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ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

28 нових возила за
сремску полицију

Н

акон што је прошле субо
те, 16. септембра у Београ
ду, испред Палате Србије,
извршена примопредаја службе
них патролних возила за потребе
свих полицијских управа у Србији
од стране Министарства унутра
шњих послова, возила намењена
сремској полицији стигла су истог
дана и у Сремску Митровицу.
Патролна возила намењена
општој и саобраћајној полицији
била су паркирана на Градском
тргу у Сремској Митровици, да би
затим била распоређена по свим
организационим јединицама ове
Полицијске управе.
Сремска полиција је сада бога
тија за 28 нових возила.
Б. С.
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Квалитет 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?

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?
во 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.
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ПРОТЕСТИ РОДИТЕЉА ИЗ ШИДСКЕ ОПШТИНЕ ЗБОГ УКЉУЧИВАЊА ДЕЦЕ

Нисмо расисти и фашисти,
да наша деца иду у разред
Родитељи кажу
да нису против
миграната и
да то што су
окарактерисани
као нацисти и
шовинисти,
не заслужује
никакав коментар.
Наводе да нису
против тога да
се деца миграната
школују, али не
у мешовитим
разредима

Протести родитеља

П

рви септембар ове
године био је другачи
ји од претходних. Иако
су у 15 општина ђаци
мигранти дочекани срдачно,
највише је одјекнула вест о
оној где тако није. Вест да
ће од ове школске године
Минис тарс тво
прос вете
укључити више од 100 деце
миграната у наставу у чети
ри основне школе у шидској
општини, изазвала је нега
тивне реакције код родите
ља. Своје негодовање роди
тељи су исказали на неко
лик о мирних протестних
скупова који су одржали у
Шиду, Адашевцима, Вишњи
ћеву, Моровићу и Бачинци
ма. На одржаним скуповима
започели су и са потписива
њем петиције, а неки од
родитеља истичу да ће уко

лико деца мигранти седну у
школске клупе, своју децу
исписати и пребацити у дру
гу школу.
Од Школске управе у
Новом Саду захтевају да им
се достави елаборат о инте
грацији деце миграната у
школски систем, због њихо
ве забринутости о начину
интеграције и квалитета
наставе која ће се спрово
дити.
До сада је у школама у
Србији уписано 252 деце
миграната. Како наводе у
Комесаријату за избеглице,
протеста родитеља није
било нигде осим у Шиду. У
Шиду је најављено још
неколико протеста на којима
се наставља негодовање
родитеља због поласка
деце миграната у школе.

Страх родитеља
за образовање
своје деце
Протести родитеља и
њихово негодовање због
поласка деце миграната у
шидске школе, окарактери
сани су у неким медијима
као сраман производ екс
тремизма, с обзиром на то
да је Шид једини град где су
организовани протести због
поласка деце миграната у
школу. Родитељи кажу да
нису против деце миграната
и да то што су окарактери
сани као нацисти и шовини
сти, не заслужује никакав
коментар. За себе кажу да
су погрешно процењени и
да се о њима створила
погрешна слика у јавности,

а самим тим и ружна слика
о Шиду, који је одувек био
домаћ инс ки расп ол ож ен
према свима. Наводе да
нису против тога да се деца
миграната школују, али не у
мешов ит им
разр ед им а.
Како кажу, наставнички
кадар није адекватно оспо
собљен за такву врсту
наставе. Самим тим сматра
ју да њихова деца неће
добити адекватно и квали
тетно знање потребно за
даљи наставак школовања.
- Наравно да нисмо про
тив те деце, свако деце има
право на школовање. Ми
имамо троје деце који поха
ђају основну школу у Ада
шевцима. Најстарије дете
нам иде у осми разред. Оно
због чега смо ми као родите
љи забринути јесте како ће
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али не желимо
са мигрантима
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Покрајина
подржава
упис у
школе
Покрајински секретаријат
за образовање, прописе,
управу и националне мањине
саопштио је да је питање које
се односи на похађање
наставе деце миграната у
школама на територији Репу
блике Србије, па и у основ
ним школама на територији
општине Шид, у надлежности
Минис тарс тва
прос вет е,
односно Школске управе
Нови Сад.
- Покрајински секретаријат
за
образовање, прописе,
управу и националне мањине
– националне заједнице
подржава упис деце миграна
та у школе и, будући да се
ради о основним школама на
територији АП Војводине,
Покрајински секретаријат ће
у оквиру својих надлежности
пружити одговарајућу подр
шку у решавању овог пробле
ма – наводи се у саопштењу.

Скуп забринутих родитеља
У градском парку у Шиду, у недељу 17. сеп
тембра, одржан је још један скуп забринутих
родитеља из шидске општине. Са овог скупа још
једном родитељи су послали поруку да су про
тив тога да њихова деца седну заједно у школ
ске клупе са децом миграната, али не из разлога
што мрзе ту децу, него зато што су забринути за
сигурност њихове деце с обзиром на низ неми
лих ситуација са мигрантима који су се десили
претходних месеци. Такође изразили су сумњу
да ће се укључивањем деце миграната у обра
зовни систем, умањити квалитет наставе за
њихову децу. Како је једна од мајки приликом
обраћања скупу истакла, родитељи се нису оку
пили како би причали о нечијој вери, с обзиром

се она квалитетно спремити
за даљи наставак школова
ња, с обзиром на то да ће
деца миграната због непо
знавања српског језика учи
ти по посебном програму и
због тога наставници неће
моћи довољно да се посве
те нашој деци. Други разлог
нашег негодовања је што
нас родитеље нико није
благовремено обавестио о
томе. Сазнали смо тек на
почетк у школске године.
Ништа лично немам против
било чије деце и мислим да
смо се ми до сада показали

да годинама у шидској општини живе национал
не мањине и где се никада није постављало
питање ко је које вере и нације. Као основни
разлог окупљања навели су забринутост за
образовање своје деце и њихову сигурност
Један од њихових захтева је да се деци мигран
тима обезбеди настава у установама и учиони
цама, где ће настава бити прилагођена њиховом
језику, узрасту и знању, као и да им се обезбеде
услови за школовање али на начин да то не
ремети никога. На крају скупа незадовољни
родитељи донели су закључак да нико од њих
неће пустити своју децу у школу уколико наставу
у њима буду похађала деца миграната, све до
оног момента док се њихови захтеви не испуне.

као добри домаћини према
свима. Тако ће бити и сада
и ми ћемо испоштовати све
оне који живе овде с нама, а
тако смо васпитали и своју
децу. Испоштоваћемо и сва
правила која смо добили од
школе. Мислим да што се
њихових међусобних одно
са тиче, ту неће бити ника
квих проблема и да ће се
сви они лепо уклопити и
међусобно дружити. Једино
због чега сам највише
забринута је квалитет наста
ве за нашу децу и колико ће
они успети да се довољно

спреме за упис у средње
школе. Надам се да ће се
наћи адекватно решење за
то - каже за М новине Маја
Ђурић из Адашеваца.
- Ми не знамо да ли су та
деца вакцинисана, каквог су
здравственог стања. Они
долазе са ратних подручја.
Начули смо да ће њима пре
водилац да преводи на
арапски језик, час од 45
минута није довољан ни
нашој деци. Ми немамо
ништа против тога што их
наша држава уводи у обра
зовни систем, али нека они

буду у посебним одељењи
ма. Тако би лакше пратили
наставу, а и неће ометати
нашу децу – изјавио је за
Вечерње новости Горан
Хрчек, један од потписника
петиције и отац дечака који
похађа други разред основ
не школе у Вишњићеву. Он
тврди да ће сина пребацити
у оближњу школу у Јамену,
само ако се деца миграната
појаве у ђачким клупама.

Деца мигранти
културни и
послушни
У прихватним центрима у
Шиду, поред самаца, сме
штен је и већи број родите
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Састанак у Општини
са директорима школа

ља са децом. Са њима у
оквиру дечијих кутак а,
Дечијег села, свакодневно
раде васпитачи и остали
стручни кадар, а редовно
се организују радионице
где они кроз игру и учење
проводе своје слободно
време. Зденка Поњигер из
Шида неколико месеци је
провела у прихватном цен
тру где је радила и помага
ла мигрантима и већи део
времена проводила са
децом. О својим искустви
ма са њима она каже:
- Имала сам прилику
више од годину дана да
проводим време како са
том децом тако и са њихо
вим родитељима. Међу
њима има доста школова
них, образованих и култур
них људи. Моја искуства са
децом су јако лепа. Они су
сви умиљати и културни и
сви су они послушна деца.
Свак одневно људи из
Дечијег села раде са њима,
тако да су они већ навикну
ти на неке обавезе и сигур
на сам да једва чекају да
крену у школу. Ја нисам
имала негативних искуста
ва са њима. Имам и ја дете
у основној школи. Мишље
ња сам да треба предузети
превентивне медицинске
мере са њима, како би ми
родитељи били безбедни у

Ромко Папуга

Зденка Поњигер

Проблеми само у шидској општини
У Комесаријату за избеглице кажу да у дру
гим општинама где мигранти крећу у школе
није било проблема, и да су само у шидској
општини забележене овакве реакције. Из Коме
саријата наводе и да је за обуку наставника,
књиге и прибор задужено Министарство про

свете, а бригу о превозу до школе и ужини пре
узео је Комесаријат за избеглице, а да су деца
мигранти и њихови родитељи реаговали
позитивно на причу око уписа у школу, јер ће им
то омогућити да стекну привид нормалног
живота.

То су деца са ратним траумама
Повереница за заштиту равноправности
Бранкица Јанковић изразила је очекивање да
ће на територији Шида, где родитељи проте
стују због тога што ће локална деца ићи у шко
лу са мигрантима, бити створени услови за
равноправно остваривање права на образова
ње.
Како се наводи у саопштењу, повереница је
оценила да Србија поштује међународне зако
не и негује вредности хуманог и толерантног
друштва, али да постоје појединачни случајеви
попут неразумевања и предрасуда родитеља

чија деца треба да у Шиду похађају школу са
децом избеглицама и мигрантима.
- Деца су једна од најосетљивијих друштве
них група, а нарочито када су у питању деца
која су се сусрела са ужасима рата и суочили
са раздвајањем од породица, међу којима неки
и са губитком најближих. Важну улогу у њихо
вом прилагођавању и оснаживању управо има
ју школе као место на коме се деца, између
осталог, уче и вредностима толеранције, међу
собног поштовања и прихватања различитости
- навела је Јанковић.
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Коментари
Већина коментара грађана
објављених на сајтовима
националних медија показује
да добар део нашег друштва
позитивно оцењује протесте
родитеља. Тек мањи број
коментатора сматра да су
протести и одлуке мештана
шидских села срамотни.
- Ја сам избеглица из
Босне и знам тачно како ми
је било када сам дошла у
Србију, није до деце до нас
је. Нисмо људи. Не умемо да
препознамо туђу муку и бол.
Деца миграната су имуно
лошки заштићена то значи
није проблем. Проблем је
религија и боја коже, децу су
такође научили како да их
препознају. Деца нису крива
што су пар мангупа напра
вили хаос по шидској општи
ни. Па ми смо дно дна од
народа и ништа више, један
је од малобројних комента
ра којим се осуђује понаша
ње родитеља.

том смислу. Не треба пра
вити велике тензије како их
не бисмо пренели на децу
и самим тим правили лошу
слику о нашем граду. Та
деца нису својом вољом у
Шиду иако су принуђени и
решени да остану овде,
зашто да се њиховој деци
не омогуће услови за шко
ловање - истиче Зденка.
Нажалост, шта о упису
миграната у редован школ
ски програм мисле настав
ници и директори шидских
основних школа, медији
нису успели да сазнају, јер
нико није желео било шта
да коментарише за медије.
Прем а
незван ичн им
информацијама до којих су
новинари дошли, директо
рима и просветним радни
цима није дозвољено да
комуницирају са медијима.
Из Општине Шид за
Радио телевизију Србије
кратку изјаву је дао начел
ник Општинске управе
Ромко Папуга. Он је рекао
да то што су се у претход
ном периоду десили поје
диначни инциденти у Шиду
у којима су учествовали
мигранти не треба доводи
ти у везу са новонасталом
ситуацијом.
- То не треба ширити,
поготово што та нека лоши
ја искуства потичу не од
деце и не од породица са
децом – изјавио је за РТС
Папуга.

Стратегија
укључивања у
образовни систем
Помоћница министра за
предшколско и основно
образовање и васпитање
Весна Недељковић разгова
рала је 12. септембра у Шиду
са директорима основних
школа те општине о процесу
укључивања деце миграната
у образовни систем. На
састанку је успостављена
мрежа подршке школама на
локалном нивоу како би се
омогућил о да 113 деце
миграната из два прихватна
центра, Адашевци и Принци
повац, почну са похађањем
наставе у четири школе у
Шиду.
- На процесу укључивања
деце мигранaта у образовни
систем Министарство ради
заједно са Министарством
здравља, Министарством за
рад, запошљавање, социјал
на и борачка питања, Коме
саријатом за избеглице и
Уницефом, што говори о
односу Владе Републик е
Србије према овом питању рекла је Недељк овић и
нагласила да свако дете има
право на образовање и да
децу не би смели делити на
београдску, мигрантску и
шидску.
Она је додала да је Мини
старство у спровођењу ових
активности посебно водило
рачуна о деци која су без
родитељске пратње као и о
потребама деце која су већ у
образовном систему исто
као и о оној која ће ући у
образовни систем.
Министарство препознаје
разлоге за страх код родите
ља који лежи у недовољној
информисаности средине,
као и спорадичним искустви
ма са одраслим мигрантима,
међутим, то не сме да буде
разлог да се деци мигранти
ма ускрати право на образо
вање. Постоји јасна страте
гија укључивања деце мигра
ната у образовни систем
Србије, која је формулисана
кроз стручно упутство, а
обезбеђена је и менторска
подршка саветника. Постоје
и школе у којима је све то
примењено и оне могу послу
жити као пример добре прак
се, поручила је Недељковић.
Министарство кроз струч
на упутства и менторску
подршку саветника спроводи
јасну стратегију укључивања
деце миграната у образовни
систем.
Е. М. Н.
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Родитељи показали
најгоре лице Србије
Протест родитеља из Вишњићева, јер њихова деца иду у исту
школу са децом мигрантима стручњаци оцењују као сраман про
извод екстремизма. Екстремизма у којем смо ми најбољи, а „они
други“ најгори људи, пише Блиц. Родитељи у основној школи у
Вишњићеву изразили су незадовољство јер су, како кажу, упла
шени за безбедност и хигијену своје деце?! Чак 200 људи бунило
се против одлуке да њихова деца и „она друга“ деле исту учиони
цу. А та „друга деца“ побегла су од рата који је опустошио њихове
земље. Тамо су редовно похађала школу, почела да стичу основ
но образовање, али су били принуђени да све напусте и крену у
непознато. Дошавши у туђу земљу, уместо добродошлице, суоче
ни су са одбацивањем.
Социолог Ратко Божовић рекао је за Блиц да се такво понаша
ње може окарактерисати као екстремизам.
- Нажалост, ми смо у великим проблемима са разумевањем
другога и то одавно. Суштински, прекинули смо комуникацију и са
собом и са другима не покушавајући да сазнамо ко су и какви су
заправо „ти други“. То је парадигма дефектности која је присутна
- објаснио је за Блиц Ратко Божовић.
Овакво понашање, сматра Божовић, одраз је недостатка емпа
тије и моралне интелигенције, а све због тога јер чинимо другима
управо оно што не бисмо желели да нама неко учини.
- Ми смо овде има
ли несрећу да смо до
свог идентитета, и
појединачно и колек
тивно, стизали наси
љем. Имамо констан
тан проблем са оним
што је друго и друга
чије: друга нација,
друга средина, све
оно што нисмо ми. То
је парадигма тога
какви јесмо, а какви
не бисмо смели да
будемо - каже Божо
вић.
Из Комесаријата за
избеглице подсећају
Ратко Божовић
да Устав Србије про
писује да свако дете
има право на образовање које је бесплатно и обавезно.
- До сада смо уписали 252 деце у 27 школа широм земље.
Протеста није било нигде осим у Шиду. Захвални смо свим
локалним самоуправама, али и родитељима и наставницима
који су схватили колико је све ово важно. Оне којима се ова иде
ја не свиђа, позивамо да помисле како би им било да је њихово
дете у оваквој ситуацији, али и да деци мигрантима не пожеле
ништа што не би пожелели својој деци - рекли су за Блиц из
Комесаријата.
Они су истакли да је Министарство просвете припремило
наставнике и одржало обуке у школама, док се Министарство
здравља побринуло да свако дете прође систематски преглед,
те сва деца мигранти у школске клупе долазе здрава.
Директор Центра за заштиту азиланата Радош Ђурић сматра
да са родитељима, децом и наставницима ипак није довољно
рађено на томе да прихвате децу мигранте.
- За сваку осуду су коментари родитеља који су се могли чути
на протесту, али имате људе који су уплашени, манипулисани...
Сматрам да је Комесаријат за избеглице, као агенција која упра
вља мигрантима, ипак требало да боље уради свој посао, и да
мало више посвети пажње том проблему - рекао је за Блиц
Ђурић.
Школски психолог Ивана Орлицки објаснила је да треба ради
ти на информисању и пажљивом укључивању деце у цео про
цес.
- За ту децу је ово страшно. Ко год да је од мојих колега видео
ту децу, каже да су малишани врло мотивисани, да су у питању
фина деца која су и раније била укључена у образовни систем.
Сматрам да је недопустиво одбити их у самом старту - каже за
Блиц Ивана Орлицки.
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У Сремској Митровици: срушен крст на цркви ...

20. SEPTEMBAR 2017.

... и кров са „Змајеве“ школе

НЕВРЕМЕ ПОГОДИЛО СРЕМ

Ветар чупао дрвеће
и носио кровове

С

нажно невреме у неде
љу, 17. септембра пого
дило је Срем. Киша,
праћена јаким ветром, причи
нила је материјалну штету на
објектима у Сремској Митро
вици, Руми, Инђији, Иригу и
Старој Пазови.
На Саборном храму у цен
тру Сремске Митровице је
под налетима ветра срушен
крст, а у појединим деловима
града ветар је рушио бедеме
на капијама и носио црепове
са кровова кућа.
Према речима Тамаре Мил
ковић из ЈКП „Комуналије“
Сремска Митровица, радници
овог предузећа су по оконча
њу невремена изашли на

Стара Пазова

терен како би уклонили грање
са друма и тротоара и почи
стили велику количину лишћа.
Током невремена оборено је
десетак стабала дрвећа, а
неколико аутомобила је стра
дало услед пада грана.
Олујно невреме које је
погодило општину Рума проу
зроковало је, иако је кратко
трајало, велике проблеме у
функционисању града. При
чињена је и значајна матери
јална штета, посебно на дис
трибутивним мрежама. Тако
ђе, олујни ветар је носио кро
вове са многих кућа, ломио
гране и чак чупао дрвеће из
корена, тако да је страдало и
доста аутомобила. Тако је

дрво у самом центру пало на
два аутомобила, али су СУП
и „Комуналац“ брзо реагова
ли, уклонили аутомобиле и
дрво, док је полиција регули
сала саобраћај. Све надле
жне службе су одмах изашле
на терен и по приоритетним
локацијама учествовале у
санир ањ у
проу з рок ован е
штете.
Одмах сутрадан ујутро
заседао је и Штаб за ванред
не ситуације којем је предсе
давао командант штаба Сла
ђан Манчић. Он је указао да
је најјаче невреме протутња
ло управо кроз град Руму, али
да има штете и у свим сео
ским месним заједницама.

Инђија

- Имали смо преко 150
поломљених или ишчупаних
дрвећа, страдали су кровови,
било је и падова дрвећа на
аутомобиле, али у свему
томе морам да кажем да је
срећа што нема повређених
ни страдалих људи, а ово се
све може поправити - рекао је
Слађан Манчић и додао:
- Приоритет су свак ако
вртић поред ОШ „Вељко Дуго
шевић“, као и сала за физич
ко исте школе, потом вртић,
школа и Дом културе у Путин
цима, као и Дом културе и
амбуланта у Краљевцима. Ту
морамо хитно да реагујемо.
Велико невреме праћено
јаком кишом и олујним ветром

M NOVINE

20. SEPTEMBAR 2017.

9

ШИД

ЕУ поклонила
два возила

Зоран Семеновић, Штефан Худолин и Владимир Санадер
Рума

погодило је подручје општине
Инђија. Иако је трајало свега
15 минута, причињена је већа
материјална штета на објек
тима. На приватним кућама
појавила су се оштећења у
виду поломљених црепова,
док је олујни ветар са фискул
турне сале Основне школе
„Петар Кочић“ у потпуности
„свук ао“ кров. Јак ветар
ломио је и дрвеће, кидао
жице, ломио саобраћајне зна
кове и поједине билборде
поред пута. Саобраћај на
локалним путевима обављао
се успорено због сломљеног
дрвећа и грања, али су убрзо
радници ЈКП „Комуналац“
изашли на терен и уклонили
све што је отежавало саобра
ћај након невремена. За сада
није утврђено колика је укуп
на материјална штета наста
ла на приватним објектима у
општини Инђија.
Јака киша и олујни ветар
захватили су и територију
општине Ириг. На неколико
места дрвеће је ишчупано из
корења, а пало дрво изазва
ло је краткотрајан застој на

Ириг

путу Врдник - Змајевац. Једно
дрво је пало на аутомобил у
центру Врдника и причињена
је знатна материјална штета.
На терену су били радници
ЈП „Комуналац’“ који су откла
њали последице невремена.
Невреме је начинило вели
ку штету и у насељима старо
пазовачке општине. Јак ветар
ломио је дрвеће и кровове на
кућама, чупао саобраћајне
знакове, кидао жице и рушио
бандере као и поједине бил
борде поред пута. Делови
општине су дуго били тренут
но без струје, а саобраћај на
локалним путевима се одви
јао несметано захваљујући
радницима ЈКП „Чистоћа“
који су на терену отклањали
сломљене гране и срушена
дрвећа поред путева. Преци
зна процена штете још није
урађена али је очигледно да
су у старопазовачкој општини
највише страдали Голубинци,
Стара Пазова и Нова Пазова.
Олуја није поштедела ни
објекте у подунављу, а уни
штила је и малу марину у
Старим Бановцима. Е. М. Н.

П

редставник
Делегације
Европске уније у Србији
Штефан Худолин уручио
је 12. септембра кључеве два
возила марке Шкода замени
ку председника Општине Шид
Зорану Семеновићу и градо
начелнику Сремске Митровице
Владимиру Санадеру. Возила
су набављена у оквиру про
јекта „Одговор на ванредне
ситуације – САДА“, који је део
прекограничне сарадње који
финансира Европска унија,
чија је основна сврха побољ
шање сигурности имовине и
лица која живе у подручјима
склоним плављењу и другим
природним опасностима, као и
успостављање функционалног
система заштите и спасавања
како би се умањили евентуал
ни губици због поплава. Уруче
на два возила биће поверена
штабовима за ванредне ситу
ације Општине Шид и Града
Сремска Митровица, а током
трајања пројекта ће се кори
стити за теренски рад профе
сионалних јединица, транспорт
чланова пројектног тима, као и
за превоз опреме. Како је при
ликом примопредаје возила
нагласио Штефан Худолин, још
један део опреме биће уручен
већ наредних месеци.
- Укупна вредност донације
износи више од пола милио
на евра и она садржи опрему
за превенцију од евентуалних
поплава. Донација не садржи
само опрему него се састоји
и од тренинга и комуникација
људи у оквиру прекогранич
не сарадње између Србије и
Босне и Херцеговине. Ово је
прва додела опреме, чекамо
још додатну опрему, багере,
чамце и остале техничке ствари
у укупној врености од 400.000
евра. Планирамо да та испору
ка буде реализована до марта
2018. године и на тај начин ће
ове општине бити најбоље при

премљене за будућу евентуал
ну природну опасност - истакао
је Штефан Худолин.
У име Општине Шид на дона
цији се захвалио заменик пред
седника Општине Зоран Семе
новић.
- Велико ми је задовољство
да могу у име Општине Шид да
се захвалим Европској комисији
на овој донацији. У оквиру пре
кограничне сарадње смо доби
ли ово теренско возило које ће
нам надам се користити у пре
вентивне сврхе, за заштиту од
ванредних ситуација, поплава.
Следи нам испорука још једне
донације у виду багера, комби
нованих машина и комплетне
опреме за деловање у ванред
ним ситуацијама.Тиме бисмо
били комплетно опремљени за
деловање у ванредним ситуа
цијама - истакао је Семеновић.
радоначелник
Срем
ске Митровице Влади
мир Санадер захвалио се
Европској комисији што су успе
шно реализовали овај зајед
нички пројекат. Град је добио
такође аутомобил за обилазак
терена.
- Имамо доста каналске мре
же и ти терени су нам некад
неприступачни посебно после
великих падавина када је тешко
обичним возилима доћи до
њих. Са овим возилом ће нам
бити много лакше доћи до њих,
погледати у каквом се стању
канали налазе након обилних
падавина, како бисмо ефика
сно могли спречити евентуално
изливање воде. Ово је за нас
значајна ствар и сматрамо да
ћемо имати још већих пројека
та са Европском комисијом где
ћемо сигурно бити један озби
љан партнер који ће у будућно
сти знати шта треба да ради и
на који начин да поштује европ
ска правила - изјавио је Влади
мир Санадер.

М. Н.

Г
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МИТРОВАЧКИ ДОМ ЗДРАВЉА ОСТАО БЕЗ ДИРЕКТОРА

(Не)очекивана
оставка
Зашто др Владимир Лукић
више не жели да буде
директор Дома здравља у
Сремској Митровици

(НЕ)ОЧЕКИВАНА ОСТАВКА: Др Владимир Лукић

Н

акон десет месеци проведених на
месту вршиоца дужности дирек
тора Дома здравља у Сремској
Митровици, др Владимир Лукић, специ
јалиста физикалне медицине и рехаби
литације, поднео је оставку. Своју одлу
ку за М новине објашњава тиме да не
жели да колеге изгубе поверење у њега,
а многи су му недавно замерили што је
поништио одлуке о специјализацији.
 Схватио сам да овај посао није за
мене. Као човек који се увек трудио
да изађе у сусрет колегама, јер знам у
каквим условима раде, сада ме оптужују
да нисам хтео да их пошаљем на специ
јализацију. Мислио сам да останем још
неко време в.д. директор, док се барем
мало не побољшају услови за рад на
Хитној, али због неких тешких речи које
су пале, одлучио сам да поднесем остав
ку – кратко је прокоментарисао своју
одлуку др Владимир Лукић.
Подсетимо, др Лукић је на место вр
шиоца дужности директора митровачког
Дома здравља постављен вољом скуп
штинске већине митровачког парламен
та 23. новембра прошле године.
Како ситуација у примарној здрав
ственој заштити није сјајна, др Лукић
се током свог десетомесечног мандата
сусретао са многим проблемима. Према
новом кадровском плану које је Мини
старство здравља 24. маја доставило
Дому здравља, ова установа примар
не здравствене заштите била је ускра
ћена за плате 29 радника запослених
на одређено време, међу којима је и 11
лекара.
 Да се не би прекинуо континуитет
рада Дома здравља и да би сви грађани
добили адекватну здравствену заштиту
ми смо као установа преузели на себе
обавезу да исплаћујемо лични доходак
за те запослене до краја августа. У дого
вору са руководством локалне самоу

праве од септембра зараде за 10 лекара
и четири медицинска техничара испла
ћује Град Сремска Митровица – рекао је
недавно за М новине др Лукић.
Због великих финансијских издатака
за плате запослених Дом здравља није
био у могућности да у потпуности реали
зује планиране обавезе око реновирања
амбуланти и набавке медицинске опре
ме за ову годину. Др Лукић био је мишље
ња да је у овом моменту важније сачу
вати извршиоце посла него адаптирати
простор амбуланти, док је најпотребнија
медицинска опрема набављена.
Због неких својих одлука није био оми
љен. Те је за наше новине јавно прогово
рио да има сазнања да појединим паци
јентима којима су наплаћиване услуге
нису издати фискални рачуни. Тако је за
М новине пре неколико месеци изјавио
да Дом здравља мањи број услуга напла
ћује и да пацијенти којима је наплаћена
услуга морају добити и фискали рачун.
 Уколико не добију рачун то могу при
јавити правној служби Дома здравља.
Ово наводим због тога што смо имали
индиректних сазнања да су пацијенти
платили услугу а нису добили фискални
рачун – говорио је др Владимир Лукић.
И на крају кап која је прелила чашу,
било је јавно негодовање шест лекара
којима је директор др Владимир Лукић
прво одобрио, а затим поништио одлуке
о специјализацији, односно субспеци
јализацији. Он је своју одлуку на веома
јасан начин образложио, ако му шест
лекара оде, неће имати ко да ради.
 Јако је незгодно одредити ко ће ићи
на специјализацију без правилника. Због
тога сам написао правилник и одредио
јасна правила. Притом сам унапред
рекао својим помоћницима да се канди
датима за специјализацију и субспеција
лизацију каже да можда неће бити упу
ћени на специјализацију, али да правимо

конкурс уколико се створе услови. Међу
тим, ове године дошао сам у ситуацију
да сам према новом кадровском плану
морао да отпустим 11 лекара. У време
када је расписан конкурс још увек се није
знало шта ће бити са њиховим угово
рима, да ли ће Град стати иза нас и на
себе преузети финансирање тих лека
ра. Остао бих без лекара, не би имао ко
да лечи људе, и на себе нисам могао да
преузмем тако велику одговорност. Пого
тово што лекари који одлазе на стручно
усавршавање више део специјалистич
ког стажа не одрађују у установи у којој
раде, већ одмах одлазе са стране, а на
Дому здравља је да њихово упражњено
место попуни из сопствених средстава,
којих митровачки Дом здравља више
нема – рекао је у прошлом броју наших
новина др Лукић.
аква његова одлука створила је
велики гнев код лекара, те се чини
да др Лукић, као човек из поштене
породице, није могао на својим плећима
да изнесе толики притисак. Болело га је
то што није схваћен, иако су све његове
одлуке донете у корист пацијената, сма
трајући да је дужност сваког лекара да
брине пре свега о пацијенту и како њему
да помогне.
И на самом почетку његовог манда
та, многе је зачудила његова одлука
да прихвати директорско место у Дома
здравља, јер га сви познају као поште
ну и неконфликтну личност. А данас да
би водио неку установу или предузеће,
потребно је нажалост да имаш и дозу
безобразлука у себи. Ту особину, по све
му судећи др Лукић не поседује, те се
достојанствено повукао са функције.
Према кулоарским причама др Луки
ћа на место директора Дома здравља
наследиће др Мирослава Шево.

Т

Биљана Селаковић
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УЧЕНИЦИ ССШ „БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ МИХИЗ“ ИРИГ

Школску годину започели
бербом грожђа

У

ченици,
наставно
особље и пријатељи
Средње стручне шко
ле „Борислав Михајловић
Михиз“ из Ирига, бербом
грожђа у школском виногра
ду, у четвртак, 14. септем
бра, свечано су започели
нову школску годину.
Лепо време, зраци сун
ца, богат род, звуци гитаре
и хармонике, осмеси и раз
драгана млада лица, поно
сни наставници и велики
број пријатеља ове младе
школске установе, део су
данашњег декора младог
винограда који се налази
изнад Ирига, на раскрсни
ци путева ка Шатринцима и
Крушедолу.
Да је виноград брижно
негован види се на први по
глед а потврђује то и Иси
дора Бирињи, директорица
овог младог и успешног ко
лектива, која се у свом обра
ћању захвалила природи на
издашности, ученицима и
колективу школе на великом
труду и хиљадама часова
које су провели у њему, као
и свим пријатељима школе
који су помогли да овај пре
лепи виноград и цела школа
буду надалеко пример за
углед и поштовање. Како то
обичај и налаже, млада ди
ректорица убрала је и први
грозд, а затим су се кроз ре
дове размилели насмејани
ученици и њихови профе
сори који су за тили час на
пунили гајбе грожђем које,

Ђаци у винограду

како кажу, не успева нигде
тако као на обронцима Фру
шке горе.
Нико од бирача се није
штедео, нико није забуша
вао, али ако треба да из
двојимо највреднијег међу
њима онда је то дефини
тивно отац Атанасије који је
младим школарцима данас
пружио позитиван пример у
свему.
Грожђе које су млади бе
рачи убрали, наставиће свој
живот у врхунским винима
које ова школа прави а за
која је задужена Бранисла
ва Турчиновић, главни тех

нолог, са својим тимом.
Већ око поднева, слат
ки плодови Фрушке горе
нашли су се у муљачи а
подрум Туристичке органи
зације Општине Ириг биће
сведок претварања сока од
грожђа у „Фрушкогорац цр
вени“ и „Фрушкогорац бели“,
вина по којима је школа на
далеко позната.
Да млади винари буду
орни и имају довољно сна
ге за посао, побринули су
се њихови школски другови
кулинарског смера, који су
за све бераче припремили
традиционални доручак али

и пасуљ у оранији о ком ће
се дуго причати у суперла
тивима.
Данашњој берби прису
ствовали су помоћник по
крајинског секретара за
пољопривреду,
водопри
вреду и шумарство Марко
Ровчанин, бивши директор
школе, а данас посланик у
Скупштини АП Војводине
Тихомир Стојаковић, руко
водство Општине Ириг, као
и бројни представници јав
ног живота.

ИРИГ

Завршена стаза
до Хопова

О

пштина Ириг је добила
још један леп и кори
стан туристички садр
жај, који ће од великог зна
чаја бити не само туристима
већ и мештанима Ирига.
Наиме, завршена је бици
клистичко  пешачка стаза
која кроз природу води до
манастира Ново Хопово у
укупној дужини од 1,2 кило

метра. Укупна вредност ра
дова је седам милиона дина
ра, а средства је обезбедила
Управа за капитална улага
ња АП Војводине.
Ово је још један у низу
пројеката који се реализују
захваљујући доброј сарад
њи локалне самоуправе са
покрајинским и републичким
институцијама.

Пешачко - бициклистичка стаза

Текст и фотографије:
Драган Аметовић
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УДРУЖЕЊА ЛИКОВНИХ
УМЕТНИКА ИНЂИЈЕ

Изложбе по
инђијским
селима
Представници Удружења
ликовних уметника Инђи
је (УЛУИ) одлучили су да се
приближе љубитељима умет
ности који живе у селима те
општине тако што ће у наред
на два месеца организовати
изложбе у домовима културе
и сеоским школама. Путују
ћа изложба радова члано
ва УЛУИ кренула је из Новог
Сланкамена у петак, 15. сеп
тембра где је у просторијама
сеоске школе приказан филм
о Удружењу, након чега су
посетиоци изложбе могли да
се друже са члановима УЛУИ.

46. седница Општинског већа у Инђији

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

У буџету још
250 милиона динара

Н
Јелена Бодрожић,
председница УЛУИ

- Није нова идеја да изло
жба мења галеријски простор
и да се врши културна раз
мена. Сматрамо да сви који
живе на територији општине
Инђија имају право и могућ
ност да се упознају са деша
вањима на локалној ликовној
сцени, јер и само уметнич
ко дело без комуникације
и интеракције не може да
добије своју пуну вредност истакла је Јелена Бодрожић,
председница УЛУИ и додала:
- Осим старих чланова
Удружења своје радове изло
жиће и наши некадашњи
ученици, а сада већ члано
ви УЛУИ. Ово је трећа годи
на како организујемо школу
цртања. Они су се својим
талентом и залагањем издво
јили па су постали део нашег
тима.
Говорећи о школи црта
ња, председница Удружења
ликовних уметника Инђије
истакла је да су и ове ходине
успешно реализовали поме
нути пројекат. За октобар је
планирана изложба радова
полазника школе цртања,
после чега ће се знати ко су
нови полазници.
М. Ђ.

а
46.
седници
Општинског већа у
Инђији одржаној у
среду, 13. септембра утвр
ђена је одлука о реба
лансу буџета Општине
Инђија за 2017. годину. У
складу са одлуком, локал
ни буџет биће увећан за
250 милиона динара. Реч
је о средствима која се
очекују са виших нивоа
власти, а биће искоришће
на за реконструкцију пута
од Банстола до хотела
„Норцев“ на Фрушкој гори.
Општина Инђија носилац
је поменутог пројекта каже
Владимир Гак, председник
Општине Инђија и додаје:
- Средства за рекон
струкцију пута, који је од
великог значаја за даљи
развој туризма на том под

ручју, определиће Управа
за капитална улагања Вој
водине. Ми смо преузели
ту обавезу да будемо носи
оци пројекта, јер поред
иришке и сремскокарло
вачке, део пута пролази
и кроз територију наше
општине.
Поред одлуке о реба
лансу буџета, инђијски
већници позитивно су се
изјаснили и по питању
измена и допуна у досада
шњој одлуци о остварива
њу права на финансира
ње трошкова вантелесне
оплодње. Новом одлуком
Општинског већа проши
рени су услови за парове
који покушавају да добију
дете вантелесном оплод
њом. Измењеном одлуком
дефинисано је да се омогу

Стратегија безбедности
на путевима
На последњој седници
Општинског већа у Инђији
усвојен је предлог Страте
гије безбедности саобра
ћаја на путевима општине
Инђија за период 20172022. године.
Општина Инђија у току
2017. године већ је поста
вила одређен број „леже
ћих полицајаца“ на неко
лико локација у граду и у
селима инђијске општине.
Такође, вршене су едука

ције пољоп рив редн ик а
којима су уједно подеље
на и ротациона светла,
ради подизања нивоа без
бедности учесника у сао
браћају.
Према речима председ
ника Општине Инђија ула
жу се максимални напори
како би најмлађи учесни
ци у саобраћају били без
бедни, те су одржане и
едук ације у образовним
установама.

ћи право на финансирање
трошкова једног покуша
ја вантелесне оплодње у
текућој буџетској години и
паровима који нису оства
рили ниједан покушај ван
телесне оплодње о тро
шку Републичког фонда за
здравствено осигурање, а
да су имали најмање два
покушаја без живорођене
деце у здравственим уста
новама у којима су тро
шкове сносили сопственим
средствима.
Председник
Општи
не Инђија рекао је да
се локална самоуп
 рава
активно укључила у доно
шењу низа мера за пове
ћање наталитета.
- Проширењем услова
општина жели да изађе у
сусрет свима који желе да
добију дете. Јавило нам се
неколико парова који нису
желели да чекају држав
не конкурсе за вантелесну
оплодњу и да губе време,
већ су сами платили тро
шкове који су скупи. Нажа
лост то није дало резул
тата и ми овом одлуком
идемо корак даље и изла
зимо у сусрет онима која је
та помоћ неопходна - иста
као је Гак.
Према речима председ
ника Општине, до сада су
се за финансирање ванте
лесне оплодње пријавила
три пара, а проширењем
услова очекује да ће тај
број бити знатно повећан.
М. Ђ.
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ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Настављају се радови
у Чортановцима

У

скоро почињу радови на
другој етапи водоводне
мреже у Чортановцима
која подразумева уградњу 12
недостајућих хидраната за испи
рање сеоске мреже. Упоредо са
њима радиће се на прикључењу
домаћинстава у делу села где
ће се изводити поменути радо
ви. Према речима Драгољуба
Трифуновића, директора ЈКП
„Водовод и канализација“ у току
прве етапе на водоводну мре
жу прикључено је 68 домаћин
става, док се током друге етапе
очекује да ће бити прикључено
између 100 и 150 нових кори
сника.
- Ми ћемо упоредо са извође
њем радова предвиђених у дру
гој етапи извршити још једном
анкету међу мештанима како
бисмо дошли до тачног броја
оних који желе своја домаћин
ства да прикључе на водоводну
мрежу - каже директор „Водово
да“ и додаје:
- Оног момента када крене
мо са радовима на постављању

хидрантске мреже, можемо кре
нути и са прикључењима дома
ћинстава на водоводну мрежу.
Хоћу да кажем да ћемо та два
посла моћи да радимо упоредо.
Трифуновић се осврнуо на
летњу сезону која је на измаку
истакавши да није било пробле
ма у снабдевању водом потро
шача на територији општине
Инђија.
- Настављамо сада са редов
ним активностима које, између
осталог, подразумевају рекон
струкцију и санирање одређених
чворишта у неколико инђијских
села. Крећемо за који дан са
радовима у Бешки, па ћемо да
наставимо у Новом Сланкаме
ну, Новим Карловцима и даље каже Трифиновић и додаје:
- Радимо и на водоводним и
канализационим прикључцима
за два инвеститора у северои
сточној радној зони. За наредни
период предвидели смо и уград
њу мерача отпадних вода које
Инђија до сада није имала.
М. Ђ.
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ЈП „ИНГАС“

Грејна сезона
почиње 15. октобра

У

току су последње припреме за почетак грејне
сезоне на територији општине Инђија. Рад
ници „Ингаса“ су на терену, ангажовани на
пословима које су уврштени у редовне активности
дистрибутера.
Према речима вршиоца дужности директора тог
јавног предузећа Гојка Кнежевића тенденција је
да се изврши поновно прикључење домаћинстава
која су искључена са мреже, а таквих је од почетка
текуће године 92.
- Надамо се да ће потрошачи који нису измирили
своја дугова то учинити до почетка грејне сезоне и
да ће се њихов број значајно. Дуговања би треба
ла да се измире у целости, али излазимо у сусрет
дужницима тако што један мањи део може да се
исплати са следећим рачуном, након поновног
прикључења на мрежу. Накнада за поновно укљу
чење износи 1.100 динара - подсетио је в.д. дирек
тора инђијског „Ингаса“.
До почетка грејне сезоне трајаће и акција јефти
нијег прикључења на гасоводну мрежу за коју вла
да велико интересовање. Само у последње две
недеље потписан је 21 уговор, а од почетка акције,
15. августа до 11. септембра, закључена су укупно
94 уговора.
- Очекујемо још један број нових прикључака
који ће бити реализовани по акцијској цени. Упра
во овај потез показао се као оправдан, јер је број
нових прикључака много већи од очекиваног - каже
Кнежевић.
М. Ђ.

СПОМЕН ЗБИРКА ПАВЛА БЕЉАНСКОГ У ГАЛЕРИЈИ КУЋЕ ВОЈНОВИЋ

Изложба „Прича о двоје уметника“

С

помен збирка Павла
Бељанског од пет
ка 15. септембра до
среде, 4. октобра гостује у
Галерији Куће Војновића
Културног центра Инђија,
са премијерним прикази
вањем изложбе „Прича о
двоје уметника: Љубица
Цуца Сокић (1914–2009) и
Богдан Шупут (1914–1942)“.
Изложба је замишљена као
омаж у част двоје уметни
ка, поводом обележавања
75 година од смрти Богдана
Шупута.
Пријатељство Љубице и
Богдана трајало је све до
његове трагичне погибије
у Новосадској рацији 1942.
године. Љубица Сокић је до
краја живота чувала успо
мене на Шупута и постара
ла се да се Шупутова дела
из њеног власништва пређу
у значајне музејске институ
ције.
У Ликовној збирци Спо

Љубица Сокић и Богдан Шупут

мен збирке Павла Бељан
ског данас се чува више од
седамдесет дела ова два
уметника у разним техни
кама (уља на платну, радо
ви на папиру и скулптуре)

а избором из тог богатог
фонда на изложби „При
ча о двоје уметника“ биће
приказане њихове животне
и стваралачке паралеле.
Поставка ће обухватити око

50 уметничких дела и неке
од личних премета Љуби
це Сокић и Богдана Шупу
та који се чувају у Спомен
збирци Павла Бељанског.

М. Ђ.

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

Општина уложила
два милион
 а динара

М

еђу школама које су,
пред почетак школ
ске године, реализо
вале значајније радове на
побољшању услова за рад
и учење, уз помоћ локалне
самоуправе, налази се и
румска Средња стручна
школа „Бранко Радичевић“.
- Ово лето смо искористи
ли за молерско – фасадер
ске радове. Окречена је
фасада која је остала од
прошле године, тако да је
сада предњи део школе
комплетно окречен, затим
су окречени ресторан и
кухиња коју користе наши
ученици угоститељског сме
ра, неколик о учионица,
кабинета, као и сви тоалети,
урађен је кабинет за тек
стилство, односно комплет
но је санирана једна просто
рија у којој ће од ове године
наши модел ар и имат и
наставу из предмета моде
ловање. Ови радови су
коштали око 840.000 динара
- каже директор школе Мир
ко Зрнић.
Такође, купљено је и шест
клима уређаја, тако да су
сада све канцеларије као и
кабинети у школи климати
зовани, као и шест рачуна
ра, лаптоп, пројектор, два
штампача и три камере за

Нови изглед фасаде школе

видео надзор. За ово је
обезбеђено око 570.000
динара.
- Важно је истаћи и да је
замењен комплетан све
тларник на школи, а ти
радови су коштали око
490.000 динара. Морам
рећи да је још остао да се
замени котао који је стар
преко 20 година. Тај посао
би требало да се оконча до
краја овог месеца, како би

САРАДЊА БЕРЗЕНБРИКА И РУМЕ

Млади Румљани
у Берзенбрику

К

ако је и најављивано за
септембар, у узвратној
посети немачком граду
Берзенбрику се налази четр
десетак младих из румске
општине, а међу њима су и
чланови КУД „Вогањ“ и КУД
„Стеван Петровић Бриле“ из
Стејановаца који ће у Немач
кој одржати своје концерте.
Млади Румљани ће у Бер
зенбрику боравити од 13. до
24. септембра.
Подсетимо, њихови другари
из Берзенбрика су ове године
већ били гости својих вршња
ка и то од 26. до 30. јуна, а
са њима су били и др Жељко

Драгић и Хари Кинт, председ
ник и потпредседник Удруже
ња „Градимо мостове“ које је и
иницирало сарадњу два града
- Берзенбрика и Руме.
Немачку делегацију мла
дих тада је примио и Слађан
Манчић, председник румске
општине, који је најавио да
би ова двогодишња сарадња
требало да резултира брати
мљењем.
О томе би одлуку треба
ло да донесу одборници обе
скупштине, а најављено је да
би се та седница у Берзенбри
ку требала одржати до краја
овог месеца.
С. Џ.

наша, али и Гимназија „Сте
ван Пузић“ спремно дочека
ле зиму. Реч је о инвестици
ји од око 580.000 динара рекао је за наше новине
директор Мирко Зрнић, уз
захвалност локалној самоу
прави што је за припремне
радове за успешан почетак
школске године обезбедила
нешто преко два милион
а
динара.

С. Џакула

Директор Мирко Зрнић

ФРАНЦУСКИ ФИЛМСКИ КАРАВАН

Четири снажне
женске приче
„Жене на филму“ је тема
Француског филмског кара
вана у оквиру којег је румска
публика могла да погледа
четири филма настала у пери
оду од 2012. до 2014. годи
не и то захваљујући наставку
добре сарадње румског удру
жења „Ворки Тим“ и Францу
ског института у Србији .
Реч је о филмовима „Фиде
лио, Алисина одисеја“, „Џеро
нимо“, „Лепи дани“ и „Бруклин“
- свима је заједнички име
нитељ да је реч о изузетним
женским филмским причама
и снажним женским ликови
ма, као и њиховом различитим

одговорима на личне, поро
дичне и друштвене пробле
ме. Ови циклуси филмова које
организује „Ворки Тим“.
Драган Цакић, председ
ник „Ворки Тима“ каже да је
задовољан одзивом Румља
на, будући да постоји стална
публика за све филмове које,
кроз сарадњу са институтима
разних земаља, успевају да
прикажу у граду.
Све филмске пројекције су
одржане у великом холу Кул
турног центра, а улаз је, као
и за све претходне филмске
циклусе, био бесплатан.
С. Џ.
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ИЗЛОЖБА У ЗАВИЧАЈНОМ МУЗЕЈУ

Пијетет и опомена

П

лакатирање
геноцида
је назив изложбе која је
15. септембра отворе
на у Завичајном музеју Рума, у
организацији Музеја Војводине,
Завичајног музеја Рума, Малог
историјског друштва Нови Сад
и Друштва новинара Војводине.
Изложено је преко 70 немачких
и хрватских нацистичко - уста
шких плаката у Срему за време
Другог светског рата из периода
1941 - 1945. године. Аутор ове
изложбе је др Драго Његован,
директор Музеја Војводине.
Он каже да је повод за изло
жбу 75 година од трагичних
догађаја у лето 1942. године
када је кроз акције непријатеља
и покретни преки суд убијено
преко 6.000 Срба у Срему, док
је десетине хиљада завршило у
логорима.
- Ова наказна држава НДХ,
док су мислили да ће победи
ти, они су се хвалили својим
злочинима и то су и објављива
ли у функцији застрашивања и
пропаганде. Много више је оних
који су убијени, као Сава Шума
новић, без икаквог суђења, и то
је неплакатирани геноцид. Ово
су све оригинални докумен
ти - продукти немачке оружане
силе и НДХ. Дужност је наша да
се подсећамо тих периода, да
препознајемо и данас оне иде
је и идеологије које томе личе
и до тога воде. Сведоци смо,

Отварање изложбе Плакатирање геноцида
на жалост, повампирења тих
идеја и многи од ових плаката
имају и потпис „за дом спрем
ни“, што видимо и данас, и што
опомиње. Усташка идеја је била
да се трећина Срба побије, тре
ћина преведе у Хрвате и да се
трећина протера. Дакле, ово је
подсећање историјским факти
ма на једно зло време - рекао је
др Драго Његован.
Ђорђе Вукмировић, помоћник
покрајинског секретара за кул
туру и информисање каже да,
када би све оно што се види на
овој изложби требало да стане

у две речи, те две речи би биле
пијетет и опомена.
- Прва је наклон жртвама у
Срему, а њих је преко 6.000, за
мање од месец дана, од полови
не августа до половине септем
бра 1942. године, а реч опомена
значи да ова изложба има сврху
да се то што се десило не сме
заборавити, из поштовања пре
ма жртвама, али и зато што смо
и данас сведоци да џелате хоће
да претворе у праведнике, а
зликовце у свеце. Ова изложба
је управо опомена да то никако
не сме да се догоди - рекао је

Ђорђе Вукмировић.
Снежана Јанковић, дирек
торка Завичајног музеја Рума је
указала да ова изложба има за
циљ да подсети на период који
је у Срему био изузетно тежак,
као и у целој земљи. Ову изло
жбу су омогућили Покрајински
секретаријат за културу, јав
но информисање и односе са
верским заједницама, Градска
управа за културу Новог Сада
и румска општина. Заинтере
совани је могу погледати до 6.
октобра.
Смиља Џакула

ГРАДСКА БИБЛИОТ
 ЕКА

Завршена прва Књижевна колонија

Т

рибином свих учесника, која је одржа
на 15. септембра у Градској библиоте
ци „Атанасије Стојковић“, завршена је
Књижевна колонија у Руми.
Ово је прва Књижевна колонија коју је
организовала Градска библиотека, под
покровитељством Народне библиотеке
Србије и локалне самоуп
 раве. Књижевна
колонија је започела 11. септембра, а уче
сници - књижевна критичарка Владислава
Гордић Петковић, прозни писац Михаило
Пантић, песник и есејиста Слободан Зубано

Књижевна трибина у Руми

вић, песник Душко Новаковић, преводилац
Драган Пурешић, песник и есејиста Ласло
Блашковић и књижевни критичар и модера
тор Милета Аћимовић Ивков - су за то вре
ме су били смештени у општинском објекту
у Борковцу.
Такође, током трајања колоније одржали
су књижевне трибине у Иригу, Новој Пазови,
Сремској Митровици и завршна у Руми.
Последњег дана колоније, учеснике је у
Градској кући примила заменица председ
ника румске општине Марија Стојчевић која

је изразила задовољство што су боравили и
радили у Руми.
Ласло Блашковић, учесник колоније,
управник Народне библиотеке Србије па
самим тим и председник Заједнице матич
них библиотека Србије каже да је циљ да се,
по овом моделу у Руми, организују књижев
не колоније и у другим градовима у Србији
- кроз сарадњу локалне библиотеке, локал
не самоуправе, Министарства културе,
Заједнице матичних библиотека и Народне
библиотеке Србије, као покровитеља.
Чланови Организацион
 ог одбора прве
Књижевне колоније у Руми су били Ласло
Блашковић, управник Народне библиоте
ке Србије, Слободан Зунабовић, уметнички
руководилац пројекта и Жељко Стојановић,
директор Градске библиотеке и продуцент
поменутог пројекта.
- План нам је и да се објави зборн
 ик свих
радова који су настали током ове прве Рум
ске књижевне колоније, а који ће бити пред
стављен на колонији наредне године - каже
Жељко Стојановић и најављује да би следе
ћа колонија могла имати и госте - писце и
преводиоце из региона.
Пројекат су финансирали румска општи
на и Заједница матичних библиотека Србије.
С. Џ.
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Нов намештај
у Гимназији
Око 1.000 ученика у две старопазовачке
средње школе у којој ради преко 100 запо
слених имаће услове за пријатнији боравак
и квалитетније одржавање наставе, с обзи
ром да ће до краја године у школској згради
комплетно бити обновљен школски наме
штај: клупе, катедре и столице. Поред ста
робановачке основне школе којој је одобре
но преко 430 хиљада динара за уређење
свлачионице у склопу фискултурне сале,
близу три милиона динара намењено је за
набавку школског намештаја у старопазо
вачкој Гимназији и Економско – трговинској
школи. Новац за ове намене обезбеђен је
захваљујући Министарству правде Репу
блике Србије које је на конкурсу за доделу
средства прикупљених на основу кривич
них гоњења обезбедило 351 милион дина
ра за пројекте у области социјалне полити
ке, здравства, просвете, културе и хумани
тарног рада.

САОБРАЋАЈ

Светлећи прслуци
за прваке
Управљач путева на територији старопа
зовачке општине, ЈКП „Чистоћа“ Стара
Пазова, обезбедио је флуор
 есцентне
прслуке за све ђаке прваке у општини и
током ове недеље су им подељени. Почет
ком недеље прслуке су добили прваци
основне школе „Бошко Палковљевић Пин
ки“ у Старој Пазови. Директор „Чистоће“,
Јовица Гагрица, нагласио је да је безбед
ност ученика у првом плану и да ће томе
сигурно допринети и заштитни флуор
 е
сцентни прслуци. А уочи школске године,
„Чистоћа“ је у свим насељима у зонама
школа обновила хоризонталну сигнализа
цију, поставила недостајућу вертик алну
саобраћајну сигнализацију и успориваче
саобраћаја, тзв. лежеће полицајце.

ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА

20. SEPTEMBAR 2017.

СТАРА ПАЗОВА

Усвојен ребаланс
буџета

Заседање локалног парламента

О

дборници СО Стара Пазова
усвојили су већином гласова
други ребаланс буџета у овој
години. Буџет остаје у планираним
оквирима када су у питању приходи и
примања из буџета, док су приходи из
других извора финансирања значајно
увећани. У питању су приходи са кон
курса Управе за капитална улагања
АПВ и Министарства привреде Репу
блике Србије, односно око 60 милио
на динара за три велике инвестиције,
како је објаснио председник општи
не Стара Пазова Ђорђе Радиновић.
Већином гласова прихваћена је и
Одлука о конверзији потраживања, на
основу које ће део дуга „Ласте“ према
општини бити претворен у удео општи

не у власништву тог саобраћајног
предузећа. Када је у питању изград
ња канализације, што је било једно
од одборничких питања на овој, као
и на претходној седници, председник
Општине Стара Пазова Ђорђе Ради
новић је рекао да је то пројекат од 35
до 40 милион
 а евра и да се на томе
интензивно ради. У вези са изград
њом надвожњака код пружног прелаза
у Старој Пазови, питање које је било
постављено на претходној седници,
и са којим су се локалној самоуправи
обрараћали и становници дела Ста
ре Пазове код железничке станице, за
сада нема конкретнијих информација.
Оно што је сигурно, тај пројекат неће
бити сада реализован.

НОВА ПАЗОВА

Сајам
привреде

У

Привредној комори Војводи
не представљен је Регионални
сајам привреде који ће се одр
жати у Новој Пазови. О значају ове
привредне манифестације и овогоди
шњем програму говорили су начел
ница за привреду у Општини Стара
Пазова Сузана Илић, в.д. директора
Привредне коморе Србије, Регио
налне ПК Сремског управног окру
га Ђорђе Божић и координатор рада
удружења у Привредној комори Вој
водине Драгомир Ђукић. Регион
 ални
сајам привреде, који се већ 11 година
организује са циљем промоције успе
шних грана привреде, сваке године
окупља све већи број излагача не

Најава Сајма привреде у Новој Пазови

само из Срема, већ из целе Србије
као и из земаља региона и привлачи
велику пажњу јавности. Ове године
је позван значајан број регионалних
привредних комора, као и економска
регија у сливу реке Саве, која обухва
та 17 регионалних комора са простора
бивше Југославије. Поред излагачког

програма металне и пластичне галан
терије, грађевинарства, прехрамбе
не индустрије и туризма, у најави су
и пратеће манифестације попут, све
посећенијег, Сајма запошљавања,
презентација, дегустација. Ове године
Сајам ће се одржати 5. и 6. октобра на
базенима у Новој Пазови.
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МАЛАЦ ГЕНИЈАЛАЦ

ИЗЛОЖБА

Ментална
аритметика

Мали формати

Школа менталне аритметике „Малац
генијалац“ у Старој Пазови са седиштем у
Земуну почела је са радом. Око 60 мали
шана распоређених у три узрасне групе
тренутно похађа Школу менталне аритме
тике „Малац генијалац“ у Старој Пазови од
којих се очекује да развију и побољшају
менталну способност, а затим да за кратко
време израчунају компликоване рачунске
операције. Абакус је древна рачунаљка
која се састоји од куглица нанизаних на
жице унутар правоугаоног оквира. Вршење
аритметичких операција помоћу абакуса је
једна од активности у старопазовачкој
новоос нованој школи. Настава се одвија
суботом и недељом у трајању од три школ
ска часа, а са децом раде две учитељице.
Малишани су подељени у три групе: од
четири до шест година, од седам до осам и
најстарија група од девет до 12 година. За
сву децу која се још увек нису уписала, а
желе да постану будући малци генијалци,
могу то учинити током септембра.

ТРИБИНА

Против насиља
у породици
Прва у низу планираних трибина Центра
за социјални рад Стара Пазова у оквиру
пројекта „Имам право на заштиту“ под
називом „Заштита од насиља у породици у
светлу новог Закона о спречавању насиља
у породици“ одржана је 12. септембра.
Циљ овог закона, који је почео да се приме
њује 1. јуна ове године, је спречавање
насиља у породици и у том правцу коорди
нација државних органа као што су полици
ја, тужилаштво и Центар за социјални рад.
О уводним одредбама овог закона говорио
је Владимир Николић, јавни тужилац
Основног јавног тужилаштва у Старој Пазо
ви, о поступању полицијских службеника
када је у питању заштита од насиља у
породици говорила Марина Чапо, полициј
ски инспектор а о надлежностима Центра
за социјални рад Дајана Костић, социјални
радник ове институције. Пројекат „Имам
право на заштиту“ подразумева одржавање
по две тематски сродне трибине у пет
насеља старопазовачке општине које су
намењене стручним радницима и грађани
ма. У наредном периоду следе трибине у
Новој Пазови, Голубинцима, Војки и Новим
Бановцима, а 17. октобра у Старој Пазови
ће започети друга група трибина посвећена
начинима оснаживања жртава насиља у
породици.

Корени 3 – назив је изложбе радова
малог формата уметника Словака који
живе у Србији а која је синоћ отворена у
Галерији Центра за културу Стара Пазова.
Ово је трећа година како се организује ова
изложба а по први пут у Старој Пазови и
намера је да буде путујућа, тако да ће до
краја године бити приказана још у Сремској
Митровици и Новом Саду. Са 69 радова
представља се 23 аутора а изложбу су
отворили Јан Агарски, академски сликар и
члан комисије и Јан Славик, председник
Одбора за културу Националног савета
Словака.
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Едук ативне радионице се спроводе у
циљу спречавања социјалних проблема
међу партнерима у тинејџерском добу, а
прави пут ка томе јесу знање и љубав.
Пројекат траје до краја године и реализује
га Канцеларија за младе уз подршку
Покрајинског секретаријата за спорт и
омладину који је за реализацију истог
издвојио 400 хиљада динара.

ХКПД „ТОМИСЛАВ“

Сријемци Сријему

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Успешна сарадња
са Општином
Центар за социјални рад општине Стара
Пазова био је домаћин члановима Асоција
ције Центара за социјални рад Србије. У
просторијама Спортског центра фудбал
ског савеза Србије одржана је седница
Управног одбора Асоцијације којој су при
суствовали чланови из центара за социјал
ни рад Врњачка бања, Крагујевац, Пара
ћин, Нови Сад, Крушевац, Пријепоље,
Сремска Митровица, Чачак, Прибој и Стара
Пазова. Присутне је у име домаћина
поздравила директорка Рада Жугић, а у
име Општине Стара Пазова, обратила се
Бранислава Мали, помоћница председника
Општине Стара Пазова која је истакла да
Општина и Центар успешно сарађују и да
ће тако наставити и у наредном периоду,
јер ова добра сарадња јесте у корист
наших суграђана, пре свега оних који су
ослоњени на услуге које Центар пружа и
које Општина може да подржи и обезбеди.
Центар за социјални рад општине Стара
Пазова, поново је показао да је успешан
организатор значајних скупова у социјалној
заштити, а гости из готово целе Србије,
били су презадовољни, што су и исказали
речима захвалности предусретљивим
домаћинима.

ПРОЈЕКАТ ЗА ТИНЕЈЏЕРЕ

Знањем до љубави
У општини Стара Пазова живи око 12
хиљада младих, а са циљем да управо
они и то у најранијем периоду развију
вештине комуникације, науче да реше кон
фликте у партнерским односима, емоцио
нално се описмене и поставе темељ своје
тинејџерске љубави, Канцеларија за мла
де општине Стара Пазова започела је са
реализацијом пројекта „Знањем до љуба
ви“. Око 40 адолесцената у општини Стара
Пазова имаће прилику да током наредних
месеци науче када и како започети емо
тивну везу која ће бити функцион
 ална и
како у тинејџерским годинама реаговати у
случају када се партнерски однос пореме
ти. Одговоре на питања тинејџери ће
добити од стручњак а путем 12 интер
актвних радионица које ће са реализаци
јом започети у другој половини септембра.

Управо у време када ХКПД „Томислав“ из
Голубинаца организује манифестацију
„Вечери и ноћи Илије Жарковића Жабара“,
посвећену познатом голубиначком песнику
и музичару, ово друштво је било и домаћин
манифестације „Сријемци Сријему“. Мани
фестација, настала пре пет година, окупља
осам друштава из Срема и замишљена је
да буде путујућа, односно да се сваке годи
не одржава у другом сремачком месту. Ове
године је то било у Старој Пазови. Манифе
стација се одржава под покровитељством
Хрватског националног већа и Завода за
културу војвођанских Хрвата, с циљем да
се што широј јавности презентује богато
културно наслеђе, традиција и обичаји
Хрвата. А овогодишње „Вечери и ноћи Или
је Жарковића Жабара“ завршене су у Голу
бинцима поетско – тамбурашким програ
мом.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

Размена одеће
Под називом „Донеси, однеси, донирај“
на тргу у Старој Пазови одржана је прва
хуманитарна размена дечје одеће и опре
ме, у организацији Групе грађана „Татама
те“, уз подршку Центра за културу и Црве
ног крста Стара Пазова. Циљ акције је, да
се ствари за децу не купују, већ размењују
и наишла је на добар одазив Пазовчана.
Организатори најављују убудуће њено
чешће одржавање, а у оквиру ове прве
хуманитарне акције, одражане су и школи
це спорта, енглеског језика и шивења и
концерт класичне музике.

СУРДУК

Фијакеријада
У Сурдуку је упркос невремену одржана
традиционална фијакеријада. И на овој 24.
по реду окупили су се бројни заљубљеници
у коње и фијакере из целе Војводине. Нај
већа атракција био је коњ Срећко, најмањи
коњ у Србији и у Европи, висок свега 45
центиметара.

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

Превоз за 242
средњошколаца

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
Доњем Товарнику где су, по речима пред
седника Савета месне заједнице Милана
Алексића, насуте проваљене деонице на
око шест километара атарских путева.

ШИМАНОВЦИ

Годишњица Боша

И у школској 2017/2018. години Општина
Пећинци, као једну од мера подршке обра
зовању, субвенционише трошкове превоза
ученицима средњих школа са своје терито
рије. По речима начелнице Одељења за
друштвене делатности пећиначке Општин
ске управе Снежане Гагић, ове године је на
два конкурса расписана током августа за
овај вид подршке конкурисало 257 ученика
средњих школа, од којих је 242 остварило
право на субвенционисање трошкова пре
воза у износу до сто одсто цене месечне
карте.
- Важно је да напоменемо да ће се и ове
школске године наставити са праксом да
пећиначка локална самоуправа регресира
аутопревозницима у јавном транспорту
трошкове превоза средњошколаца са 15
одсто, тако да ће право на 15 одсто попу
ста на цену месечне карте имати сви сред
њошколци са територије пећиначке општи
не – каже Снежана Гагић и додаје да су
решења уручена средњошколцима на кућ
не адресе, а да су спискови ученика који су
остварили право на субвенционисани пре
воз 1. септембра достављени аутопрево
зницима који врше услугу јавног превоза
на територији пећиначке општине, тако да
су ученици своје право на субвенције
остварили већ приликом куповине месечне
карте.

Компанија Бош је, на основу података из
Министарства финансија Републике Срби
је, на осмом месту на листи 15 највећих
извозника у Србији. Фабрика за производ
њу система брисача за аутомобиле у
Шимановцима, пет година од отварања
континуир
 ано бележи двоцифрен раст про
изводње и запослених, саопштено је 11.
септембра на годишњој конференцији за
медије одржаној у фабрици Бош у Шима
новцима, највећој фабрици ове компаније
за производњу система брисача у Европи.

У петак, 15. септембра одржана је седни
ца Скупштине општине Пећинци, на којој је
усвојена одлука о праву првенства закупа
пољопривредног земљишта у државној
својини. Такође одборници су подржали
одлуку о размени грађевинског земљишта
у јавној својини општине Пећиници са две
приватне фирме из Шимановаца. Усвојена
је и измењена и допуњена одлука о изради
измена и допуна Плана детаљне регулаци
је насеља Шимановци и извештај о страте
шкој процени утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације насеља Шима
новци.

ДОЊИ ТОВАРНИК

АРХЕОЛОШКИ КАМП КУПИНОВО

Уређени атарски
путеви

Волонтери очистили
9.000 квадрата

Велика акција уређења атарских путева,
коју у пећиначкој општини реализују локал
на самоуправа и савети месних заједница
уз подршку мештана, настављена је у

У Купинову је у току 4. Међународни
археолошки волонтерски камп Купиник, у
чијем раду учествује 10 волонтера из
пет земаља света и из Србије. Троје волон

Закуп државне
земље

тера из Шпаније, по један из Јапана, Немач
ке, Француске и Ирске и троје волонтера из
Србије у претходних неколико дана су од
инвазивног растиња очистили североза
падну страну средњовековне тврђаве Купи
ник, испод спољног бедема ка Обедској
бари, а по речима археолога Перице Одо
башића, председника удружења „Зелени
поглед“ које је организатор Кампа, захва
љујући изузетном ентузијазму овогоди
шњих учесника за свега неколико дана је
урађен изузетно значајан посао.
И овогодишњи Међународни археолошки
волонтерски камп, чији су суорганизатори
Млади истраживачи Србије, организован је
под покровитељством Општине Пећинци и
Министарства омладине и спорта, а сме
штај за учеснике Кампа је обезбедила
Туристичка организација општине Пећин
ци. Камп траје до 23. септембра.

ВАТРОГАСЦИ ИЗ КУПИНОВА

Имамо подршку
Општине

- У годинама које долазе очекује се даљи
развој у Србији. У складу с тим смо значај
но увећали улагања у производне капаци
тете, у активности у области информацио
но - комуникационих технологија, као и у
повећање броја запослених. Ширење про
грама дуалног образовања биће један од
приоритета наредне године – нагласила је
генерална директорка компаније Бош у
Србији Јованка Јовановић.
Конференцији су присуствовале и пред
седница Општине Пећинци Дубравка Кова
чевић Суботички и Споменка Ракић, дирек
торка пећиначке средње техничке школе, у
коју је програм дуалног образовања уведен
управо захваљујући сарадњи са компани
јом Бош и са Немачком организацијом за
међународну сарадњу (ГИЗ). Бош је запо
слио већ другу генерацију од десет дипло
маца образовног профила индустријски
механичар, а ове године је у пећиначкој
техничкој школи први пут уведен и профил
електричар.
- За нас као локалну самоуправу компа
нија Бош је вишеструко значајна. С једне
стране, ова компанија у шимановачкој
фабрици упошљава преко хиљаду радни
ка, а захваљујући пројекту дуалног образо
вања већ две генерације индустријских
механичара су добиле посао одмах по
завршетку школовања. С друге стране, то
што је компанија светског реномеа попут
Боша одлучила да послује у нашој општини
изузетна је препорука свим потенцијалним
инвеститорима – изјавила је прва жена
пећиначке општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

20. SEPTEMBAR 2017.

Добровољн о
ватрогас но
друш тво
„Деспот Ђурађ Бранковић“ из Купинова
постоји око три године, а у априлу ове годи
не су, куповином и опремањем ватрогасног
возила средствима које је обезбедила
пећиначка локална самоуправа, у потпуно
сти опремљени за интервенције на терену.
По речима командира ватрогасне једини
це овог друштва Жељка Јевтића, само
током овог лета купински ватрогасци су
имали око двадесет интервенција, од пожа
ра на отвореном у атару Купинова, Ашање
и Обрежа до пожара на стамбеном објекту
у Купинову.
Велики број интервенција је имао и своју
цену, па је на ватрогасном возилу купин
ских ватрогасаца од изложености високим
температурама страдала пумпа за дизел
гориво.

- За нас као непрофитну организацију
ова поправка је прилично скупа, али нам је
у сусрет изашао Савет месне заједнице
Купиново са којим смо успоставили одлич
ну сарадњу и квар је отклоњен. Истовреме
но смо средствима која за наш рад издваја
Општина Пећинци купили нову пумпу висо
ког притиска, неопх одну за успешно гаше
ње пожара, тако да смо и даље у потпуно
сти оперативни. Наш једини циљ од осни
вања је био да заштитимо животе и имови
ну наших суграђана. Драго нам је што је
локална самоуправа то препознала и што
од самог почетка имамо њену подршку –
рекао је Јевтић.
Паузе између пожара купински ватрога
сци користе да се укључе и у друге актив
ности на локалу. Тако су се пролетос при
кључили акцији чишћења некада омиљене
купинске плаже Крстови, која је у међувре
мену обрасла растињем и годинама није
коришћена, а ове године је у врелим лет
њим данима поново била на располагању
мештанима Купинова.

20. SEPTEMBAR 2017.
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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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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

О

ве 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

20. SEPTEMBAR 2017.

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
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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.
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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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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

ЈУБИЛЕЈ
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 50-ак 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
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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.
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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
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Три књиге
за јубилеј
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.

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
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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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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

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
седам-осам 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

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 10-12 евра,
вожња бродом 25-30 евра, органска
храна 40-50 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
30-40 хиљада. И ја питам колико
људи у Холандији посећује овакве
резервате, а он каже па 200-300
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хиљада. 200-300 хиљада по 100
евра, то је 20-30 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.

’
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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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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

ЈУБИЛЕЈ

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 30-40 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,
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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

ГРАД ПОД ЛУПОМ
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АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Семенски материјал
за 50 повртара

П

овртарима са терито
рије Града Сремска
Митровица прошле
недеље уручена су реше
ња о додели средстава за
суфинансирање
набавке
семенског материјала, по
конкурсу који је расписала
Агенција за рурални развој
Града Сремска Митровица.
Циљ ове мере јесте
интензивније
коришће
ње земљишних ресурса и
усмеравање пољопривред
ника да у повртарској про
изводњи користе сертифи
кован материјал, односно
декларисано семе и суп
страт. Укупно је поднет 51
захтев, од тога 50 повртара
испуњава услове и оствару
је право на ова подстицајна
средства, у укупном износу
од око 1.500.000 динара.
Једно лице је остварило
право на средства за суфи
нансирање органске биљ
не производње у износу од
65.000 динара.
- С обзиром на то да Аген
ција први пут расписује ова
кву меру, задовољни смо
бројем захтева, и свакако
ћемо и догодине расписа
ти овај конкурс, с тим што
ћемо са информисањем

Потписивање уговора

пољопривредника кренути
много раније, како бисмо
имали још више корисника.
Највише су захтева подне
ли произвођачи паприке,
парадајза и бостана, а међу
њима је велики број мла
дих пољопривредника, као
и жена које се баве повр
тарством. Мером се покри
ва значајан део трошкова
производње, а могла је да
се комбинује са мерама
које расписује Покрајин
ски секретаријат за пољо
привреду и Министарство
пољопривреде, посебно са

оним које се тичу набавке
система за наводњавање
и материјала и опреме за
пластеничку производњу.
Наставићемо са популари
зацијом и мерама које под
стичу органску производњу,
јер једино такав начин при
вређивања гарантује био
лошки здраве производе.
Неискоришћена средства,
односно средства која су
преостала за подстицаје у
пољопривреди, биће пре
усмерена на нове мере
током јесењих радова у
пољопривреди – изјавио је

Петар Самарџић, директор
Агенције за рурални развој.
Овај подстицај је врло
значајан за нас произвођа
че паприке, јер нам покрива
добар део трошкова произ
водње, наводе ратари.
- Захваљујући овој мери,
усмерени смо на набавку
квалитетног, декларисаног
семена, које обезбеђује и
квалитетан род, и битна је
допуна семену које ми сами
производимо и остављамо
сваке године - каже Милан
Бучић, повртар из Равња.
М. Н.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Град помаже будуће генијалце

У

Предшколској установи „Пчелица“ у
Сремској Митровици прошлог четврт
ка, 14. септембра, са радом је почела
школица „Малац генијалац“. Град Сремска
Митровица поделио је 20 пакета опреме, која
је неопходна за рад и 20 стипендија. За ове
стипендије Град је издвојио 80.00 динара.
Према речима директорке Предшколске
установе „Пчелица“ Мирославе Илијић, развој
менталних способности се развија кроз игру.
Циљеви школице су подстицање, развој
интелектуалних вештина и способности деце,
узраста од четири до 12 година. Ради се на
томе да деца могу да обављају компликоване
рачунарске операције, без употребе помагала,
искључиво мисаон
 им путем. Стипендије мали
шанима уручила је заменица градоначелника
Светлана Миловановић.
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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ПРИЈЕМ ДЕЦЕ СА ДАУНОВИМ
СИНДРОМОМ

Златни Митровчани

Чланови Удружења особа са Дауно
вим синдромом из Сремске Митровице су
освојили злато на трећем Светском купу у
моторици за особе са аутизмом и тешкоћа
ма у развоју у Раковици. Златне медаље су
освојили Александар Ковачевић и Јелена
Кекић, док је четврто место заузео Филип
Бојанић.
За њих је прошлог петка, 15. септембра у
Градској кући организован пријем на којем
им је градоначелник Владимир Санадер
уручио скромне поклоне.
- Ми се трудимо да помогнемо деци са
посебним потребама тако што финан
сијски помажемо њихова удружења, која
добро раде свој посао и која помажу да се
деца активно укључе у друштвену заједни
цу. Пример који то најбоље показује је да
се Александар Ковачевић запослио као
помоћник кувара у Дому ученика у Сремској
Митровици - рекао је Владимир Санадер.
Честиткама се придружио и начелник
Градске управе за здравствену и социјалну
заштиту Војислав Мирнић.
Према речима Радована Кекића секре
тара Удружења особа са Дауновим синдро
мом, децу су за такмичење ове године при
премали стручњаци из Удружења „Мотус“.
С. К.

МИТРОВАЧКО ПОЗОРИШТЕ

Премијера представе
„Низ пругу“
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ВЕЧЕ БЛУЗА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Нови албум Гемблерса

Један од наступа митровачких „Гемблерса“

Нови албум се разликује од претходног зато што је
комплетно ауторски и даје пуно простора за лични
израз и аутентичност, рекао је Марин Баленовић, један
од оснивача бенда

Ц

ентар за културу „Сирмијумарт“ је
прошлог петка, 15. септембра орга
низовао претпромоцију новог ЦД-a
митровачке групе „Гемблерс“, а грађани су
имали прилику да чују песме са новог албу
ма који ускоро треба да изађе. Група „Гем
блерси“, основана је 1984. године.
- Нови албум се разликује од претход
ног зато што је комплетно ауторски и даје
пуно простора за лични израз и аутентич
ност. Наступали смо на бројним музичким

Поставка бенда
Бенд „Гемблерси“ који постоји дуги низ
година чини седам чланова: Марин Бале
новић - вокал и гитара, Aлександар Ста
нуловић - гитара и вокал, Жељко Бацало
- бас, Горан Недић - саксофон, Алексан
дар Максимовић - клавијатура, Златко
Сакулски, Борко Вољанек - бубањ.

фестивалима у Србији, бившим земљама
екс-ју и Европи. Крајем септембра су уго
ворени фестивали у Загребу и Љубљани.
На фестивалима се поред промоције новог
албума промовише град и Срем - рекао је
Марин Баленовић, један од оснивача бен
да.
Према речима нашег саговорника у
другим државама овакви фестивали су
подигнути на виши ниво, трају више дана,
имају озбиљније госте и технички је много
озбиљније. А свима је заједничко то што је
публика малобројна.
- Медији, недостатак контакта и језич
ка баријера су неки од узрока малобројне
публике. Оно што медији пласирају људи
ће заволети,а у овом случају контакт је
слаб јер људи нису довољно обавештени.
Језичка баријера такође представља про
блем, сви текстови су на енглеском језику
а доста људи не зна језик и самим тим не
разуме о чему певамо - објашњава Бале
новић.
С. Котаранин

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ У МИТРОВАЧКОЈ БОЛНИЦИ

Прегледано 128 грађана

У Позоришту „Добрица Милутиновић“ у
Сремској Митровици прошлог петка, 15.
септембра је премијерно одиграна пред
става „Низ пругу“, рађена по истоименом
роману Јелене Недић. Режију потписује
Стефан Тајбл, а играју млади глумци
митровачког позоришта Наташа Мрђа,
Даница Црнобрња, Александра Михајло
вић, Марко Вукићевић, Горан Вучановић и
Давид Кулић.
Публика је са громогласним аплаузом
наградила глумце, редитеља и ауторку
романа.

У

Општој болници Сремска Митровица
прошле недеље, 17. септембра орга
низована је акција превентивних пре
гледа, чији је организатор Министарство
здравља, а у коју су укључене све опште
болнице и клинички центри у земљи.
- На превентивне прегледе могли су да
дођу сви грађани, без обзира да ли имају
здравствену књижицу или не, дакле, и оси
гурана и неосигурана лица, да би након
прегледа имали увид у своје здравствено
стање и ако су резултати такви да захтевају
даље лечење, они били усмерени даље, ка
субспецијалистичким прегледима, у циљу
превенције инфаркта миокарда, хипертен
зије, дијабетеса. У интернистичкој амбу
ланти наше болнице прегледано је 128 гра

ђана, махом старије животне доби. Овакве
акције, пре свега пружају могућност грађа
нима да провере своје здравље, а допри
носе и растерећењу интернистичких амбу
ланти, нема гужви, заказивања прегледа
и чекања, као и доступност здравствене
заштите и за оне који немају здравствено
осигурање из било којих разлога. Очекује
мо да ће ова акција трајати континуирано,
једном месечно, како је најављено из Мини
старства здравља – изјавио је др Живко
Врцељ, директор Опште болнице у Срем
ској Митровици.
Грађани су могли у оквиру прегледа да
измере крвни притисак, ниво шећера у крви,
ураде ЕКГ, као и да их прегледа интерниста
и лекар опште праксе.
Б. Сремчић
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НЕЗАПОСЛЕНОСТ И ДАЉЕ ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМ У ШИДСКОЈ OПШТИНИ

Тешко до послa

П

рема подацима од
прошлог месеца на
евиденцији
Нацио
налне службе за запошља
вање налазило се 638.000
лица и то је најмањи број
незапослених у послед
њих 25 година. Вест коју
су објавили многи медији
деловала је заиста оптими
стично. Наравно, ради се о
подацима који се односе на
целу Србију, а када се мало
истражи, подаци бар кад је
Шид у питању нешто су дру
гачији.
На евиденцији шидске
испоставе Националне слу
жбе за запошљавање тре
нутно се налази 2.989 лица,
а од тог броја 1.524 су жене.
- Број незапослених је
нешто мањи у односу на
претходне месеце, а разлог
је што су многи ангажовани
на привременим и повре
меним пословима, као и на
сезонским и јавним радо
вима. Најлакше до посла
у шидској општини долазе
дипломирани фармацеути
и техничари. Стално је отво

Влајко Манојловић

рен конкурс за медицинске
сестре са знањем немачког
језика за рад у иностран
ству, као и оглас Пошта
Словеније која тражи лица
која би радила као поштари,
возачи, магационери. Што
се тиче шидске општине нај
траженија су производна и
услужна занимања као што
су машинци, конобари, кува
ри, месари и возачи. Служба
је организовала и финанси

Давор Тошковић

рала обуку 16 лица за зани
мање месар. По завршетку
обуке шест лица је засно
вало радни однос. У дефи
цитарна занимања навео
бих професоре математике,
физике, електро струке. Ми
смо мала средина која још
нема потребе за стручња
цима информационих тех
нологија, те их ни нема на
евиденцији - каже Влајко
Манојловић, координатор у

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРЕМА

Предавање за сточаре

Р

егионална
привредна
комора Сремског управ
ног округа и Удружење
за сточарство и прераду сто
чарских производа организо
вали су у петак, 15. септембра
предавање на тему „Афричка
куга свиња – ризици и после
дице уноса вируса у Републику
Србију“. Предавање је држао
др Дејан Крњаић са Факултета
ветеринарске медицине из Бео
града.
Циљ предавања био је да
се ветеринарским станицама,
узгајивачима свиња, ловачким
удружењима и земљораднич
ким задругама представи опа
сност појаве Афричке куге сви
ња. То је веома опасна заразна
болест домаћих и дивљих сви
ња код које нема лечења, вак
цина не постоји.
- Нажалост, у последњих
неколико година болест се
проширила на Европу и при
ближава се границама наше
земље. Предавање је одржано
са намером да упознају одгаји
вачи, сточари и ветеринари о
овој болести. Ово предавање
је усмерено ка сигурности, о
томе шта треба урадити у слу

шидској испостави Нацио
налне службе за запошља
вање.
Давор Тошковић из Или
наца је један од оних који
се редовно јавља служби
ради евиденције, а посао
тражи већ 10 година. И
поред тога што има завр
шену само основну школу
ради све што му понуде.
- Радио сам и у рибња
цима у Банату, али на кра
ју се испоставило да је то
био „рад на црно“. Вођен
је и судски спор, који је
нажалост завршен у корист
послодавца - прича Тошко
вић.
Почетком године на еви
денцији шидске испоста
ве Националне службе за
запошљавање било је око
3.200 лица. Број је незнат
но смањен, али изградњом
индустријске зоне многи
се надају да ће у доглед
но време решити један од
основних проблема егзи
стенције, а уједно и уставно
право на рад.

Д. Попов

ДИВОШ

Помен палим
борцима
У Дивошу је у недељу, 17.
септембра обележена 75. годи
шњица масовног одласка Диво
шана у партизане 1942. године.
Одржан је парастос, а потом су
на Споменик жртвама фаши
стичког терора положени венци
бројних удружења, након чега је
уследио културно – уметнички
програм.

Са предавања
чају појаве те болести. Болест
се може пренети контактом
дивљих животиња, увозом
истих, путем месних прерађе
вина. Вирус је доста отпоран и
месецима може да преживи у
сухомеснатим производима а
чак преко две године у замрзну
том месу – рекао је др Крњаић.
Састанку су присуствовали
индивидуални пољопривредни
произвођачи, власници фарми,
представници ловачких удру
жења, удружења одгајивача
свиња, представници из пољо
привредних стручних служби и

ветеринарских станица.
Ненад Будимовић, секре
тар Удружења за сточарство и
прераду сточарских производа
у Привредној комори Србије
додао је да је битно да фар
мери и привредници знају да
болест није опасна за људе,
али је опасна за економски
моменат, јер долази до великог
броја угинућа и зато је неопход
но да се примене све биосигур
носне мере како би дошло до
спречавања настанка и поја
вљивања ове болести.
С. С.

Група Дивошана се 18. сеп
тембра 1942. придружила пар
тизанима, а разлог одласка је
био терор окупатора. Погинуло
је 280 Дивошана, а 250 је оста
вило своје животе у логорима
широм бивше Југославије.
Дивош је 9. новембра 1944.
ослобођен.
С. С.
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Љубишу
Самарџића
Смокија
публика је
заволела као
неодољивог
Микајла са
радне акције
у филму
„Прекобројна“.
И та љубав и
поштовање
никада нису
престали
ЉУБИША САМАРЏИЋ (1936-2017)

Црни Рок никад не одлази

О

тац му је са једанаест година кре
нуо из кршевите тромеђе Херце
говине, Црне Горе и Конавала
трбухом за крухом ка рудницима у Тур
ску. Зауставио се у Голешу крај Косова
Поља, ту је упознао Радмилу, домаћицу
из куће јувелира Ђоке Јанковића. У При
штини су се венчали, а убрзо потом,
отац са рударским крампом а мајка са
стомаком до зуба, кренули су пут Скоп
ске Црне горе, где се 19. новембра 1936.
родио син Љубиша. У време Другог
светског рата наставили су номадски
пут који се завршио на последњем одре
дишту, Јелашница код Нишке Бање, коју
Смоки сматра својим родним местом,
где се налазе гробови његових.

Љубиша Самарџић је завршио Гим
назију Стеван Сремац у Нишу, у којој је
мало старији од њега почео свој песнич
ки ход рано преминули песник Бранко
Миљковић из Гаџиног Хана. Будући
глумац није писао песме, али је из
радознал ости обилазио литерарне
вечери и једном приликом ми је причао
како је изгледао будући велики песник
који ће свој живот прекратити у Загре
бу:
„Памтим његов стас, карактеристи
чан црни шешир, и смисао да меко
саопшти садржај и емоцију својих нео
бичних, на прво слушање чак и неразу
мљивих стихова. Атмосфера и он као
личност, остали су као неизбрисив

догађај из младости. Његове поезије
сам се присетио када сам на Академији
почео интензивније да се дружим са
поезијом као обавезним делом глумач
ког умећа.“
ао дете, Смоки (тај надимак је
добио после филма Пешчани град
из 1962. Године, у коме игра са
Миленом Дравић и зове се Смоки) је
читао оно што је желео, касније оно
што је морао. Прво је то био Политикин
фељтон Светац води игру, па забавни,
веома популарни роман Дубровачки
гусар Брендона Вида, алијас Бранка
Видића, који је писао о чудесним врато
ломијама Ника Бартула, борца за осло
бођење Дубровника од Млетачке импе
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рије. Опијао се авантурама, јер су му
будиле машту која ће му касније бити
важан сапутник у животу.
а пријемном испиту за глуму било
је 357 кандидата, а примали су
свега 12. Мисли, како ми је тада
говорио, да је професоре освојио сво
јом необичном појавом, наивношћу,
погрешним нишким акцентом и искре
ношћу:
„Већ после прве године добио сам
стипендију Атељеа 212, великог мага
Бојана Ступице, као даровит и перспек
тиван глумац. Маштао сам о Јагу,
Хамлету, Дон Жуану, Ричарду III, а већ
на трећој години добио сам улогу у
филму Срећка Вејганда Игре на скеле
ма у Загребу. То је било 1961. године!
Открили су ме Крешо Голик и Ванча
Кљаковић. Вртоглаво почиње моја
филмска каријера и интересовање
редитеља за мене. Није прошло ни
месец дана, дошла је Прекобројна
Бранка Бауера. Осећао сам моралну
обавезу и нелагодност, јер сам морао
да саопштим Бојану да напуштам позо
риште. Он је после дуге, само њему
својствене паузе, процедио кроз зубе не
гледајући ме у лице: ’Мали, донеси ми
гајбу пива и иди! Нек ти је са срећом’!
Скочио сам и пољубио га’.“
За више од стотину и педесет филм
ских и телевизијских улога Љубиша
Самарџић је добио шест Златних арена
на фестивалу у Пули, Златног лава у
Венецији, Гран при за своју прву режију
филма Небеска удица у Херцег Новом,
Гран при за Јесен стиже, Дуњо моја,
Гран при за Убиство с предумишљајем,
Седмојулску награду, Награду Павле
Вуисић, Награду за животно дело Алек
сандар Лифка...
Пред сам распад земље, 1988. годи
не, добио је највећу југословенску
награду АВНОЈ као једини филмски
глумац, раме уз раме са слик арем
Миланом Коњовићем и писцем Дани
лом Кишем! Сагласност за ту награду
морали су да дају тадашњих свих шест
република и две покрајине.
Говорио ми је да је био поносан што
није прихватио понуду највеће проду

Н

центске куће из Енглеске, браће Робер
та и Рејмонда Хакима, 1967. године,
после добијеног Златног лава у Венеци
ји, да настави каријеру у Енглеској и
Америци! Два су пресудна разлога
постојала: први и најзначајнији је љубав
према Мири која му је, у те дане, на
свет донела сина Гагу, а други разлог
ми је једноставно сажео:
„Волим ову земљу, каква је таква је,
моја је! У њој сам растао, зрио, скрасио
се и веровао да је Југославија из ’67.
године обећана земља, боље рећи уни
ја шест република и две покрајине, у
којој је цветало хиљаду цветова! Улива
ла је сигурност, а филмови су из године
у годину били слободоумнији, узбудљи
вији, признатији, поштованији и воље
ни.“
Немили догађај у његовој породици
судбински је одредио дан новом ствара
лачком путу Љубише Самарџића. Није
могао да преболи рецидив болести
сина Драгана Гаге који је умро од леуке
мије у 34. години. Из беса, одлучио је да
први пут, као редитељ, исприча причу о
стању хаоса у Београду 1999. Својим
филмом Небеска удица отворио је
велик а врата јубиларног Берлинског
филмског фестивала фебруара 2000.
Филм је ушао у такмичарски програм,
дивили су му се председник жирија
Анџеј Вајда, публика на Постамер пла
цу дочекала је аутора на ногама, али
тако није мислио званични владин слу
жбеник, министар културе Бундес репу
блике, који је ставио вето на било коју
награду Самарџићевом филму.
Омиљен као глумац, вешт као прего
варач, ушао је у политику 1988. године,
и на предлог својих колега нашао се на
јединственој листи Социјалистичког
савеза радног народа Србије. Од свих
предл ожених посланик а добио је
3.350.000 гласова и био на првом месту.
Иза њега су остала многе познате поли
тичке личности. Остао је у посланичкој
клупи само годину дана, зато што је без
успешно покушавао да слободом духа и
говора исправи криву Дрину око многих
закона у култури, а изгубио нерве на
новом и првом Закону о вишестранач

31

ким изборима. Судар је био око суштин
ске ствари - контроли избора. Владају
ћа партија је инсистирала да контролу
врше искључиво судије, а он се, са
Жарком Јокановићем и његовим омла
динцима, залагао за европски концепт,
да контролу избора врше странке које
се налазе на бирачким листама! У
првом кругу гласања њихов амандман
није прошао. Изгубили су. Али, Смоки
није изгубио наду и јавно је рекао:
„Савест ће вас пећи, врло брзо ћемо се
видети.“ И тако је било. Председник
државе је вратио закон и инсистирао да
се усвоји Смокијев и Жарков амандман.
Није се радовао због победе. Само је
схватио да му ту није место.
Ретки су глумци старије генерације
који су током рата одржавали блиске
контакте са колегама из бивших репу
блика. Попут Милене Дравић и Драгана
Николића, и Љубиша Самарџић је био
један од њих. Говорио је да се пријате
љи не напуштају у смутним временима:
„Поносим се што сам их сачувао и кад је
било најтеже. Колико сам се пута чуо са
Шибом Крвавцем 1992. док је лежао у
болничкој постељи, или са Бранком
Бауером или Иваном Хетрихом, или са
Стипом Шуварем који је помогао мојој
Мири када је Гага боравио у Загребу, на
Ребру. Та обострана брижност остаје
као највиши животни, људски постулат.“
убишу Самарџића Смокија
публика је заволела као нео
дољивог Микајла са радне
акције у филму Прекобројна, и ту је
почео најлепши и најдуговечнији филм
ски спој јединственог уметничког пара
Љубиша Самарџић - Милена Дравић.
Они ће играти заједно још у 25 филмо
ва. Лудачку популарност је доживео као
Шурда у серији Врућ ветар, пратио га је
и Полицајац са Петловог брда, али са
највише гушта ми је говорио о својој
улози Црног Рока у ТВ серији Куда иду
дивље свиње. У свакој његовој испове
сти били су незаобилазни супруга Мира,
бол за сином Драганом, и љубав према
ћерки Јовани и четворо унучади.
Радмила Станковић
(Преузето из НИН-а)
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VREMEPLOV
20. септембар
357 п.н.е. Рођен је краљ Алек
сандар Велики, један од најве
ћих војсковођа свих времена.
Његова империја простирала се
од Индије преко Персије и Мале
Азије до Грчке и Македоније.
1934. Рођена италијанска филм
ска глумица Софија Шиколоне,
позната као Софија Лорен.
21. септембар
1860. Умро немачки филозоф
Арт ур Шопенхауер. Његову
дубоко песимистичну филозо
фију прихватила генерација раз
очарана неуспехом национал
них покрета 1848 у Европи.
22. септембар
1499. Миром у Базелу окончан
Швапски рат Швајцарске лиге и
немачког краља Максимилијана
I, а Швајцарска је стекла незави
сност.
1862. Председник САД Абрахам
Линколн објавио декрет према
којем сви амерички робови
постају слободни грађани 1.
јануара 1863.
1993. У јеку једне од највећих
инфлација забележених у свету
Југославија донела закон о
деноминацији националне валу
те, према којем је од 1. октобра
милион динара вредело један
динар.
23. септембар
1846. Немачки астроном Јохан
Готфрид Гале открио планету
Нептун.
1893. У Београду стављена у
погон прва јавна електрична
централа у Србији.
24. септембар
1863. У Беог раду основана
Велик а школа која је имала
Филозофски, Правни и Технички
факултет, а настава одржавана
у Капетан - Мишином здању.
Школа прерасла у Београдски
универзитет 1905, када су отво
рени Медицински, Богословски
и Пољопривредни факултет.
25. септембар
1513. Шпански истраживач Вас
ко Нуњес де Балбоа прешао је
Панамски земљоуз и постао
први Европљанин који је видео
Тихи океан.
1823. Српском писцу и језичком
реформатору Вуку Стефанови
ћу Караџићу додељен је поча
сни докторат Универзитета у
Јени.
1962. Сони Листон постао је
светски боксерски шампион
тешке категорије када је у Чика
гу у првој рунди нок аутирао
Флојда Патерсона.
26. септембар
1371. У бици на реци Марици,
код Черномена, Турци поразили
српску војску браће Мрњавче
вић, краља Вукашина и деспота
Угљеше, који су у боју погинули.
Једна од пресудних битака у
турском походу на Балкан.
1984. Велика Британија и Кина
споразумели се о враћању Хонг
конга 1997. под суверенитет
Кине. Хонгконг припао Британ
цима на основу мировног угово
ра у Нанкингу 1842, после Опи
јумског рата.

20. SEPTEMBAR 2017.

HOROSKOP
ОВАН: Ниште не
постижете принци
пом негације, узалуд
но се противите пред
вољеном особом и театрално
демонтирате сујету. Понекад не
можете добити оно што желите,
али свака ситуација има потен
цијално корисно значење ако се
правилно поставите. Потребна
вам је нечија подршка и морал
но охрабрење. Потребно вам је
више физичке активности.
БИК: Постоји особа
која уноси додатни
оптимизам и ведар
дух у ваше располо
жење. Препустите се својим
емоцијама и романтичним ути
цајима. У овом тренутку неки
догађаји иду супротним током у
односу на ваша очекивања.
Реално сагледајте све своје
могућн ос ти и огран ич ењ а.
Важно је да у вама постоје пози
тивне мисли и лепе жеље.
БЛИЗАНЦИ: Пријаће вам неки
вид
неформ алн е
забаве или изненад
ни сусрет са особом
која вас инспирише
на позитивно расположење и
емотивна маштарења. У вашем
интересу је да не причате пре
више о стварима које не позна
јете довољно. Немојте оцењива
ти нечије способности или мане.
Потрудите се да побољшате
своју концентрацију.
РАК: Постоје ситуа
ције када је тешко
објаснити узрок или
последицу, али ако
су ваша осећања у складу са
гласом разума, поступите по
својој савести. Сјајно умете да
предвидите ток догађаја. Учини
те онако као што вам одговара,
без лажног осећања кривице.
Вечерње сате планирајте да
проведете у складу са својим
расположењем, опустите се.
ЛАВ: Фактор среће
је на вашој страни.
Постоји особа која
вам поклања искре
на осећања и емотивну пажњу,
уживајте у заједничкој срећи.
Делујете несмотрено у односу
прем а
сарадн иц им а.
Због
лоших процена, могуће су
додатне компликације. Делујете
напето, потребна вам је релак
сација.
ДЕВИЦ А:
Нестр
пљив о
очек ујет е
добар повод за изла
зак, имате на уму
више комбинација. Осећате
појачану страст и емотивни
импулс. Избегавајте претерану
дозу пословног експонирања,
нема потребе да доказујете
своју надмоћ у ситуацијама кад
можете да делујете поучно.
Немојте дозволити да вас неко
подстиче на деструктивно пона
шање.

ВАГА: Примећујете да
вољеној особи недо
стаје емотивна хра
брост или искреност,
да изрази своје намере. Разми
слите о својим манама. Неко
покушава да вам наметне своје
решење или одређене услове.
Нема разлога да се упуштате у
јавну расправу. Пријаће вам нека
спортска активност или релакса
ција. Годи вам нечија пажња, тако
да упијате сваку реч коју изговара
блиска особа.
ШКОРПИЈА: Привла
чи вас комбинација
емотивне, страствене
и интелектуалне везе,
али особи која се налази у вашем
друштву нешто од тога недостаје.
Пре или касније морате да испи
тате нечије захтеве. Потребно је
да неко практично подржи ваше
идеје. Избегавајте депресивно
расположење и ослоните се на
своју интуицију. Важно је да што
боље ускладите своје мисли и
осећања.
СТРЕЛАЦ: Имате ути
сак да неправедно
трпите због нечијег
понашања, спремни
сте да промените оно што вам се
не допада. Покажите сарадници
ма да поседујете различите ква
литете и да сте озбиљни у својим
намерама. Налазите се у сјајној
психофизичкој форми. Нема раз
лога да критикујете блиску особу,
боље је да озбиљније анализира
те своје понашање као и прописе
које сте учинили.
ЈАРАЦ: Немојте обе
ћавати партнеру ства
ри које не можете да
испуните. Нема разло
га да изневерите нечија очекива
ња или договор. Без обзира на
различите сугестије које добијате,
потрудите се да коректно пошту
јете основна правила пословне
сарадње. Слободно време посве
тите менталној релаксацији. Неко
ко је изненада ушао у ваш живот
у вама побуђује емотивно.
ВОДОЛИЈА: Улепшај
те расположење уз
особу која одговара
вашем укусу и емотив
ним афинитетима. Постоје ствари
које не треба да чините у афекту
или на основу импулса. Неко од
сарадника анализира ваше пона
шање. Подстичите код себе опти
мизам и добру вољу. Партнер
покушава да скрене пажњу на
себе али ви упорн
 о игноришете те
покушаје.
РИБЕ:
Пажљив ије
анал из ир ајте
свог
партнера, како бисте
боље разумели ства
ри које вам прећуткује. Понекад је
тешко сагледати праву истину.
Уколико вам је стало да придоби
јете нечије поверење морате
деловати присебно и у складу са
утврђеним правилима о сарадњи.
Ослоните се на своју интуицију и
акумулирајте позитивну енергију.

Crkveni
kalendar
Среда, 20. (7) септембар
Свети мученик Созонт (Прет
праз. Рођења Пресвете Богоро
дице)
Четвртак, 21. (8) септембар
Рођење Пресвете Богородице –
Мала Госпојина
Петак, 22. (9) септембар
Свети праведни Јоаким и Ана
Субота, 23. (10) септембар
Свете мученице Минодора,
Митродора и Нимфодора
Недеља, 24. (11) септембар
Преподобна Теодора; Преподоб
ни Сергије и Герман
Понедељак, 25. (12) септембар
Св. свештеномученик Автоном
(Оданије Рођења Пресвете Бого
родице)
Уторак, 26. (13) септембар
Св. свештеномученик Корнилије
(Претпразништво Воздвижења)

Запечени
кромпир
Састојци: кромпир 750 г, рен
дани сир 250 г, маслац 150 г, кисе
ло млеко 2,5 дл, јаја 4, со.

Припрема: Ољуштен кромпир
скувајте у сланој води да омекша,
али да се не раскува. Исеците
колутове и половину ставите у
подмазану тепсију да прекрије
дно. Одозго ставите сав рендан
сир, затим другу половину колуто
ва кромпира. Прелијте врелим
маслацем и ставите да се пече.
Печене кромпире прелијте јајима
умућеним са киселим млеком, па
вратите у рерну још 10-15 минута,
да се лепо запече.

• Не претеруј толико са
модом. Боја конопца не
мора да се слаже са
бојом врата.
• Некад сам био уобра
жен, али сам се ослобо
дио те мане. Сад сам
савршен!
• Не уливај ми повере
ње: удавићу се.
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ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Уметност не познаје границе

П

очетак септембра у старопа
зовачкој општини донео је два
ликовна догађаја, који су и овога
пута потврдили да уметност не познаје
границе и да спаја људе. Другог сеп
тембарског викенда Војка је била место
где су се уметнички путеви испрепли
тали а уметници вредно радили од 7.
до 10. септембра на ликовној колони
ји Космик Арт – Љубиша Марић. Међу
тридесеторо уметника били су и Сло
ваци представници словачке наиве.
Били су то Ана Очовај и Старе Пазове
и Павел Поволни Јухас из Падине, док
се Павел Цицка из Ковачице предста
вио својим радовима на изложби.
Овогодишња ликовна колонија оку
пила је уметнике из Батајнице, Старе
и Нове Пазове, Бољеваца, Голуби
наца, Сурдука, Бановаца, Сремске
Митровице, Новог Сада, Зрењанина,
Врбаса, Сокобање, Ивањице, Шап
ца, Гроцке, Ковачице, Падине и Војке.
Ликовна колонија у Војки увек је била
примамљива за сликаре и вајаре, који
се ликовном уметношћу баве аматер
ски, иако су њихове слике професио
налне. И ове године су сви учесници
колоније богатији за нова пријатељ
ства и искуства, а кући су однели пре

Са отварања изложбе „Корени“

Umenie nepozná hranice

Z

ačiatok septembra v staropazov
skej obci priniesol dve výtvarne
udalosti, ktoré aj tentoraz potvrdi
li, že umenie nepozná hranice a spája
ľudí. Druhý septembrový víkend Vojka
bola miestom kde sa umelecké cesty
vyprepletali a vývarníci usilovne pra
covali od 7. do 10. septembra na

Са отварања колоније

vytvarnom tabore Cosmic Art – Ljubiša
Marić. Medzi tridsiatími výtvarníkmi
pracovali aj Slováci – boli to Anna
Očovajová zo Starej Pazovy, ktorá sa
insitným umením zaoberá od nedávna
a už známy insitný maliari Pavel
Povolný Juhás a z Padiny, kým svoje
práce na výstave iba prezentoval

Pavel Cicka z Kovačice.
Tohtoročný výtvarný tábor zoskupil
umelcov z Batajnice, Starej a Novej
Pazovy, Boľoviec, Golubiniec, Surduku,
Bánoviec, Sriemskej Mitrovice, Rumy,
Nového Sadu, Zrenjanina, Vrbasu,
Sokobanji, Ivanjici, Šapcu, Grocky,
Kovačice, Padiny a Vojke.
Výtvarný tábor vo Vojke vždy bol
lákavý pre maliar ov a sochárov, ktorý
sa výtvarným umením zaoberajú
ochotnícky, aj ked´ sú ich obrazy či
sochy profesionálne. Aj tohto roku všet
ci účastníci sú bohatší o nové pria
teľstvá a skúsenosti a domov si odnie
sli krásne zážitky z dobre organizo
vaného táboru a z radu sprievodných
podujatí akými boli hudobno poetické
pásma na začiatku a na konci tábora.
To čo úmelci počas táboru vypracovali
na konci nainštalovali na výstave.
Už o tri dni neskoršie v galérii Stredi
ska pre kultúru v Starej Pazove otvorili
výstavu diel malého formátu umelcov
Slovákov žijúcich v Srbsku - Korene 3.
Tento projekt vznikol pred tromi rokmi z
potreby zviditeľniť všetky segmenty
tvorby slovenských akademických
umelcov a ich bohatých výtvarných pre
javov, ktoré sa neraz stotožňujú iba s
tvorbou insitných umelcov. Iniciátorom
bol akademický maliar Ján Agarský zo
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лепе доживљаје са добро организова
не колоније и низа пратећих програма,
као што су били поетско музички про
грами на почетку и на крају колоније.
Све што су за време колоније урадили
изложено је било на изложби.
Само три дана касније у галери
ји Центра за културу у Старој Пазо
ви отворена је изложба дела малог
формата уметника Словака који живе
у Србији – Корени 3. Овај пројекат је
настао пре три године са циљем да се
покажу сви стваралачки сегменти сло
вачких академских уметника и њихо
вог богатог изражавања, који се често
поистовећује са наивним сликарством.
Иницијатор је био академски сликар

Јан Агарски из Старе Пазове а прва
изложба Корени је била постављена у
Новом Саду у Галерији ликовне умет
ности легета Рајка Мамузића. Засту
пљене су три генерације академских
сликара – старија, средња и најбројни
ја и млада.
Друга година овог пројекта донела је
новину – награду за најбоље радове
а ове године је новина то што је изло
жба постала путујућа. Прва станица је
у Старој Пазови у галерији Центра за
културу. Од 23 учесника и ове годи
не су одабрана најбоља дела а умет
ник Растислав Шкулец је награђен за
компјутерску графику која се налази и
на првој страни каталога, чији је изда
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вач Национални савет Словака. Пред
ставља геометријски приказ „12,00“ и
„24,00“, односно вечито, наизменич
но понављање дана и ноћи, светла и
таме, живота и смрти. Награда је само
стална изложба у Заводу за културу
Словака, која ће бити следеће године.
Словачки ликовни мали формат у
Старој Пазови је јавности доступан до
5. октобра. Затим ће 69 дела ликовних
уметника чија дела из године у годи
ну све више кореспондују не само са
локалним, већ и светским трендовима,
бити изложена у Музеју Срема Срем
ској Митровици и Заводу за културу
војвођанских Словака у Новом Саду.
А. Симоновић
Starej Pazovy a prvá výstava pod
názvom Korene nainštalovaná bola v
Novom Sade Galérii výtvarného ume
nia Legatu Rajka Mamuzića. Zastúpné
boli tri generácie akademických malia
rov: ta staršia, stredná a najpočetnejšia
a najmladšia.
Druhý ročník priniesol novinku –
cenu tohto podujatia a k tohtoročnej
výstave aj dalšia novinka – výstava sa
stala putovnou a prvá zastávka je v
Starej Pazove v galérii Strediska pre
kultúru. Z 23 účastníkov aj tohto roku
sú ocenené najlepšie diela a odmena
sa dostala Rastislavovi Škulcovi, za
počitačovú grafiku, ktorá je I na titulnej
strane sprievodného katalógu a jeho
vydavateľom je NRSNM. Predstavuje
geometrické zobrazenie ”12,00h” a
”24.00h” čiže večné striedanie dňa a
noci, svetla a tmy, života a smrti.
Vďaka uznaniu Rastislav Škulec bude
mať možnosť v roku 2018. samostatne
vystavovať v Ústave pre kultúru vojvo
dinských Slovákov.
Slovenský výtvarný malý format v
Starej Pazove je prístupný verejnosti
do 5. októbra. Po Starej Pazove 69
prác výtvarných umelcov, čie diela
čoraz viac korešponduje nielen s
tunajšími ale aj svetovými trendmi,
budú vystavené v Múzeu Sriemu v
Sriemskej Mitrovici a v Ústave pre
kultúru vojvodinských Slovákov v
Novom Sade.
A. Simonovićová
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Са овогодишњих Пударских дана

СЛАНКАМЕНАЧКИ ВИНОГРАДИ

Село познато по виноградима

Б

ерба грожђа у Сре
му се приводи крају,
а у част оних који су
некада чували виноград,
пударе организују се мани
фестације. У Сланкаме
начким Виноградима, селу
инђијске општине, Пударски
дани одржани су средином
августа, пред почетак бер
бе грожђа, док ће Ириг бити
домаћин манифестације у
част пудара од 20. до 24.
септембра.
Када је пре четрнаест
година почела манифеста
ција Пударски дани у Слан
каменачким Виноградима,
циљ није био само него
вање старих обичаја пуда
рења, народне културе и
матерњег језика Словака,
већ и побољшање услова
живота на селу.
За четрнаест година ура
дио се доста у овом селу
које се налази у северои
сточном делу Срема, на
падинама Фрушке горе.
Најмања и најмлађа месна
заједница у општини Инђија
је тако добила гасну мрежу,
изграђени су нови бунари,
асфалтирано
игралиште,
изграђена летња позор
ница, сређене просторије
културно уметничког дру
штва „Виногради“ које је са
радом почело 2007. године.
Новчана средства су углав
ном обезбеђена из локалне
самоуправе и Покрајине али
и из Канцеларије за дијаспо

Берба грожђа као некада

П

Берба грожђа
Чланице словачких друштва
жена из Бачке, тачније из Бач
ког Петровца, Кулпина, Силба
ша и Гложана, као и из Баната
из Ковачице, Падине и Војло
вице посетили су недавно
Сланкаменачке Винограде и
околину. Излет је почео у Ста
рој Пазови у СКУД „Херој Јан
ко Чмелик“ где су око четрде
сет жена дочекале чланице
Удружења жена које раде у
овом друштву. Затим су све
заједно кренуле прво у Стари
Сланкамен а после у Сланка
меначке Винограде на бербу
грожђа.
Асоцијација словачких дру

ру из Братиславе.
Пред овогодишњу мани
фестацију на такозваном
Подруму, где је смештена
школа, културно уметничко
друштво и просторије месне
заједнице, замењени су ста
ри дрвени прозори и врата
новим, сазнајемо од Јанка
Алексе, председника Саве
та месне заједнице. Чел
ни људи Месне заједнице
интензивно преговарају са
представницима Општине
о поновном отварању пред
школске установе. У прио
ритетне овогодишње плано
ве уврстили су и сређивање
два тоалета, изградњу тра
фо - станице за бољу снаб
девеност струјом и поправку
путева.
оред ових радова,
како каже Јанко Алек
са, проблем имају и у
здравству, јер у село доктор
долази једном недељно на
сат времена, а грађани су
углавном у средњем и тре
ћем добу живота, јер доста
младих је из села отишло
тражећи посао у Инђији или
Старој Пазови.
У плану је реконструк
ција амбуланте и повећа
ње броја посета лекара на
три дана недељно са више
ординирајућих сати. У окви
ру амбуланте планирају и
опремање мини апотеке,
како грађани не би путовали
по лекове у суседна села.

Ана Симоновић

штава жена едукативне излете
организује сваке године. Како
каже Виера Мишковиц, пред
седница Асоцијације жена, до
сада је углавном организова
ла излете у Словачку. На излет
у Сланкаменачке Винограде и
бербу грожђа се спремају већ
неколико година, јер овакве
бербе у Бачкој и Банату већ
одавно немају. Поред бербе
грожђа у породици Пецник
жене су посетиле и словачку
евангеличк у цркву, школу,
СКУД „Виногради“, удружење
жена „Ана“, није изостала ни
шетња на Дунаву али ни
песма и игра уз музику.

M NOVINE
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ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ПЛАНИНАЦ“ ИЗ РИВИЦЕ ОБЕЛЕЖИО 91. ГОДИНУ ПОСТОЈАЊА

Сећања на почетке фудбала

Ф

удбалски клуб „Планинац“ из
Ривице, у јулу је обележио је 91.
годишњицу постојања и играња
фудбала у овом сремском месту. О
првој фудбалској лопти, како је донета
у Ривицу, почецима ногомета, као и о
првом фудбалском саставу, још се
сећа и радо прича 90-годишњи Жика
Ћирић - Грба, који каже, да се у њего
во време фудбал играо из љубави
према овом спорту, а не због славе и
новца, као данас.
Једини сеоски фудбалски клуб „Пла
нинац“, основан је давне 1926. године,
као и већина спортских клубова и он је
пролазио кроз разне, како финансиј
ске тако и техничке потешкоће. Иако,
до сада није успео да се пласира
даље од Општинске лиге, Ривичани
кажу, да у овом спорту уживају, због
разоноде, а не такмичарског духа.
А како је све то кренуло, те стигло до
овог јубилеја, присећа се Жика, којем
је стриц Јован Ћирић, за време Првог
светског рата био у заробљеништву у
Француској. Поред изученог ковачког
заната, у логору, враћајући се назад у
своју земљу, Јоца је понео и фудбал
ску кожну лопту, и отада је настало
интересовање за овај спорт у малој
Ривици.
- Прво се размишљало како назвати
клуб. Онда је неко дошао на идеју,
пошто се место налази поред планине
Фрушке горе, да се зове „Планинац“.
Са овим предлогом сложе се и остали

Први састав
Први састав ФК „Планинац“ у Ривици
чинили су: Пера Нешковић, Стеван и
Михајло Радосављевић, Васа Ћирић,
Пера Бркић, Стеван Антонијевић, Душан
Ћирић, Јован Ћирић, Милојко Аврамо
вић, Сава Ћирић и Стеван Ћирић.

Жика Ћирић - Грба

Први фудбалери ФК „Планинац“

играчи. Врдничани су већ имали осно
ван ФК „Рудар“, они су дали спортску
опрему, и коначно се заиграло, као
прави тим са 11 играча, на сеоском
игралишту, на којем се и данас одржа
вају утакмице - прича Жика, који је
сачувао у сећању стричеву причу, о
почецима ривичког фудбала.

Већ са 14 година, Грба је ушао у тим
као голман. Шест година је чувао мре
жу, а онда заиграо, позицију центар
фора.
- У то време нису нам родитељи
давали да играмо фудбал, говорили су
да трчимо за лоптом, а земља необра
ђена. Морали смо све послове у пољу
да завршимо, па тек онда да заиграмо.
Тек девојке да дођу на утакмицу, то
никако нису смеле, да гледају мушкар
це у шортсевима, то је била велика
срамота - прича Жика, који се у овом
тиму задржао све до 34. године живо
та, када је због породичних и послов
них обавеза, напустио фудбал.
Учешће у клубу „Планинац“ дала је и
његова супруга Јулка, која је фудбал
ске дресове шила, али на њих и везла
грб клуба.
- Сећам се утакмице једне, играли
смо у Стејановцима, а нама се копачке
распале, па да се не види, навучемо
на њих црне чарапе, кад се ту кроз
траву нахватало трња и чичка, једва
смо их изули са ноге - вели Грба, који
је прошле године примио признање,
као најстарији играч, овог фудбалског
клуба.

С. Костић
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Шабац: Мачва – Радник 4:0;
Бачка Паланка: ОФК Бачка –
Чукарички 2:3; Чачак: Борац –
Рад 3:1; Беог рад: Партизан –
Раднички 3:1; Ивањица: ЈаворМатис – Земун 0:1; Суботица:
Спартак ЖК – Младост 3:3;
Београд: Вождовац - Црвена
Звезда 0:2; Нови Сад: Војводи
на – Напредак 3:1

Нови Пазар: Нови Пазар –
ТСЦ 2:0; Крагујевац: Раднички
(К) – Синђелић 0:1; Земун:
Телеоптик – Јагодина 0:2;
Инђија: Инђија - ЧСК Пивара
1:0; Ужице: Слобода – Металац
0:2; Крушевац: Темнић – Будућ
ност 2:0; Пирот: Раднички (П)
– Динамо 3:5; Нови Сад: Про
летер – Бежанија 3:2

Чуруг: Хајдук (Ч) - Хајдук (Д)
2:2; Каћ: Југовић – Подунавац
0:0; Лаћарак: ЛСК – Славија
2:3; Шајкаш: Борац (Ш) –
Кабел 4:2; Нови Сад: Индекс
- Хајдук (Б) 1:0; Ердевик: Сло
га (Е) – Јединство 0:1; Нови
Сад: Борац (НС) – Купиново
2:0; Војка: Сремац - Слога (Т)
1:1

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

01. Динамо
02. Синђелић
03. Металац
04. Пролетер
05. Нови Пазар
06. Раднички (К)
07. Темнић
08. Инђија
09. ТСЦ
10. Будућност
11. Бежанија
12. Слобода
13. ЧСК Пивара
14. Јагодина
15. Радни. (П)
16. Телеоптик

Нови Бановци: Омладинац
- Братство 1946 1:0; Беочин:
Цемент - Раднички (З) 3:1;
Кула: Оџаци - Бачка 1901 1:0;
Бечеј: Бечеј 1918 - Раднички
(СМ) 3:1; Панчево: Динамо
1945 – Железничар 2:0; Нови
Сад: Црвена Звезда – Дунав
3:1; Бачки Јарак: Младост (БЈ)
- Раднички (Ш) 1:0; Сакуле:
Борац - Раднички (НП) 3:0
01. Бечеј 1918
02. Омладинац
03. Оџаци
04. Борац
05. Цемент
06. Ц. Звезда
07. Братство
08. Млад. (БЈ)
09. Динамо
10. Радни. (З)
11. Радни. (НП)
12. Дунав
13. Железничар
14. Бачка 1901
15. Радни. (СМ)
16. Радни. (Ш)

01. Јединство
02. Слога (Е)
03. Хајдук (Ч)
04. Хајдук (Д)
05. Борац (Ш)
06. Подунавац
07. Кабел
08. Слога (Т)
09. Индекс
10. Хајдук (Б)
11. Борац (НС)
12. ЛСК
13. Југовић
14. Славија
15. Сремац
16. Купиново

8
10
8
9
10
10
9
9
10
9
10
9
10
10
9
10

7
7
6
5
5
5
4
3
4
3
3
3
2
1
1
1

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

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

20:1
14:8
17:6
20:9
12:8
10:10
11:11
13:11
16:16
7:7
9:19
15:16
9:16
8:18
6:18
4:17

22
22
19
18
18
16
15
12
12
12
12
10
8
6
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

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

1 11:5 12
0 4:1 11
1 6:2 10
2 8:5
9
0 6:3
9
2 5:3
9
2 6:5
9
2 5:5
9
1 2:2
8
2 4:4
7
3 9:9
6
3 2:7
6
3 6:8
4
4 3:7
3
4 4:9
1
4 5:11 1

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГА СРЕМ

СРЕМСКА
ЛИГА

Доњ и
Пет ровц и:
Доњ и
Петровц – Фрушкогорац 3:1;
Жарковац: Напредак - Граничар
(О) 5:1; Чалма: Слога - Бикић
Дол 2:1; Кузмин: Граничар (К) –
Полет 0:0; Сремска Митрови
ца: Митрос – Брестач 3:0;
Вишњићево: Хајдук – Младост
0:0; Равње: Зека Буљубаша –
Слобода 5:1; Пећинци: Доњи
Срем 2015 - Фрушка Гора 1:2

Рума: Први Мај - Борац (М)
2:2; Попинци: Напредак – Сло
бода 0:1; Кленак: Борац (К) –
ПСК 0:0; Адашевци: Граничар
1923 – Рудар 2:0; Хртковци:
Хртковци – Јадран 3:1; Инђија:
Железничар – Будућност 6:0;
Љуково: Љуково – Подриње
0:1; Витојевци: Партизан –
Словен 1:0

01. Д. Петровци
02. Напредак
03. Ф. Гора
04. Младост
05. Хајдук
06. Слога
07. Гран. (О)
08. З.Буљубаша
09. Митрос
10. Фрушк.
11. Д. Срем
12. Полет
13. Слобода
14. Бикић Дол
15. Брестач
16. Гран. (К)

01. Слобода
02. Подриње
03. Први Мај
04. Железн.
05. Граничар
06. Борац (К)
07. Борац (М)
08. ПСК
09. Љуково
10. Рудар
11. Хртковци
12. Напредак
13. Словен
14. Будућност
15. Партизан
16. Јадран

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

0
0
1
1
3
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1

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

20:1
16:7
12:9
9:6
10:6
9:7
9:11
12:11
9:8
6:7
7:8
6:9
8:13
4:7
4:22
3:12

15
12
10
10
9
9
9
7
7
7
4
4
4
3
3
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

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

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

7:0
6:3
12:4
13:3
13:6
10:5
9:8
4:5
6:7
5:9
6:12
2:5
6:10
9:14
5:10
3:15

13
12
11
10
10
10
7
7
6
6
5
4
3
3
1
1

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД

Шатринци: 27. Октобар – Гра
ничар 0:4; Нерадин: Војводина
– Сремац је одложено; Стеја
новци: Борац - Јединство (Ру)
0:1; Краљевци: Јединство (К) –
Полет је одложено; Вогањ: Сло
га – Фрушкогорац 6:0; Павлов
ци: Младост - Јединство (П) 0:4.

Гибарац: Синђелић – Напре
дак 0:3; Ердевик: Ердевик 2017
– Граничар 3:1; Шид: Једнота ОФК Бачинци 0:0; Моровић:
Јединство - ОФК Бингула 2:1;
Беркасово: Сремац – Омлади
нац 3:0; Кукујевци: Обилић 1993
- Јединство (Љ) 2:0 је прекинут.

01. Једин. (Ру)
02. Слога
03. Полет
04. Једин. (П)
05. Фрушког.
06. Једин. (К)
07. Сремац
08. Граничар
09. Младост
010. Борац
011. 27-Октобар
012. Војводина

01. Обилић
02. Ердевик
03. Јединство
04. Напредак
05. Синђелић
06. ОФК Бачи.
07. Сремац
08. ОФК Бинг.
09. Једнота
10. Омладинац
11. Граничар
12. Јединс. (Љ)

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

0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0

0
1
0
1
1
1
1
3
3
3
3
3

7:3 12
25:5 9
11:1 9
13:5 9
9:10 7
7:2
6
10:5 4
5:13 3
3:18 3
5:14 1
2:15 1
1:7
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

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

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

0
0
0
1
0
0
2
1
0
0
1
0
0
1
0
0

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

18:3
10:2
8:3
13:3
11:5
10:11
5:3
7:7
9:5
6:7
3:11
7:12
2:7
2:9
2:11
4:18

15
15
15
13
12
9
8
7
6
6
4
3
3
1
0
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

1
0
1
1
2
2
2
2
1
0
0
2
1
0
2
1

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

14:5
12:3
7:4
7:6
11:8
7:4
9:9
5:6
5:4
7:8
5:6
9:14
7:9
6:11
4:10
3:11

13
12
10
10
8
8
8
8
7
6
6
5
4
3
2
1

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОФЛ
РУМА – ИРИГ

4
4
3
4
4
3
3
4
4
4
4
3

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

13:3
11:4
13:6
12:4
9:6
12:7
12:11
7:7
10:10
4:15
5:18
4:21

13
13
12
11
8
6
6
5
4
3
3
0

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

БСК
Слога (З)
Напредак
Срем
Планинац
Ноћај
Борац (ВР)

2
1
2
1
1
2
1

1
1
1
0
0
0
0

1
0
0
1
1
1
0

0 12:2
0 3:0
1 2:11
0 1:1
0 1:1
1 1:4
1 0:1

4
3
3
1
1
1
0

Бешеново: БСК – Напредак
11:1; Лежимир: Планинац –
Срем је одложено; Засавица:
Слога (З) – Ноћај 3:0; Борац
(ВР) је био слободан.

ОФЛ ИНЂИЈА – СТАРА ПАЗОВА
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

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

3
3
3
3
3
3
2
2
3
3

2
2
2
1
1
1
0
0
0
0

1
1
1
2
1
1
2
1
0
0

0
0
0
0
1
1
0
1
3
3

14:6
10:4
7:4
5:3
7:7
4:5
2:2
2:4
6:11
1:12

7
7
7
5
4
4
2
1
0
0

Крњешевци: Слога (К) - Цар
Урош 2:2; Нови Сланкамен:
Дунав – Фрушкогорац 1:1; Ириг:
Раднички – Планинац 4:4; Кру
шедол: Крушедол – Борац 7:0;
Чортановци: ЧСК - Слога (М)
3:2

АТЛЕТСКИ КЛУБ „СИРМИЈУМ“

Успешни пионири

Екипа „Сирмијума“

Н

а самом крају овогодишње
атлетске сезоне пионири
„Сирмијума“ били су успе
шни. Сара Киш је била друга у
тркама на 60 и 300 метара, са
новим личним рекордом 42,67
секунди. Нажалост у трци на 100
метара била је тек четврта са
скромним резултатом 12,88
секунди. До личног рекорда на
100 метара дошао је млађи пио
нир Душан Лазић 12,80 секунди,

баш као и Катарина Живановић
у трци на 60 метара - 8,41 секун
да. Али ово двоје млађих пиони
ра наредног викенда очекује нај
важније такмичење у години
државно првенство у Крушевцу.
Подсетимо да је ово била изу
зетна година за Сару Киш са
златном медаљом са Првенства
Балкана у штафети Србије и сја
јан резултат на 100 метара 12,29 секунди.
Г. П.

