди мо да помог не мо деци са 
посеб ним потре ба ма тако што финан
сиј ски пома же мо њихо ва удру же ња, која 
добро раде свој посао и која пома жу да се 
деца актив но укљу че у дру штве ну зајед ни
цу. При мер који то нај бо ље пока зу је је да 
се Алек сан дар Кова че вић запо слио као 
помоћ ник кува ра у Дому уче ни ка у Срем ској 
Митро ви ци  рекао је Вла ди мир Сана дер.

Честит ка ма се при дру жио и начел ник 
Град ске упра ве за здрав стве ну и соци јал ну 
зашти ту Воји слав Мир нић.

Пре ма речи ма  Радо ва на Кеки ћа секре
та ра Удру же ња осо ба са Дау но вим син дро
мом, децу су за так ми че ње ове годи не при
пре ма ли струч ња ци из Удру же ња „Мотус“.

С. К.

МИТРО ВАЧ КО ПОЗО РИ ШТЕ

Премијера пред ста ве
„Низ пру гу“

У Позо ри шту „Добри ца Милу ти но вић“ у 
Срем ској Митро ви ци про шлог пет ка, 15. 
сеп тем бра је пре ми јер но оди гра на пред
ста ва „Низ пру гу“, рађе на по исто и ме ном 
рома ну Јеле не Недић. Режи ју пот пи су је 
Сте фан Тајбл, а игра ју мла ди глум ци 
митро вач ког позо ри шта Ната ша Мрђа, 
Дани ца Црно бр ња, Алек сан дра Михај ло
вић, Мар ко Вуки ће вић, Горан Вуча но вић и 
Давид Кулић.

Публи ка је са гро мо гла сним апла у зом 
награ ди ла глум це, реди те ља и аутор ку 
рома на.

ПРЕ ВЕН ТИВ НИ ПРЕ ГЛЕ ДИ У МИТРО ВАЧ КОЈ БОЛ НИ ЦИ

Пре гле да но 128 гра ђа на
У Општој бол ни ци Срем ска Митро ви ца 

про шле неде ље, 17. сеп тем бра орга
ни зо ва на је акци ја пре вен тив них пре

гле да, чији је орга ни за тор Мини стар ство 
здра вља, а у коју су укљу че не све опште 
бол ни це и кли нич ки цен три у земљи.

 На пре вен тив не пре гле де могли су да 
дођу сви гра ђа ни, без обзи ра да ли има ју 
здрав стве ну књи жи цу или не, дакле, и оси
гу ра на и нео си гу ра на лица, да би након 
пре гле да има ли увид у сво је здрав стве но 
ста ње и ако су резул та ти такви да зах те ва ју 
даље лече ње, они били усме ре ни даље, ка 
суб спе ци ја ли стич ким пре гле ди ма, у циљу 
пре вен ци је инфарк та мио кар да, хипер тен
зи је, дија бе те са. У интер ни стич кој амбу
лан ти наше бол ни це пре гле да но је 128 гра

ђа на, махом ста ри је живот не доби. Ова кве 
акци је, пре све га пру жа ју могућ ност гра ђа
ни ма да про ве ре сво је здра вље, а допри
но се и рас те ре ће њу интер ни стич ких амбу
лан ти, нема гужви, зака зи ва ња пре гле да 
и чека ња, као и доступ ност здрав стве не 
зашти те и за оне који нема ју здрав стве но 
оси гу ра ње из било којих раз ло га. Оче ку је
мо да ће ова акци ја тра ја ти кон ти ну и ра но, 
јед ном месеч но, како је наја вље но из Мини
стар ства здра вља – изја вио је др Жив ко 
Врцељ, дирек тор Опште бол ни це у Срем
ској Митро ви ци.

Гра ђа ни су могли у окви ру пре гле да да 
изме ре крв ни при ти сак, ниво шеће ра у крви, 
ура де ЕКГ, као и да их пре гле да интер ни ста 
и лекар опште прак се. Б. Срем чић

Нови албум се раз ли ку је од прет ход ног зато што је 
ком плет но аутор ски и даје пуно про сто ра за лич ни 
израз и аутен тич ност, рекао је Марин Бале но вић, један 
од осни ва ча бен да
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НЕЗА ПО СЛЕ НОСТ И ДАЉЕ ВЕЛИ КИ ПРО БЛЕМ У ШИД СКОЈ OПШТИНИ 

Тешко до послa
Пре ма пода ци ма од 

про шлог месе ца на 
еви ден ци ји Наци о

нал не слу жбе за запо шља
ва ње нала зи ло се 638.000 
лица и то је нај ма њи број 
неза по сле них у послед
њих 25 годи на. Вест коју 
су обја ви ли мно ги меди ји 
дело ва ла је заи ста опти ми
стич но. Нарав но, ради се о 
пода ци ма који се одно се на 
целу Срби ју, а када се мало 
истра жи, пода ци бар кад је 
Шид у пита њу нешто су дру
га чи ји.

На еви ден ци ји шид ске 
испо ста ве Наци о нал не слу
жбе за запо шља ва ње тре
нут но се нала зи 2.989 лица, 
а од тог бро ја 1.524 су жене.

 Број неза по сле них је 
нешто мањи у одно су на 
прет ход не месе це, а раз лог 
је што су мно ги анга жо ва ни 
на при вре ме ним и повре
ме ним посло ви ма, као и на 
сезон ским и јав ним радо
ви ма. Нај лак ше до посла 
у шид ској општи ни дола зе 
дипло ми ра ни фар ма це у ти 
и тех ни ча ри. Стал но је отво

рен кон курс за меди цин ске 
сестре са зна њем немач ког 
јези ка за рад у ино стран
ству, као и оглас Пошта 
Сло ве ни је која тра жи лица 
која би ради ла као пошта ри, 
воза чи, мага ци о не ри. Што 
се тиче шид ске општи не нај
тра же ни ја су про из вод на и 
услу жна зани ма ња као што 
су машин ци, коно ба ри, кува
ри, меса ри и воза чи. Слу жба 
је орга ни зо ва ла и финан си

ра ла обу ку 16 лица за зани
ма ње меса р. По завр шет ку 
обу ке шест лица је засно
ва ло рад ни однос. У дефи
ци тар на зани ма ња навео 
бих про фе со ре мате ма ти ке, 
физи ке, елек тро стру ке. Ми 
смо мала сре ди на која још 
нема потре бе за струч ња
ци ма инфор ма ци о них тех
но ло ги ја, те их ни нема на 
еви ден ци ји  каже Влај ко 
Маној ло вић, коор ди на тор у 

шид ској испо ста ви Наци о
нал не слу жбе за запо шља
ва ње.

Давор Тошко вић из Или
на ца је један од оних који 
се редов но јавља слу жби 
ради еви ден ци је, а посао 
тра жи већ 10 годи на. И 
поред тога што има завр
ше ну само основ ну шко лу 
ради све што му пону де. 

 Радио сам и у риб ња
ци ма у Бана ту, али на кра
ју се испо ста ви ло да је то 
био „рад на црно“. Вођен 
је и суд ски спор, који је 
нажа лост завр шен у корист 
посло дав ца  при ча Тошко
вић.

Почет ком годи не на еви
ден ци ји шид ске испо ста
ве Наци о нал не слу жбе за 
запо шља ва ње било је око 
3.200 лица. Број је незнат
но сма њен, али изград њом 
инду стриј ске зоне мно ги 
се нада ју да ће у доглед
но вре ме реши ти један од 
основ них про бле ма егзи
стен ци је, а ујед но и устав но 
пра во на рад. 
 Д. Попов

Влај ко Маној ло вић Давор Тошко вић

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРЕМА

Предавање за сточаре
Реги о нал на при вред на 

комо ра Срем ског управ
ног окру га и Удру же ње 

за сто чар ство и пре ра ду сто
чар ских про из во да орга ни зо
ва ли су у петак, 15. сеп тем бра 
пре да ва ње на тему „Африч ка 
куга сви ња – ризи ци и после
ди це уно са виру са у Репу бли ку 
Срби ју“. Пре да ва ње је држао 
др Дејан Крња ић са Факул те та 
вете ри нар ске меди ци не из Бео
гра да. 

Циљ пре да ва ња био је да 
се вете ри нар ским ста ни ца ма, 
узга ји ва чи ма сви ња, ловач ким 
удру же њи ма и земљо рад нич
ким задру га ма пред ста ви опа
сност поја ве Африч ке куге сви
ња. То је вео ма опа сна зара зна 
болест дома ћих и дивљих сви
ња код које нема лече ња, вак
ци на не посто ји. 

 Нажа лост, у послед њих 
неко ли ко годи на болест се 
про ши ри ла на Евро пу и  при
бли жа ва се гра ни ца ма наше 
земље. Пре да ва ње је одр жа но 
са наме ром да упо зна ју одга ји
ва чи, сто ча ри и вете ри на ри о 
овој боле сти. Ово пре да ва ње 
је усме ре но ка сигур но сти, о 
томе шта тре ба ура ди ти у слу

ча ју поја ве те боле сти. Болест 
се може пре не ти кон так том 
дивљих живо ти ња, уво зом 
истих, путем месних пре ра ђе
ви на. Вирус је доста отпо ран и 
месе ци ма може да пре жи ви у 
сухо ме сна тим про из во ди ма а 
чак пре ко две годи не у замр зну
том месу – рекао је др Крња ић. 

Састан ку су при су ство ва ли 
инди ви ду ал ни пољо при вред ни 
про из во ђа чи, вла сни ци фар ми, 
пред став ни ци ловач ких удру
же ња, удру же ња одга ји ва ча 
сви ња, пред став ни ци из пољо
при вред них струч них слу жби и 

вете ри нар ских ста ни ца. 
Ненад Буди мо вић, секре

тар Удру же ња за сто чар ство и 
пре ра ду сто чар ских про из во да 
у При вред ној комо ри Срби је 
додао је да је бит но да фар
ме ри и при вред ни ци зна ју да 
болест није опа сна за људе, 
али је опа сна за еко ном ски 
моме нат, јер дола зи до вели ког 
бро ја уги ну ћа и зато је нео п ход
но да се при ме не све био си гур
но сне мере како би дошло до 
спре ча ва ња настан ка и поја
вљи ва ња ове боле сти. 

С. С. 

Са пре да ва ња 

ДИВОШ

Помен палим 
бор ци ма

У Диво шу је у неде љу, 17. 
сеп тем бра обе ле же на 75. годи
шњи ца масов ног одла ска Диво
ша на у пар ти за не 1942. годи не. 
Одр жан је пара стос, а потом су 
на Спо ме ник жртва ма фаши
стич ког теро ра поло же ни вен ци 
број них удру же ња, након чега је 
усле дио кул тур но – умет нич ки 
про грам. 

Гру па Диво ша на се 18. сеп
тем бра 1942. при дру жи ла пар
ти за ни ма, а раз лог одла ска је 
био терор оку па то ра. Поги ну ло 
је 280 Диво ша на, а 250 је оста
ви ло сво је живо те у лого ри ма 
широм бив ше Југо сла ви је. 
Дивош је 9. новем бра 1944. 
осло бо ђен. 

С. С.
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Отац му је са једа на ест годи на кре
нуо из крше ви те тро ме ђе Хер це
го ви не, Црне Горе и Кона ва ла 

трбу хом за кру хом ка руд ни ци ма у Тур
ску. Зау ста вио се у Голе шу крај Косо ва 
Поља, ту је упо знао Рад ми лу, дома ћи цу 
из куће јуве ли ра Ђоке Јан ко ви ћа. У При
шти ни су се вен ча ли, а убр зо потом, 
отац са рудар ским крам пом а мај ка са 
сто ма ком до зуба, кре ну ли су пут Скоп
ске Црне горе, где се 19. новем бра 1936. 
родио син Љуби ша. У вре ме Дру гог 
свет ског рата наста ви ли су номад ски 
пут који се завр шио на послед њем одре
ди шту, Јела шни ца код Нишке Бање, коју 
Смо ки сма тра сво јим род ним местом, 
где се нала зе гро бо ви њего вих.

Љуби ша Самар џић је завр шио Гим
на зи ју Сте ван Сре мац у Нишу, у којој је 
мало ста ри ји од њега почео свој песнич
ки ход рано пре ми ну ли песник Бран ко 
Миљ ко вић из Гаџи ног Хана. Буду ћи 
глу мац није писао песме, али је из 
радо зна ло сти оби ла зио лите рар не 
вече ри и јед ном при ли ком ми је при чао 
како је изгле дао буду ћи вели ки песник 
који ће свој живот пре кра ти ти у Загре
бу:

„Пам тим његов стас, карак те ри сти
чан црни шешир, и сми сао да меко 
саоп шти садр жај и емо ци ју сво јих нео
бич них, на прво слу ша ње чак и нера зу
мљи вих сти хо ва. Атмос фе ра и он као 
лич ност, оста ли су као неиз бри сив 

дога ђај из мла до сти. Њего ве пое зи је 
сам се при се тио када сам на Ака де ми ји 
почео интен зив ни је да се дру жим са 
пое зи јом као оба ве зним делом глу мач
ког уме ћа.“

Као дете, Смо ки (тај нади мак је 
добио после фил ма Пешча ни град 
из 1962. Годи не, у коме игра са 

Миле ном Дра вић и зове се Смо ки) је 
читао оно што је желео, касни је оно 
што је морао. Прво је то био Поли ти кин 
фељ тон Све тац води игру, па забав ни, 
вео ма попу лар ни роман Дубро вач ки 
гусар Брен до на Вида, али јас Бран ка 
Види ћа, који је писао о чуде сним вра то
ло ми ја ма Ника Бар ту ла, бор ца за осло
бо ђе ње Дубров ни ка од Мле тач ке импе

ЉУБИ ША САМАР ЏИЋ (1936-2017)

Црни Рок никад не одла зи

Љуби шу 
Самар џи ћа

Смо ки ја
публи ка је 

заво ле ла као 
нео до љи вог 

Микај ла са
рад не акци је

у фил му
„Пре ко број на“. 

И та љубав и 
пошто ва ње 

ника да нису
пре ста ли
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ри је. Опи јао се аван ту ра ма, јер су му 
буди ле машту која ће му касни је бити 
важан сапут ник у живо ту.

На при јем ном испи ту за глу му било 
је 357 кан ди да та, а при ма ли су 
све га 12. Мисли, како ми је тада 

гово рио, да је про фе со ре осво јио сво
јом нео бич ном поја вом, наив но шћу, 
погре шним нишким акцен том и искре
но шћу:

„Већ после прве годи не добио сам 
сти пен ди ју Ате љеа 212, вели ког мага 
Боја на Сту пи це, као даро вит и пер спек
ти ван глу мац. Маштао сам о Јагу, 
Хамле ту, Дон Жуа ну, Ричар ду III, а већ 
на тре ћој годи ни добио сам уло гу у 
фил му Срећ ка Веј ган да Игре на ске ле
ма у Загре бу. То је било 1961. годи не! 
Откри ли су ме Кре шо Голик и Ван ча 
Кља ко вић. Врто гла во почи ње моја 
филм ска кари је ра и инте ре со ва ње 
реди те ља за мене. Није про шло ни 
месец дана, дошла је Пре ко број на 
Бран ка Бау е ра. Осе ћао сам морал ну 
оба ве зу и нела год ност, јер сам морао 
да саоп штим Боја ну да напу штам позо
ри ште. Он је после дуге, само њему 
свој стве не пау зе, про це дио кроз зубе не 
гле да ју ћи ме у лице: ’Мали, доне си ми 
гај бу пива и иди! Нек ти је са сре ћом’! 
Ско чио сам и пољу био га’.“

За више од сто ти ну и педе сет филм
ских и теле ви зиј ских уло га Љуби ша 
Самар џић је добио шест Злат них аре на 
на фести ва лу у Пули, Злат ног лава у 
Вене ци ји, Гран при за сво ју прву режи ју 
фил ма Небе ска уди ца у Хер цег Новом, 
Гран при за Јесен сти же, Дуњо моја, 
Гран при за Уби ство с пред у ми шља јем, 
Сед мо јул ску награ ду, Награ ду Павле 
Вуи сић, Награ ду за живот но дело Алек
сан дар Лиф ка...

Пред сам рас пад земље, 1988. годи
не, добио је нај ве ћу југо сло вен ску 
награ ду АВНОЈ као једи ни филм ски 
глу мац, раме уз раме са сли ка рем 
Мила ном Коњо ви ћем и писцем Дани
лом Кишем! Сагла сност за ту награ ду 
мора ли су да дају тада шњих свих шест 
репу бли ка и две покра ји не.

Гово рио ми је да је био поно сан што 
није при хва тио пону ду нај ве ће про ду

цент ске куће из Енгле ске, бра ће Робер
та и Реј мон да Хаки ма, 1967. годи не, 
после доби је ног Злат ног лава у Вене ци
ји, да наста ви кари је ру у Енгле ској и 
Аме ри ци! Два су пре суд на раз ло га 
посто ја ла: први и нај зна чај ни ји је љубав 
пре ма Мири која му је, у те дане, на 
свет доне ла сина Гагу, а дру ги раз лог 
ми је јед но став но сажео:

„Волим ову земљу, каква је таква је, 
моја је! У њој сам растао, зрио, скра сио 
се и веро вао да је Југо сла ви ја из ’67. 
годи не обе ћа на земља, боље рећи уни
ја шест репу бли ка и две покра ји не, у 
којој је цве та ло хиља ду цве то ва! Ули ва
ла је сигур ност, а фил мо ви су из годи не 
у годи ну били сло бо до ум ни ји, узбу дљи
ви ји, при зна ти ји, пошто ва ни ји и воље
ни.“

Неми ли дога ђај у њего вој поро ди ци 
суд бин ски је одре дио дан новом ства ра
лач ком путу Љуби ше Самар џи ћа. Није 
могао да пре бо ли реци див боле сти 
сина Дра га на Гаге који је умро од леу ке
ми је у 34. годи ни. Из беса, одлу чио је да 
први пут, као реди тељ, испри ча при чу о 
ста њу хао са у Бео гра ду 1999. Сво јим 
фил мом Небе ска уди ца отво рио је 
вели ка вра та јуби лар ног Бер лин ског 
филм ског фести ва ла фебру а ра 2000. 
Филм је ушао у так ми чар ски про грам, 
диви ли су му се пред сед ник жири ја 
Анџеј Вај да, публи ка на Поста мер пла
цу доче ка ла је ауто ра на нога ма, али 
тако није мислио зва нич ни вла дин слу
жбе ник, мини стар кул ту ре Бун дес репу
бли ке, који је ста вио вето на било коју 
награ ду Самар џи ће вом фил му.

Оми љен као глу мац, вешт као пре го
ва рач, ушао је у поли ти ку 1988. годи не, 
и на пред лог сво јих коле га нашао се на 
једин стве ној листи Соци ја ли стич ког 
саве за рад ног наро да Срби је. Од свих 
пред ло же них посла ни ка добио је 
3.350.000 гла со ва и био на првом месту. 
Иза њега су оста ла мно ге позна те поли
тич ке лич но сти. Остао је у посла нич кој 
клу пи само годи ну дана, зато што је без
у спе шно поку ша вао да сло бо дом духа и 
гово ра испра ви кри ву Дри ну око мно гих 
зако на у кул ту ри, а изгу био нер ве на 
новом и првом Зако ну о више стра нач

ким избо ри ма. Судар је био око суштин
ске ства ри  кон тро ли избо ра. Вла да ју
ћа пар ти ја је инси сти ра ла да кон тро лу 
врше искљу чи во суди је, а он се, са 
Жар ком Јока но ви ћем и њего вим омла
дин ци ма, зала гао за европ ски кон цепт, 
да кон тро лу избо ра врше стран ке које 
се нала зе на бирач ким листа ма! У 
првом кру гу гла са ња њихов аманд ман 
није про шао. Изгу би ли су. Али, Смо ки 
није изгу био наду и јав но је рекао: 
„Савест ће вас пећи, врло брзо ћемо се 
виде ти.“ И тако је било. Пред сед ник 
држа ве је вра тио закон и инси сти рао да 
се усво ји Смо ки јев и Жар ков аманд ман. 
Није се радо вао због побе де. Само је 
схва тио да му ту није место.

Рет ки су глум ци ста ри је гене ра ци је 
који су током рата одр жа ва ли бли ске 
кон так те са коле га ма из бив ших репу
бли ка. Попут Миле не Дра вић и Дра га на 
Нико ли ћа, и Љуби ша Самар џић је био 
један од њих. Гово рио је да се при ја те
љи не напу шта ју у смут ним вре ме ни ма: 
„Поно сим се што сам их сачу вао и кад је 
било нај те же. Коли ко сам се пута чуо са 
Шибом Крвав цем 1992. док је лежао у 
бол нич кој посте љи, или са Бран ком 
Бау е ром или Ива ном Хетри хом, или са 
Сти пом Шува рем који је помо гао мојој 
Мири када је Гага бора вио у Загре бу, на 
Ребру. Та обо стра на бри жност оста је 
као нај ви ши живот ни, људ ски посту лат.“

Љуби шу Самар џи ћа Смо ки ја 
публи ка је заво ле ла као нео
до љи вог Микај ла са рад не 

акци је у фил му Пре ко број на, и ту је 
почео нај леп ши и нај ду го веч ни ји филм
ски спој једин стве ног умет нич ког пара 
Љуби ша Самар џић  Миле на Дра вић. 
Они ће игра ти зајед но још у 25 фил мо
ва. Лудач ку попу лар ност је дожи вео као 
Шур да у сери ји Врућ ветар, пра тио га је 
и Поли ца јац са Петло вог брда, али са 
нај ви ше гушта ми је гово рио о сво јој 
уло зи Црног Рока у ТВ сери ји Куда иду 
дивље сви ње. У сва кој њего вој испо ве
сти били су неза о би ла зни супру га Мира, 
бол за сином Дра га ном, и љубав пре ма 
ћер ки Јова ни и четво ро уну ча ди.

Рад ми ла Стан ко вић
(Пре у зе то из НИН-а)
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ОВАН: Ниште не 
пости же те прин ци
пом нега ци је, уза луд
но се про ти ви те пред 

воље ном осо бом и теа трал но 
демон ти ра те сује ту. Поне кад не 
може те доби ти оно што жели те, 
али сва ка ситу а ци ја има потен
ци јал но кори сно зна че ње ако се 
пра вил но поста ви те. Потреб на 
вам је нечи ја подр шка и морал
но охра бре ње. Потреб но вам је 
више физич ке актив но сти. 

БИК: Посто ји осо ба 
која уно си додат ни 
опти ми зам и ведар 
дух у ваше рас по ло

же ње. Пре пу сти те се сво јим 
емо ци ја ма и роман тич ним ути
ца ји ма. У овом тре нут ку неки 
дога ђа ји иду супрот ним током у 
одно су на ваша оче ки ва ња. 
Реал но сагле дај те све сво је 
могућ но сти и огра ни че ња. 
Важно је да у вама посто је пози
тив не мисли и лепе жеље. 

БЛИ ЗАН ЦИ: При ја ће вам неки 
вид нефор мал не 
заба ве или изне над
ни сусрет са осо бом 
која вас инспи ри ше 

на пози тив но рас по ло же ње и 
емо тив на машта ре ња. У вашем 
инте ре су је да не при ча те пре
ви ше о ства ри ма које не позна
је те довољ но. Немој те оце њи ва
ти нечи је спо соб но сти или мане. 
Потру ди те се да побољ ша те 
сво ју кон цен тра ци ју.

РАК: Посто је ситу а
ци је када је тешко 
обја сни ти узрок или 
после ди цу, али ако 

су ваша осе ћа ња у скла ду са 
гла сом разу ма, посту пи те по 
сво јој саве сти. Сјај но уме те да 
пред ви ди те ток дога ђа ја. Учи ни
те она ко као што вам одго ва ра, 
без лажног осе ћа ња кри ви це. 
Вечер ње сате пла ни рај те да 
про ве де те у скла ду са сво јим 
рас по ло же њем, опу сти те се.  

ЛАВ: Фак тор сре ће 
је на вашој стра ни. 
Посто ји осо ба која 
вам покла ња искре

на осе ћа ња и емо тив ну пажњу, 
ужи вај те у зајед нич кој сре ћи. 
Делу је те несмо тре но у одно су 
пре ма сарад ни ци ма. Због 
лоших про це на, могу ће су 
додат не ком пли ка ци је. Делу је те 
напе то, потреб на вам је релак
са ци ја. 

ДЕВИ ЦА: Нестр
пљи во оче ку је те 
добар повод за изла
зак, има те на уму 

више ком би на ци ја. Осе ћа те 
поја ча ну страст и емо тив ни 
импулс. Избе га вај те пре те ра ну 
дозу послов ног екс по ни ра ња, 
нема потре бе да дока зу је те 
сво ју над моћ у ситу а ци ја ма кад 
може те да делу је те поуч но. 
Немој те дозво ли ти да вас неко 
под сти че на деструк тив но пона
ша ње.

ВАГА: При ме ћу је те да 
воље ној осо би недо
ста је емо тив на хра
брост или искре ност, 

да изра зи сво је наме ре. Раз ми
сли те о сво јим мана ма. Неко 
поку ша ва да вам намет не сво је 
реше ње или одре ђе не усло ве. 
Нема раз ло га да се упу шта те у 
јав ну рас пра ву. При ја ће вам нека 
спорт ска актив ност или релак са
ци ја. Годи вам нечи ја пажња, тако 
да упи ја те сва ку реч коју изго ва ра 
бли ска осо ба. 

ШКОР ПИ ЈА: При вла
чи вас ком би на ци ја 
емо тив не, стра стве не 
и инте лек ту ал не везе, 

али осо би која се нала зи у вашем 
дру штву нешто од тога недо ста је. 
Пре или касни је мора те да испи
та те нечи је зах те ве. Потреб но је 
да неко прак тич но подр жи ваше 
иде је. Избе га вај те депре сив но 
рас по ло же ње и осло ни те се на 
сво ју инту и ци ју. Важно је да што 
боље ускла ди те сво је мисли и 
осе ћа ња. 

СТРЕ ЛАЦ: Има те ути
сак да непра вед но 
трпи те због нечи јег 
пона ша ња, спрем ни 

сте да про ме ни те оно што вам се 
не допа да. Пока жи те сарад ни ци
ма да посе ду је те раз ли чи те ква
ли те те и да сте озбиљ ни у сво јим 
наме ра ма. Нала зи те се у сјај ној 
пси хо фи зич кој фор ми. Нема раз
ло га да кри ти ку је те бли ску осо бу, 
боље је да озбиљ ни је ана ли зи ра
те сво је пона ша ње као и про пи се 
које сте учи ни ли. 

ЈАРАЦ: Немој те обе
ћа ва ти парт не ру ства
ри које не може те да 
испу ни те. Нема раз ло

га да изне ве ри те нечи ја оче ки ва
ња или дого вор. Без обзи ра на 
раз ли чи те суге сти је које доби ја те, 
потру ди те се да корект но пошту
је те основ на пра ви ла послов не 
сарад ње. Сло бод но вре ме посве
ти те мен тал ној релак са ци ји. Неко 
ко је изне на да ушао у ваш живот 
у вама побу ђу је емо тив но. 

ВОДО ЛИ ЈА: Улеп шај
те рас по ло же ње уз 
осо бу која одго ва ра 
вашем уку су и емо тив

ним афи ни те ти ма. Посто је ства ри 
које не тре ба да чини те у афек ту 
или на осно ву импул са. Неко од 
сарад ни ка ана ли зи ра ваше пона
ша ње. Под сти чи те код себе опти
ми зам и добру вољу. Парт нер 
поку ша ва да скре не пажњу на 
себе али ви упо р но игно ри ше те те 
поку ша је. 

РИБЕ: Пажљи ви је 
ана ли зи рај те свог 
парт не ра, како бисте 
боље раз у ме ли ства

ри које вам пре ћут ку је. Поне кад је 
тешко сагле да ти пра ву исти ну. 
Уко ли ко вам је ста ло да при до би
је те нечи је пове ре ње мора те 
дело ва ти при себ но и у скла ду са 
утвр ђе ним пра ви ли ма о сарад њи. 
Осло ни те се на сво ју инту и ци ју и 
аку му ли рај те пози тив ну енер ги ју. 

VREMEPLOV
20. сеп тем бар

357 п.н.е. Ро ђен је краљ Алек
сан дар Ве ли ки, је дан од нај ве
ћих вој ско во ђа свих вре ме на. 
Ње го ва им пе ри ја про сти ра ла се 
од Ин ди је пре ко Пер си је и Ма ле 
Ази је до Грч ке и Ма ке до ни је.
1934. Ро ђе на ита ли јан ска филм
ска глу ми ца Со фи ја Ши ко ло не, 
по зна та као Со фи ја Ло рен.

21. сеп тем бар
1860. Умро не мач ки фи ло зоф 
Ар тур Шо пен ха у ер. Ње го ву 
ду бо ко пе си ми стич ну фи ло зо
фи ју при хва ти ла ге не ра ци ја раз
о ча ра на не у спе хом на ци о нал
них по кре та 1848 у Евро пи.

22. сеп тем бар
1499. Ми ром у Ба зе лу окон чан 
Швап ски рат Швај цар ске ли ге и 
не мач ког кра ља Мак си ми ли ја на 
I, а Швај цар ска је сте кла не за ви
сност. 
1862. Пред сед ник САД Абра хам 
Лин колн об ја вио де крет пре ма 
ко јем сви аме рич ки ро бо ви 
по ста ју сло бод ни гра ђа ни 1. 
ја ну а ра 1863.
1993. У је ку јед не од нај ве ћих 
ин фла ци ја за бе ле же них у све ту 
Ју го сла ви ја до не ла за кон о 
де но ми на ци ји на ци о нал не ва лу
те, пре ма ко јем је од 1. ок то бра 
ми ли он ди на ра вре де ло је дан 
ди нар.

23. сеп тем бар
1846. Не мач ки астро ном Јо хан 
Гот фрид Га ле от крио пла не ту 
Неп тун. 
1893. У Бе о гра ду ста вље на у 
по гон пр ва јав на елек трич на 
цен тра ла у Ср би ји. 

24. сеп тем бар
1863. У Бе о гра ду осно ва на 
Ве ли ка шко ла ко ја је има ла 
Фи ло зоф ски, Прав ни и Тех нич ки 
фа кул тет, а на ста ва одр жа ва на 
у Ка пе тан  Ми ши ном зда њу. 
Шко ла пре ра сла у Бе о град ски 
уни вер зи тет 1905, ка да су отво
ре ни Ме ди цин ски, Бо го слов ски 
и По љо при вред ни фа кул тет.

25. сеп тем бар
1513. Шпан ски ис тра жи вач Вас
ко Ну њес де Бал боа пре шао је 
Па нам ски зе мљо уз и по стао 
пр ви Евро пља нин ко ји је ви део 
Ти хи оке ан.
1823. Срп ском пи сцу и је зич ком 
ре фор ма то ру Ву ку Сте фа но ви
ћу Ка ра џи ћу до де љен је по ча
сни док то рат Уни вер зи те та у 
Је ни.
1962. Со ни Ли стон по стао је 
свет ски бок сер ски шам пи он 
те шке ка те го ри је ка да је у Чи ка
гу у пр вој рун ди но ка у ти рао 
Флој да Па тер со на.

26. сеп тем бар
1371. У би ци на ре ци Ма ри ци, 
код Чер но ме на, Тур ци по ра зи ли 
срп ску вој ску бра ће Мр њав че
вић, кра ља Ву ка ши на и де спо та 
Угље ше, ко ји су у бо ју по ги ну ли. 
Јед на од пре суд них би та ка у 
тур ском по хо ду на Бал кан.
1984. Ве ли ка Бри та ни ја и Ки на 
спо ра зу ме ли се о вра ћа њу Хонг
кон га 1997. под су ве ре ни тет 
Ки не. Хонг конг при пао Бри тан
ци ма на осно ву ми ров ног уго во
ра у Нан кин гу 1842, по сле Опи
јум ског ра та.

HOROSKOP

Сре да, 20. (7) сеп тем бар 
Све ти муче ник Созонт (Прет
праз. Рође ња Пре све те Бого ро
ди це)

Четвр так, 21. (8) сеп тем бар 
Рође ње Пре све те Бого ро ди це – 
Мала Госпо ји на

Петак, 22. (9) сеп тем бар 
Све ти пра вед ни Јоа ким и Ана

Субо та, 23. (10) сеп тем бар 
Све те муче ни це Мино до ра, 
Митро до ра и Ним фо до ра

Неде ља, 24. (11) сеп тем бар 
Пре по доб на Тео до ра; Пре по доб
ни Сер ги је и Гер ман

Поне де љак, 25. (12) сеп тем бар 
Св. све ште но му че ник Авто ном 
(Ода ни је Рође ња Пре све те Бого
ро ди це)

Уто рак, 26. (13) сеп тем бар 
Св. све ште но му че ник Кор ни ли је 
(Прет пра зни штво Воздви же ња)

Crkveni
kalendar

• Не пре те руј толи ко са 
модом. Боја коноп ца не 
мора да се сла же са 
бојом вра та.
• Некад сам био уобра-
жен, али сам се осло бо-
дио те мане. Сад сам 
савр шен!
• Не ули вај ми пове ре-
ње: уда ви ћу се.

Запечени 
кромпир

Са стој ци: кром пир 750 г, рен
да ни сир 250 г, ма слац 150 г, ки се
ло мле ко 2,5 дл, ја ја 4, со.

При пре ма: Ољу штен кром пир 
ску вај те у сла ној во ди да омек ша, 
али да се не рас ку ва. Исе ци те 
ко лу то ве и по ло ви ну ста ви те у 
под ма за ну теп си ју да пре кри је 
дно. Од о зго ста ви те сав рен дан 
сир, за тим дру гу по ло ви ну ко лу то
ва кром пи ра. Пре лиј те вре лим 
ма сла цем и ста ви те да се пе че. 
Пе че не кром пи ре пре лиј те ја ји ма 
уму ће ним са ки се лим мле ком, па 
вра ти те у рер ну још 1015 ми ну та, 
да се ле по за пе че.
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ЛИКОВ НЕ КОЛО НИ ЈЕ У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

Умет ност не позна је гра ни це
Поче так сеп тем бра у ста ро па

зо вач кој општи ни донео је два 
ликов на дога ђа ја, који су и ово га 

пута потвр ди ли да умет ност не позна је 
гра ни це и да спа ја људе. Дру гог сеп
тем бар ског викен да Вој ка је била место 
где су се умет нич ки путе ви испре пли
та ли а умет ни ци вред но ради ли од 7. 
до 10. сеп тем бра на ликов ној коло ни
ји Космик Арт – Љуби ша Марић. Међу 
три де се то ро умет ни ка били су и Сло
ва ци пред став ни ци сло вач ке наи ве. 
Били су то Ана Очо вај и Ста ре Пазо ве 
и Павел Повол ни Јухас из Пади не, док 
се Павел Циц ка из Кова чи це пред ста
вио сво јим радо ви ма на изло жби.

Ово го ди шња ликов на коло ни ја оку
пи ла је умет ни ке из Батај ни це, Ста ре 
и Нове Пазо ве, Боље ва ца, Голу би
на ца, Сур ду ка, Бано ва ца, Срем ске 
Митро ви це, Новог Сада, Зре ња ни на, 
Врба са, Соко ба ње, Ива њи це, Шап
ца, Гроц ке, Кова чи це, Пади не и Вој ке. 
Ликов на коло ни ја у Вој ки увек је била 
при ма мљи ва за сли ка ре и ваја ре, који 
се ликов ном умет но шћу баве ама тер
ски, иако су њихо ве сли ке про фе си о
нал не. И ове годи не су сви уче сни ци 
коло ни је бога ти ји за нова при ја тељ
ства и иску ства, а кући су одне ли пре

Ume nie nepozná hra ni ce
Zači a tok sep tem bra v sta ro pa zov

skej obci pri ni e sol dve výtvar ne 
uda lo sti, ktoré aj ten to raz potvr di

li, že ume nie nepozná hra ni ce a spája 
ľudí. Druhý sep tem brový víkend Voj ka 
bola  mie stom kde sa ume lecké cesty 
vypre ple ta li  a vývarníci usi lov ne pra
co va li od 7. do 10. sep tem bra na 

vytvar nom tabo re Cosmic Art – Lju bi ša 
Marić. Med zi tridsiatími výtvarníkmi 
pra co va li aj Slováci – boli to Anna 
Očovajová zo Sta rej Pazovy, ktorá sa 
insitným umením zaoberá od nedávna 
a už známy insitný mali a ri Pavel 
Povolný Juhás a z Padiny, kým svo je 
práce na výsta ve iba pre zen to val  

Pavel Cic ka z Kova či ce.
Toh to ročný výtvarný tábor zosku pil 

umel cov z Bataj ni ce, Sta rej a Novej 
Pazovy, Boľovi ec, Golu bi ni ec, Sur du ku, 
Bánoviec, Sri em skej Mitro vi ce, Rumy, 
Nového Sadu, Zre nja ni na, Vrba su, 
Soko ba nji, Iva nji ci, Šap cu, Grocky, 
Kova či ce, Padiny a Voj ke. 

Výtvarný tábor vo Voj ke vždy bol 
lákavý pre  mali a rov a sochárov, ktorý 
sa výtvarným umením zao be rajú 
ochotnícky, aj ked´ sú ich obrazy či 
sochy profesionálne. Aj toh to roku všet
ci účastníci sú bohatší o nové pri a
teľstvá a skúseno sti a domov si odni e
sli krásne zážitky z dobre orga ni zo
vaného táboru a z radu spri e vodných 
podujatí akými boli hudob no poe tické 
pásma na zači at ku a na kon ci tábora. 
To čo úmel ci počas táboru vypra co va li 
na kon ci nain šta lo va li na výsta ve. 

Už o tri dni neskor šie v galérii Stre di
ska pre kultúru v Sta rej Pazo ve otvo ri li 
výsta vu diel malého formátu umel cov 
Slovákov žijúcich v Srb sku  Kore ne 3. 
Ten to pro jekt vzni kol pred tro mi rok mi z 
potreby zvi di teľniť všetky seg menty 
tvorby slo venských aka de mických 
umel cov a ich bohatých výtvarných pre
ja vov, ktoré sa neraz stotožňujú iba s 
tvor bou insitných umel cov. Iniciátorom 
bol aka de mický mali ar Ján Agarský zo 

Са отварања изложбе „Корени“

Са отварања колоније
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ле пе дожи вља је са добро орга ни зо ва
не коло ни је и низа пра те ћих про гра ма, 
као што су били поет ско музич ки про
гра ми на почет ку и на кра ју коло ни је. 
Све што су за вре ме коло ни је ура ди ли 
изло же но је било на изло жби. 

Само три дана касни је у гале ри
ји Цен тра за кул ту ру у Ста рој Пазо
ви отво ре на је изло жба дела малог 
фор ма та умет ни ка Сло ва ка који живе 
у Срби ји – Коре ни 3. Овај про је кат је 
настао пре три годи не са циљем да се 
пока жу сви ства ра лач ки сег мен ти сло
вач ких ака дем ских умет ни ка и њихо
вог бога тог изра жа ва ња, који се често 
пои сто ве ћу је са наив ним сли кар ством. 
Ини ци ја тор је био ака дем ски сли кар 

Јан Агар ски из Ста ре Пазо ве а прва 
изло жба Коре ни је била поста вље на у 
Новом Саду у Гале ри ји ликов не умет
но сти леге та Рај ка Маму зи ћа. Засту
пље не су три гене ра ци је ака дем ских 
сли ка ра – ста ри ја, сред ња и нај број ни
ја и мла да. 

Дру га годи на овог про јек та доне ла је 
нови ну – награ ду за нај бо ље радо ве 
а ове годи не је нови на то што је изло
жба поста ла путу ју ћа. Прва ста ни ца је 
у Ста рој Пазо ви у гале ри ји Цен тра за 
кул ту ру. Од 23 уче сни ка и ове годи
не су ода бра на нај бо ља дела а умет
ник Рас ти слав Шку лец је награ ђен за 
ком пју тер ску гра фи ку која се нала зи и 
на првој стра ни ката ло га, чији је изда

вач Наци о нал ни савет Сло ва ка. Пред
ста вља гео ме триј ски при каз „12,00“ и 
„24,00“, одно сно вечи то, наиз ме нич
но пона вља ње дана и ноћи, све тла и 
таме, живо та и смр ти. Награ да је само
стал на изло жба у Заво ду за кул ту ру 
Сло ва ка, која ће бити сле де ће годи не.

Сло вач ки ликов ни мали фор мат у 
Ста рој Пазо ви је јав но сти  досту пан до 
5. окто бра. Затим ће 69 дела ликов них 
умет ни ка чија  дела из годи не у годи
ну све више коре спон ду ју не само са 
локал ним, већ и свет ским трен до ви ма, 
бити изло же на у Музе ју Сре ма Срем
ској Митро ви ци и Заво ду за кул ту ру 
вој во ђан ских Сло ва ка у Новом Саду.

А. Симо но вић

Sta rej Pazovy a prvá výsta va pod 
názvom Kore ne nainštalovaná bola v 
Novom Sade Galérii výtvarného ume
nia Lega tu Raj ka Mamu zi ća. Zastúpné 
boli  tri generácie aka de mických mali a
rov: ta star šia, stredná a naj po čet nej šia 
a naj mlad šia. 

Druhý ročník pri ni e sol novin ku – 
cenu toh to podu ja tia a k toh to roč nej 
výsta ve aj dal šia novin ka – výsta va sa 
sta la putov nou a prvá zastávka je v 
Sta rej Pazo ve v galérii Stre di ska pre 
kultúru. Z 23 účastníkov aj toh to roku 
sú oce nené naj lep šie die la a odme na 
sa dosta la Ras ti sla vo vi Škul co vi, za 
poči ta čovú gra fi ku, ktorá je I na titul nej 
stra ne spri e vodného katalógu a jeho 
vydava teľom je NRSNM. Pred sta vu je 
geo me trické zobra ze nie ”12,00h” a 
”24.00h” čiže večné stri e da nie dňa a 
noci, sve tla a tmy, živo ta a smr ti. 
Vďaka uzna niu Ras ti slav Šku lec bude 
mať možnosť v roku 2018. samo stat ne 
vysta vo vať v Ústa ve pre kultúru voj vo
dinských Slovákov.

Slo venský výtvarný malý for mat v 
Sta rej Pazo ve je prístupný verej no sti 
do 5. októbra. Po Sta rej Pazo ve 69 
prác výtvarných umel cov, čie die la 
čoraz viac koreš pon du je nie len s 
tunajšími ale aj sve tovými trend mi,

budú vysta vené v Múzeu Sri e mu v 
Sri em skej Mitro vi ci a v Ústa ve pre 
kultúru voj vo dinských Slovákov v 
Novom Sade. 

A. Simonovićová

Ана Очовај



36 20. SEPTEMBAR 2017.  M NOVINE РЕПОРТАЖА

СЛАН КА МЕ НАЧ КИ ВИНО ГРА ДИ

Село позна то по вино гра ди ма
Бер ба гро жђа у Сре

му се при во ди кра ју, 
а у част оних који су 

нека да чува ли вино град, 
пуда ре орга ни зу ју се мани
фе ста ци је. У Слан ка ме
нач ким Вино гра ди ма, селу 
инђиј ске општи не, Пудар ски 
дани одр жа ни су сре ди ном 
авгу ста, пред поче так бер
бе гро жђа, док ће Ириг бити 
дома ћин мани фе ста ци је у 
част пуда ра од 20. до 24. 
сеп тем бра.

Када је пре четр на ест 
годи на поче ла мани фе ста
ци ја Пудар ски дани у Слан
ка ме нач ким Вино гра ди ма, 
циљ није био само него
ва ње ста рих оби ча ја пуда
ре ња, народ не кул ту ре и 
матер њег јези ка Сло ва ка, 
већ и побољ ша ње усло ва 
живо та на селу. 

За четр на ест годи на ура
дио се доста у овом селу 
које се нала зи у севе ро и-
сточ ном делу Сре ма, на 
пади на ма Фру шке горе. 
Нај ма ња и нај мла ђа месна 
зајед ни ца у општи ни Инђи ја 
је тако доби ла гасну мре жу, 
изгра ђе ни су нови буна ри, 
асфал ти ра но игра ли ште, 
изгра ђе на лет ња позор
ни ца, сре ђе не про сто ри је 
кул тур но умет нич ког дру
штва „Вино гра ди“ које је са 
радом поче ло 2007. годи не. 
Нов ча на сред ства су углав
ном обез бе ђе на из локал не 
само у пра ве и Покра ји не али 
и из Кан це ла ри је за дија спо

ру из Бра ти сла ве. 
Пред ово го ди шњу мани

фе ста ци ју на тако зва ном 
Подру му, где је сме ште на 
шко ла, кул тур но умет нич ко 
дру штво и про сто ри је месне 
зајед ни це, заме ње ни су ста
ри дрве ни про зо ри и вра та 
новим, сазна је мо од Јан ка 
Алек се, пред сед ни ка Саве
та месне зајед ни це. Чел
ни људи Месне зајед ни це 
интен зив но пре го ва ра ју са 
пред став ни ци ма Општи не 
о понов ном отва ра њу пред
школ ске уста но ве. У при о
ри тет не ово го ди шње пла но
ве увр сти ли су и сре ђи ва ње 
два тоа ле та, изград њу тра
фо  ста ни це за бољу снаб
де ве ност стру јом и поправ ку 
путе ва.  

Поред ових радо ва, 
како каже Јан ко Алек
са, про блем има ју и у 

здрав ству, јер у село док тор 
дола зи јед ном недељ но на 
сат вре ме на, а гра ђа ни су 
углав ном у сред њем и тре
ћем добу живо та, јер доста 
мла дих је из села оти шло 
тра же ћи посао у Инђи ји или 
Ста рој Пазо ви. 

У пла ну је рекон струк
ци ја амбу лан те и пове ћа
ње бро ја посе та лека ра на 
три дана недељ но са више 
орди ни ра ју ћих сати. У окви
ру амбу лан те пла ни ра ју и 
опре ма ње мини апо те ке, 
како гра ђа ни не би путо ва ли 
по леко ве у сусед на села. 
 Ана Симо но вић

Чла ни це сло вач ких дру штва 
жена из Бач ке, тач ни је из Бач
ког Петров ца, Кул пи на, Сил ба
ша и Гло жа на, као и из Бана та 
из Кова чи це, Пади не и Вој ло
ви це посе ти ли су недав но 
Слан ка ме нач ке Вино гра де и 
око ли ну. Излет је почео у Ста
рој Пазо ви у СКУД „Херој Јан
ко Чме лик“ где су око четр де
сет жена доче ка ле чла ни це 
Удру же ња жена које раде у 
овом дру штву. Затим су све 
зајед но кре ну ле прво у Ста ри 
Слан ка мен а после у Слан ка
ме нач ке Вино гра де на бер бу 
гро жђа.

Асо ци ја ци ја сло вач ких дру

шта ва жена еду ка тив не изле те 
орга ни зу је сва ке годи не. Како 
каже Вие ра Мишко виц, пред
сед ни ца Асо ци ја ци је жена, до 
сада је углав ном орга ни зо ва
ла изле те у Сло вач ку. На излет 
у Слан ка ме нач ке Вино гра де и 
бер бу гро жђа се спре ма ју већ 
неко ли ко годи на, јер ова кве 
бер бе у Бач кој и Бана ту већ 
одав но нема ју. Поред бер бе 
гро жђа у поро ди ци Пец ник 
жене су посе ти ле и сло вач ку 
еван ге лич ку цркву, шко лу, 
СКУД „Вино гра ди“, удру же ње 
жена „Ана“, није изо ста ла ни 
шет ња на Дунаву али ни 
песма и игра уз музи ку.

Бер ба гро жђа као нека да

Бер ба гро жђа

Са ово го ди шњих Пудар ских дана
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ФУД БАЛ СКИ КЛУБ „ПЛА НИ НАЦ“ ИЗ РИВИ ЦЕ ОБЕ ЛЕ ЖИО 91. ГОДИ НУ ПОСТО ЈА ЊА

Сећа ња на почет ке фуд ба ла
Фуд бал ски клуб „Пла ни нац“ из 

Риви це, у јулу је обе ле жио је 91. 
годи шњи цу посто ја ња и игра ња 

фуд ба ла у овом срем ском месту. О 
првој фуд бал ској лоп ти, како је доне та 
у Риви цу, поче ци ма ного ме та, као и о 
првом фуд бал ском саста ву, још се 
сећа и радо при ча 90годи шњи Жика 
Ћирић  Грба, који каже, да се у њего
во вре ме фуд бал играо из љуба ви 
пре ма овом спор ту, а не због сла ве и 
нов ца, као данас.

Једи ни сео ски фуд бал ски клуб „Пла
ни нац“, осно ван је дав не 1926. годи не, 
као и већи на спорт ских клу бо ва и он је 
про ла зио кроз раз не, како финан сиј
ске тако и тех нич ке поте шко ће. Иако, 
до сада није успео да се пла си ра 
даље од Општин ске лиге, Риви ча ни 
кажу, да у овом спор ту ужи ва ју, због 
разо но де, а не так ми чар ског духа. 

А како је све то кре ну ло, те сти гло до 
овог јуби ле ја, при се ћа се Жика, којем 
је стриц Јован Ћирић, за вре ме Првог 
свет ског рата био у заро бље ни штву у 
Фран цу ској. Поред изу че ног ковач ког 
зана та, у лого ру, вра ћа ју ћи се назад у 
сво ју земљу, Јоца је понео и фуд бал
ску кожну лоп ту, и ота да је наста ло 
инте ре со ва ње за овај спорт у малој 
Риви ци.

 Прво се раз ми шља ло како назва ти 
клуб. Онда је неко дошао на иде ју, 
пошто се место нала зи поред пла ни не 
Фру шке горе, да се зове „Пла ни нац“. 
Са овим пред ло гом сло же се и оста ли 

игра чи. Врд ни ча ни су већ има ли осно
ван ФК „Рудар“, они су дали спорт ску 
опре му, и конач но се заи гра ло, као 
пра ви тим са 11 игра ча, на сео ском 
игра ли шту, на којем се и данас одр жа
ва ју утак ми це  при ча Жика, који је 
сачу вао у сећа њу стри че ву при чу, о 
поче ци ма ривич ког фуд ба ла.

Већ са 14 годи на, Грба је ушао у тим 
као гол ман. Шест годи на је чувао мре
жу, а онда заи грао, пози ци ју цен тар
фо ра.

 У то вре ме нису нам роди те љи 
дава ли да игра мо фуд бал, гово ри ли су 
да трчи мо за лоп том, а земља нео бра
ђе на. Мора ли смо све посло ве у пољу 
да завр ши мо, па тек онда да заи гра мо. 
Тек девој ке да дођу на утак ми цу, то 
ника ко нису сме ле, да гле да ју мушкар
це у шорт се ви ма, то је била вели ка 
сра мо та  при ча Жика, који се у овом 
тиму задр жао све до 34. годи не живо
та, када је због поро дич них и послов
них оба ве за, напу стио фуд бал. 

Уче шће у клу бу „Пла ни нац“ дала је и 
њего ва супру га Јул ка, која је фуд бал
ске дре со ве шила, али на њих и везла 
грб клу ба. 

 Сећам се утак ми це јед не, игра ли 
смо у Сте ја нов ци ма, а нама се копач ке 
рас па ле, па да се не види, наву че мо 
на њих црне чара пе, кад се ту кроз 
тра ву нахва та ло трња и чич ка, једва 
смо их изу ли са ноге  вели Грба, који 
је про шле годи не при мио при зна ње, 
као нај ста ри ји играч, овог фуд бал ског 
клу ба.
 С. Костић

Први састав ФК „Пла ни нац“ у Риви ци 
чини ли су: Пера Нешко вић, Сте ван и 
Михај ло Радо са вље вић, Васа Ћирић, 
Пера Бркић, Сте ван Анто ни је вић, Душан 
Ћирић, Јован Ћирић, Милој ко Авра мо
вић, Сава Ћирић и Сте ван Ћирић.

Први састав
Први фуд ба ле ри ФК „Пла ни нац“

Жика Ћирић - Грба
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Кр ње шев ци: Сло га (К)  Цар 
Урош 2:2; Но ви Слан ка мен: 
Ду нав – Фру шко го рац 1:1; Ириг: 
Рад нич ки – Пла ни нац 4:4; Кру-
ше дол: Кру ше дол – Бо рац 7:0; 
Чор та нов ци: ЧСК  Сло га (М) 
3:2

01. Кру ше дол 3 2 1 0 14:6 7
02. Рад нич ки 3 2 1 0 10:4 7
03. ЧСК 3 2 1 0 7:4 7
04. Сло га (К) 3 1 2 0 5:3 5
05. Пла ни нац 3 1 1 1 7:7 4
06. Ду нав 3 1 1 1 4:5 4
07. Фру шко го. 2 0 2 0 2:2 2
08. Цар Урош 2 0 1 1 2:4 1
09. Сло га (М) 3 0 0 3 6:11 0
10. Бо рац 3 0 0 3 1:12 0

Но ви Па зар: Но ви Па зар – 
ТСЦ 2:0; Кра гу је вац: Рад нич ки 
(К) – Син ђе лић 0:1; Зе мун: 
Те ле оп тик – Ја го ди на 0:2; 
Ин ђи ја: Ин ђи ја  ЧСК Пи ва ра 
1:0; Ужи це: Сло бо да – Ме та лац 
0:2; Кру ше вац: Тем нић – Бу дућ
ност 2:0; Пи рот: Рад нич ки (П) 
– Ди на мо 3:5; Но ви Сад: Про
ле тер – Бе жа ни ја 3:2

01. Ди на мо 5 4 0 1 11:5 12
02. Син ђе лић 5 3 2 0 4:1 11
03. Ме та лац 5 3 1 1 6:2 10
04. Про ле тер 5 3 0 2 8:5 9
05. Но ви Па зар 5 2 3 0 6:3 9
06. Рад нич ки (К) 5 3 0 2 5:3 9
07. Тем нић 5 3 0 2 6:5 9
08. Ин ђи ја 5 3 0 2 5:5 9
09. ТСЦ 5 2 2 1 2:2 8
10. Бу дућ ност 5 2 1 2 4:4 7
11. Бе жа ни ја 5 2 0 3 9:9 6
12. Сло бо да 5 2 0 3 2:7 6
13. ЧСК Пи ва ра 5 1 1 3 6:8 4
14. Ја го ди на 5 1 0 4 3:7 3
15. Рад ни. (П) 5 0 1 4 4:9 1
16. Те ле оп тик 5 0 1 4 5:11 1

Но ви Ба нов ци: Омла ди нац 
 Брат ство 1946 1:0; Бе о чин: 
Це мент  Рад нич ки (З) 3:1; 
Ку ла: Оџа ци  Бач ка 1901 1:0; 
Бе чеј: Бе чеј 1918  Рад нич ки 
(СМ) 3:1; Пан че во: Ди на мо 
1945 – Же ле зни чар 2:0; Но ви 
Сад: Цр ве на Зве зда – Ду нав 
3:1; Бач ки Ја рак: Мла дост (БЈ) 
 Рад нич ки (Ш) 1:0; Са ку ле: 
Бо рац  Рад нич ки (НП) 3:0

01. Бе чеј 1918 5 5 0 0 18:3 15
02. Омла ди нац 5 5 0 0 10:2 15
03. Оџа ци 5 5 0 0 8:3 15
04. Бо рац 5 4 1 0 13:3 13
05. Це мент 5 4 0 1 11:5 12
06. Ц. Зве зда 5 3 0 2 10:11 9
07. Брат ство 5 2 2 1 5:3 8
08. Мла д. (БЈ) 5 2 1 2 7:7 7
09. Ди на мо 5 2 0 3 9:5 6
10. Рад ни. (З) 5 2 0 3 6:7 6
11. Рад ни. (НП) 5 1 1 3 3:11 4
12. Ду нав 5 1 0 4 7:12 3
13. Же ле зни чар 5 1 0 4 2:7 3
14. Бач ка 1901 5 0 1 4 2:9 1
15. Рад ни. (СМ) 5 0 0 5 2:11 0
16. Рад ни. (Ш) 5 0 0 5 4:18 0

Чу руг: Хај дук (Ч)  Хај дук (Д) 
2:2; Каћ: Ју го вић – По ду на вац 
0:0; Ла ћа рак: ЛСК – Сла ви ја 
2:3; Шај каш: Бо рац (Ш) – 
Ка бел 4:2; Но ви Сад: Ин декс 
 Хај дук (Б) 1:0; Ер де вик: Сло
га (Е) – Је дин ство 0:1; Но ви 
Сад: Бо рац (НС) – Ку пи но во 
2:0; Вој ка: Сре мац  Сло га (Т) 
1:1

Ру ма: Пр ви Мај  Бо рац (М) 
2:2; По пин ци: На пре дак – Сло
бо да 0:1; Кле нак: Бо рац (К) – 
ПСК 0:0; Ада шев ци: Гра ни чар 
1923 – Ру дар 2:0; Хрт ков ци: 
Хрт ков ци – Ја дран 3:1; Ин ђи ја: 
Же ле зни чар – Бу дућ ност 6:0; 
Љу ко во: Љу ко во – Под ри ње 
0:1; Ви то јев ци: Пар ти зан – 
Сло вен 1:0

01. Сло бо да 5 4 1 0 7:0 13
02. Под ри ње 5 4 0 1 6:3 12
03. Пр ви Мај 5 3 2 0 12:4 11
04. Же ле зн. 5 3 1 1 13:3 10
05. Гра ни чар 5 3 1 1 13:6 10
06. Бо рац (К) 5 3 1 1 10:5 10
07. Бо рац (М) 5 2 1 2 9:8 7
08. ПСК 5 2 1 2 4:5 7
09. Љу ко во 5 2 0 3 6:7 6
10. Ру дар 5 2 0 3 5:9 6
11. Хрт ков ци 5 1 2 2 6:12 5
12. На пре дак 5 1 1 3 2:5 4
13. Сло вен 5 0 3 2 6:10 3
14. Бу дућ ност 5 1 0 4 9:14 3
15. Пар ти зан 5 1 1 3 5:10 1
16. Ја дран 5 0 1 4 3:15 1

До њи Пе тров ци: До њи 
Пе тровц – Фру шко го рац 3:1; 
Жар ко вац: На пре дак  Гра ни чар 
(О) 5:1; Чал ма: Сло га  Би кић 
Дол 2:1; Ку змин: Гра ни чар (К) – 
По лет 0:0; Срем ска Ми тро ви-
ца: Ми трос – Бре стач 3:0; 
Ви шњи ће во: Хај дук – Мла дост 
0:0; Рав ње: Зе ка Бу љу ба ша – 
Сло бо да 5:1; Пе ћин ци: До њи 
Срем 2015  Фру шка Го ра 1:2

01. Је дин ство 5 4 1 0 14:5 13
02. Сло га (Е) 5 4 0 1 12:3 12
03. Хај дук (Ч) 5 3 1 1 7:4 10
04. Хај дук (Д) 5 3 1 1 7:6 10
05. Бо рац (Ш) 5 2 2 1 11:8 8
06. По ду на вац 5 2 2 1 7:4 8
07. Ка бел 5 2 2 1 9:9 8
08. Сло га (Т) 5 2 2 1 5:6 8
09. Ин декс 5 2 1 2 5:4 7
10. Хај дук (Б) 5 2 0 3 7:8 6
11. Бо рац (НС) 5 2 0 3 5:6 6
12. ЛСК 5 1 2 2 9:14 5
13. Ју го вић 5 1 1 3 7:9 4
14. Сла ви ја 5 1 0 4 6:11 3
15. Сре мац 5 0 2 3 4:10 2
16. Ку пи но во 5 0 1 4 3:11 1

Ги ба рац: Син ђе лић – На пре
дак 0:3; Ер де вик: Ер де вик 2017 
– Гра ни чар 3:1; Шид: Јед но та  
ОФК Ба чин ци 0:0; Мо ро вић: 
Је дин ство  ОФК Бин гу ла 2:1; 
Бер ка со во: Сре мац – Омла ди
нац 3:0; Ку ку јев ци: Оби лић 1993 
 Је дин ство (Љ) 2:0 је пре ки нут.

01. Оби лић 5 4 1 0 13:3 13
02. Ер де вик 5 4 1 0 11:4 13
03. Је дин ство 5 4 0 1 13:6 12
04. На пре дак 5 3 2 0 12:4 11
05. Син ђе лић 5 2 2 1 9:6 8
06. ОФК Ба чи. 5 1 3 1 12:7 6
07. Сре мац 5 2 0 3 12:11 6
08. ОФК Бин г. 5 1 2 2 7:7 5
09. Јед но та 5 1 1 3 10:10 4
10. Омла ди нац 5 1 0 4 4:15 3
11. Гра ни чар 5 1 0 4 5:18 3
12. Је дин с. (Љ) 5 0 0 5 4:21 0

Ша трин ци: 27. Ок то бар – Гра
ни чар 0:4; Не ра дин: Вој во ди на 
– Сре мац је од ло же но; Сте ја-
нов ци: Бо рац  Је дин ство (Ру) 
0:1; Кра љев ци: Је дин ство (К) – 
По лет је од ло же но; Во гањ: Сло
га – Фру шко го рац 6:0; Па влов-
ци: Мла дост  Је дин ство (П) 0:4.

01. Је дин . (Ру) 4 4 0 0 7:3 12
02. Сло га 4 3 0 1 25:5 9
03. По лет 3 3 0 0 11:1 9
04. Је дин . (П) 4 3 0 1 13:5 9
05. Фру шко г. 4 2 1 1 9:10 7
06. Је дин . (К) 3 2 0 1 7:2 6
07. Сре мац 3 1 1 1 10:5 4
08. Гра ни чар 4 1 0 3 5:13 3
09. Мла дост 4 1 0 3 3:18 3
010. Бо рац 4 0 1 3 5:14 1
011. 27Ок то бар 4 0 1 3 2:15 1
012. Вој во ди на 3 0 0 3 1:7 0

Ша бац: Ма чва – Рад ник 4:0; 
Бач ка Па лан ка: ОФК Бач ка – 
Чу ка рич ки 2:3; Ча чак: Бо рац – 
Рад 3:1; Бе о град: Пар ти зан – 
Рад нич ки 3:1; Ива њи ца: Ја вор
Ма тис – Зе мун 0:1; Су бо ти ца: 
Спар так ЖК – Мла дост 3:3; 
Бе о град: Во ждо вац  Цр ве на 
Зве зда 0:2; Но ви Сад: Вој во ди
на – На пре дак 3:1

Бе ше но во: БСК – На пре дак 
11:1; Ле жи мир: Пла ни нац – 
Срем је од ло же но; За са ви ца: 
Сло га (З) – Но ћај 3:0; Бо рац 
(ВР) је био сло бо дан.

01. Д. Пе тров ци 5 5 0 0 20:1 15
02. На пре дак 5 4 0 1 16:7 12
03. Ф. Го ра 5 3 1 1 12:9 10
04. Мла дост 5 3 1 1 9:6 10
05. Хај дук 5 2 3 0 10:6 9
06. Сло га 5 3 0 2 9:7 9
07. Гра н. (О) 5 3 0 2 9:11 9
08. З.Бу љу ба ша 5 2 1 2 12:11 7
09. Ми трос 5 2 1 2 9:8 7
10. Фру шк. 5 2 1 2 6:7 7
11. Д. Срем 5 1 1 3 7:8 4
12. По лет 5 1 1 3 6:9 4
13. Сло бо да 5 1 1 3 8:13 4
14. Би кић Дол 5 1 0 4 4:7 3
15. Бре стач 5 1 0 4 4:22 3
16. Гра н. (К) 5 0 1 4 3:12 1

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

ОФЛ 
РУ МА – ИРИГ

МЕЂУОПШТИНСКА 
ЛИГА СРЕМ

СРЕМ СКА 
ЛИ ГА

ОФЛ ИН ЂИ ЈА – СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

01. Ц. Зве зда 8 7 1 0 20:1 22
02. Вој во ди на 10 7 1 2 14:8 22
03. Пар ти зан 8 6 1 1 17:6 19
04. Спар так ЖК 9 5 3 1 20:9 18
05. Во ждо вац 10 5 3 2 12:8 18
06. Чу ка рич ки 10 5 1 4 10:10 16
07. Рад нич ки 9 4 3 2 11:11 15
08. Мла дост 9 3 3 3 13:11 12
09. Ма чва 10 4 0 6 16:16 12
10. Зе мун 9 3 3 3 7:7 12
11. Рад ник 10 3 3 4 9:19 12
12. На пре дак 9 3 1 5 15:16 10
13. Рад 10 2 2 6 9:16 8
14. ОФК Бач ка 10 1 3 6 8:18 6
15. Бо рац 9 1 1 7 6:18 4
16. Ја вор 10 1 1 8 4:17 4

01. БСК 2 1 1 0 12:2 4
02. Сло га (З) 1 1 0 0 3:0 3
03. На пре дак 2 1 0 1 2:11 3
04. Срем 1 0 1 0 1:1 1
05. Пла ни нац 1 0 1 0 1:1 1
06. Но ћај 2 0 1 1 1:4 1
07. Бо рац (ВР) 1 0 0 1 0:1 0

АТЛЕТ СКИ КЛУБ „СИР МИ ЈУМ“

Успе шни пио ни ри

На самом кра ју ово го ди шње 
атлет ске сезо не пио ни ри 
„Сир ми ју ма“ били су успе

шни. Сара Киш је била дру га у 
трка ма на 60 и 300 мета ра, са 
новим лич ним рекор дом 42,67 
секун ди. Нажа лост у трци на 100 
мета ра била је тек четвр та са 
скром ним резул та том 12,88 
секун ди. До лич ног рекор да на 
100 мета ра дошао је мла ђи пио
нир Душан Лазић 12,80 секун ди, 

баш као и Ката ри на Жива но вић 
у трци на 60 мета ра  8,41 секун
да. Али ово дво је мла ђих пио ни
ра наред ног викен да оче ку је нај
ва жни је так ми че ње у годи ни 
држав но првен ство у Кру шев цу.

Под се ти мо да је ово била изу
зет на годи на за Сару Киш са 
злат ном меда љом са Првен ства 
Бал ка на у шта фе ти Срби је и сја
јан резул тат на 100 мета ра  
12,29 секун ди. Г. П.

Еки па „Сир ми ју ма“


