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Мале богиње и
велике будале

Како смо кренули,
не би ме чудило да се
поново вратимо бајању,
лечењу саливањем
олова, пијавицама
и пуштању крви,
крилцима слепог миша
као медицинском
средству у разним
варијантама, хоџиним
записима, некад веома
цењени у свим
конфесијама... па ко
преживи нека прича

Н

а почетку 20. века су инфекције биле водећи узрок
смрти (између 30 и 60 процената), а на крају 20. и
почетку 21. века имају удео између три и пет одсто.
Проценат деце млађих од пет година у укупном броју умр
лих је смањен са 30,4 на 1,4. Уз помоћ вакцине су 1979.
године искорењене из популације велике богиње, што је
био први случај ерадикације неке болести људском интер
венцијом - ово пише на Википедији.
Даље, дневне новине Блиц кажу: „ММР вакцину бије
лош глас због наводне повезаности ове вакцине и појаве
аутизма. А све је почело још у фебруару 1998. године
када је Ендрју Вејкфилд, иначе абдоминални хирург, са
сарадницима у часопису Лансет објавио чланак о томе да
ММР вакцина изазива аутизам. Чланак су пренели многи
медији и тако је почео ланац страха и нове појаве болести
за које се мислило да су искорењене, што се пре свега
односи на мале богиње. Многи аутори касније су на осно
ву тог рада покушавали да потврде корелацију морбила и
аутизма, али нису успели. Поред тога, новинар Сандеј Тај
мса 2004. године открио је да Лансет није проверио све
наводе у чланку пре него што је објављен, као и то да је
Вејкфилд имао финансијску добит од својих трвдњи, које
није могао да образложи. Епилог целе приче је да се
часопис Лансет у потпуности оградио и одбацио тврдње
Вејкфилда, који је избачен из Лекарске коморе Енглеске.“
И сад, у чему је заиста проблем са вакцинацијом?
Зашто се диже толика прашина око недоказаних тврдњи и
зашто се деца излажу непотребном ризику да оболе од
заразних болести? Да ли су родитељи заиста само неод
говорни или је овде у питању растакање друштва које
нема ко да спречи?
Просто је ван памети да се у данашње време поставља
питање да ли децу треба вакцинисати. Хистерија на дру

штвеним мрежама само потврђује колико смо као друштво
запуштени, јер здравствене власти више брину о тран
сплантацији органа (у тој области кампања јавног сервиса
је на завидном нивоу) него о превенцији.
Гледала сам неко вече емисију у којој је гостовала изве
сна госпођа која заступа став да вакцинација не сме да
буде обавезна, већ да родитељи сами могу да одлуче да
ли ће децу пелцовати или не. Сутра нека друга госпођа
може рећи као децу не треба школовати, и како родитељи
сами треба да одлуче о томе да ли ће децу слати у школе
или не.
Слобода избора је дивна ствар само под условом да
подразумева и одговорност. Па ако нећеш да вакцинишеш
дете, добро, али ако се твоје дете сутра добије мале боги
ње, изволи па плати лечење и лекове. Па ви даме и госпо
до, инжењери, адвокати, службеници, аутомеханичари,
фризерке, професори историје и остали – шта знам којих
сте све струка, кад се ви боље разумете у вакцине и иму
низацију од лекара специјалиста и научника, је л’ може
тако? Да ли баш у потпуности прихватате одговорност за
здравље и живот свог детета или се само правите важни и
пратите моду на интернету?
анас се прича о штетности вакцинације, већ сутра
ћемо, како ствари стоје, озбиљно разговарати о
забрани абортуса, можда ће неко предложити и да
се забрани школовање за женску децу, ко зна? И за деце
нију две успећемо да поништимо све оно што је у про
шлих сто година усвојено као тековина науке и цивилиза
ције. А онда нам остаје још само бајање, лечење салива
њем олова, пијавице и пуштање крви, остају нам крилца
слепог миша као медицинско средство у разним варијан
тама, хоџини записи, некад веома цењени у свим конфе
сијама... па ко преживи нека прича.
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НОВИ ЦЕНОВНИК ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Све скупље колективно
становање

Милош Ковач

Н
Казна за стамбене
заједнице које не
изаберу управника се
крећу од 50.000 до два
милиона динара.
Важно је да се уведе
ред и да се стамбене
заједнице организују
како би зграде у
којима живе почеле
да личе на нешто,
напомиње Милош
Ковач, директор
Градског становања

а седници Скупштине Града
Сремска Митровица 29. сеп
тембра одборници митровачког
парламента већином гласова усвоји
ли су одлуку по којој је минимална
цена текућег одржавања зграда, за
све оне скупштине страна које се
одлуче да им зграду одржава Градско
становање, од 1. јануара наредне
године 550 динара, а инвестиционо
одржавање 250 динара месечно.
Због тога је прво питање за дирек
тора Градског становања Милоша
Ковача, која је разлика између теку
ћег и инвестиционог улагања, и где
по овом новом ценовнику спада одр
жавање хигијене зграде?
- У текуће одржавање спадају разни
видови поправки, одржавање хигије
не у згради и испред зграде, кречења,
одгушивање канализације, замена
расвете, одржавање лифта, чишће
ње сливника и олука, сервисирање
противпожарних апарата и слично.
Инвестиционо одржавање подразу
мева све оне радове који повећавају
вредност објекта, попут постављања
фасаде, уградње лифта, видео над
зора, замене крова или улазних вра
та – наводи Ковач за М новине.
Градско становање је послало при
мерке нових уговора председницима
скупштинама станара, како би се упо
знали са новим ценама и новом пону

дом. У систему Градског становања
тренутно се налази 200 зграда, а
свега трећина плаћа нешто нижу
цену одржавања зграда. Остали тре
нутно плаћају између 500 и 800 дина
ра месечно.
- Поред послова на текућем одр
жавању, ми ћемо за оне стамбене
заједнице које се одлуче да прику
пљају средства и за инвестиционо
улагање, евиденцију водити бесплат
но. Такође за све стамбене зграде
које се одлуче да послују са нама, ми
ћемо прикупити комплетну докумен
тацију за регистровање по новом
Закону о становању и одржавању
зграда, јер су оне сада обавезне да
се региструју као правна лица, што
значи да подлежу комплетној контро
ли пореске управе. Сва средства која
су затечена на рачуну стамбених
зграда пребацују се у инвестициони
фонд – објашњава Милош Ковач,
директор Градског становања Срем
ска Митровица.
У Сремској Митровици постоје и
зграде које нису у систему одржава
ња Градског становања, а притом
изгледају такође репрезентативно.
Примери за то су, између осталих и
зграда број 12 у Насељу Марко Пери
чин Камењар и зграда број 30 у Насе
љу Матија Хуђи. Захваљујући анга
жовању председника скупштине ста
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Градско
становање је
послало
примерке нових
уговора
председницима
скупштинама
станара, како би
се упознали са
новим ценама и
новом понудом.
У систему
Градског
становања
тренутно се
налази 200
зграда, а свега
трећина плаћа
нешто нижу цену
одржавања
зграда. Остали
тренутно
плаћају између
500 и 800
динара месечно
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Нови ценовници за зграде које одржава Градско становање

Од наредне године
почиње кажњавање

Зграде у Насељу КП Дом без скупштина станара

- Све стамбене зграде у Мачванској
Митровици, готово све стамбене згра
де, у Насељу КП Дом немају скупшти
не станара – наводи Ковач.
Уколико станари ових зграда до
јуна наредне године не изаберу пред
седника скупштине станара, биће им
додељен професионални управник,
којег ће плаћати 300 динара месечно.

- Казна за стамбене заједнице које
не изаберу управника се крећу од
50.000 до два милиона динара. Није
важно да ли ће се зграде одржавати
преко нас или не, важно је да се уве
де ред и да се стамбене заједнице
организују како би зграде у којима
живе почеле да личе на нешто –
напомиње Милош Ковач.

нар а,
функц ио н иш е
интерф он,
редовно се одржава хигијена зграде,
ходници су окречени, а на свим спра
товима функционише расвета. У
овом зградама станари су схватили
да тиме што су средили свој стан
нису завршили са обавезама око
зграде, а захваљујући преданошћу
председника се сви кварови откла
њају у веома кратком року. Па тако
станари зграде број 30 у Насељу
Матија Хуђи месечно за одржавање
зграде издвајају 350 динара.
Многе не интересује да зграда у
којој живе буде чиста и репрезента
тивна. Има оних који би се можда и
прихватили ове обавезе, али под
условом да добијају месечну надок
наду за то. Но, на станарима је да се
договоре да ли ће издвајати новац за
плату председника или не.
- Тренутно само једна зграда у
Насељу Матија Хуђи, која је у систе
му Градског становања, плаћа пред
седник а. Сада када смо послали
нове уговоре и објаснили шта су оба
везе управника стамбене заједнице,
од 30 председника који су дошли на
разговор, њих 20 је питало на који
начин могу да буду плаћени за свој
рад. Скупштина станара је та која
одлучује о томе – објашњава Милош
Ковач.
Б. Селаковић
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СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Очекивана реализација буџета

Н

а седници Скупштине
града Сремска Митро
вица која је одржана
у среду, 1. новембра, усво
јен је извештај о извршењу
одлуке о буџету града Срем
ска Митровица за период од
1. јануара до 30. септембра
2017. године. Остварење
буџета за овај период износи
54, 69 посто.
– Реализација буџета је у
границама очекиваног. Није
дан план не може потпуно да
се оствари. Оно што је битно
да грађани знају, јесте да је
акценат овог буџета на вели
ким пројектима, подвожњаку
и затвореном базену – иста
као је Душко Шарошковић,
начелник Градске управе за
буџет и финансије.
Према речима градона
челника Владимира Сана
дера, у првих девет месеци
смањен је приход од пореза
на имовину, што је после
дица законске регулативе
и могућности да грађани
користе репрограм за рани
је пореске обавезе. Како је
рекао Санадер, приход од
пореза на имовину је за пет
одсто мањи од очекиваног.
На седници је усвојена
одлука о закупу пољопри

Владимир Санадер

вредног земљишта које је у
државној својини. Реч је о 96
хектара на територији Града
Сремска Митровица, који се
дају у закуп на 30 година.
– Добићемо новог инвести
тора, ради се о фирми „Јајла
Филиз“ која ће подићи погон
за прераду и засад воћа на
96 хектара у катастарским
општинама Лаћарак и Чал
ма. Њихова инвестиција ће
у наредне три године пре
машити два милион
 а евра.
Земљиште је дато у закуп
по цени од 207 евра по хек
тару. У плану је запошља

Владимир Настовић

вање око 120 људи, што у
воћњаку, што у преради јабу
ка. Комисија Министарства
пољопривреде је процени
ла да је предложени бизнис
план ове фирме у реду и
да се земљиште може дати
у закуп. Обавезе фирме ће
бити јасно дефинисане уго
вором који налаже да инве
ститор мора у року од три
године да подигне засаде
јабуке. Рад фирме пратиће
пољопривредна инспекција
која ће реаговати у случа
ју да дође до не испуњења
обавеза – рекао је Влади

мир Санадер градоначелник
Сремске Митровице.
На седници је усвојена
урбанистичка одлука која
се тиче изградње нове фар
ме свиња у Дивошу. Према
речима начелника за пољо
привреду, Владимира Насто
вића у питању је озбиљна
фарма која ће, као све друге
озбиљне инвестиције, имати
подршку локалне самоупра
ве.
На прошлонедељној сед
ници усвојене су и измене
програма рада ЈКП Регионал
на депонија Срем – Мачва и
Предшколске установе Пче
лица. Такође, одборници су
усвојили и одлуку о плану
детаљне регулације целине
2 источног дела Града Срем
ска Митровица, као и план
детаљне регулације архео
лошког налазишта Глац.
Усвојен је и извештај коми
сије за признања. Овогоди
шњи добитник Новембарске
награде је Драган Милоше
вић из Мачванске Митрови
це, док су добитници Плаке
те града бродоградилиште
Vahali из Мачванске Митро
вице и Александар Коваче
вић из Сремске Митровице.

Светлана Котаранин

Добитници градских признања

С

купштина града Сремска Митро
вица донела Одлуку о наградама
и јавним признањима града Срем
ска Митровица. Овом Одлуком, између
осталог, утврђено је да се Новембарска
награда додељује грађанима у знак при
знања за значајна достигнућа у разним
областима друштвеног живота и то сва
ке друге године, док се Плакета доде
љује правним лицима и грађанима који
су се посебно истакли својом делатно
шћу на хуманитарном, културном и дру
гом плану. Новембарска награда и Пла
кета додељују се поводом Дана града.
Новембарску награду и Плакету гра
да додељује Скупштина града на пред
лог Комисије за признања.
Комисија за признања Скупштине
града Сремска Митровица, као овла
шћено радно тело, на седници одржаној
31. октобра 2017. године предложила
је да се Новембарска награда за 2017.
годину додели Драгану Милошевићу из
Мачванске Митровице. Драган Мило
шевић иза себе има 20 година хума
нитарног рада. Донације је доносио у
Општу болницу Сремска Митровица

и то: медицински материјал и опрему,
резервне делове, униформе за болнич
ко особље, инструменте за операцио
не сале итд. Специјалној школи „Ради
вој Поповић“ пружао је материјалну и
финансијску помоћ. Донирао је Црвени
крст Сремска Митровица, Месну зајед
ницу Мачванска Митровица и основну
школу у Мачванској Митровици.
Комисија за признања Скупштине
града Сремска Митровица на седни
ци одржаној 31. октобра 2017.године
предложила да се Плакета града доде
ли Бродоградилишту Vahali Shipyards и
Александру Ковачевићу, члану Општин
ског удружења са Дауновим синдромом.
Холандска компанија Vahali која је
основана 1923.године, у граду Сремска
Митровица послује од 2013.године. Код
нас је до сада направљено 12 путнич
ких бродова и на десетине теретних.
Компанија запошљава 450 радника са
тенденцијом раста сваке године. Ком
панија Vahali у сарадњи са Средњом
техничком школом „Никола Тесла“ и
смером бравар-заваривач унапређу
је идеју развоја дуалног образовања у

граду, али и Републици Србији. Vahali
је као друштвено одговорна компанија
извршила реконструкцију свлачионица
ФК „Подриње“, помогла је обнову врти
ћа, талентовану децу и такмичења, као
и маргинализоване групе и социјално
угрожене породице.
Александар Ковачевић, члан Општин
ског удружења са Дауновим синдромом
града Сремска Митровица рођен је
29. Септембра 1997. године у Сремској
Митровици. Основну школу завршио
је у Сремској Митровици са одличним
успехом. Након тога похађао је Средњу
школу са домом ученика „Милан Петро
вић“ у Новом Саду. У току школовања
учествовао је у многим спортским, дру
штвеним и културним активностима и
представљао је школу на разним школ
ским, регионалним и републичким так
мичењима. Веома је успешан спорти
ста, пливањем се бави од своје четврте
године и члан је Пливачког и ватерполо
клуба „Срем“ из Сремске Митровице
и Пливачког клуба Спортског друштва
„Милан Петровић“ из Новог Сада. У сво
јој каријери освојио је 51 медаљу.
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П

рошлог четвртка, 2.
новембра, радове на
изградњи нове згра
де основне школе „Добро
сав Радосављевић Народ“ у
Мачванској Митровици, оби
шао је градоначелник Вла
димир Санадер.
– Завршена је такозвана
сива фаза градње и убачена
је столарија. Вредност друге
фазе радова је 40 милиона
динара, а почетком марта
се очекује завршетак радо
ва. Средства за опремање
школе намештајем обез
бедило је Министарство
просвете. Планирана вред
ност изградње школе је 150
милиона динара, а ми ћемо
је изградити за 110 мили
она динара, што предста
вља уштеду за буџет. Стару
школу ћемо срушити и на
том месту изградити спотр
ску дворану и кабинете за
наставу – рекао је Влади
мир Санадер.
Према речима извођача
радова Горана Стојковића
предстоје завршни радови
на инсталацијама, зидовима
и подовима у учионицама и
мокрим чворовима, а ради
ће се и на прикључењу згра
де школе на грејање, водо
вод и канализацију.
Обиласку радова приси
твоаво је Слађан Папић,
директор школе „Добросав

МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА

Ђаци ускоро
у новој школи

Радосављевић Народ“.
– Почетак друге фазе
радова значи да се прибли
жавамо пресељењу у нову
зграду, у којој ћемо имати
далеко боље услове за рад.
За 14 учионица смо добили
новац за комплетан наме
штај, а конкурисали смо за
додатна средства која су
нам потребна за опремање
остатка просторија – рекао
је Слађан Папић.
С. Котаранин

Слађан Папић и Владимир Санадер

ЈКП КОМУНАЛИЈЕ

Цистерна за чистије улице

П

рошлог петка 3. новембра
у дворишту ЈКП Комуна
лија промовисана је нова
цистерна за воду. Тим поводом
новинарима се обратила пиар
предузећа Тамара Милковић.
Она је између осталог рекла:
– Цистерна је капацитета 10
хиљада литара воде и првен
ствено ће се користити за пра
ње улица. Секундарна улога
цистерне ће бити у току кризних
ситуација и нестанка воде, тада
је цистерну могуће користити за
снабдевање становништва пија
ћом водом. Цистерна ће ради
ти у вечерњим часовима поне
дељком, четвртком и недељом.
Иначе, цистерна је купљена соп
ственим средствима ЈКП „Кому
налије“, а коштала је 11,9 мили
она динара – рекла је Тамара
Милковић.
В. Ц.
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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СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ МИХИЗ“ ИРИГ

Ученици понос школе
С

Реалност је таква да
смештајних капацитета
недостаје за ученике
који уписују ову
средњу школу,
а долазе из околних
места. Изградњом
Дома ученика, деци би
се омогућило да лакше
завршавају своје
дневне обавезе, а и
већи број деце би
се одлучио да
упише ову школу

редња стручна школа „Бори
слав Михајловић Михиз“ из Ири
га спада у ред млађих школа, а
основана је 2009. године. Школа носи
назив по Бориславу Михајловићу, чу
веном књижевнику, критичару и песни
ку. Школа уписује ученике за стицање
образовних профила - виноградар
- винар и кулинарски техничар. Иако
релативно „млада“ школа, већ влада
велико интересовање за упис, а томе
доприносе и успеси ђака који је поха
ђају.
- Ове године је 150 ученика уписано
на два смера - кулинарски техничар и
виноградар винар, оба су четворогоди

шња смера. Нешто је мање деце него
ранијих година из разлога што немамо
више смер туристички техничар. Ми
слим да је можда мало дошло до пре
засићења на тржишту, али гледаћемо
да временом тај смер поново актуе
лизујемо, с обзиром на то да је наша
општина окренута ка развоју туризма
па ће самим тим струка туристички
техничар бити битна. Ми смо повезали
трговину, туризам, угоститељство и по
љопривредну производњу и прераду
хране – каже директорица ове школе
Исидора Бирињи.
Како је директорица истакла, ове го
дине је велико интересовање владало

Изградња Дома ученика
Оно што се неко време већ полеми
ше јесте потреба изградње ученичког
дома у Иригу, а поводом чега је и
министар просвете Младен Шарчевић
био гост овој Општини. Реалност је
таква да смештајних капацитета недо
стаје за ученике који уписују ову сред
њу школу, а долазе из околних места.
Изградњом Дома ученика, деци би се
омогућило да лакше завршавају своје
дневне обавезе, а и већи број деце би
се одлучио да упише ову школу.
- Оно што је карактеристично за оба
смера јесте да су већина деце су пут
ници. Само два ученика су са терито
рије општине Ириг. Оно што јесте

проблем то је путовање. Ова деца
имају организован превоз који их
довезе до школе и након школе их
врати кућама. Далеко лакше за ту
децу би било да постоји ученички дом
где би лакше извршавали своје днев
не обавезе. Имамо доста ученика који
приватно станују. Изградња ученичког
дома би била вишеструко значајна.
Постојање дома би омогућило да се
ученици из неких удаљених места
определе да упишу ову школу, овако
је то немогуће – каже директорица и
додаје да би Ириг, изградњом ученич
ког дома, постао место где се млади
враћају.
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Исидора Бирињи

за упис на смер кулинарски техничар.
Сва места су попуњена, а број бодо
ва који је потребан за упис се такође
повећао.
- Оба смера су изузетно перспек
тивна. Ове године, на смеру кулинар
ски техничар су попуњена сва места,
интересовање је било изузетно вели
ко, тражило се место више. Кулинар

ски техничари одмах након завршетак
школовања налазе посао, јер они у то
ку школовања један део практичне на
ставе обављају у ресторанима. Самим
тим, они већ успостављају контакте и
углавном ту и остају. На завршној годи
ни чак имамо и мало проблема са ма
турантима, јер су већ толико запосле
ни у ресторанима, да често школа зна
и да трпи због посла. Винар виногра
дар је до сада био огледни смер, ове
године је прешао у систем. Тај смер
није још увек довољно препознат од
стране ученика и њихових родитеља,
али мислим да ће се то ускоро проме
нити. Ученици који уписују смер вино
градар винар имају много активности.
У току школске године они брину о
винограду, пеку ракију, завршавају по
слове око вина које се налази у нашем
винском подруму – додаје директори
ца Бирињи.
Школска година овим ученицима
је почела бербом грожђа у школском
винограду, што већ постаје традиција.
Иначе, школа поседује четири хектара
винограда, а у раду учествују како уче
ници, тако и наставници.
- Након бербе грожђа, ученици су

Вино са Михизовим именом
Школа „Борислав
Михајл овић
Михиз“ у свом власништву има чети
ри хектара винограда. Ове године су
имали три тоне грожђа. Како је још
увек у току верификација проширене
делатности, Школа нема право да се
бави продајом вина које ђаци произ
веду, али након што се изврши вери
фикација, Школа ће имати прилику да
своје производе, вино и храну, пласи

ра на тржишту. Недавно су вођени
разговори са Михизовом ћерком, која
је одобрила да се именом њеног оца
зове врста вина, а коју намеравају да
представе тржишту. Њен једини услов
био је добар квалитет, у чега не сум
њамо. Након што се то догоди, план
је и отварање школског ресторана
који за сада служи само за практичну
наставу.

9

Вечера за Стинга
Светски познат музичар Стинг одр
жао је концерт 17. септембра у Ком
банк Арени. Тим поводом су четири
ученика школе „Борислав Михајло
вић Михиз“ смера кулинарски техни
чар, заједно са својом наставницом
учествовала у припреми хране за
њега.
- Оно што је посебно актуелно ових
дана, то је да су ученици кували у
Арени са главним куваром Стинга
што је једно огромно искуство за
њих. Кувало се за око 60 људи и тада
су се ученици срели са неком храном
коју до сада нису имали прилику да
виде, науч
 или су нешто ново и
остварили контакте. Показали су се
веома добро, што мене чини веома
поносном – истиче директорица
Бирињи.
били ангажовани око „Пударских да
на“, а узели су учешће и на Фестивалу
„Укуси Војводине“ у Новом Саду где су
стекли веома лепо искуство. Након то
га, представили су се и у Крчедину на
традиционалној „Пасуљијади“. За до
делу Михизове награде је Библиотека
ангажовала нашу школу да припреми
послужење и опет су ученици оправ
дали поверење и радили најбоље што
могу. Они промовишу школу у најбо
љем светлу. Све што су до сада ура
дили је резултат искључиво њиховог
рада. Оно што је још карактеристично
за њих јесте да они учествују у број
ним хуманитарним организацијама. Уз
свој рад и труд помогну неком коме је
помоћ заиста потребна, сви се макси
мално ангажују. Много сам поносна на
ту децу – каже Исидора Бирињи, мла
да директорица која је на овој функци
ји годину дана. 
Сања Станетић
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ИНЂИЈА

Тражи се суинвеститор
за аквапарк

О

пштина Инђија тра
жи суинвеститора за
изградњу аквапарка,
како би тај пројекат коначно
био реализован. Средином
2015. најављивана је изград
ња аквапарка у Инђији чији је
инвеститор требало да буде
компанија која је власник
аутлета, а у чијој близини је
и планирана изградња. Тада
је речено да ће у Инђији бити
изграђен аквапарк по узору
на оне у Дубаију, а пројекат
је процењен на 40 милиона
евра. Отворени део парка
требало је да се простире
на 100 хиљада квадратних
метара, а затворени на 10
хиљада квадратних метара,
како би посетиоци могли да
уживају у комплексу и током
зимских месеци.

Како је потврдио председ
ник Општине Инђија Влади
мир Гак, на тој локацији већ
је урађена бушотина, која
је показала присуство гео
термалне воде температуре
од 61 степен, на дубини од
1.300 метара.
-Општина Инђија интен
зивно помаже да се пронађе
адекватан суинвеститор за
изградњу аквапарка. У пита
њу је веома озбиљан проје
кат, у који је до сада уложе
но пола милиона евра- каже
Гак и додаје:
-То ће бити једна нова
туристичка
дестинација,
не само за Инђију, већ и за
земље у окружењу. Оче
кивања су да туристи из
Мађарске, Хрватске, Сло
веније... дођу на два, три

Аквапарк ће се налазити у близини
аутлета у Инђији (фото-www.blackoak.rs)

дана и потроше одређена
средства, што би требало
да допринесе и даљем раз
воју наше општине. То значи
да ћемо добити нова рад
на места, више средстава у
буџету од боравишних такси
и друго.
Како истиче председник
Општине Инђија средстава

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Програмско буџетирање

П

рошлог уторк а 31. октобра у
Сремској Митровици, одр
жана је презентација Про
грама Ексчејнџ 5. Програм ће
бити реализован у осам градова
и општина у Србији, а заједничко
потписивање Меморандума о раз
умевању уследиће у Београду.
Презентацији програма прису
ствовао је Душко Шарошковић,
начелник Градске управе за буџет
и локални економски развој.
– Ми хоћемо да напредујемо и
зато смо се пријавили на овај кон
курс. Наши резултати су добри
када је у питању програмско буџе
тирање, а ми хоћемо да буду још
бољи у чему ће нам помоћи ова
обука. У овом случају не добија
ју се паре него знање. Митровица
је прошла на конкурсу, а то значи
да ће процес буџетирања бити на
далеко вишем нивоу. Када се обу
ка заврши бићемо у могућности да
стечена знања и искуства пренесе
мо на друге локалне самоуп
 раве .
Ова обука је организована за оне
који раде на програмском буџету –
рекао је Душко Шарошковић.
Програм је представио Алек
сандар Маринковић, кординатор
планирања и програмског буџети
рања.

Душко Шарошковић

–Ово је један од највећих проје
ката који подржава локалне само
управе, ово је пета фаза тог про
јекта који финансира Европска
унија. Овај програм се састоји из
две компоненте, једна се односи
на управљање имовином, док се
друга односи на планирање и про
грамско буџетирање. Тим пово
дом ми смо расписали конкурс
за локалне самоуправе где смо
имали 41 пријаву, а изабрали смо
осам локалних самоуправа, које
ће добити подршку у виду обуке
од новембра ове године до априла
следеће године – истакао је Алек
сандар Маринковић.
С. К.

која ће се „слити“ у буџет,
локална самоуправа ће моћи
да уложи у инфраструкту
ру, те је проналажење од
суинвеститора за изградњу
аквапарка значајна за све
становнике општине Инђија,
али и за инвеститоре који су
започели поменути пројекат.
М.Ђ.

ИНЂИЈА

Превоз студената

Студенти са пребивалиштем на територији
општине Инђија и ове године могу да оства
ре право на регресирање трошкова превоза
у међумесном саобраћају до краја буџетске
2017. године средствима из буџета АП Војво
дине. Студенти су дужни да најкасније до 1.
децембра поднесу захтев Општинској упра
ви општине Инђија - Одељењу за друштвене
делатности.
Право може остварити студент који има
пребивалиште на подручју општине Инђија,
свакодневно путује на међумесној релацији
од места становања до високошколске уста
нове, школује се на терет буџета, први пут
уписује годину студија, није корисник услу
га смештаја у студентским центрима и није
корисник студентских стипендија и кредита
Министарства просвете и науке, Владе АП
Војводине, локалне самоуправе, Републич
ке фондације за развој научног и уметничког
подмлаткам Фонда за стипендирање дарови
тих студената Универзитета у Новом Саду и
других, разних фондација.
Подносилац захтева је дужан да уз захтев
приложи личну карту или уверење о пребива
лишту, потврду факултета о редовно уписа
ном семестру на терет буџета РС, потврду да
није корисник смештаја у студентском центру,
фотокопију индекса, доказ да свакодневно
путује на међумесној релацији од места ста
новања до високошколске установе коју поха
ђа (копија месечне карте или 30 појединачних
карата превозника) и фотокопију текућег или
штедног рачуна отвореног на лично име.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Локална самоупрва
и људска права

У

четвртак 2. новем
бра у Градској
кући у Сремској
Митровици, одржан је
семинар на тему „Уло
га локалне самоуправе
у заштити и промоцији
људских права“. Семи
нар је одржала Снежа
на Кнежевић, заменица
покрајинског омбудсма
на са сарадницим.
На одржавању семи
нара присуствовала је
Светлана Миловановић,
заменица градоначел
ника Сремске Митров
пце.
– Теме на семинару
тичу се улоге покрајин
ског омбудсмана, права
деце и права национал
них мањина. Учеству
ју сви представници
локалне
самоуправе.

Светлана Миловановић

Циљ је да добијемо
потребне информаци
је које ће нам бити од
користи приликом отво
рања Kанцеларије за
заштитника права гра
ђана – рекла је Светла
на Миловановић.
Семинар је одржа

ла Снежана Кнежевић,
земеница покрајинског
омбудсмана за равно
правност полова.
– Циљ семинара је
да се запослени у град
ској управи и јавним
предузећима упознају
са радом покрајинског
заштитника
грађана.
Међутим,
најважнији
циљ је да се запослени
едукују за рад са посеб
ним групама као што
су жене, деца и наци
оналне мањине у циљу
боље заштите права
грађана. Ово је први од
семинара који ћемо одр
жати на подручју Војво
дине, а почели смо са
Сремском Митровицом
– истакла је Снежана
Кнежевић.

С. К.

8. НОВЕМБАР МЕЂУНАРОДНИ ДАН УРБАНИСТА
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ГОДИШЊИЦЕ

Полагање
венаца

Лаћарак
У среду 1. новембра обележено је 73
године од ослобођења Сремске Митро
вице и Лаћарка од окупатора у Другом
светском рату. Погинулима су почаст
одали, поред представника митровач
ког СУБНОР – а, представници борачких
удружења из Брчка, Бијељине и Вукова
ра.
Венци су положени у Лаћарку у центру
села, а након тога на спомен обележ
ју код Железничке станице у Сремској
Митровици. Присутни су истакли да је
сећање на овакве догађаје и преношење
традиције на млађе генрације, обавеза
свих нас.

Митровачки
урбанисти у Нишу

У

н о в е м б а р с к и м
данима и светкови
нама Града Срем
ска Митровица обележа
ва се и Међународни дан
урбанизма. Митровачки
урбанисти свој дан про
воде радно, учешћем на
26. Међународном сало
ну урбанизма у Нишу. На
Салону ЈП Урбанизам
представиће свој рад и
град Сремску Митрови
цу са четири плаката,
односно рада. У питању
су Просторни план Гра
да Сремска Митровица
са темом Имплемента
ција просторног плана
– одговорног просторног
планера Мирјане Вашут,
док је плакат израдила
Данијела Карашићевић.
Затим, План генералне
регулације Целина 2 –
источни део града Срем
ска Митровица – који је
урадио одговорни урба
ниста Младен Врзић, а
израду плаката потпису
је Никола Симић. Ту су

и План детаљне регу
лације „Хумано гробље
у Сибачу“ одговорног
урбанисте Рајка Милан
сковића, а синтеза пла
на и израда плаката
припада Ивани Ђукић,
и на крају Урбанистич
ки пројекат архитектон
ске разраде локације
за храм вина у Шуљму,
одговорног
урбанисте
Младена Врзића, док је
синтеза пројекта и изра
да плаката дело Милице
Хрустић.
И за подсећање, да би
задовољио своје потре
бе човек гради и уређу
је свој животни простор
чувајући и повећавају
ћи његове могућности.
Интервенције човека у
простору треба да буду
усаглашене са природом
и њеним капацитетима
и достигнутим нивоом
урбаног развоја. Најбо
љи резулати се постижу
хармоничним односом
између природе и и људ

Сремска Митровица

Мирјана Вашут

ских потреба. Планови
ма се наслућују главни
токови развоја и олакша
ва им се путања реали
зације.
Просторн
 о и урбани
стичко планирање је
увек на почетку изгард
ње градова.
Спрега просторног и
урбанистичког планира
ња је у чињеници да се
ниједно насеље не може
посматрати изоловано у
односу на своју околину.

На сремскомитровачком православ
ном гробљу, у недељу, 2. новембра, Зо
ран Мишчевић, заменик начелника Град
ске управе за културу, спорт и омладину
положио је цвеће на гробницу интерни
раних бораца из Првог светског рата.
Мишчевић је том приликом напоменуо
да се не смеју заборавити догађаји који
су значајни за нашу историју.
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ЗАШТО СЕ У 21. ВЕКУ БОЈИМО ВАКЦИНАЦИЈЕ?

Лажни стручњаци
плаше родитеље
Непроверене информације о штетности вакцина, навођење нерелевантних истраживања, пласирање полуинформација и ширење параноје од стране нестручних особа, обеспокојавају јавност и доводе нас у ситуацију да број осетљивих особа расте,
а самим тим и могућност избијања епидемије - истиче епидемиолог др Јандрић
Кочић

Л

е ка ри
ми тро вач ког
Завода за јавно здра
вље поручују да није
истинита информација да је
на територији Срема реги
строван случај обољења од
малих богиња. Међутим, у
последње време очигледан
је утицај покрета против
обавезне вакцинације, као и
неких јавних личности који
преко друштвених мрежа
агитују да је вакцинација
заправо штетна, па је проце
нат вакцинисане деце еви
дентно у опадању.
Шта о овом питању кажу
стручњаци и да ли су аргу
менти медицинске науке
довољни да убеде родите
ље да су вакцине безбедне
и ефикасне?
 Имајући у виду епидеми
је у Пчињском и Рашком
округу и Италији, Бугарској,
Румунији и шире, као и
чињеници да је у питању
ве о ма за разна болест,
постоји реална могућност за
уношење и ширење ове
болести. Да би се спречио
настанак и ширење епиде
мије малих богиња потребно

Др Јасмина Јандрић Кочић

је имати висок вакцинални
обухват тј. да сва деца при
ме две дозе ммр вакцине до
поласка у школу. У Србији је
систематска имунизација
деце обавезна, што у пракси
значи да вакцине обезбеђује
држава. У многим државама
вакцинација је препоручена,
па трошкови имунизације
падају на терет родитеља,
али се упис деце у вртиће и

Др Милена Митровић Ковиљац

школе условљава прима
њем свих препоручених вак
цина  објашњава епидемио
лог др Јасмина Јандрић
Кочић и додаје:
Иако је велики притисак
медија и интернет група,
потребно је послушати саве
те стручњака из области јав
ног здравља који поседују
адекватно знање и струч
ност. Непроверене инфор

мације о штетности вакцина,
навођење нерелевантних
истраживања и пласирање
полуинформација и ширење
параноје од стране неструч
них особа, обеспокојавају
јавност и доводе нас у ситу
ацију да број осетљивих
особа расте, а самим тим и
могућност избијања епиде
мије  истиче др Јандрић
Кочић.
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ВИШЊИЋЕВИ ДАНИ

Реч родитеља

Светлана Матијевић

У знаку јубилеја

Амела Осмић

У Дечијем диспанзеру пита
ли смо једну мајку да ли су
њена деца примила вакцине и
њен став о томе. Не желећи да
се фотографише за новине,
нити да се представи, она је
рекла да су јој деца вакциниса
на, али само из разлога што је
била у обавези да то уради,
како не би плаћала новчану
казну. Каже, да је свакако за
вакцинацију, али да нема пове
рење у вакцине које нису са
Института Торлак.
Друга мајка, коју смо такође
срели у Дечијем диспанзеру
рекла је да је за вакцинацију и
да јој је дете вакцинисано ММР
вакцином, јер се брине за
његово здравље, али ни она
није желела да се представи,

а ни слика за новине.
Светлана Матијевић, мајка
троје деце, каже да су јој сва
деца редовно вакцинисана и
да вакцинацију уопште није
доводила под знак питања, као
ни суграђанка Амела Осмић,
која нам је рекла да редовно
води дете да прими све
потребне вакцине. Катарина
Ђукић из Салаша Ноћајског
истиче да није чула довољно
јаке аргументе који би је убе
дили да не вакцинише своје
дете. Како каже, један од раз
лога због ког не одустаје од
вакцинације је то што је и сама
прошла кроз блажи облик јед
не теже болести, који би се
трагично завршио да као дете
није била вакцинисана.

Иако је законом прописа
на обавезна вакцинација,
под претњом новчаних
казни, један број родитеља
одбија да вакцинише своју
децу. Начелница Службе за
здравствену заштиту пред
школске деце др Милена
Митровић Ковиљац објасни
ла је шта се дешава уколико
родитељ одбије да вакцини
ше дете.
- Према Закону о правима
пацијента, родитељ има
право на обавештење о про
цедури која треба да се
изврши над дететом. Уколи

ко, поред добијених инфор
мација о корисности вакци
нације, родитељ и даље
одбије вакцинацију, лекар га
замоли да ту одлуку овери
својим потписом у вакцинал
ни картон и изјаву која се
предаје санитарном инспек
тору, заједно са пријавом.
Санитарни инспектор нала
же родитељу да доведе
дете на вакцинацију, обаве
штавајући га које су закон
ске консеквенце за онога
чије дете не прими вакцину
– каже др Митровић Кови
љац.
Такође, додаје да родите
љи читајући са интернета,
погрешно тумаче своја пра
ва, а обавезе не прочитају,
тако се доведу у заблуду
како на западу људи имају
већа права.
Оно што је чињеница, како
поручују лекари, јесте да не
постоји доказана повезаност
ммр вакцине и аутизма.
Захваљујући педијатрима,
број невакцинисане деце на
територији Града Сремска
Митровица је далеко мањи у
односу на Војводину, која се
сматра најбоље вакциниса
ним регионом у Србији.

Новчане
казне
Према информацијама које
смо добили од судије Прекр
шајног суда у Сремској Митро
вици Миланке Томашевић,
заведена су четири случаја у
којима су родитељи одбили
им деца буду вакцинисана. У
два предмета изречене су
новчане казне окривљенима
од по 30.000 динара, а пред
виђена казна Зак оном о
заштити становништва од
заразних болести је новчана
казна у износу од 30 до
150.000 динара.
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Сања Станетић

На гробу Филипа Вишњића

О

д 2. до 6. новембра
у Шиду и Вишњиће
ву одржани су 38.
„Вишњићеви дани“. Подиза
њем заставе у четвртак, 2.
новембра испред
Култур
но образовног центра Шид,
„Вишњићеви дани“ су све
чано отворени. Ове годи
не се обележава 250 година
од рођења српског Хомера
Филипа Вишњића. Општина
Шид и Културно образовни
центар потрудили су се да
овогодишња манифестаци
ја буде садржајна и достојна
обележавања оваквог јуби
леја.
Срђан Малешевић, дирек
тор Културно образовног
центра Шид, кратком бесе
дом подсетио је на зна
чај стваралаштва Филипа
Вишњића,
- Данас не славимо само
250 година од рођења
Вишњића, данас цела Срби
ја слави гусле и све знане
и незнане народне певаче поручио је Малешевић.
Трећи дан манифестације
завршен је културно умет
ничким програмом и отвара
њем етно поставке удруже
ња жена из Вишњићева.
Свечана академија на
којој су додељена овогоди
шња признања одржана је
у недељу, 5. октобра у сали

Културно образовног центра.
Награду за животно дело
у области културе добио је
протојереј ставрофор Ђор
ђе Хаџи Воларевић, а у
категорији младих до 30
година Вања Стевановић,
глумица аматерског позори
шта „Бранислав Нушић“ из
Шида, којој је награду уручи
ла Соња Јауковић, глумица
Народног позоришта из Бео
града.
Директор
КОЦ-а
Шид
Срђан Малешевић, доде
лио је захвалнице и Општи
ни Шид, Месној заједници
Вишњићево, Народној библи
отеци „Симеон Пишчевић“,
Удружењу жена Вишњиће
во, Туристичкој организацији
Шид, црквеној општини Шид,
основној школи из Вишњиће
ва и музичкој школи „Филип
Вишњић“ из Шида. У умет
ничком делу програма уче
ствовали су студенти глуме
из Новог Сада, фолклорна
група из Бруса и песник Бла
гоје Бабовић.
У понедељак, 6. новембра,
концертом ученика музич
ке школе „Филип Вишњић“
у сали Народне библиотеке
завршени су 38. „Вишњиће
ви дани“ и обележавање 250
година од рођења великог
српског гуслара.
Драгана Попов
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Конкурси за директоре

О

дборници локалног парламен
та Скупштине Општине Шид
су на седници која је одржа
на у понедељак 6. новембра, између
осталих тачака дневног реда усвоји
ли и предлог одлуке о спровођењу
комасације земљишта у Моровићу, у
укупној површини од 9.250 хектара.
Као разлог за доношење ове одлуке
истакнута је потреба груписања усит
њених катастарских парцела вла
сника пољопривредног земљишта,
груписања државног земљишта као
и стварања услова за модернизацију
пољопривредних газдинстава и дру
гих разлога који се наводе у закону
о пољопривредном земљишту. Сред
ства за комасацију биће обезбеђе
на кроз заједничко финансирање
Општине Шид и Покрајинског секре
таријата за пољопривреду, водопри
вреду и шумарство.
Одборници су изгласали и измену
одлуке о максималном броју запо
слених на неодређено време у орга
низационим
облицима
Општине

Шид за 2017. годину. Овом одлуком
повећава се број запослених, рани
јих помоћника председника општине,
који се сада постављају у кабинет
председника Општине.
Усвојен је и предлог одлуке о спро
вођењу јавног конкурса за избор
директора јавног предузећа чији је
оснивач локална самоуправа. Изме
њено је решење о именовању врши
оца дужности директора ЈКП Јав
на расвета, услуге и одржавање. У
решењу се наводи да ће Душану
Ластићу трајати мандат до именова
ња директора по спроведеном јав
ном конкурсу. За вршиоца дужности
директора ЈП Завод за урбанизам,
на период од једне године, поново је
именован Милан Јандрић из Шида.
Такође, разрешен је вршилац дужно
сти директора Установе за физичку
културу и спортску рекреацију Парти
зан Младен Арсеновић. Уместо њега
сада је на период од четири годи
не, именован Небојша Ковачевић из
Шида.

Одборници су донели и одлуку о
оснивању и именовање комисије за
утврђивање присутности и сузбија
ње генетски модификованих органи
зама на територији шидске општине,
а усвојена је и измена одлуке о име
новању Савета за здравље. Уместо
досадашњег председника те комиси
је Зорана Хардија, именован Бојан
Бибић. Усвојен је и предлог решења
о избору чланова Савета за међу
националне односе општине Шид. У
савет су изабрани чланови: Алексан
дра Жигић, Дејана Манојловић, Кати
ца Вијук, Јосип Павловић, Блаженка
Ђерчан и Дејан Бобаљ.
Поред наведених тачака дневног
реда, усвојен је и извештај и план и
програм рада Предшколске устано
ве „Јелица Станивуковић Шиља“ за
2017-2018. годину, као и предлози
решења о именовау чланова школ
ских одбора у Основној музичкој
школи „Филип Вишњић“, Гимназији
„Сава Шумановић“, и Техничкој шко
ли „Никола Тесла“ у Шиду.

У ЈАМЕНИ СЕ ЈОШ САНИРАЈУ ПОСЛЕДИЦЕ ПОПЛАВА 2014. ГОДИНЕ

Гради се атарски пут

У

Јамени су у току радови на
изградњи атарског пута који
заједнички изводе Општина Шид
и Јавно предузећа Војводинашуме, а
који се финансира преко ИПА пројек
та у оквиру прекограничне сарадње
Хрватска - Србија. Прву фазу радо
ва су у четвртак 2. новембра обишли
представници шидске општине и ЈП
Војводинашуме.
- Овим пројектом је предвиђено да
се на овом подручју, где се 2014. годи
не десила катастрофална поплава,
изврши санација путева и канала који
су страдали у тој несрећи. Тренутно се
ради измуљивање канала у дужини од
око 23 километра, а предвиђено је да
се изгради и пут у дужини од четири
километра. На овом делу насипа ради
се и обележавање стационажа. С обзи
ром на то да је током поплава страдао
и велики број дивљачи, предвиђена је
набавка нових грла, као и едукација
локалног становништва о елементар
ним непогодама, као и о понашањима
у таквим ситуац
 ијама. Рок за заврше
так свих радова је 160 дана - истакао
је Звонко Абјановић руководилац слу
жбе планирања и газдовања ЈП Војво
динашуме.
Како је рекао Александар Јовано
вић, шеф Одсека за инфраструктуру и
инвестиције општине Шид друга фаза
радова ће се ускоро наставити.
- Мислим ово пуно значити мешта

Обилазак радова у Јамени

нима Јамене. Поготово овај пут којим
се најчешће крећу пољопривредни
ци током сезонских радова - рекао је
Александар Јовановић.
Од коликог значаја су ови радови за
мештане Јамене, потврдио нам је и
председник Савета те месне заједнице.
- Све што се у селу уради је добро
и за сваку похвалу. Овај пут највише
користе мештани, који поред тог пута

имају њиве и шуме и свакако да ће им
олакшати кретање. Завршетком свих
радова мештани ће добити много и
ми смо задовољни - изјавио је Перо
Пајић.
Из Јавног предузећа Војводинашуме
најављено је и улагање у сектор лов
ства, као и у набавку јеленске дивља
чи.
М. Н.
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Са последњег састанка Система 48 у Инђији

СИСТЕМ 48

Потписан уговор са Ластом

А

Да смо имали
тај луксуз да
бирамо, наш
избор сигурно
не би био
превозник
Ласта због
проблема у
претходном
периоду.
Међутим, јавнe
набавкe су
уређене је тако
да посао добија
понуђач са
најнижом
ценом, а то је
и ове године
Ласта, истакао
је Владимир
Гак, председник
Општине Инђија

утопревозник Ласта и
у наредних годину
дана превозиће пут
нике у јавном превозу Инђи
ја. Како су истакли пред
ставници општине Инђија
на последњем састанк у
Система 48 одржаном у
петак, 3. новембра Ласта је
понудила најнижу цену.
-Да смо имали тај луксуз
да бирамо, наш избор сигур
но не би био превозник
Ласта због проблема у прет
ходном периоду. Међутим,
посао јавних набавки уре
ђен је тако да најбољи пону
ђач тј са најнижом ценом,
добија посао, и ове године

то је поново Ласта - истакао
је Владимир Гак, председ
ник Општине Инђија и
додао:
- Код потписивања угово
ра смо исказали и више
него високу одлучност да,
уколико превоз не буде
функционисао онако како је
предвиђено уговором и како
су се обавезали, нећемо се
либити да исти раскинемо у
било ком тренутку. Нећемо
толерисати да јавни превоз
у Инђији не функционише
како треба.
Гак је подсетио да Општи
на Инђија издваја високе
субвенције, које на месеч

Нова локација
за клизалиште
Ове године клизалиште у
Инђији биће постављено
на новој локацији, у парку
код Гимназије. То су потвр
дили представници Спорт
ског центра на последњем
састанку Система 48. Они
су истакли да ће клизали
ште са вештачким ледом
ове године бити већих
димензија, те да ће бити
постављено до почетк а
зимског распуста.
-Клизалиште ће ове годи
не бити доста уређеније,
већих димензија и са дале
ко више пропратних садр
жаја. Јавна набавк а за
постављање клизалишта
је у току и надамо се да ће
бити завршена за 15-так

дана - истак ао је Илија
Трбовић, в.д директора
Установе Спортски центар.
Трбовић је потврдио да
ће и ове године бити орга
низована школа клизања
за најмлађе, те да ће за
њих бити организована и
адекватна анимација.
-Желимо да садржај
буде другачији у односу на
прошлу годину, те ћемо
отићи и до новосадског
Спенса, како бисмо на
лицу места видели шта то
можемо да имплементира
мо и код нас, када су ани
мације за најмлађе у пита
њу - рекао је в.д. директо
ра Установе Спортски цен
тар.

ном нивоу износе два мили
она динара.
-То су велика средства са
којима може много тога да
се уради, али сматрамо да
јавни превоз мора добро да
функционише и да су челни
људи у Ласти добро схвати
ли нашу поруку. Ми смо
формирали стручну Коми
сију која је извршила пре
глед возила у којима ће се
свак од невн о
превоз ит и
наши суграђани и утврђено
је да су возила у добром
стањ у,
клим ат из ов ан а,
исправна, брендирана и да
је све урађено онако, како
стоји у тендерској докумен
тацији - додао је Гак.
Аутопревозник Ласта се
обавезао да ће набавити
два нова возила која ће сао
браћати у оквиру јавног пре
воза у Инђији.
- За почетак можемо рећи
да је Ласта спремна да учи
ни све што се од њих очеку
је, а да ли ће то заиста бити
тако, видећемо у наредном
периоду. Уколико не буде,
уговор ће бити раскинут и
уследиће санкције прописа
не законом- истакао је пред
седник Општине Инђија који
је за крај навео да ће цена
карата остати иста, као и
повластице за одређене
категор ије стан овн иш та.
Постоји и план да се у при
вилеговане категорије увр
сте и корисници социјалне
помоћи којима ће, такође,
бити омогућено бесплатно
коришћење јавног превоза.
М.Ђ.
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САРАДЊА ИРИГА И ТУЗЛЕ

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ИРИГ

Извршење буџета
око 50 одсто
У понедељак, 6. новембра, на
седници Скупштине општине Ириг
одборници су, између осталог, усво
јили извештај о извршењу одлуке
о буџету Општине за период од 1.
јануара до 30. септембра текуће
године. Извршење буџета за овај
период износи око 50 одсто од пла
нираног. По основу пореза на имови
ну, који је изворни приход општине, у
првих девет месеци се у општинску

Туризам спаја
људе и градове
Прекогранична сарадња је један од битних сегмената у
свеопштој стратегији развоја туризма у Аутономној покрајини Војводини. Овај споразум ће дати и конкретне
резултате на обострано задовољство, рекао је заменик
покрајинског секретара за привреду и туризам Павле
Почуч

касу слило око 50 милиона динара,
што је преко 70 процената у одно
су на план за целу буџетску годину.
Са друге стране, лоша је наплата
боравишне таксе. Према плану, у
току 2017. године планирано је да се
око 20 милиона, а до сада је напла
ћено је око четири милиона динара.
Општина Ириг је током ових месе
ци добила и средства од Аутономне
покрајине Војводине, Републике и
од Комесаријата за избеглице.
Одборници су донели и одлуку о
утврђивању коефицијената за утвр
ђивање доприноса за уређивање
грађевинског земљишта за 2018.
годину, као и одлуку о изради изме
на и допуна плана генералне регула
ције насеља Врдник. Дато је и зеле
но светло на извештај о васпитно
образовном раду и других активно
сти ДУ „Дечија радост“ Ириг за школ
ску 2016/2017 годину, као и годишњи
план рада за ову Установу. Усвојен је
извештај о спроведеним изборима у
насељеним местима општине Ириг,
а дата је сагласност и на извештај о
раду ЈП „Комунлац“ Ириг за претход
ну годину.
На седници је усвојено и реше
ње о именовању директора Српске
читаонице у Иригу, а за директора је
именована Вера Новковић.

П

рошле среде, 1. новембра у хо
телу Премијер аква у Врднику
потписан је спораазум о преко
граничној сарадњи између Туристич
ке организације општине Ириг и Тури
стичке заједнице Тузланског кантона.
Своје потписе су ставили директор Ту
ристичке организације општине Ириг
Драган Драгичевић и водитељ тури
стичког уреда Туристичке заједнице
Тузланског кантона Миралем Мешко
вић.
Састанку је, између осталих, при
суствовао и заменик покрајинског се
кретара за привреду и туризам Павле
Почуч. Почуч је истакао је да је преко
гранична сарадња један од битних сег
мената у свеопштој стратегији развоја
туризма у Аутономној покрајини Војво
дини. Он је додао да ће овај споразум
дати и конкретне резултате на обо
страно задовољство. Такође, подсе
тио је, да последњи подаци потврђују
да је ове године, у односу на претход
ну годину, 40 одсто више туриста који
су боравили у општини Ириг.
Драган Драгичевић, директор Ту
ристичке организације општине Ириг
истакао је задовољство поводом пот
писивања споразума о сарадњи са Ту
зланским кантоном.
 На наше задовољство потписан је
споразум о прекограничној сарадњи

између Туристичке организације оп
штине Ириг и Туристичке заједнице
Тузланског кантона. Овај споразум ће
имати за циљ, да заједничким про
јектима из области туризма, конкури
шемо за средства из ИПА фондова.
Желимо да остваримо и одличну са
радњу са Босном и Херцеговином и да
нас што више гостију из Босне и Хер
цеговине посети – рекао је приликом
потписивања споразума директор Ту
ристичке организације општине Ириг
Драган Драгичевић.
Водитељ туристичког уреда Тури
стичке заједнице Тузланског кантона
Миралем Мешковић рекао је се ода
звао на позив Драгана Драгичевића,
верујући да постоји доста додирних та
чака, које се тичу туризма, како би се
заједничким снагама дошло до сред
става из фондова Европске уније.
 Овај део Фрушке горе може бити
добар показатељ нашим људима на
подручју Тузланског кантона како да
искористе капацитете, како да уведе
мо сеоска домаћинства у сферу ту
ризма. Наравно, са друге стране и ми
имамо одређена искуства везана за
туризам, а која могу да усвоје људи са
ових простора који се баве туризмом
– додао је Миралем Мешковић испред
Туристичке заједнице Тузланског кан
тона.
С. С.

Пројекат „Ириг јуче данас сутра“ финансијски је подржан од стране Општине Ириг.
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ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ПЕЋИНЦИ

Распуштена Скупштина

Седница Привременог органа

О

длуком Владе Републике Србије у
општини Пећинци распуштена је
Скупштина општине и образован
Привремени орган, који ће до локалних
избора обављати све послове из над
лежности Скупштине и извршних органа
општине Пећинци. На место председника
Привременог органа именована је доса
дашња председница пећиначке општине
Дубравка Ковачевић Суботички, а за чла
нове су именовани Зоран Војкић, Снежа
на Гагић, Миленко Ђурђевић и Синиша
Ђокић.
На првој седници Привременог органа,
одржаној 30. октобра, усвојен је Послов
ник о раду Привременог органа, а за
секретара овог тела изабрана је Јелена

Мићић, досадашњи секретар Скупштине
општине Пећинци.
Образовањем Привременог органа
обезбеђено је несметано функциони
сање пећиначке локалне самоуправе
у наредном периоду. Такође, желим да
нагласим да наши суграђани неће трпе
ти због увођења привремених мера и да
ће сви инфраструктурни радови који су у
току бити приведени крају, као и да ћемо
наставити са реализацијом свих запо
четих пројеката. Све општинске службе
ће наставити са редовним обављањем
послова из своје надлежности чиме ћемо
обезбедити несметано свакодневно функ
ционисање локалне заједнице – изјавила
је Ковачевић Суботички.
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Основци у акцији

Пећиначка локална самоуправа, као и
бројне установе, јавна предузећа, спортске
организације, удружења грађана и приват
на предузећа пре две године су се укључи
ли у акцију Чеп за хендикеп, у оквиру које
се средствима од прикупљених чепова од
ПЕТ амбалаже купују ортопедска помагала
за параплегичаре.
Однедавно овој великој хуманој породи
ци, придружила се и Основна школа
„Душан Вукасовић Диоген“ из Купинова,
чији ученици и наставно особље свако
дневно доносе прикупљене чепове од ПЕТ
амбалаже и убацију их у кутије постављене
у холу школе.

Етно кутак у Купинову

ПУ „ВЛА ДА ОБРА ДОВИЋ КАМЕНИ“

Радионице за родитеље

П

редшколска
установа
„Влада
Обрадовић Камени“ из Пећинаца
и ове школске године наставља
са реализацијом интерактивних радио
ница са циљем подршке родитељима са
територије пећиначке општине у одга
јању и васпитавању деце. Други циклус
програма „Подршка не перфекција“, који
реализује пећиначка Предшколска уста
нова у сарадњи са Фондацијом „Новак
Ђоковић“, почиње почетком новембра, а
30. октобар је одржан први општи роди
тељски састанак, током којег су родите
љи били у прилици да се ближе упознају
са предавачима, али и самим програ
мом.
Испред Фондације „Новак Ђоко
вић“ Бојана Рангелов је истакла значај
пилот пројекта који је реализован про
шле школске године, добре сарадње са
пећиначком предшколском установом и
позитивних резултата, који су довели до
реализације другог циклуса у Пећинци
ма и пружања прилике још већем броју
родитеља да се прикључе програму.
Програм подршке је предвиђен за
родитеље/старатеље деце узраста до 6
година, а замишљен је као интерактив

не и динамичне радионице током којих
ће учесници бити у прилици да добију
практичне савете стручњака о знању и
вештинама које су потребне за решава
ње конкретних, свакодневних изазова, а
све у циљу квалитетнијег развоја детета
и његовог мозга.
Током 10 двосатних радионица са
родитељима ће радити стручњаци, а
један од њих је и Данијела Глушац, пси
холог у ПУ „Влада Обрадовић Камени“,
која нам је рекла да се радује новом
циклусу програма.
Уколико родитељи желе да похађа
ју радионице, а немају коме да оставе
децу на чување, могу их довести у пећи
начки вртић где ће их наредна два сата,
колико траје радионица, причувати обу
чени васпитачи.
Водитељи овогодишњих радионица
програма „Подршка не перфекција“ про
шли су додатну обуку, а поред Даније
ле Глушац, са родитељима ће радити и
Валентина Шљукић педагог у ПУ „Вла
да Обрадовић Камени“, Анита Јовано
вић доктор пећиначког Дома здравља и
Биљана Јовичић директорка пећиначког
Центра за социјални рад.

Основна школа „Душан Вукасовић Дио
ген“ из Купинова, од ове школске године
уводи разне додатне активности за своје
ученике, а све у циљу развијања свести код
најмлађих о важности очувања народне
традиције. Ученици од првог до четвртог
разреда купинске и ашањске школе, зајед
но са својим учитељима, основали су етно
тим, а програмом су предвиђене разне
активности.
Како нам је рекла учитељица Станојка
Гавриловић, чланови етно тима су током
септембра уредили етно кутак у холу школе
у Купинову, док су у октобру организовали
акцију фотографисања старих Сремских
кућа у Купинову. Од израђених фотографија
направљен је етно пано који је изложен у
подручној школи у Ашањи.
Свакако да нам је циљ да код наших нај
млађих развијемо свест о важности очува
ња традиције, а увођењем ученика у актив
ности ревитализације традиције, као и
непосредним упознавањем материјалног и
духовног остатка из даље и ближе прошло
сти, јасан је примарни циљ формирања
етно тима – очување културне баштине од
заборава. Наш мото је да сваки цреп има
своју душу, своју причу и да их треба сачу
вати од заборава – рекла је Гавриловић.
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ПОРТРЕТ УМЕТНИКА: Сликар Мирољуб Вујичић

МЕЂУ ЈАВОМ И МЕЂ СНОМ:

Од Мерлин Монро до Рубљова
Добијао сам фантастичне новчане
понуде за своје слике, толике да
бисмо и ја и моја породица могли
да живимо у великом богатству.
Али, побегао сам од тога, јер да
сам пристао на законе
тржишта морао бих да
продам душу, а да сам
изгубио душу не
бих више могао
да будем то
што јесам и
полудео бих

И

мао сам среће да одрастам са
клинцима из комшилука који
ће сутра постати два велика
уметника. То су драмски писац
Синиша Ковачевић и сликар
Мирољуб Вујичић. У некадашњој
Сутјеској улици (данас
Фрушкогорска), одмах уз саму
рампу, налазила се травната
лединица на којом смо у слободно
време играли фудбал. И Синиша, и
Мирољуб и ја, имали смо „две леве
ноге“, жаргонски речено били смо
поприлични „везери“, али је свако
од нас то мислило за осталу
двојицу. Данас те лединице више
нема, на том месту је изграђен
подвожњак, а ни ми више нисмо на
јаким ногама.
За разлику од Синише који је
рођен овде, да би касније отишао
да освоји Београд, Мирољуб је
рођен у Београду, да би, након
Ликовне академије у Загребу, живот
и стваралаштво везао за Сремску
Митровицу. Касније, кад нас је
живот одвео на различите стране,
виђали смо се ређе, али допирали
су гласови из којих смо сазнали где
су и шта раде. Једног лета,
седамдесетих година, у Загребу сам
набасао на лепо илустровану књигу
под називом „Сувремено хрватско
сликарство“, где се на истакнутом

месту налазио текст о Мирољубу
Вујичићу, са пратећим
илустрацијама. Било је то
непосредно након завршетка
Ликовне академије и мајсторске
радионице у класи Крсте
Хегедушића.
Загребачки студент сликарства је
постао случајно, пошто је на
београдску Академију закаснио на
конкурс. Али, то онда није било
важно, сви смо живели у истој
држави.
Из тог периода, након његовог
дипломског рада, који једини у
класи оцењен описном оценом
„плус“ (пошто за његов рад
професори нису имали одговарајућу
оцену), остао ми је у сећању по
његовом позиву да учествујем у

израду каталога за изложбу у
Мимарином музеју у Загребу. Ипак,
живели смо на две стране и нисам
га сретао често као што бих волео.
Сем у Мимари, имао је касније
позив и да излаже у париском
Бобуру, на изложби коју је требао
да отвори Митеран. Али било је то
време када се Југославија већ
цепала са свих страна, само се
чекало ко ће први да опали метак.
Крај седамдесетих и почетак
осамдесетих биле су за његово
стваралаштво можда кључне
године. Као најбољи студент у
класи налазио се на добром старту
и врата су му била свуда отворена.
Било је то време када се
формирала његова прва сликарска
етапа, са чувеном Мерилин Монро

Слике су његова деца
Сликање је за мене начин живота.
Као дисање. Не бих могао да
проживим један дан без сликања.
Мени је то једино важно. Зато сам
увек бежао од могућности да улетим
у раље тржишних захтева. Био бих
вероватно богат, али не бих био
срећан и мислим да не бих могао да
сликам онако како сам ја навикао.
Не бих имао ту слободу, прича

Мирољуб Вујичић.
За Мирољуба важи прича да се од
сопствених слика одваја тешко, као
од рођене деце:
– Чак и у дану кад су ми се деца
рађала, морао сам да сликам, нисам
могао без сликања, каже.
Мирољуб је своје слике поклањао.
Међутим, не зна се да ли је и коме
икада продао неку своју слику.
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као мотивом у својственом
Вујичићевом стилом. Гомилале су
се шансе за продор на светску
сцену. Онда се десила двострука
трагедија у његовој породици. За
две године остао је без мајке, а
затим и оца. Тако се Мирољуб
везује за Митровицу, где почиње да
ради прво у ликовном студију Дома
омладине, а затим и као предавач у
школи. То је период његове мрачне
фазе, која оставља трага и на њему
као човеку, дефинитивно га
одвајајући од тржишта и било какве
потребе да продаје своје слике.
Мада понуде долазе са свих страна:
Добијао сам фантастичне новчане
понуде за своје слике, толике да
бисмо и ја и моја породица могли
да живимо у великом богатству.
Али, побегао сам од тога, јер да сам
пристао на законе тржишта морао
бих да продам душу, а да сам
изгубио душу не бих више могао да
будем то што јесам и полудео бих,
објашњава Мирољуб Вујичић своју

Југословен, Србин, хришћанин
Отац Ђуро је са Козаре. Отишао у
партизане, био члан пратећег
батаљона Врховног штаба. Добио
Партизанску споменицу. Корени по
оцу иду једним краком ка Црној
Гори, другим према Стричићима, у
племе Петра Кочића. Мајка
Штефица је Дубровчанка, он је
одрастао као Југословен.
Одавде до Сарајева сам Вуја, а
од Сарајева до Дубровника Миро.

Свугде је ту мој простор, говори се
један језик, без обзира да ли на
екавици, или на ијекавици. Осим
што сам Југословен и Србин, такође
сам и хришћанин, мада бога видим
као свачијег. И јеврејског и
муслиманског. Понекад ми је жао
оне државе у којој сам одрастао и у
којој је било свеједно где ћеш
студирати, у Загребу или у
Београду.

одлуку да своје сликарство не
везује за тржиште.
А онда, крајем деведесетих
година, као да долази светло на
крају тунела у његовом стварању.
Све га више привлачи нешто на
ивици мистике и чуда, везано за
људску душу. Његове слике постају
прозрачне. лагане и пуне светлости.
Заокупљају га теме душе, Бога.
Светог Тројства, Богородице, које

слика у широким потезима на
великим форматима. Многи у њему
препознају савременог Андреја
Рубљова, у новом формату. Пред
његовим сликама, људима застаје
дах. То је и мамац за оне који тргују
сликама, али Вујичић је већ одавно
изван тог начина размишљања.
Каже да може да живи од
професорске плате и то му је
довољно да може да слика и да
буде независан.
Историчар уметности и ликовни
критичар, покојни Срето Бошњак
имао је обичај да му каже:
– Мирољубе, ти си нас све
преварио, јер си једини остао
независан и наставио да сликаш
оно што заиста осећаш. Ти си
најслободнији човек кога ја знам.
Срето Бошњак није за живота
урадио биографију сликара
Мирољуба Вујичића, али књига о
њему је ипак у припреми. Очекује
се да угледа светлост дана
почетком следеће године.

Сећање на Миру Фурлан
Сваки сликар има неку своју музу.
Ми који смо се с њим дружили
завидели смо му на дружењу са
познатом глумицом Миром Фурлан.
Он је био студент сликарства треће
године, она 17-годишња
средњошколка.
– Били су то моји рани загребачки
дани. Између Мире и мене се
развило једно лепо пријатељство,
које је можда помало било и љубав.
Имали смо и нешто што нас је
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везивало. Њен деда по мајци Јевреј
је страдао у Јасеновцу, као и мој
деда по оцу. Она је после протерана
из Загреба, ја сам у Митровици, тако
да се не виђамо више. Али, то је
цела прича у вези са њом и са мном.
Ипак, без обзира на све, завидели
смо му сви ми који смо знали за
његову причу везану за глумицу
Миру Фурлан, некадашњу веома
сексепилну лепотицу југословенског
филма.

Владимир Ћосић
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РУМА

Адаптација Спортске хале

С

портска хала у Руми
је једина у окружењу
која испуњава сва три
прописана услова за одржа
вање међународних утакми
ца.
– Кров треба да буде
висине 11 метара, имамо
2.100 седећих места и тре
ћи услов је да расвета буде
1.200 лукса, значи испуни
ли смо све потребне усло
ве. Зато и није случајно што
је „Визура“ дошла код нас.
Када буде услова промени
ћемо и паркет, али то није
толико важно, јер се ста
вља „тарафлекс“ подлога
на којој играју и она готово
покрива цео наш паркет –
каже Добрица Макуљевић,
директор Спортског центра.
Када је реч о радовима
који су реализовани како
би се услови за тренинге
и утакмице свих спортиста
побољшали, ових дана је
урађен кров, јер је било про
кишњавања.
– Имали смо проблем са
светларником који је још

Добрица Макуљевић

додатно оштећен током
невремена. Зато смо га
комплетно скинули и покри
ли лимовима, појачан са
металном
конструкцијом,
што је сада трајно реше
ње. Вредност ових радова
је пола милиона динара,
а средства смо добили од
локалне самоуправе која
нам је заиста велика подр
шка у раду – истиче дирек
тор Макуљевић.

Спортска хала у Руми

Осим крова, приводе се
крају и радови на адапта
цији и санирању Спортске
хале – комплетно је адап
тирано седам свлачиони
ца, окречено је око 3.000
квадратних метара, од тога
2.000 квадрата са гребаном
фасадом, промењене су све
санитарије, расвета, стола
рија…
-Хала је сада у комплет
но новом светлу, то је један

ОШ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“

Замена подова

У

Основној школи „Бошко
Палковљевић Пинки“, у
Сремској Митровици, у
току су радови на замени по
дова. Замениће се 240 квадра
та дотрајалих и старих подова,
који су према речима директора
школе Игора Дошена постали
потенцијална опасност како за
наставнике тако и за ученике.
Радове су у петак, 3. новем
бра обишле заменица градона
челника Града Сремска Митро

вица Светлана Миловановић и
начелница Градске управе за
образовање Мирјана Пјевац.
За ове радове, из буџета
Аутономне покрајине Војводи
не, односно Покрајинског се
кретаријата за образовање,
прописе, управу и националне
мањине – националне зајед
нице обезбеђено је 1,4 милио
на динара, а рок за завршетак
истих очекује се до краја новем
бра.

прави ентеријер да се не
постидимо и пред гостима
из иностарнства, а вредност
ових радова на адаптаци
ји је 1,2 милион
 а динара.
Дакле, локална самоупра
ва је у финансирање ових
радова уложила укупно 1,7
милиона динара – рекао је
за наше новине Добрица
Макуљевић, директор уста
нове Спортски центар.
С. Џ.

ИНЂИЈА

Нови изглед трибина
Завршени су радови на постављању пластичних столица
на трибинама рукометног терена у Дому у Инђији. Столице
су, како је раније и најављено, у боји заставе Републике
Србије и реч је о ивестицији вредној 1,7 милиона динара.
-Сада бетонска трибина имао смисао, јер су поставље
неадекватне столице са којих ће моћи да се прате утак
мице и тренинзи на рукометном терену. То смо обећава
ли у претходном периоду али сама папирологија, питање
власништа омело нас је у томе да посао завршимо рани
је- истакао је Владимир Гак, председник Општине Инђија.
-Простор код Културног центра, у популарном Дому,
сада изгледа опремљено и следећи корак је реконструкци
ја тениског терена, који се налази иза зграде Савеза спор
това општине Инђија, а заједно са рукометним и кошар
кашким тереном чини једну целину. Када тениски терен
буде завршен то ће бити једна права, спортска дестинаци
ја у Инђији- рекао је председник Општине и додао да овај
сремски град нема довољно тениских терена те су очеки
вања да са тог места, потекну неки нове тениске наде и
шампиони.
М.Ђ.

ДОМ ЗДРАВЉА СТАРА ПАЗОВА

Школа за труднице
Пазовачки Дом здравља обележева десет година
постојања и рада Школе за труднице која пружа могућ
ност бесплатног похађања будућим мајкама. Обука се
одвија у просторијама Центра за превенцију у улици
Краља Петра број 3 сваког понедељка и петка у интер
валу од 9,30 до 10,30. Све заинтересоване труднице
могу се пријавити лично доласком у старопазовачки пре
вентивни центар или позивом на број 310-671.
С. С.
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ЈУБИЛЕЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У СТАРОЈ ПАЗОВИ

35 година постојања

Ђорђе Радиновић

С

таропазовачки Центар за социјални рад
под покровитељством Општине Стара
Пазова организовао је прву Међународну
конференцију под називом „Центар за социјал
ни рад данас – изазови и могућности“. Конфе
ренција је одржана 3. новембра у Кући фудбала
у Старој Пазови у години када ова установа
обележава 35 година постојања и рада, а преко
200 социјалних радника широм Србије добили
су одговоре на питања шта су изазови и какве су
могућности центара за социјални рад широм
Србије и регион
 а.
Председник општине Ђорђе Радиновић који је
након химне и кратког филма о јубилеју центра,
свечано отворио прву међународну конферен
цију у Старој Пазови истакао је да и поред ниске
стопе незапослености, још увек има социјално
угрожених на територији општине, те да је зато
чак седам одсто од укупних средстава у општин
ском буџету опредељено за област социјалне
заштите.
Директорка ове установе, Рада Жугић осврну
ла се на друштвени положај центара за социјал
ни рад данас.
- У обављању поверених послова последњих
неколико година није било већих промена у оби
му и садржају права, мера и услуга у социјалној
заштити, броју запослених и финансирању
њиховог рада. Нарастајуће потребе грађана за
друштвеном подршком и зацртани процес
децентрализације у овој области, неминовно су
повећали очекивања свих заинтересованих
страна према представницима локалне власти.
У оваквом амбијенту, развијеност центара
данас, као и ново и обим права и услуга за гра
ђане, често зависе од преговарачке политике
коју је сваки центар изградио у својој средини,
од њене развијености, планских приоритета и
других локалних околности – истиче Жугићева и
додаје:
- Стручни радници који раде у центру су
спремни и оспособљени да траже исправне
одговоре на питања друштва које је, скоро три
деценије, суочено са различитим изазовима и
ризицима који су оставили трагове на живот
појединаца и породица, и који тек данас добија
ју свој епилог у форми несмањеног сиромаштва,
нарастајућих облика насиља и других социјално
непожељних околности и неприхватљивих поја

Рада Жугић
ва. Целокупна анализа друштвене стварности,
имам утисак, може се сагледати кроз анализу
потреба корисника у социјалној заштити и подр
шке која се пружа, такође и оне која изостаје јер
није предвиђена или омогућена, а нужно потреб
на. Оно што видим као проблем јесте чињеница
да се о центру за социјални рад у јавности недо
пустиво мало зна. Зато бих желела да овом кон
ференцијом, поред осталог, пошаљемо јавности
једну јаснију слику о нама, да са таквом праксом
наставимо, односно да заједнички континуир
 ано
утичемо на промену ставова јавног мњења које
често није благонаклоно према институцијама
социјалне заштите.
Рада Жугић се годину дана налази на руково
дећем месту у овој установи, те је отварање ове
конференције искористила да подели свој лични
утисак који је стекла за време проведено на
функцији директорке.
-У пракси Центра за социјални рад у Старој
Пазови, са посебном пажњом граде се односи
са јавношћу. Са посебном пажњом и посвећено
шћу запослених одвијао се целокупан развојни
пут центра до данас, увек усклађен са специ
фичностима времена и сложених друштвених
прилика, потребама науке и струке, могућности
ма за проширење модела рада кроз израђене
пројекте и развијене нове услуге за грађане.
Углед међу колегама и сарадницима у покрајини
и републици, добијена признања установе и
појединаца, бројна учешћа у пројектима, на
стручним и научним скуповима, у раду удруже
ња и радних тела, само се у неке од карактери
стика колектива, рекла је Рада Жугић.
ко два милиона динара у години јубилеја
издвојено је из покрајинског буџета за два
пројекта која реализује старопазовачки
Центар за социјални рад, а представници ресор
ног секретаријата међу којима и покрајински
подсекретар за социјалну политику, демографи
ју и равноправност полова Палимир Тот, истакли
су да је Покрајинска влада на челу са председ
ником Игором Мировићем за област социјалне
заштите издвојила знатно више средстава.
Искуства у области социјалне заштите уче
сници конференције могли су разменити са пре
давачима из Словеније, Републике Српске,
Црне Горе, Македоније и Србије који су говори
ли о различитим темама.

О
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ЈАВНИ ПРЕВОЗ У
СТАРОЈ ПАЗОВИ

Комбинација
као једино
решење
Добар део радника и средњо
школаца и готово сви студенти
из неколико руралних насеља у
старопазовачкој општини која се
налазе у Подунављу гравитира
ка Београду. Они свакодневно
путују од куће до школе, факул
тета или посла. И док су се поје
дини одлучили за приватан пре
воз у сопственој режији, школар
ци немају избор. Сурдук и Беле
гиш удаљени су од Београда око
педесетак километара. Свакога
дана путници из ова два старо
пазовачка села, међу којима је
највише средњошколаца и сту
дената, на точковима проведу
један школски час. На распола
гању су им од три до пет полаза
ка аутобусом директно до Бео
града, док до Батајнице и Зему
на имају 13 полазака. Многи иду
до Батајнице па тамо преседају
на аутобус ГСП-а или пут наста
вљају градском железницом. С
друге стране, путници из Старих
и Нових Бановаца који раде или
студирају у главном граду у путу
проведу пола сата, а до факул
тета или фирме у граду, такође,
стижу преко Земуна или Батај
нице. На располагању им је пре
ко 40 полазака, аутобуси возе на
сваких пола сата, а у јутарњим
сатима има и пар полазак а
директно до Београда. Користе
различите видове превоза, од
Ласте, приватних превозника до
линијских таксија. И овде нема
ли број њих комбинује преседа
ње у Батајници на ГСП или град
ску железницу. Када су у питању
цене карата, од Сурдука и Беле
гиша до Београда потребно је
издвојити 260, односно 240
динара, док путници из Старих,
Нових и насеља Бановци Дунав карту до Београда плаћа
ју 200 динара.

СОЦИЈАЛНО
СТАНОВАЊЕ

Куће за Роме
Након успешно спроведеног
пројекта „Побољшање услова
живота Рома и Ромкиња и дру
гих маргиналозованих група,
превенција илегалних мигра
ција и подстицање реинтегра
ције повратника у Србију“ који
је подразумевао изградњу 17
купатила и поправку оштеће
них делова кућа за 26 ромских
породица, Општина Стара
Пазова је започела са реали
зацијом пројекта „ Успоста
вљање одрживих решења за
становање Рома у Старој
Пазови“.
С. С.
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ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: О оптужбама епископа Иринеја Буловића на рачун
министарке Зоране Михајловић

Филистар, хуља или будала
“Речи патријарха Иринеја да су жене
дужне да рађају децу изречене на Сај
му књига у Београду су добронамерне,
а министарк а саобраћаја Зорана
Михајловић их је ставила у контекст
ратова и страдања и тиме свесно подр
жала Херту Милер. То јесте њено људ
ско и грађанско право, али у том слу
чају она не располаже никаквим крите
ријумима на основу којих би мериторно
могла да процењује садржај и вред
ност патријархових порука. Ако је тако,
онда би јој уместо помоћи духовника
добродошла и помоћ неког трезвенијег
политичара, а по потреби психолога...
Зна се, међутим, да основно људско
право јесте право на живот. Зато питам
госпођу министарку - да ли ембрион,
нерођено дете, ново људско биће у
утроби мајке, има право на живот? И
да ли било ко, а поготово родитељ,
има право да одузме било чији живот,
у том броју и живот свог нерођеног, али
већ постојећег детета? Како то да се за
убиство новорођенчета иде на робију,
а о убиству потпуно невиног и неза
штићеног будућег новорођенчета сло
бодно и некажњено одлучује само
искључиво жена, како тврди госпођа
Михајловић? Где је ту морал, где
савест, где душа, где елементарна
људскост?”
Епископ Иринеј је демонстрирао
такву количину незнања у тумачењу
правог смисла јуристичке максиме о
ембрион
 у као рођеном детету да је то
изазвало асоцијацију на мисао моћни
ка из Вајмара, Гетеа, који је рекао:”Ко
се упушта у послове државе, а није
владар, тај мора да је или филистар,
или, хуља, или, будала”!
Не знам да ли је ово незнање ство
рио филистар, или, хуља, или, будала,
али знам, добро знам да је незнање
мајка дрскости, или, ignorantia mater
arogantia.
У овом правно језуитском, формали
стичком, великоинквизиторском и pars
pro toto тумачењу ове јуристичке мак
симе очигледно произилази погрешан
закључак да је ембрион “постојеће
дете”, па у том смислу произилази
правни закључак да мајка има свето
право да одлучи када ће родити.
Није спорно да је Србија секуларна
држава и да она мора да поштује Уни
верзалну декларацију о људским пра
вима, Међународни пакт о грађанским
и политичким правима, факултативни
Протокол уз међународни Пакт о гра
ђанским и политичким правима, Кон

венцију о спречавању и кажњавању
злочина геноцида, међународну Кон
венцију о укидању свих облика дискри
минације жена, Конвенцију за заштиту
људских права и основних слобода и
факултативни Протокол уз Конвенцију
о укидању свих облика дискриминације
жена.
Несувисло, непотребно и ирацио
нално би било полемисати са овим
епископом о конвенцијама и пактовима
о људским слободама и грађанским
правима, јер је он негде мисаоно заро
бљен у неким паганским догмама

’

Зато жене Србије
и света треба
слободно да
изаберу време
када ће рађати
децу за Живот,
а не за потребе
Смрти у оквиру
потреба дневне
политике и
„политике животног
простора“
затворене Србије и националне рели
гије која се означава као светосавље
уместо као хришћанство.
Незнање суштине правог живота
увек говори ад captandum vulgus или за
Гласове Данајаца, дакле, за простоту,
пучину и стоку (Његош), док једна хри
столика мисао, осветљена Знањем,
Благослови Духом Истине!
“Ако благословиш Духом , онда како
ће онај који стоји на месту простака
рећи амин ономе што говориш кад не
зна шта говориш”, каже Света књига,
али то није оправдање за овог еписко

па да не проповеда Истину, него да
овако изриче неистину упоређујући
нешто што се не може упоређивати:
рођено дете са нерођеним дететом,
дакле, ембрион
 ом!
О томе је реч.
Иначе, Георгије Флоровски каже да
“никаквих нација неће бити у Царству
Божијем”, док Свети Николај Велими
ровић се томе придружује рекавши да
“Богу није толико стало до држава
колико до људи, и Богу није толико
стало до народа колико до спасења
појединих живих душа”.
Ако је тотални правни формалиста
преос већени епископ бачки, онда се
мора рећи да он спада међу најобра
зованије људе ове планете и да посе
дује јединствено теолошко, филозоф
ско, литерарно, социолошко, лингви
стичко знање.
Дакле, он свесно проповеда неисти
ну уместо истине, јер је одлучио да се
одрекне Христове речи и да се служи
мраком неистине Великог Инквизито
ра.
Он добро зна да поред очигледне
тзв. последичне истине, или, efectus
истине постоји тзв. узрочна истина,
која се састоји у тражењу узрока јед
нога друштвеног, политичког, економ
ског, образовног, литерарног или
филозофског феномена.
Ова истина каже: cessante causa,
cessat efectus, или, кад престану узро
ци, престаће последице!
Мајке Србије су на ове крајње неу
слове у којима се одвија њихов дру
штвени живот у Србији реаговале хри
столико, животно, емпатијски, еросно,
социјално, душевно и духовно аде
кватно.
Како ће у овим неусловима рођено
дете прећи тај мукотрпни, тешки, зно
јави, голготски, сложени, кривудави
пут од индивидуе до личности, или, од
Рода Крви до Рода Логоса и од паган
ски и антихришћански конципиране
садржине појма нације као Идола до
правилног схватања да се “његова
права домовина налази искључиво у
друштву његових идеја и да се истин
ски осећа код своје куће само у окри
љу духовних породица које је сам
одабрао”, или, како ће прећи пут од
верник а паганске вере земаљскога
хлеба до верника религије небескога
хлеба.
Ако једна риба доживљава Океан
као своју Домовину, или, ако једна пти
ца доживљава Ваздух као своју Отаџ
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бину, онда не знам зашто није свето
право човеково да живи христолико
прихвативши да му је Одозго послат
Дух, а не Мач.
У тој могућности избора да верујемо
или не верујемо, да будемо демони
или анђели, да будемо зли или добри,
отворени или затворени, духовни или
материјални, кобасичари или Шекспи
ри садржана је quentessenta онога што
се означава као Слобода.
Зато је Христос дошао да нам омогу
ћи да упознамо Истину баш онако као
што је до ње дошао Едип на Колону
када је узвикнуо “Сад већ видим
сасвим јасно” и да нам отвори врата
према Духу.
Но, бачки епископ зна да су стигли
руски мигови, који су de facto неупо
требљиви без свежег српског топов
ског меса и зато је дошао овај анти
хришћански, нехумани и великоинкви
зиторски позив да “српске мајке рађају
децу” да би оџивели кратки живот као
смрт.
Ово је најбољи тренутак да ученог
епископа и правно некомпетентног
тумача правог смисла наведене јури
стичке максиме поучим да је правилно
тумачење чињеница Краљевска осо
бина и да се она не може реализовати
без адекватног стручног правног зна
ња и Духа Светога мада се овде, ипак,
ради о ономе што је рекао моћник из
Вајмара о онима који се упуштају у
послове државе.
Једна христолик а, васељенска,
отворена, изабрана, елитистичка, ари
стократска, исправна и спасавајућа
мисао види и зна да је Тихи Глас, Глас
Господа, да је циљ хришћанства задо
бијање Духа Светога, да у Духу Свето
ме нема ни територија, ни граница, ни
простора, ни времена, ни народа, ни
нација, ни маса, ни рода, ни колекти
витета, ни раса, ни подела, ни односа,
ни околности, ни примене, ни силе, ни
раздробљености, ни руских мигова,
нити руских база на Балкану.
Зато жене Србије и света треба сло
бодно да изаберу време када ће рађа
ти децу за Живот, а не за потребе
Смрти у оквиру потреба дневне поли
тике и “политике животног простора”.
Свака критика треба да се заврши
са добронамерним саветом.
Ако се Свети отац папа Benediktus
XVI повукао због биолошких разлога
постајући емеритус папа напуштајући
звање Pater Sante тако што се пресе
лио у Резиденцију Кастел Гандолф на
32. километру од Рима, онда мислим
да би тако требало да поступи Његова
светост патријарх српски Иринеј због
својих бројних неадекватних и штет
них изјава са несагледивим друштве
но-историјским последицама.
Мотив ове епистоле јесте да је у
праву Мартин Хајдегер када каже:
“Није право питање да ли постоји
живот после наше физичке смрти,
него је право питање да ли постоји
живот пре наше смрти.”
Пренето из дневног листа Данас
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Јединствен споменик
жртвама Великог рата

У

Сремској Митровици, на
православном
гробљу,
налази се споменик срп
ском витезу - јунаку Великог
рата, који надвишује гробницу
свештеничке породице Милу
тиновић и из далека се може
приметити. У крипти гробнице
похрањени су посмртни остаци
више од 200 ратних заробље
ника Краљевине Србије који су
изгубили живот у периоду од
октобра 1915. до марта 1916.
године.
Посмртни остаци српских
јунака ексхумацијом на Видов
дан 1934. године положени су
у породичну гробницу на ини
цијативу проте Уроша Милути
новића. Овим актом он је обгр
лио све страдалнике називајући
их својом децом. Протин унук,
носио је дедино име и био је
једини наследник,
пребегао
је из Аустро – Угарске у Срби
ју и сврстао се у немали број
сремских добровољаца који су
се храбро борили на улицама
Београда бранећи српску пре
стоницу и националну државу.
Његов млади живот угасио се у
албанској голготи и не зна му се
гроб. На споменику су уклесани
стихови др Илије Бајића:

“Децо мила јунаци незнани
Опојени а не оплакани
На далеко од рођене груде
у мом крају нек вам меко буде.
И мој Урош син мојега сина
Крви моје мушко крв једина
На крајини Албаније кажу
Чува млађан без промене стражу
Српског рода сви сте веранa чеда
Сви сте браћа а ја свима деда.”
Простор поред православног гробља
може се сматрати светим местом јер су
ту били сахрањени страдалници сабирног
логора из времена Првог светског рата и
стрељани родољуби Другог светског рата.
У оквиру старог православног гробља чува
се први споменик жртвама из 1942. године
и споменик српском витезу.
У митровачком Казненом заводу били
су смештени ратни заробљеници Краље
вине Србије који су после напада од стра
не аустроугарских, немачких и бугарских
снага кренули пут смрти ка лагерима у
Чешкој, Мађарској, Немачкој и Аустрији. У
сабирном логору српски ратни заробљени
ци страдали су због глади, болести, епиде
мије колере, изнемоглости и хуманитарне
катастрофе проузроковане аустроугарском
злочиначком политиком
према ратним
заробљеницима, а самим тим Монархија
је прекршила све одредбе Хашке конвен
ције о поступању према заробљеним лици
ма. Најновија истраживања говоре да је
кроз пријемне пунктове у граду, пре свега
кроз казнион
 у, свилару и железничку ста
ницу прошло више од 14.000 заробљеника
у период од октобра 1915. до марта 1916.

године. Тако се на путевима смрти и стра
дања држављана Краљевине Србије, који
су водили ка југу преко Албаније и према
лагерима на западу нашао и наш град отва
рањем сабирног центра у казненом заво
ду 7. октобра 1915. који је већ у новембру
постао пренатрпан. Први ратни заробље
ници били су браниоци Београда, а како су
здружене снаге Централних сила напредо
вале кроз Србију заробљеници су стизали
из свих делова Краљевине. У почетку су то
били само војници а касније и цивили без
обзира на старосну доб.
Постојеће спомен обележје на право
славном гробљу је једино место где се
одаје част жртвама Великог рата, осим
меморијала на Легету. Међутим, наведени
споменици немају исту историјску причу
те се не могу изједначавати. Чињеница је,
споменик витезу Првог светског рата – срп
ском војнику у оквиру старог православног
гробља има ограничен јавни карактер.
У складу са временом у ком живимо и
потребом да се кроз култ сећања на жртве
рата негује национална историја, једин
ствени споменик приступачнији јавности
био би прикладно место за неговање наци
оналне историје и тековина Великог рата.
Кроз центар Сремске Митровице у зиму
1915/16. прошла је војска поражених и
понижених српских војника и цивила који су
долазили пешке из целе Србије те прола
зили кроз данашњу Улицу Светог Димитри
ја, затим кроз центар и даље, зато би мали
парк био најприкладније место. Надамо се
да ће Град Сремска Митровица прихвати
ти и размотрити предлог који је потекао из
Музеја Срема.
Оливера Делић, музејски саветник
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СТАРА ПАЗОВА

Пет векова реформације

О

ве године скоро 800
милиона хришћана у
целом свету обележава
петсто година реформације
Мартина Лутера, који је 31.
октобра 1517. године ставио на
црквена врата у Витенберг у 95
теза реформе тадашње цркве.
И Словачка евангеличка црква у
Србији обележава ову годи
шњицу у свим парохијама.
Богат програм 26. октобра орга
низовала је Словачка еванге
личка а.в. црква у Старој Пазо
ви.
Петсто година реформације
значи и петсто година људске
слободе. Полазећи од идеје
хуманизма 15. и 16. века могла
је да се развије реформација
Мартина Лутера, али и идеја
просветитељства, чак до дана
шњег разумевања цивилизације
и демократије. Управо то се
могло осетити на централном
програму под називом На почет
ку је била реч. У препуној позо
ришној сали о реформацији је
говорио др Роланд Вернер,
генерални секретар Про-Христ
из Немачке, који је извео и крат
ку позоришну сцену о Лутеро
вом животу. У музичком програм
учествовали су црквени хор
Тилија, оркестар И хор основне
школе „Херој Јанко Чмелик“ и
солисти.
Манифестација је почео већ у

раним поподневним сатима
паралелно са два програма. У
новом парохијском дому за све
штенике из скоро свих парохија
из Војводине предавање на
тему - Лидерство у хришћанству
– имао је др Роланд Вернер.
Паралелно у цркви је био музич
ко – поетски програм у коме су
поред домаћина учествовали и
сви гости. Програм је припреми
ла једна од најстаријих хри
шћанки Катарина Форгач, пред
седница пазовачког црквеног
друштва жена.
Манифестација је наставље
на у Хурбановом парохијском
дому промоцијом капиталног
дела књиге Словачка еванге
личка а. в. црква у Србији у речи

и слици. Књигу је приредила
свештеница Светлана Војнић
Фелди, која је говорећи о скоро
десетогодишњој припреми иста
кла, да публикација има за циљ
да сумира активност и стање у
парохијама од 1930. године до
данас. Како је напоменула, то је
књига о прошлости за будућ
ност. Књига је наставак прве
монографије Сеавц коју је 1930.
године приредио бискуп Адам
Вереш и у њој је о својим паро
хијама писало 33 аутора, све
штеника. Књига је богато илу
стрована и у њој је и кратак
сажетак на српском, немачком и
енглеском језику. Припрему и
издавање финансијски су подр
жали Национални савет и Завод

за културу Словака, Канцелари
ја за Словаке у дијаспори из
Братиславе и бројни овдашњи и
донатори из иностранства.
У просторијама Хурбановог
парохијског дома, где се налази
и централни архив Сеавц у
Србији отворене су две изло
жбе. Једна посвећена Мартину
Лутери где су посетиоци могли
да виде књиге реформатора и
књиге о њему као и најстарије
Библије. Друга посвећена др
Јозефу Милославу Хурбану,
чија се 200. годишњица од рође
ња такође обележава ове годи
не. Та је у Хурбановој канцела
рији која је од сада спомен соба,
како је истакла архиварка Ката
рина Вереш. Поред фотографи
ја Јозефа Милослава Хурмана
на изложби су и писма и књиге
овог реформатора и кодифика
тора а такође и његов штап.
После ових програма у дво
ришту између старог и новог
парохијског дома пазовачки све
штеник Игор Фелди је освештао
монументалну дрвену скулпту
ру. Та је настала из кајсије из
дворишта академског сликара
Јана Ступавског. Затим су
црквен и
велик од ос тојн иц и
заједно засадили и дрво рефор
мације. О значају сађења овог
дрвета говорио је свештеник
Ондреј Марчок из Кисача.
Ана Симоновић

Bohatý program k 500. výročiu
reformácie Martina Luthera

V

tomto roku približne 800 miliónov
kresťanov na celom svete slávi päťsto
ročné jubileu reformácie Martina Luthe
ra, ktorý 31.októbra 1517 pribil 95 téz reformy
vtedajšej Cirkvi na bránu zámockého kostola
vo Wittenbergu. Aj naša Slovenská evanjelická
cirkev v Srbsku si pripomína 500. výročie
reformácie a pri tej príležitosti v cirkevných
zboroch sa konajú početné slávnosti a
príležitostné služby Božie. Bohatý program bol
26. októbra t.r. aj v Starej Pazove, ktorý zorga
nizoval tamojší Slovenský evanjelický a. v.
cirkevný zbor.
Peťsto rokov reformácie sú však aj päťsto
ročnými dejinami ľudskej slobody. Vychádzajúc
z myšlienok humanizmu 15.a 16.storočia
mohla sa vyvinúť nielen reformácia Martina
Luthera, ale aj myšlienky osvietenstva až po
naše dnešné chápanie civilizácie a demokra
cie. Dalo sa to vycítiť v ústrednom programe
pod názvom Na počiatku bolo slovo, v divadel
nej sale. Prihovoril sa Dr. Roland Werner,
generálny tajomník PRO – CHRIST z Nemec
ka, ktorý aj zahral divadelnú scénku o Luthero
vom živote. V hudobno-speváckej časti progra
mu sa zúčastnil Zmiešaný spevácky zbor Tília,
chór ZŠ hrdinu Janka Čmelíka ako aj iní sólisti
a hudobníci.
Podujatie sa však začalo popoludní paralel

ne dvomi programami.V zborovej sieni novej
fary prednášku na tému Liderstvo v kresťanstve
mal profesor teológie Dr. Roland Werner a
účastnili sa jej farárky, farári, prezbitéri z
početných hosťujúcich cirkevných zborov, ako
aj pazovského cirkevného zboru. Paralelne v
pazovskom chráme Božom odznel program v
znamení náboženských piesní a poézie.
Zúčastnili sa ho cirkevníci z hosťujúcich cir
kevných zborov a domáci viery. Program mala
na starosti dlhoročná cirkevníčka Katarína
Forgáčová,
predsedníčka
tamojš ie h o
Oltárneho krúžku žien.
Podujatie pokračovalo na Hurbanovskej fare
premiérou kapitálneho diela - knihy Slovenská
evanjelická augsburského vyznania cirkev v
Srbsku v slove a v obrazoch. Zostavovateľkou
je farárka Svetlana Vojnićová Feldyová, ktorá
knihu predstavila a vyzdvihla, že cieľom
poblikácie je zahrnúť obdobie od roku 1930 po
súčasnosť, čiže kniha je pokračovaním prvej
knihy o SEAVC biskupa Adama Vereša, vlast
ne je to odkaz minulosti pre budúcnosť. Na jej
takmer desaťročnej príprave účinkovali až 33
autori, farári z cirkevných zborov a fílii. Kniha
je bohato ilustrovaná a je okrem v slovenčine aj
v srbčine, nemčine a anglitčine. Vydanie knihy
finančne podporili Národnostná rada a Ustav
pre kultúr Slovákov, Úrad pre Slovákov v

zahraničí ako aj početný donátori zo zahrani
čia a z domova.
V miestnostiach Hurbanovskej fary, kde sa
nachádza aj ústredný archív SEAVC v Srbsku
nasledovalo otvorenie dvoch výstav. Jedna v
Hurbanovskej obývačke venovaná výročiu
Martina Luthera, kde si návštevníci mohli
pozrieť knihy reformátora ako aj knihy o ňom,
tiež najstaršie Biblie. Druhá výstava venovaná
je Dr. Jozefovi Miloslavi Hurbanovi, čie si
dvojsté výročie od narodenia tiež pripomíname
v tomto roku. Tá je nainštalovaná vo farskej
kancelárii, ktorá sa stala Hurbanovou spomien
kovou izbou ako to poznamenala archivárka
Katarína Verešová. Okrem fotografii J.M.Hur
bana sú tu aj listy, výber z diel tohto farára,
reformátora, kodifikátora, a tiež aj Hurbanovská
palica.
Po týchto programoch na nádvorí medzi
farami pazovský farár Igor Feldy posvätil aj
monumentálnu drevenú sochu pomenovanú
Utrpenie. Tá vznikla z niekdajšieho strom
 u,
moruše, v rodine akademického sochára Jána
Stupavského. Potom cirkevní hodnostári
a predstavitelia cirkevných zborov na tomto
dvore spoločne zasadli aj strom reformácie.
O význame sadenia stromu reformácie hovoril
kysáčsky farár Ondrej Marčok.
Anna Simonovićová
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Књижевници из Словачке у посети

М

еђународни
Сајам
књига у Београду и
ове године је место
не само за презентацију
њеног величанства - књиге,
али и за многобројне сусре
те самих аутора, издава
ча, преводилаца. Најновија
продукција књига овдашњих
и Словака из Словачке
такође је нашла своје место
на сајму. На Сајму књига
су учествовали и писци из
Клуба независних књижев
ника Словачке: Рут Лиц
хнер, Милан Рицхтер, Ерик
Одрејичка и Старазовчанин
Мирослав Демак, који живи
у Словачкој. Управо у овом
саставу и допуњени пазо
вачким писцем Мартином
Пребуђилом у понедељак,
23. октобра су посетили
Основну школу „Херој Јанко
Чмелик“ у Старој Пазови.
Учесницима
књижев
не беседе најпре је поже
лео добродошлицу Јанко
Хавран, директор школе а
после и Мирослав Демак,
који је уједно и водио лите

рарни сусрет. Љубитељи
ма књиге, међу којима су
поред ђака виших разреда
и њихових професора били
и представници словач
ких институција и Народ
не библиотеке „Доситеј
Обрадовић“,
представио
је посебно сваког писца и
његова књижевна дела, а
такође се представио и лич
но новом књигом путописа.

Одломке из својих књига
прочитали су и сами аутори
Рут Лихнер, Милан Рихтер,
Ерик Ондрејичка, који су на
сличној беседи у школи уче
ствовали пре две године.
Мартин Пребуђила презен
товао је свеже издану књигу
„Гозба“ ауторке Рут Лихнер,
коју је превео на српски
језик у издању издавач
ке куће Прометеј из Новог

Сада. На крају књижевне
беседе директор школе
Јанко Хавран је предложио,
да овакве сусрете у шко
ли организују сваке године
током Сајма књига. Гости
из Словачке посетили су и
Архив Словачке евангелич
ке а.в. цркве у Србији у Хур
бановом парохијском дому.
А. Симоновић

Slovenský spisovatelia v Starej Pazove

M

edzinárodný veľrh kníh v Bele
hrade aj v tomto roku je miestom
nielen na prezentáciu jej veličen
stva knihy, ale aj pre početné stretnutia
samotných autorov, vydavateľov, preka
dateľov. Najnovšia knižná produkcia
tunajších a Slovákov zo Slovenska tiež

našla svoje miesto na veľtrhu. Na kni
žnom veľtrhu sa zúčastnili aj spisovatelia
zo Slovenska z Klubu nezávislých spiso
vateľov: Rút Lichnerová, ,Milan Richter,
Erik Odrejička a staropazovský rodák
Miroslav Demák. Práve v tomto zložení
a posilnení pazovským spisovateľom

Martinom Prebudilom v pondelok
navštívili základnú školu hrdinu Janka
Čmelíka v Starej Pazove.
Účastníkov literárnej besedy najprv
privítal Janko Havran, riaditeľ školy a
potom sa prihovoril Miroslav Demák,
ktorý aj moderoval tento program.
Milovníkom kníh medzi ktorými okrem
žiakov vyšších ročníkov a ich profesorov
boli aj predstavitelia slovenských inštitúcii
a Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića,
predstavil každého spisovateľa a jeho
literárne diela a tiež sa predstavil aj vlast
nou novou knihou cestopisov.
Ukážkou zo svojej tvorby predstavili
sa aj samotní autori Rút Lichnerová,
Milan Richter, Erik Ondrejička, ktorý sa
podobnej literárnej besedy v škole
zúčastnil i pred dvomi rokami. Martin
Prebudila prezentoval čerstvo vydanú
knihu Hostina Rút Lichnerovej, ktorú
preložil do srbčiny a o čie sa vydanie
postaralo vydavateľstvo Prometej z
Nového Sadu. Záverom literarnej besedy
riaditeľ školy Janko Havran navrhol, aby
sa takéto stretnutia v škole organizovali
pravidelne každý rok počas knižného
veľtrhu. Hostia zo Slovenska navštívili aj
Archív SEAVC v Srbsku na Hurbanov
skej fare.
A. Simonovićová
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ОПЕРСКИ ПЕВАЧ БОРИС БАБИК

Глас славуја из Старе Пазове

С

таропазовачка публика је 19.
октобра уживала на концерту
шансона, наполитанских и евер
грин песама. Идеја се родила из недав
не сарадње Бориса Бабика, оперског
певача – тенористе из Старе Пазове
са оперском певачицом - сопранистки
њом Наташом Катић Радосављевић из
Бечеја, професором клавира Јожефом
Ритером, и бечејским шансоњером
Растиславом Ралетом Петричевић. Био
је то спој људи, који је на сцену донео

неагресивну музику из давних шестде
сетих и седамдесетих година и подарио
публици песме у соло наступу, дуету
или трију.
Била је то прилика да са Борисом
Бабиком, који је на сцени више од три
десет година попричамо о оствареним
сновима као оперског певача. Борис
Бабик не наступа само на сцени већ
и у црквама, пева и словачке народ
не песме, староградске, наполитан
ске, евергрин и забавне песме. Његов

репертоар је богат, јер никада није сигу
ран да ли ће неко из његовог друштва
рећи: А сада ће Борис да запева.
- Моје снове сам почео да сањам још
давне 1985. када сам почео да играм у
фолклору у СКУД „Херој Јанко Чмелик“.
Већ наредне године сам постао члан
Мушке групе певача у овом друштву, а
1992. године сам учествовао као соло
певач на фестивалу словачких народ
них песама у Пивници где сам освојио
треће место. И наредне две године сам

Slávičí hlas zo Starej Pazovy

S

taropazovskí diváci vo štvrtok
19.októbra mali pôžitok z koncertu
balád, neapolských a evergrin
piesní. Idea sa zrodila z nedávnej
spolupráce Borisa Babíka, operného
speváka – tenoristu zo Starej Pazovy s
opernou speváčkou – sopratistkou
Natašou Katićovou Radosavljevićovou z
Bečeja, profesorom klavíra Jožefom Rit
terom a Bečejským šansonier om Rasti
slavom Raletom Petričevićom. Bolo to

spojenie ľudí, ktorý na scénu prinies
 li
neagresívnu hudbu z dávnych šesdesi
atých a sedemdesiatých rokov a obe
censtvu darovali piesne v sólo podaní
ale aj v duete a triu. Bola to príležitosť
aby sme sa s Borisom Babíkom, ktorý je
na scéne viac ako tridsať rokov,
porozprávali o jeho uskutočnených
snoch ako operného speváka.
- Moje sny som začal snívať ešte
dávneho 1985. roku, ked´ som začal

tančiť vo folklŕe v SKUS hrdinu Janka
Čmelíka. Už nasledovného roku som sa
stal členom Mužskej speváckej skupiny
v spolku a 1992. som sa zúčastnil na
festivale slovenských ľudových piesní v
Pivnici, kde som si vyspieval tretiu cenu.
Aj nasledovné dva roky som sa tohto
festivalu zúčastnil a 1994. roku som aj
zvíťazil. Súbežne som tančil vo
folklórnom súbore Klasy, avšak pieseň
ma viacej zaujímala. Tak po víťazstve
na festivale som v roku 1995. začal so
školením hlasu u profesorky Olgi Milo
ševićovej v strednej hudobnej škole
Stanković v Belehrade. Za to vd´aka
patrí Gordane Tomićovej, v tom čase
opernej primadóne v Belehradskom
Národnom divadle, ktorá mi navrhla
školiť hlas –začína svoju spevácku
rozprávku Babík.

Aj dnes si spomínam na dlhý
potlesk na tvojom prvom sólo kon
certe 6. marca v roku 1998.
Aj ja si s radosťou spomínam na to a
veľmi rád sa vraciam na pazovské javi
sko, kd´ sa mi naskytne príležitosť. A
tých príležitostí je dosť, každý rok na
výročnom koncerte FS Klasy, alebo na
Vianočnom či Veľkonočnom koncerte.
Už takmer pravidelne vystupujem v Slo
venskom evanjelicko kostole na štedro
večerných službách ale aj v iných kosto
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учествовао на овом фестивалу, а 1994.
године и победио. Упоредо сам играо
у фолклорном ансамблу „Класје“ али
ме је песма више интересовала. После
победе на поменутом фестивалу 1995.
сам почео да школујем свој глас код
професорке Олге Милошевић у сред
њој музичкој школи Станковић у Бео
граду. За то могу да захвалим Гордани
Томић, у то време оперској примадони
у београдском Народном позоришту,
која ми је предложила да школујем глас
– почиње своју певачку причу Бабик.
И данас се сећамо дугог аплауза
публике на Вашем првом солистич
ком концерту 6. марта 1998. године.
И ја се тога са радошћу сећам и радо
се и данас враћам на пазовачку сцену
када ми се пружи прилика. А тих прили
ка је доста, сваке године на годишњем
концерту ФА „Класје“ на божићним или
ускршњим концертима и у другим при
ликама. Већ неколико година редовно
наступам и у Словачкој евангелич
кој цркви за Божић, али и у другим
црквама, јер духовна и светска пра
вославна музика ми је блиска. Од
самог почетка мог школовања сам
члан Прве београдске певачке гру
пе. Но, то што сам од самог почет
ка желео је да будем соло оперски
певач.

Пре петнаест година сам почео да
радим у Народном позоришту у Бео
граду у почетку сам био у хору, али
имао сам и мање улоге као соло
певач. Биле су то улоге у операма Тра
вијата, Бал под маскама, Слепи миш,
Чаробна фрула. Касније сам добијао и
веће улоге. Наступао сам као солиста
у Мадленијануму, играо сам у Хофма
новим причама, Мадам Батерфлајy.
Имао сам и улогу у балету Краљица
Марго. Као члан нашег хора певам
у операма које су на репертоару у
нашем позоришту: Кармен, Трубадур,
Отело, Севиљски берберин, Кава
лерија рустикана... Тренутно немам
такве улоге, јер нажалост таква су
времена, ми из хора немамо често
прилике да наступамо соло. Зато су
ми драги овакви и слични концерти.
Где сте све наступали, и одакле
носите најлепше утиске?
Наступао смо у Грчкој, Мађарској,

Тај сан се и остварио после
неколико годишњег упорног
рада.

Aj ked´ úsmev na tvári Borisovi
nechýba, predsa možno vycítiť, že
nie je celkom spokojný s tým čo sa
súčasne na tomto umeleckom poli

два пута у Италији, у Немачкој, Швед
ској, у Москви, али и у Америци. Сва
ко путовање је на свој начин лепо, али
оно у Америци 2006. године иако је
било седмодневно чинило ми се да је
трајало месец дана. Лепе доживљаје
имам из Њујорка. Имали смо слобо
дан дан и шетајући Менхетном и Цен
трал парком стигли пред наш конзу
лат где смо срели конзула који нас је
позвао код њега кући. Затим смо били
у православној цркви где је управо
тада било венчање, где су нас чак и на
свадбу позвали да певамо и нису хте
ли да нас пусте на концерт. Но, ипак
смо отишли на наступ у средњу школу
у Бруклин, која има салу као наш Сава
центар.
Са бројних путовања има и доста
доживљаја, који је још био необи
чан?
У такве могу да убројим и наступ
у Братислави, где сам био као соли
ста на сусрету Пазовчана. После
наступа на вечери у једном ресто
рану сам спонтано почео да певам
О соле мио и одједном су сви ућу
тали и слушали. Наградили ме
аплауз ом који нећу дуго заборави
ти. Доживљаја има пуно не само
са наступа већ и са проба. Било их
је и док смо снимали први словач
ки етно филм и у Словачком позо
ришту ВХВ у Старој Пазови.
А. Симоновић
pravoslávneho kostola kde práve
bol sobáš. Svadobný otec nás
pozval na svadbu spievať, ba
dokonca nás zo svadby nechceli
pustiť na vystúpenie. No, predsa
sme odišli a vystúpili v strednej ško
le v Brukline, ktorá má sálu ako v
Sáva stredisku.

loch, lebo mi je blýzka aj duchovná
a svetová pravoslávna pieseň. Od
samého začiatku školenia som čle
nom Prvej belehradskej speváckej
spoločnosti. No, od samotného zači
atku som sa chcel stať sólovým
operným spevákom.
Ten sen sa aj uskutočnil po nie
koľkých rokoch tvrdej práce.
Pred petnástimi rokmi som sa
zamestnal v Národnom divadle v
Belehrade, zo začiatku som spieval
v zbore, ale mal som aj menšie
úlohy ako sólovy spevák. Boli v
operách Traviata, Bál pod maskami,
Slepý myš, Čarodejná frula. Potom
pribudli aj dalšie roly v operách
Národneho divadla. Vystupoval som
aj ako sólista v Madleniau
 me, hral som
v Hofmanových rozprávkach, Madam
Baterflay. Mal som aj úlohu v balete
Kráľovná Margot, kde spieval aj zbor.
Ako zborový spevák spievam aj v
operách z nášho stáleho repertoáru:
Carmen, Trubadúr, Ottelo, Seviľsky
holič,
Kavaler ia
Rustik an a
...
Momentálne nemám také úlohy, žiaľ
také sú časy, mi zo zboru nemáme
často príležitosť vystupovať sólo. Práve
preto sa veľmi poteším ked´ vystupujem
na takomto alebo podobnom koncerte.“
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deje, ved´ teraz by tie plody mali byť
väčšie, cestovania častejšie. A aké
boli tie doterajšie?
Boli sme v Grécku, Mad´arsku, dva
krát v Taliansku, kde sme zahrali operu
Salome a Eugenia Onegin, potom v
Nemecku, Švédsku, v Moskve a boli
sme aj v Ameriky. Každý zájazd bol na
svoj spôsob pekný avšak ten v Ameriky
v roku 2006 aj ked´ bol sedemdňový
zdalo sa mi akoby trval mesiac.
Prekrásne zážitky mám z New Yorku.
Tak ked´ sme mali voľný deň a
prechádzali sa Menchetnom a Centrál
parkom dostali sme sa k nášmu
konzulátu pri OSN, stretli sme sa aj s
konzulom a ten nás zavolal k nemu
domov. Potom sme odišli do

Z početných vystúpení či sú
ešte nejaké také neobyčajné?
Do takých môžem zaradiť aj
vystúpenie v Bratislave po ukonče
nom Stretnutí Pazovčanov, pri
večeri v jednej reštaurácii. Začal
som spontáne spievať O sole mio a
odrazu tichosť, všetci prítomní sa
započúvali a odmenili ma potle
skom na ktorý nezabudnem.
Zážitkov je hodne nielen z vystúpení ale
aj zo skúšok. Bolo ich hodne aj pri
nakrúcení prvého slovenského etno fil
mu ale aj v Slovenskom divadle VHV v
Starej Pazove.
Zážitkov je hodne, nedá sa to vmestiť
do jedného príspevku, ved´ každý ktorý
si raz na dosky zastane pochopí, že je
každé vystúpenie osobitná rozprávka. A
Boris Babík nevystupuje len na scéne,
ale aj v kostoloch, spieva aj slovenské
ľudové piesne, staromestské, nea
polské, evergrin, tanečné skladby. Jeho
repertoár je bohatý lebo nikdy sa nevie
či niekto v jeho spoločnosti nepovie – A
teraz nám Boris niečo zaspieva.
A. Simonovićová
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Освештана два
црквена крста

СА СВИХ СТРАНА

8. NOVEMBAR 2017.

су и деца учествовала – рекао је секре
тар Ротари клуба Рума Маријо Кржић.
Вредност свих садница је 105.000
динара.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Вече са
Милошем Зупцем

Реализација пројекта изградње цркве
Рођења пресвета Богородице у Витоје
цима започела је 2011. године, а прошле
године у новембру завршени су зидар
ски радови. Укупна вредност градње и
уређења овог храма је око 33 милиона
динара.
Црква се градила и уз помоћ донатора,
а захваљујући њима на цркви су подиг
нута и два крста.
У присуству бројних мештана ове
крстове је 30. октобра освештао Владика
сремски Василије. Раније су Витојевчани
да би присуствовали службама, крстили
децу или обележавали неки од црквених
празника, морали ићи у околна села, а
сада ће све службе бити и у њиховој сео
ској цркви.

РОТАРИ КЛУБ

Нове саднице

Музички део програма Културног цен
тра у Руми настављен је 1. новембра
гостовањем Милоша Зупца, књижевника
и кантаутора из Новог Сада.
Милош је румској публици свирао и
певао, углавном своје песме, највише из
његове последње збирке поезије „Краљ
на киши“, али и песме Мирослава Антића,
Душка Трифуновића и свог оца, познатог
песника, Пере Зупца.

Пре наступа у Руми, Милош је имао
изузетно успешне концерте у Сарајеву,
Новом Саду, Загребу и Мостару.
Милош Зубац је докторирао на Катедри
за српску књижевност и језик, а по њего
вој збирци песама „Поезика“ назван је
истоимени фестивал регионалне аутор
ске музике.
Један је од покретача сајта за дигитал
ну хуманистику „Културни Херој“. Први је
добитник награде „Струне од светла“ за
посебан допринос афирмацији песничке
речи у рок и блуз музици.

обављања ове комуналне делатности.
Према одлуци, ту делатност на терито
рији града, обавља ЈП „Комуналац“ према
уговору који се свака године закључује са
председником Општине, док се о селима
старају саме месне заједнице.
Врши се и месечна контрола како се ове
обавезе обављају и сачињава извештај а
то ће чинити лице које именује председ
ник из редова запослених у Општинској
управи.
ЈП „Комуналац“ има обавезу да чисти
снег и лед са улица, путева, тргова и дру
гих јавних површина у складу са програ
мом који за ту област доноси.
Уклањање снега и леда са тротоара
испред зграда, стамбених зграда и дру
гих објеката врше власници и корисници,
а да ли се тако и чини у зимским дани
ма инспекцијски надзор врше комунални
инспектори.
Ова одлука има и казне за оне који не
поштују прописане обавезе – казна за
предузећа и правна лица су 50.000 дина
ра, предузетнике 20.000, а за физичка
лица 5.000 динара.


ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР

Посета малишана

Конкурс за
стипендије
Чланови Ротари клуба Рума организо
вали су акцију садње дрвећа у Пољопри
вредној школи „Стеван Петровић Бриле“
као и градским основним школама „Вељ
ко Дугошевић“ и „Душан Јерковић“, а у
садњи су им помогли и ученици поме
нутих школа. Акција је реализована 30.
октобра.
У Пољопривредној школи део садница
је засађен у дворишном делу, ка улици, а
део за потребе будуће ботаничке баште.
У „Вељковој“ школи, уз зид према вртићу
и уз цео дворишни зид обе школе ка Ули
ци Вељка Дугошевића.
– Реч је о укупно 56 садница, мање су
за потребе ботаничке баште, док су оста
ло стабла са добро формираним, вели
ким крошњама. Ово је део шире акције
која се зове „Једно дрво по једном рота
ријанцу“. Дрвеће и шуме су плућа плане
те и зато је потребно садити што више
дрвећа. У току акције нас је посетио и наш
гувернер за Србију и Црну Гору. Била је
јако лепа акција, а посебно је важно што

Румска општина ће и ове године сти
пендирати успешне студенте од прве до
мастер студија са територије румске
општине за академску 2017/2018. годину.
Реч је о 100 стипендија за које је распи
сан јавни позив - 30 стипендија је за сту
денте прве године студија првог степена
– основне академске или основне стру
ковне студије, највише - 55 стипендија је
за студенте од друге до последње године
студија , а 15 стипендија је обезбеђено за
студенте другог степена студија – диплом
ске академске студије (мастер).
Рок за подношење пријава траје од 6.
до 21. новембра, захтеви за доделу сти
пендије се могу преузети електронски или
у Одељењу друштвених делатности, а
подносе се на писарници Општинске
управе у Орловићевој 5.

У сусрет зими
Нова одлука о уклањању снега и леда
са територије румске општине – претход
на је важила десетак година – усвојена је
на последњој скупштинској седници – са
циљем да се регулишу услови и начин

Током октобра – месеца солидарности
са старим лицима у Геронтолошком цен
тру „Срем“ у Руми организовано је низ
активности које су започеле 1. октобра,
Међународног дана старих. Тако је орга
низовано низ програма дружења са мали
шанима из вртића, основних и Музичке
школе. Реализована је и традиционална
посета представника центара за социјал
ни рад из свих сремских општина.
Гошћа је била и Ђина Лазар која је уста
нови за старе донирала књиге своје покој
не мајке Вјере Лубарда. Ове октобарске
активности су окончане посетом деце
предшколског узраста и њихових васпита
ча из „Полетарчевог“ објекта „Првомајска“
у граду. Они су за своје домаћине прире
дили разнолик програм, али су донели и
поклоне које су сами израдили, тако да је
то било једно лепо дружење намлађих и
најстаријих.
С. Џакула
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БИБЛИОТЕКА ИНЂИЈА

Јефтиније учлањење

Поводом 62. Међународног сајма књига
у Београду Народна библиотека „Др Ђорђе
Натошевић“ у Инђији у периоду од 22. до
29. октобра организовала је акцију јефтини
јег учлањења за све категорије становни
штва. Библиотека је омогућила члановима
попуст од 80 одсто, те су сви заинтересо
вани могли за само 200 динара да продуже
чланарину или постану нови чланови.
- За разлику од прошле године, ове, учла
нило се за 65 посто више наших суграђа
на. Акција је самим тим, била и више него
успешна, због чега смо посебно задовољни
- рекла је Бранислава Танасић, директори
ца Народне библиотеке „Др Ђорђе Натоше
вић“ у Инђији и додала да ће ускоро стићи
и најновији наслови са недавно одржаног
Сајма у Београду.
Директорица инђијске Библиотеке иста
кла је да су у среду, 1. новембра почеле и
зимске едукативно-креативне радионице
које се традиционално одржавају у читао
ници те установе.
- Сваке среде од 17.30 часова дружиће
мо се са нашим најмлађим суграђанима и
корисницима на један, креативан начин.
Свака радионица биће прилагођена деци
и њиховим потребама и интересовањима,
увек смишљамо нове теме за свако следе
ће окупљање - истакла је Танасић и додала
да ће при крају зимског циклуса радион
 ица
правити и новогодишње украсе, који ће се
наћи на новогодишњим сајмовима у инђиј
ским основним школама, са којима Библио
тека има одличну сарадњу.
М.Ђ.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА РУМА

О Андрићу и Крлежи

писца јер их повезују две жене – Гуна Берг
ман, када је Андрић у питању и Ирина
Александер, када је реч о Крлежи.
А обема је заједничко да се оне, и поред
значајне улоге у њиховим животима, веома
мало помињу, да су готово заборављене.
Гуна Бергман је била балерина, а потом
и доктор славистике и жена Ингмара Берг
мана, која је преводила Андрићева дела и
допринела његовој популаризацији у Швед
ској, уз податак да је годину дана раније
писала Андрићу да ће следеће године он
добити Нобелову награду. Волела је и Хер
цег Нови, где је често долазила, а погинула
је у саобраћајној несрећи у Црној Гори.
Ирина Александер је била руска еми
гранткиња, која је после револуције живела
у Загребу. Њен књижевни салон је био
место окупљања познатих уемтник а, а
била је пријатељица Крлеже и његове жене
Беле. Умрла је у 103.години у Швајцарској,
а написала је и књигу у којој се може доста
сазнати о чувеном Мирославу Крлежи.
С. Џ.

МИТРОВАЧКА БИБЛИОТЕКА

Промоција романа

У Библиотеци „Глигорије Возаревић“ у
Сремској Митровици прошлог четвртка 2.
новембра, одржана је промоција романа
Заводник ништавила, аутора Предрага
Марковића, некадашњег министра културе
и бившег председника Народне скупштине
Србије.
Према речима аутора идеја за писање
романа јавила се 1990. године, када је
написано неколико поглавља која су обја
вљена у часопису Књижевност.
- Оно што је необично за овај роман јесте
да је испричан у женском лицу у 33 погла
вља. Овај роман представља опору причу,
која открива искуство инцеста главне јуна
киње, њено скривено српско порекло и уче
шће у подземном интелектуалном животу
Москве седме и осме деценије двадесетог
века – рекао је Предраг Марковић.
Промоцију романа водила је Ружица
Станковић, која је током промоције читала
одломке романа.
С. К.

МУЗЕЈ СРЕМА

Колонија Видици
Књижевна трибина „Андрић и Крлежа“
одржана је 2. новембра у Градској библио
теци „Атанасије Стојковић“ у Руми, а о сво
јој истоименој књизи говорила је ауторка,
мултимедијална уметница Мирјана Марин
шек Николић. Ова трибина је праћена и
емитовањем делова документарних фил
мова, међу којима је и онај везан за добија
ње Нобелове награде за књижевност Иве
Андрића.
По речима саме ауторке, повезала је
Андрића и Крлежу, и написала драме које
се могу користити као сценарији за ова два

У четвртак 2. новембра у Музеју Срема
изложене су слике српско – руске колоније
Видици 2016 - 2017. Посетиоци ће бити у
прилици да до 17. новембра виде више од
30 одабраних слика. Организатор изложбе
је Удружење српско – руског пријатељства,
Шид.
У раду колоније учествовало је 12 ликов
них уметника из Русије и исто толико умет
ника из Сремске Митровице, Шида и Новог
Сада.
Изложбу је отворила Светлана Суба
шић, кустос Музеја Срема. После Срем
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ске Митровице изложба ће бити одржана у
Бијељини, а план је да се одржи и у Буја
новцу.
С. К.

Позоришне ловорике
Стара Пазова је од 27. октобра до 5.
новембра била домаћин 48. смотре словач
ког аматерског позоришног стваралаштва у
Србији „Позоришне ловорике“. Овогоди
шња смотра, која је уврштена у манифеста
ције од посебног значаја, донела је девет
такмичарских представа из овогодишње
позоришне продукције војвођанских Слова
ка. Стручни жири у саставу: доц. дипломи
рани редитељ Мирослав Бенка, истакнутни
уметник, председник и чланови дипломира
ни редитељ Јан Макан и Мирослав Фабри,
глумац Српског народног позоришта у
Новом Саду, констатовао је да су сви
ансамбли били подједанко квалитетни.
Прва награда на 48. смотри словачког
аматерског позоришног стваралаштва у
Србији „Позоришне ловорике“ припала је
представи „Поздрави некога“ Гимко театра
из Ковачице, друга ВХВ сцени из Ковачице
за представу „Др” док је на трећем месту
представа „Лавља јазбина“ из Арадца, за
коју је аутору Јану Хрубику припала и
награда за ауторски текст. Награду за нај
бољу мушку улогу добио је Јан Хрћан, а за
женску Душана Бабинец, обоје из Ковачи
це. Најбољу женску епизодну улогу оства
рила је Ана Ширка из Ковачице а најбољу
мушку Игор Пискла из Старе Пазове. Ста
ропазовачка представа „Ђаво у брачном
рају“ у режији Ањичке Балаж добила је нај
вишу оцену публике, а из истоимене пред
ставе Анамарији Симоновић је припала
награда за деби, док су Валентина Вереш и
Јана Руман добиле похвале. У част награ
ђених наступило је позориште из Словени
је из града Стична са представом „Слуга
двеју господара“ у режији пазовачког глум
ца и редитеља Александра Бака.
Прва смотра словачких аматерских позо
ришних друштава Војводине одржана је
1970. године у Бачком Петровцу. Од 2010.
године носи назив Смотра словачког ама
терског позоришног стваралаштва у Србији
– Позоришне ловорике. 
З. К. / Ј. К.

Филмови и представе
Центар за културу Стара Пазова наја
вљује бројне програме за овај претпослед
њи месеце у години, од којих се свакако
издвајају позоришне представе Мој деда је
аут и Пластика, и домаћи филм Проклети
пас, чија је свечана премијера била 17.
октобра у Сава центру. На репертоару је
још неколико хит наслова, играних и ани
мираних филмова. Почиње и сезона годи
шњих концерата пазовачких аматера.
Публику у Старој и Новој Пазови очекују и
књижевне вечери и изложбе, у Старој Пазо
ви наставља и циклус концерата класичне
музике. 
Ј. К.
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VREMEPLOV
8. новембар
1519. Шпански освајач Ернан
Кортес стигао у Мексико, где су
га Астеци, верујући да је реин
карнација астешког божанства
Кецалкоатл, примили с најве
ћим почастима.
1793. Лувр отворен за јавност.
Дворац француских краљева
од 1204, одлуком револуцио
нарне владе 1791. претвоврен
у музеј.
9. новембар
1799. Наполеон Бонапарта вој
ним ударом срушио владу
Директоријума и као први кон
зул преузео власт у Францу
ској.
1938. Током ноћи, нацисти у
Немачкој демолирали више од
7.000 јеврејских кућа и продав
ница и спалили на стотине
синагога. Убијено преко 90
Јевреја. Догађај назван Кри
стална ноћ јер су улице немач
ких градова биле прекривене
разбијеним стаклом.
10. новембар
1796. Умрла руска царица
Катарина ИИ Алексејевна,
Катарина Велика.
1991. У Вуковару почеле улич
не борбе припадника Југосло
венске народне армије и
хрватских полицијских снага.
Јединице ЈНА освојиле Вуко
вар 18. новембра.
11. новембар
1821. Рођен је Фјодор Михајло
вич Достојевски.
1918. Капитулацијом Немачке
завршен је Први светски рат у
којем је учествовало 36 држа
ва. Живот је изгубили око 10
милиона људи.
2004. У војној болници у Пари
зу умро је палестински пред
седник Јасер Арафат
12. новембар
1933. Национал-социјалистич
ка радничка партија Адолфа
Хитлера добила је изборе и
преузела власт у Немачкој.
1989. Умрла је шпанска рево
луцион
 арка Долорес Ибарури,
легендарна Ла Пасион
 арија.
13. новембар
1813. У Његушима рођен Петар
II Петровић Његош, црногорски
владика, филозоф и државник,
велики епски песник, аутор
славног драмско-епског дела
“Горски вијенац”. Као државник
поставио темеље модерне
црногорске државе. За његове
владавине основана прва
штампарија у Цетињу 1834. и
подигнута прва школа.
14. новембар
1918. Томаш Масарик изабран
за првог председника Чехосло
вачке.
2001. Пет држава-наследница
СФРЈ постигле договор о
почетку припрема за расподе
лу 74,5 милиона долара у зла
ту као прве рате укупне зостав
штине од око две милијарде
долара.
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HOROSKOP
ОВАН: Подстакнути
сте нечијом причом о
новим идејама али о
пословној сарадњи,
тако да имате жељу да се опроба
те у неким необичним ситуац
 ија
ма. Ако се организујете на добар
начин, онда врло успешно можете
да завршите низ пословних дого
вора на различитим странама. У
љубавном животу или од свог
партнера очекујете више роман
тичних ужитака.

ВАГА: Потребно је да
се растеретите од
додатних обавеза, али
немате довољно енер
гије да се ангажујете на више
страна истовремено. У достојан
ственом стилу и без сувишних
питања прихватите све корисне
сугестије или речи критике које
вам упућују блиски сарадници.
Желели бисте да успоставите
бољу контролу над новим догађа
јима у љубавном животу.

БИК:
Прим ећ ујете
промене у свом окру
жењу и тражите најбо
ље решење за низ
питања која вам се намећу.
Постоје обавезе које захтевају
стриктно поштовање правила или
временских рокова. У односу са
вољеном особом све сте ближи
остварењу заједничких жеља.
Препустите се осећањима да вас
воде и то ће вас још више прибли
жавати особи која вам је драга.

ШКОРПИЈА: Очекује
вас нови успех или
шира афирмација у
пословним круговима.
Потрудите се да правилно испу
ните све своје обавезе, без психо
лошког притиска или такмичар
ских аспирација. Завршни резул
тати представљају најбоље мери
ло вредности. У љубавном одно
су препустите свом партнеру
право на одређене улоге или
извесну доминацију.

БЛИЗАНЦИ: Налази
те се у доброј форми
и у сјајној прилици да
остварите неке дуго
рочније пословне интересе. Учи
ните све што је потребно да при
добијете подршку код већине
сарадник а из свог окружења.
Нови догађаји који вас прате у
љубавном животу делују зани
мљиво и охрабрујуће. Осећате
велики емотивни занос и задо
вољство уз блиску особу.

СТРЕЛАЦ: Кад год се
налазите пред неком
сложеном ситуацијом
или пословним изазо
вом, употребите своје најјаче аду
те и тражите ефикасно решење.
Имате низ предности у односу на
своје сараднике из окружења и
добру вољу да се искажете у нај
бољем светлу. Све оно што чини
те у овом периоду би требало да
вам донесе дугорочне ефекте.

РАК: Налазите се у
стваралачкој фази и у
договору са својим
сарадницима покуша
вате да ускладите различите
пословне интересе. Избегавајте
ривалске односе са неистоми
шљеницима. Најбоље је да своју
енергију посветите темама које
спадају у приоритетне обавезе.
Иако инсистирате на откривању
истине и сучељавању, имате осе
ћај да блиска особа прикрива
неке детаље.

ЈАРАЦ: Ако разми
шљате на позитиван
начин, онда многе
пословн е
прил ик е
можете успешно да реализујете
без обзира на почетне комплика
ције. Посрећило вам се да имате
ширу наклоност у кругу сарадника
и да су симпатије утицајних особа
на вашој страни. Сада је повољан
тренутак да инвестирате на више
страна. У љубавном односу са
партнером предос ећате да вам
предстоји нека још узбудљивија
дешавања.

Crkveni
kalendar
Среда, 8. новембар
(26. октобар)
Свети великомученк Димитрије
– Митровдан
Четвртак, 9. новембар
(27. октобар)
Свети мученик Нестор
Петак, 10. новембар
(28. октобар)
Св. мученик Терентије; Св.
Арсеније Сремац, Архиепископ
српски
Субота, 11. новембар
(29. октобар)
Свети Аврамије Затворник;
Преподобномученица Анаста
сија Римљанка
Недеља, 12. новембар
(30. октобар)
Св. краљ Милутин; Преп. Теок
тист и Јелена; Св. Варнава Хво
стански Исповедник
Понедељак, 13. новембар
(31. октобар)
Свети апостоли Стахије, Ампли
је, Урван и други
Уторак, 14. (1) новембар
Свети Козма и Дамјан - Врачеви

Колач са џемом
од кајсија
Састојци: чаша шећера, мле
ка, брашна и воде, сода бикарбо
на кесица, џем од кајсија 8 каши
ка, какао 2 кашике, чоколада за
кување 100 г, уље.

ЛАВ: Сваки потез
добро испланирајте и
немојте дозволити да
због ситних интереса
направите почетни пропуст или
да изгубите поверење неких
сарадника. Осећате нови емотив
ни узлет и желите да остварите
све своје намере, без обзира на
повремено партнерово неразуме
вање. Задржите самопоуздање и
оптимизам као своју главну ори
јентацију.

ВОДОЛИЈА: Откри
вате нове и корисне
детаље о пословној
сарадњи и у вези про
блема који вас прати на релацији
са једном млађом особом.
Дакле, мораћете неког разувери
ти да су вас неправедно оптужи
вали, али немојте занемарити ни
помоћ коју вам нуде блиски при
јатељи. Лакше вам је кад сте
сами и онда потпуно смирено
анализирате свој однос са воље
ном особом.

Припрема: Шећер, млеко, бра
шно, воду, соду бик арбону, 5
кашика џема од кајсија и какао
умутите добро миксером. Добије
ну смесу сипајте у четвртасти
плех који сте обложили папиром
за печење и пеците кору на 200
степени, око 20 минута. Док је
кора још врућа, премажите је пре
осталим џемом. Чоколаду изло
мите на коцкице и ставите у шер
пу с мало уља да се отопи, па
премажите преко џема.

ДЕВИЦА: Пажљиво
анал из ир ајте своје
сараднике и комплет
ну
ситуа ц
 ију
на
пословној сцени како бисте доне
ли низ исправних одлука. Стало
вам је да у договору са околином
дефинишете праве вредности и
да остварите све своје циљеве.
Неко вам је наклоњен и то пози
тивно делује на ваше самопоу
здање. Радује вас нови догађаји у
приватном животу.

РИБЕ: Добро сте
информисани о новим
приликама на послов
ној сцени и стало вам
је да остварите низ значајних
циљева у договору са блиским
сарадницима. Налазите се у сјај
ној форми и оправдано са вели
ком дозом оптимизма процењује
те исход у пословним преговори
ма. Смишљено одлажете суоча
вање са одређеним дилемама у
љубавном животу.

• Колико дуго нешто тре
ба да стоји наопачке да
би постало нормално?
• У ресторану доручку
јем на плејбек. Док други
једу, ја зевам.
• Прво постанимо људи
– после ће нам бити све
дозвољено.
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У РУМИ ОДРЖАН 3. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ТАМБУРАША

Гран при Суботичанима

Т

рећи Међународни фести
вал тамбурашких орке
стара, у организацији
Културног центра и Савеза там
бурашких друштава Војводине,
а под покровитељством румске
општине, одржан је 5. новембра
у великој дворани Културног
центра.
Пред
румском
публиком
наступило је са својим такми
чарским програмима седам
тамбурашких оркестара чија
је уметничка постигнућа оце
њивао стручни жири у саставу
проф Слободан Атанацковић и
проф Зоран Мулић.
Гран при 3. Међународног
фестивала тамбурашких орке
стара је отишао у руке Суботич
ког тамбурашког оркестра који
је наступио под диригентском
палицом Маријане Марки.
Суботичани су освојили 97
бодова и Златну плакету, а
њу су још добили ТО опћи
не Семељци (96 бодова), КТО
„Златне жице“ Рума (95) и ГТО
„Бранко Радичевић“ Рума (94).
Сребрну плакету фестивала

Суботички тамбурашки оркестар – Гран при фестивала
освојили су ТО ХКПД „Матија
Губец“ Рума (89), ГТО Бањалу
ка (89) и ТО „Тамбураторијум“
Панчево.
Овај међународни фести
вал тамбурашких оркестара из
Хрватске, БИХ и Србије отворио
је Стеван Ковачевић, председ

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА

Нови прикључци
у Чортановцима

З

авршени су радови на уградњи 11 недостајућих хидра
ната који су били неопх одни како би вода потекла у
чортановачким домаћинствима која су била обухваће
на другом и трећом етапом радова на изградњи водовода у
том селу. Како је истакао Драгољуб Трифуновић, директор
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ у
Инђији, у току ове недеље почеће дезинфекција поменутог
дела мреже до позитивних резултата.
-Не знамо да ли ћемо добити позитивне резултате после
другог или трећег циклуса дезинфекције мреже, али чим
стигну, креће се са уградњом прикључака у домаћинствимакаже Трифуновић и додаје да ће се у току радова на дезин
фекцији вршити анкета, у склопу које ће се мештани Чорта
новаца изјаснити да ли желе или не да прикључе домаћин
ство на новоизграђену водоводну мрежу.
-До сада смо прикључили 70 домаћинстава на бази прве
анкете, сада радимо анкету за другу и трећу етапу и онда
ћемо тачно знати колико ћемо имати нових прикључака. Уго
варање и овај пут организујемо у насељеном месту Чорта
новци, како мештани не би морали да долазе у нашу цен
тралу у Инђију – каже директор „Водовода“.
Трифуновић је потврдио да су почели радови на изградњи
батерије бунара 24 у Инђији и да је у питању пројекат за који
су им средства одобрена од Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине.
-Крајем прошле недеље потписали смо и уговор за
изградњу недостајуће стубне трафо станице која нам је нео
пходна због нових бунара на инђијском изворишту и ускоро
нам следи расписивање јавне набавке за извођача радова
који ће бити ангажован на изградњи батерије бунара 25,
такође у Инђији- каже Трифуновић и додаје да су нови буна
ри неопходни како би се обезбедиле довољне количине
воде за несметано снабдевање становништва.
М.Ђ.

ник СО Рума, подсетивши да је
само пре недељу дана одржан
и Фестивал музичких друштава
Војводине, а сада и тамбураша
из земље и окружења.
– Радује нас да је Рума град
фестивала, и то дуговечних.
Ми се тиме поносимо јер је то

могуће ако културни ствараоци
вредно раде. Локална самоу
права је ту да помогне вредне
културне прегаоце и надам се
да ће се овај и други фестивали
организовати још дуги низ годи
на – поручио је Стеван Коваче
вић. 
С. Џ.

5. НОВЕМБАР ДАН СЕЋАЊА НА ТРАГИЧНИ
ДОГАЂАЈ ИЗ 1991. ГОДИНЕ

Шиђани памте

Ј

едан од најтрагичнијих дана
новије историје за станов
нике Шида, свакако је 5.
новембар 1991. године када су
хрватске паравојне снаге гра
натирале град. Гађана је згра
да некадашњег ПИК-а и вртић
„Јелица Станивуковић Шиља“ у
истоименом насељу.
Ове године Шиђани су обеле
жили 26. годишњицу овог дога
ђаја. Да се не забораве жртве,
страхови и лудило грађанског
рата током деведесетих годи
на потрудила се Општина Шид,
Месна заједница Шид, СУБНОР
Шид, Удружење ратних војних
инвалида, чланови породица
страдалих и грађани.
Јовица Степанић, председник
СУБНОР-а Шид подсетио је у
кратком излагању на овај дога
ђај и нагласио да до сада није
објашњено какви су пропусти
довели до гранатирања Шида.
Том приликом три лица су смрт
но страдала, а више њих је било
рањено.
Представник локалне само
управе, члан Општинског већа
Мита Аврамов, положио је венац
на спомен плочу.
- Данас евоцирамо успоме
не на три цивилне жртве које
су страдале тог петог новембра
од којих је један баш тог дана
славио и рођендан. Наравно да

нећемо заборавити 5. новембар
1991 - рекао је Аврамов
У име преживелих говорио је
Небојша Суботић, који је рекао
да и сада после 26 година, осе
ћања су јака и помешана. И да је
ово начин да им се одужимо и не
заборавимо.
- Иницијатор постављања
спомен плоче био је Владимир
Ленђер - подсетио је Суботић и
посебно се захвалио локалној
самоуправи на подршци за обе
лежавање овог дана.
Колико смо били изненађени
гранатирањем потврђује и прича
Драгице Бошњак која је остала
инвалид.
- Изашла сам напоље да
видим шта се дешава и затекла
мртвог колегу. Потом се вратила
у канцеларију да кажем колеги
ници да нас бомбардују. И ту је
крај сећања, после су ми прича
ли да сам поново изашла, али
ја се не сећам. Прва сећања се
јављају после месец дана, када
су ме у болници пребацивали са
једног на друго одељење. Оста
ла сам без једне ноге, а друге
као и да немам - прича Драгица.
Време пролази, али сећања на
5.новембар 1991. године не бле
де, већ чини се да како године
пролази емотивни набој расте.
Драгана Попов
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ИНЂИЈА

СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Олимпијски час

Уличне трке

У оквиру обележавања
Митровдана, градске славе
и Дана града, у Сремској
Митровици су 6. новембра
одржане уличне трке које је
испред локалне самоуправе
званично отворио заменик
начелник а Градске управе
за културу, спорт и омладину
Зоран Мишчевић.
Трке су се одвијале у цен
тру града, а учествовали су
ученици основних и сред
њих школа, као и деца пред
школског узраста.

„Олимпијски час“ у Инђији

В

ише од 200 ученик а
узраста од првог до
осмог разреда основне
школе у четвртак, 2. новембра
учествовали су у „Олимпиј
ском часу“ који је одржан на
неколико локација у Инђији.
Програм „Олимпијски час”
Олимпијског комитета Србије
конципиран је кроз низ обра
зовних интерактивних радио
ница - „Олимпијско играли
ште“, „Трибина са спортистом“,
„Олимпијска прича“, и „Тренин
ГО“ радионица.
„Олимп ијс ко
играл иш те“
реализовано је на платоу
испред Поште и састојало се
од пет станица које симболизу
ју пет континената и пет олим
пијских вредности које се сти
чу кроз бављење спортом:
радост игре, фер плеј, пошто
вање и јединство духа, тела и
ума. Учесници су имали при
лику да стекну знања о истори
ји олимпијских игара, олимпиј
ским симболима и спортовима.

- Сама идеја Олимпијског
комитета Србије је, за ових
седам година колико реализу
јемо пројекат, да деци прибли
жимо сам олимпизам и да
сутра неко од њих буде део
олимпијског тима Србије.
Основна идеја јесте, да кроз
невербално образовање они
више упознају спорт - истакао
је Милан Павловић, координа
тор пројекта „Олимпијски час“
и додао да је та организација у
јуну ове године лансирала
мобилну апликацију „Тренин
ГО“ са више од 100 вежби за
најмлађе, професионалце и
рекреативце која је промови
сана и у Инђији.
- Деца су на платоу код
Поште имала прилик у да
демонстрирају неке од вежби
које су обухваћене апликаци
јом „ТренинГО“. За ученике
седмих и осмих разреда орга
низована је трибина у Култур
ном центру, на којој су их спор
тисти упознали са историјатом

Олимпијских игара - каже
Павловић.
Олимпијски караван обила
зи све градове у Србији, а
Инђија је четврти град у који је
стигао ове године.
- Захваљујемо се Олимпиј
ском комитету Србије што су
одабрали Инђију као место
где би могли да се презентују
фер плеј, толеранција и оста
ли видови дружења наших
ученик а. Најбитније да су
укључена деца свих узраста и
веома велики број њих, чак
200, одазвао се овој акцијиистакао је Милан Предојевић,
председник СО Инђија подсе
тивши да локална самоуп
 рава
улаже у спортску инфраструк
туру и објекте.
- Они који живе у Инђији
знају да су реновирани терени
за мале спортове код Култур
ног центра, тако да наш град
постаје центар у којем се попу
ларишу спорт и здрави стило
ви живота.
М.Ђ.

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

16 14 1 1 36:3 43
16 12 3 1 35:13 39
16 9 3 4 21:13 30
16 8 5 3 30:18 29
16 8 4 4 26:14 28
16 8 4 4 16:12 28
16 7 2 7 26:23 23
16 6 5 5 19:25 23
16 6 3 7 19:27 21
16 5 4 7 20:21 19
16 5 1 10 20:29 16
16 3 6 7 11:20 15
16 3 4 9 14:28 13
16 3 2 11 10:24 11
16 3 2 11 14:31 11
16 3 1 12 12:28 10
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Шабац: Мачва – Партизан
1:3; Чачак: Борац – Јавор-Ма
тис 2:1; Бачка Паланка: ОФК
Бачка – Спартак ЖК 0:2; Сурду
лица: Радник – Вождовац 1:0;
Београд: Чукарички – Војводи
на 2:1; Београд: Рад – Напре
дак 1:0; Ниш: Раднички – Црве
на Звезда 0:4; Земун: Земун –
Младост 0:0.

ОШ „ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

Турнир у
бадминтону

У оквиру „Новембарских
дана“ у сремскомитровачкој
Основној школи „Јован Јова
новић Змај“, у понедељак 6.
новембра, одржан је спорт
ски турнир у бадминтону.
Организатор овог догађаја
била је основна школа „Јо
ван Јовановић Змај“.

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

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

9
7
7
6
5
4
3
4
4
3
3
3
3
2
2
2

2
2
2
3
5
5
7
3
3
4
4
4
2
4
4
2

1
3
3
3
1
3
2
5
5
5
5
5
6
6
6
8

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

29
23
23
21
20
17
16
15
15
13
13
13
11
10
10
8

Бачка Топола: ТСЦ – Мета
лац 0:2; Челарево: ЧСК Пивара
– Будућност 2:2; Јагодина:
Јагодина – Динамо 0:0; Нови
Пазар: Нови Пазар – Пролетер
1:1; Крагујевац: Раднички (К) –
Раднички (П) 0:0; Земун: Теле
оптик – Темнић 0:0; Инђија:
Инђија – Слобода 2:0; Београд:
Синђелић – Бежанија су играли
у понедељак.
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ПОКЛОН МИТРОВЧАНИМА ЗА ГРАДСКУ СЛАВУ

Концерт Жељка Јоксимовића
М
есец новембар и ове године у
Сремској Митровици обележиће
бројни догађаји. Ипак, централни
дан манифестације је 8. новембар када
Град Сремска Митровица обележава
Митровдан као градску славу.
Тим поводом ће Митровчани бити у
прилици да уживају у музици Жељка
Јоксимовића. Јоксимовић ће наступити
на Тргу Ћире Милекића у 20 часова, а
очекује се квалитетан програм. Попу
ларни певач обрадоваће обожаватеље
старим, али и новим хитовима из своје
дугогодишње каријере. Ово ће бити
први концерт који Јоксимовић одржава у
Сремској Митровици.
Жељко Јоксимовић је велику пажњу
јавности привукао након представљања
Србије на Евровизији 2004. године, где
је са песмом „Лане“ освојио треће место.
Наступао је и на Евровизији 2012. годи
не у Бакуу, где је представио песму „Ни
је љубав ствар“.
Радио - телевизија Србије и Европска
радиодифузна унија доделили су Жељ
ку и улогу водитеља домаћина „Еуро
сонга 2008“ у Београду, заједно са тада
шњом водитељком РТС -а Јованом Јан
ковић.
Његова професионална музичка кари
јера почела је са пет година, а из године
у годину имала је искључиво тенденцију
успона. Успех који је забележио на
Фестивалу „Пјесма медитерана“ у Будви

Жељко Јоксимовић
је велику пажњу
јавности привукао
након представљања
Србије на Евровизији
2004. године, где је
са песмом „Лане“
освојио треће место.
Наступао је и на
Евровизији 2012.
године у Бакуу, где је
представио песму
„Није љубав ствар“

1998. године са композицијом Песма
сирена (награда за интерпретацију) омо
гућила му је пут на два престижна међу
народна фестивала у Белорусији, где је
на оба фестивала освојио Гран при.
Средином деведесетих година бележио
је успехе на фестивалу „Београдско про
леће“ као композитор. Његова компози
ција „Звоне тамбуре“ освојила је прву
награду 2000. године, на Фестивалу
„Златна тамбурица“ у Новом Саду. Пре
кретницом на пољу његовог солистичког
рада у области поп музике сматра се
2000. година када је објавио први албум
„Амајлија“. Резултат тог рада био је очи
гледан – албум је био најпродаваније
издање у 2000. години. Уследиле су
бројне награде које су оправдале Жељ
ков квалитет и истрајност, што га је задр
жало у самом врху српске поп музике.
У септембру 2007, на Шестом регио
налном радијском фестивалу Балкана,
на коме су учествовале 22 поп звезде из
региона, за најслушанији хит године
освојио је управо Јоксимовић за песму
„Девојка“.
Јоксимовић је познат и као компози
тор, те је тако компоновао музику за
позоришне представе, међу којима су
Мандагра, Љубинко и Десанк а, Роб
љубави, Пешице, Немам да платим,
нећу да платим... Компоновао је и музи
ку за филм „Шешир професора Косте
Вујића“.

