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ФИЈАКЕРИЈАДА У МАЛОЈ РЕМЕТИ

Коњи оживели село

О

ко 35 кочија проде
филовало је Малом
Реметом у суботу,
30. септембра у оквиру тра
диционалне
„Фијакерија
де“.
Овој, трећој по реду
„Фијакеријади“, присуство
вао је велики број гости
ју, како из Срема, тако
и Бачке, а присутни су
били и представници ири
шке локалне самоуправе
на челу са председником
Општине Стеваном Кази
мировићем.
- Када само пре две годи
не асфалтирали пут који
води из Мале Ремете ка

Фрушкој гори, Ремета је
оживела. Томе је допри
нела како фирма, која се
налази у близини и која
запошљава доста људи из
села, тако и манифестаци
ја „Фијакеријада“. Та мани
фестација показује да је
ово село почело да живи и
надамо се да ће из године
у годину бити више и посе
тилаца и туриста, јер Мала
Ремета има шта да покаже
- рекао је први човек ири
шке општине Стеван Кази
мировић.
Драган
Милошевић,
председник Савета месне
заједнице Мала Ремета

додао је да је презадово
љан како је протекла ово
годишња „Фијакеријада“ и
истакао да се на овај начин
доприноси популаризацији
села.
- До скоро смо заиста
били одсечени од света.
Пут који нам је асфалтиран
ка фрушкогорским сели
ма је нешто добро што се
десило, а ова манифеста
ција је круна свега тога.
Што се тиче учесника, има
ли смо око тридесет запре
га, а дошли су са разних
страна: из Бачке, Сурчина,
Сурдука, Руме - рекао је
Милошевић и захвалио се

Представници локалне самоуправе на „Фијакеријади“ у Малој Ремети

представницима и члано
вима Коњичког клуба „Фру
шкогорац“.
На „Фијакеријади“ сваке
године учествује и Павле
Јанкуловић из Јаска.
- Драго нам је што се вра
ћа оно што је било забора
вљено, лепо је дружити се
и упознавати нове људе.
Заволео сам коње још као
мали, мој отац их није имао,
али прадеда и деда јесу.
Та љубав прешла је и на
мог сина, тако да и он има
два коња, за сада. Коњи су
добре и племените животи
ње - каже Јанкуловић.
Стева Пијуновић сво
јим фијакером долази већ
други пут из Руме. Он је
истакао да је ова манифе
стација сваке године све
боља и напреднија. Каже,
има коње, још од малена, а
сад их је и његов син Ристо
заволео.
Овогодишњу
„Фијаке
ријаду“ нису заобишли ни
шарени штандови удру
жења жена из Бешенова
и Јаска. Кувао се котлић и
служиле се вруће лепињи
це. Домаћине је послужило
лепо време да се друже и
прикажу гостима своје село
у најбољем светлу.
Манифестација је била
ревијалног карактера, тако
да су сви учесници добили
пехаре.
С. Станетић
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Светски
дан учитеља

SADA
&
OVDE
Pi{e: Svetlana
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

С

утра 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.
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.

А
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СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Градски буџет преко
три милијарде динара

Владимир Санадер

Н

а почетку 18. седнице
Скупш тин е
град а
Сремска Митровица
која је одржана у петак, 29.
септембра, констатовано је
да је Предраг Веселиновић,
одборник са листе Ивица
Дачић – СПС – др Милан
Латковић, поднео оставку.
Њега је заменила Бранкица
Велим ир ов ић
са
исте
одборничке листе.
На седници је усвојен је
ребаланс буџета за 2017.
годину. Ребаланс је уједно
био и повод полемике коју
су за скупштинском говор
ницом водили Александар
Продановић, шеф опозици
оне одборничке групе „За
бољу Митровицу“, са једне
стране и градоначелник
Владимир Санадер и начел
ник за финансије и буџет
Душко Шарошковић, са дру
ге. Продановић је доносио
це одлук е о ребалансу
буџета оптуживао да буџет
није реално планиран, а
Санадер и Шарошковић су
тврдили да је буџет у скла
ду са потребама и могућно
стима Града и да се сви
започети пројекти реализују
по плану.
Како је за скупштинском
говорницом објаснио Душко
Шарошковић, разлог за дру
ги овогодишњи ребаланс је
то што ће изградњу кружног
тока код Хороскопа финан

Душко Шарошковић

сирати ЈП Путеви Србије,
тако да ће у Град Сремска
Митровица та средства
усмерити у друге сврхе,
између осталог и јавни пре
воз.
По новој одлуци, буџет
града за 2017. годину пла
ниран је у износу од три
милијарде и 322 милиона
динара, што је за 119 мили
она динара више од прво
битног плана.
– Ово је технички реба
ланс којим се врши алока
ција средстава са позиција
на којима смо имали уште
де на позиције где нам
фали средстава. Крајем
године треба да нам стигну
нова средства из покрајине,
али то ће се десити тек када
се заврше одређени конкур
си– рекао је Владимир
Санад ер
град он ач елн ик
Сремске Митровице.

Мирослав Јокић

Како је истак ао Душко
Шарошковић начелник упра
ве за буџет и финансије,
други ребаланс је био изну
ђен због нових трансферних
средстава са других нивоа.
– Та средства су нам
помогла да обезбедимо да
се неки пројекти раде дале
ко брже него што смо очеки
вали. Пример тога је да је
република преузела обаве
зу изградње кружне раскр
снице, тако да нам је остало
на располагању 22 милио
на, које смо распоредили на
друге позиције. У плану је
била само изградња објекта
базена, али сада смо у при
лици да градимо приступне
саобраћајнице и уредимо
околину базена. Такође
радимо јавну расвету и
дрворед уз подвожњак, што
првобитно није планирано–
рекао је Шарошковић.

Мирослава Шево
на челу Дома здравља
У оквиру тачке дневног
реда избори и именовања,
др Владимир Лукић је раз
решен дужности директора
митровачког Дома здравља,
а Снежана Гришић дужно
сти заменик а директора
Апотеке Сремска Митрови

ца. Одборници су на место
вршиоца дужности директо
ра Дома здравља именова
ли др Мирославу Шево. У
оквиру исте тачке именова
ни су и чланови неколико
школских одбра из реда
родитеља и запослених.

Одборн иц и
скупш тин е
Града су на прошлонедељ
ном заседању усвојили
одлуку о максималном броју
запослених на одређено
време у организационим
облицима који чине систем
јавног сектора Града Срем
ска Митровица , а у складу
са уредбом владе Србије о
максималном броју запо
слених радник а у јавном
сектору.
– Изменама и допунама
одлуке о максималном бро
ју запослених, извршена је
прерасподела радних места
унутар јавног сектора. У
складу са потребама одре
ђујемо да ли нам је неоп
ходно више запослених у
једној или другој институци
ји. Оно што је битно је да се
број који је одредила влада
Србије по питању макси
малног броја запослених не
може мењати. У целом јав
ном
сектору
Сремс ке
Митровице тренутно имамо
968 запослених, а дозвоље
но је 986 запослених– рекао
је Мирослав Јокић начелник
управе за опште и заједнич
ке послове.
Усвојен је извештај о реа
лизацији годишњег плана
рада ПУ Пчелица за школ
ску 2016/2017. годину, као и
план рада ове установе за
текућу школску годину.
Јавном предузећу Срем
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Како је за
скупштинском
говорницом
објаснио Душко
Шарошковић,
разлог за други
овогодишњи
ребаланс је то
што ће изградњу
кружног тока код
Хороскопа
финансирати ЈП
Путеви Србије,
тако да ће у
Град Сремска
Митровица
та средства
усмерити у
друге сврхе,
између осталог
и јавни превоз
гас дато је одобрење на
измене и допуне програма
пословања, а које се тичу
доделе новчане солидарне
помоћи запосленима. Усво
јена је и одлука о минимал
ној накнади за текуће и
инвестиционо одржавање
стамбених зграда и накнаде
за рад принудног професио
налног управника. Одлуком
је прецизирано да је накна
да за текуће одржавање
минимално 550 динара
месечно, по стану, накнада
за инвестицион
 о одржава
ње 250 динара, а накнада за
професион
 алног управника
300 динара месечно.
Усвојен је закључак о при
хватању поклона од при
вредног друштва Тасмит СМ
из Сремске Митровице.
Ради се о 2,75 ари земљи
шта у Булевару Константи
на великог које је Тасмит
СМ уговором поклонио Гра
ду Сремска Митровица.
Одлуком одборника Скуп
штине града новоформира
на улица између митровач
ких насеља Камењар и
Јалија од сада ће носити
име Васе Касапског, хумани
тарца и Гинисовог рекорде
ра у добровољном давању
крви. 
С. Цуцанић
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ОТВОРЕН ЦЕНТАР ЗА ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

Жена је слободна ако
је економски независна

Обилазак Центра за оснаживање жена

П

отпредседница Владе
Србије и председница
Координационог тела
за родну равноправност
Зорана Михајловић отвори
ла је 26. септембра у Срем
ској Митровици Центар за
оснаживање жена.
У овом центру прилику да
се обуче и економски осна
же имаће све жене из сигур
не куће, жене које су у Цен
тру за социјални рад еви
дентиране као жртве поро
дичног насиља, као и жене
које спадају у рањиву кате
горију становништва, попут
особа са инвалидитетом или
Ромкиња.
Зорана Михајловић је при
ликом обиласка Центра под
сетила да је прошле године
присуствовала отварању
сигурне куће у Сремској
Митровици, у којој је за годи
ну и по дана помоћ потражи
ла 51 жртва породичног

насиља, уз оцену да се
отварањем Центра за осна
живање жена прави важан
корак даље.
– Заштита жена жртава
насиља почиње у сигурној
кући, али се завршава тако
што ћемо им помоћи да се
обуче, едукују и економски
оснаже, јер само економски
независна жена је слободна
жена – поручила је Зорана
Михајловић.
Потпредседница Владе
Србије је изразила и наду да
ће нови Закон о родној рав
ноправности бити усвојен
ускоро, с обзиром на то да
ово законско решење посве
ћује посебну пажњу борби
против родно заснованог
насиља.
Заменица градоначелника
Сремске Митровице Светла
на Миловановић истакла је
да је отварање Центра за
оснаживање жена добар

пример сарадње државе,
локалн е самоу п
 раве и
невладиног сектора, са
циљем да се помогне онима
којима је помоћ потребна.
Овај пројекат је реализо
ван уз подршку Министар
ства грађевинарства, сао
браћаја и инфраструктуре,
Министарства пољопривре
де и Града Сремска Митро
вица. У овој години је по
конкурсу из градског буџета
Центру одобрено милион
динара.
Према речима Мирјане
Новковић из Центра за осна
живање жена у Сремској
Митров иц и, захваљ ујућ и
овом пројекту жене жртве
породичног насиља ће доби
ти могућност да се обуче и
економски оснаже. Неке од
њих ће добити и запослење
у Центру на производњи
цвећа, зачинског биља и
гљива.
Б. С.
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Уручење донације Граду Сремска Митровица и Општини Шид

ЦРВЕНИ КРСТ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Комби возила поклон ЕУ

У

оквиру пројекта у коме је учество
вао Црвени крст Сремска Митро
вица, делегација Европске уније
је у уторак 26. септембра уручила кљу
чеве три комби возила Црвеном крсту
Сремска Митровица и кључеве једног
комби возила Центру за социјални рад
у Шиду.
Три возила су адаптирана за пре
воз особа са инвалидитетом, а једно
је обично комби возило. Вредност ове
испоруке је 130.000 евра, а целокупна
вредност пројекта је 300.000 евра.
Представник делегације Европске
уније у Србији Штефан Худолин, уручио
је кључеве возила и истакао важност
њихове употребе.

Нова возила за Црвени крст

– У случају поплава возила ће служи
ти за евакуацију и транспорт, а возила
су првенствено намењена за свако
дневну употребу особама са посебним
потребама и особама са инвалидите
том. Ово је део испоруке, чекамо да
стигну и чамци, који ће се користити
у случају поплава. Када чамци стигну,
доћи ћемо да присуствујемо донаци
ји чамаца Црвеном крсту у Сремској
Митровици – рекао је Штефан Худо
лин.
О томе колико је Град учествовао у
овом пројекту и на који начин, нешто
више рекао је начелник за здравствену
и социјалну заштиту Војислав Мирнић.
– Улагања Града када је у питању

овај пројекат везана су за три гаражна
места, урадили смо нов кров и насули
смо терен прилазног пута. Вредност
ове инвестиције је 336.000 динара.
Преко Агенције за смањење сирома
штва, приликом извођења радова били
су ангажовани социјално угрожени
људи, корисници социјалне помоћи.
Пет корисника социјалне помоћи било
је ангажовано на овом пројекту – рекао
је Мирнић.
У име Црвеног крста, на донацији се
захвалила и Татјана Јованчевић, секре
тарка Црвеног крста.
– Данашња донација доприноси томе
да смо у могућности да остваримо сво
ју мисију, да олакшамо људску патњу.
Бићемо у стању да помогнемо људима
којима је ова врста помоћи потребна, ту
мислимо на превоз особа са инвалиди
тетом и превоз старих и немоћних који
нису били у стању да користе услуге
здравствене и социјалне заштите, због
удаљености од града. Од сада ће бес
платно имати превоз и овакав вид услу
ге ће им бити доступан од почетка окто
бра – истакла је Татјана Јованчевић.
У име Општине Шид, на донаци
ји се захвалио помоћник председника
Општине Ивица Јовић.
– Ово је значајан пројекат који је
у сарадњи са хрватским удружењем
„Бубамара“, намењен особама са инва
лидитетом. Приликом поплава имали
смо проблем са евакуац
 ијом таквих
особа. Ова возила ће олакшати живот
особама са инвалидитетом, које имају
проблем у свакодневном функциониса
њу – истакао је Јовић.
С. Котаранин

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 УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Персонални асистенти и лични
пратиоци за 13 корисника

Са завршне конференције

О

пштина Ириг је заједно са својим
пројектним партнерима, Центром за
социјални рад и Хуманитарном орга
низацијом „Дечје срце“ одржала завршну
конференцију пројекта „Унапређење соци
јалне инклузије деце и одраслих са инва
лидитетом кроз увођење нових социјалних
услуга у Општини Ириг“ који је финансиран
средствима Европске уније у износу од око
160 хиљада евра. Увођењем нових соци
јалних услуга у заједници - персоналног
асистента и личног пратиоца, услуге су се
реализовале за 13 корисника, осам одра
слих особа и петоро деце, а пружене су
од стране 11 новозапослених лица обуче
них од стране акредитоване институције за
пружање ове врсте услуге. Конференција је
одржана у уторак 26. септембра, а присутни
су били представници Центра за социјални
рад, локалне самоуправе, представница
Хуманитарне организације „Дечје срце“, као
и лични пратиоци, персонални асистенти и
особе са инвалидитетом.
Миодраг Бебић, заменик председни
ка Општине Ириг истакао је да је носилац
овог пројекта била Општина Ириг, а да је
пројекат реализован заједно са Центром
за социјални рад и са Хуманитарном орга
низацијом „Дечје срце“. На овај начин,
умногоме ће бити олакшан живот како ста
ратељима, тако и родитељима особа са
инвалидитетом.
Пројекат је допринео и запошљавању
незапослених становника општине Ириг.
- Драго нам је да је пројекат запослио 11
људи који су обучени како би унапредили
своје знање и искуство у пружању услуга
персоналне асистенције и личног пратиоц
 а,
што им је увећало шансе за проналажење
запослења у будућности. Ово је такође био
један од приоритета пројеката и надамо
се да ће он послужити као пример добре
праксе у другим општинама у намери да се
повећа проценат запосленог радно способ

ног становништва – рекла је Силвана Лаћа
рац, директорица Центра за социјални рад.
Увођењем нових услуга, пружена је подр
шка социјалној инклузији деце и одраслих
са инвалидитетом, унапређени су капа
цитети корисника да се самостално носе
са свакодневним животом и побољшан је
квалитет живота њихових породица и ста
ратеља.
Стеван Луковњак из Врдника добио је
свог личног асистента. Његова помоћ ће му,
каже, значити много.
- Ово много значи особама са инвали
дитетом конкретно када је у питању моја

Увођењем нових
социјалних услуга
у заједници
- персоналног
асистента и личног
пратиоца, услуге су
се реализовале за
13 корисника
дијагноза, параплегија, односно квадрипле
гија, повреда кичменог стуба где је особа
непокретна, а живи са супругом, мајком или
неким ко је физички слабији, туђа помоћ
много добро дође. Мој персонални аси
стент зове се Дејан Милосављевић. Осо
бе са тешком дијагнозом зависе од туђе
помоћи и зато је значајно што смо осам
сати рада нашег асистента, могли да рас
поредимо како нама одговара и ускладимо
време кад нам је потребно – каже Стеван
Луковњак који је ову повреду задобио пре
34 године у саобраћајној несрећи.
Весна Нинковић, од 1. септембра ради

као лични пратилац једном дечаку из Ири
га. Њене обавезе су да га води у школу,
присуствује на свим часовима заједно са
њим и по потреби ради са њим домаће
задатке код куће.
- По струци сам дипломирани биолог.
Радила сам у школи једно време и хтела
сам да се опробам са децом у инклузији,
била сам упозната и са програмом инклу
зије у школи. Та деца су доста осећајнија и
знају да буду веома захвална кад им нешто
учините што им одговара. Пронашла сам
се у томе. Четворо деце из Ирига похађа
ју Школу за средње и основно образовање
„Милан Петровић“ у Новом Саду. Возач и ја
одемо по децу, одвеземо их у школу, а ја
потом остајем са једним дететом на часо
вима. Њему је потребна помоћ док оста
ли могу самостално присуствују настави.
Дете се вербално не изражава, на ступњу
је детета друге године, а има 11 година.
Са таквом децом идете на осећај, погото
во такво дете са којим сам ја, које не при
ча, али препознате неке његове потребе и
осећаје. Видите кад вам покаже нешто, кад
жели нешто. Његови родитељи кажу како
ме је дете заволело и како је то њима јако
велика помоћ с обзиром на то да је дете
јако специфично и хиперактивно – додаје
Весна Нинковић.
Општина Ириг је потписала уговор са
делегацијом Европске уније у Србији 20.
децембра 2015. године, а укупна вредност
пројекта је око 183 хиљаде евра од чега је
Европска унија финансира 88 одсто, док је
допринос Општине Ириг око 22.000 евра.
Ова активност је део пројекта „Подршка
Европске уније инклузивном друштву“ коју
финансира ЕУ са 5,4 милиона евра, а који
спроводи делегација Европске уније у Репу
блици Србији у сарадњи са Министарством
за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања.
С. Станетић

8

ОПШТИНА ИНЂИЈА

M NOVINE

ИНЂИЈА

Асфалтирање
68 улица
У току је припрема најва
жнијег капиталног пројекта
у општини Инђија, а реч је о
асфалтирању свих неасфал
тираних улица. Како су иста
кли представници ЈП „Инђија
пут“, добар део посла већ је
урађен захваљујући заједнич
ком ангажовању свих субјека
та који су укључени у израду
и реализацију тог великог
инфраструктурног пројекта.
Зоран Милићевић, дирек
тор ЈП „Инђија пут“ истиче
да је реч не само о изради
једног, већ 68 пројеката, јер
се ради за сваку улицу пона
особ.
- Уложили смо велику енер
гију како бисмо могли да га
реализујемо следеће године.
У питању је врло сложен про
јекат у који су укључени изво
ђачи радова, пројектанти,
геометри, катастар и урбани
сти који сви заједно раде овај
посао - каже Милићевић.
Директор ЈП „Инђија пут“
није могао да прецизира када
ће тачно почети радови.
- Не зависи све од нашег
јавног предузећа. Највећи
део посла је завршен али је
незахвално говорити када
ће све бити завршено, могу
само рећи да смо при крају.
Први корак је израда пројект
но-техничке документације,
затим следи јавна набавка
па тек на крају крећемо са
радовима на терену, радови
ма на асфалтирању 68 улица
на територији целе општине
Инђија. Тај посао ће свакако
бити спроведен током 2018.
Године - истиче директор на
крају.
М. Ђ.
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СА САСТАНКА СИСТЕМА 48

Радови на пијаци

Састанак Систем 48

Н

а последњем састанку Система 48
у Инђији одржаном у петак, 29. сеп
тембра своје двонедељне извештаје
поднела су јавна комунална предузећа „Ко
муналац“, „Водовод и канализација“ и ЈП
„Ингас“.
Из извештаја инђијског „Комуналца“ мо
гло се чути да ће у наредних недељу да
на кренути радови на замени пластичних
кровова на старим тезгама које се налазе
у доњем делу Градске пијаце. Последње
невреме које је захватило подручје општи
не Инђија направило је видна оштећена на
већ дотрајалим тезгама због чега ће се из
водити поменути радови што је потврдио и
вршилац дужности директора ЈКП „Комуна
лац“ Душан Лемаић.
-У наредних недељу дана у потпуности
ће бити замењена оштећена кровна кон

струкција како би људима који користе на
ше услуге и врше продају на тим пијачним
местима обезбедили добре услове за радкаже Лемаић и додаје да Градска пијаца у
Инђији поседује укупно 300 тезги, од чега се
око 90 налази у доњем делу у којем су пред
виђени поменути радови.
Лемаић каже да ће комплетна реконструк
ција Градске пијаце сачекати неко време и
да неће почети до краја године. Током јесе
ни и зиме неће се радити на реконструкци
ји пијаце јер се нису стекли сви неопходни
услови за реализацију тог пројекта.
Вршилац дужности директора ЈКП „Кому
налац“ Инђија истакао је да је у последње
две недеље то предузеће на име закупа пи
јачних тезги на дневној бази приходовало
око 110 хиљада динара.
М. Ђ.

ДОМ ЗДРАВЉА ИНЂИЈА

Значајно смањена дуговања
Д

уговања инђијског Дома здра
вља „Др Милорад Мика Павло
вић“ значајно су смањена у
последњих неколико месеци захва
љујући средствима која је локална
сампуправа издвојила за ту наме
ну. Општина Инђија је до сада упла
тила на рачун Дома здравља чак 80
милиона динара, а тај новац је даље
прослеђен фармацеутским кућама
и радницима којима годинама нису
исплаћивани путни трошкови каже
Владимир Гак, председник Општине
Инђија.
- Успели смо тим средствима, изме

ђу осталог, да смањимо дуговање
према фармацеутској кући Феникс
за 35 милион
 а динара. Дуговања у
остале три фармацеутске куће свели
смо на нулу, док смо чак 45 милион
а
динара исплатили на име неиспла
ћених путних трошкова радницима
ове здравствене установе - каже Гак
и додаје:
- То све се не види, али смо спречи
ли да дође до блокаде рачуна Дома
здравља и евентуалне последице које
би утицале на нормално функцион
 и
сање установе.
Председник Општине Инђија каже

да све што су чинили у последње
време, када је у питању инђијски Дом
здравља и није толико видљиво, али
да су преузели на себе решавање
проблема који се годинама није реша
вао.
- Наши суграђани виде која смо
дуговања преуз ели и у којој мери смо
их решили, да и не спомињем дугова
ња која су наслеђена у јавним преду
зећима. Радимо савесно и одговорно
и то грађани могу да примете, а када
опоравимо буџет, све што будемо
радили биће видљивије - каже Гак.

М. Ђ.
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НОЋ ИСТРАЖИВАЧА У ИНЂИЈИ

Наука није баук

Ноћ истраживача у Инђији

Н

оћ истраживача у петак, 29. септембра про
славила је осми рођендан у Србији. Ове
године, под слоганом Знање на оглед, истра
живало се у 11 градова, међу којима је био и један
сремски, Инђија. Учесници из свих инђијских
основних и средњих школа и из ОШ „Браћа Груло
вић“ Бешка опробали су се у бројним експеримен
тима које су припремали месецима уназад.
- Деца су припремила неколико огледа из биоло
гије, хемије и физике. Између осталог, систематику
одређених организама, јаје у боци, свеће које се
гасе при нестанку кисеоника и многе друге. При
премали смо се неколико месеци како би се посе
тиоцима у оквиру Ноћи истраживача представили
на најбољи могући начин - рекла је Горана Лукић,
професор биологије у ОШ „Браћа Груловић“
Бешка.
Координатор РеФокуС пројеката Ноћи истражи
вача у Србији је Институт за биолошка истражива
ња „Синиша Станковић“ са партнерима, Природно
математичким факултетом из Ниша, Центром за
промоцију науке и Заводом за заштиту споменика
културе из Крагујевца. Ноћ истраживача финанси
рана је из програма Хоризонт 2020 који предста
вља највећи програм Европске уније за истражи
вање и иновационе делатности, а у оквиру потпро
грама Марија Склодовска - Кири. Део организације
Ноћи истраживача, која је трећи пут одржана у
Инђији, преузела је Општина Инђија посредством
Канцеларије за младе.
Сања Васић, локални координатор Ноћи истра

живача истакла је да су ове године у Инђију стигли
и гости из Београда и Новог Сада.
- Угостили смо цитологе са њихове две поставке,
птичаре са новосадског ПМФ-а, посетиоци су могли
да се тестирају на полиграфу и да погледају како се
тектонске плоче крећу, упознају разне врсте птица
и њихове сеобе - каже Васић и додаје да је основни
циљ манифестације промоција науке.
– Желимо да покажемо, пре свега, најмлађима
да наука није баук и да су научници обични људи,
као и да свако може да се бави овим занимањем.
Посетиоц
 и Ноћи истраживача су навикли на то да
им увек припремимо нешто занимљиво, па је тако
било и ове године – каже Сања Васић.
Канцеларија за младе општине Инђија обезбеди
ла је локацију и све што је неопходно да би се
манифестација одржала.
– Традиционално на шеталишту у Улици Војводе
Степе и ове године најмлађи су показали колико су
спретни а ми, као Канцеларија за младе, помогли
смо у организацији до најситнијих детаља - рекао је
Драган Сурла, координатор Канцеларије за младе
општине Инђија.
Организатори Ноћи истраживача у Србији сло
жили су се да је манифестација испунила свој циљ:
млади научници су свој посао и знање приближили
свим разиграним умовима а добра атмосфера, рас
положени млади људи, истраживачки позив, спако
ван у пријемчиво и забавно рухо, као и ведро вече,
обележили су ову Ноћ истраживача.
М. Ђ.

БЕШКА

Дани Данице Јовановић

У

част српској сликарки која је припадала гене
рацији српских модерниста, 29. и 30. септем
бра у Бешки одржани су четврти „Дани Дани
це Јовановић“. Богат програм започет је трибином
на тему „Уметност, духовност и филм“, након чега
је уприличено књижевно вече. У суботу, 30. септем
бра у оквиру друге вечери поменуте манифестаци
је одржана је свечана Академија. Наступили су хор
„Ирида“ из Сремске Митровице, уједно су додеље
не и награде за најбоље ликовне и литерарне радо
ве који су пристигли на конкурс који Основна школа
„Браћа Груловић“ и Друштво српско-грчког прија
тељства из Бешке организују већ четврту годину.
Даница Јовановић је српска сликарка која је
припадала генерацији српских модерниста, који су
уметничко школовање започели почетком 20. века,
а њихов креативни успон су прекинули Балкански и

Први светски рат. Рођена је 4. јануара 1886. годи
не, а стрељана на Петроварадинској тврђави 12.
септембра 1914. године. Сахрањена је у заједничку
гробницу на петроварадинском гробљу. На годи
шњицу смрти, 12. септембра 1922. посмртни оста
ци Данице Јовановић и осталих стрељаних Беш
чана, из заједничке гробнице, пренети су у Бешку.
Стваралачки опус Данице Јовановић први пут је
представљен 1986. године новосадској, а убрзо
потом и публици у Бешки и Инђији, монографском
изложбом слика и цртежа ауторке др Јасне Јова
нов. Уследиле су још две монографске изложбе
2003. и 2007. године које су приказане и у Инђији.
Поставка из 2014. године употпуњена је појединим
новооткривеним делима продубљујући приказ не
само сликарског опуса Данице Јовановић, већ и
личности уметнице.
М. Ђ.

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

Боље грејање у
вртићу и Дому
здравља
Покрајински секретар за
енергетику, грађевинарство и
саобраћај Ненад Грбић уру
чио је 26. септембра уговоре
представницима 11 установа
из различитих локалних само
управа на територији Војво
дине. Одобрена су средства
за уградњу соларних панела у
Дому здравља Ириг у износу
од 1.742.056 динара. Општина
Ириг суфинансира реализа
цију пројекта са 871.028 дина
ра тако да је укупна вредност
пројекта 2.613.084 динара.
Уговор је потписала директо
рица Дома здравља Ириг др
Биљана Милошевић. Такође,
Дечија установа Ириг је оства
рила право по основу конкурса
за суфинансирање реализације
пројеката коришћења биомасе
за производњу топлотне енер
гије у јавним установама и то у
објекту Дечије установе „Вила“ у
Врднику. Одобрена су средства
за реконструкцију машинских
инсталација у вртићу у Врдни
ку (замена котлова) у износу
од 3.927.008 динара. Општина
Ириг суфинансира реализацију
пројекта са 1.963.732 динара,
тако да је укупна вредност про
јекта 5.890.740 динара. Уговор
је потписала директорица Дечи
је установе, Јелена Видановић.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Новембарска
награда
Град Сремска Митровица
упутио је јавни позив за подно
шење иницијативе за доделу
Плакете и Новембарске награ
де за 2017. годину. Новембар
ска награда је градско призна
ње, а додељује се сваке друге
године почев од 2009. године,
грађанима у знак признања за
значајна достигнућа у области
привреде, образовања, здрав
ства, науке, културе, спорта и
за посебан допринос на афир
мацији града. Плакета Града
додељује се правним лицима
и грађанима који су се посеб
но истакли својом делатношћу
на хуманитарном, културном и
другом плану, а награда под
разумева уручење дипломе.
Иницијативе за доделу награда
покрећу предузећа, установе,
организације и грађани, а обра
зложене писмене иницијативе
се подносе Комисији за при
знања Скупштине Града Срем
ска Митровица, путем Град
ске управе за културу, спорт
и омладину, закључно са 10.
октобром.
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ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ЗАСАВИЦА

Првих 20 година

Специјални резерват природе Засавица обележио две деценије постојања

С

пецијални резерват природе
Засавица на свечаности у Визи
торском центру прошлог петка,
29. септембра обележио је 20 година
постојања. Давне 1997. године Влада
Србије прогласила је Засавицу спе
цијалним резерватом природе прве
категорије и дала га на управљање,
у то време по први пут невладиној
организацији, Покрету горана Срем
ске Митровице.
Овај простор настањен је мно
гим ретким биљним и животињским
врстама и јединствен је по много
чему. За ове две деценије кроз Заса
вицу је прошло 500.000 гостију, од
тога 50.000 странаца пре свега захва

За ове две деценије
кроз Засавицу
је прошло 500.000
гостију, од тога 50.000
странаца пре свега
захваљујући кампу
у оквиру резервата

Министар Горан Триван и управник резервата Слободан Симић

Бајке постоје
Лепоту, јединственост и једноставност
Засавице Љубиша Тешић преточио је у
фотомонографију, која је промовисана
прошлог петка, 29. септембра.
- Почео сам фотомонографију са рече
ницом бајка постоји. Фотографије саме за
себе причају своју причу. Монографију
чине фотографије 34 аутора које су наста
јале последњих 20 година и заиста ми је
било тешко да се међу 1.000 фотографија
одлучим за оне које ће чинити ову бајку,
како би је учиниле што лепшом. Надам се
да ћете уживати у лепоти ове бајке која се
зове Засавица – поручио је Тешић.

љујући кампу у оквиру резервата.
Свечаност у част Засавице била је
прилика и да управник резервата Сло
бодан Симић подсети како је открио
Засавицу.
- Кад људима причам како је Засави
ца откривена, сви мисле да је то козе
рија. А прича је жива истина. Ја сам
отишао у Засавицу и најео се печења
код стрица моје друге бивше жене и
кад ми је било досадно да седим за
столом, сетим се неке баре коју су ми
помињали и питам домаћине, какву
ви то бару овде имате. Кажу они, има
ту бара иде негде до Дрине. И ја тог
дана, са те славе, одем на Шумареву
ћуприју у Засавици један и тамо откри
јем и себи и Митровици и Србији нову
реку. Мени је Засавица изгледала као
нека митска река, потпуно изгубљена
и заборављена. Околни мештани који
ма су њиве ударале у Засавицу, знали
су за њу, али они којима су њиве ишле
према Сави појма нису имали. Тај
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Како је истакао
митровачки
градоначелник
Владимир Санадер,
за Сремску Митровицу
је Засавица окосница
туристичког развоја
Градоначелник Владимир Санадер на скупу поводом рођендана Засавице

сусрет са Засавицом је био као неко
провиђење. Окупио сам пријатеље из
Покрета горана и обишли смо бару и ја
сам одмах видео да ту има неког луди
ла. Нисам религиозан, али признајем
да се тада у мом животу догодило
истинско чудо – испричао је Симић.
Захваљујући умбри, јединственој
риби која је пронађена у бари, Засави
ца је проглашена за специјални резер
ват природе.
- Наш мото је 20 година љубави
и заштите. Ми смо пре свега добри
домаћини, овде се нико није лоше осе
ћао и у октобру зато очекујемо 500.000
посетиоца. Имам сјајну екипу и моја је
срећа да сам умео да изаберем сјајне
људе који ће заједно самном да воде
овај резерват 365 дана у години. Без
тога нема успеха. А то могу да изне
су само они који воле свој посао и који
га раде са задовољством. Имам при
вилегију да сам један од ретких људи
који је успео да од хобија направио
посао од којег може да живи – истакао
је Слободан Симић.
У резерват је до сада уложено око

Сир у
математици
Слободан Симић наводи да га је пријат
но изненадио податак да се у уџбенику
математике за 4. разред основне школе
налази задатак посвећен Засавици,
њеним животињама и производима. Тема
задатка се односи на цену магарећег сира
произведеног у Засавици.

три милиона евра. Засавица се исти
че у погледу заштите природе, развоја
одрживог туризма, а препознатљива је
и по развоју аутохтоних раса и произ
вода од тих животиња.
- Са сигурношћу могу рећи да је
Засавица најпознатији резерв
 ат приро
де у Србији, као и да је међу најпозна
тијим резерватима природе у Европи и
свету због магарећег програма, аутох
тоних раса и производа које нудимо.
Не постоји ниједно признање у земљи
из области заштите животне средине и
туризма које Засавица за ових 20 годи
на није добила – са поносом је изнео

Вила са
Засавице
Захваљујући потпису тадашњег мини
стра екологије Јордана Алексића 1997.
године Засавица је проглашена за специ
јални резерват природе прве категорије.
Јордан Алексић је са присутнима поде
лио и неколико интересантних детаља из
његове и Симићеве личне историје.
- Смисли Симић да се у магарећем
млеку купа туђа жена и каже мени, Јоцо
то нико као ти не може боље промовиса
ти и ја то промовишем. Након неког вре
мена зове ме да ми каже да морам да
одржим један озбиљан говор, ја га питам
о чему, а он ми каже откривам споменик
магарцу. И ја одржим говор. Ето то је
наша занимљива историја – казао је
Алексић.
А да је Слободан Симић Баћа, за којег
у шали овдашњи политичари кажу, сви су
пролазни, само Баћа остаје, одличан и
маркетиншки стручњак, у прилог говори
чињеница да су на промоцији заштићених

Вила са Засавице
врста у Заводу за заштиту природе Војво
дине 90-их година новинари уместо да
поклоне пажњу природним вредностима,
снимали вилу са Засавице, коју је у том
моменту на истом догађају Симић промо
висао.

ове податке управник резервата.
Оно што Симић такође истиче је и
чињеница да је од 1997. до данас сва
ка власт у Сремској Митровици подр
жавала развој Засавице. Специјални
резерват природе Засавица са сигур
ношћу јесте бренд Сремске Митрови
це, а како је истакао митровачки гра
доначелник Владимир Санадер, за
Сремску Митровицу је Засавица око
сница туристичког развоја.
- Ми ћемо се трудити да и у наред
ним годинама акценат ставимо на
туристичку понуду града, пре свега на
природни резерват Засавица и антич
ки Сирмијум. План је да се још нека
језера ставе у функцију, да отворимо
још кампова, бициклистичких стаза и
рута, да повежемо Засавицу и Фру
шку гору, а све то преко Сирмијума, јер
верујем да сви можемо добро да живи
мо од туризма – изјавио је Санадер.
Свечаности поводом 20 година
Засавице присуствовао је и министар
заштите животне средине Горан Три
ван, који је истакао да је Засавица при
мер да у Србији није немогуће трајати
20 година и да Покрет горана добро
газдује овим резерватом, који је при
мер континуит ета и љубави.
Директорк а Завода за заштиту при
роде Војводине Биљана Пањковић
обавестила је присутне да је Завод
урадио нову студију заштите Засави
це, са проширењем граница и да се
студија налази тренутно у министар
ству. Очекује се да ће се добити нова
уредба о резервату Засавица о ширим
границама и она ће такође бити дана
на управљање Покрету горана из
Сремске Митров
 ице.
Управник резервата, посебан као и
увек, је свима онима који су послед
њих 20 година помагали и промовиса
ли специјални резерват природе уру
чио необичне захвалнице. Захвалнице
у облику лицидерског срца и слике
добиле су и М новине, медијска кућа
која је увек радо промовисала Заса
вицу, а награду је примила новинарка
Биљана Селаковић.
Биљана Селаковић
Фото: Владимир Цуцанић
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САСТАНАК ДИРЕКТОРА ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРЕМСКОГ ОКРУГА

Размена искуства

Састанак директора у Шиду

У

циљу боље координације у раду и
размене искустава, у Центру за
социјални рад у Шиду прошле сре
де, 27. септембра одржан је радни саста
нак свих директора установа социјалне
заштите са територије Срема. Добродо
шлицу директорима пожелео је председ
ник Општине Шид Предраг Вуковић, исти
чући да је за добар и ефикасан рад Цен
тара за социјални рад од великог значаја
сарадња са локалним самоуправама.
- Такав позитиван пример је овде у

Шиду. Директор Центра за социјални рад
је својим досадашњим радом то и пока
зао. То је одговоран и хуман посао и из
тог разлога сарадња са локалним самоу
правама мора бити на врхунском нивоу
како би било боље и нашим корисници
ма и свима нама који смо на истом
задатку, да живимо боље и квалитетније
- истакао је Предраг Вуковић.
Састанак директора Центара за соци
јални рад из Срема, наставак је добре
сарадње директора.

Комби возило на дар

Дејан Логарушић и Предраг Вуковић поред донираног комби возила
Председник Општине Шид Предраг
Вуковић, уручио је путничко комби возило
в.д. директору Центра за социјални рад
Шид Дејану Логарушићу. Комби возило за
потребе инвалидних лица, Центар за
социјални рад у Шиду добило је из европ
ских фондова на основу пројекта преко
граничне сарадње Србије и Хрватске „Гра
нице без ограничења - побољшање квали
тета живота за маргинализоване групе
кроз приступ људи – људима“.
- Ово је први пројекат Републике Хрват
ске и Општине Шид на основу прекогра
ничне сарадње, што је веома позитивно
јер комуникација између Србије и Хрват

ске треба да постоји и да се унапреди и у
будућности. Вредност читавог пројекта
износи 300.000 евра, а ово возило нам је
било преко потребно. У овој установи су
сада обезбеђени адекватни услови за рад
како за запослене тако и за кориснике, а и
уведене су и безбедносне мере. Сви смо
упознати са немилим догађајима који су се
протеклих месеци десили у центрима за
социјални рад у Србији, а свесни смо и
колики терет ова установа носи посебно
данас у мигрантској кризи. Такође морам
да истакнем да сам веома задовољан
радом директора ове социјалне установе
- истакао је Предраг Вуковић.

- Поента ових састанака је уједначива
ње праксе, како бисмо могли заједно да
доносимо одлуке и како бисмо брже да
реаговали, с обзиром на то да наши
корисници нису само из Шида и околних
места. Постоје ситуације у којима мора
мо заједнички доносити одлуке. Ми
заједно наступамо према министарству,
заједно се договарамо и увек одлуке
донете на оваквим састанцима имају
велику тежину. Ово је други пут да се
састајемо и надам се да ће се та тради
ција окупљања наставити. То је важно
како за нас директоре, тако и за локалне
самоуправе, јер овим начином показује
мо и озбиљност у нашем раду и велику
одговорност - истакао је директор Цен
тра за социјални рад Дејан Логарушић.
Циљ одржавања оваквих састанака
директора установа социјалне заштите
је између осталог и ревитализација пре
ђашњег стања Центара за социјални
рад.
- На састанцима износимо заједничке
проблеме, решавамо их и договарамо се
како би били што ефикаснији у свом
раду. Закључак са састанака је да се и у
наредном периоду састајемо како бисмо
на време уочили конкретне проблеме
који су нам углавном слични и које на
овакве начине заједнички, можемо ефи
касније решити - изјавио је директор
Центра за социјални рад у Руми Слобо
дан Красић.
Директори су мишљења да су овакви
састанци лепа и успешна пракса.
- Једанпут месечно ћемо се састајати
на оваквим састанцима како бисмо раз
менили искуства како би на нивоу нашег
Сремског округа, успоставили још бољу
сарадњу. И до сада смо лепо сарађива
ли, али мислим да се увек може урадити
још боље и квалитетније. И у том циљу је
и наш данашњи састанак у Шиду да раз
менимо искуства и да допринесемо да
социјална заштита у Сремском округу
буде у корист свих наших суграђана рекла је директорк а Центра за социјални
рад у Инђији Жељка Годић Аврамовић.
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БОСУТ

У сусрет јесени
Манифестација „Игром и
песмом у сусрет јесени“ одржана
је у суботу, 30. септембра у Босу
ту. Догађај је организовао КУД
„Босут“, под покровитељством
Града Сремска Митровица. Овом
догађаји присуствовали су градо
начелник Сремске Митровице
Владимир Санадер и начелник
Градске управе за културу спорт
и омладину Илија Недић.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Намештај
за школу
Радови у Фрушкогорској улици

ЈКП „ВОДОВОД“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Реконструкција
мреже у граду

У

склопу изградње кружне саобраћајни
це код „Хороскопа“ екипе ЈКП „Водо
вод“ Сремска Митровица изводе
радове на реконструкцији водоводне мреже
у улицама Милоша Обилића, Фрушкогор
ска и др Душана Поповића. У протеклом
периоду је положено око 400 метара нових
полиетиленских цевовода, углавном већег
пречника (300 и 200 милиметара). Остало је
још да се стари цевоводи замене новим на
траси дужине око 250 метара, пречника 160
и 110 милиметара. Упоредо са овим радови
ма изграђена су и два чворна места у Фру
шкогорској улици и једно у Улици Милоша
Обилића, где је стари цевовод стављен ван
функције, а нови се налази на новој тра
си. Такође, испред амбуланте у Улици Др
Душана Поповића биће постављен један
хидрант. Важан део посла је и реконструк
ција кућних прикључака за око 40 домаћин
става.
И у овом делу Фрушкогорске улице (од
Дома Војске до „Хороскопа“) се поставља
канализацион
 а мрежа, овога пута у дужини
од око 160 метара, са кућним прикључцима.
Овим ће бити заокружени радови у улици
која до сада није имала канализацију, што
ће Митровчанима у овом делу града конач
но омогућити прописано одвођење отпад
них вода.

- Сви нови елементи који су уграђени у
систем водоснабдевања омогући ће потро
шачима квалитетнију испоруку воде, без
кварова и застоја. Ова пракса у вези са
обнављањем комуналне инфраструктуре
показала се као најсврсисходније решење
и прави моменат за извођење радова тог
типа. Потрошачи у овим улицама због при
роде посла повремено имају краће преки
де у испоруци воде и овом приликом им се
захваљујемо на сарадњи и разумевању. Рок
за завршетак ових радова је 15.октобар, али
с обзиром на то да су нам екипе на терену
и викендом, и уколико лепо време потра
је, посао би могао бити завршен и раније
- рекао је Борислав Бабић, в.д. директора
ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица.
Да подсетимо, прошле недеље заврше
ни су и радови код кружне раскрснице код
Електровојводине, продужетком водоводне
мреже до Школе за основно и средње обра
зовање „Радивој Поповић“. Нове водоводне
инсталације у овој зони изградње добили
су потрошачи у делу улица Планинска, др
Милана Костића и Фрушкогорска. Поста
вљено је близу 200 метара новог цевово
да и реконструисана су три чворишта са
уградњом нових вентила и друге опреме. У
Фрушкогорској улици је урађена комплетна
канализацион
 а мрежа.
Љ. Јанковић

У Школи за основно и средње
образовање „Радивој Поповић“,
прошлог четвртка, 28. септембра
организован је свечани пријем за
све који су у протеклом периоду
помогли и донирали одговарају
ћа средства школи која су
потребна за рад са децом са
сметњама у развоју. Школа је на
поклон добила намештај.

РУМА

Завршено
гласање
Опредељивање грађана за
пројекте предложене у оквиру
трећег партиципативног буџети
рања започело је 21. септембра
гласањем на Градском тргу, а
окончано је 30. септембра гласа
њем на Зеленој пијаци.
Драган Косановић, шеф Оде
љења за локални економски раз
вој каже да се велики број грађа
на укључио у гласање.
Градски пројектни предлози су
адаптација и сређивање отворе
ног спортског терена код Дома
здравља (подлоге на кошарка
шком терену) и дечијег играли
шта, изградња лифта за инва
лидна и друга болесна лица у
Дому здравља Рума, обнова
дечијих игралишта у Лењиновој и
Косовској улици у граду, изград
ња еко учион
 ице у Пољопри
вредној школи и ормарићи за
ђаке у градским школа. Сеоски
пројектни предлози су поставља
ње мобилијара за децу у Буђа
новцима, Доњим Петровцима,
Кленку, Никинцима и Малим
Радинцима, изградња парк а у
центру Вогња и уређење центра
С. Џ.
у Платичеву.

ИСПРАВКА
У прошлом броју М новина, на страни 13, у тексту
„Ако се не утврди кривица, и суспензија пада у
воду“, дошло је до ненамерне грешке. У делу тек
ста, грешком је објављена реченица која гласи:
Њега терети Славица Радевић...“ итд. Реченица

треба да гласи: „Њега терети Светлана Грујичић,
посредним доказима, а да на целом, догађају
није била присутна.“ Извињавамо се, због нена
мерне грешке, учитељици Славици Радевић и чита
оцима.
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OДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУМА УСВОЈИЛИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Буџет већи за 53 милиона
О
дборници Скупшти
не општине Рума су
на седници одржаној
2. октобра усвојили реба
ланс општинског буџета, а
овом одлуком приходи и
расходи су усклађени на
вишем нивоу. Тачније, пла
нирани су укупни приходи
од 1.996.000.000 динара, а
повећање у односу на прет
ходни ребаланс је за 53
милиона динара, што су
приходи које општина оче
кује од Покрајине. Основни
разлог за ребаланс је била
добијена сагласност из
Министарства финансија
на повећање масе средста
ва за плате и то за Тури
стичку организацију – која
је постала индиректни
буџетски корисник - и за
УПВО „Полетарац“ која је
прошле године отворила
четири нове васпитне групе
и за то ангажовала 14 нових
радника.
Ребаланс је искоришћен и
да се неке позиције за које
се увидело да до краја годи
не неће бити потребне пре
компонују, а истовремено су
отворене неке нове, јер су
добијена одређена сред
ства на конкурсима, рекао
је Слађан Манчић.
– Ребалансом буџетски
приходи су већи за преко 50
милиона чиме се приближа
вамо цифри од две мили

Седница СО Рума

јарде. Мислим да је реално
да се то и достигне с обзи
ром на то да смо за шест
месеци имали нешто преко
900 милиона динара прихо
да, тако да та цифра није
недостижна – сматра пред
седник Манчић.
Пре доношења одлуке о
ребаласу, усвојена су и три
амандмана на ову одлуку
које је поднео одборник
Ненад Боровић, а који су
били техничке природе.
На овој седници одборни
ци су донели и одлуку да
празник Општине Рума убу
дуће буде 24. новембар, у

знак сећања на Велики
народни збор који је тог
датума давне 1918. године
одржан у Руми, у кући др
Жарка Миладиновића. На
том скупу, којем је прису
ствовало преко 300 пред
ставника из сремских места,
је донета одлука о присаје
дињењу Срема Краљевини
Срба, Хрвата и Словенаца.
Градска слава биће Свети
краљ Стефан Дечански која
ће се пригодно обележава
ти, такође, 24. новембра.
Донете су и две одлуке
везане за планску докумен
тацију – а то је план детаљ

не регулације за део Блока
1-1-1 дела централне зона у
Руми и измене плана гене
ралне регулације Добрина
ца.
Првим је, између осталог,
омог ућ ен о
прош ир ењ е
коридора Улице Змај Јови
не и изградња објек ата
колективног становања на
појединачним парцелама
минималне површине 1.000
квадратних метара.
Када је реч о Добринци
ма, измене је иницирало је
и финансирало предузеће
„Соле комерц“ и њиме је
омогућено проширење гра

У Путинцима највеће штете од невремена
На седници Општинског већа, која је
одржана недељу дана пре седнице СО
Рума, 25. септембра, највише се разгова
рало о штетама насталим услед невреме
на које је 17. септембра погодило румску
општину. Било је речи о процени штете,
као и раду комисије која је одмах реагова
ла, изашла на терен на пријављене ште
те, снимила их и документовала, а потом
и одлучила о томе ко ће и колико помоћи
добити.
О штетама је говорио Душан Љубишић,
начелник Општинске управе који је био
председник поменуте Комисије.
– Имали смо укупно 341 захтев, од тога
се 270 односило на стамбене објекте, 32
на штете у пољопривреди, 27 на помоћне
објекте и 12 на објекте јавне намене. Ми
смо разматрали оне који се односе на
стамбене објекте, јер смо сматрали да је
то најхитније. За помоћ смо одобрили 59
захтева, а од тога је чак 39 у Путинцима
где је било и највише штете. Трудили смо
се да радимо ефикасно и будемо објек
тивни, а доделили смо око 4,5 милиона

динара помоћи – рекао је Душан Љуби
шић.
Он је додао да се помоћ кретала у
распону од 20.000 до 360.000 динара, а
да су власници 11 најугроженијих стамбе
них објеката – сви у Путинцима – добили
највише и то од 100.000 до 360.000 дина
ра, што је била и највећа појединачна
сума.
Да је Комисија радила добро сложио се
и Слађан Манчић, председник Општине
који је истакао да ће се за пластенике тра
жити и помоћ од Покрајинског секретари
јата за пољопривреду и надлежног Мини
старства.
– Приоритет су нам биле куће у којима
људи живе и грађани наше општине који
су претрпели штету на својим стамбеним
објектима су схватили да желимо да им
помогнемо. Многи захтеви су одбачени
јер је олујни ветар са крова однео, реци
мо, од 30 до 300 црепова. То грађани
морају сами санирати. На притужбе да су
грађаре дуплирале цене смо такође реа
говали, послали смо тржишну инспекцију

и на крају је утврђено да ти наводи нису
били тачни – рекао је Слађан Манчић.
Локална самоуправа је за санирање
штете из текуће буџетске резерве опреде
лила пет милион
 а динара, тако да ће се и
остатак поделити онима за чије се захте
ве утврди да су оправдани, јер има још
двадесетак који су накнадно стигли.
Још једна одлука тицала се, посредно,
олујног невремена – а везана је за доделу
исеченог и уклоњеног дрвећа која је ветар
изломио или комплетно исчупао из
земље. То дрво ће бити расподељено
домаћинствима која су претрпела велику
материјалну штету услед непогоде иза
зване ветром. Количина огрева која се
испоручује по домаћинству износи три
метра кубна метра, а критеријум за распо
делу огрева је висина материјалне штете
на објекту, као и социјално - материјални
положај породице. Дрва ће се делити пре
ко Центра за социјални рад, а реч је, за
сада, о преко 50 кубних метара дрва. Оче
кује се да ће се количина удуплати после
комплетног рашчишћавања Борковца.
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У Општинској управи
149 запослених
Предлог правилника о уну
трашњем уређењу и система
тизацији радних места у
Општинској управи и Општин
ском
прав об ран ил аш тву
општине Рума усвојен је на
седници Општинског већа 29.
септембра.
Начелник Општинске управе
Душан Љубишић је истакао да
се основне измене тичу грађе
винских инспектора који су до
сада, формацијски, припадали
Одељењу за урбанизам и гра
ђење, а сада су придодати
Одељењу за инспекцијске
послове и што је Кабинет пред
седника Општине појачан са
три нова радна места, али пре
расподелом, а не новим запо
шљавањем, како би Градска
кућа радила ефикасније.
– Што се тиче броја Одеље
ња, остал о је исто.Имамо
седам Одељења и као осма
организациона јединица је
Кабинет председник а. Сада
имамо укупно 149 запослених,
од тога је стално запослених
133 радника, што је мањи број
у односу на цифру када смо
дошли на власт, када је било
178 укупно запослених – обја
снио је Душан Љубишић.
Као председник Комисије за
процену штета од олујног
невремена Душан Љубишић је

обавестио чланове Општинског
већа да је, између две седнице,
пристигло додатних седамде
сетак захтева, а да је помоћ
опредељена за још седам гра
ђана – шест су из Путинаца и
један из Добринаца.
– Њима смо доделили прео
сталих 525.000 динара, тако да
је укупно 66 породица добило
помоћ за санирање штете од
пет милиона динара колико смо
за ту сврху определили – рекао
је Љубишић.
Председник румске општине
Слађан Манчић је додао да
сматра да су на овај начин
помогли најугроженије, а ако се
укаже потреба за оправданом
помоћи, могућа су и додатна
издвајања средстава за ову
намену.
На овој седници је донета
одлука и да се финансијски
помогну радови на цркви у
Витојевцима са средствима у
висини од 156.000 динара.
– Ова средства им свакако
неће бити довољна, али подсе
ћам да смо за овај храм и лане
издвојили пола милиона дина
ра. На овај начин су утрошена и
сва средства које смо ове годи
не одредили за верске заједни
це а реч је о десет милиона
динара – рекао је Слађан Ман
чић.

ђевинског региона у поме
нутом селу.
Одборници су дали сагла
сност и на план управљања
заштић ен им
стан иш тем
„Бара Трсковача“ за период
до 2021. године Туристичке
организације Рума. Такође,
сагласност је дата и на план
и програм рада Културног
центра „Брана Црнчевић“ за
наредну годиону, као и на
измене и допуне годишњег
програма пословања ЈП
„Комуналац“ за текућу годи
ну.
У оквиру избора и имено
вања за в.д. директорку
Туристичк е организације
поново је именована Мирја
на Вујасиновић, а за дирек
торку Дома здравља доса
дашња в.д. директорк а
Јелена Мрачевић Стојанац.
За в.д. директора ЈП „Кому
налац“ именован је Драган
Панић, дипломирани инже
њер грађевине. Председник
Општине Слађан Манчић је
истакао да је, досадашњем
директору Бранку Јовичићу
истекао мандат и захвалио
му се на досадашњем раду,
уз констатацију да је избор

новог в.д. директора за ово
предузеће добро решење.
– У наредном периоду
основни ми је циљ да даље
унапредим рад „Комунал
ца“, да заједно са свим
запосленима, оно што је
урађено дигнемо на још
виши ниво – рекао је Драган
Панић.
Дата је сагласности на
употребу назива Општине
ЖОК „Визура“ која ће насту
пати као „Визура Рума“ и
све своје утакмице играти у
Спортској хали у Руми.
– Ово је екипа која је
четвороструки првак држа
ве и која ће играти Лигу
шампиона, а од нас нису
ништа тражили када су
средства у питању, већ
само простор за такмиче
ње. Они ће чак урадити и
паркет у нашој хали, како се
не би стављала подлога.
Сем тога, наша Хала задо
вољава све њихове потре
бе. На овај начин ми промо
вишемо и наш град, али
анимирамо и децу да се
више баве спортом – рекао
је Слађан Манчић.
Смиља Џакула
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Равномерни развој
града и села

П

редседник
румске
општине Слађан Ман
чић потписао је Мемо
рандум о техничкој сарадњи
о унапређењу управљања
земљиштем на локалном
нивоу са Ане – Кетрин Вирц,
представницом
Немачке
организације за техничку
сарадњу (ГИЗ) која је вођа
пилот пројекта „Унапређење
управљања земљиштем на
локалном нивоу у Србији“,
који се бави израдом стра
тешких докуманата у овој
области. Меморандум је
потписан у Градској кући 27.
септембра.
Том приликом председник
Манчић је изразио задовољ
ство што је Рума изабрана
да учествује у пилот пројекат
за израду стратешког доку

мента који ће допринети рав
номерном развоју руралних
и урбаних средина на тери
торији наше општине.
- Докуменат који ће бити
донет кроз овај процес и про
јекат ће указати на пропусте
при управљању земљиштем
и начине на који они могу да
се исправе - изјавио је Сла
ђан Манчић.
Пројекат
финансира
немачка влада на основу
споразума са Владом Срби
је, а његова вредност је три
милион
 а евра.
Овај пројекат је започео 6.
септембра када је одржана и
прва радионица о припреми
локалног стратешког доку
мента за управљање земљи
штем у Руми, са већом поме
нутом радном групом.  С. Џ.

ДАН ПРАВА ЈАВНОСТИ ДА ЗНА

Руми признање за
транспарентност

П

оводом Међународног
дана права јавности
да зна - 28. септемба
ра, румска општина се
нашла међу добитницима
признања за транспарент
ност и приступ информаци
јама од јавног значаја.
Признање за допринос
афирмисању права на при
ступ информацијама од јав
ног значаја и транспарент
ност у раду додељено - у
категорији органа јавне вла
сти локалне самоуправе
управо Општини Рума, у

категор ији
републичк их
органа јавне власти Повере
нику за заштиту равноправ
ности, у категорији право
судних органа Апелационом
суду у Београду, а у катего
рији покрајинских органа
јавне власти Покрајинском
секретаријату за образова
ње, прописе, управу и наци
оналне мањине. Признање,
као победнику на конкурсу
за „Најбољи информатор о
раду државних органа“,
додељено је Министарству
рударства и енергетике.

РУМА

Берзенбрик град побратим

К

ако сазнајемо од пред
седника Општине Рума
Слађана Манчића, оче
кивана одлука о братимље
њу Руме и немачког града
Берзенб ик а
је
донета.
Одборници Скупштине овог
града су на заседању које је
одржано 28. септембра
донели одлуку о братимље
њу са Румом.
Рума и Берзенбрик већ
заједно учествују у пројекту
„Партнерство одрживог раз

воја јединица локалне само
управе“, од кога ће првo
корист имати подручно оде
љење ОШ „Змај Јова Јова
новић“ у Малим Радинцима,
везано за обезбеђење ква
литетнијег грејања.
Иако је још неизвесно када
би се повеља о братимљењу
потписала, Слађан Манчић
каже да би било лепо када
би то било 24. новембра који
ће се обележавати као Дан
града.
С. Џ.
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МАНИФЕСТАЦИЈА „ГАСТРО СРЕМ“ ОДРЖАНА У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Промоција сремских
специјалитета

Председник Општине Ђорђе Радиновић отворио манифестацију

О

пштина Стара Пазова је крајем
септембра била домаћин дво
дневне туристичко – гастроном
ске манифестације „Гастро Срем“, која
је у петак, 29. септембра и у суботу, 30.
септембра, на Тргу у Старој Пазови,
окупила велики број учесника – изла
гача са циљем промоције гастрономије
овог дела Србије са старим, испроба
ним рецептима наших предака.
Организатор
манифестације
је
Општина Стара Пазова, суорганизато
ри су Туристичка организација општине
Стара Пазова и Центар за културу Ста
ра Пазова. Гастрономска култура нео
двојиви је део културне баштине сваког
народа, а циљ ове манифестације је
да кроз богату гастрономску, културну,

Богата гастрономска понуда

туристичку понуду и стручну едукацију
споји традиционално и савремено доба.
Веома богат програм манифестаци
је, која је по први пут одржана прошле
године у оквиру 10. Регионалног сајма
привреде, најавио је, на свечаном отва
рању на Тргу у Старој Пазови, у свом
обраћању први човек старопазовачке
Општине Ђорђе Радиновић.
- Драго ми је да је и ове године посе
ћеност велика као и прошле године, а
већ следеће, како смо у више наврата
најавили, намера нам је да ова манифе
стација, јединствена на овим простори
ма, буде обележена у оквиру прославе
Дана општине, у августу. Верујемо да
је Градски трг у Старој Пазови идеално
место за овакав догађај, управо да би

грађанима понуђени излагачки програм
био лако доступан, а у ова два дана
моћи ћете да присуствујете и бројним
програмима и да бесплатно дегустира
те специјалитете Срема, које су за ову
прилику за вас припремљени са пуно
љубави и труда. Општина Стара Пазова
је посвећена оваквим манифестација
ма, јер се управо на оваквим догађаји
ма најбоље промовишу специјалитети и
домаћи производи локалних газдинста
ва. Настојимо да развијемо и туризам,
бар приближно колико нам је развијена
и привреда - истакао је Ђорђе Ради
новић на свечаном отварању манифе
стације. Манифестација „Гастро Срем“
посетиоц
 има је дочарала амбијенталну
средину кроз гастрономију, приказано је
и културно - историјско наслеђе Срема.
Учесници манифестације била су пољо
привредна газдинства – произвођачи
месних и млечних производа, винари
је, уметничке радионице, произвођачи
меда, ракије и бомбонџије. Поред њих
представили су се и бројни уметници из
различитих области културе из Срема,
који су кроз богат културно уметнички
програм дочарали сликом, песмом и
речју богатство винског, житног и свињ
ског Срема. У оквиру гастрономских
радионица за децу и одрасле, органи
зовано је такмичење у припремању тра
диционалних јела, чиме се на најбољи
начин показује мултикултуралност овог
подручја. Програмом манифестације
у суботу, 30. септембра одржан је кон
церт групе Лексингтон. Улаз на мани
фестацију био је бесплатан, као и лепо
осмишљен и уређен излагачки простор
за све учеснике. 
Н. Стикић
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НОВИ БАНОВЦИ

Обнова школе

У понедељак, 25. септембра у Основној
школи „Никола Тесла“ у Новим Бановцима
почела је настава, која није могла да се
одржава од првог септембра због рекон
струкције школског објекта. На радост уче
ника, родитеља и наставног кадра, иако са
закашњењем школска година је почела у
комплетно реновираном новом делу згра
де. Замењен је кров, столарија, подови у
учионицама, ламинат у зборн
 ици, урађена
је нова просторија за „отворена врата“ и
нови улаз са прилазом. Ових дана се оче
кују нове табле и расвета, рекао је дирек
тор Бојан Ивошевић, наглашавајући да ће
настава бити надокнађена у четири радне
суботе и у току зимског распуста. Милан
Беара, заменик председника Општине Ста
ра Пазова изјавио да је локална самоупра
ва за ове намене издвојила 20 милиона
динара.

НОВА ПАЗОВА

Уређење железничке
станице
Радови на уређењу железничке стани
це у Новој Пазови приводе се крају. Ово је
прво преуређење станице од како је завр
шена 1972. године. Како Железница Србије
није имала довољно средстава за санаци
ју, у пројекат се укључила општина Стара
Пазова. Иако општина није у обавези да
финансира пројекте овог типа, средства
су обезбеђена зарад великог броја грађа
на који свакодневно путују возом на посао,
у школе или на факултете. Преуређени су
чекаоница и тоалет, стакла су замењена,
урађена је фасада, а у току је замена сто
ларије. Путницима највише значи санација
чекаонице, са чијег плафона и зидова су до
недавно отпадали комади малтера, што је
могло да угрози њихову безбедност. За ове
намене из општинског буџета издвојено је
2,5 милиона динара.

неке од ствари на којима се темељи квали
тет рада једне од десет најуспешнијих шко
ла у Србији. Са циљем да науче о умрежа
вању школа зарад унапређење квалитета у
европским земљама, представници радне
групе европске комисије за развој политика
школа присуствовали су презентацији ста
ропазовачке школе „Симеон Араницки“ која
је током девет година постојања захваљују
ћи, између осталог, и Школској управи Нови
Сад постигла изузетне резултате. Посебна
пажња била је посвећена хоризонталном
учењу као посебном облику рада помоћу
којег ће и представници европских земаља
кроз директан контакт и практичну сарадњу
унапредити образовну политику у својим
земљама. Током претходног периода у
оквиру пројекта „Унапређење квалитета
образовног система Републике Србије кроз
унапређење ефективности система споља
шњег вредновања рада школа и развој
хоризонталног учења између школа“ поме
нута пазовачка школа је била пример како
унапредити образовну политику у оквиру
самих установа.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Едукација
хранитеља
Након летње паузе, ове недеље почеле
су редовне едукације за хранитеље у орга
низацији Центра за социјални рад Стара
Пазова. О болестима зависности на сеп
тембарској едукацији у Клубу за дневни
боравак говориле су Ружица Таушановић,
социјална радница и Гордана Јованчевић,
психолошкиња Центра за социјални рад
Стара Пазова. По први пут на радион
 ици су
учествовала и деца у хранитељским поро
дицама. Ова тема је врло актуелна, алкохо
лизам и наркоманија спадају у најраспро
страњеније болести зависности а сами хра
нитељи, како они нови, тако и они који се
већ дуго година баве овим, кажу да им сва
ка радионица много значи. У старопазовач
ком Центру за социјални рад имају изузет
но добру сарадњу са хранитељима, који
долазе и на појединачне консултације са
стручним радницима, а на овим групним,
међусобно деле своја искуства и дилеме,
што такође доприноси додатном знању које
им је увек потребно.

КАРИТАС

Помоћ хемодијализи

телесне тежине је неопх одан део терапије
бубрежних болесник а на хемодијализи.
Захваљујући овој донацији Каритаса, пазо
вачки Центар за хемодијализу поседује
сада сву неопходну опрему. Оно што недо
стаје је простор, јер се број нефролошких
пацијената стално повећава. На хемодија
лизи у Старој Пазови је 45 пацијената из
старопазовачке и инђијске општине. Због
недостатка капацитета, седморо из Старе
Пазове се и даље дијализира у Сремској
Митровици.

ПУТ ИЗМЕЂУ СТАРИХ
И НОВИХ БАНОВАЦА

Измењен режим
саобраћаја
Управљач путева на територији општине
Стара Пазова ЈКП „Чистоћа“ Стара Пазова,
обавештава све који користе пут између
Старих и Нових Бановаца да ће због заце
вљења потока Патка и изградње уставе за
одбрану од високих водостаја Дунава, у
насељу Стари Бановци бити измењен
режим саобраћаја. Радови су обележени
адекватном опремом и сигнализацијом, а
из овог предузећа апелују на возаче да
поштују преусмерење и брзину прилагоде
условима редукованог одвијања саобраћа
ја, како не би угрозили своју или безбед
ност других учесника у саобраћају.

ЦРВЕНИ КРСТ

Бесплатна провера
шећера у крви
Око шездесетак грађана потпуно бес
платно проверило је ниво шећера у крви, а
уједно је то била прилика да измере и крв
ни притисак, узимајући у обзир чињеницу
да већина нас ретко проверава своје здрав
ствено стање када су у питању ове вредно
сти. Акцију спроводи старопазовачки Црве
ни крст у сарадњи са Домом здравља са
циљем да грађани на време реагују уколи
ко се у оваквим акцијама утврди да имају
повећан крвни притисак или ниво шећера у
крви, те да се упуте свом изабраном лека
ру. Редовна акција која би у наредном пери
оду требала да обухвати и мерење вредно
сти триглицерида и холестерола организо
вана је у оквиру обележавања Светског
дана срца.

ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Практична настава

ОШ „СИМЕОН АРАНИЦКИ“

Европљани
у посети
У организацији Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања и Мини
старства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, Основну школу
„Симеон Араницки“ у Старој Пазови као
пример добре праксе посетили су представ
ници из девет европских земаља који у
Србији бораве од 26. до 29. септембра.
Тимски рад запослених, различите методе и
технике рада и подршка ученика, само су

17

Хуманитарна организација Каритас дони
рала је Центру за хемодијализу у Старој
Пазови дигиталну вагу за мерење непо
кретних пацијената, што ће значајно допри
нети спровођењу хемодијализе. До сада је
мерење непокретних пацијената и пације
ната без доњих или горњих екстремитета,
којима је тешко или чак немогуће да стану
на вагу, представљало проблем, а мерење

Потписивањем уговора између Економ
ско - трговинске школе „Вук Караџић“ и
Универекспорта уз присуство представника
Регионалне привредне коморе Сремског
управног округа, званично је започет про
цес дуалног образовања, које ће се реали
зовати од ове школске године. Шест учени
ка који су се определили за образовни
профил трговаца ће у наредне три године
практични део наставе обављати у просто
ријама овог трговинског ланца у Старој
Пазови, под надзором инструктора, добиће
радне униформе, накнаду за рад а по завр
шетку школовања очекује их извесно запо
слење.

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

Иво Лола Рибар и култура сећања
П
осле изложбе „Плакати
рање геноцида“ у Завичај
ном музеју Рума 26. и 27.
септембра су одржана два
догађаја која су тематски веза
на за Други светски рат на
нашим просторима и антифа
шистичку борбу. Прво је 26.
септембра отворена изложба
„Живот и смрт хероја. Неутрал
ности не може бити“, а потом је
одрж ана промоција књиге
„Отпор фашизму“, зборника са
стручног и научног скупа који је
одржан у Новом Саду 26.
новембра прошле године.
Изложба „Живот и смрт херо
ја. Неутралности не може бити“
је настала као резултат истра
живања визуелних репрезента
ција идеја Иве Лоле Рибара у
култури сећања социјалистич
ког и постсоцијалистичког пери
ода. Циљ изложбе је контексту
ализација и актуал
 изација
живота и дела Иве Лоле Риба
ра, с намером да се у његову
„биографију“ укључе и интер
претације после смрти. Ауторке
изложбе су Јасмина Новаковић,
Мина Лукић и Марија Васиље
вић.
Директорка Завичајног музе
ја Снежана Јанковић је истакла
да су ове изложбе посвећене
Другом светском рату, односно
култури сећања.
– Да видимо колико памтимо,
колико заборављамо, а на
жалост више је овог другог. Да
би се то спречило направљена
је и ова изложба, а ауторке су
завршиле историју уметности и
сада су постдипломским студи
јама – рекла је Снежана Јанко
вић.
Марија Васиљевић је рекла
да су истраживања за изложбу
радиле 2014. године, а изложба
је отворена у децембру исте
године у Студентском граду.
Изложбу су видели и људи у
Крагујевцу, Инђији, Аранђелов
цу, Сарајеву и сада у Руми.
– Ми се бавимо социјали
стичким периодом и било нам
је интересантно да видимо шта
се данас дешава са народним
херојима и целокупним насле
ђем антифашизма, то је био
наш главни циљ. Пример Иве
Лоле Рибара смо одабрале
зато што је он један од најмар
кантнијих примера народних
хероја, који су потом величани у
тој култури сећања социјали
стичког периода, а данас су
готово заборављени – истакла
је Марија Васиљевић.
Ова изложба је испричана
кроз три смрти Иве Лоле Рибара
– прва је његова смрт као поје
динца, друга је смрт „народног
хероја“, а трећа када сећање на
њега постаје потпуно нереле
вантно, у политичком смислу.

Промоција зборника о Другом светском рату у Војводини
– Дакле, хтеле смо да види
мо ко је био Иво Лола Рибар и
зашто је он нама данас знача
јан и шта се десило са свим
тим фабрикама и школама које
су носиле његово име – додала
је Марија Васиљевић.
Јасмина Новаковић је иста
кла да су Иву препознали као
марк антног хероја, значајну
фигуру из времена социјали
зма, али и човека који је водио
личну и колективну борбу,
имао своје вредности, идеале
или утопију у коју је веровао и
за коју се борио, али да не
можемо све реално да сагле
дамо управо због те идеологи
зације.
– Зато је идеја изложбе била
да се унивезалне идеје које
баштини његов лик које су
актуелне и данас у смислу да
верујемо у неке своје идеале,
прикажу. Када говоримо о кул
тури сећања социјалистиичког
периода она се своди на поје
динце, оне који су живели у том
периоду и који имају можда и
неки носталгичан однос према
том периоду, и нас који смо

били мали у том периоду, или
нисмо били ни рођени, али
имамо неку знатижељу да
сазнамо шта је било са том
читавом државом и њеним
вредностима. Зато је важно
проговорити са дистанце, кри
тички проговорити у култури
сећања, а не да се све своди
само на ентузијазам поједина
ца или мањих група – рекла је
Јасмина Новаковић.
У духу сећања на Народноо
слободилачку борбу и период
Другог светског рата је била и
промоција књиге „Отпор фаши
зму“ која је одржана 27. сеп
тембра.
Учесници промоције у Руми
су били Станко Шушњар, др
Борис Кршев и Александра
Ћирић.
Станко Шушњар је председ
ник Удружења антифашиста
Новог Сада које је организова
ло неколико скупова и штампа
ло зборнике радова на тему
народноослободилачке борбе,
рехабилитације која је и данас
актуелна, а опредељење је
било да се, после свих тих

Марија Васиљевић и Јасмина Новаковић

активности, направи један
зборник радова који би обухва
тили период од 1941. до 1945.
године у Војводини.
– Први зборник који се данас
промовише у Руми носи наслов
„1941. у Војводини – отпор
фашизму“. У јавности се тешко
пробијају идеје антифашизма,
Војводина је била специфична
у том периоду јер је раздељена
– Срем је под окупацијом НДХ,
у Бачкој су Мађари, а у Банату
су Немци – зато смо се опреде
лили да све то прикажемо, сва
ку годину, да би на крају, имали
збирку која би обухватила цео
ратни период. Посебно смо
ставили акценат на НОБ, одно
сно партизански покрет који је
најбоље био организован у
Срему, ја тврдим да четничког
покрета у Војводини није било
– рекао је Станко Шушњар и
најавио нове зборник е, уз
задовољство што су, готово
половину текстова писали мла
ди људи.
А једна од њих је и истори
чарк а Александра Ћирић из
Завичајног музеја Рума.
– Мени је била велика част
што сам добила позив да уче
ствујем на поменутом скупу,
поготово што је ова тема Дру
гог светског рата у последњим
деценијама мало маргинализо
вана. Ја се још од студентских
дана бавим овом темом и мој
циљ је да се стално присећамо
на тај важан и трагичан период
наше историје, да не заборави
мо невине жртве, како цивил
ног становништва, тако и бора
ца НОП-а, по чему је Срем био
специфичан. Овде је искључи
во био народноослобосилачки
покрет који је водио упорну
борбу против те злогласне
фашистичке идеологије – иста
кла је Александра Ћирић.

Смиља Џакула
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ЧОРТАНОВЦИ

Викенд насеље
трипут веће од села

Ч

ортановци, или како га још
називају, бисер Фрушке горе,
налази се у инђијској општини,
на самој дунавској обали, са једном
од најлепших плажа на овом делу
велике реке. Дуж плаже су се некада
налазили бројни ресторани и хотел
па је тај крај називан и чортановачка
ривијера. Село у којем су се снимале
сцене чувених филмова и серија,
сада је мало запостављено и развој
туризма је стао. Скоро су Чортанов
чани добили и водовод и са тим
испунили све неопходне услове за
живот. Село је комунално и инфра
структ урно опремљено, постоји
велика и уређена школа до осмог
разреда, вртић, маркети, продавни
це, бројна удружења...
Рекло би се, идеално место за
живот на идеалној позицији, између
Београда, Новог Сада и Инђије. Ипак,
има оних којима ни то није довољно,
па одлазе у град ради запослења или
већих примања. Један од таквих је и
Стеван Амраин који је отишао на
далеке Карибе, а његова мама Милка
је остала да живи сама.
- Син ми је отишао пре пет година
на Карибе, задовољан је и срећан,
тамо ради као шанкер и конобар.
Завршио је трговачку школу и по
завршетку школе, становао је и радио
у Новом Саду, а супруг и ја смо живе
ли овде. Њему је тамо лепо, задо
вољан је, навикао се на другачији

живот. Прошле године је био да ме
посети, ове године је отишао на Кубу.
Да живи овде, не мисли сигурно, бар
кад би негде дошао у Европу. Драже
би ми било да је близу, макар у неком
европском граду, ето га кући за час.
Мени је овде тако како је, имам 64
године, имам где да живим. Свесна
сам ја свега. Сви су му другари оти
шли. Иде омладина одавде, туга је –
каже шездесетчетворогодишња Мил

Живан Пашић

ка Амраин.
Бранислав Ивић се насупрот свом
комшији одлучио на живот у Чорта
новцима. Каже да је највећи разлог
његовог останка, то што воли своје
село и зато што живи од земље.
- Још као мали сам све радио и
учио уз оца и сад радимо заједно.
Могло би то све бити мало боље,
нека помоћ младима који су одлучи
ли да остану на селу и баве се пољо

M NOVINE

4. OKTOBAR 2017.

Бранислав и Миљана Ивић

привредом. Ова година је сушна, па
ће бити смањени и приноси – каже
Бранислав и додаје:
- Слабо има омладине у селу.
Углавном су отишли они који нису
имали своју земљу и запослили се у
граду, јер их ништа није везивало за
село. Нама би највише фалило да се
асфалтира један део пута, све оста
ло имамо. Нисам размишљао о томе
да се запослим у граду и радим за 20
хиљада и путујем, овако сам сам свој
газда. У граду се уопште не видим.
Навикао сам на двориште, на свој
простор. Углавном, задовољан сам
животом овде, овде сам се прона
шао. Ожењен сам и имам ћеркицу

Милка Амраин

Шекспир
фестивал
У вили Раденка Станковића, наме
сника краља Петра II Карађорђевића
одржава се Шекспир фестивал. За
само три године постојања Шекспир
фестивал је био домаћин позори
шним трупама из Индије, Велике
Британије, Португала, Финске, Грчке,
Ирана, Македоније, САД, Словеније,
Белорусије. У Чортновцима су сни
мане сцене у филмовима Варљиво
лето, Вере и завере...
која иде у први разред – каже триде
сетдеветогодишњи Бранислав Ивић.
Још је син царице Марије Терезије
граничарима из Срема дао бесплат
но земљу у Чортановцима, како би
узгајали винову лозу. Они су долази
ли да обрађују винограде, али нису
само радили и одлазили, већ су се и
одмарали, уживали у природи и
Дунаву. Временом су направили
колибе и оформили прво викенд
насеље, те се сматрају зачетницима
туризма.
- Овде је лепо живети. Наша деца,
она која желе да раде, могу да путују,
све нам је близу. И Нови Сад и Бео
град. Такође, у селу функционише
Културно уметничко друштво које је
врло активно, стрељачко друштво,
Сеоско сељачко друштво, Фудбалски
клуб... Тако да, ко жели, може да
нађе себи неку активност. Наравно,
има и деце која су отишла у свет, на
крузере, углавном одлазе за већом
зарадом. То су та глобална кретања,
траже већу плату и бољи живот. Оно
што има у граду, имамо и ми у Чорта
новцима - основну школу која је врло
модерна, предшколску установу,
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амбуланту са апотеком, пошту, мар
кет, продавнице. Једино што немамо
ниједан погон. Када бисмо имали
нешто где би се запослили наши мла
ди, било би мање одлазака. Инђија
има добру индустријску зону и много
људи је запослено тамо, сигурно пре
ко 100 домаћинства и то је добро прича Живан Пашић, шумар у Нацио
налном парку и хроничар Чортанова
ца.
Према речима Пашића, интере
сантно је да су Чортановци једино
село у Војводини где се број станов
ника повећава.
- Село има 2.300 становника по
последњем попису. У атару се налази
2.770 викендица. Дуго година смо
били под карловачком општином, па
је утицај Карловаца овде био врло
велики. Пре више од 100 година
добили смо пругу, тако да су се наши
Чортановчани школовали у Грацу. Из
овог села је поникло пуно школова
них људи – наглашава Пашић.
олико год слика деловала идеал
но, увек се нађе наки проблем. И
то не баш мали.
- Пошто припадамо Сремском окру
гу, принуђени смо да се лечимо у
Сремској Митровици. Директан пре
воз до Сремске Митровице не посто
ји. Шта да ради онај ко нема ауто?
Прошле године су Чортановчани под
нели иницијативу да се одвоје од
Инђије. То је сад у Министарству. Ми
смо дужни да објаснимо мештанима
шта добијају и шта губе приласком
Карловцима. То је највећи проблем
овог села поред неколико неасфал
тираних улица и тога што немамо
капелу – додаје Пашић.

К
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ПРИВИНА ГЛАВА

Сви путеви воде у град

Д

а живот на селу није
лак и да захтева много
рада и одрицања, све
дочи чињеница да села изу
миру и да је све мање мла
дих у њима. Права је реткост
наћи младе људе који, упр
кос свему, остају да живе у
селима. Село Привина Гла
ва је једно од најмањих села
у општини Шид, са свега две
улице које се протежу са јед
не и друге стране спојене
код самог манастира.
Једино захваљујући мана

Јелена, Катарина и Милана

стиру у последњих неколико
година ово село посећује
велики број туриста и верни
ка. Упркос миграцијама и
одливу становништва из
овог села председница
Савета месне заједнице
Привина Глава двадесет
двогодишња Катарина Жив
ковић одлучила је да остане.
- Остала сам у Привиној
Глави да мало унесем живо
сти у село. Стварно се ништа
није дешавало и покушавам
на све начине да анимирам

омладину и жене: правимо
приредбе за 8. март, презен
тације за пензион
 ере, орга
низовали смо приредбе за
децу... Прошле године смо
за сеоску славу организова
ли бесплатну вечеру и музи
ку за мештане. Такође сам
правила радне акције, где је
омладина уносила дрва,
чистила салу – каже Катари
на.
Теодора Јешић, мештанка
овог села, прошле године
уписала је факултет. На

питање где себе види у
будућности, она каже:
- Више бих волела да
добијем посао у граду, мада
прва сам година, имам вре
мена. Овде у селу је досад
но, цео дан проведем у кући,
немам где да изађем. У
Шиду имам више друштва,
па често идем тамо – додаје
Теодора Јешић, студент пеј
зажне архитектуре.
И од Јелене и Милане
Јешић сазнајемо да ће по
завршетку факултета најве
роватније свој живот наста
вити у граду.
- Омладине је све мање,
села изумиру. Млади који
живе у Привиној Глави или
се школују или су остали у
селу да се баве пољопри
вредом. Тренутно не разми
шљам толико о томе где бих
желела да се запослим али
бих свакако гледала да оста
нем у граду. Овде има око 30
млађих људи и не знам на
који начин би могла да се
побољша ситуац
 ија. Омла
дина се држи заједно и дру
жимо се, помажемо. Много
је другачији живот у граду
него овде – истиче Јелена
Јешић, а шеснаестогоди
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Катарина Живковић

шња Милана Јешић, каже да
у селу нема баш много мла
дих за дружење али да
после завршене средње
школе планира да иде на
студије и да станује у граду.
Колико се ситуација у селу
променила од предратних
година до сада испричао
нам је мештанин Ђорђе
Мијатовић који има 61 годи
ну. Он живи у домаћинству
са братом и два синовца.
- Мало је село, омладина
нема ни где да се окупи.
Раније, док сам ја био млад
је бил о више друштва,
постојала је школа, било је
другачије. Када сам ја ишао
у школу, било нас је триде
сетак, али сваке године је
било толико ђака. Сада су

Ђорђе Мијатовић

углавном млади отишли из
села, остало је старије ста
новништво, има и празних
кућа. Омладина овде нема
перспективу. Некада је било
у Шиду и више фирми где је
доста људи било запослено,
али и то се све расуло.
После рата је почело да се
расипа и од тада је село ста
ло – каже Мијатовић.
Од њега сазнајемо да се
кућа у Привиној Глави може
купити и за 2.000 евра.
П е д е с е т д в о г о д и ш њ а
Љиљана Мијић живи у зајед
ници са мужем. Обе ћерке
су јој се удале и живе у гра
ду.
- Муж и ја смо се доселили
овде пре девет година. Ћер
ке су ми удате и живе у гра

Љиљана Мијић

ду. Је л тежак живот у селу?
Па људи се сналазе како
знају и умеју. Сви су задо
вољни што има продавница
у селу. Живимо у 21. веку
пошта ради једном недељ
но, водовод немамо, а
мобилна мрежа је очајна –
каже Љиљана Мијић.
Село Привина Глава има
око 70 домаћинства, односно
око 150 становника који се
углавном баве пољопри
вредном, мада има и оних
који су запослени у Шиду.
У селу нема основне шко
ле па су деца приморана да
у школу путују у суседно
село Бикић До или у Шид.
- Имамо Дом културе,
амбуланту, продавницу, кан
целарију месне заједнице и

Подстицаји за младе
Како анимирати младе да
остану да живе на селу? Које
мере Општина Шид предузи
ма поводом тога, објаснила
нам је Александра Жигић,
испред Савета за демограф
ску популацију Општине Шид.
- Управо се један од проје
ката, за који је Општина Шид
добила новац, тиче демогра
фије и популацион
 е политике.
Његова реализација треба да
допринесе подизању натали
тета, да млади остају да живе
у руралним срединама. Једна
од мера која се нашла у про
јекту јесте и финансирање
вештачке оплодње брачним
паровима. Такође, како бисмо
родитељима омогућили лак
ше родитељство, куповаћемо
уџбенике за децу. Гледаћемо
да продужимо рад у вртићима
до 17 часова, јер доста фирми
ради до 17 часова. Сматрам
да ће им и то помоћи. Значи
нам и конкурс који се тиче
доделе сеоских кућа младим
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брачним паровима. Ту
се подстиче и економ
ски развој жена, јер ће
власници тих непо
кретности бити жене.
Већ имамо заинтере
сованих младих брач
них парова, а ми смо
ту као локална самоу
права да им помогне
мо, да будемо веза
између њих и мини
старства. Тако да је и
то један од начина да
млади остану на селу.
Уколико
им
ми
помогнемо око роди
Александра Жигић
тељства, а држава
обезбеди кућу, спре
чићемо миграције становни рац, Вишњићево и Сот. Алек
штва – сматра Александра сандра Жигић напомиње да је
Жигић.
у времену између два пописа
Поред ових мера које ће становништва, 2002. и 2011.
Општина Шид ускоро почети године, од 12 до 13 одсто
да реал
 изује, ту су још и три мање становништва у односу
вртића у којима ће се радити на раније, али да то још увек
грејање. У питању су вртићи у не сматрају трагичном број
насељеним местима Гиба ком.

пошту. Лек ар долази из
Сота, ради једном недељно.
С обзиром на то, гледам да
изађем људима у сусрет
колико год могу, па кад утор
ком дође доктор, препише
рецепте, одем колима у Шид
њима по лекове. Мислим да
им то значи доста. Кад сам
дошла овде је све било у
расулу, онда смо адаптира
ли
прос тор ију
месне
канцеларије, ставили ПВЦ
столарију, направили прилаз
за улаз у месну заједницу,
нову аутобуску станицу за
децу, затворили смо дивљу
депонију. Немамо пуно сред
става, али шта год смо могли
добити гледали смо да то
иск ористимо на најбољи
могући начин. Ми се финан
сирамо искључиво путем
Општине. Општина нам
излази у сусрет колико год
имају простора и могућно
сти, поготово од како је Пре
драг Вуковић на челу Општи
не имамо добру сарадњу. У
селу нам је највећи приори
тет пут зато што ће главни
пут још мало бити као атар
ски. Ваљда ће се наћи сред
става за то, а ни водовод
немамо, мада сам уверена
да ће се кренути са његовом
изградњом када се заврши
водовод у Соту – тврди Ката
рина Живковић.
Оно што мештани истичу
јесте да није манастира,
село би се давно угасило.
Долази много људи како би
се ту венчало, долазе људи
из
и н о с т р а н с т ва ,
организоване екскурзије.
Мештани тврде да, када би
се неко мало позабавио
уређењем села, да би При
вина Глава могла постати
право туристичко место, где
би млади имали шансу за
запослење.
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БИКИЋ ДО

За пет година једно венчање

Млађи иду да раде у Словачку или
Чешку, обично они који немају своје зе
мље ни породицу. Ја о томе нисам раз
мишљао, али мој брат јесте. Он хоће да
иде из села у Чешку. Он је мастер про
фесор географије и своју будућност не
види као пољопривредник, искрено ка
же Бобаљ

Т

ренд да млади најчешће напушта
ју село и пољопривреду као извор
прихода, а да у њима остаје углав
ном старија популација, одлика је скоро
сваког села, а овај тренд није заобишао
ни фрушкогорска села. Слична ситуаци
ја је и у Бикић Долу у шидској општини, у
којем живе претежно старачка домаћин
ства, мада има и млађих који су се одлу
чили да остану у селу и оснују породицу,
али је тај број знатно мањи.
Дејан Бобаљ, председник Савета ме
сне заједице одлучио је да остане у се
лу, јер није могао да пронађе посао у
струци у граду.
- Остао сам да живим у селу, јер ни
сам могао да нађем посао у граду. По
професији сам дипломирани инжењер
пољопривреде. Пре бих остао кући и

Дејан Бобаљ

радио овде него радио у граду за мини
малац. Овде сам сам свој газда. Живим
у домаћинству са братом и мамом и ра
димо сви заједно. Бавим се пољопри
вредом и сточарством. Узгајам брескве,
јагоде, садим купус и имам свиње. Од
свега тога се може само преживљава
ти. Млађи иду да раде у Словачку или
Чешку, обично они који немају своје зе
мље ни породицу. Ја о томе нисам раз
мишљао, али мој брат јесте. Он хоће
да иде из села у Чешку. Он је мастер
професор географије и своју будућност
не види као пољопривредник – искрено
каже Бобаљ.
Овом приликом посетили смо и до
маћинство Штефанчикових у којем жи
ве три генерације. Данило, његова два
сина и унуци. Они се баве највише уз

гојем и продајом бресака. Да је мало
боље стање, каже Данило, проширили
би производњу.
- Синови су остали у селу, јер више
нема посла у граду као некада што је
било. Шид је увек био индустријски
слаб, мада је било боље раније. Да се
има посла и могућности вероватно ни
синови не би овде остали. Али где да
иду, реците ми где? Некада су за Шид
ишли сваки сат времена аутобуси, сад
нема више радничких аутобуса. Старији
син има двоје деце, деца су предобра и
вредна. Иду са нама на пијацу и прода
ју брескве, помажу на њиви... радимо,
боримо се, отимамо се – каже Данило
Штефанчик.
У селу ради истурено одељење
Основне школе „Сремски фронт“ Шид
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Помоћ
најстаријима

Илонка Мајхер
Како у Бикићу живе претежно старачко
домаћинство, о десет породица брине
Илонка Мајхер, неговатељица.
- Радим за Каритас као неговатељица,
служим старије, јер им је помоћ неопход
на, углавном ти људи немају никога. Сва
ки дан их обилазим, кувам, перем, пома
жем шта год треба и није ми тешко рекла нам је Илонка Мајхер.

Реновирана црква

Синови су остали у
селу, јер више нема
посла у граду као
некада што је било.
Шид је увек био
индустријски слаб,
мада је било боље
раније. Да се има
посла и могућности
вероватно ни синови
не би овде остали. Али
где да иду, реците ми
где? Некада су за
Шид ишли сваки сат
времена аутобуси, сад
нема више радничких
аутобуса, каже
Данило Штефанчик

Данило Штефанчик

од првог до четвртог разреда, а своје
даље основно образовање деца наста
вљају у Шиду. Школа има око 20 ђака и
комбинована су одељења. Први и тре
ћи, други и четврти разред.
Такође функционише и одељење
Предшколске установе „Јелица Стани
вуковић Шиља“. Што се тиче спортског
живота у селу постоји ФК „Бикић“. 2009.
године формирано је Удружење жена
„Бикићанке“, Културно просветно дру
штво „Иван Котљаревски“ које има 50
чланова. Домаћинстава се претежно
баве пољопривредном производњом,
највише су заступљене ратарске култу
ре, затим воћарство и виноградарство
са доста дугом традицијом. У сточар
ској производњи заступљено је млечно

сточарство, као и тов свиња.
- Село има сад око 270 становника,
то је најмањи број до сада од постан
ка села. Могу рећи да је 1948. године
у селу живело око 500 становника. Има
доста и младих који су остали на селу
али само из разлога јер нису могли на
ћи запослење па су остали да раде зе
мљу. У последње време млади одлазе
на рад у Чешку и Словачку. Од како сам
ја на челу Савета месне заједнице, већ
девет година, доста тога се у селу ура
дило и село је на неки начин оживело.
Формирала су се бројна удружења, из
ливале су се стазе, асфалтирале бочне
улице, сређивано је гробље, реконстру
исан је Дом културе захваљујући сред
ствима из Општине, замењена је стола
рија, окречен је и припремљен за Дан
Русина који се ове године обележио у
Бикић Долу. 2012. године смо обновили
везе са нашим старим крајем односно
крајем одакле су Русини дошли у Би
кић До, одржавамо везе са тим селима.
Потписали смо и споразум о прекогра
ничној сарадњи са селом Стебник ко
ји нам омогућава да конкуришемо за
разне фондове, па ћемо идуће године
писати заједничке пројекте. Уз помоћ
донатора, 2013. године смо саградили
Парохијални центар поред цркве, а ове
године смо потпуно обновили цркву –
додаје Бобаљ.
Као и у Привиној Глави, ни у овом се
лу не постоји водовод, то је горући про
блем. Нажалост, све је мање венчања,
а и деце се све мање рађа. Ове године,
након пет година одржано је једно вен
чање и једно крштење.
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ЛЕЖИМИР: СЕЛО КОЈЕ ИЗУМИРЕ

Многи одлазе – ретки се враћају

Ове године у основну
школу у Лежимиру
у клупе је село
14 ђака. У школи,
коју похађају деца
од првог до
четвртог разреда,
ове јесени уписан је
један првак, а двоје
деце у предшколско.
Ова ситуација ни
не чуди толико,
с обзиром на то да
се ове године у
Лежимиру венчало
свега два пара,
а да се до јесени
родило двоје деце

О

ве године у Основну школу
„Слободан Бајић Паја“ у Лежи
миру у клупе је село 14 ђака. У
школи, коју похађају деца од првог до
четвртог разреда, ове јесени уписао
се један првак, а двоје деце у пред
школско. Ова ситуација ни не чуди
толико, с обзиром на то да се ове
године у Лежимиру венчало свега
два пара, а да се до јесени родило
двоје деце.
Ово село, које се налази на оброн
цима Фрушке горе, удаљено је од
Сремске Митровице 16 километара.
По последњем попису броји око 900
становника, односно око 300 дома
ћинстава просечне старости 45 годи
на.
Омладина одлази, јер не види пер
спективу у овом малом селу. Ипак,
Ивана Костић Топаловић и њен
супруг Горан решили су да остану у
родном Лежимиру. Ивана каже да не
види себе у граду.
- Од рођења живим у Лежимиру, а
прошле године сам се удала овде.
Тренутно не радим нигде, чувам
децу. Имам два сина – Дариа и
Мариа. Марио има осам година, а
Дарио 15 месеци. Супруг и ја смо
остали овде, јер је живот у граду ску
пљи, мада је тешко, јер је све у граду,
за сваку ситницу потребно је отићи у

Јован Кузманчевић,
председник Савета МЗ

град, а сваки одлазак кошта. Живимо
од мужеве плате и дечијег додатка.
Када бисмо нашли посао у граду,
путовали бисмо, али из села не
бисмо ишли, јер је у селу здравија
средина, овде је боље за децу. Мада
се доста тога променило у односу на
раније. Некад је било више омлади
не, сад скоро па и нема мојих вршња
ка. Рођена сестра ми се такође удала
у Лежимир и има девојчицу од годину
и по дана. Мада, девојке одлазе, а
остају момци који се не жене – прича
нам двадесетшестогодишња Ивана
Костић Топаловић.
Иванину причу потврђује и пред
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Ивана, Горан и Марио Топаловић

седник Савета месне заједнице
Лежимир Јован Кузманчевић који је
такође остао да живи у селу. Каже да
је једини разлог одласка омладине,
јер овде не могу да пронађу посао и
да, ко год да је отишао, овде се није
вратио.
- Млади одлазе из села само зато
што немају посао, од пољопривреде
не може да се живи. Доста људи је
отишло на Малту, Београд и Нови
Сад. Одлазе тамо да траже посао и
тамо станују. Нико се не враћа. Ретко
ко се вратио. Млади овде немају
посао, већина нема ни своју земљу
коју би могла да обрађује, али као

што сам већ рек ао, тешко да од
земље може да се живи. У селу има
мо продавницу и трафику и то нам је
све. Немамо никакве просторије где
би се млади окупљали – каже триде
сетдеветогодишњи Кузманчевић.
У селу постоји основна школа,
Месна заједница и канцеларија,
пошта, амбуланта. Лекар долази два
пута недељно, док је медицинска
сестра у амбуланти свакодневно.
Такође, бројна су и разна удружења:
Удружење жена „Споменак“, Удруже
ње одгајивача оваца и коза „Сирми

Супруг и ја смо
остали овде, јер је
живот у граду
скупљи, мада је
тешко, јер је све
у граду, за сваку
ситницу потребно је
отићи у град, а сваки
одлазак кошта. Када
бисмо нашли посао у
граду, путовали
бисмо, али из села не
бисмо ишли, јер је
у селу здравија
средина, овде је
боље за децу,
каже Ивана Костић
Топаловић

Подршка људима који живе у селу
Градска управа за здравствену и
социјалну заштиту низом директних и
индиректних мера покушава да помог
не људима који живе на селу.
- Када је реч о директним мерама,
ту пре свега мислимо на куповину
сеоских кућа са окућницом за избегла
лица. На овај начин 14 породица
добило је кров над главом, а ускоро
ће на овај начин бити смештене још
две избегличке породице. У области
здравства имамо превентивне бес
платне прегледе које у највећем броју
вршимо у сеоским срединама и они су
јако битни за становништво где докто
ри не долазе свакодневно. Такође,
пројек ат Канцеларије за смањење
сиромаштва ангажује социјално угро
жене мештане из Лаћарка и Мачван
ске Митровице – рекао је начелник

Градске управе за здравствену и
социјалну заштиту Војислав Мирнић.
Поред ових мера, Градска управа је
обезбедила из буџета 10.000.000 за
прворођене бебе, односно, сваки пар
добија по 10.000 динара. Једна од
мера ове године је суфинансирање
поступк а вантелесне оплодње са
100.000 динара по пару. Након иско
ришћена три покушаја о државном
трошку, четврти финансира Град
Сремска Митровица и старосну гра
ницу код жена помера са 42 на 45
година.
Једна од мера је и субвенцион
 иса
ње превоза деце која путују из села.
Саки родитељ ће плаћати цену карте
3.000 динара, а остатак до пуне цене
плаћају превозник и Град који је сред
ства определио.
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Традиционална манифестација „Овчарски дани“

Стеван Дукић са ћерком Нином

Удружење одгајивача оваца и коза
„Сирмијум“ из Лежимира, организова
ло је 9. септембра своје традиционал
не „Овчарске дане“.
Кувао се овчији паприкаш, уживало
уз фолклор и тамбуру, старе колаче,
одлична вина и ракију, у лепоти фру
шкогрских оваца и коза, а све то са
надом да ће се пастири вратити на
своје напуштене ливаде.
Као и обично, и ове године се на
маленом платоу испред лежимирског
ловачког дома окупио велики број
гостију, удружења жена, произвођача

јум“, Ловачко удружење „Вепар“ и
Фудбалски клуб „Планинац“.
Како каже Рада Савић, шеф Месне
канцеларије у Лежимиру, село је
раније било живље. Није било толико
разлике у односу на град, па су људи
живели у својим кућама, радили
земљу и није им једина жеља била
да оду. Мада су, каже, и људи били
пуно вреднији. Она додаје да је у
селу приоритет поправка путне мре

меда, ракије, домаћих колача, а нису
изостали ни они који су се окушали у
кувању паприкаша, уживали у музици,
или са својом децом дошли да се опу
сте на маленом вашару који је органи
зован у склопу манифестације која за
циљ има да популарише овчарство и
козарство на Фрушкој гори и Срему.
На манифестацији смо срели и Сте
вана Дукића из Лежимира. Он се
овчарством бави 10 година и један је
од младих који су се решили да оста
ну у селу и баве се пољопривредом и
сточарством.

И док млади
масовно одлазе,
Лежимир, као и сва
фрушкогорска села,
полако изумире

Проблеми са струјом
У последње време мештани се све
више жале на прекиде у испоруци
електричне енергије. Како они кажу, у
више наврата у току дана струја неко
лико пута нестане. У страху су за сво
је кућне уређаје, пре свега за фрижи
дере и замрзиваче. Тим поводом кон
тактирали смо Ђорђа Фаора, дирек
тора Електродистрибуције Сремска
Митровица како бисмо сазнали има
ли на помолу решења за овај про
блем.

Он нам је рекао да је тај проблем у
Лежимиру вишегодишњи, те да им је
добро познат. Такође, додао је да из
овог предузећа решавају проблем
колико им финансије дозвољавају.
Свестан је чињенице да тај проблем
мештане иритира, не верује да ће
овај проблем моћи трајно да се реши.
За то време, мештанима преостаје
само да организују кладионицу око
тога када ће и колико пута у току дана
нестајати струја.

- Представио сам овде на манифе
стацији шиљегицу, овцу и овна, расе
Романовска. То је руска царска овца
која је плодна и захвална је. Највише
сам их представио на овој манифе
стацији да се види, јер у овом крају
нема баш пуно ове расе. Иначе,
овчарством се бавим 10 година, тре
нутно имам 50 оваца, али тај број пла
нирам да повећам на неких 150 до
200 комада. Што се тиче тренутне
цене, задовољан сам, килограм је 280
динара – каже тридесетогодишњи
Дукић.

же која је пропала. Такође недостаје
да се асфалтира и километар и по
летњег пута.
- Улице нису асфалтиране уназад
шест година. Задњих година се није
толико улагало у инфраструктуру
због недостатка средстава. Иако се
путеви насипају, конфигурација је
терена таква да вода све однесе
када се слива. Имамо обећање да
ћемо у наредне три године добити
асфалт до гробља. Гробље је на
неприступачном месту па би нам
само асфалт могао решити тај про
блем. У последњих пет година рекон
струисана је сеоска црква изнутра и
споља, урађен је Ловачко – спортски
дом, зграда Месне заједнице, поста
вљен је видео надзор. Ове године у
плану је да се огради дечије играли
ште и заврше радови на санитарном
чвору у згради Месне заједнице –
каже први човек овог села и напоми
ње да је путна инфраструктура прио
ритет, а да у блиској будућности пла
нирају и изградњу капеле.
И док млади масовно одлазе,
Лежимир, као и сва фрушкогорска
села, полако изумире.
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Лекар долази
једном недељно

У

Нерадину, једном од најстари
јих иришких села данас живи око
400 становника. Основна школа
„Доситеј Обрадовић“ је четворогоди
шња, а како су нам рекли, у четири раз
реда има тек четрнаест ђака. Прошле
године их је било деветоро.
Учитељице Драгана Тутић, која учи
први и четврти разред и Татјана Бего
вић, учитељица другог и трећег разреда
кажу да у забавишту има 18 малиша
на, те да ће наредне године бити више
ђака.
Према речима председника Саве
та месне заједнице Петра Николића у
селу има стотинак младих, али они који
након завршене средње школе наставе
школовање у Београду или Новом Саду,
у Нерадин се више не враћају.
 Млади одлазе из села. Када оду
на школовање, ретко ко се врати кући,
остају да живе у граду. Тренутно у селу
живи око стотинак младих, али немају
неку перспективу у селу. Немамо ника
кве активности за омладину, они изла
зе углавном у Руму и Нови Сад – каже
Николић.
Он је један од ретких који се одлучио
да остане да живи овде, јер како каже,
не види себе у граду.
 Након завршене средње школе,
одлучио сам да останем у Нерадину,
да овде живим и радим. Сада не могу
себе да видим у граду, да тамо радим за
малу плату, док овде имам посла. Сма
трам да на селу има посла за сваког ко
жели да ради. Одлучио сам да се бавим
пољопривредном производњом, то је
оно где себе видим и где видим своју
перспективу. Наравно, увек би добро
дошла помоћ државе за младе који су
се решили на овај вид делатности –
каже двадесетдеветогодишњи Николић.
Поред Николића, на живот у селу
решила се и дванаесточлана породица
Сулејмановић. Славиша Сулејмановић

Петар Николић

се са породицом доселио у Нерадин
пре 35 година из Лебана. Каже, о живо
ту у граду и не помишљају, јер је тамо
скуп живот.
 У Нерадину живимо 35 година.
Дошли смо из Лебана, сада нас у поро
дичној кући живи дванаесторо. Жена,
деца, унучад и ја. Размишљали смо да
се овде бавимо пољопривредом, међу
тим, стала је пољопривреда као и село.
Млади су отишли да траже посао у
граду, нема овде ни момака ни девоја
ка, сви су отишли одавде, углавном су
старији остали. Кад сам се ја доселио
у Нерадин, било је много више људи.
Село је било живље, било је више
омладине. О животу у граду ни не раз
мишљамо, јер је живот скупљи, а ми
живимо од социјалне помоћи – испри
чао нам је Сулејмановић.
Нерадин је једно од старијих насеља
у иришкој општини. У селу се налази
православна црква посвећена Светом
Николи која је саграђена 1734. годи
не. Ова црква је под заштитом државе
као споменик културе од великог знача
ја. Основна привредна грана је пољо
привреда, нарочито ратарство за које
постоје најбољи услови, а има и оних

Славиша Сулејманoвић

који су запослени у Иригу и Инђији.
Тешки су услови за живот у селу. Без
водоводне мреже, лекара и поште,
мештани кажу, није лако. Додуше, лекар
долази, али једном недељно, што је
наравно недовољно, јер у селу живи
углавном старије становништво.
 Људи се жале зато што лекар дола
зи у село једном недељно, као и на то
што немају пошту. Било би добро када
би лекар долазио чешће, а пошта ради
ла бар два дана, како би људи могли да
плате рачуне. Тренутно нам је водовод
приоритет, стално се говори о томе и
обећава, али када ће село добити воду,
не зна се. То је велика инвестиција, а
Нерадин је мало село. Самодопринос
немамо, финансирамо се искључиво
преко Општине Ириг са којом имамо
одличну сарадњу – истиче Николић.
Као млад и перспективан, новоиза
брани председник Савета месне зајед
нице Петар Николић додаје да ће се
залагати за бољи живот мештана, пре
свега, биће фокусиран на изградњу
водоводне мреже, решавати текуће
проблеме, а каже да не би било лоше
када би се у селу спровели гас и кана
лизација.
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Најуспешније село у Србији

У

шушкано фрушкогорско сеоце
Ривица које се налази у иришкој
општини постало је познато по
виноградарству и вину. Сваке године
у селу се одржава манифестација
„Дани вина“, а ово малено село тих
дана посети неколико хиљада људи.
Управо из ових разлога, млади се, у
последње време, одлучују да остану
да живе у селу и баве се овим видом
пољопривреде.
Тридесетдвогодишњи Јован Ћирић
из Ривице и његова супруга Ивана
живели су неколико година у Новом
Саду тражећи посао. Обоје су завр
шили факултете – он пољопривред
ни, а његова супруга економски. Када
су схватили да посао у граду неће
наћи, вратили су се у Ривицу.
- Вратили смо се на село, решио

Славиша Смиљанић

Биће више ђака
Како нам је рекла учитељица трећег
и четвртог разреда Гордана Фодог
када је почела да ради у школи у
Ривици било је много више ђака.
- Када сам ја почела да радим у овој
школи било је 40 ђака. Сада у трећем
разреду имам четири ученик а, у
четвртом петоро. Прошле године смо
имали само једног првака, а ове годи
не их је шесторо. Имамо јако добру
сарадњу са родитељима и Месном
заједницом – каже Фодог, а Мирјана
Јанкуловић, васпитач ради са 16 деце
у мешовитој групи.

Најмлађи Ривичани

сам да се бавим ратарством, сви
њарством, виноградарством и ви
нарством. Првобитан план је био да
останемо у Новом Саду, тамо смо и
живели четири године. Пошто нисмо
нашли посао, дошли смо овде да ра
димо земљу, то нам је једини извор
прихода и од тога живи наша четво
рочлана породица. То једини начин да
обезбедимo редовна примања. Mогао
сам да бирам између града и села и
изабрао сам село. Људи који немају
могућност да бирају остају у граду и
буду нечије слуге. Овако сам свој га
зда – каже Јован који има двоје деце
– Страхињу и Анђелу.
Он додаје да је његов прадеда по
садио винову лозу, његов деда тако
ђе је био произвођач вина, тако да је
Јован наставио породичну традицију
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и производњом вина бави се пет го
дина. Каже да му жена помаже колико
може и да им у селу ништа не фали.
И Јасмина и Никола Ћирић су мла
ди брачни пар који живи у Ривици и
баве се пољопривредом. Разлог због
којег су остали да живе у селу јесте
тај јер је Никола пољопривредник.
- Удала сам се у Ривицу пре 13
година. Имам троје деце, близанце од
три године Ђорђа и Ђурђицу и Драга
на који има 13 година. Супруг је рођен
у Ривици, бави се пољопривредом,
имамо доста земље, виноград и упра
во из тог разлога смо се одлучили да
живимо овде. Пољопривреда нам је

Јасмина Ћирић

главни и основни извор прихода. Има
омладине у селу и они се баве пољо
привредом – каже нам тридесеттрого
дишња Јасмина.
У селу постоји Културно – уметнич
ко друштво, Завичајно удружење
„Фрушкогорје“, функционише Дечија
установа, подручно одељење Основ
не школе „Доситеј Обрадовић“ Ириг.
Функционише и ФК „Планинац“ Риви
ца, Удружење жена, Ловачко удруже
ње „Зец“. У центру насеља налази се
православна црква, једна од најста
ријих у Срему.
У духу старе традиције у Ривици се
од 2002. године организују Дани вина.

Чувар винограда

Милован Вукшић у винограду

Пудар Милован Вукшић брине се о
виноградима. Од када се доселио из
Хрватске, почео је да ради код Саве
Одровачког. Са њим је и садио вино
граде, а сада је ту да их чува.
- Од када грожђе почне да зори па
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док се не обере ја сам ту. Виноград се
чува од фазана, дивљачи али и лопо
ва. Ја њих отерам. Нисам до сада
имао никаквих проблема. Чувам три
хектара винограда у комаду, али није
тежак посао – каже Вукшић.

Манифестацију заједно организују
Општина Ириг, Туристичка организа
ција општине Ириг и Завичајно удру
жење „Фрушкогорје“. Тих дана док
село мирно спава, а сељаци се при
премају за пролећне радове све је у
знаку вина и богате сремске кухиње.
Пију се шприцери, једу чварци, крва
вице, кобасице, али и бирају најбољи
подрумари, најбољи произвођачи
вина. Наравно ту су и тамбураши и
играчи у сремским народним ношња
ма.
- У Ривици живи 650 становника.
Становништво се углавном бави
пољопривредном производњом, нај
заступљеније је ратарство, воћарство
и сточарство. У последње време нај
више се акценат ставља на развој
виноградарства, па не чуди то што у
селу имамо неколико винарија. Мла
ди људе одлазе у потрагу за послом,
али пошто је тешко доћи до посла,
они се враћају на село. Ривица је
село које живи. У сарадњи са Покра
јином и Општином Ириг урадили смо
капелу и Дом културе. То су биле две
велике инвестиције. Наредне године
план нам је да асфалтирамо неке
улице и сокаке уз помоћ Општине и
Покрајине. Што се тиче осталих ства
ри у селу, немамо већих проблема,
водоводна мрежа нам је у добром
стању, „Комуналац“ односи смеће,
гробље је уређено – прича Славиша
Смиљанић, председник Савета месне
заједнице Ривица.
Ривичани су били домаћини мани
фестације Сусрети села Србије, а на
финалном такмичењу у Кузмину
Месна заједница Ривица освојила је
прву награду за најуспешније село до
1.000 становника. Како истиче Сми
љанић, то им је велика награда која
им служи као подстицај како би у
наредном периоду још боље радили
и трудили се око уређења села.
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Девет ђака у првом разреду
И
Нажалост, ове
године у селу
била су само
два венчања, а
број школараца
има тенденцију
опадања. Из
године у годину,
све је мањи број
рођене деце,
па самим тим
и мање ђака.
Ове године,
први разред
од септембра
похађасвега
деветоро ђака

з године у годину, све
је више напуштених
сеоских кућа и се
ла без иједног становника.
Дучић рече да је највећа
слика несреће бити исто
времено стар, болестан и
сиромашан, а управо та не
срећа је задесила фрушко
горска села. У ситуац
 ији у
којој због „беле куге“ нестају
села права је реткост наћи
младе људе који остају да
живе у њима упркос свим
препрекама.
Недостатак
основних
услова за живот приморава
младе на миграције. Живот
у 21. веку захтева неопход
не услове - асфалт, водо
вод, интернет, пошту и ам
буланту, без којих је тешко
живети.
До скоро, Дивошу је пре
тила опасност да ће остати
без лекара у сеос
 кој ам
буланти, јер је крајем ма
ја Министарство здравља
митровачком Дому здра
вља послало нов кадровски
план којим се одређује уку
пан број запослених у Дому
здравља. Међутим, про
блем је решен. Неколицина
мештана, када је чула да
постоји могућност да село
остан без лекара, кренула
је у прикупљање потписа
за петицију. Потписи су при

Младен Малешевић

купљани од мештана Диво
ша, али и Старе Бингуле,
јер Бингулци здравствене
прегледе обављају у диво
шкој амбуланти.
- Рекао сам им да имају
пуну подршку Савета ме
сне заједнице. На основу
петиције, односно 960 пот
писа који су прикупили, али
и броја прегледа који се
обави у амбуланти, донето
је решење да лекар остаје
да ради. Нису били у пита
њу никакви протести. Ради
ће као и до сада, пет дана
у недељи, а мештани су
веома задовољни због тога

– рекао је председник Саве
та месне заједнице Дивош
Младен Малешевић.
Нажалост, у село се увек
мало улаже и људи немају
добре услове да нешто ура
де. Највећи изазов је - како
задржати младе. Држава би
требало озбиљније тиме да
се позабави и да младима
пружи подршку. Једни од
оних који су отишли су Вра
њешеви, у породичној кући
остали су Вид и Мара Вра
њеш, пензион
 ери. Они жи
ве у Дивошу од 1992. годи
не. Њихова два сина, услед
недостатка посла, отишла
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су да пронађу посао у гра
ду, јер их овде ништа није
задржавало.
- Оба сина су отишла да
раде у град. Оженила су
се и сада имају своје по
родице, али свој живот су
изградили у граду. Тамо су
пронашли посао, обезбе
дили животни простор, а
овде дођу понекад, викен
дом, нас да обиђу. Одувек
су имали нашу подршку
што се тиче одласка у град
и формирања породице да
леко од села, јер овде за
иста нису имали никакве
услове. Сада дођу срећни и
задовољни, онда смо и ми
срећни – прича Мара Вра
њеш. Такође, то што су оти
шли није им препрека да се
често обилазе, јер како они
дођу у Дивош, тако и Мара

Основна школа „Свети Сава“
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Вид и Мара Врањеш

и Вид често оду у посету
унуцима.
Рекли смо да је реткост
да се млади одлуче да жи
ве у селу и заснују породицу.
Ипак, има и оних који су то
одлучили.
Млади брачни пар Нема
ња и Ивана Вуковић, венча
ли су се 2014. године. Ивана
је из града прешла да живи
у село, али то је није спреча
вало да се веома лако и бр
зо прилагоди оваквом начи
ну живота. Супругу Немањи
је десна рука и раме уз раме
са њим обавља све потреб
не послове.
- Удала сам се у Дивош
2014. године, из града сам
прешла да живим у село.
Одлучили смо се за живот
у селу искључиво због тога
што ни Немања, а ни ја не

мамо неко стално запосле
ње. Тако да обрађујемо на
шу земљу и од тога живимо.
Исто тако, мислим да је још
увек на селу колико толико
здравији живот, него у граду.
Село није као што је било
пре... Сада имамо све што
нам је потребно за нормалан
живот, имамо и интеренет,
кабловску телевизију... Тако
ђе у селу имамо амбуланту,
пошту, продавнице. А и град
је близу – истиче Ивана, која
је завршила Високу техничку
школу у Новом Саду.
Нажалост, ове године у
селу је било само једно вен
чање, а број школараца има
тенденцију опадања. Из го
дине у годину, све је мањи
број рођене деце, па самим
тим и мање ђака. Ове годи

Оба сина су
отишла да
раде у град.
Оженила су се
и сада имају
своје породице,
али свој живот
су изградили у
граду. Тамо
су пронашли
посао,
обезбедили
животни
простор, а овде
дођу понекад,
викендом,
нас да обиђу,
каже Мара
Врањеш
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Манифестације
у селима
Подизање квалитета живота на сео
ском подручју подразумева богате
културне садржаје које има град. Тако
се из године у годину у Дивошу одржа
ва „Котлићијада“, а у Шашинцима
„Бостанијада”. У Кузмину се одржава
манифестација „Распевана јесен“, као
и „Сајам свиња“, а ове године је одр
жана манифестација „Сусрети села
Србије“. Удружење ,,Културни центар
Кузмин” основано је почетком 2015.
године, и у оквиру њега делују три
секције – драмска, тамбурашка и
фолклорна. Укључивање мештана у
разне секције и организовање разли
читих манифестација такође је важан
сегмент друштвеног живота овог села
и један од циљева Удружења. У Чал
ми се одржава „Понијада“. У Специ
јалном резервату природе „Засавица“
одржава се манифестација „Дан мага
рица“. Удружење одгајивача оваца и
коза „Сирмијум” из Лежимира, органи
зује манифестацију “Овчарски дани”.

Котлићијада у Дивошу

Такође, Агенција за рурални развој
Града Сремска Митровица омогућила
је сеоским произвођачима да искора
че у свет интернета без препреке
инвестирања или техничког знања
израде интернет страница. Ове годи

Завршена обнова споменика у центру села

не, први разред од септем
бра похађа свега деветоро
ђака, а укупно од петог до
осмог разреда има 80 ђака.
Дивош има око 1.300 ста
новника који се претежно
баве пољопривредом. У се
лу, поред Дома културе, у
којем се налазе Библиотека
и Месна канцеларија, по
стоји Удружење спортских
риболоваца „Златни караш“
Дивош, Удружење жена, Ло
вачко удружење, Удружење
бораца народноослободи
лачког рата, Карате клуб

„Фрушкогорац“ и Фудбалски
клуб „Хајдук“ који се такми
чи ове сезоне у Војвођанској
лиги. У Дивошу се такође
налази и подручно одеље
ње Основне школе „Свети
Сава“, као и предшколска
установа, амбуланта, зубна
амбуланта и пошта.
У Дивошу су ове године
завршени радови на рекон
струкцији споменика у цен
тру села. Спомен комплекс
састоји се из великог платоа
на ком се налазе фигура и
плоче са именима мештана
који су страдали у Другом

не Агенција је подржала три произво
ђача из митровачког руралног подруч
ја: Приватна дестилерија „Казанче” из
Бешенова, „Кромпичице ситне љуте”
из Мачванске Митровице и Пилана
„Бреза“ из Мартинаца.

У Дивошу су
ове године
завршени радови
на реконструкцији
споменика у центру
села. Спомен
комплекс састоји се
из великог
платоа на ком се
налазе фигура и
плоче са именима
мештана који су
страдали у Другом
светском рату
светском рату. Фигура изра
ђена од бронзе представља
младог борца са пушком у
руци који позива на устанак,
а њен аутор је вајар Богда
новић. На постаменту се
налази и мермерна плоча
са текстом Спомен палим
борцима и жртвама фаши
стичког терора 1941-1945.
Тачна година подизања спо
меника нажалост није оста
ла забележена, али је сигур
но да је настао нешто пре
1960. године.
Извођење ових радова
омогућено је захваљујући

средствима добијеним од
Министарства за рад, запо
шљавање, борачка и соци
јална питања Републик е
Србије.
Манифестација која је ка
рактеристична за ово село
јесте Котлићијада коју орга
низује Удружење спортских
риболоваца, а одржава се у
јуну месецу. Преоб
 ражење
19. августа се годинама уна
зад oбележава као сеос ка
слава. 
Припремила:
Сања Станетић
ФОТО: Жељко Петрас

Пројекат „Зашто нестајемо: Фрушком гором од села до села“ финансијски је помогао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
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Теретњаци више
не угрожавају ђаке
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линије у шимановачкој Индустријској зони
су код компаније ЈУБ, код компаније Бош и
код хотела Европа, а у самом насељу
Шимановци аутобуска стајалишта су у
главној улици код парка, код раскрснице са
Дечком улицом и на Новом насељу.

УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА

Путеви насути у
свих 15 насеља

Савет за безбедност саобраћаја општине
Пећинци завршио је пројекат преусмерава
ња теретног саобраћаја кроз Пећинце, који
ће за резултат имати да камион
 и током
кампање прераде шећерне репе у пећинач
кој шећерани више неће пролазити поред
пећиначке основне и средње школе, улица
ма Школска и Браће Крстић.
Како нам је рекао председник Савета
Милан Степановић, реч је о привременој
измени режима теретног саобраћаја (за
возила преко 12 тона тежине) која је одо
брена решењем Министарства грађевинар
ства, саобраћаја и инфраструктуре и за
коју је добијена сагласност ЈП Путеви
Србије.
- Реч је о привременој измени режима
теретног саобраћаја у Пећинцима која ће
трајати до краја кампање у пећиначкој
шећерани и која ће у значајној мери допри
нети безбедности пећиначких основаца и
средњошколаца, јер су до сада камиони
који транспортују шећерну репу у шећерану
пролазили поред школе, управо на месту
где ученици чекају аутобуски превоз. Оче
кујем да ће већ током ове недеље бити
постављена нова саобраћајна сигнализа
ција, која ће теретни саобраћај са надво
жњака од Попинаца преусмерити кроз Ули
цу Посавског одреда, а затим кроз Лењино
ву и део Улице Браће Видаковић на сао
браћајну обилазницу око Пећинаца и даље
према пећиначкој шећерани – објаснио је
Степановић.

АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ

20 нових линија
према Београду
Општина Пећинци обавештава грађане
да је на захтев пећиначке локалне самоу
праве Градско саобраћајно предузеће
(ГСП) Београд, од 2. октобра продужило
линију 711 градског саобраћаја до Шимано
ваца и шимановачке Индустријске зоне.
Аутобуси ГСП Београд сада саобраћају
радним даном 20 пута дневно на линији
Индустријска зона Шимановци – насеље
Шимановци – Угриновци – Београд (Похор
ска улица), од 05.25 часова до 21 час, на
сваких 50 минута, а викендом и државним
празником 15 пута дневно, на сваких 65
минута.
Превоз на релацији Шимановци – Угри
новци биће бесплатан за грађане пећинач
ке општине у промотивном периоду, током
пробног рада линија, како би се утврдио
број путника и оправданост трајног увође
ња линија.
Стајалишта за новоуведене аутобуске

Крајем прошле недеље насипањем атар
ских путева у Брестачу приведена је крају
велика акција уређења атарских путева у
општини Пећинци, коју је током лета пећи
начка локална самоуправа реализовала у
сарадњи са саветима месних заједница у
свих 15 насеља пећиначке општине.
По речима председника Савета месне
заједнице Брестач Марка Сретковића, у
Брестачу је насут један од централних
атарских путева - друм који води према
Буђановцима, и пут који води ка сточном
гробљу.

- Насули смо једну заиста критичну део
ницу на атарском путу према Буђановцима,
која је била изузетно разрована и која би у
случају обилнијих падавина могла да пред
ставља велики проблем нашим пољопри
вредницима током јесењих радова. Такође,
насули смо и пут који води до сточног гро
бља којем мештани Брестача нису могли
да приступе када се пут раскаља, па смо
имали ситуацију да су мештани бацали
лешеве животиња одмах поред асфалтног
пута. Сада смо насули овај пут и направили
окретницу на крају сточног гробља, тако да
ће мештани Брестача моћи да му приступе
у свим временским условима што ће, нада
мо се, допринети уреднијем и безбеднијем
одлагању угинулих животиња – каже Срет
ковић.
У пећиначкој локалној самоуправи нагла
шавају да су значајан допринос реализаци
ји акције уређења атарских путева дали
мештани насеља пећиначке општине који
су помагали својом приватном механизаци
јом.

Додатне информације могу се добити у
згради општине Пећинци, канцеларија број
13, а контакт особе су Андријана Јаковље
вић 022/400 734, 064/898 36 09 и Немања
Алексић 065/558 98 58.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Трибина
за родитеље
Предшколска установа „Влада Обрадо
вић Камени“ из Пећинаца организује акре
дитовану трибину „НТЦ система учења“
која се спроводи у 17 држава Европе, наме
њену родитељима деце предшколског
узраста – до шест година.
О важности подстицања раног развоја
детета, на трибини „Функционално знање
– учење је игра“ говориће еминентни аутор
НТЦ програма, др Ранко Рајовић, специја
листа интерне медицине – област неуроен
докринологија, оснивач Менсе у пет држа
ва, а од 2002. године и члан комитета
међународне Менсе за даровиту децу.
Рајовић је сарадник УНИЦЕФ-а, а у 2015.
години добио је признање међународне
Менсе за интелектуални допринос дру
штву.
Из пећиначке Предшколске установе
поручују да су на предавање „Функционал
но знање – учење је игра“, у пећиначком
Културном центру у суботу 7. октобра од 16
до 17 часова добродошли сви заинтересо
вани – будући родитељи, старатељи, баке,
деке и сви који се баве децом, а улаз је
слободан.

ЦРВЕНИ КРСТ

Крв дало 47 лица

ПОЉОПРИВРЕДА

Подстицаји
за сточаре
Удружење пољопривредних произвођача
општине Пећинци, обавештава све пољо
привредне произвођаче са територије
пећиначке општине, да је рок за подноше
ње захтева за подстицајна средства за тов
јунади, свиња, јаради и јагњади 13. октобар
2017. године, за грла која су предата клани
ци или извезена у периоду од 1. октобра
2016. до 30. септембра 2017. године.

У акцији добровољног давања крви, коју
су у просторијама пећиначког Културног
центра 28. септембра организовали Црве
ни крст Пећинци и Институт за трансфузи
ју крви Србије, крв је понудило 54 давао
ца, док је крв дало 47 давалаца, а седам
лица је одбијено из медицинских разлога.
Међу даваоцима на шестој овогоди
шњој акцији добровољног давања крви у
општини Пећинци било је 14 припадница
лепшег пола и пет лица која су први пут
дала крви.
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МЕДИЈСКА СЛИКА ИЗ УГЛА БЕДНОГ ПИСКАРАЛА

Преживеће само послушни

З

везда овогодишњег медијског оку
пљања у Ровињу, власник телеви
зије Пинк Жељк о Митровић,
изнео је у свом излагању много шта за
анализу. Од тога како га је прдеж уче
сника у ријалити програму на другој
телевизији инспирисао на енормна
улагања у ту врсту садржаја до тога да
је план да замајава јавност да ће у
ријалити увести бебу, а унео је мајму
на, био прецизно разрађен. За слику
медија у Србији најважнија је реченица
која није изазвала позорност друштве
них мрежа и јавности склоне сензацио
нализму. „Ако нас то (негативни комен
тари на садржину ријалитија) буде
водило, онда ћемо имати мањи рејтинг.
А за комерцијалне телевизије су једино
битне бројке и рејтинзи“, закључио је
Митровић.
У исту врсту заблуде небројено пута
су јавност доводили државни чиновни
ци који су се од непрофесионализма
медија, не само конкретног, ограђива

ли њиховим тобожњим правом да раде
шта им воља будући да њихов власник
није држава. Силогизам је у томе што
осим Кодекса новинара и права јавно
сти на тачно и објективно информиса
ње (и бројних обавеза медијских рад
ника према јавном интересу), телеви
зија Пинк је, као и остали радио и ТВ
емитери којима је додељена нацио
нална фреквенција, корисник нацио
налног добра. И као таква има обавезу
да се континуирано стара о јавном
интересу. Али Жељко Митровић није
крив што се од те обавезе одлепио
толико да без задршке признаје да га
само рејтинг и бројке занимају, јер је
неко други задужен за контролу њего
вог располагања јавним добром и кон
тролу начина на који народу враћа оно
што је од њега позајмио. Сликовито,
међутим, однос контролора према при
ватним телевизијама описује једна
прича стара две године. Тадашњи
председник Савета Регулаторног тела

за електронске медије Горан Караџић
био је учесник округлог стола чија тема
су били дечји програми у Србији. Упи
тан колико телевизије са националним
фреквенцијама поштују обавезе у вези
са том врстом програма и колико им је
опомена и које врсте упутио Савет,
Караџић је у присуству десетак новина
ра казао да он нема времена да пише
опомене. „Док ја следим процедуру
неко дете је већ искочило кроз прозор.
Ја окренем Жељка Митровића и завр
шим то одмах“, илустровао је свој
однос према корисницима националне
фреквенције примером Пинка.
Процедуре које Караџић не признаје
биле су његова законска обавеза, али
и једини начин да се утврди да ли
одређени емитер заслужује да поново
добије јавно добро на коришћење и да
ли се уосталом придржава елабората
који је сам приложио као доказ да ће то
добро користити у интересу свих гра
ђана.
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Како су за државу
јавна гласила
постала само
обична предузећа
која не производе
ништа суштински
важно за друштво
и демократију,
а новинари
социјални случајеви?
И коме су потребни
локални медији?

Да се држава не уплиће у пословање
приватних, нарочито не локалних
медија, очекивано је става председни
ца Владе Србије. Реагујући на вест
која је протекле недеље узнемирила
јавност између осталих физичких и
вербалних напада на новинаре - да се
недељник Врањске гаси после 23 годи
не постојања - Брнабић је констатова
ла да „држава нема удео у медијима,
посебно не у локалним. „У сваком слу
чају, нисам особа која је најпозванија
да прича о томе“, закључила је гошћа
Врања тог дана.
Та двострук а незаинтересованост
државе - за једну групу медија не зани
ма их да ли постоје, а за другу не би да
примете њихове пропусте - нарочито је
видљива у малим редакцијама локал
них медија, које не располажу великим
буџетима и које самим тим готово у
потпуности зависе од пројектног
финансирања из локалног нивоа вла
сти, који је у обавези да за пројекте
медија издваја један одсто буџета. Кад
се тај, покрајински и републички новац
ускрати медијима (тако што општина
не распише конкурс две године, као
што је био случај у Крагујевцу, где су се
радници РТК изнуривали док сами не
напусте посао) онда су притисци, отво
рене претње уништењем (ТВ Апатин),

насиље и привођења (Кикиндске нови
не) само део пратећег фолклора.
Након председничких избора, регио
нална ТВ Банат, иначе у власништву
бизнисмена Милана Поповића, преста
је да добија новац на конкурсима за
пројектно суфинансирање и истовре
мено информације од јавног значаја.
Њихова питања, захтеве за интервју и
доступност информација, почели су да
игноришу представници локалних вла
сти Вршца, Беле Цркве и Пландишта,
али и службеници јавних предузећа, па
чак и глумци у локалном позоришту.
Новинари ТВ Баната неколико су пута
бивали и физички избачени са јавних
догађаја и тај „зид ћутања“ је овај
медиј, како каже директор Драган
Ђилас, увео у нове финансијске про
блеме.
„Чини се да је неки центар моћи
одлучио да смо неподобни и они се
сада својим методама боре против
неподобних. Ми, рецимо, имамо уговор
са РТ Војводине којој због тога не
можемо да испоручимо онолико садр
жаја на колико смо се обавезали. Због
тога ризикујемо да следећи пут не пот
пишемо уговор са њима, иако смо овде
једина телевизија са регионалном
дозволом. Локални медији одрживи су
ако се из локалног, покрајинског и

републичког нивоа финансирају са
минимум педесет одсто свог буџета. У
нашем буџету та врста финансирања
не учествује тренутно ни са десет
одсто. Општина Алибунар је, рецимо,
наш пројекат одбила са бесмисленим
образложењем да тематски не одгова
ра захтеву и целокупан буџет додели
ла порталима.“
Иако је Законом о јавном информи
сању дискриминација медија забрање
на, она је уобичајена метода притиска
у мањим срединама. Шеснаест радни
ка ове телевизије и даље прима плате
редовно, јер минус засад „покрива“
власник. Радници сумњају да су са гле
даоцима жртве неког политичког или
пословног (ако се та два појма могу
одвојити) кажњавања Поповића.
Комисије које одлучују о додели
средстава су по дефиницији независне
и локална самоуправа би требало да
их именује на предлог новинарских
удружења. Осим недовољне обучено
сти медијских радника за писање про
јеката и чланова комисије да о њима
одлучују, Ђилас каже да је проблем у
томе што је комисија неки пут стручна,
неки пут не, а веома често корумпира
на. „Документи и прописи су идентични
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европским, али тај детаљ  да постиг
немо независност комисије, у пракси
не успевамо.“
Владимир Радомировић, председ
ник Удружења новинара Србије, под
сећа да из економског статуса новина
ра произлазе сви остали проблеми,
„па и немоћ да се одупру притисцима с
које год стране долазили, а наравно да
они најчешће долазе од власти. У
медијима нема ни довољно солидар
ности кад треба да се подрже медији
који нису довољно атрактивни, а то су
најчешће локални. Широка подршка за
УНСову идеју да се локалне самоу
праве обавежу да за медије издвајају
два одсто буџета је сада најважнија.
Закон о јавном информисању није
добио нашу подршку, јер смо знали да
ће без обавезе на минимум давања
уследити помор локалних медија.
Томе су, наравно, у доброј мери допри
неле и лоше приватизације.“
Синдикалном организовању су
медији, парадоксално, данас мање
склони него друге привредне гране.
Чак и они медији који успевају да се
одупру притисцима власти слабо се
одупиру одлукама власника и менаџе
ра компанија чији су део. Да ли је јур
њава за профитом, од медија, чак и за
председницу Владе, направила преду
зећа која не производе ништа есенци
јално?
„Хонорарни сарадници и новинари
без уговора не могу да буду коректив
власти ни на једном нивоу. Јер ако
нису у стању да се изборе за своја пра
ва, они не могу бранити ни туђа“, каже
Радомировић. „Јачање извештавања је
у јавном интересу. А локални медији су
основа демократског друштва. Осим
што информишу грађане о основним
животним питањима, они су први ниво
спречавања корупције на локалном
нивоу. Тако би се, заустављањем злоу
потреба, два одсто буџета многоструко
вратило локалној заједници.“
Тек објављена анализа информатив
них емисија пет канала са национал
ном фреквенцијом и Н1, које је од сре
дине јула до средине августа спровео
Биро за друштвена истраживања –
БИРОДИ, показала је, заправо, да на
тим каналима нико сем житеља пре
стонице не може у довољној мери да
се информише. Неким регионима,
попут Источне Србије, информативне
емисије канала са националном фре
квенцијом бавиле су се у свега 1,3
одсто свог времена.
Радомировић подсећа да је у Врању
премијерка казала и да је „о финанси
рању и одрживости медија, који су
важни, разговарала и са представни
цима Европског парламента и сложили
су се да је то свуда проблем“.
Приватизација је медијима оставила
власнике незаинтересоване за профе
сионализам и етички кодекс. Предност
се даје оглашивачима, над сваким дру
гим елементом медијског пословања.
Политика је овладала бизнисом огла
шавања и тако се круг затвара. Локал
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ВУКАШИН ОБРА ДОВИЋ,
ВЛАСНИК И УРЕДНИК
ВРАЊСКИХ

Сумњиво лице
У
случају Врањских Влада Србије
се бранила подацима о сред
ствима која су путем пројектног
финансирања додељена тим новина
ма, али новац није једини метод при
тиска и, штавише, за новинаре једног
од најпознатијих локалних медија и
није био највећи проблем. Власник и
главни и одговорник уредник Врањ
ских радикалном је методом  покуша
јем да штрајкује глађу  желео да ука
же на неиздрживост те ситуације.
„Као појединац нисам могао да издр
жим да се мојој супрузи прети отказом,
да добијам претње да ће одлука из
судског процеса у коме је био мој син
бити преиначена, да у сопственом гра
ду будем третиран као непријатељ
државе. И свих девет запослених има
своје приче сличне мојој. Нама се
јасно ставило до знања да смо про
блем, не медијски него политички, јер
смо писали да је градоначелник ишао
на море службеним аутомобилом, да

ни медији од 2014. и 2015. (од укупно
73 у власништву општина била су 64)
продати су локалним бизнисменима,
заинтересованим више за политику,
мање за медија, а највише за профит
или куповани ради гашења. Па се тако
ниоткуд појави Радоица Милосавље
вић да усрећи укупно осам телевизија,
које је купио за мање од 300.000 евра,
док га на месту миљеника садашњег
директора БИА Братислава Гашића
није заменио конкурент Велибор Јова
новић. Сумња се да је неколико локал
них и регионалних медија купљено
јавним новцем који им је уплаћен неко
лико сати пре продаје путем пројектног
суфинансирања.
„Потребно нам је и синдикално орга
низовање“, каже Радомировић. „Мена
џери у Србији, који у доброј мери одго
варају власницима са Запада, увели су
модел да је новинар потрошна роба.
Њима не одговара да он гради име,
препознатљивост, ауторство, јер то
кошта. Менаџери су преплаћени, а
новинари потплаћени. Једини лек за
тај проблем је борба за радна права

су правили коктел на дан кад је држа
ва комеморацијом обележавала Олују,
о непотизму, корупцији.“
Пре него што је пореска полиција
почела да детаљно претреса посло
вање Врањских, Обрадовић је имао
„дојаву“ да ће се то догодити ако не
престане са критикама. Сарадња са
влашћу им је понуђена након локал
них избора, па након што је то одбио,
каже Обрадовић, јавни делатници
престају да говоре за Врањске и тако
их спречавају да раде.
„Нисам власник који има јасну
дистинкцију посла од редакције. Ово
није била моја одлука да се повучем
из нископрофитабилног посла, него
заједничка да нећемо дозволити тиху
еутаназију него ћемо подићи глас
макар нам то било последњи пут. Из
редакције сада излазе социјални слу
чајеви, јер нико од нас неће моћи да
се запосли ни у једном медију у Вра
њу.“

новинара. Наш предлог за нову медиј
ску стратегију је да средства из буџета
могу да добију само они медији који
имају колективни уговор или доказ да
поштују радна права. Ми такође треба
да покажемо друштву да смо му
потребни и да су без професионалног
извештавања грађани ускраћени за
праве информације, али и дебате.“
Озбиљних истраживања, чак ни за
медијску стратегију која је у припреми,
о локалним медијима и новинарима
који у њима раде, нема. Њихов тежак
положај да се само наслутити кроз
податак да је у целини, укључујући,
дакле, и медије у већим градовима,
половина новинара спремна да при
хвати било какве услове рада, а 61
одсто живи у забрињавајућој прекари
зованости услова живота и рада. Из те
коже аутоцензура није неприродна
реакција, као ни осећај који има две
трећине запослених у медијима  да
држава контролише већину њихових
послова.
Драгана Пејовић
(Преузето из НИН-а)
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Треба ли сви, као Вукашин Обрадовић, да ступимо
у штрајк глађу како би нас подржали

Медијска „елита“
и солидарност

М

едијска 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

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?

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

ПИШЕ:
Драгана Чабаркапа

„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“)
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Слике аматера

У Сремској Митровици, од
25. септембра до 2. октобра у
Галерији „Лазар Возаревић“
одржана је 14. Смотра ликов
ног стваралаштва аматера
Града Сремска Митровица. На
овогодишњој Смотри, дела су
представила 32 аутора. Прву
награду за слику „Манђелос“
освојио је Томислав Вејновић,
друга награда припала је Оли
вери Крстић за слику „Креатив
ни хаос“, док је трећа награда
припала Љиљани Опачић за
слику „Прича дна“. Похвале су
добили Јадранка Димитрије
вић за колаж „По – кретање
српских и светских вампира II“,
Душко Стефановић, за скулп
туру „Виноградар“, Ана Мела
чић, за рад у техници сламе
„Смирај на бари“ и Срећко
Радуловић, за слику „Плава
посуда“. Организатор Смотре
ликовног стваралаштва амате
ра Града Сремска Митровица
је Установа за неговање култу
ре „Срем“, а суорганизатор
Галерија „Лазар Возаревић“.

Стихови
о жени

4. OKTOBAR 2017.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ МИЛОША ЂОШАНА У МИТРОВАЧКОЈ
БИБЛИОТ
 ЕЦИ

Хроника данашње
српске породице

Промоција књиге

У

Библиотеци „Глигорије Возаровић“ у Срем
ској Митровици прошлог четвртка, 28. сеп
тембра одржана је промоција књиге генера
ла Милоша Ђошана „Рафал из задњег ешалона“.
О књизи је поред аутора говорио и историчар
Бошко Пилиповић. Била је то прилика да се
публици укратко представи књига „Моја тетка
Јованка Броз и ја“ Јованке Чолак Кирали, која је
била гошћа на промоцији генерала Ђошана.
Говорећи о својој најновијој књизи „Рафал из
задњег ешалона“, генерал Милош Ђошан је рекао
да је ова књига хроника једне српске породице у
садашњем времену. Говори о двоје младих, који
су се упознали и заволели у једној београдској
гимназији, а затим као брачни пар, несхваћен од
родитеља, изигран од својих сабораца, обманут
од стране средстава јавног информисања, ухва
ћен у вртлогу невладиних организација и угуран у

састав шесте београдске колоне. Када је одрадио
прљави посао, препуштен је сам себи.
Књига се бави нашом новијом историјом и гово
ри о свим ризицима који прете српском народу, а
њих је постројио у ешалоне, тврдећи да је рафал
из сваког ешалона опасан, али из оног задњег
најопаснији. Рат на нашем подручју последица
размишљања оних којима је њихов економски
интерес на првом месту. Тај интерес оствару
ју помоћу Задњег ешалона и Шесте београдске
колоне, коју између осталих чине невладине
организације, рекао је на промоцији у Сремској
Митровици историчар Бошко Пилиповић.
Генерал Милош Ђошан је аутор пет књига, а
ова његова најновија књига која је промовисана
у митровачкој библиотеци, представа наставак
књига „Окупирана земља“ и „Од агресије до три
бунала“.
Б. С.

ПРИЈЕМ ЗА САРУ ЗАНИ

Прва збирка песама Сање
Обрадовић „Жена“ промови
сана је прошлог петка, 29.
септембра у митровачк ој
библиотеци. О књизи су гово
рили Моравка Тодић, библио
текарка и председница Књи
жевне заједнице Сремска
Митровица Мирјана Марко
вић, док је стихове о жени
читала Јасна Калаузовић.
Сања Обрадовић рођена је
у Лаћарку, а данас живи и
ради у Сремској Каменици.
Збирк а поезије посвећена
жени, природи, сестрама,
пријатељицама, љубавница
ма и љубави је њена прва
објављена књига у издању
Банатског културног центра
из Новог Милешева.
Б. С.

Од Италије до
Митровице пешке

У Градској кући у Сремској
Митровици, 26. септембра
организован је дочек за Сару
Зани. Сара је 2. септембра
кренула пешке на пут од
Аквилеје до Београда. Госту
јући два дана у Сремској
Митровици, Сара је у Град
ској кући одржала предава
ње о својим искуствима на
путовању и о томе како при
мењује савремену техноло
гију у реконструкцији трасе
римског пута који је повези
вао Аквилеју на северу Ита
лије, Емону, Сирмијум и Син
гидунум.
– У претходних двадесетак
дана моје путовање је било
везано за Италију, Словени
ју, Хрватску, Босну, а 25. сеп
тембра допутовала сам у

Србију. На мојој мајици се
налази бројка од 85 киломе
тара, колико јој је још прео
стало да пређем у оквиру тог
пута који сам зацртала. У
местима кроз која пролазим
причам о томе шта радим и
чиме се бавим, то се снима и
од тога ће се направити
документарни филм – рекла
је Сара Зани.
Пешачење је најбољи
начин да се људи упознају,
како би им се пренело знање
које ми као археолози посе
дујемо, поручила је Сара
Зани.
Овом приликом у Градској
кући Сару је угостила дирек
торка Туристичке организа
ције Сремска Митровица
Светлана Сабо.
С. К.

Сара Зани

ДРУШТВО
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОБИЛА УЛИЦУ ВАСЕ КАСАПСКОГ

У знак сећања на
великог хуманитарца
Васа Касапски
је први пут дао
крв 1957. године
када је његовој
болесној мајци
била преко
потребна.
Након тога крв
је дао 365 пута,
што је више од
150 литара

Васа Касапски

Н

ова улица у митровачком насе
љу Јалија, која се налази у
блоку између улица Сремског
добровољачког одреда, Војводе Сте
пе, Јалијска друга, Јалијска трећа и
Јалијска четврта, одлуком Скупшти
не Града Сремска Митровица од сада
ће носити назив Васа Касапски. Ову
одлуку су донели одборници митро
вачког парламента на седници која је
одржана прошлог петка, 29. септем
бра.
Васа Касапски био је Гинисов ре
кордер у добровољном давању крви.
Преминуо је 24. новембра 2014. годи
не у 74. години живота у Сремској Ми
тровици, а сахрањен је на сеоском
гробљу у родном Јаску.
Васа Касапски је први пут дао крв
1957. године када је његовој болесној
мајци била преко потребна. Након то
га крв је дао 365 пута, што је више од
150 литара.
Добитник је бројних признања за
своју хуманитарну мисију. Био је ме
сар по професији, а 1996. године је
ушао у Гинисову књигу рекорда по
броју давања крви. Његова крвна гру
па била је АБ позитивна које је иначе
и најређа крвна група, коју има све че
тири одсто светске популације.
Касапски је поред давања крви у

Сремској Митровици, дао крв и у Би
јељини, Зворнику Бања Луци, Новом
Саду… Давао је крв и чешће него што
је то прописано, понекад чак и два пу
та месечно.
Међу првима је постао и почасни
власник црвеног пасоша Републике
Србије. У све ове године његових до
брочинстава стале су многе занимљи
ве приче људи којима је помогао, као
и различити облици изражавања њи
хове захвалности. Тако је одбио пот
пуно нов мерцедес, који му је нудио
отац близанаца настрадалих у сао
браћајној несрећи којима је спасао жи
вот. Тада је у један сат ноћу хитао за
Београд, јер резерве ове ретке крвне
групе није било. Или случај Туркиње,
жртве саобраћајног удеса код Срем
ске Митровице, коју је његова крв са
чувала у животу. У знак захвалности,
понудила му је изградњу куће на Ја
драну, што је такође одбио, сматрају
ћи да је само „хвала“ довољна награ
да за његову хуманост.
Иначе, Васа Касапски је био мајстор
касапин у некад чувеној кланици Ми
тросу. У Сремску Митровицу је дошао
из фрушкогорског села Јаска. Био је
сељачко дете. Знао је да све око сви
ња од чувања до прављења кобасица
још док није завршио месарски занат.

Научио га је деда. Играо је фудбал и
давао голове. Од свега на свету најви
ше је волео људе. Нико тако од малих
људи није имао толеранцију и пошто
вање, плус љубав према другима као
Васа Касапски.
Новинар Миломир Филиповић Фића
је годину дана након смрти Васе
Касапског покренуо иницијативу да му
се подигне споменик у центру Срем
ске Митровице на којем би једностав
но писало Васи Касапском, светском
рекордеру у давању крви.
верен сам да би поред таквог
споменика ко год дошао дуго
застао одавши пошту малом а
тако великом човеку са немерљивом
толеранцијом и љубављу према љу
дима без обзира које су нације, расе,
вера или било ког другог опредеље
ња. Свет би тако упознао нашу хума
ност, говорио је Филиповић.
Нажалост, од ове иницијативе је
прошло неколико година, а спомени
ка још увек нема. У сваком случају, и
улица која носи назив овог хуманог
човека је добар почетак да му се град
у којем је живео на неки начин одужи
за све оно што је урадио током свог
живота. А није мало дати крв 365 пута
и тако спасити много више живота.

Е. М. Н.

У
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Шабац: Мачва - ОФК Бачка
1:1; Чачак: Борац – Радник 3:1;
Београд: Партизан – Чукарички
0:0; Ивањица: Јавор-Матис –
Рад 3:2; Суботица: Спартак ЖК
– Раднички 4:2; Београд:
Вождовац – Земун 6:1; Нови
Сад: Војводина – Младост 2:0;
Крушевац: Напредак - Црвена
Звезда 1:0.

Крагујевац: Раднички (К) –
ТСЦ 2:2; Земун: Телеоптик Нови Пазар 0:0; Инђија: Инђија
– Синђелић 1:1; Ужице: Слобо
да – Јагодина 0:0; Крушевац:
Темнић - ЧСК Пивара су играли
у понедељак; Пирот: Раднички
(П) – Металац 0:1; Нови Сад:
Пролетер – Будућност су игра
ли у понедељак; Бежанија:
Бежанија – Динамо 1:2.

Беочин: Цемент - Братство
1946 2:1; Кула: Оџаци – Омла
динац 2:0; Бечеј: Бечеј 1918 Раднички (З) 2:0; Панчево:
Динамо 1945 - Бачка 1901 4:0;
Нови Сад: Црвена Звезда Раднички (СМ) 0:0; Бачки
Јарак: Младост (БЈ) – Желе
зничар 1:1; Сакуле: Борац –
Дунав 1:1; Нова Пазова: Рад
нички (НП) - Раднички (Ш) 4:0.

Каћ: Југовић - Хајдук (Д) 5:1;
Лаћарак: ЛСК - Хајдук (Ч) 4:0;
Шајкаш: Борац (Ш) – Подуна
вац 2:0; Нови Сад: Индекс –
Славија 1:1; Ердевик: Слога
(Е) – Кабел 1:0; Нови Сад:
Борац (НС) - Хајдук (Б) 2:1; Вој
ка: Сремац – Јединство 0:0;
Темерин: Слога (Т) – Купиново
2:1.

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

01. Бечеј
02. Оџаци
03. Борац
04. Цемент
05. Омладинац
06. Динамо
07. Братство
08. Младо. (БЈ)
09. Ц. Звезда
10. Радни. (З)
11. Желез.
12. Радни. (НП)
13. Дунав
14. Радни. (СМ)
15. Бачка 1901
16. Радни. (Ш)

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

11
12
11
12
11
12
11
12
12
12
11
11
12
12
12
12

9
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
1
2
2

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

1
3
1
2
1
4
3
5
5
7
4
5
8
7
9
9

24:2
16:10
22:9
21:10
25:12
12:10
14:15
20:18
13:23
18:20
9:14
14:16
13:23
10:22
7:20
9:23

28
25
24
24
22
20
18
17
15
13
13
12
8
7
7
7

СРЕМСКА
ЛИГА
Попинци: Напредак - Борац
(М) 1:1; Кленак: Борац (К) Први Мај 2:0; Адашевци: Гра
ничар 1923 – Слобода 2:1; Хрт
ковци: Хртковци – ПСК 2:2;
Инђија: Железничар – Рудар
1:0; Љуково: Љуково – Јадран
0:1; Витојевци: Партизан –
Будућност 3:0; Рума: Словен –
Подриње 2:3.
01. Подриње
02. Железн.
03. Граничар
04. Слобода
05. Први Мај
06. Борац (К)
07. Борац (М)
08. Рудар
09. ПСК
10. Љуково
11. Будућност
12. Хртковци
13. Напредак
14. Партизан
15. Јадран
16. Словен

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
2
1
0

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

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

11:5
18:3
16:7
10:2
16:6
12:7
13:11
9:12
6:8
7:10
11:18
10:18
3:10
8:12
4:19
10:16

18
16
16
16
14
13
11
9
8
6
6
6
5
4
4
3

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Ердевик: Ердевик 2017 –
Напредак 0:1; Шид: Једнота –
Синђелић 1:1; Моровић: Једин
ство – Граничар 1:1; Беркасо
во: Сремац - ОФК Бачинци 1:1;
Кукујевци: Обилић 1993 - ОФК
Бингула 1:0; Љуба: Јединство
(Љ) – Омладинац 1:3
01. Обилић
02. Напредак
03. Ердевик
04. Јединство
05. ОФК Бачи.
06. Синђелић
07. Сремац
08. Једнота
09. ОФК Бингу.
10. Омладинац
11. Граничар
12. Једин. (Љ)

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6 1 0 18:6 19
5 2 0 19:6 17
5 1 1 13:6 16
4 1 2 14:8 13
2 4 1 14:8 10
2 3 2 11:9 9
2 2 3 14:13 8
2 2 3 13:12 8
1 3 3 8:9
6
2 0 5 10:20 6
1 1 5 7:21 4
0 0 7 7:30 0

7
7
7
7
7
7
6
7
6
6
6
7
7
7
7
7

6
5
4
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2
1
0
0

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

1
1
2
0
1
2
2
1
3
3
3
4
5
4
4
6

14:6
9:2
8:5
5:2
8:4
6:6
7:5
6:4
8:6
6:7
9:9
3:10
10:15
3:7
5:11
5:13

18
16
13
13
12
11
10
10
9
9
7
7
6
5
3
1

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

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

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

24:3
12:6
15:4
15:8
12:6
14:5
7:5
10:9
11:14
9:11
6:9
7:12
9:15
2:12
2:17
4:23

21
18
17
16
16
12
11
11
10
9
7
7
4
1
1
0

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

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
4
4
4
3
3
2
2
3
2
2
2
1
1
0

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

1
0
1
2
2
2
2
2
2
4
3
4
5
3
5
6

15:3
15:5
17:10
11:9
10:11
13:7
7:9
7:6
10:11
7:8
14:20
13:14
8:12
6:11
9:16
5:15

18
17
14
13
13
11
11
9
9
9
8
7
6
6
4
1

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГА СРЕМ

OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ПЕЋИНЦИ

Жарковац: Напредак – Фру
шкогорац 4:1; Чалма: Слога Доњи Петровци 3:2; Кузмин:
Граничар (К) - Граничар (О) 3:3;
Сремска Митровица: Митрос Бикић Дол 1:0; Вишњићево:
Хајдук – Полет 3:1; Равње:
Зека Буљубаша – Брестач 1:2;
Пећинци: Доњи Срем 2015 –
Младост 1:2; Рума: Фрушка
Гора – Слобода 6:2.

Сремац 2:3 Хајдук 1932;
Шумар 4:1 Словен; Витез 4:4
Ловац; Камени 1:3 Младост.

Лежимир: Планинац - Борац
(ВР) 3:1; Засавица: Слога (З)
– Напредак 4:0; Ноћај: Ноћај –
Срем 0:2; БСК је био Слобо
дан.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

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

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

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

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

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

22:4
20:8
15:9
19:14
15:15
14:11
13:12
12:11
10:12
10:24
11:11
15:17
10:14
7:8
11:22
6:18

16
16
16
13
13
12
12
10
10
9
7
7
7
6
4
2

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА
Нови Сланкамен: Дунав Цар Урош гост није дошао;
Ириг: Раднички - Слога (К) 1:1;
Крушедол: Крушедол – Фру
шкогорац 3:1; Чортановци:
ЧСК – Планинац 4:0; Марадик:
Слога (М) – Борац 3:0.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

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

5
4
5
5
5
4
5
4
3
4

4
3
2
2
2
1
1
0
0
0

1
1
3
3
0
1
1
3
1
0

0
0
0
0
3
2
3
1
2
4

22:7 13
11:4 10
11:5 9
8:5
9
10:11 6
5:7
4
7:16 4
3:5
3
2:5
1
1:15 0

Младост
Хајдук
Шумар
Сремац
Ловац
Витез
Камени
Словен

5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
4
2
1
1
1
0

0
0
0
1
1
1
0
1

0
1
1
2
3
3
4
4

17:2 15
16:7 12
15:6 12
11:10 7
10:18 4
10:19 4
6:13 3
6:16 1

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

3
3
3
3
4
3
3

2
2
2
2
1
0
0

1
1
1
0
0
1
0

0 15:2
0 10:1
0 8:3
1 7:7
3 3:19
2 1:6
3 1:7

7
7
7
6
3
1
0

ОФЛ РУМА – ИРИГ
01. Једин. (Ру)
02. Полет
03. Слога
04. Једин. (П)
05. Фрушко.
06. Сремац
07. Једин. (К)
08. Граничар
09. Младост
10. Борац
11. 27-Октобар
12. Војводина

6
5
6
6
6
5
5
6
6
6
5
4

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

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

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

8:5
13:2
28:7
16:8
12:11
19:6
8:6
10:17
3:18
8:21
2:17
2:11

15
13
12
12
11
10
6
6
5
4
1
0

Шатринци: 27.Октобар – Вој
водина гост није дошао; Стеја
новци: Борац – Граничар 3:1;
Краљевци: Јединство (К) –
Сремац 1:3; Вогањ: Слога Јединство (Ру) 2:0; Павловци:
Младост – Полет 0:0; Платиче
во: Јединство (П) – Фрушкого
рац 1:3

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

Буди јак - помози
У теретани Матрикс у
Сремској Митровици, 8.
октобра са почетком у 18
часова биће одржано
хуманитарно такмичење.
Такмичење ће се одржати
са циљем да се помогне
Бојани Тарбук из Засави
це, која је оболела од леу
кемије. Организатори так
мичења су Спортски савез
Града Сремска Митровица
и Канцеларија за младе

Сремска Митровица. Так
мичење ће бити организо
вано за мушкарце и за
жене. За мушкарце: бенч
тешка категорија преко 90
килограма, лака категорија
до 90 килограма, пропада
ње и згибови. А за жене:
чучњеви, издржај у згибу и
издржај у трбушњацима.
Сва прикупљена средства
биће уплаћена на рачун
Бојане Тарбук.
С. К.

СА СВИХ СТРАНА

4. OKTOBAR 2017.

АТЛЕТИКА

Ветерани
заблистали

У Бугарској је од 22. до 24.
септембра одржано 27. по реду
Првенство Балкана у атлети
ци за ветеране. Такмичења су
одржана у граду Стара Загора,
а атлетска стаза била је савр
шена, као и организација так
мичења. Репрезентацију Србије
представљало је 62 такмичара
који су освојили 30 златних, 24
сребрне и 28 бронзаних меда
ља, укупно 82, што је рекорд
српске
репрезентације
на
првенствима. На овом првен
ству и Сремска Митровица је
имала своје представнике чији
резултати нису остали незапа
жени. Дијана Шћекић Аштал
ковски је заузела трећа места
у тркама на 400 и 800 метара,
Мирјана Цингели Пајић била је
четврта у трци на 400 метара
и девета у трци на 800 метара.
Милорад Бабић заузео је треће
место у скоку у даљ, Бранислав
Бабић је био други у штафе
ти (балканска-800,400,200,100
метара) и пети у скоку у даљ,
док је Игор Ашталковски заузео
11. место у трци на 100 метара.
Организацију дворанског Бал
канског првенства у атлетици за
ветеране 2018. добила је Срби
ја, датум одржавања је 10. и 11.
март у Београду, док ће се 28.
Балканско првенство одржати у
Словенији - Цеље од 21. до 23.
септембра 2018 године. Б. Б.

ЖОК „ВИЗУРА“ РУМА

Победа на
турниру
ЖОК „Визура“ Рума – најбо
љи српски одбојкашки клуб освојио је овогодишњи, 6.
Меморијални турнир „Јосип
Марковић“ који је 29. и 30. сеп
тембра одржан у Суботици. На
турниру су учествовали и дома
ћи „Спартак“, „Црвена звезда“ и
„Јединство“. Државне шампион
ке су тријумфовале у сва три
меча и тако најавиле успешну
сезону. За најбољу играчицу
турнира је проглашена Сара
Лозо из „Визуре“. Квалитетни
турнир у Суботици одличан је
тест за одбојкашице „Визуре“
пред прву велику утакмицу у
сезони - финале Суперкупа,
која се игра у Спортском центру
„Рума“,10. октобра у 18 часова.

С. Џ.
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У СРЕМУ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН СРЦА

Ојачајте своје срце

К

ао сваке године и ове
године Завод за јавно
здравље Сремска Митро
вица обележио је 29. септем
бар - Светски дан срца под
слоганом „Ојачајте своје срце“
и 1. октобар - Међународни
дан старијих особа под слога
ном „Корак у будућност – пре
познавање талената, доприно
са и учешћа старијих у дру
штву“. У тржном центру „Рода“
у Сремској Митровици, Завод
за јавно здравље у сарадњи
са Црвеним крстом, Општом
болницом и Саветом за здра
вље Града Сремска Митрови
ца спровео је низ промотивних
активности под слоганом
„Пренеси знање, чувај своје
срце“. Активности су спрово
дили здравствени радници,
који су овом приликом мерили
крвни притисак и шећер а
поред тога су делили савете
становништву.
О значају превентивних пре
гледа и о томе какав је однос
друштва према старим особа
ма, говорила је др Бранк а
Малбашић специјалиста соци
јалне медицине.
– Наш задатак је да укажемо
на факторе ризика на које сва
ка особа може да утиче и тако
смањи ризик од обољевања
од кардиоваскуларних боле
сти. Превентивна контрола је
усмерена на целокупно ста
новништво, на све групације,
тако да смо Међународни дан
старих повезали са артериј
ском хипертензијом. Пошто је
артеријска хипертензија фокус
обележавања Светског дана
здравља, ми располажемо
подацима да су болести систе
ма крвотока у Срему на првом
месту са 47 посто у 2016. годи
ни, на другом месту су тумори,
чија је појава у порасту, на

Конференција за новинаре у Заводу за јавно здравље

трећем месту је шећерна
болест, али се уочава и пораст
болести штитасте жлезде –
рекла је др Бранка Малбашић,
специјалиста социјалне меди
цине.
Сарадња Града и здрав
ствених установа у овом слу
чају је од суштинског значаја,
на шта је указао начелник за
здравс твен у и социјалн у
заштиту Војислав Мирнић.
– Градска управа и Савет за
здравље су препознали обаве
зу Града да има анализу
здравственог стања становни
штва, тим поводом је ангажо
ван Завод за јавно здравље,
да изради анализу. Град орга
низује превентивне прегледе
на које треба да се одазовемо,
убудуће Град ће организовати
бесплатне превентивне пре
гледе у селима где доктори
долазе једном до два пута
недељно, такође ћемо обезбе
дити средства за медицински
материјал – рекао је Војислав
Мирнић.
Светски дан срца, 29. сеп
тембар, својим активностима

је обележио и румски Дом
здравља тако што су стручни
тимови свим грађанима који су
дошли у Култ урни центар
мерили шећер у крви, прити
сак, висину и тежину, као и ЕКГ
и давали савете о здравој
исхрани и здравим стиловима
живота.
Овај својеврсни базар здра
вља посетила је и директорка
Дома здравља Јелена Мраче
вић Стојанац која је истакла да
су болести срца водећи узрок
смрти, а да чак 80 одсто пре
времених смрти може да се
спречи контрол ом фактора
ризика као што су пушење,
неадекватна исхрана и физич
ка неактивност.
Повод ом
обел еж ав ањ а
Светског дана срца у Шиду је у
сарадњи Црвеног крста Шид,
Друштва за борбу против
шећерне болести, шидским
Домом здравља и Удружењем
пензионера Шид организована
провера основних здравстве
них параметара свим заинте
ресованим.
Е. М. Н.

ОКРУГЛИ СТО

Грађани у центру пажње

У

четвртак 28. септембра,
у Градској кући у Срем
ској Митровици органи
зован је округли сто на тему
„Услуге у области издавања
личних докумената– искуства
у коришћењу услуга јавне
управе при издавању личних
докумената“.У оквиру нацио
налне кампање „Ја у центру
пажње“,
прик уп љаћ е
се
информације грађана о квали
тету услуга.
– Округли сто организујемо
поводом двогодишњег пројек
та, који реализује централа
Европског покрета у Србији
заједно са Центром европске

политике. Пројекат се реализу
је на територијама дванаест
градова и општина а фокус је
јавна управа у областима
здравства, образовања и изда
вања личних докумената гра
ђана. Грађани, као циљна гру
па овог пројекта треба да се
укључе тако што ће изразити
своје задовољство или неза
довољство, јер не може јавна
администрација да зна њихове
потребе ако они сами не кажу
– рекла је председница Европ
ског покрета у Сремској Митро
вици Љиљана Јосић.
Округлом столу је прису
ствовао и Василије Јовешко

вић, шеф одсека за управне
послове у Полицијској управи
Сремска Митровица.
– Полицијска управа Срем
ска Митровица у оквиру својих
могућности се труди да грађа
нима Срема удовољи у свим
врстама захтева који су везани
за издавање личних карти,
пасоша, возачких дозвола,
држављанства и регистрације
возила. У циљу боље ефика
сности смо организовали
систем заказивања путем
издавања бројева и заказива
ње путем интернета – рекао је
Василије Јовешковић.

С. К.
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VREMEPLOV
4. октобар
1970. Од прекомерне дозе дро
ге умрла америчка певачица
Џенис Џоплин.
1977. УН прокламовале Општу
декларацију о заштити животи
ња, 4. октобар проглашен за
Светски дан заштите животи
ња.
5. октобар
2000. После неуспелих поку
шаја полиције да сузавцем
растера на стотине хиљада
демонстраната у центру Бео
града, који су протестовали
због поништавања председ
ничких избора, грађани ушли у
Савезну скупштину, а нешто
касније и у зграду Радио-теле
визије Србије. Под притиском,
Слободан Милошевић, десето
годишњи неприкосновен лидер
Србије, следећег дана признао
изборни пораз од кандидата
Демократске опозиције Србије
Војислава Коштунице.
6. октобар
1903. Рођен ирски физичар
Ернест Томас Синтон Волтон,
један од пионира нуклеарне
физике, добитник Нобелове
награде за физику 1951. С
Џоном Дагласом Кокрофтом, с
којим је поделио Нобелову
награду, 1929. развио први
атомски акцелератор.
1958. Америчк а нук леарна
подморница Сеа Њолф изро
нила на површину код обале
Нове Енглеске, после два
месеца проведених у морским
дубинама, што је био светски
рекорд у остајању под морем.
7. октобар
1914. Рођен Михаило Лалић,
један од најистакнутијих југо
словенских аутора ратне про
зе.
1959. Совјетски васионски
брод Луна 3 први фотографи
сао тамну страну Месеца.
8. октобар
1856. Велик а Британија је
почела „други опијумски рат“
против Кине, у којем јој се при
дружила и Француска.
1912. Црна Гора је објавила
рат Турској и истог дана напа
ла турске положаје код Ска
дра, чиме је почео Први бал
кански рат.
1970. Нобелову награду за
књижевност добио је руски
писац Александар Исајевич
Солжењицин.
9. октобар
1934. У Марсеју је убијен југо
словенски краљ Александар I
Карађорђевић.
1993. У сукобима Муслимана и
Хрвата у Мостару срушен је
Стари мост, симбол града,
саграђен у 16. веку за време
турске владавине.
10. октобар
1913. Завршена изградња
Панамског канала, дугог 81,6
километара, којим су спојени
Атлантски и Тихи океан.

4. OKTOBAR 2017.

HOROSKOP
ОВАН: Ове недеље
ћете бити у прилично
мутном расположењу,
несигурни и забринути
јер се ништа не одвија онако како
сте планирали. Партнера не
можете и даље заваравати само
лепом причом. Пређите на дела.
Неко олакшање и побољшање
расположења јесте у данима
викенда. Водите рачуна на шта
трошите новац, извлачи вам се из
џепа без икаквог плана.
БИК: Имате неке лепе
и релативно мирне и
спок ојне дане иза
себе али изгледа да је
са тим завршено. Много тога вам
смета када је понашање емотив
ног или брачног партнера у пита
њу. Често обоје нећете успевати
да се суздржите од критиковања.
Пословна ситуација је доста
повољна. Очекујте недељу са
великим активностима.
БЛИЗАНЦИ: Недеља
ће кренути кроз потре
бу да будете макси
мално одговорни и
посвећени својим обавезама. Не
прескачите неке ствари и не оста
вљајте их за сутра, јер је више
него извесно да ћете бити искри
тиковани од стране партнера или
надређених. Доносите закључак
на основу субјективног утиска,
узалуд размишљате о сусрету са
особом која није у вашем емотив
ном домету.
РАК: Сачек ајте да
чујете нечији комен
тар, пре него што
донесете нову одлуку.
Нема разлога да улазите у нову
расправу са неистомишљеници
ма већ своју енергију посветите
конкретном решавању неких акту
елних питања. Слободно можете
да се ослоните на своје пријате
ље и да им поверите неке дели
катне задатке. Супротставите се
особи која подрива ваш пословни
углед.
ЛАВ: Без обзира
колико делујете тајан
ствено пред вољеном
особом, не успевате
да прикријете своје нерасположе
ње или ствари које потискујете у
себи. Не дозволите да вам неко
покреће ниске страсти или жељу
за пословним ривалством. Добро
размислите о својим предностима
и недостацима. Олакшајте своју
савест у искреном разговору са
блиском особом.
ДЕВИЦ А:
Постоје
питања која се реша
вају или тајне које се
откривају, искључиво
у блиском сусрету са драгом осо
бом. У договору са сарадницима
потребно је да остварите сагла
сност и уважавање различитих
интересовања или практичних
циљева. Налазите се у сјајној
форми. Важно је да правилно
ускладите своје жеље и могућно
сти како бисте избегли нове
непријатности.

ВАГА: Уместо да раз
мишљате о нечијим
манама боље је да
озбиљније анализи
рате своје понашање. Покушавај
те да импресионирате своју око
лину на различите начине. Стало
вам је да привучете нечију пажњу
и да оправдате свој углед. Важно
је да имате јаку мотивацију и
добру вољу. Размислите на који
начин треба да саопштите свом
партнеру неке одлуке о уређење
заједничког живота.
ШКОРПИЈА: Уколико
наилазите на хладан
пријем у нечијем дру
штву, размислите о
својим манама. Негде сте погре
шили. Избегавајте непознате
ситуације или сараднике који
својим понашањем ремете вашу
концентрацију. Важно је да сачу
вате присебност духа и самокон
тролу. Динамика нових дешава
ња и заоштрена пословна клима
натераће вас да повучете нове
потезе.
СТРЕЛАЦ: Делујете
напет о,
будит е
довољно стрпљиви
пред
партн ер ов им
захтевима. Не пренагљујете сво
јим одлук ама. У одлучујућим
ситуацијама потребна вам је
нечија асистенција. Нема разлога
да прецењујете своје могућности.
Пријаће вам излазак или шетња
као релаксација. Важно је да пра
вилно ускладите свој разум и
осећања.
ЈАРАЦ: Делујете врло
амбициозно и непре
кидн о прош ирујете
планове или договоре
које имате са сарадницима. Неко
може успешно да реши ваше
финансијске дилеме, потребно је
да се обратите одговарајућој осо
би. Својом комплетном појавом
или стилом изражавања, привла
чите велику пажњу и делујете
врло шармантно да друштво око
себе.

Crkveni
kalendar
Среда, 4. октобар
(21. септембар)
Свети апостол Кодрат (Оданије
Воздвижења)
Четвртак, 5. октобар
(22. септембар)
Свети свештеномученик Фока;
Свети Пророк Јона
Петак, 6. октобар
(23. септембар)
Зачеће Светог Јована Претече
и Крститеља
Субота, 7. октобар
(24. септембар)
Св. првом уч. Текла; Преп.
Симон; Св. краљ Владислав и
преп. Давид Српски - Задушни
це
Недеља, 8. октобар
(25. септембар)
Преподобна Ефросинија; Свети
Сергије Радоњешки
Понедељак, 9. октобар
(26. септембар)
Свети апостол и јеванђелист
Јован Богослов
Уторак, 10. октобар
(27. септембар)
Свети мученик Калистрат

Брускети са
топљеним
сиром
Састојци: 2 везе босиљка, чен
белог лука, 30 г пармезана, 6
кашик а маслиновог уља, со,
бибер, 1 лепиња, 250 г коктел
парадајза, 125 моцареле.

ВОДОЛИЈА: Постоје
неке изненадне ком
плик ације које вас
објективно успорава
ју, тако да непрекидно у ходу сми
шљате различита решења и
користите своје скривене адуте.
У сусрету са сарадницима под
стичете стваралачко расположе
ње, јер не желите да се помирите
са просечним резултатима. Пока
жите већу ноту самокритичности.

Припрема: Босиљак, бели лук,
пармезан и уље помешати и усит
нити у миксеру. Посолити и поби
берити по укусу. Хлеб исећи и
парчиће премазати пастом. Исе
ћи парадајз и моцарелу на круго
ве и поређати преко.

РИБЕ: Практичан дух
и
преду з им љивост
коју изражавате гаран
тују успешне резулта
те на различитим странама. Уме
сто да наметнете своје ставове,
чак и у неким ситуацијама када
околина не показује посебно
интересовање за ваше идеје. У
односу са партнером свесни сте
да имате одређену предност и
нећете дозволити да заједничка
дешавања иду мимо ваше воље.

• Пред нашим судовима
одговарају само они
који се ништа не питају.
• Земља је пренасељена,
али одстојање од човека
до човека је све већа.
• Најтеже је доћи до речи
од оних који немају шта
да кажу.
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Берба грожђа у Гибарцу

БЕРБА ГРОЖЂА У СРЕМУ

Квалитетан и добар род

В

иноградари из шидске општине
ове године бербу грожђа поче
ли су нешто раније него прошле
године. Судећи по приносу и стању
рода, виноградари могу бити задо
вољни. Сушно лето и мање пада
вина утицало је да квалитет грожђа
буде изузетан, са великим постотком
шећера. Мањи род забележен је само
код појединих сорти, што је директна
последица ниских температура у зим
ском периоду.
Изузетно добар род грожђа био је
ове године и у виноградима породице
Жеравица из Шида. Како наводе, за
добар род погодовале су добре вре
менске прилике, али и редовна при
мена квалитених агротехничких мера,
пуно рада и залагања.
- Било је доста сунца у време када
је грођже требало да зри, што је ути
цало на квалитет и сласт рода. Киша
је пала само неколико дана пре бер
бе, али није утицала на смањење
квалитета. Користим агротехничке
мере које имају своју каренцу, а зад
ње прскање винограда радим са пла
вим каменом која није штетна ни за
грожђе ни за људе, а добра је за род
- каже виноградар Горан Жеравица.
Како наводи, ове године је презадо
вољан и родом и квалитетом грожђа.
- У односу на прошлу, али и на неко
лико претходних година, мислим да је
ово једна од најбољих година. Род је
већиод очекиваног, квалитет грожђа
је одличан и нема трулежи, а сласт је
посебно добра. Све је то резултат сун

чаних дана, али и нашег свакодневног
рада у винограду - истиче Жеравица.
Већ деценијама виноградарски
посао се негује у овој породици. Од
рода добијеног у винограду, већи део
искористе за производњу вина и раки
је, само за своје потребе.
- Од домаћих белих сорти грожђа
производимо домаће бело вино, а
од сорте хамбур правимо розе. Тако
радимо годинама, с тим што у односу

Сушно лето и мање
падавина утицало
је да квалитет
грожђа буде изузетан,
са великим
постотком шећера
на неко прошло време сада користи
мо савременију технологију која нам
у великој мери олакшава рад. Има
мо бурад од прохрома која се лакше
одржавају од дрвених буради, кори
стимо електричне муљаче са којима
муљамо грожђе, али и филтере који
додатно избистре вино, талоге који
се стварају при дну. Вино нам увек
буде одличног квалитета, што могу
да потврде и моји најближи пријате

љи са којима га редовно дегустирам
посебно преко зиме - истиче Горан,
један од ретких младих виноградара
који и поред великих обавеза које има
као приватни предузетник, велики део
свог слободног времена посвећује
винограду.
Како каже, та љубав према виногра
дарству му је усађена од малих ногу.
- Још као мали често сам одлазио
у виноград и био сам укључен у цео
процес рада: од прскања винограда,
кошења, одржавања, брања грожђа
до производње вина. Имао сам жељу
да наставим тај посао. Али постоји
још једна чар свега тога, а то је оку
пљање најближих родбине и прија
теља. Баш као некад како ја памтим
бербе у Гибарцу - прича Горан.
А како су некад изгледале бербе
грожђа у Гибарцу, испричао нам је
Горанов отац Марко Жеравица.
- У бербе грожђа некад смо ишли
коњским запрегама и ми Гибарчани
смо се много радовали томе. То је за
нас била права свечаност и једна од
лепих прилика за дружење. У великом
броју смо се окупљали у винограду,
брали грожђе, касније га ручно муља
ли, после чега смо се уз добру храну
и добру капљицу дружили до касно у
ноћ. Зато ми је много драго што данас
у ово савремено доба, ови млади
људи који имају и других начина да се
друже, одржавају ову лепу традици
ју, која је данас код многих Сремаца
помало и заборављена - каже Марко
Жеравица.
М. Н.

