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ФИЈАКЕРИЈАДАУМАЛОЈРЕМЕТИ

Коњиоживелисело
Око 35 кочи ја про де

фи ло ва ло је Малом 
Реме том у субо ту, 

30. сеп тем бра у окви ру тра
ди ци о нал не „Фија ке ри ја
де“.

Овој, тре ћој по реду 
„Фија ке ри ја ди“, при су ство
вао је вели ки број гости
ју, како из Сре ма, тако 
и Бач ке, а при сут ни су 
били и пред став ни ци ири
шке локал не само у пра ве 
на челу са пред сед ни ком 
Општи не Сте ва ном Кази
ми ро ви ћем.

 Када само пре две годи
не асфал ти ра ли пут који 
води из Мале Реме те ка 

Фру шкој гори, Реме та је 
ожи ве ла. Томе је допри
не ла како фир ма, која се 
нала зи у бли зи ни и која 
запо шља ва доста људи из 
села, тако и мани фе ста ци
ја „Фија ке ри ја да“. Та мани
фе ста ци ја пока зу је да је 
ово село поче ло да живи и 
нада мо се да ће из годи не 
у годи ну бити више и посе
ти ла ца и тури ста, јер Мала 
Реме та има шта да пока же 
 рекао је први човек ири
шке општи не Сте ван Кази
ми ро вић. 

Дра ган Мило ше вић, 
пред сед ник Саве та месне 
зајед ни це Мала Реме та 

додао је да је пре за до во
љан како је про те кла ово
го ди шња „Фија ке ри ја да“ и 
иста као да се на овај начин 
допри но си попу ла ри за ци ји 
села.

 До ско ро смо заи ста 
били одсе че ни од све та. 
Пут који нам је асфал ти ран 
ка фру шко гор ским сели
ма је нешто добро што се 
деси ло, а ова мани фе ста
ци ја је кру на све га тога. 
Што се тиче уче сни ка, има
ли смо око три де сет запре
га, а дошли су са разних 
стра на: из Бач ке, Сур чи на, 
Сур ду ка, Руме  рекао је 
Мило ше вић и захва лио се 

пред став ни ци ма и чла но
ви ма Коњич ког клу ба „Фру
шко го рац“.

На „Фија ке ри ја ди“ сва ке 
годи не уче ству је и Павле 
Јан ку ло вић из Јаска. 

 Дра го нам је што се вра
ћа оно што је било забо ра
вље но, лепо је дру жи ти се 
и упо зна ва ти нове људе. 
Заво лео сам коње још као 
мали, мој отац их није имао, 
али пра де да и деда јесу. 
Та љубав пре шла је и на 
мог сина, тако да и он има 
два коња, за сада. Коњи су 
добре и пле ме ни те живо ти
ње  каже Јан ку ло вић.

Сте ва Пију но вић сво
јим фија ке ром дола зи већ 
дру ги пут из Руме. Он је 
иста као да је ова мани фе
ста ци ја сва ке годи не све 
боља и напред ни ја. Каже, 
има коње, још од мале на, а 
сад их је и његов син Ристо 
заво лео.

Ово го ди шњу „Фија ке
ри ја ду“ нису зао би шли ни 
шаре ни штан до ви удру
же ња жена из Беше но ва 
и Јаска. Кувао се котлић и 
слу жи ле се вру ће лепи њи
це. Дома ћи не је послу жи ло 
лепо вре ме да се дру же и 
при ка жу гости ма сво је село 
у нај бо љем све тлу.

Мани фе ста ци ја је била 
реви јал ног карак те ра, тако 
да су сви уче сни ци доби ли 
пеха ре. С.Станетић

Представницилокалнесамоуправена„Фијакеријади“уМалојРемети
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Светски
дан учитеља

SADA
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OVDE
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Cucani}

А шта тек очекивати 
од остале росне 

опозиције? То ћути, 
главу не диже. Нит’ 
збори, нит’ ромори. 

Боже ме прости, ко да 
нису живи. Нит’ им 

шта смета, нит’ имају 
питања, нит’ се на 

нешто жале... 
Ни сами не би боље 
водили Митровицу, 

само што не кажу

Сутра је 5. октобар, датум који је Унеско прогласио за 
Светски дан учитеља, а данас је у Србији питање, не 
везано за учитеље, да ли је власт Александра Вучића 

и СНС на свом врхунцу и да ли улази у своје друго 
полувреме? Висока политика, рекло би се, и чему прича о 
томе у локалним новинама? Да, било би добро да се на 
локалу бавимо само локалним темама, али тај концепт је 
толико глуп да не вреди трошити речи на њега.

У неким прошлим временима митровачки локални 
функционери нису имали ништа против да се критички пише 
о премијеру, председнику, министрима... О свима онима који 
су далеко од Митровице. Али, са митровачким фацама 
морало се поступати са дужном пажњом. Да, свако време 
има своје обичаје. Некада је и опозиција била опозиција, а 
не неорганизована и дезоријентисана гомила која не зна где 
удара и која се потајно нада да ће Вучић сам отићи са 
политичке сцене, као што обећава. Паз’ да неће!

Некада се знало ко је за Европу (власт) а ко против 
Европе (опзиција). Сад се све то измешало, па поштен 
човек не може да похвата конце. Мада, и данас је за Европу 
власт, а против Европе добар део опозиције. Кад човек 
мало боље размисли, до 2000. године увек је власт за 
Европу, па ме чуди да већ одавно нисмо чланови ЕУ. Шта 
би тек било да власт у Србији није за Европу? Где бисмо 
онда били?

Али, да се манемо Европе. Колико је опозиција 
импотентна и слаба знају и врапци на грани. Можда је то 
зато што су кадровски ослабљени, јер као што каже Чеда 
Јовановић, више „жутих“ данас има код Вучића него код 
Драгана Шутановвца. Сад ћу цитирати још једног мислиоца 
са политичке сцене, Маријана Ристичевића, јер он добро 
запажа да „политика је курва, али није свако курвање 
политика“. 

Одох ја у ширину, а хтела сам да кажем да ако је 
опозиција слаба у Београду, колико може бити слаба у 
једној Митровици. Невиђено слаба, да одмах будемо јасни. 
Нема је ни у траговима, ако изузмемо Александра 
Продановића. Он се нешто као копрца и на седницама 
Скупштине града стално закера и опонира, али све је то 
млако, посебно што нема подршку у другим одборницима 
опозиције. Јер, други одборници опозиције у ствари нису 
одборници опозиције (види цитат М. Ристичевића) што сви 
знају али се праве луди. Тако да седнице Скупштине града 
пролазе у реду и миру, сем што понекад Продановић изађе 
за говорницу и каже понеку реч против, али некад би му 
било боље да не каже ништа, као што је било случај са 
критиком ребаланса градског буџета на прошлој седници. Ту 
боље да је ћутао, јер је баш безвезе да му као некадашњем 
председнику Извршног одбора и Скупштине града данас 
држе лекције о локалним финансијама и буџетском систему.

А шта тек очекивати од остале росне опозиције? То 
ћути, главу не диже. Нит’ збори, нит’ ромори. Боже ме 
прости, ко да нису живи. Нит’ им шта смета, нит’ имају 

питања, нит’ се на нешто жале... Ни сами не би боље 
водили Митровицу, само што не кажу. Продановић бар 
галами, некад с правом, некад не, али то је посао 
опозиције. Све друге опозиционе мустре мудро ћуте, па с 
тим у вези опет упућујем на цитате Ч. Јовановића и М. 
Ристичевића. Да не буде да сам ја нешто паметна, све су 
људи већ смислили и рекли.

И на крају да се вратим на прво питање, да ли је власт А. 
Вучића на свом врхунцу, или улази у друго полувреме? Што 
се опозиције тиче, било оне београдске или ове локалне, 
другог полувремена неће бити скоро, што су, хвала на 
питању, и заслужили. А сутра је 5. октобар, Светски дан 
учитеља. 
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СКУП ШТИ НА ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Град ски буџет пре ко
три мили јар де дина ра

На почет ку 18. сед ни це 
Скуп шти не гра да 
Срем ска Митро ви ца 

која је одр жа на у петак, 29. 
сеп тем бра, кон ста то ва но је 
да је Пре драг Весе ли но вић, 
одбор ни к са листе Иви ца 
Дачић – СПС – др Милан 
Лат ко вић, под нео остав ку. 
Њега је заме ни ла Бран ки ца 
Вели ми ро вић са исте 
одбор нич ке листе.

На сед ни ци је усво јен је 
реба ланс буџе та за 2017. 
годи ну. Реба ланс је ујед но 
био и повод поле ми ке коју 
су за скуп штин ском говор
ни цом води ли Алек сан дар 
Про да но вић, шеф опо зи ци
о не одбор нич ке гру пе „За 
бољу Митро ви цу“, са јед не 
стра не и гра до на чел ник 
Вла ди мир Сана дер и начел
ник за финан си је и буџет 
Душко Шаро шко вић, са дру
ге. Про да но вић је доно си о
це одлу ке о реба лан су 
буџе та опту жи вао да буџет 
није реал но пла ни ран, а 
Сана дер и Шаро шко вић су 
твр ди ли да је буџет у скла
ду са потре ба ма и могућ но
сти ма Гра да и да се сви 
запо че ти про јек ти реа ли зу ју 
по пла ну. 

Како је за скуп штин ском 
говор ни цом обја снио Душко 
Шаро шко вић, раз лог за дру
ги ово го ди шњи реба ланс је 
то што ће изград њу кру жног 
тока код Хоро ско па финан

си ра ти ЈП Путе ви Срби је, 
тако да ће у Град Срем ска 
Митро ви ца та сред ства 
усме ри ти у дру ге свр хе, 
изме ђу оста лог и јав ни пре
воз.

По новој одлу ци, буџет 
гра да за 2017. годи ну пла
ни ран је у изно су од три 
мили јар де и 322 мили о на 
дина ра, што је за 119 мили
о на дина ра више од прво
бит ног пла на.

– Ово је тех нич ки реба
ланс којим се врши  а ло ка
ци ја сред ста ва са пози ци ја 
на који ма смо има ли уште
де на пози ци је где нам 
фали сред ста ва. Кра јем 
годи не тре ба да нам стиг ну 
нова сред ства из покра ји не, 
али то ће се деси ти тек када 
се завр ше одре ђе ни кон кур
си– рекао је Вла ди мир 
Сана дер гра до на чел ник 
Срем ске Митро ви це.

Како је иста као Душко 
Шаро шко вић начел ник упра
ве  за буџет и финан си је, 
дру ги реба ланс је био изну
ђен због нових тран сфер них 
сред ста ва са дру гих нивоа.

– Та сред ства  су нам 
помо гла да обез бе ди мо да 
се неки про јек ти раде дале
ко брже него што смо оче ки
ва ли. При мер тога је да је 
репу бли ка пре у зе ла оба ве
зу изград ње кру жне рас кр
сни це, тако да нам је оста ло 
на рас по ла га њу 22 мили о
на, које смо рас по ре ди ли на 
дру ге пози ци је. У пла ну је 
била само изград ња објек та 
базе на, али сада смо у при
ли ци да гра ди мо при ступ не 
сао бра ћај ни це и уре ди мо 
око ли ну базе на. Тако ђе 
ради мо јав ну расве ту и 
дрво ред уз под во жњак, што 
прво бит но није пла ни ра но– 
рекао је Шаро шко вић.

Одбор ни ци скуп шти не 
Гра да су на про шло не дељ
ном засе да њу усво ји ли 
одлу ку о мак си мал ном бро ју 
запо сле них на одре ђе но 
вре ме у орга ни за ци о ним 
обли ци ма који чине систем 
јав ног сек то ра Гра да Срем
ска Митро ви ца , а у скла ду 
са уред бом вла де Срби је о 
мак си мал ном бро ју запо
сле них рад ни ка у јав ном 
сек то ру. 

– Изме на ма и допу на ма 
одлу ке о мак си мал ном бро
ју запо сле них, извр ше на је 
пре ра спо де ла рад них места 
уну тар јав ног сек то ра. У 
скла ду са потре ба ма одре
ђу је мо да ли нам је нео п
ход но више запо сле них у 
јед ној или дру гој инсти ту ци
ји. Оно што је бит но  је да се 
број који је одре ди ла вла да 
Срби је по пита њу мак си
мал ног бро ја запо сле них  не 
може мења ти. У целом јав
ном сек то ру Срем ске 
Митро ви це тре нут но има мо 
968 запо сле них, а дозво ље
но је 986 запо сле них– рекао 
је Миро слав Јокић начел ник 
упра ве за опште и зајед нич
ке посло ве.

Усво јен је изве штај о реа
ли за ци ји годи шњег пла на 
рада ПУ Пче ли ца за школ
ску 2016/2017. годи ну, као и 
план рада ове уста но ве за 
теку ћу школ ску годи ну. 

Јав ном пред у зе ћу Срем 

У окви ру тач ке днев ног 
реда избо ри и име но ва ња, 
др Вла ди мир Лукић је раз
ре шен дужно сти дирек то ра 
митро вач ког Дома здра вља, 
а Сне жа на Гри шић дужно
сти заме ни ка дирек то ра 
Апо те ке Срем ска Митро ви

ца. Одбор ни ци су на место 
врши о ца дужно сти дирек то
ра Дома здра вља име но ва
ли др Миро сла ву Шево. У 
окви ру исте тач ке име но ва
ни су и чла но ви неко ли ко 
школ ских одбра из реда 
роди те ља и запо сле них.

Миро сла ва Шево 
на челу Дома здра вља

Душко Шаро шко вићВла ди мир Сана дер Миро слав Јокић
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Пот пред сед ни ца Вла де 
Срби је и пред сед ни ца 
Коор ди на ци о ног тела 

за род ну рав но прав ност 
Зора на Михај ло вић отво ри
ла је 26. сеп тем бра у Срем
ској Митро ви ци Цен тар за 
осна жи ва ње жена.

У овом цен тру при ли ку да 
се обу че и еко ном ски осна
же има ће све жене из сигур
не куће, жене које су у Цен
тру за соци јал ни рад еви
ден ти ра не као жртве поро
дич ног наси ља, као и жене 
које спа да ју у рањи ву кате
го ри ју ста нов ни штва, попут 
осо ба са инва ли ди те том или 
Ром ки ња. 

Зора на Михај ло вић је при
ли ком оби ла ска Цен тра под
се ти ла да је про шле годи не 
при су ство ва ла отва ра њу 
сигур не куће у Срем ској 
Митро ви ци, у којој је за годи
ну и по дана помоћ потра жи
ла 51 жртва поро дич ног 

наси ља, уз оце ну да се 
отва ра њем Цен тра за осна
жи ва ње жена пра ви важан 
корак даље.

– Зашти та жена жрта ва 
наси ља почи ње у сигур ној 
кући, али се завр ша ва тако 
што ћемо им помо ћи да се 
обу че, еду ку ју и еко ном ски 
осна же, јер само еко ном ски 
неза ви сна жена је сло бод на 
жена – пору чи ла је Зора на 
Михај ло вић.

Пот пред сед ни ца Вла де 
Срби је је изра зи ла и наду да 
ће нови Закон о род ној рав
но прав но сти бити усво јен 
уско ро, с обзи ром на то да 
ово закон ско реше ње посве
ћу је посеб ну пажњу бор би 
про тив род но засно ва ног 
наси ља.

Заме ни ца гра до на чел ни ка 
Срем ске Митро ви це Све тла
на Мило ва но вић иста кла је 
да је отва ра ње Цен тра за 
осна жи ва ње жена добар 

при мер сарад ње држа ве, 
локал не само у пра ве и 
невла ди ног сек то ра, са 
циљем да се помог не они ма 
који ма је помоћ потреб на. 

Овај про је кат је реа ли зо
ван уз подр шку Мини стар
ства гра ђе ви нар ства, сао
бра ћа ја и инфра струк ту ре, 
Мини стар ства пољо при вре
де и Гра да Срем ска Митро
ви ца. У овој годи ни је по 
кон кур су из град ског буџе та 
Цен тру одо бре но мили он 
дина ра. 

Пре ма речи ма Мир ја не 
Нов ко вић из Цен тра за осна
жи ва ње жена у Срем ској 
Митро ви ци, захва љу ју ћи 
овом про јек ту жене жртве 
поро дич ног наси ља ће доби
ти могућ ност да се обу че и 
еко ном ски осна же. Неке од 
њих ће доби ти и запо сле ње 
у Цен тру на про из вод њи 
цве ћа, зачин ског биља и 
гљи ва. Б. С.

ОТВО РЕН ЦЕН ТАР ЗА ОСНА ЖИ ВА ЊЕ ЖЕНА У СРЕМ СКОЈ 
МИТРО ВИ ЦИ

Жена је сло бод на ако
је еко ном ски неза ви сна

Оби ла зак Цен тра за осна жи ва ње жена

гас дато је одо бре ње на 
изме не и допу не про гра ма 
посло ва ња, а које се тичу 
доде ле нов ча не соли да р не 
помо ћи запо сле ни ма. Усво
је на је и одлу ка о мини мал
ној нак на ди за теку ће и 
инве сти ци о но одр жа ва ње 
стам бе них згра да и нак на де 
за рад при нуд ног про фе си о
нал ног управ ни ка. Одлу ком 
је пре ци зи ра но да је нак на
да за теку ће одр жа ва ње 
мини мал но 550 дина ра 
месеч но, по ста ну, нак на да 
за инве сти ци о но одр жа ва
ње 250 дина ра, а нак на да за 
про фе си о нал ног управ ни ка 
300 дина ра месеч но.

Усво јен је закљу чак о при
хва та њу покло на од при
вред ног дру штва Тасмит СМ 
из Срем ске Митро ви це. 
Ради се о 2,75 ари земљи
шта у Буле ва ру Кон стан ти
на вели ког које је Тасмит 
СМ уго во ром покло нио Гра
ду Срем ска Митро ви ца.

Одлу ком одбор ни ка Скуп
шти не гра да ново фор ми ра
на ули ца изме ђу митро вач
ких насе ља Каме њар и 
Јали ја од сада ће носи ти 
име Васе Касап ског, хума ни
тар ца и Гини со вог рекор де
ра у добро вољ ном дава њу 
крви.   С. Цуца нић

Како је за
скуп штин ском 
говор ни цом 
обја снио Душко 
Шаро шко вић, 
раз лог за дру ги 
ово го ди шњи 
реба ланс је то 
што ће изград њу 
кру жног тока код 
Хоро ско па 
финан си ра ти ЈП 
Путе ви Срби је, 
тако да ће у 
Град Срем ска 
Митро ви ца
та сред ства 
усме ри ти у
дру ге свр хе, 
изме ђу оста лог 
и јав ни пре воз
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ЦРВЕ НИ КРСТ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Ком би вози ла поклон ЕУ
У окви ру про јек та у коме је уче ство

вао Црве ни крст Срем ска Митро
ви ца, деле га ци ја Европ ске уни је 

је у уто рак 26. сеп тем бра уру чи ла кљу
че ве три ком би вози ла Црве ном крсту 
Срем ска Митро ви ца и кљу че ве јед ног 
ком би вози ла Цен тру за соци јал ни рад 
у Шиду. 

Три вози ла су адап ти ра на за пре
воз осо ба са инва ли ди те том, а јед но 
је обич но ком би вози ло. Вред ност ове 
испо ру ке је 130.000 евра, а цело куп на 
вред ност про јек та је 300.000 евра. 

Пред став ник деле га ци је Европ ске 
уни је у Срби ји Ште фан Худо лин, уру чио 
је кљу че ве вози ла и иста као важност 
њихо ве упо тре бе.

– У слу ча ју попла ва вози ла ће слу жи
ти за ева ку а ци ју и тран спорт, а вози ла 
су првен стве но наме ње на за сва ко
днев ну упо тре бу осо ба ма са посеб ним 
потре ба ма и осо ба ма са инва ли ди те
том. Ово је део испо ру ке, чека мо да 
стиг ну и чам ци, који ће се кори сти ти 
у слу ча ју попла ва. Када чам ци стиг ну, 
доћи ћемо да при су ству је мо дона ци
ји чама ца Црве ном крсту у Срем ској 
Митро ви ци – рекао је Ште фан Худо
лин.

О томе коли ко је Град уче ство вао у 
овом про јек ту и на који начин, нешто 
више рекао је начел ник за здрав стве ну 
и соци јал ну зашти ту Воји слав Мир нић.

– Ула га ња Гра да када је у пита њу 

овај про је кат веза на су за три гара жна 
места, ура ди ли смо нов кров и насу ли 
смо терен при ла зног пута. Вред ност 
ове инве сти ци је је 336.000 дина ра. 
Пре ко Аген ци је за сма ње ње сиро ма
штва, при ли ком изво ђе ња радо ва били 
су анга жо ва ни соци јал но угро же ни 
људи, кори сни ци соци јал не помо ћи. 
Пет кори сни ка соци јал не помо ћи било 
је анга жо ва но на овом про јек ту – рекао 
је Мир нић.

У име Црве ног крста, на дона ци ји се 
захва ли ла и Татја на Јован че вић, секре
тар ка Црве ног крста.

– Дана шња дона ци ја допри но си томе 
да смо у могућ но сти да оства ри мо сво
ју миси ју, да олак ша мо људ ску пат њу. 
Биће мо у ста њу да помог не мо људи ма 
који ма је ова врста помо ћи потреб на, ту 
мисли мо на пре воз осо ба са инва ли ди
те том и пре воз ста рих и немоћ них који 
нису били у ста њу да кори сте услу ге 
здрав стве не и соци јал не зашти те, због 
уда ље но сти од гра да. Од сада ће бес
плат но има ти пре воз и ова кав вид услу
ге ће им бити досту пан од почет ка окто
бра – иста кла је Татја на Јован че вић.

У име Општи не Шид, на дона ци
ји се захва лио помоћ ник пред сед ни ка 
Општи не Иви ца Јовић.

– Ово је зна ча јан про је кат који је 
у сарад њи са хрват ским удру же њем 
„Буба ма ра“, наме њен осо ба ма са инва
ли ди те том. При ли ком попла ва има ли 
смо про блем са ева ку а ци јом таквих 
осо ба. Ова вози ла ће олак ша ти живот 
осо ба ма са инва ли ди те том, које има ју 
про блем у сва ко днев ном функ ци о ни са
њу – иста као је Јовић.

С. Кота ра нин

Уру че ње дона ци је Гра ду Срем ска Митро ви ца и Општи ни Шид

Нова вози ла за Црве ни крст

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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НОВЕ УСЛУ ГЕ СОЦИ ЈАЛ НЕ ЗАШТИ ТЕ

Пер со нал ни аси стен ти и лич ни 
пра ти о ци за 13 кори сни ка 

Општи на Ириг је зајед но са сво јим 
про јект ним парт не ри ма, Цен тром за 
соци јал ни рад и Хума ни тар ном орга

ни за ци јом „Деч је срце“ одр жа ла завр шну 
кон фе рен ци ју про јек та „Уна пре ђе ње соци
јал не инклу зи је деце и одра слих са инва
ли ди те том кроз уво ђе ње нових соци јал них 
услу га у Општи ни Ириг“ који је финан си ран 
сред стви ма Европ ске уни је у изно су од око 
160 хиља да евра. Уво ђе њем нових соци
јал них услу га у зајед ни ци  пер со нал ног 
аси стен та и лич ног пра ти о ца, услу ге су се 
реа ли зо ва ле за 13 кори сни ка, осам одра
слих осо ба и пето ро деце, а пру же не су 
од стра не 11 ново за по сле них лица обу че
них од стра не акре ди то ва не инсти ту ци је за 
пру жа ње ове врсте услу ге. Кон фе рен ци ја је 
одр жа на у уто рак 26. сеп тем бра, а при сут ни 
су били пред став ни ци Цен тра за соци јал ни 
рад, локал не само у пра ве, пред став ни ца 
Хума ни тар не орга ни за ци је „Деч је срце“, као 
и лич ни пра ти о ци, пер со нал ни аси стен ти и 
осо бе са инва ли ди те том. 

Мио драг Бебић, заме ник пред сед ни
ка Општи не Ириг иста као је да је носи лац 
овог про јек та била Општи на Ириг, а да је 
про је кат реа ли зо ван зајед но са Цен тром 
за соци јал ни рад и са Хума ни тар ном орга
ни за ци јом „Деч је срце“. На овај начин, 
умно го ме ће бити олак шан живот како ста
ра те љи ма, тако и роди те љи ма осо ба са 
инва ли ди те том. 

Про је кат је допри нео и запо шља ва њу 
неза по сле них ста нов ни ка општи не Ириг.

 Дра го нам је да је про је кат запо слио 11 
људи који су обу че ни како би уна пре ди ли 
сво је зна ње и иску ство у пру жа њу услу га 
пер со нал не аси стен ци је и лич ног пра ти о ца, 
што им је уве ћа ло шан се за про на ла же ње 
запо сле ња у будућ но сти. Ово је тако ђе био 
један од при о ри те та про је ка та и нада мо 
се да ће он послу жи ти као при мер добре 
прак се у дру гим општи на ма у наме ри да се 
пове ћа про це нат запо сле ног рад но спо соб

ног ста нов ни штва – рекла је Сил ва на Лаћа
рац, дирек то ри ца Цен тра за соци јал ни рад.

Уво ђе њем нових услу га, пру же на је подр
шка соци јал ној инклу зи ји деце и одра слих 
са инва ли ди те том, уна пре ђе ни су капа
ци те ти кори сни ка да се само стал но носе 
са сва ко днев ним живо том и побољ шан је 
ква ли тет живо та њихо вих поро ди ца и ста
ра те ља. 

Сте ван Луков њак из Врд ни ка добио је 
свог лич ног аси стен та. Њего ва помоћ ће му, 
каже, зна чи ти мно го. 

 Ово мно го зна чи осо ба ма са инва ли
ди те том кон крет но када је у пита њу моја 

дијаг но за, пара пле ги ја, одно сно ква дри пле
ги ја, повре да кич ме ног сту ба где је осо ба 
непо крет на, а живи са супру гом, мај ком или 
неким ко је физич ки сла би ји, туђа помоћ 
мно го добро дође. Мој пер со нал ни аси
стент зове се Дејан Мило са вље вић. Осо
бе са тешком дијаг но зом зави се од туђе 
помо ћи и зато је зна чај но што смо осам 
сати рада нашег аси стен та, могли да рас
по ре ди мо како нама одго ва ра и ускла ди мо 
вре ме кад нам је потреб но – каже Сте ван 
Луков њак који је ову повре ду задо био пре 
34 годи не у сао бра ћај ној несре ћи. 

Весна Нин ко вић, од 1. сеп тем бра ради 

као лич ни пра ти лац јед ном деча ку из Ири
га. Њене оба ве зе су да га води у шко лу, 
при су ству је на свим часо ви ма зајед но са 
њим и по потре би ради са њим дома ће 
задат ке код куће. 

 По стру ци сам дипло ми ра ни био лог. 
Ради ла сам у шко ли јед но вре ме и хте ла 
сам да се опро бам са децом у инклу зи ји, 
била сам упо зна та и са про гра мом инклу
зи је у шко ли. Та деца су доста осе ћај ни ја и 
зна ју да буду вео ма захвал на кад им нешто 
учи ни те што им одго ва ра. Про на шла сам 
се у томе. Четво ро деце из Ири га поха ђа
ју Шко лу за сред ње и основ но обра зо ва ње 
„Милан Петро вић“ у Новом Саду. Возач и ја 
оде мо по децу, одве зе мо их у шко лу, а ја 
потом оста јем са јед ним дете том на часо
ви ма. Њему је потреб на помоћ док оста
ли могу само стал но при су ству ју наста ви. 
Дете се вер бал но не изра жа ва, на ступ њу 
је дете та дру ге годи не, а има 11 годи на. 
Са таквом децом иде те на осе ћај, пого то
во такво дете са којим сам ја, које не при
ча, али пре по зна те неке њего ве потре бе и 
осе ћа је. Види те кад вам пока же нешто, кад 
жели нешто. Њего ви роди те љи кажу како 
ме је дете заво ле ло и како је то њима јако 
вели ка помоћ с обзи ром на то да је дете 
јако спе ци фич но и хипе рак тив но – дода је 
Весна Нин ко вић. 

Општи на Ириг је пот пи са ла уго вор са 
деле га ци јом Европ ске уни је у Срби ји 20. 
децем бра 2015. годи не, а укуп на вред ност 
про јек та је око 183 хиља де евра од чега је 
Европ ска уни ја финан си ра 88 одсто, док је 
допри нос Општи не Ириг око 22.000 евра. 

Ова актив ност је део про јек та „Подр шка 
Европ ске уни је инклу зив ном дру штву“ коју 
финан си ра ЕУ са 5,4 мили о на евра, а који 
спро во ди деле га ци ја Европ ске уни је у Репу
бли ци Срби ји у сарад њи са Мини стар ством 
за рад, запо шља ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња. 

С. Ста не тић 

Са завр шне кон фе рен ци је

Уво ђе њем нових
соци јал них услу га

у зајед ни ци
- пер со нал ног

аси стен та и лич ног
пра ти о ца, услу ге су
се реа ли зо ва ле за

13 кори сни ка
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ИНЂИ ЈА

Асфал ти ра ње 
68 ули ца 

У току је при пре ма нај ва
жни јег капи тал ног про јек та 
у општи ни Инђи ја, а реч је о 
асфал ти ра њу свих неас фал
ти ра них ули ца. Како су иста
кли пред став ни ци ЈП „Инђи ја 
пут“, добар део посла већ је 
ура ђен захва љу ју ћи зајед нич
ком анга жо ва њу свих субје ка
та који су укљу че ни у изра ду 
и реа ли за ци ју тог вели ког 
инфра струк тур ног про јек та.

Зоран Мили ће вић, дирек
тор ЈП „Инђи ја пут“ исти че 
да је реч не само о изра ди 
јед ног, већ 68 про је ка та, јер 
се ради за сва ку ули цу пона
о соб.

 Уло жи ли смо вели ку енер
ги ју како бисмо могли да га 
реа ли зу је мо сле де ће годи не. 
У пита њу је врло сло жен про
је кат у који су укљу че ни изво
ђа чи радо ва, про јек тан ти, 
гео ме три, ката стар и урба ни
сти који сви зајед но раде овај 
посао  каже Мили ће вић.

Дирек тор ЈП „Инђи ја пут“ 
није могао да пре ци зи ра када 
ће тач но поче ти радо ви.

 Не зави си све од нашег 
јав ног пред у зе ћа. Нај ве ћи 
део посла је завр шен али је 
неза хвал но гово ри ти када 
ће све бити завр ше но, могу 
само рећи да смо при кра ју. 
Први корак је изра да про јект
нотех нич ке доку мен та ци је, 
затим сле ди јав на набав ка 
па тек на кра ју кре ће мо са 
радо ви ма на тере ну, радо ви
ма на асфал ти ра њу 68 ули ца 
на тери то ри ји целе општи не 
Инђи ја. Тај посао ће сва ка ко 
бити спро ве ден током 2018. 
Годи не  исти че дирек тор на 
кра ју. М. Ђ.

ДОМ ЗДРА ВЉА ИНЂИ ЈА

Зна чај но сма ње на дуго ва ња 
Дуго ва ња инђиј ског Дома здра

вља „Др Мило рад Мика Павло
вић“ зна чај но су сма ње на у 

послед њих неко ли ко месе ци захва
љу ју ћи сред стви ма која је локал на 
сам пу пра ва издво ји ла за ту наме
ну. Општи на Инђи ја је до сада упла
ти ла на рачун Дома здра вља чак 80 
мили о на дина ра, а тај новац је даље 
про сле ђен фар ма це ут ским кућа ма 
и рад ни ци ма који ма годи на ма нису 
испла ћи ва ни пут ни тро шко ви каже 
Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи не 
Инђи ја.

 Успе ли смо тим сред стви ма, изме

ђу оста лог,  да сма њи мо дуго ва ње 
пре ма фар ма це ут ској кући Феникс 
за 35 мили о на дина ра. Дуго ва ња у 
оста ле три фар ма це ут ске куће све ли 
смо на нулу, док смо чак 45 мили о на 
дина ра испла ти ли на име неис пла
ће них пут них тро шко ва рад ни ци ма 
ове здрав стве не уста но ве  каже Гак 
и дода је:

 То све се не види, али смо спре чи
ли да дође до бло ка де рачу на Дома 
здра вља и евен ту ал не после ди це које 
би ути ца ле на нор мал но функ ци о ни
са ње уста но ве. 

Пред сед ник Општи не Инђи ја каже 

да све што су чини ли у послед ње 
вре ме, када је у пита њу инђиј ски Дом 
здра вља и није толи ко видљи во, али 
да су пре у зе ли на себе реша ва ње 
про бле ма који се годи на ма није реша
вао.

 Наши сугра ђа ни виде која смо 
дуго ва ња пре у зе ли и у ко јој мери смо 
их  реши ли, да и не спо ми њем дуго ва
ња која су насле ђе на у јав ним пред у
зе ћи ма. Ради мо саве сно и одго вор но 
и то гра ђа ни могу да при ме те, а када 
опо ра ви мо буџет, све што буде мо 
ради ли  биће видљи ви је  каже Гак.

 М. Ђ.

На по след њем са стан ку Си сте ма 48 
у Ин ђи ји одр жа ном у пе так, 29. сеп
тем бра сво је дво не дељ не из ве шта је 

под не ла су јав на ко му нал на пред у зе ћа „Ко
му на лац“, „Во до вод и ка на ли за ци ја“ и ЈП 
„Ин гас“. 

Из из ве шта ја ин ђиј ског „Ко му нал ца“ мо
гло се чу ти да ће у на ред них не де љу да
на кре ну ти ра до ви на за ме ни пла стич них 
кро во ва на ста рим те зга ма ко је се на ла зе 
у до њем де лу Град ске пи ја це. По след ње 
не вре ме ко је је за хва ти ло под руч је оп шти
не Ин ђи ја на пра ви ло је вид на оште ће на на 
већ до тра ја лим те зга ма због че га ће се из
во ди ти по ме ну ти ра до ви што је по твр дио и 
вр ши лац ду жно сти ди рек то ра ЈКП „Ко му на
лац“ Ду шан Ле ма ић.

У на ред них не де љу да на у пот пу но сти 
ће би ти за ме ње на оште ће на кров на кон

струк ци ја ка ко би љу ди ма ко ји ко ри сте на
ше услу ге и вр ше про да ју на тим пи јач ним 
ме сти ма обез бе ди ли до бре усло ве за рад 
ка же Ле ма ић и до да је да Град ска пи ја ца у 
Ин ђи ји по се ду је укуп но 300 те зги, од че га се 
око 90 на ла зи у до њем де лу у ко јем су пред
ви ђе ни по ме ну ти ра до ви.

Ле ма ић ка же да ће ком плет на ре кон струк
ци ја Град ске пи ја це са че ка ти не ко вре ме и 
да не ће по че ти до кра ја го ди не. То ком је се
ни и зи ме не ће се ра ди ти на ре кон струк ци
ји пи ја це јер се ни су сте кли сви нео п ход ни 
усло ви за ре а ли за ци ју тог про јек та.

Вр ши лац ду жно сти ди рек то ра ЈКП „Ко му
на лац“ Ин ђи ја ис та као је да је у по след ње 
две не де ље то пред у зе ће на име за ку па пи
јач них те зги на днев ној ба зи при хо до ва ло 
око 110 хи ља да ди на ра.

М. Ђ.

СА САСТАНКА СИСТЕМА 48 

Радови на пијаци

Састанак Систем 48



94. OKTOBAR 2017.  M NOVINE

НОЋ ИСТРА ЖИ ВА ЧА У ИНЂИ ЈИ

Нау ка није баук

Ноћ истра жи ва ча у петак, 29. сеп тем бра про
сла ви ла је осми рођен дан у Срби ји. Ове 
годи не, под сло га ном Зна ње на оглед, истра

жи ва ло се у 11 гра до ва, међу који ма је био и један 
срем ски, Инђи ја. Уче сни ци из свих инђиј ских 
основ них и сред њих шко ла и из ОШ „Бра ћа Гру ло
вић“ Бешка опро ба ли су се у број ним екс пе ри мен
ти ма које су при пре ма ли месе ци ма уна зад.

 Деца су при пре ми ла неко ли ко огле да из био ло
ги је, хеми је и физи ке. Изме ђу оста лог, систе ма ти ку 
одре ђе них орга ни за ма, јаје у боци, све ће које се 
гасе при нестан ку кисе о ни ка и мно ге дру ге. При
пре ма ли смо се неко ли ко месе ци како би се посе
ти о ци ма у окви ру Ноћи истра жи ва ча пред ста ви ли 
на нај бо љи могу ћи начин  рекла је Гора на Лукић, 
про фе сор био ло ги је у ОШ „Бра ћа Гру ло вић“ 
Бешка.

Коор ди на тор РеФо куС про је ка та Ноћи истра жи
ва ча у Срби ји је Инсти тут за био ло шка истра жи ва
ња „Сини ша Стан ко вић“ са парт не ри ма, При род но 
мате ма тич ким факул те том из Ниша, Цен тром за 
про мо ци ју нау ке и Заво дом за зашти ту спо ме ни ка 
кул ту ре из Кра гу јев ца. Ноћ истра жи ва ча финан си
ра на је из про гра ма Хори зонт 2020 који пред ста
вља нај ве ћи про грам Европ ске уни је за истра жи
ва ње и ино ва ци о не делат но сти, а у окви ру пот про
гра ма Мари ја Скло дов ска  Кири. Део орга ни за ци је 
Ноћи истра жи ва ча, која је тре ћи пут одр жа на у 
Инђи ји, пре у зе ла је Општи на Инђи ја посред ством 
Кан це ла ри је за мла де.

Сања Васић, локал ни коор ди на тор Ноћи истра

жи ва ча иста кла је да су ове годи не у Инђи ју сти гли 
и гости из Бео гра да и Новог Сада.

 Уго сти ли смо цито ло ге са њихо ве две постав ке, 
пти ча ре са ново сад ског ПМФа, посе ти о ци су могли 
да се тести ра ју на поли гра фу и да погле да ју како се 
тек тон ске пло че кре ћу, упо зна ју раз не врсте пти ца 
и њихо ве сео бе  каже Васић и дода је да је основ ни 
циљ мани фе ста ци је про мо ци ја нау ке. 

– Жели мо да пока же мо, пре све га, нај мла ђи ма 
да нау ка није баук и да су науч ни ци обич ни људи, 
као и да сва ко може да се бави овим зани ма њем. 
Посе ти о ци Ноћи истра жи ва ча су нави кли на то да 
им увек при пре ми мо нешто зани мљи во, па је тако 
било и ове годи не – каже Сања Васић.

Кан це ла ри ја за мла де општи не Инђи ја обез бе ди
ла је лока ци ју и све што је нео п ход но да би се 
мани фе ста ци ја одр жа ла.

– Тра ди ци о нал но на шета ли шту у Ули ци Вој во де 
Сте пе и ове годи не нај мла ђи су пока за ли коли ко су 
спрет ни а ми, као Кан це ла ри ја за мла де, помо гли 
смо у орга ни за ци ји до нај сит ни јих дета ља  рекао је 
Дра ган Сур ла, коор ди на тор Кан це ла ри је за мла де 
општи не Инђи ја.

Орга ни за то ри Ноћи истра жи ва ча у Срби ји сло
жи ли су се да је мани фе ста ци ја испу ни ла свој циљ: 
мла ди науч ни ци су свој посао и зна ње при бли жи ли 
свим раз и гра ним умо ви ма а добра атмос фе ра, рас
по ло же ни мла ди људи, истра жи вач ки позив, спа ко
ван у при јем чи во и забав но рухо, као и ведро вече, 
обе ле жи ли су ову Ноћ истра жи ва ча.

М. Ђ.

У част срп ској сли кар ки која је при па да ла гене
ра ци ји срп ских модер ни ста, 29. и 30. сеп тем
бра у Бешки одр жа ни су четвр ти „Дани Дани

це Јова но вић“. Богат про грам запо чет је три би ном 
на тему „Умет ност, духов ност и филм“, након чега 
је упри ли че но књи жев но вече. У субо ту, 30. сеп тем
бра у окви ру дру ге вече ри поме ну те мани фе ста ци
је одр жа на је све ча на Ака де ми ја. Насту пи ли су хор 
„Ири да“ из Срем ске Митро ви це, ујед но су доде ље
не и награ де за нај бо ље ликов не и лите рар не радо
ве који су при сти гли на кон курс који Основ на шко ла 
„Бра ћа Гру ло вић“ и Дру штво срп скогрч ког при ја
тељ ства из Бешке орга ни зу ју већ четвр ту годи ну.

Дани ца Јова но вић је срп ска сли кар ка која је 
при па да ла гене ра ци ји срп ских модер ни ста, који су 
умет нич ко шко ло ва ње запо че ли почет ком 20. века, 
а њихов кре а тив ни успон су пре ки ну ли Бал кан ски и 

Први свет ски рат. Рође на је 4. јану а ра 1886. годи
не, а стре ља на на Петро ва ра дин ској твр ђа ви 12. 
сеп тем бра 1914. годи не. Сахра ње на је у зајед нич ку 
гроб ни цу на петро ва ра дин ском гро бљу. На годи
шњи цу смр ти, 12. сеп тем бра 1922. посмрт ни оста
ци Дани це Јова но вић и оста лих стре ља них Беш
ча на, из зајед нич ке гроб ни це, пре не ти су у Бешку. 
Ства ра лач ки опус Дани це Јова но вић први пут је 
пред ста вљен 1986. годи не ново сад ској, а убр зо 
потом и публи ци у Бешки и Инђи ји, моно граф ском 
изло жбом сли ка и црте жа аутор ке др Јасне Јова
нов. Усле ди ле су још две моно граф ске изло жбе 
2003. и 2007. годи не које су при ка за не и у Инђи ји. 
Постав ка из 2014. годи не упот пу ње на је поје ди ним 
ново от кри ве ним дели ма про ду бљу ју ћи при каз не 
само сли кар ског опу са Дани це Јова но вић, већ и 
лич но сти умет ни це. М. Ђ.

БЕШКА

Дани Дани це Јова но вић

Ноћ истра жи ва ча у Инђи ји 

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

НОВИ ПРО ЈЕ КТИ
У ОПШТИ НИ ИРИГ 
Боље гре ја ње у 
врти ћу и Дому 
здра вља

Покра јин ски секре тар за 
енер ге ти ку, гра ђе ви нар ство и 
сао бра ћај Ненад Грбић уру
чио је 26. сеп тем бра уго во ре 
пред став ни ци ма 11 уста но ва 
из раз ли чи тих локал них само
у пра ва на тери то ри ји Вој во
ди не. Одо бре на су сред ства 
за уград њу солар них пане ла у 
Дому здра вља Ириг у изно су 
од 1.742.056 дина ра. Општи на 
Ириг суфи нан си ра реа ли за
ци ју про јек та са 871.028 дина
ра тако да је укуп на вред ност 
про јек та 2.613.084 дина ра. 
Уго вор је пот пи са ла дирек то
ри ца Дома здра вља Ириг др 
Биља на Мило ше вић. Тако ђе, 
Дечи ја уста но ва Ириг је оства
ри ла пра во по осно ву кон кур са 
за суфи нан си ра ње реа ли за ци је 
про је ка та кори шће ња био ма се 
за про из вод њу топлот не енер
ги је у јав ним уста но ва ма и то у 
објек ту Дечи је уста но ве „Вила“ у 
Врд ни ку. Одо бре на су сред ства 
за рекон струк ци ју машин ских 
инста ла ци ја у врти ћу у Врд ни
ку (заме на котло ва) у изно су 
од 3.927.008 дина ра. Општи на 
Ириг суфи нан си ра реа ли за ци ју 
про јек та са 1.963.732 дина ра, 
тако да је укуп на вред ност про
јек та 5.890.740 дина ра. Уго вор 
је пот пи са ла дирек то ри ца Дечи
је уста но ве, Јеле на Вида но вић.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА 
Новем бар ска
награ да

Град  Срем ска Митро ви ца 
упу тио је јав ни позив за под но
ше ње ини ци ја ти ве за доде лу 
Пла ке те и Новем бар ске награ
де за 2017. годи ну. Новем бар
ска награ да је град ско при зна
ње, а доде љу је се сва ке дру ге 
годи не почев од 2009. годи не, 
гра ђа ни ма у знак при зна ња за 
зна чај на достиг ну ћа у обла сти 
при вре де, обра зо ва ња, здрав
ства, нау ке, кул ту ре, спор та и 
за посе бан допри нос на афир
ма ци ји гра да. Пла ке та Гра да 
доде љу је се прав ним лици ма 
и гра ђа ни ма који су се посеб
но иста кли сво јом делат но шћу 
на хума ни тар ном, кул тур ном и 
дру гом пла ну, а награ да под
ра зу ме ва уру че ње дипло ме. 
Ини ци ја ти ве за доде лу награ да 
покре ћу пред у зе ћа, уста но ве, 
орга ни за ци је и гра ђа ни, а обра
зло же не писме не ини ци ја ти ве 
се под но се Коми си ји за при
зна ња Скуп шти не Гра да Срем
ска Митро ви ца, путем Град
ске упра ве за кул ту ру, спорт 
и омла ди ну, закључ но са 10. 
окто бром. 
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ДВЕ ДЕЦЕ НИ ЈЕ СПЕ ЦИ ЈАЛ НОГ РЕЗЕР ВА ТА ПРИ РО ДЕ ЗАСА ВИ ЦА

Првих 20 годи на

Спе ци јал ни резер ват при ро де 
Заса ви ца на све ча но сти у Визи
тор ском цен тру про шлог пет ка, 

29. сеп тем бра обе ле жио је 20 годи на 
посто ја ња. Дав не 1997. годи не Вла да 
Срби је про гла си ла је Заса ви цу спе
ци јал ним резер ва том при ро де прве 
кате го ри је и дала га на упра вља ње, 
у то вре ме по први пут невла ди ној 
орга ни за ци ји, Покре ту гора на Срем
ске Митро ви це. 

Овај про стор наста њен је мно
гим рет ким биљ ним и живо тињ ским 
врста ма и једин ствен је по мно го 
чему. За ове две деце ни је кроз Заса
ви цу је про шло 500.000 гости ју, од 
тога 50.000 стра на ца пре све га захва

љу ју ћи кам пу у окви ру резер ва та. 
Све ча ност у част Заса ви це била је 

при ли ка и да управ ник резер ва та Сло
бо дан Симић под се ти како је открио 
Заса ви цу.

 Кад људи ма при чам како је Заса ви
ца откри ве на, сви мисле да је то козе
ри ја. А при ча је жива исти на. Ја сам 
оти шао у Заса ви цу и нај ео се пече ња 
код стри ца моје дру ге бив ше жене и 
кад ми је било досад но да седим за 
сто лом, сетим се неке баре коју су ми 
поми ња ли и питам дома ћи не, какву 
ви то бару овде има те. Кажу они, има 
ту бара иде негде до Дри не. И ја тог 
дана, са те сла ве, одем на Шума ре ву 
ћупри ју у Заса ви ци један и тамо откри
јем и себи и Митро ви ци и Срби ји нову 
реку. Мени је Заса ви ца изгле да ла као 
нека мит ска река, пот пу но изгу бље на 
и забо ра вље на. Окол ни мешта ни који
ма су њиве уда ра ле у Заса ви цу, зна ли 
су за њу, али они који ма су њиве ишле 
пре ма Сави пој ма нису има ли. Тај 

Лепо ту, једин стве ност и јед но став ност 
Заса ви це Љуби ша Тешић пре то чио је у 
фото мо но гра фи ју, која је про мо ви са на 
про шлог пет ка, 29. сеп тем бра. 

 Почео сам фото мо но гра фи ју са рече
ни цом бај ка посто ји. Фото гра фи је саме за 
себе при ча ју сво ју при чу. Моно гра фи ју 
чине фото гра фи је 34 ауто ра које су наста
ја ле послед њих 20 годи на и заи ста ми је 
било тешко да се међу 1.000 фото гра фи ја 
одлу чим за оне које ће чини ти ову бај ку, 
како би је учи ни ле што леп шом. Надам се 
да ћете ужи ва ти у лепо ти ове бај ке која се 
зове Заса ви ца – пору чио је Тешић.

Бај ке посто је

За ове две деце ни је 
кроз Заса ви цу

је про шло 500.000 
гости ју, од тога 50.000 

стра на ца пре све га 
захва љу ју ћи кам пу
у окви ру резер ва та

Спе ци јал ни резер ват при ро де Заса ви ца обе ле жио две деце ни је посто ја ња

Мини стар Горан Три ван и управ ник резер ва та Сло бо дан Симић
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сусрет са Заса ви цом је био као неко 
про ви ђе ње. Оку пио сам при ја те ље из 
Покре та гора на и оби шли смо бару и ја 
сам одмах видео да ту има неког луди
ла. Нисам рели ги о зан, али при зна јем 
да се тада у мом живо ту дого ди ло 
истин ско чудо – испри чао је Симић. 

Захва љу ју ћи умбри, једин стве ној 
риби која је про на ђе на у бари, Заса ви
ца је про гла ше на за спе ци јал ни резер
ват при ро де. 

 Наш мото је 20 годи на љуба ви 
и зашти те. Ми смо пре све га добри 
дома ћи ни, овде се нико није лоше осе
ћао и у окто бру зато оче ку је мо 500.000 
посе ти о ца. Имам сјај ну еки пу и моја је 
сре ћа да сам умео да иза бе рем сјај не 
људе који ће зајед но сам ном да воде 
овај резер ват 365 дана у годи ни. Без 
тога нема успе ха. А то могу да изне
су само они који воле свој посао и који 
га раде са задо вољ ством. Имам при
ви ле ги ју да сам један од рет ких људи 
који је успео да од хоби ја напра вио 
посао од којег може да живи – иста као 
је Сло бо дан Симић.  

У резер ват је до сада уло же но око 

три мили о на евра. Заса ви ца се исти
че у погле ду зашти те при ро де, раз во ја 
одр жи вог тури зма, а пре по зна тљи ва је 
и по раз во ју аутох то них раса и про из
во да од тих живо ти ња. 

 Са сигур но шћу могу рећи да је 
Заса ви ца нај по зна ти ји резе р ват при ро
де у Срби ји, као и да је међу нај по зна
ти јим резер ва ти ма при ро де у Евро пи и 
све ту због мага ре ћег про гра ма, аутох
то них раса и про из во да које нуди мо. 
Не посто ји нијед но при зна ње у земљи 
из обла сти зашти те живот не сре ди не и 
тури зма које Заса ви ца за ових 20 годи
на није доби ла – са поно сом је изнео 

ове подат ке управ ник резер ва та. 
Оно што Симић тако ђе исти че је и 

чиње ни ца да је од 1997. до данас сва
ка власт у Срем ској Митро ви ци подр
жа ва ла раз вој Заса ви це. Спе ци јал ни 
резер ват при ро де Заса ви ца са сигур
но шћу јесте бренд Срем ске Митро ви
це, а како је иста као митро вач ки гра
до на чел ник Вла ди мир Сана дер, за 
Срем ску Митро ви цу је Заса ви ца око
сни ца тури стич ког раз во ја.

 Ми ћемо се тру ди ти да и у наред
ним годи на ма акце нат ста ви мо на 
тури стич ку пону ду гра да, пре све га на 
при род ни резер ват Заса ви ца и антич
ки Сир ми јум. План је да се још нека 
језе ра ста ве у функ ци ју, да отво ри мо 
још кам по ва, бици кли стич ких ста за и 
рута, да пове же мо Заса ви цу и Фру
шку гору, а све то пре ко Сир ми ју ма, јер 
веру јем да сви може мо добро да живи
мо од тури зма – изја вио је Сана дер. 

Све ча но сти пово дом 20 годи на 
Заса ви це при су ство вао је и мини стар 
зашти те живот не сре ди не Горан Три
ван, који је иста као да је Заса ви ца при
мер да у Срби ји није немо гу ће тра ја ти 
20 годи на и да Покрет гора на добро 
газду је овим резер ва том, који је при
мер кон ти ну и те та и љуба ви.

Дирек то р ка Завода за зашти ту при
ро де Вој во ди не Биља на Пањ ко вић 
оба ве сти ла је при сут не да је Завод 
ура дио нову сту ди ју зашти те Заса ви
це, са про ши ре њем гра ни ца и да се 
сту ди ја нала зи тре нут но у мини ста р
ству. Оче ку је се да ће се доби ти нова 
уред ба о резер ва ту Заса ви ца о ширим 
гра ни ца ма и она ће тако ђе бити дана 
на упра вља ње Покре ту гора на из 
Срем ске Митр о ви це. 

Управ ник резер ва та, посе бан као и 
увек, је сви ма они ма који су послед
њих 20 годи на пома га ли и про мо ви са
ли спе ци јал ни резе р ват при ро де уру
чио нео бич не захвал ни це. Захвал ни це 
у обли ку лици дер ског срца и сли ке 
доби ле су и М нови не, медиј ска кућа 
која је увек радо про мо ви са ла Заса
ви цу, а награду је примила новинарка 
Биљана Селаковић. 

Биља на Села ко вић
Фото: Вла ди мир Цуца нић

Захва љу ју ћи пот пи су тада шњег мини
стра еко ло ги је Јор да на Алек си ћа 1997. 
годи не Заса ви ца је про гла ше на за спе ци
јал ни резер ват при ро де прве кате го ри је. 
Јор дан Алек сић је са при сут ни ма поде
лио и неко ли ко инте ре сант них дета ља из 
њего ве и Сими ће ве лич не исто ри је.

 Сми сли Симић да се у мага ре ћем 
мле ку купа туђа жена и каже мени, Јоцо 
то нико као ти не може боље про мо ви са
ти и ја то про мо ви шем. Након неког вре
ме на зове ме да ми каже да морам да 
одр жим један озби љан говор, ја га питам 
о чему, а он ми каже откри вам спо ме ник 
магар цу. И ја одр жим говор. Ето то је 
наша зани мљи ва исто ри ја – казао је 
Алек сић.

А да је Сло бо дан Симић Баћа, за којег 
у шали овда шњи поли ти ча ри кажу, сви су 
про ла зни, само Баћа оста је, одли чан и 
мар ке тин шки струч њак, у при лог гово ри 
чиње ни ца да су на про мо ци ји зашти ће них 

врста у Заво ду за зашти ту при ро де Вој во
ди не 90их годи на нови на ри уме сто да 
покло не пажњу при род ним вред но сти ма, 
сни ма ли вилу са Заса ви це, коју је у том 
момен ту на истом дога ђа ју Симић про мо
ви сао.

Вила са
Заса ви це

Сло бо дан Симић наво ди да га је при јат
но изне на дио пода так да се у уџбе ни ку 
мате ма ти ке за 4. раз ред основ не шко ле 
нала зи зада так посве ћен Заса ви ци, 
њеним живо ти ња ма и про из во ди ма. Тема 
задат ка се одно си на цену мага ре ћег сира 
про из ве де ног у Заса ви ци.  

Сир у
мате ма ти ци

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер на ску пу пово дом рођен да на Заса ви це

Вила са Заса ви це

Како је иста као 
митро вач ки

гра до на чел ник
Вла ди мир Сана дер, 

за Срем ску Митро ви цу 
је Заса ви ца око сни ца 

тури стич ког раз во ја
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САСТАНАК ДИРЕКТОРА ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРЕМСКОГ ОКРУГА

Размена искуства 

У циљу боље коор ди на ци је у раду и 
раз ме не иску ста ва, у Цен тру за 
соци јал ни рад у Шиду про шле сре

де, 27. сеп тем бра одр жан је рад ни саста
нак свих дирек то ра уста но ва соци јал не 
зашти те са тери то ри је Сре ма. Добро до
шли цу дирек то ри ма поже лео је пред сед
ник Општи не Шид Пре драг Вуко вић, исти
чу ћи да је за добар и ефи ка сан рад Цен
та ра за соци јал ни рад од вели ког зна ча ја 
сарад ња са локал ним само у пра ва ма.

 Такав пози ти ван при мер је овде у 

Шиду. Дирек тор Цен тра за соци јал ни рад 
је сво јим доса да шњим радом то и пока
зао. То је одго во ран и хуман посао и из 
тог раз ло га сарад ња са локал ним само у
пра ва ма мора бити на врхун ском нивоу 
како би било боље и нашим кори сни ци
ма и сви ма нама који смо на истом 
задат ку, да живи мо боље и ква ли тет ни је 
 иста као је Пре драг Вуко вић.

Саста нак дирек то ра Цен та ра за соци
јал ни рад из Сре ма, наста вак је добре 
сарад ње дирек то ра.

 Поен та ових саста на ка је ујед на чи ва
ње прак се, како бисмо могли зајед но да 
доно си мо одлу ке и како бисмо брже да 
реа го ва ли, с обзи ром на то да наши 
кори сни ци нису само из Шида и окол них 
места. Посто је ситу а ци је у који ма мора
мо зајед нич ки доно си ти одлу ке. Ми 
зајед но насту па мо пре ма мини стар ству, 
зајед но се дого ва ра мо и увек одлу ке 
доне те на ова квим састан ци ма има ју 
вели ку тежи ну. Ово је дру ги пут да се 
саста је мо и надам се да ће се та тра ди
ци ја оку пља ња наста ви ти. То је важно 
како за нас дирек то ре, тако и за локал не 
само у пра ве, јер овим начи ном пока зу је
мо и озбиљ ност у нашем раду и вели ку 
одго вор ност  иста као је дирек тор Цен
тра за соци јал ни рад Дејан Лога ру шић.

Циљ одр жа ва ња ова квих саста на ка 
дирек то ра уста но ва соци јал не зашти те 
је изме ђу оста лог и  реви та ли за ци ја пре
ђа шњег ста ња Цен та ра за соци јал ни 
рад.

 На састан ци ма изно си мо зајед нич ке 
про бле ме, реша ва мо их и дого ва ра мо се 
како би били што ефи ка сни ји у свом 
раду. Закљу чак са саста на ка је да се и у 
наред ном пери о ду саста је мо како бисмо 
на вре ме уочи ли кон крет не про бле ме 
који су нам углав ном слич ни и које на 
ова кве начи не зајед нич ки, може мо ефи
ка сни је реши ти  изја вио је дирек тор 
Цен тра за соци јал ни рад у Руми Сло бо
дан Кра сић.

Дирек то ри су мишље ња да су ова кви 
састан ци лепа и успе шна прак са.

 Један пут месеч но ћемо се саста ја ти 
на ова квим састан ци ма како бисмо раз
ме ни ли иску ства како би на нивоу нашег 
Срем ског окру га, успо ста ви ли још бољу 
сарад њу. И до сада смо лепо сара ђи ва
ли, али мислим да се увек може ура ди ти 
још боље и ква ли тет ни је. И у том циљу је 
и наш дана шњи саста нак у Шиду да раз
ме ни мо иску ства и да допри не се мо да 
соци јал на зашти та у Срем ском окру гу 
буде у корист свих наших сугра ђа на  
рекла је дирек то р ка Цен тра за соци јал ни 
рад у Инђи ји Жељ ка Годић Авра мо вић.

Пред сед ник Општи не Шид Пре драг 
Вуко вић, уру чио је пут нич ко ком би вози ло 
в.д. дирек то ру Цен тра за соци јал ни рад 
Шид Деја ну Лога ру ши ћу. Ком би вози ло за 
потре бе инва лид них лица, Цен тар за 
соци јал ни рад у Шиду доби ло је из европ
ских фон до ва  на осно ву про јек та пре ко
гра нич не сарад ње Срби је и Хрват ске „Гра
ни це без огра ни че ња  побољ ша ње ква ли
те та живо та за мар ги на ли зо ва не гру пе 
кроз при ступ људи – људи ма“.

 Ово је први про је кат Репу бли ке Хрват
ске и Општи не Шид на осно ву пре ко гра
нич не сарад ње, што је вео ма пози тив но 
јер  кому ни ка ци ја изме ђу Срби је и Хрват

ске тре ба да посто ји и да се уна пре ди и у 
будућ но сти. Вред ност чита вог про јек та 
изно си 300.000 евра, а ово вози ло нам је 
било пре ко потреб но. У овој уста но ви су 
сада обез бе ђе ни аде кват ни усло ви за рад 
како за запо сле не тако и за кори сни ке, а и 
уве де не су и без бед но сне мере. Сви смо 
упо зна ти са неми лим дога ђа ји ма који су се 
про те клих месе ци деси ли у цен три ма за 
соци јал ни рад у Срби ји, а све сни смо и 
коли ки терет ова уста но ва носи посеб но 
данас у мигрант ској кри зи. Тако ђе морам 
да истак нем да сам вео ма задо во љан 
радом дирек то ра ове соци јал не уста но ве 
 иста као је Пре драг Вуко вић.

Ком би вози ло на дар

Састанак директора у Шиду

Дејан Логарушић и Предраг Вуковић поред донираног комби возила
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ИСПРАВ КА
У про шлом бро ју М нови на, на стра ни 13, у тек сту 

„Ако се не утвр ди кри ви ца, и суспен зи ја пада у 
воду“, дошло је до нена мер не гре шке. У делу тек
ста, гре шком је обја вље на рече ни ца која гла си: 
Њега тере ти Сла ви ца Раде вић...“ итд. Рече ни ца 

тре ба да гла си: „Њега тере ти Све тла на Гру ји чић, 
посред ним дока зи ма, а да на целом, дога ђа ју 
није била при сут на.“ Изви ња ва мо се, због нена
мер не гре шке, учи те љи ци Сла ви ци Раде вић и чита
о ци ма. 

ЈКП „ВОДО ВОД“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Рекон струк ци ја
мре же у гра ду
У скло пу изград ње кру жне сао бра ћај ни

це код „Хоро ско па“ еки пе ЈКП „Водо
вод“ Срем ска Митро ви ца изво де 

радо ве на рекон струк ци ји водо вод не мре же 
у ули ца ма Мило ша Оби ли ћа, Фру шко гор
ска и др Душа на Попо ви ћа. У про те клом 
пери о ду је поло же но око 400 мета ра нових 
поли е ти лен ских цево во да, углав ном већег 
преч ни ка (300 и 200 мили ме та ра). Оста ло је 
још да се ста ри цево во ди заме не новим на 
тра си дужи не око 250 мета ра, преч ни ка 160 
и 110 мили ме та ра. Упо ре до са овим радо ви
ма изгра ђе на су и два чвор на места у Фру
шко гор ској ули ци и јед но у Ули ци Мило ша 
Оби ли ћа, где је ста ри цево вод ста вљен ван 
функ ци је, а нови се нала зи на новој тра
си. Тако ђе, испред амбу лан те у Ули ци Др 
Душа на Попо ви ћа биће поста вљен један 
хидрант. Важан део посла је и рекон струк
ци ја кућ них при кљу ча ка за око 40 дома ћин
ста ва.

И у овом делу Фру шко гор ске ули це (од 
Дома Вој ске до „Хоро ско па“) се поста вља 
кана ли за ци о на мре жа, ово га пута у дужи ни 
од око 160 мета ра, са кућ ним при кључ ци ма. 
Овим ће бити зао кру же ни радо ви у ули ци 
која до сада није има ла кана ли за ци ју, што 
ће Митров ча ни ма у овом делу гра да конач
но омо гу ћи ти про пи са но одво ђе ње отпад
них вода.

 Сви нови еле мен ти који су угра ђе ни у 
систем водо снаб де ва ња омо гу ћи ће потро
ша чи ма ква ли тет ни ју испо ру ку воде, без 
ква ро ва и засто ја. Ова прак са у вези са 
обна вља њем кому нал не инфра струк ту ре 
пока за ла се као нај свр сис ход ни је реше ње 
и пра ви моме нат за изво ђе ње радо ва тог 
типа. Потро ша чи у овим ули ца ма због при
ро де посла повре ме но има ју кра ће пре ки
де у испо ру ци воде и овом при ли ком им се 
захва љу је мо на сарад њи и раз у ме ва њу. Рок 
за завр ше так ових радо ва је 15.окто бар, али 
с обзи ром на то да су нам еки пе на тере ну 
и викен дом, и уко ли ко лепо вре ме потра
је, посао би могао бити завр шен и рани је 
 рекао је Бори слав Бабић, в.д. дирек то ра 
ЈКП „Водо вод“ Срем ска Митро ви ца.

Да под се ти мо, про шле неде ље завр ше
ни су и радо ви код кру жне рас кр сни це код 
Елек тро вој во ди не, про ду жет ком водо вод не 
мре же до Шко ле за основ но и сред ње обра
зо ва ње „Ради вој Попо вић“. Нове водо вод не 
инста ла ци је у овој зони изград ње доби ли 
су потро ша чи у делу ули ца Пла нин ска, др 
Мила на Кости ћа и Фру шко гор ска. Поста
вље но је бли зу 200 мета ра новог цево во
да и рекон стру и са на су три чво ри шта са 
уград њом нових вен ти ла и дру ге опре ме. У 
Фру шко гор ској ули ци је ура ђе на ком плет на 
кана ли за ци о на мре жа. Љ. Јан ко вић

Радо ви у Фру шко гор ској ули ци

БОСУТ

У сусрет јесе ни
Мани фе ста ци ја „Игром и 

песмом у сусрет јесе ни“ одр жа на 
је у субо ту, 30. сеп тем бра у Босу
ту. Дога ђај је орга ни зо вао КУД 
„Босут“, под покро ви тељ ством 
Гра да Срем ска Митро ви ца. Овом 
дога ђа ји при су ство ва ли су гра до
на чел ник Срем ске Митро ви це 
Вла ди мир Сана дер и начел ник 
Град ске упра ве за кул ту ру спо рт 
и омла ди ну Или ја Недић. 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Наме штај
за шко лу 

У Шко ли за основ но и сред ње 
обра зо ва ње „Ради вој Попо вић“, 
про шлог четврт ка, 28. сеп тем бра 
орга ни зо ван је све ча ни при јем за 
све који су у про те клом пери о ду 
помо гли и дони ра ли одго ва ра ју
ћа сред ства шко ли која су 
потреб на за рад са децом са 
смет ња ма у раз во ју. Шко ла је на 
поклон доби ла наме штај.

РУМА

Завр ше но
гла са ње

Опре де љи ва ње гра ђа на за 
про јек те пред ло же не у окви ру 
тре ћег пар ти ци па тив ног буџе ти
ра ња запо че ло је 21. сеп тем бра 
гла са њем на Град ском тргу, а 
окон ча но је 30. сеп тем бра гла са
њем на Зеле ној пија ци.

Дра ган Коса но вић, шеф Оде
ље ња за локал ни еко ном ски раз
вој каже да се вели ки број гра ђа
на укљу чио у гла са ње.

Град ски про јект ни пред ло зи су 
адап та ци ја и сре ђи ва ње отво ре
ног спорт ског тере на код Дома 
здра вља (под ло ге на кошар ка
шком тере ну) и дечи јег игра ли
шта, изград ња лиф та за инва
лид на и дру га боле сна лица у 
Дому здра вља Рума, обно ва 
дечи јих игра ли шта у Лењи но вој и 
Косов ској ули ци у гра ду, изград
ња еко учи о ни це у Пољо при
вред ној шко ли и орма ри ћи за 
ђаке у град ским шко ла. Сео ски 
про јект ни пред ло зи су поста вља
ње моби ли ја ра за децу у Буђа
нов ци ма, Доњим Петров ци ма, 
Клен ку, Никин ци ма и Малим 
Радин ци ма, изград ња пар ка у 
цен тру Вог ња и уре ђе ње цен тра 
у Пла ти че ву. С. Џ. 
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OДБОРНИЦИ СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ РУМА УСВО ЈИ ЛИ РЕБА ЛАНС БУЏЕ ТА

Буџет већи за 53 мили о на
Одбор ни ци Скуп шти

не општи не Рума су 
на сед ни ци одр жа ној 

2. окто бра усво ји ли реба
ланс општин ског буџе та, а 
овом одлу ком при хо ди и 
рас хо ди су ускла ђе ни на 
вишем нивоу. Тач ни је, пла
ни ра ни су укуп ни при хо ди 
од 1.996.000.000 дина ра, а 
пове ћа ње у одно су на прет
ход ни реба ланс је за 53 
мили о на дина ра, што су 
при хо ди које општи на оче
ку је од Покра ји не. Основ ни 
раз лог за реба ланс је била 
доби је на сагла сност из 
Мини стар ства финан си ја 
на пове ћа ње масе сред ста
ва за пла те и то за Тури
стич ку орга ни за ци ју – која 
је поста ла инди рект ни 
буџет ски кори сник  и за 
УПВО „Поле та рац“ која је 
про шле годи не отво ри ла 
чети ри нове вас пит не гру пе 
и за то анга жо ва ла 14 нових 
рад ни ка.

Реба ланс је иско ри шћен и 
да се неке пози ци је за које 
се уви де ло да до кра ја годи
не неће бити потреб не пре
ком по ну ју, а исто вре ме но су 
отво ре не неке нове, јер су 
доби је на одре ђе на сред
ства на кон кур си ма, рекао 
је Сла ђан Ман чић. 

– Реба лан сом буџет ски 
при хо ди су већи за пре ко 50 
мили о на чиме се при бли жа
ва мо цифри од две мили

јар де. Мислим да је реал но 
да се то и достиг не с обзи
ром на то да смо за шест 
месе ци има ли нешто пре ко 
900 мили о на дина ра при хо
да, тако да та цифра није 
недо сти жна – сма тра пред
сед ник Ман чић.

Пре доно ше ња одлу ке о 
реба ла су, усво је на су и три 
аманд ма на на ову одлу ку 
које је под нео одбор ник 
Ненад Боро вић, а који су 
били тех нич ке при ро де.

На овој сед ни ци одбо р ни
ци су доне ли и одлу ку да 
пра зник Општи не Рума убу
ду ће буде 24. новем бар, у 

знак сећа ња на Вели ки 
народ ни збор који је тог 
дату ма дав не 1918. годи не 
одр жан у Руми, у кући др 
Жар ка Мила ди но ви ћа. На 
том ску пу, којем је при су
ство ва ло пре ко 300 пред
став ни ка из срем ских места, 
је доне та одлу ка  о при са је
ди ње њу Сре ма Кра ље ви ни 
Срба, Хрва та и Сло ве на ца.

Град ска сла ва биће Све ти 
краљ Сте фан Дечан ски која 
ће се при год но обе ле жа ва
ти, тако ђе, 24. новем бра.

Доне те су и две одлу ке 
веза не за план ску доку мен
та ци ју – а то је план детаљ

не регу ла ци је за део Бло ка 
111 дела цен трал не зона у 
Руми и изме не пла на гене
рал не регу ла ци је Добри на
ца. 

Првим је, изме ђу оста лог, 
омо гу ће но про ши ре ње 
кори до ра Ули це Змај Јови
не и изград ња обје ка та 
колек тив ног ста но ва ња на 
поје ди нач ним пар це ла ма 
мини мал не повр ши не 1.000 
ква драт них мета ра.

Када је реч о Добрин ци
ма, изме не је ини ци ра ло је 
и финан си ра ло пред у зе ће 
„Соле комерц“ и њиме је 
омо гу ће но про ши ре ње гра

На сед ни ци Општин ског већа, која је 
одр жа на неде љу дана пре сед ни це СО 
Рума, 25. сеп тем бра, нај ви ше се раз го ва
ра ло о ште та ма наста лим услед невре ме
на које је 17. сеп тем бра пого ди ло рум ску 
општи ну. Било је речи о про це ни ште те, 
као и раду коми си је која је одмах реа го ва
ла, иза шла на терен на при ја вље не ште
те, сни ми ла их и доку мен то ва ла, а потом 
и одлу чи ла о томе ко ће и коли ко помо ћи 
доби ти.

О ште та ма је гово рио Душан Љуби шић, 
начел ник Општин ске упра ве који је био 
пред сед ник поме ну те Коми си је. 

– Има ли смо укуп но 341 зах тев, од тога 
се 270 одно си ло на стам бе не објек те, 32 
на ште те у пољо при вре ди, 27 на помоћ не 
објек те и 12 на објек те јав не наме не. Ми 
смо раз ма тра ли оне који се одно се на 
стам бе не објек те, јер смо сма тра ли да је 
то нај хит ни је. За помоћ смо одо бри ли 59 
зах те ва, а од тога је чак 39 у Путин ци ма 
где је било и нај ви ше ште те. Тру ди ли смо 
се да ради мо ефи ка сно и буде мо објек
тив ни, а доде ли ли смо око 4,5 мили о на 

дина ра помо ћи – рекао је Душан Љуби
шић. 

Он је додао да се помоћ кре та ла у 
распо ну од 20.000 до 360.000 дина ра, а 
да су вла сни ци 11 нај у гро же ни јих стам бе
них обје ка та – сви у Путин ци ма – доби ли 
нај ви ше и то од 100.000 до 360.000 дина
ра, што је била и нај ве ћа поје ди нач на 
сума.

Да је Коми си ја ради ла добро сло жио се 
и Сла ђан Ман чић, пред сед ник Општи не 
који је иста као да ће се за пла сте ни ке тра
жи ти и помоћ од Покра јин ског секре та ри
ја та за пољо при вре ду и над ле жног Мини
стар ства. 

– При о ри тет су нам биле куће у који ма 
људи живе и гра ђа ни наше општи не који 
су пре тр пе ли ште ту на сво јим стам бе ним 
објек ти ма су схва ти ли да жели мо да им 
помог не мо. Мно ги зах те ви су одба че ни 
јер је олуј ни ветар са кро ва однео, реци
мо, од 30 до 300 цре по ва. То гра ђа ни 
мора ју сами сани ра ти. На при ту жбе да су 
гра ђа ре дупли ра ле цене смо тако ђе реа
го ва ли, посла ли смо тржи шну инспек ци ју 

и на кра ју је утвр ђе но да ти наво ди нису 
били тач ни – рекао је Сла ђан Ман чић. 

Локал на само у пра ва је за сани ра ње 
ште те из теку ће буџет ске резер ве опре де
ли ла пет мили о на дина ра, тако да ће се и 
оста так поде ли ти они ма за чије се зах те
ве утвр ди да су оправ да ни, јер има још 
два де се так који су накнад но сти гли.

Још јед на одлу ка тица ла се, посред но, 
олуј ног невре ме на – а веза на је за доде лу 
исе че ног и укло ње ног дрве ћа која је ветар 
изло мио или ком плет но исчу пао из 
земље. То дрво ће бити рас по де ље но 
дома ћин стви ма која су пре тр пе ла вели ку 
мате ри јал ну ште ту услед непо го де иза
зва не ветром. Коли чи на огре ва која се 
испо ру чу је по дома ћин ству изно си три 
метра куб на метра, а кри те ри јум за рас по
де лу огре ва је виси на мате ри јал не ште те 
на објек ту, као и соци јал но  мате ри јал ни 
поло жај поро ди це. Дрва ће се дели ти пре
ко Цен тра за соци јал ни рад, а реч је, за 
сада, о пре ко 50 куб них мета ра дрва. Оче
ку је се да ће се коли чи на уду пла ти после 
ком плет ног раш чи шћа ва ња Бор ков ца.

У Путин ци ма нај ве ће ште те од невре ме на

Сед ни ца СО Рума
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ПИЛОТ ПРО ЈЕ КАТ ГИЗ-а

Рав но мер ни раз вој
гра да и села
Пред сед ник рум ске 

општи не Сла ђан Ман
чић пот пи сао је Мемо

ран дум о тех нич кој сарад њи 
о уна пре ђе њу упра вља ња 
земљи штем на локал ном 
нивоу са Ане – Кетрин Вирц, 
пред став ни цом Немач ке 
орга ни за ци је за тех нич ку 
сарад њу (ГИЗ) која је вођа 
пилот про јек та „Уна пре ђе ње 
упра вља ња земљи штем на 
локал ном нивоу у Срби ји“, 
који се бави изра дом стра
те шких доку ма на та у овој 
обла сти. Мемо ран дум је 
пот пи сан у Град ској кући 27. 
сеп тем бра.

Том при ли ком пред сед ник 
Ман чић је изра зио задо вољ
ство што је Рума иза бра на 
да уче ству је у пилот про је кат 
за изра ду стра те шког доку

мен та који ће допри не ти рав
но мер ном раз во ју рурал них 
и урба них сре ди на на тери
то ри ји наше општи не.

 Доку ме нат који ће бити 
донет кроз овај про цес и про
је кат ће ука за ти на про пу сте 
при упра вља њу земљи штем 
и начи не на који они могу да 
се испра ве  изја вио је Сла
ђан Ман чић.

Про је кат финан си ра 
немач ка вла да на осно ву 
спо ра зу ма са Вла дом Срби
је, а њего ва вред ност је три 
мили о на евра.

Овај про је кат је запо чео 6. 
сеп тем бра када је одр жа на и 
прва ради о ни ца о при пре ми 
локал ног стра те шког доку
мен та за упра вља ње земљи
штем у Руми, са већом поме
ну том рад ном гру пом.  С. Џ.

ђе вин ског реги о на у поме
ну том селу.

Одбор ни ци су дали сагла
сност и на план упра вља ња 
зашти ће ним ста ни штем 
„Бара Трско ва ча“ за пери од 
до 2021. годи не Тури стич ке 
орга ни за ци је Рума. Тако ђе, 
сагла сност је дата и на план 
и про грам рада Кул тур ног 
цен тра „Бра на Црн че вић“ за 
наред ну годи о ну, као и на 
изме не и допу не годи шњег 
про гра ма посло ва ња ЈП 
„Кому на лац“ за теку ћу годи
ну.

У окви ру избо ра и име но
ва ња за в.д. дирек тор ку 
Тури стич ке орга ни за ци је 
поно во је име но ва на Мир ја
на Вуја си но вић, а за дирек
тор ку Дома здра вља доса
да шња в.д. дирек тор ка 
Јеле на Мра че вић Сто ја нац. 
За в.д. дирек то ра ЈП „Кому
на лац“ име но ван је Дра ган 
Панић, дипло ми ра ни инже
њер гра ђе ви не. Пред сед ник 
Општи не Сла ђан Ман чић је 
иста као да је, доса да шњем 
дирек то ру Бран ку Јови чи ћу 
исте као ман дат и захва лио 
му се на доса да шњем раду, 
уз кон ста та ци ју да је избор 

новог в.д. дирек то ра за ово 
пред у зе ће добро реше ње.

– У наред ном пери о ду 
основ ни ми је циљ да даље 
уна пре дим рад „Кому нал
ца“, да зајед но са свим 
запо сле ни ма, оно што је 
ура ђе но диг не мо на још 
виши ниво – рекао је Дра ган 
Панић.

Дата је сагла сно сти на 
упо тре бу нази ва Општи не 
ЖОК „Визу ра“ која ће насту
па ти као „Визу ра Рума“ и 
све сво је утак ми це игра ти у 
Спорт ској хали у Руми.

– Ово је еки па која је 
четво ро стру ки првак држа
ве и која ће игра ти Лигу 
шам пи о на, а од нас нису 
ништа тра жи ли када су 
сред ства у пита њу, већ 
само про стор за так ми че
ње. Они ће чак ура ди ти и 
пар кет у нашој хали, како се 
не би ста вља ла под ло га. 
Сем тога, наша Хала задо
во ља ва све њихо ве потре
бе. На овај начин ми про мо
ви ше мо и наш град, али 
ани ми ра мо и децу да се 
више баве спор том – рекао 
је Сла ђан Ман чић.

Сми ља Џаку ла

Пред лог пра вил ни ка о уну
тра шњем уре ђе њу и систе ма
ти за ци ји рад них места у 
Општин ској упра ви и Општин
ском пра во бра ни ла штву 
општи не Рума усво јен је на 
сед ни ци Општин ског већа 29. 
сеп тем бра. 

Начел ник Општин ске упра ве 
Душан Љуби шић је иста као да 
се основ не изме не тичу гра ђе
вин ских инспек то ра који су до 
сада, фор ма циј ски, при па да ли 
Оде ље њу за урба ни зам и гра
ђе ње, а сада су при до да ти 
Оде ље њу за инспек циј ске 
посло ве и што је Каби нет пред
сед ни ка Општи не поја чан са 
три нова рад на места, али пре
ра спо де лом, а не новим запо
шља ва њем, како би Град ска 
кућа ради ла ефи ка сни је. 

– Што се тиче бро ја Оде ље
ња, оста ло је исто.Има мо 
седам Оде ље ња и као осма 
орга ни за ци о на једи ни ца је 
Каби нет пред сед ни ка. Сада 
има мо укуп но 149 запо сле них, 
од тога је стал но запо сле них 
133 рад ни ка, што је мањи број 
у одно су на цифру када смо 
дошли на власт, када је било 
178 укуп но запо сле них – обја
снио је Душан Љуби шић.

Као пред сед ник Коми си је за 
про це ну ште та од олуј ног 
невре ме на Душан Љуби шић је 

оба ве стио чла но ве Општин ског 
већа да је, изме ђу две сед ни це, 
при сти гло додат них седам де
се так зах те ва, а да је помоћ 
опре де ље на за још седам гра
ђа на – шест су из Пути на ца и 
један из Добри на ца. 

– Њима смо доде ли ли пре о
ста лих 525.000 дина ра, тако да 
је укуп но 66 поро ди ца доби ло 
помоћ за сани ра ње ште те од 
пет мили о на дина ра коли ко смо 
за ту свр ху опре де ли ли – рекао 
је Љуби шић.

Пред сед ник рум ске општи не 
Сла ђан Ман чић је додао да 
сма тра да су на овај начин 
помо гли нај у гро же ни је, а ако се 
ука же потре ба за оправ да ном 
помо ћи, могу ћа су и додат на 
издва ја ња сред ста ва за ову 
наме ну.

На овој сед ни ци је доне та 
одлу ка и да се финан сиј ски 
помог ну радо ви на цркви у 
Вито јев ци ма са сред стви ма у 
виси ни од 156.000 дина ра. 

– Ова сред ства им сва ка ко 
неће бити довољ на, али под се
ћам да смо за овај храм и лане 
издво ји ли пола мили о на дина
ра. На овај начин су утро ше на и 
сва сред ства које смо ове годи
не одре ди ли за вер ске зајед ни
це а реч је о десет мили о на 
дина ра – рекао је Сла ђан Ман
чић.

У Општин ској упра ви 
149 запо сле них

ДАН ПРА ВА ЈАВ НО СТИ ДА ЗНА

Руми при зна ње за 
тран спа рент ност 
Пово дом Међу на род ног 

дана пра ва јав но сти 
да зна  28. сеп тем ба

ра, рум ска општи на се 
нашла међу добит ни ци ма 
при зна ња за тран спа рент
ност и при ступ инфор ма ци
ја ма од јав ног зна ча ја.

При зна ње за допри нос 
афир ми са њу пра ва на при
ступ инфор ма ци ја ма од јав
ног зна ча ја и тран спа рент
ност у раду доде ље но  у 
кате го ри ји орга на јав не вла
сти локал не само у пра ве 
упра во Општи ни Рума, у 

кате го ри ји репу блич ких 
орга на јав не вла сти Пове ре
ни ку за зашти ту рав но прав
но сти, у кате го ри ји пра во
суд них орга на Апе ла ци о ном 
суду у Бео гра ду, а у кате го
ри ји покра јин ских орга на 
јав не вла сти Покра јин ском 
секре та ри ја ту за обра зо ва
ње, про пи се, упра ву и наци
о нал не мањи не. При зна ње, 
као побед ни ку на кон кур су 
за „Нај бо љи инфор ма тор о 
раду држав них орга на“, 
доде ље но је Мини стар ству 
рудар ства и енер ге ти ке. 

РУМА

Бер зен брик град побра тим

Како сазна је мо од пред
сед ни ка Општи не Рума 
Сла ђа на Ман чи ћа, оче

ки ва на одлу ка о бра ти мље
њу Руме и немач ког гра да 
Бер зен би ка је доне та. 
Одбор ни ци Скуп шти не овог 
гра да су на засе да њу које је 
одр жа но 28. сеп тем бра 
доне ли одлу ку о бра ти мље
њу са Румом.

Рума и Бер зен брик већ 
зајед но уче ству ју у про јек ту 
„Парт нер ство одр жи вог раз

во ја једи ни ца локал не само
у пра ве“, од кога ће првo 
корист има ти под руч но оде
ље ње ОШ „Змај Јова Јова
но вић“ у Малим Радин ци ма, 
веза но за обез бе ђе ње ква
ли тет ни јег гре ја ња.

Иако је још неиз ве сно када 
би се пове ља о бра ти мље њу 
пот пи са ла, Сла ђан Ман чић 
каже да би било лепо када 
би то било 24. новем бра који 
ће се обе ле жа ва ти као Дан 
гра да. С. Џ.
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МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „ГАСТРО СРЕМ“ ОДР ЖА НА У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

Про мо ци ја срем ских
спе ци ја ли те та

Општи на Ста ра Пазо ва је кра јем 
сеп тем бра била дома ћин дво
днев не тури стич ко – гастро ном

ске мани фе ста ци је „Гастро Срем“, која 
је у петак, 29. сеп тем бра и у субо ту, 30. 
сеп тем бра, на Тргу у Ста рој Пазо ви, 
оку пи ла вели ки број уче сни ка – изла
га ча са циљем про мо ци је гастро но ми је 
овог дела Срби је са ста рим, испро ба
ним рецеп ти ма наших пре да ка.

Орга ни за тор мани фе ста ци је је 
Општи на Ста ра Пазо ва, суор га ни за то
ри су Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Ста ра Пазо ва и Цен тар за кул ту ру Ста
ра Пазо ва. Гастро ном ска кул ту ра нео
дво ји ви је део кул тур не башти не сва ког 
наро да, а циљ ове мани фе ста ци је је 
да кроз бога ту гастро ном ску, кул тур ну, 

тури стич ку пону ду и струч ну еду ка ци ју 
спо ји тра ди ци о нал но и савре ме но доба. 
Вео ма богат про грам мани фе ста ци
је, која је по први пут одр жа на про шле 
годи не у окви ру 10. Реги о нал ног сај ма 
при вре де, наја вио је, на све ча ном отва
ра њу на Тргу у Ста рој Пазо ви, у свом 
обра ћа њу први човек ста ро па зо вач ке 
Општи не Ђор ђе Ради но вић. 

 Дра го ми је да је и ове годи не посе
ће ност вели ка као и про шле годи не, а 
већ сле де ће, како смо у више навра та 
наја ви ли, наме ра нам је да ова мани фе
ста ци ја, једин стве на на овим про сто ри
ма, буде обе ле же на у окви ру про сла ве 
Дана општи не, у авгу сту. Веру је мо да 
је Град ски трг у Ста рој Пазо ви иде ал но 
место за ова кав дога ђај, упра во да би 

гра ђа ни ма пону ђе ни изла гач ки про грам 
био лако досту пан, а у ова два дана 
моћи ћете да при су ству је те и број ним 
про гра ми ма и да бес плат но дегу сти ра
те спе ци ја ли те те Сре ма, које су за ову 
при ли ку за вас при пре мље ни са пуно 
љуба ви и тру да. Општи на Ста ра Пазо ва 
је посве ће на ова квим мани фе ста ци ја
ма, јер се упра во на ова квим дога ђа ји
ма нај бо ље про мо ви шу спе ци ја ли те ти и 
дома ћи про из во ди локал них газдин ста
ва. Насто ји мо да раз ви је мо и тури зам, 
бар при бли жно коли ко нам је раз ви је на 
и при вре да  иста као је Ђор ђе Ради
но вић на све ча ном отва ра њу мани фе
ста ци је. Мани фе ста ци ја „Гастро Срем“ 
посе ти о ци ма је доча ра ла амби јен тал ну 
сре ди ну кроз гастро но ми ју, при ка за но је 
и кул тур но  исто риј ско насле ђе Сре ма. 
Уче сни ци мани фе ста ци је била су пољо
при вред на газдин ства – про из во ђа чи 
месних и млеч них про из во да, вина ри
је, умет нич ке ради о ни це, про из во ђа чи 
меда, раки је и бом бон џи је. Поред њих 
пред ста ви ли су се и број ни умет ни ци из 
раз ли чи тих обла сти кул ту ре из Сре ма, 
који су кроз богат кул тур но умет нич ки 
про грам доча ра ли сли ком, песмом и 
реч ју богат ство вин ског, жит ног и свињ
ског Сре ма. У окви ру гастро ном ских 
ради о ни ца за децу и одра сле, орга ни
зо ва но је так ми че ње у при пре ма њу тра
ди ци о нал них јела, чиме се на нај бо љи 
начин пока зу је мул ти кул ту рал ност овог 
под руч ја. Про гра мом мани фе ста ци је 
у субо ту, 30. сеп тем бра одр жан је кон
церт гру пе Лек синг тон. Улаз на мани
фе ста ци ју био је бес пла тан, као и лепо 
осми шљен и уре ђен изла гач ки про стор 
за све уче сни ке.  Н. Сти кић

Пред сед ник Општи не Ђорђе Радиновић отво рио мани фе ста ци ју

Богата гастрономска понуда



174. OKTOBAR 2017.  M NOVINE

НОВИ БАНОВ ЦИ

Обно ва шко ле

У поне де љак, 25. сеп тем бра у Основ ној 
шко ли „Нико ла Тесла“ у Новим Банов ци ма 
поче ла је наста ва, која није могла да се 
одр жа ва од првог сеп тем бра због рекон
струк ци је школ ског објек та. На радост уче
ни ка, роди те ља и настав ног кадра, иако са 
зака шње њем школ ска годи на је поче ла у 
ком плет но рено ви ра ном новом делу згра
де. Заме њен је кров, сто ла ри ја, подо ви у 
учи о ни ца ма, лами нат у збо р ни ци, ура ђе на 
је нова про сто ри ја за „отво ре на вра та“ и 
нови улаз са при ла зом.  Ових дана се оче
ку ју нове табле и расве та, рекао је дирек
тор Бојан Иво ше вић, нагла ша ва ју ћи да ће 
наста ва бити надок на ђе на у чети ри рад не 
субо те и у току зим ског рас пу ста. Милан 
Беа ра, заме ник пред сед ни ка Општи не Ста
ра Пазо ва изја вио да је локал на само у пра
ва за ове наме не издво ји ла 20 мили о на 
дина ра. 

НОВА ПАЗО ВА

Уре ђе ње желе знич ке 
ста ни це

Радо ви на уре ђе њу желе знич ке ста ни
це у Новој Пазо ви при во де се кра ју. Ово је 
прво пре у ре ђе ње ста ни це од како је завр
ше на 1972. годи не. Како Желе зни ца Срби је 
није има ла довољ но сред ста ва за сана ци
ју, у про је кат се укљу чи ла општи на Ста ра 
Пазо ва. Иако општи на није у оба ве зи да 
финан си ра про јек те овог типа, сред ства 
су обез бе ђе на зарад вели ког бро ја гра ђа
на који сва ко днев но путу ју возом на посао, 
у шко ле или на факул те те. Пре у ре ђе ни су 
чека о ни ца и тоа лет, ста кла су заме ње на, 
ура ђе на је фаса да, а у току је заме на сто
ла ри је. Пут ни ци ма нај ви ше зна чи сана ци ја 
чека о ни це, са чијег пла фо на и зидо ва су до 
недав но отпа да ли кома ди мал те ра, што је 
могло да угро зи њихо ву без бед ност. За ове 
наме не из општин ског буџе та издво је но је 
2,5 мили о на дина ра.

ОШ „СИМЕ ОН АРА НИЦ КИ“ 

Евро пља ни
у посе ти

У орга ни за ци ји Заво да за вред но ва ње 
ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња и Мини
ста р ства про све те, нау ке и тех но ло шког 
раз во ја Репу бли ке Срби је, Основ ну шко лу 
„Симе он Ара ниц ки“ у Ста рој Пазо ви као 
при мер добре прак се посе ти ли су пред став
ни ци из девет европ ских зема ља који у 
Срби ји бора ве од 26. до 29. сеп тем бра. 
Тим ски рад запо сле них, раз ли чи те мето де и 
тех ни ке рада и подр шка уче ни ка, само су 

неке од ства ри на који ма се теме љи ква ли
тет рада јед не од десет нај у спе шни јих шко
ла у Срби ји. Са циљем да нау че о умре жа
ва њу шко ла зарад уна пре ђе ње ква ли те та у 
европ ским земља ма, пред став ни ци рад не 
гру пе европ ске коми си је за раз вој поли ти ка 
шко ла при су ство ва ли су пре зен та ци ји ста
ро па зо вач ке шко ле „Симе он Ара ниц ки“ која 
је током девет годи на посто ја ња захва љу ју
ћи, изме ђу оста лог, и Школ ској упра ви Нови 
Сад пости гла изу зет не резул та те. Посеб на 
пажња била је посве ће на хори зон тал ном 
уче њу као посеб ном обли ку рада помо ћу 
којег ће и пред став ни ци европ ских зема ља 
кроз дирек тан кон такт и прак тич ну сарад њу 
уна пре ди ти обра зов ну поли ти ку у сво јим 
земља ма. Током прет ход ног пери о да у 
окви ру про јек та „Уна пре ђе ње ква ли те та 
обра зов ног систе ма Репу бли ке Срби је кроз 
уна пре ђе ње ефек тив но сти систе ма спо ља
шњег вред но ва ња рада шко ла и раз вој 
хори зон тал ног уче ња изме ђу шко ла“ поме
ну та пазо вач ка шко ла је била при мер како 
уна пре ди ти обра зов ну поли ти ку у окви ру 
самих уста но ва.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Еду ка ци ја
хра ни те ља

Након лет ње пау зе, ове неде ље поче ле 
су редов не еду ка ци је за хра ни те ље  у орга
ни за ци ји Цен тра за соци јал ни рад Ста ра 
Пазо ва. О боле сти ма зави сно сти на сеп
тем бар ској еду ка ци ји у Клу бу за днев ни 
бора вак гово ри ле су Ружи ца Тау ша но вић, 
соци јал на рад ни ца и Гор да на Јован че вић, 
пси хо ло шки ња Цен тра за соци јал ни рад 
Ста ра Пазо ва. По први пут на ради о ни ци су 
уче ство ва ла и деца у хра ни тељ ским поро
ди ца ма. Ова тема је врло акту ел на, алко хо
ли зам и нар ко ма ни ја спа да ју у нај ра спро
стра ње ни је боле сти зави сно сти а сами хра
ни те љи, како они нови, тако  и они који се 
већ дуго годи на баве овим, кажу да им сва
ка ради о ни ца мно го зна чи. У ста ро па зо вач
ком Цен тру за соци јал ни рад  има ју изу зет
но добру сарад њу са хра ни те љи ма, који 
дола зе и на поје ди нач не кон сул та ци је са 
струч ним рад ни ци ма, а на овим груп ним,  
међу соб но деле сво ја иску ства и диле ме, 
што тако ђе допри но си  додат ном зна њу које 
им  је увек потреб но.

КАРИ ТАС

Помоћ хемо ди ја ли зи

Хума ни тар на орга ни за ци ја Кари тас дони
ра ла је Цен тру за хемо ди ја ли зу у Ста рој 
Пазо ви диги тал ну вагу за мере ње непо
крет них паци је на та, што ће зна чај но допри
не ти спро во ђе њу хемо ди ја ли зе. До сада је 
мере ње непо крет них паци је на та и паци је
на та без доњих или гор њих екс тре ми те та, 
који ма је тешко или чак немо гу ће да ста ну 
на вагу, пред ста вља ло про блем, а мере ње 

теле сне тежи не је нео п хо дан део тера пи је 
бубре жних боле сни ка на хемо ди ја ли зи. 
Захва љу ју ћи овој дона ци ји  Кари та са, пазо
вач ки Цен тар за хемо ди ја ли зу посе ду је 
сада сву нео п ход ну опре му. Оно што недо
ста је је про стор, јер се број нефр о ло шких 
паци је на та стал но пове ћа ва. На хемо ди ја
ли зи у Ста рој Пазо ви је 45 паци је на та из 
ста ро па зо вач ке и инђиј ске општи не. Због 
недо стат ка капа ци те та, сед мо ро из Ста ре 
Пазо ве се и даље дија ли зи ра у Срем ској 
Митро ви ци. 

ПУТ ИЗМЕ ЂУ СТА РИХ
И НОВИХ БАНО ВА ЦА

Изме њен режим
сао бра ћа ја

Упра вљач путе ва на тери то ри ји општи не 
Ста ра Пазо ва ЈКП „Чисто ћа“ Ста ра Пазо ва, 
оба ве шта ва све који кори сте пут изме ђу 
Ста рих и Нових Бано ва ца да ће због заце
вље ња пото ка Пат ка и изград ње уста ве за 
одбра ну од висо ких водо ста ја Дуна ва, у 
насе љу Ста ри Банов ци бити изме њен 
режим сао бра ћа ја. Радо ви су обе ле же ни 
аде кват ном опре мом и сиг на ли за ци јом, а 
из овог пред у зе ћа апе лу ју на воза че да 
пошту ју пре у сме ре ње и брзи ну при ла го де 
усло ви ма реду ко ва ног одви ја ња сао бра ћа
ја, како не би угро зи ли сво ју или без бед
ност дру гих уче сни ка у сао бра ћа ју.

ЦРВЕ НИ КРСТ

Бес плат на про ве ра
шеће ра у крви

Око шезде се так гра ђа на пот пу но бес
плат но про ве ри ло је ниво шеће ра у крви, а 
ујед но је то била при ли ка да изме ре и крв
ни при ти сак, узи ма ју ћи у обзир чиње ни цу 
да већи на нас рет ко про ве ра ва сво је здрав
стве но ста ње када су у пита њу ове вред но
сти. Акци ју спро во ди ста ро па зо вач ки Црве
ни крст у сарад њи са Домом здра вља са 
циљем да гра ђа ни на вре ме реа гу ју уко ли
ко се у ова квим акци ја ма утвр ди да има ју 
пове ћан крв ни при ти сак или ниво шеће ра у 
крви, те да се упу те свом иза бра ном лека
ру. Редов на акци ја која би у наред ном пери
о ду тре ба ла да обу хва ти и мере ње вред но
сти три гли це ри да и холе сте ро ла орга ни зо
ва на је у окви ру обе ле жа ва ња Свет ског 
дана срца.

ТРГО ВИН СКА ШКО ЛА

Прак тич на наста ва 
Пот пи си ва њем уго во ра изме ђу Еко ном

ско  трго вин ске шко ле „Вук Кара џић“ и 
Уни ве рек спор та уз при су ство пред став ни ка 
Реги о нал не при вред не комо ре Срем ског 
управ ног окру га, зва нич но је запо чет про
цес дуал ног обра зо ва ња, које ће се реа ли
зо ва ти од ове школ ске годи не. Шест уче ни
ка који су се опре де ли ли за обра зов ни 
про фил трго ва ца ће у наред не три годи не 
прак тич ни део наста ве оба вља ти у про сто
ри ја ма овог трго вин ског лан ца у Ста рој 
Пазо ви, под над зо ром инструк то ра, доби ће 
рад не уни фор ме, накна ду за рад а по завр
шет ку шко ло ва ња оче ку је их изве сно запо
сле ње.

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

Иво Лола Рибар и кул ту ра сећа ња
После изло жбе „Пла ка ти

ра ње гено ци да“ у Зави чај
ном музе ју Рума 26. и 27. 

сеп тем бра су одр жа на два 
дога ђа ја која су темат ски веза
на за Дру ги свет ски рат на 
нашим про сто ри ма и анти фа
ши стич ку бор бу. Прво је 26. 
сеп тем бра отво ре на изло жба 
„Живот и смрт херо ја. Неу трал
но сти не може бити“, а потом је 
одр жа на про мо ци ја књи ге 
„Отпор фаши зму“, збор ни ка са 
струч ног и науч ног ску па који је 
одр жан у Новом Саду 26. 
новем бра про шле годи не.

Изло жба „Живот и смрт херо
ја. Неу трал но сти не може бити“ 
је наста ла као резул тат истра
жи ва ња визу ел них репре зен та
ци ја иде ја Иве Лоле Риба ра у 
кул ту ри сећа ња соци ја ли стич
ког и пост со ци ја ли стич ког пери
о да. Циљ изло жбе је кон тек сту
а ли за ци ја и акту а ли за ци ја 
живо та и дела Иве Лоле Риба
ра, с наме ром да се у њего ву 
„био гра фи ју“ укљу че и интер
пре та ци је после смр ти. Аутор ке 
изло жбе су Јасми на Нова ко вић, 
Мина Лукић и Мари ја Васи ље
вић.

Дирек то р ка Зави чај ног музе
ја Сне жа на Јан ко вић је иста кла 
да су ове изло жбе посве ће не 
Дру гом свет ском рату, одно сно 
кул ту ри сећа ња.

– Да види мо коли ко пам ти мо, 
коли ко забо ра вља мо, а на 
жалост више је овог дру гог. Да 
би се то спре чи ло напра вље на 
је и ова изло жба, а аутор ке су 
завр ши ле исто ри ју умет но сти и 
сада су пост ди плом ским сту ди
ја ма – рекла је Сне жа на Јан ко
вић.

Мари ја Васи ље вић је рекла 
да су истра жи ва ња за изло жбу 
ради ле 2014. годи не, а изло жба 
је отво ре на у децем бру исте 
годи не у Сту дент ском гра ду. 
Изло жбу су виде ли и људи у 
Кра гу јев цу, Инђи ји, Аран ђе лов
цу, Сара је ву и сада у Руми.

– Ми се бави мо соци ја ли
стич ким пери о дом и било нам 
је инте ре сант но да види мо шта 
се данас деша ва са народ ним 
херо ји ма и цело куп ним насле
ђем анти фа ши зма, то је био 
наш глав ни циљ. При мер Иве 
Лоле Риба ра смо ода бра ле 
зато што је он један од нај мар
кант ни јих при ме ра народ них 
херо ја, који су потом вели ча ни у 
тој кул ту ри сећа ња соци ја ли
стич ког пери о да, а данас су 
гото во забо ра вље ни – иста кла 
је Мари ја Васи ље вић.

Ова изло жба је испри ча на 
кроз три смр ти Иве Лоле Риба ра 
– прва је њего ва смрт као поје
дин ца, дру га је смрт „народ ног 
херо ја“, а тре ћа када сећа ње на 
њега поста је пот пу но нере ле
вант но, у поли тич ком сми слу.

– Дакле, хте ле смо да види
мо ко је био Иво Лола Рибар и 
зашто је он нама данас зна ча
јан и шта се деси ло са свим 
тим фабри ка ма и шко ла ма које 
су носи ле њего во име – дода ла 
је Мари ја Васи ље вић.

Јасми на Нова ко вић је иста
кла да су Иву пре по зна ли као 
мар кант ног херо ја, зна чај ну 
фигу ру из вре ме на соци ја ли
зма, али и чове ка који је водио 
лич ну и колек тив ну бор бу, 
имао сво је вред но сти, иде а ле 
или уто пи ју у коју је веро вао и 
за коју се борио, али да не 
може мо све реал но да сагле
да мо упра во због те иде о ло ги
за ци је. 

– Зато је иде ја изло жбе била 
да се уни ве зал не иде је које 
башти ни његов лик које су 
акту ел не и данас у сми слу да 
веру је мо у неке сво је иде а ле, 
при ка жу. Када гово ри мо о кул
ту ри сећа ња соци ја ли сти ич ког 
пери о да она се сво ди на поје
дин це, оне који су живе ли у том 
пери о ду и који има ју можда и 
неки ностал ги чан однос пре ма 
том пери о ду, и нас који смо 

били мали у том пери о ду, или 
нисмо били ни рође ни, али 
има мо неку зна ти же љу да 
сазна мо шта је било са том 
чита вом држа вом и њеним 
вред но сти ма. Зато је важно 
про го во ри ти са дис тан це, кри
тич ки про го во ри ти у кул ту ри 
сећа ња, а не да се све сво ди 
само на енту зи ја зам поје ди на
ца или мањих гру па – рекла је 
Јасми на Нова ко вић.

У духу сећа ња на Народ но о
сло бо ди лач ку бор бу и пери од 
Дру гог свет ског рата је била и 
про мо ци ја књи ге „Отпор фаши
зму“ која је одр жа на 27. сеп
тем бра.

Уче сни ци про мо ци је у Руми 
су били Стан ко Шушњар, др 
Борис Кршев и Алек сан дра 
Ћирић. 

Стан ко Шушњар је пред сед
ник Удру же ња анти фа ши ста 
Новог Сада које је орга ни зо ва
ло неко ли ко ску по ва и штам па
ло збор ни ке радо ва на тему 
народ но о сло бо ди лач ке бор бе, 
реха би ли та ци је која је и данас 
акту ел на, а опре де ље ње је 
било да се, после свих тих 

актив но сти, напра ви један 
збор ник радо ва који би обу хва
ти ли пери од од 1941. до 1945. 
годи не у Вој во ди ни. 

– Први збор ник који се данас 
про мо ви ше у Руми носи наслов 
„1941. у Вој во ди ни – отпор 
фаши зму“. У јав но сти се тешко 
про би ја ју иде је анти фа ши зма, 
Вој во ди на је била спе ци фич на 
у том пери о ду јер је раз де ље на 
– Срем је под оку па ци јом НДХ, 
у Бач кој су Мађа ри, а у Бана ту 
су Нем ци – зато смо се опре де
ли ли да све то при ка же мо, сва
ку годи ну, да би на кра ју, има ли 
зби р ку која би обу хва ти ла цео 
рат ни пери од. Посеб но смо 
ста ви ли акце нат на НОБ, одно
сно пар ти зан ски покрет који је 
нај бо ље био орга ни зо ван у 
Сре му, ја твр дим да чет нич ког 
покре та у Вој во ди ни није било 
– рекао је Стан ко Шушњар и 
наја вио нове збор ни ке, уз 
задо вољ ство што су, гото во 
поло ви ну тек сто ва писа ли мла
ди људи.

А јед на од њих је и исто ри
чар ка Алек сан дра Ћирић из 
Зави чај ног музе ја Рума. 

– Мени је била вели ка част 
што сам доби ла позив да уче
ству јем на поме ну том ску пу, 
пого то во што је ова тема Дру
гог свет ског рата у послед њим 
деце ни ја ма мало мар ги на ли зо
ва на. Ја се још од сту дент ских 
дана бавим овом темом и мој 
циљ је да се стал но при се ћа мо 
на тај важан и тра ги чан пери од 
наше исто ри је, да не забо ра ви
мо неви не жртве, како цивил
ног ста нов ни штва, тако и бора
ца НОПа, по чему је Срем био 
спе ци фи чан. Овде је искљу чи
во био народ но о сло бо си лач ки 
покрет који је водио упо р ну 
бор бу про тив те зло гла сне 
фаши стич ке иде о ло ги је – иста
кла је Алек сан дра Ћирић. 
 Сми ља Џаку ла

Про мо ци ја збо р ни ка о Дру гом свет ском рату у Вој во ди ни

Мари ја Васи ље вић и Јасми на Нова ко вић
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ЧОР ТА НОВ ЦИ

Викенд насеље
трипут веће од села

Чор та нов ци, или како га још 
нази ва ју, бисер Фру шке горе, 
налази се у инђиј ској општи ни, 

на самој дунав ској оба ли, са јед ном 
од нај леп ших пла жа на овом делу 
вели ке реке. Дуж пла же су се нека да 
нала зи ли број ни ресто ра ни и хотел 
па је тај крај нази ван и чор та но вач ка 
риви је ра. Село у којем су се сни ма ле 
сце не чуве них фил мо ва и сери ја, 
сада је мало запо ста вље но и раз вој 
тури зма је стао. Ско ро су Чор та нов
ча ни доби ли и водо вод и са тим 
испу ни ли све нео п ход не усло ве за 
живот. Село је кому нал но и инфра
струк тур но опре мље но, посто ји 
вели ка и уре ђе на шко ла до осмог 
раз ре да, вртић, мар ке ти, про дав ни
це, број на удру же ња... 

Рекло би се, иде ал но место за 
живот на иде ал ној пози ци ји, изме ђу 
Бео гра да, Новог Сада и Инђи је. Ипак, 
има оних који ма ни то није довољ но, 
па одла зе у град ради запо сле ња или 
већих при ма ња. Један од таквих је и 
Сте ван Амра ин који је оти шао на 
дале ке Кари бе, а њего ва мама Мил ка 
је оста ла да живи сама. 

 Син ми је оти шао пре пет годи на 
на Кари бе, задо во љан је и сре ћан, 
тамо ради као шан кер и коно бар. 
Завр шио је трго вач ку шко лу и по 
завр шет ку шко ле, ста но вао је и радио 
у Новом Саду, а супруг и ја смо живе
ли овде. Њему је тамо лепо, задо
вољ ан је, нави као се на дру га чи ји 

живот. Про шле годи не је био да ме 
посе ти, ове годи не је оти шао на Кубу. 
Да живи овде, не мисли сигур но, бар 
кад би негде дошао у Евро пу. Дра же 
би ми било да је бли зу, макар у неком 
европ ском гра ду, ето га кући за час.  
Мени је овде тако како је, имам 64 
годи не, имам где да живим. Све сна 
сам ја све га. Сви су му дру га ри оти
шли. Иде омла ди на одав де, туга је – 
каже шезде сет че тво ро го ди шња Мил

ка Амра ин. 
Бра ни слав Ивић се насу прот свом 

ком ши ји одлу чио на живот у Чор та
нов ци ма. Каже да је нај ве ћи раз лог 
њего вог остан ка, то што воли сво је 
село и зато што живи од земље. 

 Још као мали сам све радио и 
учио уз оца и сад ради мо зајед но. 
Могло би то све бити мало боље, 
нека помоћ мла ди ма који су одлу чи
ли да оста ну на селу и баве се пољо

Живан Пашић 
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при вре дом. Ова годи на је сушна, па 
ће бити сма ње ни и при но си – каже 
Бра ни слав и дода је: 

 Сла бо има омла ди не у селу. 
Углав ном су оти шли они који нису 
има ли сво ју земљу и запо сли ли се у 
гра ду, јер их ништа није вези ва ло за 
село. Нама би нај ви ше фали ло да се 
асфал ти ра један део пута, све оста
ло има мо. Нисам раз ми шљао о томе 
да се запо слим у гра ду и радим за 20 
хиља да и путу јем, ова ко сам сам свој 
газда. У гра ду се уоп ште не видим. 
Нави као сам на дво ри ште, на свој 
про стор. Углав ном, задо во љан сам 
живо том овде, овде сам се про на
шао. Оже њен сам и имам ћер ки цу 

која иде у први раз ред – каже три де
сет де ве то го ди шњи Бра ни слав Ивић.

Још је син цари це Мари је Тере зи је 
гра ни ча ри ма из Сре ма дао бес плат
но земљу у Чор та нов ци ма, како би 
узга ја ли вино ву лозу. Они су дола зи
ли да обра ђу ју вино гра де, али нису 
само ради ли и одла зи ли, већ су се и 
одма ра ли, ужи ва ли у при ро ди и 
Дуна ву. Вре ме ном су напра ви ли 
коли бе и офор ми ли прво викенд 
насе ље, те се сма тра ју зачет ни ци ма 
тури зма. 

 Овде је лепо живе ти. Наша деца, 
она која желе да раде, могу да путу ју, 
све нам је бли зу. И Нови Сад и Бео
град. Тако ђе, у селу функ ци о ни ше 
Кул тур но умет нич ко дру штво које је 
врло актив но, стре љач ко дру штво, 
Сео ско сељач ко дру штво, Фуд бал ски 
клуб... Тако да, ко жели, може да 
нађе себи неку актив ност. Нарав но, 
има и деце која су оти шла у свет, на 
кру зе ре, углав ном одла зе за већом 
зара дом. То су та гло бал на кре та ња, 
тра же већу пла ту и бољи живот. Оно 
што има у гра ду, има мо и ми у Чор та
нов ци ма  основ ну шко лу која је врло 
модер на, пред школ ску уста но ву, 

амбу лан ту са апо те ком, пошту, мар
кет, про дав ни це. Једи но што нема мо 
није дан погон. Када бисмо има ли 
нешто где би се запо сли ли наши мла
ди, било би мање одла за ка. Инђи ја 
има добру инду стриј ску зону и мно го 
људи је запо сле но тамо, сигур но пре
ко 100 дома ћин ства и то је добро  
при ча Живан Пашић, шумар у Наци о
нал ном пар ку и хро ни чар Чор та но ва
ца.  

Пре ма речи ма Паши ћа, инте ре
сант но је да су Чор та нов ци једи но 
село у Вој во ди ни где се број ста нов
ни ка пове ћа ва. 

 Село има 2.300 ста нов ни ка по 
послед њем попи су. У ата ру се нала зи 
2.770 викен ди ца. Дуго годи на смо 
били под кар ло вач ком општи ном, па 
је ути цај Кар ло ва ца овде био врло 
вели ки. Пре више од 100 годи на 
доби ли смо пру гу, тако да су се наши 
Чор та нов ча ни шко ло ва ли у Гра цу. Из 
овог села је пони кло пуно шко ло ва
них људи – нагла ша ва Пашић. 

Коли ко год сли ка дело ва ла иде ал
но, увек се нађе наки про блем. И 
то не баш мали. 

 Пошто при па да мо Срем ском окру
гу, при ну ђе ни смо да се лечи мо у 
Срем ској Митро ви ци. Дирек тан пре
воз до Срем ске Митр о ви це не посто
ји. Шта да ради онај ко нема ауто? 
Про шле годи не су Чор та нов ча ни под
не ли ини ци ја ти ву да се одво је од 
Инђи је. То је сад у Мини стар ству. Ми 
смо дужни да обја сни мо мешта ни ма 
шта доби ја ју и шта губе при ла ском 
Кар лов ци ма. То је нај ве ћи про блем 
овог села поред неко ли ко неас фал
ти ра них ули ца и тога што нема мо 
капе лу – дода је Пашић. 

У вили Раден ка Стан ко ви ћа, наме
сни ка кра ља Петра II Кара ђор ђе ви ћа 
одр жа ва се Шек спир фести вал. За 
само три годи не посто ја ња Шек спир 
фести вал је био дома ћин позо ри
шним тру па ма из Инди је, Вели ке 
Бри та ни је, Пор ту га ла, Фин ске, Грч ке, 
Ира на, Маке до ни је, САД, Сло ве ни је, 
Бело ру си је. У Чорт нов ци ма су сни
ма не сце не у фил мо ви ма Вар љи во 
лето, Вере и заве ре... 

Шек спир 
фести вал

Бра ни слав и Миља на Ивић 

Милка Амраин
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ПРИ ВИ НА ГЛА ВА

Сви путеви воде у град
Да жи вот на се лу ни је 

лак и да зах те ва мно го 
ра да и од ри ца ња, све

до чи чи ње ни ца да се ла из у
ми ру и да је све ма ње мла
дих у њи ма. Пра ва је рет кост 
на ћи мла де љу де ко ји, упр
кос све му, оста ју да жи ве у 
се ли ма. Се ло При ви на Гла
ва је јед но од нај ма њих се ла 
у оп шти ни Шид, са све га две 
ули це ко је се про те жу са јед
не и дру ге стра не спо је не 
код са мог ма на сти ра. 

Јед ино за хва љу ју ћи ма на

сти ру у по след њих не ко ли ко 
го ди на ово се ло по се ћу је 
ве ли ки број ту ри ста и вер ни
ка. Упр кос ми гра ци ја ма и 
од ли ву ста нов ни штва из 
овог се ла пред сед ни ца 
Са ве та ме сне за јед ни це 
При ви на Гла ва два де сет
дво го ди шња Ка та ри на Жив
ко вић од лу чи ла је да оста не. 

 Оста ла сам у При ви ној 
Гла ви да ма ло уне сем жи во
сти у се ло. Ствар но се ни шта 
ни је де ша ва ло и по ку ша вам 
на све на чи не да ани ми рам 

омла ди ну и же не:  пра ви мо 
при ред бе за 8. март, пре зен
та ци је за пен зи о не ре, ор га
ни зо ва ли смо при ред бе за 
де цу... Про шле го ди не смо 
за се о ску сла ву ор га ни зо ва
ли бес плат ну ве че ру и му зи
ку за ме шта не. Та ко ђе сам 
правила рад не ак ци је, где је 
омла ди на уно си ла др ва, 
чи сти ла са лу – ка же Ка та ри
на. 

Те о до ра Је шић, ме штан ка 
овог се ла, про шле го ди не 
упи са ла је фа кул тет. На 

пи та ње где се бе ви ди у 
бу дућ но сти, она ка же: 

 Ви ше бих во ле ла да 
до би јем по сао у гра ду, ма да 
пр ва сам го ди на, имам вре
ме на. Ов де у се лу је до сад
но, цео дан про ве дем у ку ћи, 
не мам где да иза ђем. У 
Ши ду имам ви ше дру штва, 
па че сто идем та мо – до да је 
Те о до ра Је шић, сту дент пеј
за жне ар хи тек ту ре.

И од Је ле не и Ми ла не 
Је шић са зна је мо да ће по 
за вр шет ку фа кул те та нај ве
ро ват ни је свој жи вот на ста
ви ти у гра ду. 

 Омла ди не је све ма ње, 
се ла из у ми ру. Мла ди ко ји 
жи ве у При ви ној Гла ви или 
се шко лу ју или су оста ли у 
се лу да се ба ве по љо при
вре дом. Тре нут но не раз ми
шљам то ли ко о то ме где бих 
же ле ла да се за по слим али 
бих сва ка ко гле да ла да оста
нем у гра ду. Ов де има око 30 
мла ђих љу ди и не знам на 
ко ји на чин би мо гла да се 
по бољ ша си ту а ци ја. Омла
ди на се др жи за јед но и дру
жи мо се, по ма же мо. Мно го 
је дру га чи ји жи вот у гра ду 
не го ов де – ис ти че Је ле на 
Је шић, а ше сна е сто го ди

Је ле на, Ка та ри на и Ми ла на
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шња Ми ла на Је шић, ка же да 
у се лу не ма баш мно го мла
дих за дру же ње али да 
по сле за вр ше не сред ње 
шко ле пла ни ра да иде на 
сту ди је и да ста ну је у гра ду. 

Ко ли ко се си ту а ци ја у се лу 
про ме ни ла од пред рат них 
го ди на до са да ис при чао 
нам је ме шта нин Ђор ђе 
Ми ја то вић ко ји има 61 го ди
ну. Он жи ви у до ма ћин ству 
са бра том и два си нов ца. 

 Ма ло је се ло, омла ди на 
не ма ни где да се оку пи. 
Ра ни је, док сам ја био млад 
је би ло ви ше дру штва, 
по сто ја ла је шко ла, би ло је 
дру га чи је. Ка да сам ја ишао 
у шко лу, би ло нас је три де
се так, али сва ке го ди не је 
би ло то ли ко ђа ка.  Са да су 

углав ном мла ди оти шли из 
се ла, оста ло је ста ри је ста
нов ни штво, има и пра зних 
ку ћа. Омла ди на ов де не ма 
пер спек ти ву. Не ка да је би ло 
у Ши ду и ви ше фир ми где је 
до ста љу ди би ло за по сле но, 
али и то се све ра су ло. 
По сле ра та је по че ло да се 
ра си па и од та да је се ло ста
ло – ка же Ми ја то вић. 

Од ње га са зна је мо да се 
ку ћа у При ви ној Гла ви мо же 
ку пи ти и за 2.000 евра. 

П е  д е  с е т  д в о  г о  д и  ш њ а 
Љи ља на Ми јић жи ви у за јед
ни ци са му жем. Обе ћер ке 
су јој се уда ле и жи ве у гра
ду. 

 Муж и ја смо се до се ли ли 
ов де пре де вет го ди на.  Ћер
ке су ми уда те и жи ве у гра

ду. Је л те жак жи вот у селу? 
Па љу ди се сна ла зе ка ко 
зна ју и уме ју. Сви су за до
вољ ни што има про дав ни ца 
у се лу. Жи ви мо у 21. ве ку 
по шта ра ди јед ном не дељ
но, во до вод не ма мо, а 
мо бил на мре жа је очај на – 
ка же Љи ља на Ми јић.  

Се ло При ви на Гла ва има 
око 70 до ма ћин ства, односно 
око 150 ста нов ни ка ко ји се 
углавном ба ве по љо при
вред ном, ма да има и оних 
ко ји су за по сле ни у Ши ду. 

У се лу не ма основ не шко
ле па су де ца при мо ра на да 
у шко лу пу ту ју у су сед но 
се ло Би кић До или у Шид.

 Има мо Дом кул ту ре, 
ам бу лан ту, про дав ни цу, кан
це ла ри ју ме сне за јед ни це и 

по шту. Ле кар до ла зи из 
Со та, ра ди јед ном не дељ но. 
С об зи ром на то, гле дам да 
иза ђем љу ди ма у су срет 
ко ли ко год мо гу,  па кад утор
ком до ђе док тор, пре пи ше 
ре цеп те, одем ко ли ма у Шид 
њи ма по ле ко ве. Ми слим да 
им то зна чи до ста.  Кад сам 
до шла ов де је све би ло у 
ра су лу, он да смо адап ти ра
ли про сто ри ју месне 
канцеларије, ста ви ли ПВЦ 
сто ла ри ју, на пра ви ли при лаз 
за улаз у ме сну за јед ни цу, 
но ву ауто бу ску ста ни цу за 
де цу, за тво ри ли смо ди вљу 
де по ни ју. Не ма мо пу но сред
ста ва, али шта год смо мо гли 
до би ти гле да ли смо да то 
ис ко ри сти мо на нај бо љи 
мо гу ћи на чин. Ми се фи нан
си ра мо ис кљу чи во пу тем 
Оп шти не. Оп шти на нам 
из ла зи у су срет ко ли ко год 
има ју про сто ра и мо гућ но
сти, по го то во од ка ко је Пре
драг Ву ко вић на че лу Оп шти
не има мо до бру са рад њу. У 
се лу нам је нај ве ћи при о ри
тет пут за то што ће глав ни 
пут још ма ло би ти као атар
ски. Ваљ да ће се на ћи сред
ста ва за то, а ни во до вод 
не ма мо, мада сам уверена 
да ће се кренути са његовом 
изградњом када се заврши  
водовод у Соту – твр ди Ка та
ри на Жив ко вић. 

Оно што ме шта ни ис ти чу 
је сте да ни је ма на сти ра, 
се ло би се дав но уга си ло. 
До ла зи мно го љу ди ка ко би 
се ту вен ча ло, долазе љу ди 
из ино стран ства, 
организоване екскурзије. 
Ме шта ни твр де да, ка да би 
се не ко мало по за ба вио 
уређењем се ла, да би При
ви на Гла ва мо гла по ста ти 
пра во ту ри стич ко ме сто, где 
би мла ди има ли шан су за 
за по сле ње. 

Ка ко ани ми ра ти мла де да 
оста ну да жи ве на се лу? Које 
мере Оп шти на Шид пред у зи
ма по во дом то га, об ја сни ла 
нам је Алек сан дра Жи гић, 
ис пред Са ве та за де мо граф
ску по пу ла ци ју Оп шти не Шид. 

 Упра во се је дан од про је
ка та, за ко ји је Оп шти на Шид 
до би ла но вац, ти че де мо гра
фи је и по пу ла ци о не по ли ти ке. 
Његова реализација тре ба да 
до при не се по ди за њу на та ли
те та, да мла ди остају да живе 
у ру рал ним сре ди на ма. Јед на  
од ме ра ко ја се на шла у про
јек ту је сте и фи нан си ра ње 
ве штач ке оплод ње брач ним 
па ро ви ма. Та ко ђе, ка ко бисмо 
ро ди те љи ма омо гу ћи ли лак
ше ро ди тељ ство, ку по ва ће мо 
уџ бе ни ке за де цу. Гледаћемо 
да продужимо рад у вр ти ћи ма 
до 17 ча со ва, јер до ста фир ми 
ра ди до 17 ча со ва. Сма трам 
да ће им и то по мо ћи. Зна чи 
нам и кон курс ко ји се ти че 
до де ле се о ских ку ћа мла дим 

брач ним па ро ви ма. Ту 
се под сти че и еко ном
ски раз вој же на, јер ће 
власници тих не по
крет но сти бити же не. 
Већ има мо за ин те ре
со ва них мла дих брач
них па ро ва, а ми смо 
ту као ло кал на са мо у
пра ва да им по мог не
мо, да будемо веза 
између њих и ми ни
стар ст ва. Та ко да је и 
то је дан од на чи на да 
млади оста ну на селу. 
Уколико им ми 
помогнемо око ро ди
тељ ства, а држава 
обезбеди кућу, спре
чићемо  ми гра ци је ста нов ни
штва – сма тра Алек сан дра 
Жи гић. 

По ред ових ме ра ко је ће 
Оп шти на Шид уско ро по че ти 
да ре а ли зу је, ту су још и три 
вр ти ћа у ко ји ма ће се ра ди ти 
гре ја ње. У пи та њу су вр ти ћи у 
на се ље ним ме сти ма Ги ба

рац, Ви шњи ће во и Сот. Алек
сан дра Жи гић на по ми ње да је 
у вре ме ну из ме ђу два по пи са 
ста нов ни штва, 2002. и 2011. 
го ди не, од 12 до 13 од сто 
ма ње ста нов ни штва у од но су 
на ра ни је, али да то још увек 
не сма тра ју тра гич ном број
ком. 

Под сти ца ји за мла де

Ђор ђе Ми ја то вићКатарина Живковић Љи ља на Ми јић 

Алек сан дра Жи гић 
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БИ КИЋ ДО 

За пет го ди на јед но вен ча ње

Тренд да мла ди нај че шће на пу шта
ју се ло и по љо при вре ду као из вор 
при хо да, а да у њи ма оста је углав

ном ста ри ја по пу ла ци ја, од ли ка је ско ро 
сва ког се ла, а овај тренд ни је за о би шао 
ни фру шко гор ска се ла. Слич на си ту а ци
ја је и у Би кић До лу у шидској општини, у 
ко јем жи ве пре те жно ста рач ка до ма ћин
ства, ма да има и мла ђих ко ји су се од лу
чи ли да оста ну у се лу и осну ју по ро ди цу, 
али је тај број знат но ма њи. 

Де јан Бо баљ, пред сед ник Са ве та ме
сне за је ди це од лу чио је да оста не у се
лу, јер ни је мо гао да про на ђе по сао у 
стру ци у гра ду. 

 Остао сам да жи вим у се лу, јер ни
сам мо гао да на ђем по сао у гра ду. По 
про фе си ји сам ди пло ми ра ни ин же њер 
по љо при вре де. Пре бих остао ку ћи и 

ра дио ов де не го ра дио у гра ду за ми ни
ма лац. Ов де сам сам свој га зда. Жи вим 
у до ма ћин ству са бра том и ма мом и ра
ди мо сви за јед но. Ба вим се по љо при
вре дом и сто чар ством. Уз га јам бре скве, 
ја го де, са дим ку пус и имам сви ње. Од 
све га то га се мо же са мо пре жи вља ва
ти. Мла ђи иду да ра де у Сло вач ку или 
Че шку, обич но они ко ји не ма ју сво је зе
мље ни по ро ди цу. Ја о то ме ни сам раз
ми шљао, али мој брат је сте. Он хо ће 
да иде из се ла у Че шку. Он је ма стер 
про фе сор ге о гра фи је и сво ју бу дућ ност 
не ви ди као по љо при вред ник – искре но 
ка же Бо баљ.

Овом при ли ком по се ти ли смо и до
ма ћин ство Ште фан чи ко вих у ко јем жи
ве три ге не ра ци је. Да ни ло, ње го ва два 
си на и уну ци. Они се ба ве нај ви ше уз

го јем и про да јом бре са ка. Да је ма ло 
бо ље ста ње, ка же Да ни ло, про ши ри ли 
би про из вод њу. 

 Си но ви су оста ли у се лу, јер ви ше 
не ма по сла у гра ду као не ка да што је 
би ло. Шид је увек био ин ду стриј ски 
слаб, ма да је би ло бо ље ра ни је. Да се 
има по сла и мо гућ но сти ве ро ват но ни 
си но ви не би ов де оста ли. Али где да 
иду, ре ци те ми где? Не ка да су за Шид 
ишли сва ки сат вре ме на ауто бу си, сад 
не ма ви ше рад нич ких ауто бу са. Ста ри ји 
син има дво је де це, де ца су пре до бра и 
вред на. Иду са на ма на пи ја цу и про да
ју бре скве, по ма жу на њи ви... ра ди мо, 
бо ри мо се, оти ма мо се – ка же Да ни ло 
Ште фан чик. 

У се лу ра ди ис ту ре но оде ље ње 
Основ не шко ле „Срем ски фронт“ Шид 

 Мла ђи иду да ра де у Сло вач ку или 
Че шку, обич но они ко ји не ма ју сво је зе-
мље ни по ро ди цу. Ја о то ме ни сам раз-
ми шљао, али мој брат је сте. Он хо ће да 
иде из се ла у Че шку. Он је ма стер про-
фе сор ге о гра фи је и сво ју бу дућ ност не 
ви ди као по љо при вред ник, искре но ка-
же Бо баљ Де јан Бо баљ
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од пр вог до че твр тог раз ре да, а сво је 
даље основ но обра зо ва ње де ца на ста
вља ју у Ши ду. Школа има око 20 ђа ка и 
ком би но ва на су оде ље ња. Пр ви и тре
ћи, дру ги и че твр ти раз ред.

Та ко ђе функ ци о ни ше и оде ље ње 
Пред школ ске уста но ве „Је ли ца Ста ни
ву ко вић Ши ља“. Што се ти че спорт ског 
жи во та у се лу по сто ји ФК „Би кић“. 2009. 
го ди не фор ми ра но је Удру же ње же на 
„Би ки ћан ке“, Кул тур но  просветно дру
штво „Иван Ко тља рев ски“ ко је има 50 
чла но ва. До ма ћин ста ва се пре те жно 
ба ве по љо при вред ном про из вод њом, 
нај ви ше су за сту пље не ра тар ске кул ту
ре, за тим во ћар ство и ви но гра дар ство 
са до ста ду гом тра ди ци јом. У сто чар
ској про из вод њи за сту пље но је млеч но 

сто чар ство, као и тов сви ња.
 Се ло има сад око 270 ста нов ни ка, 

то је нај ма њи број до са да од по стан
ка се ла. Мо гу ре ћи да је 1948. го ди не 
у се лу жи ве ло око 500 ста нов ни ка. Има 
до ста и мла дих ко ји су оста ли на се лу 
али са мо из раз ло га јер ни су мо гли на
ћи за по сле ње па су оста ли да ра де зе
мљу. У по след ње вре ме мла ди од ла зе 
на рад у Че шку и Сло вач ку.  Од ка ко сам 
ја на че лу Са ве та ме сне за јед ни це, већ 
де вет го ди на, до ста то га се у се лу ура
ди ло и се ло је на не ки на чин ожи ве ло. 
Фор ми ра ла су се број на удру же ња,  из
ли ва ле су се ста зе, ас фал ти ра ле боч не 
ули це, сре ђи ва но је гро бље, ре кон стру
и сан је Дом кул ту ре за хва љу ју ћи сред
стви ма из Оп шти не, за ме ње на је сто ла
ри ја, окре чен је и при пре мљен за Дан 
Ру си на ко ји се ове го ди не обележио у 
Би кић До лу. 2012. го ди не смо об но ви ли 
ве зе са на шим ста рим кра јем од но сно 
кра јем ода кле су Ру си ни до шли у Би
кић До, одр жа ва мо ве зе са тим се ли ма. 
Пот пи са ли смо и спо ра зум о пре ко гра
нич ној са рад њи са се лом Стеб ник ко
ји нам омо гу ћа ва да кон ку ри ше мо за 
раз не фон до ве, па ће мо иду ће го ди не 
пи са ти за јед нич ке про јек те. Уз по моћ 
до на то ра, 2013. го ди не смо са гра ди ли 
Па ро хи јал ни цен тар по ред цр кве, а ове 
го ди не смо пот пу но об но ви ли цр кву – 
до да је Бо баљ. 

Као и у При ви ној Гла ви, ни у овом се
лу не по сто ји во до вод, то је го ру ћи про
блем. Нажалост, све је мање венчања, 
а и деце се све мање рађа. Ове го ди не, 
на кон пет го ди на одр жа но је јед но вен
ча ње и јед но кр ште ње. 

Ка ко у Би кићу живе пре те жно ста рач ко 
до ма ћин ство, о де сет по ро ди ца бри не 
Илон ка Мај хер, не го ва те љи ца. 

 Ра дим за Ка ри тас као не го ва те љи ца, 
слу жим ста ри је, јер им је по моћ нео п ход
на, углав ном ти љу ди не ма ју ни ко га. Сва
ки дан их оби ла зим, ку вам, пе рем, по ма
жем шта год тре ба и ни је ми те шко   
ре кла нам је Илон ка Мај хер. 

По моћ
нај ста ри ји ма

Да ни ло Ште фан чик

Илон ка Мај хер

Реновирана црква

Си но ви су оста ли у 
се лу, јер ви ше не ма

по сла у гра ду као
не ка да што је би ло. 

Шид је увек био
ин ду стриј ски слаб, 
ма да је би ло бо ље

ра ни је. Да се има
по сла и мо гућ но сти 

ве ро ват но ни си но ви 
не би ов де оста ли. Али 

где да иду, ре ци те ми 
где? Не ка да су за

Шид ишли сва ки сат 
вре ме на ауто бу си, сад 
не ма ви ше рад нич ких 

ауто бу са, ка же
Да ни ло Ште фан чик
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Ове го ди не у Основ ну шко лу 
„Сло бо дан Ба јић Па ја“ у Ле жи
ми ру у клу пе је се ло 14 ђа ка. У 

шко ли, ко ју по ха ђа ју де ца од пр вог до 
че твр тог раз ре да, ове је се ни упи сао 
се је дан пр вак, а дво је де це у пред
школ ско. Ова си ту а ци ја ни не чу ди 
то ли ко, с об зи ром на то да се ове 
го ди не у Ле жи ми ру вен ча ло све га 
два па ра, а да се до је се ни ро ди ло 
дво је де це. 

Ово се ло, ко је се на ла зи на об рон
ци ма Фру шке го ре, уда ље но је од 
Срем ске Ми тро ви це 16 ки ло ме та ра. 
По по след њем по пи су бро ји око 900 
ста нов ни ка, од но сно око 300 до ма
ћин ста ва про сеч не ста ро сти 45 го ди
на. 

Омла ди на од ла зи, јер не ви ди пер
спек ти ву у овом ма лом се лу. Ипак, 
Ива на Ко стић То па ло вић и њен 
су пруг Го ран ре ши ли су да оста ну у 
род ном Ле жи ми ру. Ива на ка же да не 
ви ди се бе у гра ду. 

 Од ро ђе ња жи вим у Ле жи ми ру, а 
про шле го ди не сам се уда ла ов де. 
Тре нут но не ра дим ниг де, чу вам 
де цу. Имам два си на – Да риа и 
Ма риа. Ма рио има осам го ди на, а 
Да рио 15 ме се ци. Су пруг и ја смо 
оста ли ов де, јер је жи вот у гра ду ску
пљи, ма да је те шко, јер је све у гра ду, 
за сва ку сит ни цу по треб но је оти ћи у 

град, а сва ки од ла зак ко шта. Жи ви мо 
од му же ве пла те и де чи јег до дат ка. 
Ка да би смо на шли по сао у гра ду, 
пу то ва ли би смо, али из се ла не 
би смо ишли, јер је у се лу здра ви ја 
сре ди на, ов де је бо ље за де цу. Ма да 
се до ста то га про ме ни ло у од но су на 
ра ни је. Не кад је би ло ви ше омла ди
не, сад ско ро па и не ма мо јих вр шња
ка. Ро ђе на се стра ми се та ко ђе уда ла 
у Ле жи мир и има де вој чи цу од го ди ну 
и по да на. Ма да, де вој ке од ла зе, а 
оста ју мом ци ко ји се не же не – при ча 
нам два де сет ше сто го ди шња Ива на 
Костић То па ло вић. 

Ива ни ну при чу по твр ђу је и пред

ЛЕ ЖИ МИР: СЕЛО КОЈЕ ИЗУМИРЕ

Многи одлазе – ретки се враћају

Јо ван Ку зман че вић,
пред сед ник Са ве та МЗ

Ове го ди не у основ ну 
шко лу у Ле жи ми ру

у клу пе је се ло
14 ђа ка. У шко ли,

ко ју по ха ђа ју де ца
од пр вог до

че твр тог раз ре да,
ове је се ни упи сан је
је дан пр вак, а дво је 

де це у пред школ ско. 
Ова си ту а ци ја ни

не чу ди то ли ко,
с об зи ром на то да

се ове го ди не у
Ле жи ми ру вен ча ло 

све га два па ра,
а да се до је се ни

ро ди ло двоје деце
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сед ник Са ве та ме сне за јед ни це 
Ле жи мир Јо ван Ку зман че вић ко ји је 
та ко ђе остао да жи ви у се лу. Ка же да 
је је ди ни раз лог од ла ска омла ди не, 
јер ов де не мо гу да про на ђу по сао и 
да, ко год да је оти шао, ов де се ни је 
вра тио. 

 Мла ди од ла зе из се ла са мо за то 
што не ма ју по сао, од по љо при вре де 
не мо же да се жи ви. До ста љу ди је 
оти шло на Мал ту, Бе о град и Но ви 
Сад. Од ла зе та мо да тра же по сао и 
та мо ста ну ју. Ни ко се не вра ћа. Рет ко 
ко се вра тио. Мла ди ов де не ма ју 
по сао, ве ћи на не ма ни сво ју зе мљу 
ко ју би мо гла да об ра ђу је, али као 

што сам већ ре као, те шко да од 
зе мље мо же да се жи ви. У се лу има
мо про дав ни цу и тра фи ку и то нам је 
све. Не ма мо ни ка кве про сто ри је где 
би се мла ди оку пља ли – ка же три де
сет де ве то го ди шњи Ку зман че вић. 

У се лу по сто ји основ на шко ла, 
Ме сна за јед ни ца и кан це ла ри ја, 
по шта, ам бу лан та. Ле кар до ла зи два 
пу та не дељ но, док је ме ди цин ска 
се стра у ам бу лан ти сва ко днев но. 
Та ко ђе, број на су и ра зна удру же ња: 
Удру же ње же на „Спо ме нак“, Удру же
ње од га ји ва ча ова ца и ко за „Сир ми

Ива на, Го ран и Ма рио То па ло вић

Град ска упра ва за здрав стве ну и 
со ци јал ну за шти ту ни зом ди рект них и 
ин ди рект них ме ра по ку ша ва да по мог
не љу ди ма ко ји жи ве на се лу. 

 Ка да је реч о ди рект ним ме ра ма, 
ту пре све га ми сли мо на ку по ви ну 
се о ских ку ћа са окућ ни цом за из бе гла 
ли ца. На овај на чин 14 по ро ди ца 
до би ло је кров над гла вом, а уско ро 
ће на овај на чин би ти сме ште не још 
две избе глич ке по ро ди це. У обла сти 
здрав ства има мо пре вен тив не бес
плат не пре гле де ко је у нај ве ћем бро ју 
вр ши мо у се о ским сре ди на ма и они су 
ја ко бит ни за ста нов ни штво где док то
ри не до ла зе сва ко днев но. Та ко ђе, 
про је кат Кан це ла ри је за сма ње ње 
си ро ма штва ан га жу је со ци јал но угро
же не ме шта не из Ла ћар ка и Ма чван
ске Ми тро ви це – ре као је на чел ник 

Град ске упра ве за здрав стве ну и 
со ци јал ну за шти ту Во ји слав Мир нић.

По ред ових ме ра, Град ска упра ва је 
обез бе ди ла из бу џе та 10.000.000 за 
пр во ро ђе не бе бе, од но сно, сва ки пар 
до би ја по 10.000 ди на ра.  Јед на од 
ме ра ове го ди не је су фи нан си ра ње 
по ступ ка ван те ле сне оплод ње са 
100.000 ди на ра по па ру. На кон ис ко
ри шће на три по ку ша ја о др жав ном 
тро шку, че твр ти фи нан си ра Град 
Срем ска Ми тро ви ца и ста ро сну гра
ни цу код же на по ме ра са 42 на 45 
го ди на. 

Јед на од ме ра је и суб вен ци о ни са
ње пре во за де це ко ја пу ту ју из се ла. 
Са ки ро ди тељ ће пла ћа ти це ну кар те 
3.000 ди на ра, а оста так до пу не це не 
пла ћа ју пре во зник и Град ко ји је сред
ства опре де лио. 

По др шка љу ди ма ко ји жи ве у се лу

Во ји слав Мир нић

Су пруг и ја смо
оста ли ов де, јер је 
жи вот у гра ду
ску пљи, ма да је 
те шко, јер је све
у гра ду, за сва ку
сит ни цу по треб но је 
оти ћи у град, а сва ки 
од ла зак ко шта. Ка да 
би смо на шли по сао у 
гра ду, пу то ва ли 
би смо, али из се ла не 
би смо ишли, јер је
у се лу здра ви ја
сре ди на, ов де је
бо ље за де цу,
каже Ива на Костић 
То па ло вић
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јум“, Ло вач ко удру же ње „Ве пар“ и 
Фуд бал ски клуб „Пла ни нац“. 

Ка ко ка же Ра да Са вић, шеф Ме сне 
кан це ла ри је у Ле жи ми ру, се ло је 
ра ни је би ло жи вље. Ни је би ло то ли ко 
раз ли ке у од но су на град, па су љу ди 
жи ве ли у сво јим ку ћа ма, ра ди ли 
зе мљу и ни је им је ди на же ља би ла 
да оду. Ма да су, ка же, и љу ди би ли 
пу но вред ни ји. Она до да је да је у 
се лу при о ри тет по прав ка пут не мре

же ко ја је про па ла. Та ко ђе не до ста је 
да се ас фал ти ра и ки ло ме тар и по 
лет њег пу та. 

 Ули це ни су ас фал ти ра не уна зад 
шест го ди на. Зад њих го ди на се ни је 
то ли ко ула га ло у ин фра струк ту ру 
због не до стат ка сред ста ва. Иако се 
пу те ви на си па ју, кон фи гу ра ци ја је 
те ре на та ква да во да све од не се 
ка да се сли ва. Има мо обе ћа ње да 
ће мо у на ред не три го ди не до би ти 
ас фалт до гро бља. Гро бље је на 
не при сту пач ном ме сту па би нам 
са мо ас фалт мо гао ре ши ти тај про
блем. У по след њих пет го ди на  ре кон
стру и са на је се о ска цр ква из ну тра и 
спо ља, ура ђен је Ло вач ко – спорт ски 
дом,  згра да Ме сне за јед ни це, по ста
вљен је ви део над зор. Ове го ди не у 
пла ну је да се огра ди де чи је игра ли
ште и за вр ше ра до ви на са ни тар ном 
чво ру у згра ди Ме сне за јед ни це – 
ка же пр ви чо век овог се ла и на по ми
ње да је пут на ин фра струк ту ра при о
ри тет, а да у бли ској бу дућ но сти пла
ни ра ју и из град њу ка пе ле. 

И док мла ди ма сов но од ла зе, 
Ле жи мир, као и сва фру шко гор ска 
се ла, по ла ко из у ми ре. 

У по след ње вре ме ме шта ни се све 
ви ше жа ле на пре ки де у ис по ру ци 
елек трич не енер ги је. Ка ко они ка жу, у 
ви ше на вра та у то ку да на стру ја не ко
ли ко пу та не ста не. У стра ху су за сво
је кућ не уре ђа је, пре све га за фри жи
де ре и за мр зи ва че. Тим по во дом кон
так ти ра ли смо Ђор ђа Фа о ра, ди рек
то ра Елек тро ди стри бу ци је Срем ска 
Ми тро ви ца ка ко би смо са зна ли има 
ли на по мо лу ре ше ња за овај про
блем. 

Он нам је ре као да је тај про блем у 
Ле жи ми ру ви ше го ди шњи, те да им је 
до бро по знат. Та ко ђе, до дао је да из 
овог пред у зе ћа ре ша ва ју про блем 
ко ли ко им фи нан си је до зво ља ва ју. 
Све стан је чи ње ни це да тај про блем 
ме шта не ири ти ра, не ве ру је да ће 
овај про блем мо ћи трај но да се ре ши.

  За то време, мештанима преостаје 
само да организују кладионицу око 
тога када ће и колико пута у току дана 
нестајати струја.

Про бле ми са стру јом

Удру же ње од га ји ва ча ова ца и ко за 
„Сир ми јум“ из Ле жи ми ра, ор га ни зо ва
ло је 9. сеп тем бра сво је тра ди ци о нал
не „Ов чар ске да не“. 

Ку вао се ов чи ји па при каш, ужи ва ло 
уз фол клор и там бу ру, ста ре ко ла че, 
од лич на ви на и ра ки ју, у ле по ти фру
шко гр ских ова ца и ко за, а све то са 
на дом да ће се па сти ри вра ти ти на 
сво је на пу ште не ли ва де. 

Као и обич но, и ове го ди не се на 
ма ле ном пла тоу ис пред ле жи мир ског 
ло вач ког до ма оку пио ве ли ки број 
го сти ју, удру же ња же на, про из во ђа ча 

ме да, ра ки је, до ма ћих ко ла ча, а ни су 
из о ста ли ни они ко ји су се оку ша ли у 
ку ва њу па при ка ша, ужи ва ли у му зи ци, 
или са сво јом де цом до шли да се опу
сте на ма ле ном ва ша ру ко ји је ор га ни
зо ван у скло пу ма ни фе ста ци је ко ја за 
циљ има да по пу ла ри ше ов чар ство и 
ко зар ство на Фру шкој го ри и Сре му.

На ма ни фе ста ци ји смо срели и Сте
ва на Ду ки ћа из Ле жи ми ра. Он се 
ов чар ством ба ви 10 го ди на и је дан је 
од мла дих ко ји су се ре ши ли да оста
ну у се лу и ба ве се по љо при вре дом и 
сто чар ством. 

 Пред ста вио сам ов де на ма ни фе
ста ци ји ши ље ги цу, ов цу и ов на, ра се 
Ро ма нов ска. То је ру ска цар ска ов ца 
ко ја је плод на и за хвал на је. Нај ви ше 
сам их пред ста вио на овој ма ни фе
ста ци ји да се ви ди, јер у овом кра ју 
не ма баш пу но ове ра се. Ина че, 
ов чар ством се ба вим 10 го ди на, тре
нут но имам 50 ова ца, али тај број пла
ни рам да по ве ћам на не ких 150 до 
200 ко ма да. Што се ти че тре нут не 
це не, за до во љан сам, ки ло грам је 280 
ди на ра – ка же три де се то го ди шњи 
Ду кић. 

Традиционална манифестација „Ов чар ски да ни“

И док мла ди
ма сов но од ла зе,

Ле жи мир, као и сва 
фру шко гор ска се ла, 

по ла ко из у ми ре

Сте ван Ду кић са ћер ком Ни ном 
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У Нера ди ну, јед ном од нај ста ри
јих ири шких села данас живи око 
400 ста нов ни ка. Основ на шко ла 

„Доси теј Обра до вић“ је четво ро го ди
шња, а како су нам рекли, у чети ри раз
ре да има тек четр на ест ђака. Про шле 
годи не их је било деве то ро. 

Учи те љи це Дра га на Тутић, која учи 
први и четвр ти раз ред и Татја на Бего
вић, учи те љи ца дру гог и тре ћег раз ре да 
кажу да у заба ви шту има 18 мали ша
на, те да ће наред не годи не бити више 
ђака. 

Пре ма речи ма пред сед ни ка Саве
та месне зајед ни це Петра Нико ли ћа у 
селу има сто ти нак мла дих, али они који 
након завр ше не сред ње шко ле наста ве 
шко ло ва ње у Бео гра ду или Новом Саду, 
у Нера дин се више не вра ћа ју. 

 Мла ди одла зе из села. Када оду 
на шко ло ва ње, рет ко ко се вра ти кући, 
оста ју да живе у гра ду. Тре нут но у селу 
живи око сто ти нак мла дих, али нема ју 
неку пер спек ти ву у селу. Нема мо ника
кве актив но сти за омла ди ну, они изла
зе углав ном у Руму и Нови Сад – каже 
Нико лић.

Он је један од рет ких који се одлу чио 
да оста не да живи овде, јер како каже, 
не види себе у гра ду. 

 Након завр ше не сред ње шко ле, 
одлу чио сам да оста нем у Нера ди ну, 
да овде живим и радим. Сада не могу 
себе да видим у гра ду, да тамо радим за 
малу пла ту, док овде имам посла. Сма
трам да на селу има посла за сва ког ко 
жели да ради. Одлу чио сам да се бавим 
пољо при вред ном про из вод њом, то је 
оно где себе видим и где видим сво ју 
пер спек ти ву. Нарав но, увек би добро 
дошла помоћ држа ве за мла де који су 
се реши ли на овај вид делат но сти – 
каже два де сет де ве то го ди шњи Нико лић. 

Поред Нико ли ћа, на живот у селу 
реши ла се и два на е сто чла на поро ди ца 
Сулеј ма но вић. Сла ви ша Сулеј ма но вић 

се са поро ди цом досе лио у Нера дин 
пре 35 годи на из Леба на. Каже, о живо
ту у гра ду и не поми шља ју, јер је тамо 
скуп живот. 

 У Нера ди ну живи мо 35 годи на. 
Дошли смо из Леба на, сада нас у поро
дич ној кући живи два на е сто ро. Жена, 
деца, уну чад и ја. Раз ми шља ли смо да 
се овде бави мо пољо при вре дом, међу
тим, ста ла је пољо при вре да као и село. 
Мла ди су оти шли да тра же посао у 
гра ду, нема овде ни мома ка ни дево ја
ка, сви су оти шли одав де, углав ном су 
ста ри ји оста ли. Кад сам се ја досе лио 
у Нера дин, било је мно го више људи. 
Село је било живље, било је више 
омла ди не. О живо ту у гра ду ни не раз
ми шља мо, јер је живот ску пљи, а ми 
живи мо од соци јал не помо ћи – испри
чао нам је Сулеј ма но вић. 

Нера дин је јед но од ста ри јих насе ља 
у ири шкој општи ни. У селу се нала зи 
пра во слав на црква посве ће на Све том 
Нико ли која је сагра ђе на 1734. годи
не. Ова црква је под зашти том држа ве 
као спо ме ник кул ту ре од вели ког зна ча
ја. Основ на при вред на гра на је пољо
при вре да, наро чи то ратар ство за које 
посто је нај бо љи усло ви, а има и оних 

који су запо сле ни у Ири гу и Инђи ји. 
Тешки су усло ви за живот у селу. Без 

водо во дне мреже, лека ра и поште, 
мешта ни кажу, није лако. Доду ше, лекар 
дола зи, али јед ном недељ но, што је 
нарав но недо вољ но, јер у селу живи 
углав ном ста ри је ста нов ни штво. 

 Људи се жале зато што лекар дола
зи у село јед ном недељ но, као и на то 
што нема ју пошту. Било би добро када 
би лекар дола зио чешће, а пошта ради
ла бар два дана, како би људи могли да 
пла те рачу не. Тре нут но нам је водо вод 
при о ри тет, стал но се гово ри о томе и 
обе ћа ва, али када ће село доби ти воду, 
не зна се. То је вели ка инве сти ци ја, а 
Нера дин је мало село. Само до при нос 
нема мо, финан си ра мо се искљу чи во 
пре ко Општи не Ириг са којом има мо 
одлич ну сарад њу – исти че Нико лић. 

Као млад и пер спек ти ван, ново и за
бра ни пред сед ник Саве та месне зајед
ни це Петар Нико лић дода је да ће се 
зала га ти за бољи живот мешта на, пре 
све га, биће фоку си ран на изградњу 
водо водне мреже, реша ва ти теку ће 
про бле ме, а каже да не би било лоше 
када би се у селу спро ве ли гас и кана
ли за ци ја. 

Лекар долази
једном недељно

НЕРА ДИН

Петар Нико лић Сла ви ша Сулејманoвић
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РИ ВИ ЦА 

Најуспешније село у Србији
Ушу шка но фру шко гор ско се о це 

Ри ви ца ко је се на ла зи у ири шкој 
оп шти ни по ста ло је по зна то по 

ви но гра дар ству и ви ну. Сва ке го ди не 
у се лу се одр жа ва ма ни фе ста ци ја 
„Да ни ви на“, а ово ма ле но се ло тих 
да на по се ти не ко ли ко хи ља да љу ди. 
Упра во из ових раз ло га, мла ди се, у 
по след ње вре ме, од лу чу ју да оста ну 
да жи ве у се лу и ба ве се овим ви дом 
по љо при вре де. 

Три де сет дво го ди шњи Јо ван Ћи рић 
из Ри ви це и ње го ва су пру га Ива на 
жи ве ли су не ко ли ко го ди на у Но вом 
Са ду тра же ћи по сао. Обо је су за вр
ши ли фа кул те те – он по љо при вред
ни, а ње го ва су пру га еко ном ски. Ка да 
су схва ти ли да по сао у гра ду не ће 
на ћи, вра ти ли су се у Ри ви цу. 

 Вра ти ли смо се на се ло, ре шио 

сам да се ба вим ра тар ством, сви
њар ством, ви но гра дар ством и ви
нар ством. Пр во би тан план је био да 
оста не мо у Но вом Са ду, та мо смо и 
жи ве ли че ти ри го ди не. По што ни смо 
на шли по сао, до шли смо ов де да ра
ди мо зе мљу, то нам је је ди ни из вор 
при хо да и од то га жи ви на ша че тво
ро чла на по ро ди ца. То је ди ни на чин да 
обе зб едимo ре дов на при ма ња. Mогао 
сам да би рам из ме ђу гра да и се ла и 
иза брао сам се ло. Љу ди ко ји не ма ју 
мо гућ ност да би ра ју оста ју у гра ду и 
бу ду не чи је слу ге. Ова ко сам свој га
зда – ка же Јо ван ко ји има дво је де це 
– Стра хи њу и Ан ђе лу.

Он до да је да је ње гов пра де да по
са дио ви но ву ло зу, ње гов де да та ко
ђе је био про из во ђач ви на, та ко да је 
Јо ван на ста вио по ро дич ну тра ди ци ју 

Ка ко нам је ре кла учи те љи ца тре ћег 
и че твр тог раз ре да Гор да на Фо дог 
ка да је по че ла да ра ди у шко ли у 
Ри ви ци би ло је мно го ви ше ђа ка. 

 Ка да сам ја по че ла да ра дим у овој 
шко ли би ло је 40 ђа ка. Са да у  тре ћем 
раз ре ду имам че ти ри уче ни ка, у 
че твр том пе то ро. Про шле го ди не смо 
има ли са мо јед ног пр ва ка, а ове го ди
не их је ше сто ро. Има мо ја ко до бру 
са рад њу са ро ди те љи ма и Ме сном 
за јед ни цом – ка же Фо дог, а Мир ја на 
Јан ку ло вић, вас пи тач ра ди са 16 де це 
у ме шо ви тој гру пи. 

Би ће ви ше ђа ка

Нај мла ђи Ри ви ча ни 

Сла ви ша Сми ља нић
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и про из вод њом ви на ба ви се пет го
ди на. Ка же да му же на по ма же ко ли ко 
мо же и да им у се лу ни шта не фа ли. 

И Ја сми на и Ни ко ла Ћи рић су мла
ди брач ни пар ко ји жи ви у Ри ви ци и 
ба ве се по љо при вре дом. Раз лог због 
ко јег су оста ли да жи ве у се лу је сте 
тај јер је Ни ко ла по љо при вред ник. 

 Уда ла сам се у Ри ви цу пре 13 
го ди на. Имам тро је де це, бли зан це од 
три го ди не Ђор ђа и Ђур ђи цу и Дра га
на ко ји има 13 го ди на. Су пруг је ро ђен 
у Ри ви ци, ба ви се по љо при вре дом, 
има мо до ста зе мље, ви но град и упра
во из тог раз ло га смо се од лу чи ли да 
жи ви мо ов де. По љо при вре да нам је 

глав ни и основ ни из вор при хо да. Има 
омла ди не у се лу и они се ба ве по љо
при вре дом – ка же нам три де сет тро го
ди шња Ја сми на. 

У се лу по сто ји Кул тур но – умет нич
ко дру штво, За ви чај но удру же ње 
„Фру шко гор је“, функ ци о ни ше Де чи ја 
уста но ва, под руч но оде ље ње Основ
не шко ле „До си теј Об ра до вић“ Ириг. 
Функ ци о ни ше и ФК „Пла ни нац“ Ри ви
ца, Удру же ње же на, Ло вач ко удру же
ње „Зец“. У цен тру на се ља на ла зи се 
пра во слав на цр ква, јед на од нај ста
ри јих у Сре му. 

У ду ху ста ре тра ди ци је у Ри ви ци се 
од 2002. го ди не ор га ни зу ју Да ни ви на. 

Ма ни фе ста ци ју за јед но ор га ни зу ју 
Оп шти на Ириг, Ту ри стич ка ор га ни за
ци ја оп шти не Ириг и За ви чај но удру
же ње „Фру шко гор је“.  Тих да на док 
се ло мир но спа ва, а се ља ци се при
пре ма ју за про лећ не ра до ве све је у 
зна ку ви на и бо га те срем ске ку хи ње. 
Пи ју се шпри це ри, је ду чвар ци, кр ва
ви це, ко ба си це, али и би ра ју нај бо љи 
по дру ма ри, нај бо љи про из во ђа чи 
ви на. На рав но ту су и там бу ра ши и 
игра чи у срем ским на род ним но шња
ма. 

 У Ри ви ци жи ви 650 ста нов ни ка. 
Ста нов ни штво се углав ном ба ви 
по љо при вред ном про из вод њом, нај
за сту пље ни је је ра тар ство, во ћар ство 
и сто чар ство. У по след ње вре ме нај
ви ше се ак це нат ста вља на раз вој 
ви но гра дар ства, па не чу ди то што у 
се лу има мо не ко ли ко ви на ри ја. Мла
ди љу де од ла зе у по тра гу за по слом, 
али по што је те шко до ћи до по сла, 
они се вра ћа ју на се ло. Ри ви ца је 
се ло ко је жи ви. У са рад њи са По кра
ји ном и Оп шти ном Ириг ура ди ли смо 
ка пе лу и Дом кул ту ре. То су би ле две 
ве ли ке ин ве сти ци је. На ред не го ди не 
план нам је да ас фал ти ра мо не ке 
ули це и со ка ке уз по моћ Оп шти не и 
По кра ји не. Што се ти че оста лих ства
ри у се лу, не ма мо ве ћих про бле ма, 
во до вод на мре жа нам је у до бром 
ста њу, „Ко му на лац“ од но си сме ће, 
гро бље је уре ђе но – при ча Сла ви ша 
Сми ља нић, пред сед ник Са ве та ме сне 
за јед ни це Ри ви ца. 

Ри ви ча ни су би ли до ма ћи ни ма ни
фе ста ци је Су сре ти се ла Ср би је, а на 
фи нал ном так ми че њу у Ку зми ну 
Ме сна за јед ни ца Ри ви ца осво ји ла је 
пр ву на гра ду за нај у спе шни је се ло до 
1.000 ста нов ни ка. Ка ко ис ти че Сми
ља нић, то им је ве ли ка на гра да ко ја 
им слу жи као под сти цај ка ко би у 
на ред ном пе ри о ду још бо ље ра ди ли 
и тру ди ли се око уре ђе ња се ла. 

Пу дар Ми ло ван Вук шић бри не се о 
ви но гра ди ма. Од ка да се до се лио из 
Хр ват ске, по чео је да ра ди код Са ве 
Од ро вач ког. Са њим је и са дио ви но
гра де, а са да је ту да их чу ва. 

 Од ка да гро жђе поч не да зо ри па 

док се не обе ре ја сам ту. Ви но град се 
чу ва од фа за на, ди вља чи али и ло по
ва. Ја њих оте рам. Ни сам до са да 
имао ни ка квих про бле ма. Чу вам три 
хек та ра ви но гра да у ко ма ду, али ни је 
те жак по сао – ка же Вук шић. 

Чу вар ви но гра да

Ми ло ван Вук шић у ви но гра ду 

Ја сми на Ћи рићИва на и Јо ван Ћи рић 
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ДИ ВОШ 

Де вет ђа ка у пр вом раз ре ду
Из го ди не у го ди ну, све 

је ви ше на пу ште них 
се о ских ку ћа и се

ла без ијед ног ста нов ни ка. 
Ду чић ре че да је нај ве ћа 
сли ка не сре ће би ти исто
вре ме но стар, бо ле стан и 
си ро ма шан, а упра во та не
сре ћа је за де си ла фру шко
гор ска се ла. У си ту а ци ји у 
ко јој због „бе ле ку ге“ не ста ју 
се ла пра ва је рет кост на ћи 
мла де љу де ко ји оста ју да 
жи ве у њи ма упр кос свим 
пре пре ка ма. 

Не до ста так основ них 
усло ва за жи вот при мо ра ва 
мла де на ми гра ци је. Жи вот 
у 21. ве ку зах те ва нео п ход
не усло ве  ас фалт, во до
вод, ин тер нет, по шту и ам
бу лан ту, без ко јих је тешко 
живети. 

До ско ро, Ди во шу је пре
ти ла опа сност да ће оста ти 
без ле ка ра у се о ској ам
бу лан ти, јер је кра јем ма
ја Ми ни стар ство здра вља 
ми тро вач ком До му здра
вља по сла ло нов ка дров ски 
план ко јим се од ре ђу је уку
пан број за по сле них у До му 
здра вља. Ме ђу тим, про
блем је ре шен. Не ко ли ци на 
ме шта на, ка да је чу ла да 
по сто ји мо гућ ност да се ло 
остан без ле ка ра, кре ну ла 
је у при ку пља ње пот пи са 
за пе ти ци ју. Пот пи си су при

ку пља ни од ме шта на Ди во
ша, али и Ста ре Бин гу ле, 
јер Бин гулци здрав стве не 
пре гле де оба вља ју у ди во
шкој ам бу лан ти.

 Ре као сам им да има ју 
пу ну по др шку Са ве та ме
сне за јед ни це. На осно ву 
пе ти ци је, од но сно 960 пот
пи са ко ји су при ку пи ли, али 
и бро ја пре гле да ко ји се 
оба ви у ам бу лан ти, до не то 
је ре ше ње да ле кар оста је 
да ра ди. Ни су би ли у пи та
њу ни ка кви про те сти. Ра ди
ће као и до са да, пет да на 
у не де љи, а ме шта ни су 
ве о ма за до вољ ни због то га 

– ре као је пред сед ник Са ве
та ме сне за јед ни це Ди вош 
Мла ден Ма ле ше вић. 

На жа лост, у се ло се увек 
ма ло ула же и љу ди не ма ју 
до бре усло ве да не што ура
де. Нај ве ћи иза зов је  ка ко 
за др жа ти мла де. Др жа ва би 
тре ба ло озбиљ ни је ти ме да 
се по за ба ви и да мла ди ма 
пру жи по др шку. Јед ни од 
оних ко ји су оти шли су Вра
ње ше ви, у по ро дич ној ку ћи 
оста ли су Вид и Ма ра Вра
њеш, пен зи о не ри. Они жи
ве у Ди во шу од 1992. го ди
не. Њи хо ва два си на, услед 
не до стат ка по сла, оти шла 

Мла ден Ма ле ше вић

На жа лост, ове 
го ди не у се лу 
би ла су са мо 

два вен ча ња, а 
број шко ла ра ца 
има тен ден ци ју

опа да ња. Из
го ди не у го ди ну, 
све је ма њи број 

ро ђе не де це,
па са мим тим
и ма ње ђа ка.
Ове го ди не,

пр ви раз ред
од сеп тем бра 
по ха ђа  све га

де ве то ро ђа ка
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су да про на ђу по сао у гра
ду, јер их ов де ни шта ни је 
за др жа ва ло. 

 Оба си на су оти шла да 
ра де у град. Оже ни ла су 
се и са да има ју сво је по
ро ди це, али свој жи вот су 
из гра ди ли у гра ду. Та мо су 
про на шли по сао, обез бе
ди ли жи вот ни про стор, а 
ов де до ђу по не кад, ви кен
дом, нас да оби ђу. Од у век 
су има ли на шу по др шку 
што се ти че од ла ска у град 
и фор ми ра ња по ро ди це да
ле ко од се ла, јер ов де за
и ста ни су има ли ни ка кве 
усло ве. Са да до ђу срећ ни и 
за до вољ ни, он да смо и ми 
срећ ни – при ча Ма ра Вра
њеш. Та ко ђе, то што су оти
шли ни је им пре пре ка да се 
че сто оби ла зе, јер ка ко они 
до ђу у Ди вош, та ко и Ма ра 

и Вид че сто оду у по се ту 
уну ци ма. 

Ре кли смо да је рет кост 
да се мла ди од лу че да жи
ве у се лу и за сну ју по ро ди цу. 
Ипак, има и оних ко ји су то 
од лу чи ли. 

Мла ди брач ни пар Не ма
ња и Ива на Ву ко вић, вен ча
ли су се 2014. го ди не. Ива на 
је из гра да пре шла да жи ви 
у се ло, али то је ни је спре ча
ва ло да се ве о ма ла ко и бр
зо при ла го ди ова квом на чи
ну жи во та. Су пру гу Не ма њи 
је де сна ру ка и ра ме уз ра ме 
са њим оба вља све по треб
не по сло ве.  

 Уда ла сам се у Ди вош 
2014. го ди не, из гра да сам 
пре шла да жи вим у се ло. 
Од лу чи ли смо се за жи вот 
у се лу ис кљу чи во због то га 
што ни Не ма ња, а ни ја не

ма мо не ко стал но за по сле
ње. Та ко да об ра ђу је мо на
шу зе мљу и од то га жи ви мо. 
Исто та ко, ми слим да је још 
увек на се лу ко ли ко то ли ко 
здра ви ји жи вот, не го у гра ду. 
Се ло ни је као што је би ло 
пре... Са да има мо све што 
нам је по треб но за нор ма лан 
жи вот, има мо и ин тер е нет, 
ка блов ску те ле ви зи ју... Та ко
ђе у се лу има мо ам бу лан ту, 
по шту, про дав ни це. А и град 
је бли зу – ис ти че Ива на, ко ја 
је за вр ши ла Ви со ку тех нич ку 
шко лу у Но вом Са ду.

На жа лост, ове го ди не у 
се лу је би ло са мо јед но вен
ча ње, а број шко ла ра ца има 
тен ден ци ју опа да ња. Из го
ди не у го ди ну, све је ма њи 
број ро ђе не де це, па са мим 
тим и ма ње ђа ка. Ове го ди

Ива на и Не ма ња Ву ко вић

Основна школа „Свети Сава“

Вид и Ма ра Вра њеш

Оба си на су
оти шла да
ра де у град. 
Оже ни ла су се
и са да има ју 
сво је по ро ди це, 
али свој жи вот 
су из гра ди ли у 
гра ду. Та мо
су про на шли
по сао,
обез бе ди ли
жи вот ни
про стор, а ов де 
до ђу по не кад, 
ви кен дом,
нас да оби ђу,
каже Мара 
Врањеш
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не, пр ви раз ред од сеп тем
бра по ха ђа  све га де ве то ро 
ђа ка, а укуп но од пе тог до 
осмог раз ре да има 80 ђа ка. 

Ди вош има око 1.300 ста
нов ни ка ко ји се пре те жно 
ба ве по љо при вре дом. У се
лу, по ред До ма кул ту ре, у 
ко јем се на ла зе Би бли о те ка 
и Ме сна кан це ла ри ја, по
сто ји Удру же ње спорт ских 
ри бо ло ва ца „Злат ни ка раш“ 
Ди вош, Удру же ње же на, Ло
вач ко удру же ње, Удру же ње 
бо ра ца на род но о сло бо ди
лач ког ра та, Ка ра те клуб 

„Фру шко го рац“ и Фуд бал ски 
клуб „Хај дук“ ко ји се так ми
чи ове се зо не у Вој во ђан ској 
ли ги. У Ди во шу се та ко ђе 
на ла зи и под руч но оде ље
ње Основ не шко ле „Све ти 
Са ва“, као и пред школ ска 
уста но ва, ам бу лан та, зуб на 
ам бу лан та и по шта.

У Ди во шу су ове го ди не 
за вр ше ни ра до ви на ре кон
струк ци ји спо ме ни ка у цен
тру се ла. Спо мен ком плекс 
са сто ји се из ве ли ког пла тоа 
на ком се на ла зе фи гу ра и 
пло че са име ни ма ме шта на 
ко ји су стра да ли у Дру гом 

свет ском ра ту. Фи гу ра из ра
ђе на од брон зе пред ста вља 
мла дог бор ца са пу шком у 
ру ци ко ји по зи ва на уста нак, 
а њен аутор је ва јар Бог да
но вић. На по ста мен ту се 
на ла зи и мер мер на пло ча 
са тек стом Спо мен па лим 
бор ци ма и жр тва ма фа ши
стич ког те ро ра 19411945. 
Тач на го ди на по ди за ња спо
ме ни ка на жа лост ни је оста
ла за бе ле же на, али је си гур
но да је на стао не што пре 
1960. го ди не. 

Из во ђе ње ових ра до ва 
омо гу ће но је за хва љу ју ћи 

сред стви ма до би је ним од 
Ми ни стар ства за рад, за по
шља ва ње, бо рач ка и со ци
јал на пи та ња Ре пу бли ке 
Ср би је.

 Ма ни фе ста ци ја ко ја је ка
рак те ри стич на за ово се ло 
је сте Ко тли ћи ја да ко ју ор га
ни зу је Удру же ње спорт ских 
ри бо ло ва ца, а одр жа ва се у 
ју ну ме се цу. Пре о бра же ње 
19. ав гу ста се го ди на ма уна
зад oбележава као се о ска 
сла ва.  

Припремила:
Сања Ста не тић

ФОТО: Жељко Петрас

По ди за ње ква ли те та жи во та на се о
ском под руч ју под ра зу ме ва бо га те 
кул тур не са др жа је ко је има град. Та ко 
се из го ди не у го ди ну у Ди во шу одр жа
ва „Ко тли ћи ја да“, а у Ша шин ци ма 
„Бо ста ни ја да”. У Ку зми ну се одр жа ва 
ма ни фе ста ци ја „Рас пе ва на је сен“, као 
и „Са јам сви ња“, а ове го ди не је одр
жа на ма ни фе ста ци ја „Су сре ти се ла 
Ср би је“. Удру же ње ,,Кул тур ни цен тар 
Ку змин” осно ва но је по чет ком 2015. 
го ди не, и у окви ру ње га де лу ју три 
сек ци је – драм ска, там бу ра шка и 
фол клор на. Укљу чи ва ње ме шта на у 
раз не сек ци је и ор га ни зо ва ње раз ли
чи тих ма ни фе ста ци ја та ко ђе је ва жан 
сег мент дру штве ног жи во та овог се ла 
и је дан од ци ље ва Удру же ња. У Чал
ми се одр жа ва „По ни ја да“. У Спе ци
јал ном ре зер ва ту при ро де „За са ви ца“ 
одр жа ва се ма ни фе ста ци ја „Дан ма га
ри ца“. Удру же ње од га ји ва ча ова ца и 
ко за „Сир ми јум” из Ле жи ми ра, ор га ни
зу је  ма ни фе ста ци ју “Ов чар ски да ни”. 

Та ко ђе, Аген ци ја за ру рал ни раз вој 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца омо гу ћи ла 
је се о ским про из во ђа чи ма да ис ко ра
че у свет ин тер не та без пре пре ке 
ин ве сти ра ња или тех нич ког зна ња 
из ра де ин тер нет стра ни ца. Ове го ди

не Аген ци ја је по др жа ла три про из во
ђа ча из ми тро вач ког ру рал ног под руч
ја: При ват на де сти ле ри ја „Ка зан че” из 
Бе ше но ва, „Кром пи чи це сит не љу те” 
из Ма чван ске Ми тро ви це и Пи ла на 
„Бре за“ из Мар ти на ца. 

Ма ни фе ста ци је
у се ли ма

Завршена обнова споменика у центру села

Ко тли ћи ја да у Ди во шу 

У Ди во шу су
ове го ди не
за вр ше ни ра до ви
на ре кон струк ци ји 
спо ме ни ка у цен тру 
се ла. Спо мен
ком плекс са сто ји се 
из ве ли ког
пла тоа на ком се 
на ла зе фи гу ра и 
пло че са име ни ма 
ме шта на ко ји су 
стра да ли у Дру гом 
свет ском ра ту

Пројекат „Зашто нестајемо: Фрушком гором од села до села“ финансијски је помогао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
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БЕЗ БЕД НОСТ САО БРА ЋА ЈА

Терет њаци више
не угро жа ва ју ђаке

Савет за без бед ност сао бра ћа ја општи не 
Пећин ци завр шио је про је кат пре у сме ра ва
ња терет ног сао бра ћа ја кроз Пећин це, који 
ће за резул тат има ти да ками о ни током 
кам па ње пре ра де шећер не репе у пећи нач
кој шеће ра ни више неће про ла зи ти поред 
пећи нач ке основ не и сред ње шко ле, ули ца
ма Школ ска и Бра ће Крстић.

Како нам је рекао пред сед ник Саве та 
Милан Сте па но вић, реч је о при вре ме ној 
изме ни режи ма терет ног сао бра ћа ја (за 
вози ла пре ко 12 тона тежи не) која је одо
бре на реше њем Мини стар ства гра ђе ви нар
ства, сао бра ћа ја и инфра струк ту ре и за 
коју је доби је на сагла сност ЈП Путе ви 
Срби је.

 Реч је о при вре ме ној изме ни режи ма 
терет ног сао бра ћа ја у Пећин ци ма која ће 
тра ја ти до кра ја кам па ње у пећи нач кој 
шеће ра ни и која ће у зна чај ној мери допри
не ти без бед но сти пећи нач ких осно ва ца и 
сред њо шко ла ца, јер су до сада ками о ни 
који тран спор ту ју шећер ну репу у шеће ра ну 
про ла зи ли поред шко ле, упра во на месту 
где уче ни ци чека ју ауто бу ски пре воз. Оче
ку јем да ће већ током ове неде ље бити 
поста вље на нова сао бра ћај на сиг на ли за
ци ја, која ће терет ни сао бра ћај са над во
жња ка од Попи на ца пре у сме ри ти кроз Ули
цу Посав ског одре да, а затим кроз Лењи но
ву и део Ули це Бра ће Вида ко вић на сао
бра ћај ну оби ла зни цу око Пећи на ца и даље 
пре ма пећи нач кој шеће ра ни – обја снио је 
Сте па но вић.

АУТО БУ СКИ ПРЕВОЗ

20 нових лини ја 
пре ма Бео гра ду

Општи на Пећин ци оба ве шта ва гра ђа не 
да је на зах тев пећи нач ке локал не само у
пра ве Град ско сао бра ћај но пред у зе ће 
(ГСП) Бео град, од 2. окто бра про ду жи ло 
лини ју 711 град ског сао бра ћа ја до Шима но
ва ца и шима но вач ке Инду стриј ске зоне.

Ауто бу си ГСП Бео град сада сао бра ћа ју 
рад ним даном 20 пута днев но на лини ји 
Инду стриј ска зона Шима нов ци – насе ље 
Шима нов ци – Угри нов ци – Бео град (Похор
ска ули ца), од 05.25 часо ва до 21 час, на 
сва ких 50 мину та, а викен дом и држав ним 
пра зни ком 15 пута днев но, на сва ких 65 
мину та.

Пре воз на рела ци ји Шима нов ци – Угри
нов ци биће бес пла тан за гра ђа не пећи нач
ке општи не у про мо тив ном пери о ду, током 
проб ног рада лини ја, како би се утвр дио 
број пут ни ка и оправ да ност трај ног уво ђе
ња лини ја.

Ста ја ли шта за ново у ве де не ауто бу ске 

лини је у шима но вач кој Инду стриј ској зони 
су код ком па ни је ЈУБ, код ком па ни је Бош и 
код хоте ла Евро па, а у самом насе љу 
Шима нов ци ауто бу ска ста ја ли шта су у 
глав ној ули ци код пар ка, код рас кр сни це са 
Деч ком ули цом и на Новом насе љу.

УРЕ ЂЕ ЊЕ АТАР СКИХ ПУТЕ ВА

Путе ви насу ти у 
свих 15 насе ља

Кра јем про шле неде ље наси па њем атар
ских путе ва у Бре ста чу при ве де на је кра ју 
вели ка акци ја уре ђе ња атар ских путе ва у 
општи ни Пећин ци, коју је током лета пећи
нач ка локал на само у пра ва реа ли зо ва ла у 
сарад њи са саве ти ма месних зајед ни ца у 
свих 15 насе ља пећи нач ке општи не.

По речи ма пред сед ни ка Саве та месне 
зајед ни це Бре стач Мар ка Срет ко ви ћа, у 
Бре ста чу је насут један од цен трал них 
атар ских путе ва  друм који води пре ма 
Буђа нов ци ма, и пут који води ка сточ ном 
гро бљу.

 Насу ли смо јед ну заи ста кри тич ну део
ни цу на атар ском путу пре ма Буђа нов ци ма, 
која је била изу зет но раз ро ва на и која би у 
слу ча ју обил ни јих пада ви на могла да пред
ста вља вели ки про блем нашим пољо при
вред ни ци ма током јесе њих радо ва. Тако ђе, 
насу ли смо и пут који води до сточ ног гро
бља којем мешта ни Бре ста ча нису могли 
да при сту пе када се пут рас ка ља, па смо 
има ли ситу а ци ју да су мешта ни баца ли 
леше ве живо ти ња одмах поред асфалт ног 
пута. Сада смо насу ли овај пут и напра ви ли 
окрет ни цу на кра ју сточ ног гро бља, тако да 
ће мешта ни Бре ста ча моћи да му при сту пе 
у свим вре мен ским усло ви ма што ће, нада
мо се, допри не ти уред ни јем и без бед ни јем 
одла га њу уги ну лих живо ти ња – каже Срет
ко вић.

У пећи нач кој локал ној само у пра ви нагла
ша ва ју да су зна ча јан допри нос реа ли за ци
ји акци је уре ђе ња атар ских путе ва дали 
мешта ни насе ља пећи нач ке општи не који 
су пома га ли сво јом при ват ном меха ни за ци
јом.

ПОЉО ПРИ ВРЕД А

Под сти ца ји
за сто ча ре

Удру же ње пољо при вред них про из во ђа ча 
општи не Пећин ци, оба ве шта ва све пољо
при вред не про из во ђа че са тери то ри је 
пећи нач ке општи не, да је рок за под но ше
ње зах те ва за под сти цај на сред ства за тов 
јуна ди, сви ња, јара ди и јаг ња ди 13. окто бар 
2017. годи не, за грла која су пре да та кла ни
ци или изве зе на у пери о ду од 1. окто бра 
2016. до 30. сеп тем бра 2017. годи не.

Додат не инфор ма ци је могу се доби ти у 
згра ди општи не Пећин ци, кан це ла ри ја број 
13, а кон такт осо бе су Андри ја на Јако вље
вић 022/400 734, 064/898 36 09 и Нема ња 
Алек сић 065/558 98 58.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

Три би на
за роди те ље

Пред школ ска уста но ва „Вла да Обра до
вић Каме ни“ из Пећи на ца орга ни зу је акре
ди то ва ну три би ну „НТЦ систе ма уче ња“ 
која се спро во ди у 17 држа ва Евро пе, наме
ње ну роди те љи ма деце пред школ ског 
узра ста – до шест годи на.

О важно сти под сти ца ња раног раз во ја 
дете та, на три би ни „Функ ци о нал но зна ње 
– уче ње је игра“ гово ри ће еми нент ни аутор 
НТЦ про гра ма, др Ран ко Рајо вић, спе ци ја
ли ста интер не меди ци не – област неу ро ен
до кри но ло ги ја, осни вач Мен се у пет држа
ва, а од 2002. годи не и члан коми те та 
међу на род не Мен се за даро ви ту децу. 
Рајо вић је сарад ник УНИ ЦЕФа, а у 2015. 
годи ни добио је при зна ње међу на род не 
Мен се за инте лек ту ал ни допри нос дру
штву.

Из пећи нач ке Пред школ ске уста но ве 
пору чу ју да су на пре да ва ње „Функ ци о нал
но зна ње – уче ње је игра“, у пећи нач ком 
Кул тур ном цен тру у субо ту 7. окто бра од 16 
до 17 часо ва добро до шли сви заин те ре со
ва ни – буду ћи роди те љи, ста ра те љи, баке, 
деке и сви који се баве децом, а улаз је 
сло бо дан.

ЦРВЕНИ КРСТ

Крв дало 47 лица

У акци ји добро вољ ног дава ња крви, коју 
су у про сто ри ја ма пећи нач ког Кул тур ног 
цен тра 28. сеп тем бра орга ни зо ва ли Црве
ни крст Пећин ци и Инсти тут за тран сфу зи
ју крви Срби је, крв је пону ди ло 54 дава о
ца, док је крв дало 47 дава ла ца, а седам 
лица је одби је но из меди цин ских раз ло га.

Међу дава о ци ма на шестој ово го ди
шњој акци ји добро вољ ног дава ња крви у 
општи ни Пећин ци било је 14 при пад ни ца 
леп шег пола и пет лица која су први пут 
дала крви.
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Зве зда ово го ди шњег медиј ског оку
пља ња у Рови њу, вла сник теле ви
зи је Пинк Жељ ко Митро вић, 

изнео је у свом изла га њу мно го шта за 
ана ли зу. Од тога како га је прдеж уче
сни ка у рија ли ти про гра му на дру гој 
теле ви зи ји инспи ри сао на енорм на 
ула га ња у ту врсту садр жа ја до тога да 
је план да зама ја ва јав ност да ће у 
рија ли ти уве сти бебу, а унео је мај му
на, био пре ци зно раз ра ђен. За сли ку 
меди ја у Срби ји нај ва жни ја је рече ни ца 
која није иза зва ла позор ност дру штве
них мре жа и јав но сти скло не сен за ци о
на ли зму. „Ако нас то (нега тив ни комен
та ри на садр жи ну рија ли ти ја) буде 
води ло, онда ћемо има ти мањи реј тинг. 
А за комер ци јал не теле ви зи је су једи но 
бит не број ке и реј тин зи“, закљу чио је 
Митро вић.

У исту врсту заблу де небро је но пута 
су јав ност дово ди ли држав ни чинов ни
ци који су се од непро фе си о на ли зма 
меди ја, не само кон крет ног, огра ђи ва

ли њихо вим тобо жњим пра вом да раде 
шта им воља буду ћи да њихов вла сник 
није држа ва. Сило ги зам је у томе што 
осим Кодек са нови на ра и пра ва јав но
сти на тач но и објек тив но инфор ми са
ње (и број них оба ве за медиј ских рад
ни ка пре ма јав ном инте ре су), теле ви
зи ја Пинк је, као и оста ли радио и ТВ 
еми те ри који ма је доде ље на наци о
нал на фре квен ци ја, кори сник наци о
нал ног добра. И као таква има оба ве зу 
да се кон ти ну и ра но ста ра о јав ном 
инте ре су. Али Жељ ко Митро вић није 
крив што се од те оба ве зе одле пио 
толи ко да без задр шке при зна је да га 
само реј тинг и број ке зани ма ју, јер је 
неко дру ги заду жен за кон тро лу њего
вог рас по ла га ња јав ним добром и кон
тро лу начи на на који наро ду вра ћа оно 
што је од њега позај мио. Сли ко ви то, 
међу тим, однос кон тро ло ра пре ма при
ват ним теле ви зи ја ма опи су је јед на 
при ча ста ра две годи не. Тада шњи 
пред сед ник Саве та Регу ла тор ног тела 

за елек трон ске меди је Горан Кара џић 
био је уче сник окру глог сто ла чија тема 
су били деч ји про гра ми у Срби ји. Упи
тан коли ко теле ви зи је са наци о нал ним 
фре квен ци ја ма пошту ју оба ве зе у вези 
са том врстом про гра ма и коли ко им је 
опо ме на и које врсте упу тио Савет, 
Кара џић је у при су ству десе так нови на
ра казао да он нема вре ме на да пише 
опо ме не. „Док ја сле дим про це ду ру 
неко дете је већ иско чи ло кроз про зор. 
Ја окре нем Жељ ка Митро ви ћа и завр
шим то одмах“, илу стро вао је свој 
однос пре ма кори сни ци ма наци о нал не 
фре квен ци је при ме ром Пин ка.

Про це ду ре које Кара џић не при зна је 
биле су њего ва закон ска оба ве за, али 
и једи ни начин да се утвр ди да ли 
одре ђе ни еми тер заслу жу је да поно во 
доби је јав но добро на кори шће ње и да 
ли се уоста лом при др жа ва ела бо ра та 
који је сам при ло жио као доказ да ће то 
добро кори сти ти у инте ре су свих гра
ђа на.

МЕДИЈ СКА СЛИ КА ИЗ УГЛА БЕД НОГ ПИСКА РА ЛА

Пре жи ве ће само послу шни
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Како су за држа ву 
јав на гла си ла
поста ла само
обич на пред у зе ћа
која не про из во де 
ништа суштин ски
важно за дру штво
и демо кра ти ју,
а нови на ри
соци јал ни слу ча је ви?
И коме су потреб ни 
локал ни меди ји?

Да се држа ва не упли ће у посло ва ње 
при ват них, наро чи то не локал них 
меди ја, оче ки ва но је ста ва пред сед ни
ца Вла де Срби је. Реа гу ју ћи на вест 
која је про те кле неде ље узне ми ри ла 
јав ност изме ђу оста лих физич ких и 
вер бал них напа да на нови на ре  да се 
недељ ник Врањ ске гаси после 23 годи
не посто ја ња  Брна бић је кон ста то ва
ла да „држа ва нема удео у меди ји ма, 
посеб но не у локал ним. „У сва ком слу
ча ју, нисам осо ба која је нај по зва ни ја 
да при ча о томе“, закљу чи ла је гошћа 
Вра ња тог дана.

Та дво стру ка неза ин те ре со ва ност 
држа ве  за јед ну гру пу меди ја не зани
ма их да ли посто је, а за дру гу не би да 
при ме те њихо ве про пу сте  наро чи то је 
видљи ва у малим редак ци ја ма локал
них меди ја, које не рас по ла жу вели ким 
буџе ти ма и које самим тим гото во у 
пот пу но сти зави се од про јект ног 
финан си ра ња из локал ног нивоа вла
сти, који је у оба ве зи да за про јек те 
меди ја издва ја један одсто буџе та. Кад 
се тај, покра јин ски и репу блич ки новац 
ускра ти меди ји ма (тако што општи на 
не рас пи ше кон курс две годи не, као 
што је био слу чај у Кра гу јев цу, где су се 
рад ни ци РТК изну ри ва ли док сами не 
напу сте посао) онда су при ти сци, отво
ре не прет ње уни ште њем (ТВ Апа тин), 

наси ље и при во ђе ња (Кикинд ске нови
не) само део пра те ћег фол кло ра.

Након пред сед нич ких избо ра, реги о
нал на ТВ Банат, ина че у вла сни штву 
бизни сме на Мила на Попо ви ћа, пре ста
је да доби ја новац на кон кур си ма за 
про јект но суфи нан си ра ње и исто вре
ме но инфор ма ци је од јав ног зна ча ја. 
Њихо ва пита ња, зах те ве за интер вју и 
доступ ност инфор ма ци ја, поче ли су да 
игно ри шу пред став ни ци локал них вла
сти Вршца, Беле Цркве и План ди шта, 
али и слу жбе ни ци јав них пред у зе ћа, па 
чак и глум ци у локал ном позо ри шту. 
Нови на ри ТВ Бана та неко ли ко су пута 
бива ли и физич ки изба че ни са јав них 
дога ђа ја и тај „зид ћута ња“ је овај 
медиј, како каже дирек тор Дра ган 
Ђилас, увео у нове финан сиј ске про
бле ме.

„Чини се да је неки цен тар моћи 
одлу чио да смо непо доб ни и они се 
сада сво јим мето да ма боре про тив 
непо доб них. Ми, реци мо, има мо уго вор 
са РТ Вој во ди не којој због тога не 
може мо да испо ру чи мо оно ли ко садр
жа ја на коли ко смо се оба ве за ли. Због 
тога ризи ку је мо да сле де ћи пут не пот
пи ше мо уго вор са њима, иако смо овде 
једи на теле ви зи ја са реги о нал ном 
дозво лом. Локал ни меди ји одр жи ви су 
ако се из локал ног, покра јин ског и 

репу блич ког нивоа финан си ра ју са 
мини мум педе сет одсто свог буџе та. У 
нашем буџе ту та врста финан си ра ња 
не уче ству је тре нут но ни са десет 
одсто. Општи на Али бу нар је, реци мо, 
наш про је кат одби ла са бесми сле ним 
обра зло же њем да темат ски не одго ва
ра зах те ву и цело ку пан буџет доде ли
ла пор та ли ма.“

Иако је Зако ном о јав ном инфор ми
са њу дис кри ми на ци ја меди ја забра ње
на, она је уоби ча је на мето да при ти ска 
у мањим сре ди на ма. Шесна ест рад ни
ка ове теле ви зи је и даље при ма пла те 
редов но, јер минус засад „покри ва“ 
вла сник. Рад ни ци сум ња ју да су са гле
да о ци ма жртве неког поли тич ког или 
послов ног (ако се та два пој ма могу 
одво ји ти) кажња ва ња Попо ви ћа.

Коми си је које одлу чу ју о доде ли 
сред ста ва су по дефи ни ци ји неза ви сне 
и локал на само у пра ва би тре ба ло да 
их име ну је на пред лог нови нар ских 
удру же ња. Осим недо вољ не обу че но
сти медиј ских рад ни ка за писа ње про
је ка та и чла но ва коми си је да о њима 
одлу чу ју, Ђилас каже да је про блем у 
томе што је коми си ја неки пут струч на, 
неки пут не, а вео ма често корум пи ра
на. „Доку мен ти и про пи си су иден тич ни 
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европ ским, али тај детаљ  да постиг
не мо неза ви сност коми си је, у прак си 
не успе ва мо.“

Вла ди мир Радо ми ро вић, пред сед
ник Удру же ња нови на ра Срби је, под
се ћа да из еко ном ског ста ту са нови на
ра про из ла зе сви оста ли про бле ми, 
„па и немоћ да се оду пру при ти сци ма с 
које год стра не дола зи ли, а нарав но да 
они нај че шће дола зе од вла сти. У 
меди ји ма нема ни довољ но соли дар
но сти кад тре ба да се подр же меди ји 
који нису довољ но атрак тив ни, а то су 
нај че шће локал ни. Широ ка подр шка за 
УНСову иде ју да се локал не само у
пра ве оба ве жу да за меди је издва ја ју 
два одсто буџе та је сада нај ва жни ја. 
Закон о јав ном инфор ми са њу није 
добио нашу подр шку, јер смо зна ли да 
ће без оба ве зе на мини мум дава ња 
усле ди ти помор локал них меди ја. 
Томе су, нарав но, у доброј мери допри
не ле и лоше при ва ти за ци је.“

Син ди кал ном орга ни зо ва њу су 
меди ји, пара док сал но, данас мање 
скло ни него дру ге при вред не гра не. 
Чак и они меди ји који успе ва ју да се 
оду пру при ти сци ма вла сти сла бо се 
оду пи ру одлу ка ма вла сни ка и мена џе
ра ком па ни ја чији су део. Да ли је јур
ња ва за про фи том, од меди ја, чак и за 
пред сед ни цу Вла де, напра ви ла пред у
зе ћа која не про из во де ништа есен ци
јал но?

„Хоно рар ни сарад ни ци и нови на ри 
без уго во ра не могу да буду корек тив 
вла сти ни на јед ном нивоу. Јер ако 
нису у ста њу да се избо ре за сво ја пра
ва, они не могу бра ни ти ни туђа“, каже 
Радо ми ро вић. „Јача ње изве шта ва ња је 
у јав ном инте ре су. А локал ни меди ји су 
осно ва демо крат ског дру штва. Осим 
што инфо р ми шу гра ђа не о основ ним 
живот ним пита њи ма, они су први ниво 
спре ча ва ња коруп ци је на локал ном 
нивоу. Тако би се, зау ста вља њем зло у
по тре ба, два одсто буџе та мно го стру ко 
вра ти ло локал ној зајед ни ци.“

Тек обја вље на ана ли за инфор ма тив
них еми си ја пет кана ла са наци о нал
ном фре квен ци јом и Н1, које је од сре
ди не јула до сре ди не авгу ста спро вео 
Биро за дру штве на истра жи ва ња – 
БИРО ДИ, пока за ла је, запра во, да на 
тим кана ли ма нико сем жите ља пре
сто ни це не може у довољ ној мери да 
се инфор ми ше. Неким реги о ни ма, 
попут Источ не Срби је, инфор ма тив не 
еми си је кана ла са наци о нал ном фре
квен ци јом бави ле су се у све га 1,3 
одсто свог вре ме на.

Радо ми ро вић под се ћа да је у Вра њу 
пре ми јер ка каза ла и да је „о финан си
ра њу и одр жи во сти меди ја, који су 
важни, раз го ва ра ла и са пред став ни
ци ма Европ ског пар ла мен та и сло жи ли 
су се да је то сву да про блем“.

При ва ти за ци ја је меди ји ма оста ви ла 
вла сни ке неза ин те ре со ва не за про фе
си о на ли зам и етич ки кодекс. Пред ност 
се даје огла ши ва чи ма, над сва ким дру
гим еле мен том медиј ског посло ва ња. 
Поли ти ка је овла да ла бизни сом огла
ша ва ња и тако се круг затва ра. Локал

ни меди ји од 2014. и 2015. (од укуп но 
73 у вла сни штву општи на била су 64) 
про да ти су локал ним бизни сме ни ма, 
заин те ре со ва ним више за поли ти ку, 
мање за меди ја, а нај ви ше за про фит 
или купо ва ни ради гаше ња. Па се тако 
ниот куд поја ви Радо и ца Мило са вље
вић да усре ћи укуп но осам теле ви зи ја, 
које је купио за мање од 300.000 евра, 
док га на месту миље ни ка сада шњег 
дирек то ра БИА Бра ти сла ва Гаши ћа 
није заме нио кон ку рент Вели бор Јова
но вић. Сум ња се да је неко ли ко локал
них и реги о нал них меди ја купље но 
јав ним нов цем који им је упла ћен неко
ли ко сати пре про да је путем про јект ног 
суфи нан си ра ња.

„Потреб но нам је и син ди кал но орга
ни зо ва ње“, каже Радо ми ро вић. „Мена
џе ри у Срби ји, који у доброј мери одго
ва ра ју вла сни ци ма са Запа да, уве ли су 
модел да је нови нар потро шна роба. 
Њима не одго ва ра да он гра ди име, 
пре по зна тљи вост, аутор ство, јер то 
кошта. Мена џе ри су пре пла ће ни, а 
нови на ри пот пла ће ни. Једи ни лек за 
тај про блем је бор ба за рад на пра ва 

нови на ра. Наш пред лог за нову медиј
ску стра те ги ју је да сред ства из буџе та 
могу да доби ју само они меди ји који 
има ју колек тив ни уго вор или доказ да 
пошту ју рад на пра ва. Ми тако ђе тре ба 
да пока же мо дру штву да смо му 
потреб ни и да су без про фе си о нал ног 
изве шта ва ња гра ђа ни ускра ће ни за 
пра ве инфор ма ци је, али и деба те.“

Озбиљ них истра жи ва ња, чак ни за 
медиј ску стра те ги ју која је у при пре ми, 
о локал ним меди ји ма и нови на ри ма 
који у њима раде, нема. Њихов тежак 
поло жај да се само наслу ти ти кроз 
пода так да је у цели ни, укљу чу ју ћи, 
дакле, и меди је у већим гра до ви ма, 
поло ви на нови на ра спрем на да при
хва ти било какве усло ве рада, а 61 
одсто живи у забри ња ва ју ћој пре ка ри
зо ва но сти усло ва живо та и рада. Из те 
коже ауто цен зу ра није непри род на 
реак ци ја, као ни осе ћај који има две 
тре ћи не запо сле них у меди ји ма  да 
држа ва кон тро ли ше већи ну њихо вих 
посло ва.

Дра га на Пејо вић
(Пре у зе то из НИН-а)

У слу ча ју Врањ ских Вла да Срби је 
се бра ни ла пода ци ма о сред
стви ма која су путем про јект ног 

финан си ра ња доде ље на тим нови на
ма, али новац није једи ни метод при
ти ска и, шта ви ше, за нови на ре јед ног 
од нај по зна ти јих локал них меди ја и 
није био нај ве ћи про блем. Вла сник и 
глав ни и одго вор ник уред ник Врањ
ских ради кал ном је мето дом  поку ша
јем да штрај ку је гла ђу  желео да ука
же на неиз др жи вост те ситу а ци је.

„Као поје ди нац нисам могао да издр
жим да се мојој супру зи пре ти отка зом, 
да доби јам прет ње да ће одлу ка из 
суд ског про це са у коме је био мој син 
бити пре и на че на, да у соп стве ном гра
ду будем тре ти ран као непри ја тељ 
држа ве. И свих девет запо сле них има 
сво је при че слич не мојој. Нама се 
јасно ста ви ло до зна ња да смо про
блем, не медиј ски него поли тич ки, јер 
смо писа ли да је гра до на чел ник ишао 
на море слу жбе ним ауто мо би лом, да 

су пра ви ли кок тел на дан кад је држа
ва коме мо ра ци јом обе ле жа ва ла Олу ју, 
о непо ти зму, коруп ци ји.“

Пре него што је поре ска поли ци ја 
поче ла да детаљ но пре тре са посло
ва ње Врањ ских, Обра до вић је имао 
„доја ву“ да ће се то дого ди ти ако не 
пре ста не са кри ти ка ма. Сарад ња са 
вла шћу им је пону ђе на након локал
них избо ра, па након што је то одбио, 
каже Обра до вић, јав ни делат ни ци 
пре ста ју да гово ре за Врањ ске и тако 
их спре ча ва ју да раде.

„Нисам вла сник који има јасну 
дистинк ци ју посла од редак ци је. Ово 
није била моја одлу ка да се пову чем 
из ниско про фи та бил ног посла, него 
зајед нич ка да неће мо дозво ли ти тиху 
еута на зи ју него ћемо поди ћи глас 
макар нам то било послед њи пут. Из 
редак ци је сада изла зе соци јал ни слу
ча је ви, јер нико од нас неће моћи да 
се запо сли ни у јед ном меди ју у Вра
њу.“

Сум њи во лице

ВУКА ШИН ОБРА ДО ВИЋ,
ВЛА СНИК И УРЕД НИК
ВРАЊ СКИХ
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ТРЕБА ЛИ СВИ, КАО ВУКАШИН ОБРАДОВИЋ, ДА СТУПИМО
У ШТРАЈК ГЛАЂУ КАКО БИ НАС ПОДРЖАЛИ

Медијска „елита“
и солидарност
Медијска коалиција је поново у 

акцији. Окупили су се у 
одбрани „Врањских новина“, 

чије гашење би, тврде, био доказ да 
у Србији нема слободе медија. Јасно 
је да је Вукашин Обрадовић, 
власник, директор, главни и 
одговорни уредник „Врањских“ и 
доскорашњи председник Независног 
удружења новинара Србије (НУНС), 
у тешкој финансијској ситуацији. Ми 
у Синдикату новинара Србије 
(СИНОС) врло добро знамо каква је 
мука када се остане без посла, а 
другог нема. Таква судбина задесила 
је многе новинаре и медијске 
раднике после доношења медијских 
закона писаних уз сагласност 
медијске коалиције.

Функционери Удружења новинара 
Србије (УНС), НУНС –а, Независног 
удружења новинара Војводине 
(НДНВ), Асоцијације независних 
електронских медија (АНЕМ), Локал 
преса и њима блиски портали ових 
дана готово хорски понављају једну 
реч: СОЛИДАРНОСТ. Кад они то 
изговоре, нама у СИНОСУ дигне се 
коса на глави. 

То су они исти људи који су 
тражили да се држава повуче из 
медија иако су знали да ће хиљаде 
колега остати без посла. Знали су и 
да ће медије на локалу купити 
бизнисмени блиски властима и да ће 
од њих направити партијске 
редакције. Није им сметало ни то 
што је новим законом, за разлику од 
претходног, дозвољено да власници 
медија буду „оф  шор“ компаније. 

Има ли неког у нашој бранши да 
није схватио да нас је медијска 
коалиција продала само да би 
добила законску могућност да у 
конкурсним комисијама дели 
буџетске паре? Наравно, пре свега 
својим и себи блиским 
организацијама. Говорили су биће 
мање медија, процењивали да ће са 
1.350 бројка пасти на 800. Данас 
имамо близу 1.800 регистрованих 
медија, али и нова медијска 
удружења. Медијска коалиција 
полако одлази на маргину, нема 
више чланове у свим конкурсним 
комисијама, нестаје утицај, али и 
новац.

ПАРЕ – то је кључна реч за 
медијску коалицију. Они су борци 
искључиво за своје интересе, не за 
слободу медија. Да јесу, данас бисмо 
били организовани на начин како то 

раде наше колеге у Европској (ЕФЈ) и 
Светској федерацији новинара (ИФЈ). 
Имали бисмо јак медијски синдикат, 
медијску послодавачку организацију, 
колективне уговоре код послодаваца 
и на нивоу гране, утврђена радна 
права, одговорност и обавезе свих 
учесника медијске индустрије. Али то 
не одговара власницима медија, 
окупљених у медијску коалицију. 
Морали би да поштују дефинисане 
стандарде, да плаћају плате и 
доприносе, а то би за мале медије 
значило кључ у браву. Да би они 

опстали, сви ми треба да постанемо 
– прекарни радници!

Медијска коалиција опструисала је 
све покушаје СИНОС –а да се у 
Србији успостави социјални дијалог у 
медијима. Иако је ЕФЈ и ИФЈ траже 
да све три њихове чланице у Србији 
– НУНС, УНС и СИНОС учествују у 
раду свих тела која доносе одлуке 
везане за медије, колеге из два 
удружења, уз помоћ својих „веза“ и 
функционера у влади Србије, 
игноришу СИНОС као „малу, 
нерелевентну и ретроградну“ 
организацију.

И не само то. Покушавају, на сваки 
начин, да угасе СИНОС. Високи 
функционер УНС –а за потребе 
главног и одговорног уредника 

„Новости“ тражио је, својевремено, из 
Министарства рада потврду да 
подружница СИНОС у „Новостима“ 
није репрезентативна. Исти 
функционер, консултант експерт – 
мисије ОЕБС и ЕУ (како наводи у 
својој биографији) обио је зимус 
врата канцеларије СИНОС у Дому 
новинара у Београду и изнео наше 
ствари зато што је СИНОС дозволио 
колегама из Професионалног 
удружења новинара Србије 
(ПРОУНС) да са нама деле 
просторију.

СИНОС је поднео кривичну пријаву 
против функционера УНС –а за дело 
Самовлашћа (члан 330 Кривичног 
законика) због незаконитог изношења 
рачунара са поверљивим подацима и 
документације о чланству СИНОС –а, 
али немамо увид у даљи поступак јер 
је руководство УНС –а забранило да 
нам се доставља пошта. Поводом 
поступка УНС – а реаговали су 
синдикати у региону, не и медијска 
коалиција која је СОЛИДАРНО, 
ћутала. 

Али зато данас СОЛИДАРНО 
призивају и подржавају на својим 
сајтовима гашење „Новости“ због 
пореског дуга. Треба ли више да 
подсећамо да је подружница СИНОС 
у „Новостима“ годинама упозоравала 
медијску (и осталу) јавност на 
финансијске проблеме у Компанији. 
Нису нас ни погледали. Оснивали су 
са тадашњим директором и главним 
и одговорним уредником „Новости“ и 
челником Асоцијације медија Савет 
за штампу, ширили идеју по Србији и 
гостили се о трошку „Новости“. Цех 
данас плаћају радници „Новости“ који 
би, да се пита медијска коалиција, 
сада требало да остану без посла. 
Заједно са радницима Штампарије. 
Уз оних 1.200 које је медијска 
коалиција већ отерала на улицу био 
би нас укупно више од 2.000. Не 
рачунајући Танјуг, од чијег гашења и 
даље не одустају.

Треба ли сви, као Вукашин 
Обрадовић, да ступимо у штрајк 
глађу и хоће ли медијска „елита“ и у 
том случају слати писма на бројне 
међународне адресе, организовати 
протесте у Немањиној? Или, оно што 
важи за једног њиховог, не важи за 
хиљаде других?

(Ауторка је новинарка „Новости“, 
председница СИНОС и синдикалне 

подружнице у „Новостима“)

Има ли неког
у нашој бранши
да није схватио

да нас је медијска 
коалиција продала 
само да би добила 
законску могућност

да у конкурсним 
комисијама дели 
буџетске паре?

ПИШЕ:
Драгана Чабаркапа
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ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ МИЛО ША ЂОША НА У МИТРО ВАЧ КОЈ 
БИБЛИ О ТЕ ЦИ

Хро ни ка дана шње 
срп ске поро ди це

У Библи о те ци „Гли го ри је Воза ро вић“ у Срем
ској Митро ви ци про шлог четврт ка, 28. сеп
тем бра одр жа на је про мо ци ја књи ге гене ра

ла Мило ша Ђоша на „Рафал из зад њег еша ло на“. 
О књи зи је поред ауто ра гово рио и исто ри чар 
Бошко Пили по вић. Била је то при ли ка да се 
публи ци украт ко пред ста ви књи га „Моја тет ка 
Јован ка Броз и ја“ Јован ке Чолак Кира ли, која је 
била гошћа на про мо ци ји гене ра ла Ђоша на. 

Гово ре ћи о сво јој нај но ви јој књи зи „Рафал из 
зад њег еша ло на“, гене рал Милош Ђошан је рекао 
да је ова књи га хро ни ка јед не срп ске поро ди це у 
сада шњем вре ме ну. Гово ри о дво је мла дих, који 
су се упо зна ли и заво ле ли у јед ној бео град ској 
гим на зи ји, а затим као брач ни пар, несхва ћен од 
роди те ља, изи гран од сво јих сабо ра ца, обма нут 
од стра не сред ста ва јав ног инфор ми са ња, ухва
ћен у вртло гу невла ди них орга ни за ци ја и угу ран у 

састав шесте бео град ске коло не. Када је одра дио 
прља ви посао, пре пу штен је сам себи. 

Књи га се бави нашом нови јом исто ри јом и гово
ри о свим ризи ци ма који пре те срп ском наро ду, а 
њих је постро јио у еша ло не, твр де ћи да је рафал 
из сва ког еша ло на опа сан, али из оног зад њег 
нај о па сни ји. Рат на нашем под руч ју после ди ца 
раз ми шља ња оних који ма је њихов еко ном ски 
инте рес на првом месту. Тај инте рес оства ру
ју помо ћу Зад њег еша ло на и Шесте бео град ске 
коло не, коју изме ђу оста лих чине невла ди не 
орга ни за ци је, рекао је на про мо ци ји у Срем ској 
Митро ви ци исто ри чар Бошко Пили по вић.

Гене рал Милош Ђошан је аутор пет књи га, а 
ова њего ва нај но ви ја књи га која је про мо ви са на 
у митро вач кој библи о те ци, пред ста ва наста вак 
књи га „Оку пи ра на земља“ и „Од агре си је до три
бу на ла“. Б. С.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Сли ке ама те ра

У Срем ској Митро ви ци, од 
25. сеп тем бра до 2. окто бра у 
Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“ 
одр жа на је 14. Смо тра ликов
ног ства ра ла штва ама те ра 
Гра да Срем ска Митро ви ца. На 
ово го ди шњој Смо три, дела су 
пред ста ви ла 32 ауто ра. Прву 
награ ду за сли ку „Ман ђе лос“ 
осво јио је Томи слав Веј но вић, 
дру га награ да при па ла је Оли
ве ри Крстић за сли ку „Кре а тив
ни хаос“, док је тре ћа награ да 
при па ла Љиља ни Опа чић за 
сли ку „При ча дна“. Похва ле су 
доби ли Јадран ка Дими три је
вић за колаж „По – кре та ње 
срп ских и свет ских вам пи ра II“, 
Душко Сте фа но вић, за скулп
ту ру „Вино гра дар“, Ана Мела
чић, за рад у тех ни ци сла ме 
„Сми рај на бари“ и Срећ ко 
Раду ло вић, за сли ку „Пла ва 
посу да“. Орга ни за тор Смо тре 
ликов ног ства ра ла штва ама те
ра Гра да Срем ска Митро ви ца 
је Уста но ва за него ва ње кул ту
ре „Срем“, а суор га ни за тор 
Гале ри ја „Лазар Воза ре вић“.

Сти хо ви 
о жени

Прва збир ка песа ма Сање 
Обра до вић „Жена“ про мо ви
са на је про шлог пет ка, 29. 
сеп тем бра у митро вач кој 
библи о те ци. О књи зи су гово
ри ли Морав ка Тодић, библи о
те кар ка и пред сед ни ца Књи
жев не зајед ни це Срем ска 
Митро ви ца Мир ја на Мар ко
вић, док је сти хо ве о жени 
чита ла Јасна Кала у зо вић.

Сања Обра до вић рође на је 
у Лаћар ку, а данас живи и 
ради у Срем ској Каме ни ци. 
Збир ка пое зи је посве ће на 
жени, при ро ди, сестра ма, 
при ја те љи ца ма, љубав ни ца
ма и љуба ви је њена прва 
обја вље на књи га у изда њу 
Банат ског кул тур ног цен тра 
из Новог Миле ше ва.

Б. С.

У Град ској кући у Срем ској 
Митро ви ци, 26. сеп тем бра 
орга ни зо ван је дочек за Сару 
Зани. Сара је 2. сеп тем бра 
кре ну ла пешке на пут од 
Акви ле је до Бео гра да. Госту
ју ћи два дана у Срем ској 
Митро ви ци, Сара је у Град
ској кући одр жа ла пре да ва
ње о сво јим иску стви ма на 
путо ва њу и о томе  ка ко при
ме њу је савре ме ну тех но ло
ги ју у рекон струк ци ји тра се 
рим ског пута који је пове зи
вао Акви ле ју на севе ру Ита
ли је, Емо ну, Сир ми јум и Син
ги ду нум. 

– У прет ход них два де се так 
дана моје путо ва ње је било 
веза но за Ита ли ју, Сло ве ни
ју, Хрват ску, Босну, а 25. сеп
тем бра допу то ва ла сам  у 

Срби ју. На мојој маји ци се 
нала зи број ка од 85 кило ме
та ра, коли ко јој је још пре о
ста ло да пре ђем у окви ру тог 
пута који сам зацр та ла. У 
мести ма кроз која про ла зи м 
при чам о то ме шта радим и 
чиме се бавим, то се сни ма и 
од тога ће се напра ви ти 
доку мен тар ни филм – рекла 
је Сара Зани.

Пеша че ње је нај бо љи 
начин да се људи упо зна ју, 
како би им се пре не ло зна ње 
које ми као архе о ло зи посе
ду је мо, пору чи ла је Сара 
Зани.

Овом при ли ком у Град ској 
кући Сару је уго сти ла дирек
тор ка Тури стич ке орга ни за
ци је Срем ска Митро ви ца 
Све тла на Сабо. С. К.

ПРИ ЈЕМ ЗА САРУ ЗАНИ

Од Ита ли је до
Митро ви це пешке

Промоција књиге

Сара Зани
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА ДОБИ ЛА УЛИ ЦУ ВАСЕ КАСАП СКОГ

У знак сећа ња на
вели ког хума ни тар ца

Нова ули ца у митро вач ком насе
љу Јали ја, која се нала зи у 
бло ку изме ђу ули ца Срем ског 

добро во љач ког одре да, Вој во де Сте
пе, Јалиј ска дру га, Јалиј ска тре ћа и 
Јалиј ска четвр та, одлу ком Скуп шти
не Гра да Срем ска Митро ви ца од сада 
ће носи ти назив Васа Касап ски. Ову 
одлу ку су доне ли одбор ни ци митро
вач ког пар ла мен та на сед ни ци која је 
одр жа на про шлог пет ка, 29. сеп тем
бра.

Васа Касап ски био је Ги ни сов ре
кор дер у до бро вољ ном да ва њу кр ви. 
Пре ми нуо је 24. но вем бра 2014. годи
не у 74. го ди ни жи во та у Срем ској Ми
тро ви ци, а са хра њен је на сео ском 
гро бљу у род ном Ја ску.

Ва са Ка сап ски је пр ви пут дао крв 
1957. го ди не ка да је ње го вој бо ле сној 
мај ци би ла пре ко по треб на. На кон то
га крв је дао 365 пу та, што је ви ше од 
150 ли та ра.

До бит ник је број них при зна ња за 
сво ју ху ма ни тар ну ми си ју. Био је ме
сар по про фе си ји, а 1996. го ди не је 
ушао у Ги ни со ву књи гу ре кор да по 
бро ју да ва ња кр ви. Ње го ва крв на гру
па би ла је АБ по зи тив на ко је је ина че 
и нај ре ђа крв на гру па, ко ју има све че
ти ри од сто свет ске по пу ла ци је.

Ка сап ски је по ред да ва ња кр ви у 

Срем ској Ми тро ви ци, дао крв и у Би
је љи ни, Звор ни ку Ба ња Лу ци, Но вом 
Са ду… Да вао је крв и че шће не го што 
је то про пи са но, по не кад чак и два пу
та ме сеч но.

Ме ђу пр ви ма је по стао и по ча сни 
вла сник цр ве ног па со ша Ре пу бли ке 
Ср би је. У све ове го ди не ње го вих до
бро чин ста ва ста ле су мно ге за ни мљи
ве при че љу ди ко ји ма је по мо гао, као 
и раз ли чи ти об ли ци из ра жа ва ња њи
хо ве за хвал но сти. Та ко је од био пот
пу но нов мер це дес, ко ји му је ну дио 
отац бли за на ца на стра да лих у са о
бра ћај ној не сре ћи ко ји ма је спа сао жи
вот. Та да је у је дан сат но ћу хи тао за 
Бе о град, јер ре зер ве ове рет ке крв не 
гру пе ни је би ло. Или слу чај Тур ки ње, 
жр тве са о бра ћај ног уде са код Срем
ске Ми тро ви це, ко ју је ње го ва крв са
чу ва ла у жи во ту. У знак за хвал но сти, 
по ну ди ла му је из град њу ку ће на Ја
дра ну, што је та ко ђе од био, сма тра ју
ћи да је са мо „хва ла“ до вољ на на гра
да за ње го ву ху ма ност.

Ина че, Ва са Касап ски је био мај стор 
ка са пин у не кад чу ве ној кла ни ци Ми
тро су. У Срем ску Ми тро ви цу је до шао 
из фру шко гор ског се ла Ја ска. Био је 
се љач ко де те. Знао је да све око сви
ња од чу ва ња до пра вље ња ко ба си ца 
још док ни је за вр шио  ме сар ски за нат. 

На у чио га је де да. Играо је фуд бал и 
да вао го ло ве. Од све га на све ту нај ви
ше је во лео љу де. Ни ко та ко од ма лих 
љу ди ни је имао то ле ран ци ју и по што
ва ње, плус љу бав пре ма дру ги ма као 
Ва са Ка сап ски. 

Нови нар Мило мир Фили по вић Фића 
је годи ну дана након смр ти Васе 
Касап ског покре нуо ини ци ја ти ву да му 
се по диг не спо ме ник у цен тру Срем
ске Ми тро ви це на ко јем би јед но став
но пи са ло Ва си Ка сап ском, свет ском 
ре кор де ру у да ва њу кр ви. 

Уве рен сам да би по ред та квог 
спо ме ни ка ко год до шао ду го 
за стао ода в ши по шту ма лом а 

та ко ве ли ком чо ве ку са не мер љи вом 
то ле ран ци јом и љу ба вљу пре ма љу
ди ма без об зи ра ко је су на ци је, ра се, 
ве ра или би ло ког дру гог опре де ље
ња. Свет би та ко упо знао на шу ху ма
ност, гово рио је Фили по вић.

Нажа лост, од ове ини ци ја ти ве је 
про шло неко ли ко годи на, а спо ме ни
ка још увек нема. У сва ком слу ча ју, и 
ули ца која носи назив овог хума ног 
чове ка је добар поче так да му се град 
у којем је живео на неки начин оду жи 
за све оно што је ура дио током свог 
живо та. А није мало дати крв 365 пу та 
и тако спа си ти мно го више живо та.

 Е. М. Н.

Васа Касап ски

Ва са Ка сап ски 
је пр ви пут дао 

крв 1957. го ди не 
ка да је ње го вој 
бо ле сној мај ци 

би ла пре ко
по треб на.

На кон то га крв 
је дао 365 пу та, 
што је ви ше од 

150 ли та ра
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Но ви Слан ка мен: Ду нав  
Цар Урош гост ни је до шао; 
Ириг: Рад нич ки  Сло га (К) 1:1; 
Кру ше дол: Кру ше дол – Фру
шко го рац 3:1; Чор та нов ци: 
ЧСК – Пла ни нац 4:0; Ма ра дик: 
Сло га (М) – Бо рац 3:0.

01. Кру ше дол 5 4 1 0 22:7 13
02. ЧСК 4 3 1 0 11:4 10
03. Рад нич ки 5 2 3 0 11:5 9
04. Сло га (К) 5 2 3 0 8:5 9
05. Сло га (М) 5 2 0 3 10:11 6
06. Ду нав 4 1 1 2 5:7 4
07. Пла ни нац 5 1 1 3 7:16 4
08. Фрушк. 4 0 3 1 3:5 3
09. Цар Урош 3 0 1 2 2:5 1
10. Бо рац 4 0 0 4 1:15 0

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

01. Ди на мо 7 6 0 1 14:6 18
02. Ме та лац 7 5 1 1 9:2 16
03. Рад ни. (К) 7 4 1 2 8:5 13
04. Син ђе лић 7 3 4 0 5:2 13
05. ТСЦ 7 3 3 1 8:4 12
06. Ин ђи ја 7 3 2 2 6:6 11
07. Бу дућ ност 6 3 1 2 7:5 10
08. Н. Па зар 7 2 4 1 6:4 10
09. Про ле тер 6 3 0 3 8:6 9
10. Тем нић 6 3 0 3 6:7 9
11. ЧСК Пив. 6 2 1 3 9:9 7
12. Сло бо да 7 2 1 4 3:10 7
13. Бе жа ни ја 7 2 0 5 10:15 6
14. Ја го ди на 7 1 2 4 3:7 5
15. Те ле оп тик 7 0 3 4 5:11 3
16. Рад ни. (П) 7 0 1 6 5:13 1

Бе о чин: Це мент  Брат ство 
1946 2:1; Ку ла: Оџа ци – Омла
ди нац 2:0; Бе чеј: Бе чеј 1918  
Рад нич ки (З) 2:0; Пан че во: 
Ди на мо 1945  Бач ка 1901 4:0; 
Но ви Сад: Цр ве на Зве зда  
Рад нич ки (СМ) 0:0; Бач ки 
Ја рак: Мла дост (БЈ) – Же ле
зни чар 1:1; Са ку ле: Бо рац – 
Ду нав 1:1; Но ва Па зо ва: Рад
нич ки (НП)  Рад нич ки (Ш) 4:0.

01. Бе чеј 7 7 0 0 24:3 21
02. Оџа ци 7 6 0 1 12:6 18
03. Бо рац 7 5 2 0 15:4 17
04. Це мент 7 5 1 1 15:8 16
05. Омла ди нац 7 5 1 1 12:6 16
06. Ди на мо 7 4 0 3 14:5 12
07. Брат ство 7 3 2 2 7:5 11
08. Мла до. (БЈ) 7 3 2 2 10:9 11
09. Ц. Зве зда 7 3 1 3 11:14 10
10. Рад ни. (З) 7 3 0 4 9:11 9
11. Же лез. 7 2 1 4 6:9 7
12. Рад ни. (НП) 7 2 1 4 7:12 7
13. Ду нав 7 1 1 5 9:15 4
14. Рад ни. (СМ) 7 0 1 6 2:12 1
15. Бач ка 1901 7 0 1 6 2:17 1
16. Рад ни. (Ш) 7 0 0 7 4:23 0

Каћ: Ју го вић  Хај дук (Д) 5:1; 
Ла ћа рак: ЛСК  Хај дук (Ч) 4:0; 
Шај каш: Бо рац (Ш) – По ду на
вац 2:0; Но ви Сад: Ин декс – 
Сла ви ја 1:1; Ер де вик: Сло га 
(Е) – Ка бел 1:0; Но ви Сад: 
Бо рац (НС)  Хај дук (Б) 2:1; Вој-
ка: Сре мац – Је дин ство 0:0; 
Те ме рин: Сло га (Т) – Ку пи но во 
2:1.

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

01. Под ри ње 7 6 0 1 11:5 18
02. Же лезн. 7 5 1 1 18:3 16
03. Гра ни чар 7 5 1 1 16:7 16
04. Сло бо да 7 5 1 1 10:2 16
05. Пр ви Мај 7 4 2 1 16:6 14
06. Бо рац (К) 7 4 1 2 12:7 13
07. Бо рац (М) 7 3 2 2 13:11 11
08. Ру дар 7 3 0 4 9:12 9
09. ПСК 7 2 2 3 6:8 8
10. Љу ко во 7 2 0 5 7:10 6
11. Бу дућ ност 7 2 0 5 11:18 6
12. Хрт ков ци 7 1 3 3 10:18 6
13. На пре дак 7 1 2 4 3:10 5
14. Пар ти зан 7 2 1 4 8:12 4
15. Ја дран 7 1 1 5 4:19 4
16. Сло вен 7 0 3 4 10:16 3

Жар ко вац: На пре дак – Фру
шко го рац 4:1; Чал ма: Сло га  
До њи Пе тров ци 3:2; Ку змин: 
Гра ни чар (К)  Гра ни чар (О) 3:3; 
Срем ска Ми тро ви ца: Ми трос  
Би кић Дол 1:0; Ви шњи ће во: 
Хај дук – По лет 3:1; Рав ње: 
Зе ка Бу љу ба ша – Бре стач 1:2; 
Пе ћин ци: До њи Срем 2015 – 
Мла дост 1:2; Ру ма: Фру шка 
Го ра – Сло бо да 6:2.

01. Сло га (Е) 7 6 0 1 15:3 18
02. Је дин. 7 5 2 0 15:5 17
03. Бо рац (Ш) 7 4 2 1 17:10 14
04. Хај дук (Ч) 7 4 1 2 11:9 13
05. Хај дук (Д) 7 4 1 2 10:11 13
06. По ду на. 7 3 2 2 13:7 11
07. Сло га (Т) 7 3 2 2 7:9 11
08. Ин декс 7 2 3 2 7:6 9
09. Ка бел 7 2 3 2 10:11 9
10. Бо рац (НС) 7 3 0 4 7:8 9
11. ЛСК 7 2 2 3 14:20 8
12. Ју го вић 7 2 1 4 13:14 7
13. Хај дук (Б) 7 2 0 5 8:12 6
14. Сре мац 7 1 3 3 6:11 6
15. Сла ви ја 7 1 1 5 9:16 4
16. Ку пи но во 7 0 1 6 5:15 1

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

01. Оби лић 7 6 1 0 18:6 19
02. На пре дак 7 5 2 0 19:6 17
03. Ер де вик 7 5 1 1 13:6 16
04. Је дин ство 7 4 1 2 14:8 13
05. ОФК Ба чи. 7 2 4 1 14:8 10
06. Син ђе лић 7 2 3 2 11:9 9
07. Сре мац 7 2 2 3 14:13 8
08. Јед но та 7 2 2 3 13:12 8
09. ОФК Бин гу. 7 1 3 3 8:9 6
10. Омла ди нац 7 2 0 5 10:20 6
11. Гра ни чар 7 1 1 5 7:21 4
12. Је дин. (Љ) 7 0 0 7 7:30 0

Ша трин ци: 27.Ок то бар – Вој
во ди на гост ни је до шао; Сте ја-
нов ци: Бо рац – Гра ни чар 3:1; 
Кра љев ци: Је дин ство (К) – 
Сре мац 1:3; Во гањ: Сло га  
Је дин ство (Ру) 2:0; Па влов ци: 
Мла дост – По лет 0:0; Пла ти че-
во: Је дин ство (П) – Фру шко го
рац 1:3

01. Је дин. (Ру) 6 5 0 1 8:5 15
02. По лет 5 4 1 0 13:2 13
03. Сло га 6 4 0 2 28:7 12
04. Је дин. (П) 6 4 0 2 16:8 12
05. Фру шко. 6 3 2 1 12:11 11
06. Сре мац 5 3 1 1 19:6 10
07. Је дин. (К) 5 2 0 3 8:6 6
08. Гра ни чар 6 2 0 4 10:17 6
09. Мла дост 6 1 2 3 3:18 5
10. Бо рац 6 1 1 4 8:21 4
11. 27Ок то бар 5 0 1 4 2:17 1
12. Вој во ди на 4 0 0 4 2:11 0

Ша бац: Ма чва  ОФК Бач ка 
1:1; Ча чак: Бо рац – Рад ник 3:1; 
Бе о град: Пар ти зан – Чу ка рич ки 
0:0; Ива њи ца: Ја ворМа тис – 
Рад 3:2; Су бо ти ца: Спар так ЖК 
– Рад нич ки 4:2; Бе о град: 
Во ждо вац – Зе мун 6:1; Но ви 
Сад: Вој во ди на – Мла дост 2:0; 
Кру ше вац: На пре дак  Цр ве на 
Зве зда 1:0.

Сре мац 2:3 Хај дук 1932; 
Шу мар 4:1 Сло вен; Ви тез 4:4 
Ло вац; Ка ме ни 1:3 Мла дост.

Ле жи мир: Пла ни нац  Бо рац 
(ВР) 3:1; За са ви ца: Сло га (З) 
– На пре дак 4:0; Но ћај: Но ћај – 
Срем 0:2; БСК је био Сло бо
дан.

01. Д.Пе тров ци 7 5 1 1 22:4 16
02. На пре дак 7 5 1 1 20:8 16
03. Мла дост 7 5 1 1 15:9 16
04. Ф. Го ра 7 4 1 2 19:14 13
05. Гра ни. (О) 7 4 1 2 15:15 13
06. Хај дук 7 3 3 1 14:11 12
07. Сло га 7 4 0 3 13:12 12
08. Ми трос 7 3 1 3 12:11 10
09. Фру шког 7 3 1 3 10:12 10
10. Бре стач 7 3 0 4 10:24 9
11. До њи Срем 7 2 1 4 11:11 7
12. З.Бу љу ба ша 7 2 1 4 15:17 7
13. По лет 7 2 1 4 10:14 7
14. Би кић Дол 7 2 0 5 7:8 6
15. Сло бо да 7 1 1 5 11:22 4
16. Гра нич. (К) 7 0 2 5 6:18 2

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

ОФЛ РУ МА – ИРИГ

МЕЂУОПШТИНСКА 
ЛИГА СРЕМ

СРЕМ СКА 
ЛИ ГА OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 

ЛИГА ПЕЋИНЦИ

ОФЛ ИН ЂИ ЈА  
– СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

01. Ц. Зве зда 11 9 1 1 24:2 28
02. Вој во ди на 12 8 1 3 16:10 25
03. Пар ти зан 11 7 3 1 22:9 24
04. Во ждо вац 12 7 3 2 21:10 24
05. Спар так ЖК 11 6 4 1 25:12 22
06. Чу ка рич ки 12 6 2 4 12:10 20
07. Рад нич ки 11 5 3 3 14:15 18
08. На пре дак 12 5 2 5 20:18 17
09. Рад ник 12 4 3 5 13:23 15
10. Ма чва 12 4 1 7 18:20 13
11. Зе мун 11 3 4 4 9:14 13
12. Мла дост 11 3 3 5 14:16 12
13. Рад 12 2 2 8 13:23 8
14. ОФК Бач ка 12 1 4 7 10:22 7
15. Ја вор 12 2 1 9 7:20 7
16. Бо рац 12 2 1 9 9:23 7

01. БСК 3 2 1 0 15:2 7
02. Срем 3 2 1 0 10:1 7
03. Пла ни нац 3 2 1 0 8:3 7
04. Сло га (З) 3 2 0 1 7:7 6
05. На пре дак 4 1 0 3 3:19 3
06. Но ћај 3 0 1 2 1:6 1
07. Бо рац (ВР) 3 0 0 3 1:7 0

01. Мла дост 5 5 0 0 17:2 15
02. Хај дук 5 4 0 1 16:7 12
03. Шу мар 5 4 0 1 15:6 12
04. Сре мац 5 2 1 2 11:10 7
05. Ло вац 5 1 1 3 10:18 4
06. Ви тез 5 1 1 3 10:19 4
07. Ка ме ни 5 1 0 4 6:13 3
08. Сло вен 5 0 1 4 6:16 1

У тере та ни Матрикс у 
Срем ској Митро ви ци, 8. 
окто бра са почет ком у 18 
часо ва биће одр жа но 
хума ни тар но так ми че ње. 
Так ми че ње ће се одр жа ти 
са циљем да се помог не 
Боја ни Тар бук из Заса ви
це, која је обо ле ла од леу
ке ми је. Орга ни за то ри так
ми че ња су Спорт ски савез 
Гра да Срем ска Митро ви ца 
и Кан це ла ри ја за мла де 

Срем ска Митро ви ца. Так
ми че ње ће бити орга ни зо
ва но за мушкар це и за 
жене. За мушкар це: бенч 
тешка кате го ри ја пре ко 90 
кило гра ма, лака кате го ри ја 
до 90 кило гра ма, про па да
ње и зги бо ви. А за жене: 
чуч ње ви, издр жај у зги бу и 
издр жај у трбу шња ци ма. 
Сва при ку пље на сред ства 
биће упла ће на на рачун 
Боја не Тар бук. С. К.

ХУМА НИ ТАР НА АКЦИ ЈА

Буди јак  - по мо зи
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У четвр так 28. сеп тем бра, 
у Град ској кући у Срем
ској Митро ви ци орга ни

зо ван је окру гли сто на тему 
„Услу ге у обла сти изда ва ња 
лич них доку ме на та– иску ства 
у кори шће њу услу га јав не 
упра ве при изда ва њу лич них 
доку ме на та“.У окви ру наци о
нал не кам па ње „Ја у цен тру 
пажње“, при ку пља ће се 
инфор ма ци је гра ђа на о ква ли
те ту услу га.

– Окру гли сто орга ни зу је мо 
пово дом дво го ди шњег про јек
та, који реа ли зу је цен тра ла 
Европ ског покре та у Срби ји 
зајед но са Цен тром европ ске 

поли ти ке. Про је кат се реа ли зу
је на тери то ри ја ма два на ест 
гра до ва и општи на а фокус је 
јав на упра ва у обла сти ма 
здрав ства, обра зо ва ња и изда
ва ња лич них доку ме на та гра
ђа на. Гра ђа ни, као циљ на гру
па овог про јек та тре ба да се 
укљу че тако што ће изра зи ти 
сво је задо вољ ство или неза
до вољ ство, јер не може јав на 
адми ни стра ци ја да зна њихо ве 
потре бе ако они сами не кажу 
– рекла је пред сед ни ца Европ
ског покре та у Срем ској Митро
ви ци Љиља на Јосић.

Окру глом сто лу је при су
ство вао и Васи ли је Јове шко

вић, шеф одсе ка за управ не 
посло ве у Поли циј ској упра ви 
Срем ска Митро ви ца.

– Поли циј ска упра ва Срем
ска Митро ви ца у окви ру сво јих 
могућ но сти се тру ди да гра ђа
ни ма Сре ма удо во љи у свим 
врста ма зах те ва који су веза ни 
за изда ва ње лич них кар ти, 
пасо ша, возач ких дозво ла, 
држа вљан ства и реги стра ци је 
вози ла. У циљу боље ефи ка
сно сти смо орга ни зо ва ли 
систем зака зи ва ња путем 
изда ва ња бро је ва и зака зи ва
ње путем интер не та – рекао је 
Васи ли је Јове шко вић.

 С. К.

АТЛЕ ТИ КА

Ветерани 
забли ста ли

У Бугар ској је од 22. до 24. 
сеп тем бра одр жа но 27. по реду 
Првен ство Бал ка на у атле ти
ци за вете ра не. Так ми че ња су 
одр жа на у гра ду Ста ра Заго ра, 
а атлет ска ста за била је савр
ше на, као и орга ни за ци ја так
ми че ња. Репре зен та ци ју Срби је 
пред ста вља ло је 62 так ми ча ра 
који су осво ји ли 30 злат них, 24 
сре бр не и 28 брон за них меда
ља, укуп но 82, што је рекорд 
срп ске репре зен та ци је на 
првен стви ма. На овом првен
ству и Срем ска Митро ви ца је 
има ла сво је пред став ни ке чији 
резул та ти нису оста ли неза па
же ни. Дија на Шће кић Аштал
ков ски је зау зе ла тре ћа места 
у трка ма на 400 и 800 мета ра, 
Мир ја на Цин ге ли Пајић била је 
четвр та у трци на 400 мета ра 
и деве та у трци на 800 мета ра. 
Мило рад Бабић зау зео је тре ће 
место у ско ку у даљ, Бра ни слав 
Бабић је био дру ги у шта фе
ти (бал кан ска800,400,200,100 
мета ра) и пети у ско ку у даљ, 
док је Игор Аштал ков ски зау зео 
11. место у трци на 100 мета ра. 
Орга ни за ци ју дво ран ског Бал
кан ског првен ства у атле ти ци за 
вете ра не 2018. доби ла је Срби
ја, датум одр жа ва ња је 10. и 11. 
мар т у Бео гра ду, док ће се 28. 
Бал кан ско првен ство одр жа ти у 
Сло ве ни ји  Цеље од 21. до 23. 
сеп тем бра 2018 годи не. Б. Б.

ЖОК „ВИЗУ РА“ РУМА

Побе да на 
тур ни ру 

ЖОК „Визу ра“ Рума – нај бо
љи срп ски одбој ка шки клуб  
осво јио је ово го ди шњи, 6. 
Мемо ри јал ни тур нир „Јосип 
Мар ко вић“ који је 29. и 30. сеп
тем бра одр жан у Субо ти ци. На 
тур ни ру су уче ство ва ли и дома
ћи „Спа р так“, „Црве на зве зда“ и 
„Једин ство“. Држав не шам пи он
ке су три јум фо ва ле у сва три 
меча и тако наја ви ле успе шну 
сезо ну. За нај бо љу игра чи цу 
тур ни ра је про гла ше на Сара 
Лозо из „Визу ре“. Ква ли тет ни 
тур нир у Субо ти ци одли чан је 
тест за одбој ка ши це „Визу ре“ 
пред прву вели ку утак ми цу у 
сезо ни  фина ле Супер ку па, 
која се игра у Спорт ском цен тру 
„Рума“,10. окто бра у 18 часо ва.

 С. Џ.

У СРЕМУ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН СРЦА

Ојачајте своје срце
Као сва ке годи не и ове 

годи не Завод за јав но 
здра вље Срем ска Митр о

ви ца обе ле жио је 29. сеп тем
бар  Свет ски дан срца под 
сло га ном „Оја чај те сво је срце“ 
и 1. окто бар  Међу на род ни 
дан ста ри јих осо ба под сло га
ном „Корак у будућ ност – пре
по зна ва ње тале на та, допри но
са и уче шћа ста ри јих у дру
штву“. У тржном цен тру „Рода“ 
у Срем ској Митро ви ци, Завод 
за јав но здра вље у сарад њи 
са Црве ним крстом, Општом 
бол ни цом и Саве том за здра
вље Гра да Срем ска Митро ви
ца спро вео је низ про мо тив них 
актив но сти под сло га ном 
„Пре не си зна ње, чувај сво је 
срце“. Актив но сти су спро во
ди ли здрав стве ни рад ни ци, 
који су овом при ли ком мери ли 
крв ни при ти сак и шећер а 
поред тога су дели ли саве те 
ста нов ни штву.

О зна ча ју пре вен тив них пре
гле да и о томе какав је однос 
дру штва пре ма ста рим осо ба
ма, гово ри ла је др Бран ка 
Мал ба шић спе ци ја ли ста соци
јал не меди ци не.

– Наш зада так је да ука же мо 
на фак то ре ризи ка на које сва
ка осо ба може да ути че и тако 
сма њи ризик од обо ље ва ња 
од кар ди о ва ску лар них боле
сти. Пре вен тив на кон тро ла је 
усме ре на на цело куп но ста
нов ни штво, на све гру па ци је, 
тако да смо Међу на род ни дан 
ста рих пове за ли са арте риј
ском хипер тен зи јом. Пошто је 
арте риј ска хипер тен зи ја фокус 
обе ле жа ва ња Свет ског дана 
здра вља, ми рас по ла же мо 
пода ци ма да су боле сти систе
ма крво то ка у Сре му на првом 
месту са 47 посто у 2016. годи
ни, на дру гом месту су тумо ри, 
чија је поја ва у пора сту, на 

тре ћем месту је шећер на 
болест, али се уоча ва и пораст 
боле сти шти та сте жле зде – 
рекла је др Бран ка Мал ба шић, 
спе ци ја ли ста соци јал не меди
ци не.

Сарад ња Гра да и здрав
стве них уста но ва у овом слу
ча ју је од суштин ског зна ча ја, 
на шта је ука зао начел ник за 
здрав стве ну и соци јал ну 
зашти ту Воји слав Мир нић.

– Град ска упра ва и Савет за 
здра вље су пре по зна ли оба ве
зу Гра да да има ана ли зу 
здрав стве ног ста ња ста нов ни
штва, тим пово дом је анга жо
ван Завод за јав но здра вље, 
да изра ди ана ли зу. Град орга
ни зу је пре вен тив не пре гле де 
на које тре ба да се ода зо ве мо, 
убу ду ће Град ће орга ни зо ва ти 
бес плат не пре вен тив не пре
гле де у сели ма где док то ри 
дола зе јед ном до два пута 
недељ но, тако ђе ћемо обез бе
ди ти сред ства за меди цин ски 
мате ри јал – рекао је Воји слав 
Мир нић.

Свет ски дан срца, 29. сеп
тем бар, сво јим актив но сти ма 

је обе ле жио и рум ски Дом 
здра вља тако што су струч ни 
тимо ви свим гра ђа ни ма који су 
дошли у Кул тур ни цен тар 
мери ли шећер у крви, при ти
сак, виси ну и тежи ну, као и ЕКГ 
и дава ли саве те о здра вој 
исхра ни и здра вим сти ло ви ма 
живо та. 

Овај сво је вр сни базар здра
вља посе ти ла је и дирек тор ка 
Дома здра вља Јеле на Мра че
вић Сто ја нац која је иста кла да 
су боле сти срца воде ћи узрок 
смр ти, а да чак 80 одсто пре
вре ме них смр ти може да се 
спре чи кон тро лом фак то ра 
ризи ка као што су пуше ње, 
неа де кват на исхра на и физич
ка неак тив ност. 

Пово дом обе ле жа ва ња 
Свет ског дана срца у Шиду је у 
сарад њи Црве ног крста Шид, 
Дру штва за бор бу про тив 
шећер не боле сти,  шид ским 
Домом здра вља и Удру же њем 
пен зи о не ра Шид орга ни зо ва на 
про ве ра основ них здрав стве
них пара ме та ра свим  заин те
ре со ва ним.

Е. М. Н.

Кон фе рен ци ја за нови на ре у Заво ду за јав но здра вље

ОКРУ ГЛИ СТО

Гра ђа ни у цен тру пажње
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ОВАН: Ове неде ље 
ћете бити у при лич но 
мут ном рас по ло же њу, 
неси гур ни и забри ну ти 

јер се ништа не одви ја она ко како 
сте пла ни ра ли. Парт не ра не 
може те и даље зава ра ва ти само 
лепом при чом. Пре ђи те на дела. 
Неко олак ша ње и побољ ша ње 
рас по ло же ња јесте у дани ма 
викен да. Води те рачу на на шта 
тро ши те новац, извла чи вам се из 
џепа без ика квог пла на. 

БИК: Има те неке лепе 
и рела тив но мир не и 
спо кој не дане иза 
себе али изгле да да је 

са тим завр ше но. Мно го тога вам 
сме та када је пона ша ње емо тив
ног или брач ног парт не ра у пита
њу. Често обо је неће те успе ва ти 
да се суздр жи те од кри ти ко ва ња. 
Послов на ситу а ци ја је доста 
повољ на. Оче куј те неде љу са 
вели ким актив но сти ма. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Неде ља 
ће кре ну ти кроз потре
бу да буде те мак си
мал но одго вор ни и 

посве ће ни сво јим оба ве за ма. Не 
пре ска чи те неке ства ри и не оста
вљај те их за сутра, јер је више 
него изве сно да ћете бити искри
ти ко ва ни од стра не парт не ра или 
над ре ђе них. Доно си те закљу чак 
на осно ву субјек тив ног ути ска, 
уза луд раз ми шља те о сусре ту са 
осо бом која није у вашем емо тив
ном доме ту.   

РАК: Саче кај те да 
чује те нечи ји комен
тар, пре него што 
доне се те нову одлу ку. 

Нема раз ло га да ула зи те у нову 
рас пра ву са неис то ми шље ни ци
ма већ сво ју енер ги ју посве ти те 
кон крет ном реша ва њу неких акту
ел них пита ња. Сло бод но може те 
да се осло ни те на сво је при ја те
ље и да им пове ри те неке дели
кат не задат ке. Супрот ста ви те се 
осо би која под ри ва ваш послов ни 
углед.  

ЛАВ: Без обзи ра 
коли ко делу је те тајан
стве но пред воље ном 
осо бом, не успе ва те 

да при кри је те сво је нерас по ло же
ње или ства ри које поти ску је те у 
себи. Не дозво ли те да вам неко 
покре ће ниске стра сти или жељу 
за послов ним ривал ством. Добро 
раз ми сли те о сво јим пред но сти ма 
и недо ста ци ма. Олак шај те сво ју 
савест у искре ном раз го во ру са 
бли ском осо бом. 

ДЕВИ ЦА: Посто је 
пита ња која се реша
ва ју или тај не које се 
откри ва ју, искљу чи во 

у бли ском сусре ту са дра гом осо
бом. У дого во ру са сарад ни ци ма 
потреб но је да оства ри те сагла
сност и ува жа ва ње раз ли чи тих 
инте ре со ва ња или прак тич них 
циље ва. Нала зи те се у сјај ној 
фор ми. Важно је да пра вил но 
ускла ди те сво је жеље и могућ но
сти како бисте избе гли нове 
непри јат но сти. 

ВАГА: Уме сто да раз
ми шља те о нечи јим 
мана ма боље је да 
озбиљ ни је ана ли зи

ра те сво је пона ша ње. Поку ша вај
те да импре си о ни ра те сво ју око
ли ну на раз ли чи те начи не. Ста ло 
вам је да при ву че те нечи ју пажњу 
и да оправ да те свој углед. Важно 
је да има те јаку моти ва ци ју и 
добру вољу. Раз ми сли те на који 
начин тре ба да саоп шти те свом 
парт не ру неке одлу ке о уре ђе ње 
зајед нич ког живо та.

ШКОР ПИ ЈА:  Уко ли ко 
наи ла зи те на хла дан 
при јем у нечи јем дру
штву, раз ми сли те о 

сво јим мана ма. Негде сте погре
ши ли. Избе га вај те непо зна те 
ситу а ци је или сарад ни ке који 
сво јим пона ша њем реме те вашу 
кон цен тра ци ју. Важно је да сачу
ва те при себ ност духа и само кон
тро лу. Дина ми ка нових деша ва
ња и зао штре на послов на кли ма 
нате ра ће вас да пову че те нове 
поте зе. 

СТРЕ ЛАЦ: Делу је те 
напе то, буди те 
довољ но стр пљи ви 
пред парт не ро вим 

зах те ви ма. Не пре на гљу је те сво
јим одлу ка ма. У одлу чу ју ћим 
ситу а ци ја ма потреб на вам је 
нечи ја аси стен ци ја. Нема раз ло га 
да пре це њу је те сво је могућ но сти. 
При ја ће вам изла зак или шет ња 
као релак са ци ја. Важно је да пра
вил но ускла ди те свој разум и 
осе ћа ња. 

ЈАРАЦ: Делу је те врло 
амби ци о зно и непре
кид но про ши ру је те 
пла но ве или дого во ре 

које има те са сарад ни ци ма. Неко 
може успе шно да реши ваше 
финан сиј ске диле ме, потреб но је 
да се обра ти те одго ва ра ју ћој осо
би. Сво јом ком плет ном поја вом 
или сти лом изра жа ва ња, при вла
чи те вели ку пажњу и делу је те 
врло шар мант но да дру штво око 
себе. 

ВОДО ЛИ ЈА: Посто је 
неке изне над не ком
пли ка ци је које вас 
објек тив но успо ра ва

ју, тако да непре кид но у ходу сми
шља те раз ли чи та реше ња и 
кори сти те сво је скри ве не аду те. 
У сусре ту са сарад ни ци ма под
сти че те ства ра лач ко рас по ло же
ње, јер не жели те да се поми ри те 
са про сеч ним резул та ти ма. Пока
жи те већу ноту само кри тич но сти. 

РИБЕ: Прак ти чан дух 
и пред у зи мљи вост 
коју изра жа ва те гаран
ту ју успе шне резул та

те на раз ли чи тим стра на ма. Уме
сто да намет не те сво је ста во ве, 
чак и у неким ситу а ци ја ма када 
око ли на не пока зу је посеб но 
инте ре со ва ње за ваше иде је. У 
одно су са парт не ром све сни сте 
да има те одре ђе ну пред ност и 
неће те дозво ли ти да зајед нич ка 
деша ва ња иду мимо ваше воље. 

VREMEPLOV
4. ок то бар

1970. Од пре ко мер не до зе дро
ге умр ла аме рич ка пе ва чи ца 
Џе нис Џо плин.
1977. УН про кла мо ва ле Оп шту 
де кла ра ци ју о за шти ти жи во ти
ња, 4. ок то бар про гла шен за 
Свет ски дан за шти те жи во ти
ња.

5. ок то бар
2000. По сле не у спе лих по ку
ша ја по ли ци је да су зав цем 
рас те ра на сто ти не хи ља да 
де мон стра на та у цен тру Бе о
гра да, ко ји су про те сто ва ли 
због по ни шта ва ња пред сед
нич ких из бо ра, гра ђа ни ушли у 
Са ве зну скуп шти ну, а не што 
ка сни је и у згра ду Ра диоте ле
ви зи је Ср би је. Под при ти ском, 
Сло бо дан Ми ло ше вић, де сето
го ди шњи не при ко сно вен ли дер 
Ср би је, сле де ћег да на при знао 
из бор ни по раз од кан ди да та 
Де мо крат ске опо зи ци је Ср би је 
Во ји сла ва Ко шту ни це.

6. ок то бар
1903. Ро ђен ир ски фи зи чар 
Ер нест То мас Син тон Вол тон, 
је дан од пи о ни ра ну кле ар не 
фи зи ке, до бит ник Но бе ло ве 
на гра де за фи зи ку 1951. С 
Џо ном Да гла сом Ко кроф том, с 
ко јим је по де лио Но бе ло ву 
на гра ду, 1929. раз вио пр ви 
атом ски ак це ле ра тор.
1958. Аме рич ка ну кле ар на 
под мор ни ца Сеа Њолф из ро
ни ла на по вр ши ну код оба ле 
Но ве Ен гле ске, по сле два 
ме се ца про ве де них у мор ским 
ду би на ма, што је био свет ски 
ре корд у оста ја њу под мо рем.

7. окто бар
1914. Ро ђен Ми ха и ло Ла лић, 
је дан од нај и стак ну ти јих ју го
сло вен ских ауто ра рат не про
зе.
1959. Со вјет ски ва си он ски 
брод Лу на 3 пр ви фо то гра фи
сао там ну стра ну Ме се ца.

8. ок то бар
1856. Ве ли ка Бри та ни ја је 
по че ла „дру ги опи јум ски рат“ 
про тив Ки не, у ко јем јој се при
дру жи ла и Фран цу ска.
1912. Цр на Го ра је об ја ви ла 
рат Тур ској и истог да на на па
ла тур ске по ло жа је код Ска
дра, чи ме је по чео Пр ви бал
кан ски рат.
1970. Но бе ло ву на гра ду за 
књи жев ност до био је ру ски 
пи сац Алек сан дар Иса је вич 
Сол же њи цин.

9. ок то бар
1934. У Мар се ју је уби јен ју го
сло вен ски краљ Алек сан дар I 
Ка ра ђор ђе вић. 
1993. У су ко би ма Му сли ма на и 
Хр ва та у Мо ста ру сру шен је 
Ста ри мост, сим бол гра да, 
са гра ђен у 16. ве ку за вре ме 
тур ске вла да ви не. 

10. ок то бар
1913. За вр ше на из град ња 
Па нам ског ка на ла, ду гог 81,6 
ки ло ме та ра, ко јим су спо је ни 
Атлант ски и Ти хи оке ан.

HOROSKOP

Сре да, 4. окто бар
(21. сеп тем бар) 

Све ти апо стол Кодрат (Ода ни је 
Воздви же ња)

Четвр так, 5. окто бар
(22. сеп тем бар) 

Све ти све ште но му че ник Фока; 
Све ти Про рок Јона

Петак, 6. окто бар
(23. сеп тем бар) 

Заче ће Све тог Јова на Пре те че 
и Крсти те ља

Субо та, 7. окто бар
(24. сеп тем бар) 

Св. прво муч. Текла; Преп. 
Симон; Св. краљ Вла ди слав и 
преп. Давид Срп ски  Заду шни
це

Неде ља, 8. окто бар
(25. сеп тем бар) 

Пре по доб на Ефро си ни ја; Све ти 
Сер ги је Радо ње шки

Поне де љак, 9. окто бар
(26. сеп тем бар) 

Све ти апо стол и јеван ђе лист 
Јован Бого слов 

Уто рак, 10. окто бар
(27. сеп тем бар) 

Све ти муче ник Кали страт

Crkveni
kalendar

• Пред нашим судо ви ма 
одго ва ра ју само они 
који се ништа не пита ју.
• Земља је пре на се ље на, 
али одсто ја ње од чове ка 
до чове ка је све већа. 
• Нај те же је доћи до речи 
од оних који нема ју шта 
да кажу. 

Бру ске ти са 
то пље ним 
си ром

Са стој ци: 2 ве зе бо сиљ ка,  чен 
бе лог лу ка,  30 г пар ме за на, 6 
ка ши ка ма сли но вог уља, со, 
би бер, 1 ле пи ња,  250 г кок тел 
па ра дај за, 125 мо ца ре ле. 

При пре ма: Бо си љак, бе ли лук, 
пар ме зан и уље по ме ша ти и усит
ни ти у мик се ру. По со ли ти и по би
бе ри ти по уку су. Хлеб исе ћи и 
пар чи ће пре ма за ти па стом. Исе
ћи па ра дајз и мо ца ре лу на кру го
ве и по ре ђа ти пре ко.
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БЕР БА ГРОЖЂ А У СРЕ МУ

Ква ли те тан и добар род
Вино гра да ри из шид ске општи не 

ове годи не бер бу гро жђа поче
ли су нешто рани је него про шле 

годи не. Суде ћи по при но су и ста њу 
рода, вино гра да ри могу бити задо
вољ ни. Сушно лето и мање пада
ви на ути ца ло је да ква ли тет гро жђа 
буде изу зе тан, са вели ким постот ком 
шеће ра. Мањи род забе ле жен је само 
код поје ди них сор ти, што је директ на 
после ди ца ниских тем пе ра ту ра у зим
ском пери о ду. 

Изу зет но добар род гро жђа био је 
ове годи не и у вино гра ди ма поро ди це 
Жера ви ца из Шида. Како наво де, за 
добар род пого до ва ле су добре вре
мен ске при ли ке, али и редов на при
ме на ква ли те них агро тех нич ких мера, 
пуно рада и зала га ња.

 Било је доста сун ца у вре ме када 
је грођ же тре ба ло да зри, што је ути
ца ло на ква ли тет и сласт рода. Киша 
је пала само неко ли ко дана пре бер
бе, али није ути ца ла на сма ње ње 
ква ли те та. Кори стим агро тех нич ке 
мере које има ју сво ју карен цу, а зад
ње прска ње вино гра да радим са пла
вим каме ном која није штет на ни за 
гро жђе ни за људе, а добра је за род 
 каже вино гра дар Горан Жера ви ца.

Како наво ди, ове годи не је пре за до
во љан и родом и ква ли те том гро жђа.

 У одно су на про шлу, али и на неко
ли ко прет ход них годи на, мислим да је 
ово јед на од нај бо љих годи на. Род је 
већи од оче ки ва ног, ква ли тет гро жђа 
је одли чан и нема тру ле жи, а сласт је 
посеб но добра. Све је то резул тат сун

ча них дана, али и нашег сва ко днев ног 
рада у вино гра ду  исти че Жера ви ца.

Већ деце ни ја ма вино гра дар ски 
посао се негу је у овој поро ди ци. Од 
рода доби је ног у вино гра ду, већи део 
иско ри сте за про из вод њу вина и раки
је, само за сво је потре бе.

 Од дома ћих белих сор ти гро жђа 
про из во ди мо дома ће бело вино, а 
од сор те хам бур пра ви мо розе. Тако 
ради мо годи на ма, с тим што у одно су 

на неко про шло вре ме сада кори сти
мо савре ме ни ју тех но ло ги ју која нам 
у вели кој мери олак ша ва рад. Има
мо бурад од про хро ма која се лак ше 
одр жа ва ју од дрве них бура ди, кори
сти мо елек трич не муља че са који ма 
муља мо гро жђе, али и фил те ре који 
додат но изби стре вино, тало ге који 
се ства ра ју при дну. Вино нам увек 
буде одлич ног ква ли те та, што могу 
да потвр де и моји нај бли жи при ја те

љи са који ма га редов но дегу сти рам 
посеб но пре ко зиме  исти че Горан, 
један од рет ких мла дих вино гра да ра 
који и поред вели ких оба ве за које има 
као при ват ни пред у зет ник, вели ки део 
свог сло бод ног вре ме на посве ћу је 
вино гра ду.

Како каже, та љубав пре ма вино гра
дар ству му је уса ђе на од малих ногу.

 Још као мали често сам одла зио 
у вино град и био сам укљу чен у цео 
про цес рада: од прска ња вино гра да, 
коше ња, одр жа ва ња, бра ња гро жђа 
до про из вод ње вина. Имао сам жељу 
да наста вим тај посао. Али посто ји 
још јед на чар све га тога, а то је оку
пља ње нај бли жих род би не и при ја
те ља. Баш као некад како ја пам тим 
бер бе у Гибар цу  при ча Горан.

А како су некад изгле да ле бер бе 
гро жђа у Гибар цу, испри чао нам је 
Гора нов отац Мар ко Жера ви ца.

 У бер бе гро жђа некад смо ишли 
коњ ским запре га ма и ми Гибар ча ни 
смо се мно го радо ва ли томе. То је за 
нас била пра ва све ча ност и јед на од 
лепих при ли ка за дру же ње. У вели ком 
бро ју смо се оку пља ли у вино гра ду, 
бра ли гро жђе, касни је га руч но муља
ли, после чега смо се уз добру хра ну 
и добру капљи цу дру жи ли до касно у 
ноћ. Зато ми је мно го дра го што данас 
у ово савре ме но доба, ови мла ди 
људи који има ју и дру гих начи на да се 
дру же, одр жа ва ју ову лепу тра ди ци
ју, која је данас код мно гих Сре ма ца 
пома ло и забо ра вље на  каже Мар ко 
Жера ви ца. М. Н.

Сушно лето и мање 
пада ви на ути ца ло

је да ква ли тет
гро жђа буде изу зе тан, 

са вели ким
постот ком шеће ра

Бер ба гро жђа у Гибар цу


