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MILAN KOVA^EVI]: Stranka me nije zaboravila

U TUNELU USRED 
MEDIJSKOG MRAKA

\OR\E RADINOVI]:
Stara Pazova „uvozi“
radnike iz celog Srema 

СУР ДУК: ЖИ ВОТ МЛА ДИХ НА СЕ ЛУ

Се ло мо је леп ше од Па ри за

ДанилоДроњакизСурдукасвојим
примером показује како се воли
село, како можеш бити млад и

бавитисепољопривредомидатоније
срамота.Онјепренеколикомесецире
шиодапокажекакоСурдукимавелики
туристичкипотенцијал,тејеоддедине
кућестаре128годинанаправиоетно
кућу.Одмалена се уз оцабавипољо
привредом, узгаја свиње и обрађује
земљу, те не чудишто је овај вредни
младићодлучиодасвимпосетиоцима
понуди нешто више. Поред обиласка
аутентичне сремачке кућице са ста
римпредметиманаовомместумогусе
пробатидомаћипроизводипопут чва
рака, кобасицаидомаћихштрудлиса
макомиорасима,Данилоћеускороу
двориштунаправитимализооврт,где
ћенајмлађииматиприликудасеиграју
саживотињама,моћићедајашупони
ја, хранекокошке,вијетнамскесвиње,
овце,прасићеикоње.
Пресамонеколикомесецидошао

сам на идеју да промовишемСурдук,
село у којем самрођени у којемжи
вимуправокрозетно кућу,традици
ју, најбољу сремачку храну и обичаје
овдашњег становништва. Требало је
достамаштедасеентеријеросмисли,
алијеолакшавајућаоколностбилато
што је доста предмета остало одмо
јебаке,пресвегамислимнањенуде
војачкуспремукојусамискористиоза

украшавањеунутрашњостиетнокуће
– кажеДанилоиистичеда се у етно
кућимогупробатисамодомаћиспе
цијалитети.
Собзиромдаживимнаселусасвим

логичнојебилодасетаквахрананађе
ујеловникуресторанакојифункциони
шеуоквируетнокуће.Свепроизво
димосамиинашимгостимаможемода
понудимо 100 одсто здраву храну, јер
све намирнице неопходне за припре
мујелаузгајамсам,аспецијалитетисе
праве по старинским рецептима моје
мајке,бакеипрабаке који сепреносе
сгенерацијенагенерацију–додајеДа
нило.
Данилосепољопривредомбави„од

малихногу“,свако јутроустајеушест
часова и како каже, није му тешко.
Стигне све, да намири стоку, прибави
свешто јенеопходнозаетно  кућуи
као сваки млади човек вече посвети
себиидружењусасвојимвршњацима
аопетсдругестране,разликујесеод
свихњих,јерволиселоинипокојуце
нунећегасеодрећи.
Бављењепољопривредомјепоро

дична традиција коју сам ја наследио
одсвогоца.Имамоко80јутараземље
којуобрађујемузпомоћсестреироди
теља. Узгајамо лубенице, кукуруз, је
чам,жито,пшеницуидржимооко170
свиња,којепродајемоалињиховоме
сокористимоизаприпремухранеуре

сторану–кажеДанилоидодаје:
 Није лако бити пољопривредник,

можелеподасеживи,алиузцелоднев
нирадпоручујеовајмладићузширок
осмехиприсећасекакогајеотацјош
одранихшколскихданабудиотачноу
шестчасоваујутрокакобисањимхра
ниостокуирадионањиви.Данасмује
захваланнатоме, јер јестекаорадне
навикекојимасевеомамалибројње
говихвршњакаможепохвалити.

Сурдук има око 1.500 становника
и одличан географски положај,
јер ту јеДунав,а унепосредној

близини су Инђија, Стара Пазова као
иБеоградиНовиСад.Великибројви
кендашатокомгодинепосетиовосело
које је назив добило по турској речи
„провалија“.
Планмијеижељаданашимпосе

тиоцимаускоропонудимивожњуфи
јакером,будућида јеСурдукпознати
по фијакеријади и добрим коњима, а
имаће прилику да уз тамбураше раз
гледају, по мени, једно од најлепших
сремскихсела.Поредтога,имамидеју
да организујем излете наДунав и во
жњучамцемзаонекојивишеволереку
–кажеДанило.
За крај овај двадесетједногодишњи

младићпоручујемладимадатребада
останунаселу,јернетребадасепла
шерада,коликорадиштоликоиимаш,
поручујеДанило. М. Ђ.

Ни је ла ко би ти по љо при вред ник, мо же ле по да се жи ви, али уз це ло днев ни рад, 
по ру чу је Да ни ло Дро њак уз ши рок осмех и при се ћа се ка ко га је отац још од ра них 
школ ских да на бу дио тач но у шест ча со ва ују тро ка ко би са њим хра нио сто ку и 
ра дио на њи ви. Да нас му је за хва лан на то ме, јер је сте као рад не на ви ке ко ји ма се 
ве о ма ма ли број ње го вих вр шња ка мо же по хва ли ти

Да ни ло Дро њак са го сти ма у ет но - ку ћи



Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

Позориште „Добрица
Милутиновић“ четврту
годину за редом орга

низујеудругојполовинијула
Позоришно лето у Сремској
Митровици.Бесплатнепозо
ришнепредставесеодигра
вајунаотвореном,уЛапида
рију Музеја Срема, а током
овогодишњег Позоришног
лета,СремскаМитровица је
угостила сјајне глумце, као
што су ВојинЋетковић, Ни
кола Ђуричко, Ирфан Мен
суриТањаБошковић.
Програм Позоришног ле

та–Трагови2016.започеоје
прошлесреде,20.јулапред
ставом у продукцији митро
вачкогпозоришта„Каоусну
летњеноћи“,којајеодиграна
у Градском парку. А ового
дишњаманифестација биће
завршена27.јула,кадајена
репертоару такође предста
вамитровачкогтеатра„Срем
нашакућа“.ПокровитељПо
зоришног лета је Градска
управа за културу, спорт и
омладину.

Директорица Позоришта
ЈеленаЈанковићкажеда је,
кадајепречетиригодинеор
ганизовала првоПозоришно
лето,ималаидејудасекроз
бесплатне представе захва
ли верној публици која ре
довно посећује митровачки
театар.
 Желели смо да за гра

ђанекојинигденисуотпуто
вали приредимо бесплатан
програм,каоиданаградимо
публику која нас верно пра
ти. Представе су посећене,
има доста младих, што ми
јевеомадраго.Лапидаријум
нијеслучајноизабрандабу
деместодешавањаПозори
шноглета.Митровица јева
жанисторијскииархеолошки
центар, а Лапидаријум има
посебнуенергију.Свиглумци
којусудолазилипретходних
година су одлазили фасци
нираниисторијомнашеггра
даиЛапидаријумомкаопро
сторомукојемсунаступили.
Због тога су топле летње
ноћи право време за пред

ставенаотвореном.Штосе
програма тиче, гледамо да
подједнакобудузаступљене
представедомаћепродукци
је,каоигостујућепредставе.
Тусуидвепредставезаде
цу, кабаре Тање Бошковић,
монодрамаИрфанаМенсура
–наводиЈеленаЈанковић.
На репертоару Позори

шног лета – Трагови 2016.
нашлесусепредставе„Каоу
снулетњеноћи“,„УЕденуна
истоку“,„ПепељугауЗемљи
чудеса“,„Тајназаборављене
долине“,„Ожалошћенапоро
дица“, „Глумац, кажи нешто
смешно“,„Добродошлиука
баре“и„Сремнашакућа“.
Позориште „Добрица Ми

лутиновић“вредноприпрема
иновупозоришнусезону.Је
ленаЈанковићнаводидаће
се наставити са извођењем
двеновепредставе„Љубави
ЏорџаВашингтона“и„Онеи
он“,којесуималепремијере
ујуну.Митровачкитеатармо
же да се похвали квалитет
нимрепертоаром.
 Пуно смо радили и има

простора да будемо задо
вољни.Најважније је да пу
блика препознаје оно што
радимо и радо долази да
гледа наше представе. Ми
тровица има квалитетну по
зоришнупублику–закључује
ЈеленаЈанковић.

Б. Се ла ко вић

ПО ЗО РИ ШНО ЛЕ ТО У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Бес плат не пред ста ве
за вер ну пу бли ку

Ди рек то ри ца По зо ри шта
Је ле на Јан ко вић

Ни ко ла Ђу рич ко и Во јин Ћет ко вић у пред ста ви „У Еде ну на ис то ку“
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УВОДНИК

Политика и канализација

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Када је пре девет година (2007. године) обзнањено да ће 
се у Лаћарку градити канализациона мрежа, Лаћарцима 
је вероватно свануло. Посебно онима који живе у делу 

села који се простире према Сави, јер је тај терен низак и 
увек је био подводан. Додуше, ни у осталим деловима села 
није ништа боља ситуација. Ако се узме у обзир да Лаћарак 
има преко 11.000 становника, није тешко израчунати колико је 
то породица, а самим тим и септичких јама. 

Елем, те 2007. године тадашња општинска гарнитура у којој 
је ДСС имао главну реч, обећала је да ће канализација у 
Лаћарку бити готова до 2011. године. И кренуло се прилично 
добро. Из буџета и других извора издвајана су значајна 
средства. А кад има новца има и завршеног посла. И не 
сумњам да би тај велики посао и био завршен, можда не баш 
у задатом року, али сигурно би до сада Лаћарак већ имао 
канализацију, да није дошло до промена у врху општинске 
власти. А чим дође до промена у врху власти, дође и до 
промена приоритета. Са значајнијим политичким утицајем ДС, 
лаћарачка канализација није више била приоритет. 
Дефинитивно. То се најбоље видело по новцу који се 
опредељивао за завршетак канализације. Сваке године све 
мање и мање. Тако да ево, ни после девет година Лаћарак 
нема завршену канализацију, а кад ће, не знамо.

Зашто све ово причам. У овом броју М новина објављујемо 
интервју са председником Општине Стара Пазова Ђорђем 
Радиновићем који је изнео нека веома интересантна искуства 
ове локалне самоуправе. Стара Пазова је једна од ретких 
општина у Србији која се упустила у јавно - приватно 
партнерство. То што су применили у Пазови, за велики део 
општина и градова у Србији још увек је чиста теорија и то 
надреална. Јавно - приватним партнерством су успели да 

асфалтирају 114 улица на територији општине. Издавањем 
муниципалних обвезница изградили су вртић, спортску халу и 
реновирали центар Нове Пазове. Ја овде немам намеру да 
објашњавам шта су то муниципалне обвезнице, ако неког 
занима нека се обрати у локалну самоуправу Стара Пазова. 

Оно што је важно и због чега сам на почетку поменула 
канализацију у Лаћарку је најава председника општине 
Радиновића, да би након спроведеног тендера следеће 

године требало да крене изградња канализације, али на целој 
територији општине Стара Пазова, што претпоставља 20.000 
прикључака. Цео тај посао, финансиран по принципима јавно 
- приватног партнерства треба да буде завршен за три године 
и коштаће око 35 милиона евра. 

Е, сад, кад се упореди девет година за пола Лаћарка и три 
године за целу општину Стара Пазова... Шта рећи а не бити 
непристојан. У ствари у питању су опет на почетку поменути 
приоритети. И наравно гласови на изборима. Пројекат 
лаћарачке канализације је изгубио своју политичку 
атрактивност. На томе се више неће добијати гласови у 
Лаћарку. Пола села је има и њих мало занима што се ова 
друга половина и даље дави у фекалијама. Зато се за 
завршетак радова издваја све мање и мање новца. Па, кад 
год буде готово. Није више важно. А реално и новца је све 
мање и мање. Посебно кад нема идеја како да се до њега 
дође, а да се не „проси“ пред републичком и покрајинском 
владом или дигне кредит код неке комерцијалне банке.

Зато и наводимо пример Старе Пазове која је покупила 
искуства неких градова из западне Европе. Не треба по сваку 
цену измишљати топлу воду. Неке ствари су давно 
испробане, само треба имати памети и храбрости па их 
применити код нас. Као у Старој Пазови, на пример.
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ПРО ЈЕКТ НО СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ МЕ ДИ ЈА У СРЕ МУ

Уна пред рас по ре ђен
но вац за ме ди је

По сле ду гог за те за ња и 
под не скри ве ним усло-
вља ва њем Европ ске 

уни је, но ви сет ме диј ских 
за ко на у Ср би ји усво јен је 
ав гу ста 2014. и за 2015. го ди-
ну оро чио за вр ше так при ва-
ти за ци је ме ди ја и по че так 
про јект ног фи нан си ра ња јав-
ног ин фор ми са ња. 

Но ви За кон о јав ном 
ин фор ми са њу и ме ди ји ма 
оба ве зу је др жа ву да иза ђе из 
вла сни штва у ме ди ји ма и 
уме сто ди рект ног фи нан си-
ра ња уво ди си стем јав них 
кон кур са где струч не ко ми си-
је од лу чу ју о бу џет ском су фи-
нан си ра њу ме диј ских про је-
ка та од јав ног ин те ре са.

За ко ном је од ре ђе но да 
ко ми си је би ра ју ор га ни вла-
сти ко ји кон курс рас пи су ју. 
Про пи са но је да власт у ко ми-
си је би ра не за ви сне ме диј ске 
струч ња ке и да ве ћи ну чи не 
пред став ни ци но ви нар ских и 
ме диј ских удру же ња, уко ли ко 
њи хов пред лог по сто ји. Ор ган 
вла сти ко ји је рас пи сао кон-
курс, би ло да се ра ди о 
ло кал ном, по кра јин ском или 
ре пу блич ком ни воу, до но си 
ко нач ну од лу ку о рас по де ли 
нов ца.

По по да ци ма ко ји ма рас по-
ла же Ко а ли ци ја но ви нар ских 

и ме диј ских удру же ња (УНС, 
НУНС, НДНВ, Ло кал прес и 
АНЕМ), у то ку 2015. го ди не 
кон кур си су рас пи са ни у 103 
гра да, оп шти не и град ске 
оп шти не. Од овог бро ја, пет 
ло кал них са мо у пра ва по ни-
шти ле су сво је кон кур се на 
зах тев Ко а ли ци је за то што 
ни су би ли за ко ни ти. Је данпут 
је кон курс рас пи сан у 88 
оп шти на и гра до ва, два пу та 
је кон курс рас пи сан у 14 
ло кал них са мо у пра ва, а три 
пу та је то учи ни ла Срем ска 

Ми тро ви ца. Кон кур си у про-
шлој го ди ни ни су рас пи са ни у 
63 ло кал не са мо у пра ве.

Ко а ли ци ја но ви нар ских и 
ме диј ских удру же ња за го ва ра 
из два ја ње од нај ма ње два 
од сто бу џе та ло кал них са мо-
у пра ва за су фи нан си ра ње 
ме диј ских са др жа ја у обла сти 
јав ног ин фор ми са ња, а пре-
ма по да ци ма, про се чан из нос 
ко ји су оп шти не и гра до ви 
из дво ји ли за те на ме не у то ку 
2015. ни је пре шао је дан про-
це нат.

Ве ли ки број ло кал них 
са мо у пра ва у Ср би ји кр шио је 
ме диј ске за ко не при рас пи си-
ва њу кон кур са за су фи нан си-
ра ње јав ног ин те ре са у сфе-
ри ин фор ми са ња, а мно ге од 
њих ни су ни рас пи са ле кон-
кур се, ре као је пред сед ник 
Не за ви сног дру штва но ви на-
ра Вој во ди не (НДНВ) Не дим 
Сеј ди но вић.

- Има мо ве о ма озбиљ не 
про бле ме са ме диј ским сло-
бо да ма и си ту а ци ја је да нас 
го ра не го 2014. го ди не, ка да 
су за ко ни до не ти. Али, из ла-
зак др жа ве из ме ди ја и кон-
курс но фи нан си ра ње су 
те ме љи ко ји мо ра ју оста ти. 
Ово што се са да де ша ва је 
по сле ди ца не по што ва ња 
за ко на и од би ја ња др жа ве да 
иза ђе из вла сни штва у ме ди-
ји ма - ка зао је Сеј ди но вић.

Ове го ди не у Сре му су све 
ло кал не са мо у пра ве, сем 
Оп шти не Ириг, рас пи са ле јав-
не по зи ве за су фи нан си ра ња 
јав ног ин те ре са у сфе ри јав-
ног ин фор ми са ња. Укуп но је 
за ме ди је из бу џе та срем ских 
ло кал них са мо у пра ва из дво-
је но 103.215.000 ди на ра. Нај-
ви ше нов ца за ме ди је је опре-
де ли ла Оп шти на Ин ђи ја - 
23.350.000 ди на ра, а нај ма ње 
Оп шти на Шид - 9.000.000.

По кра јин ски се кре та ри јат за 
кул ту ру и јав но ин фор ми са ње 
рас пи сао је сре ди ном апри ла 
кон кур се из сво је над ле жно-
сти за су фи нан си ра ње ме диј-
ских са др жа ја од јав ног ин те-
ре са, за ко је је из дво је но при-
бли жно шест пу та ма ње нов ца 
у од но су на про шлу го ди ну. 
Бу џет По кра јин ског се кре та-
ри ја та за кул ту ру и јав но 
ин фор ми са ње, за 2016. го ди-
ну, ума њен је за 727 ми ли о на 
ди на ра и уме сто про шло го ди-
шњих 1.978.700.000 ди на ра 
из но си 1.251.700.000 ди на ра, 

што је ума ње ње за 37 од сто. 
Ре зул та ти кон кур са су ко нач-
но об ја вље ни по чет ком 18. 
ју ла, а но вац је рас по ре ђен 
рав но мер но, та ко да су ме диј-
ске ку ће за сво је про јек те 
до би ле из ме ђу 100.000 и 
300.000 ди на ра. Пет ми ли о на 
ди на ра, ко ли ко је опре де ље но 
за при ват на пред у зе ћа за 
су фи нан си ра ње про је ка та 
про из вод ње ме диј ских са др-
жа ја на срп ском је зи ку, је рас-
по ре ђе но на 29 ме диј ских 
ку ћа, а 46 про је ка та ни је по др-
жа но. 

Из По кра ји не ма ње
нов ца за ме ди је

Про јек ти ло кал них ме ди ја 
су се ве ћи ном за сни ва ли

на пу ком из ве шта ва њу
ра да ло кал них са мо у пра ва,

а мно ги су се на раз не
на чи не до ви ја ли да до би ју 

но вац из оп штин ских
бу џе та. Та ко је од про шле 

до сре ди не ове го ди не
у Сре му отво ре но

не ко ли ко но вих
про дук циј ских ку ћа,

ин тер нет пор та ла,
те ле ви зи ја и но ви на
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Оп шти на Пе ћин ци је 
пр ва рас пи са ла јав ни 
по зив, још 27. ја ну а ра. 

Уго во ри су пот пи са ни у апри-
лу, али до да на да на шњег ова 
срем ска ло кал на са мо у пра ва 
ни је ис пла ти ла но вац ме ди ји-
ма чи ји су про јек ти одо бре ни. 
Ка ко твр ди пред сед ни ца 
Оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка 
Ко ва че вић Су бо тич ки, ра чун 
Оп шти не је у бло ка ди, с то га 
не мо гу да из ми ру ју сво је уго-
во ре не оба ве зе пре ма ме ди ји-
ма. Ко ва че вић Су бо тич ки 
на во ди и да ни јед ном ме ди ју 
ни је ис пла ћен но вац. А ка да 
ће би ти, на то не мо же да 
од го во ри, јер од ње, ка ко 
ка же, не за ви си при лив нов ца 
у бу џе ту. Из буџета ове 
општине опредељено је 9,5 
милиона динара за медије. На 
кон курс је при сти гло 20 при ја-
ва, а но вац је до би ло де вет 
ме ди ја. Нај ви ше нов ца при па-
ло је Ра ди ју До њи Срем из 
Пе ћи на ца – 4,2 ми ли о на ди на-
ра, а нај ма ње нов ца је до био 
про је кат Ме ди ја цен тра Срем 
из Срем ске Ми тро ви це, све га 
50.000 ди на ра. За ни мљи во је 
што је на овом кон кур су На ша 
те ле ви зи ја из Бе о гра да до би-
ла 600.000 ди на ра. 

Оп шти на Ста ра Па зо ва је 
дру га у Сре му рас пи са ла јав-
ни по зив, 11. фе бру а ра. За 
ме ди је је опре де ли ла 22,5 
ми ли о на ди на ра, а до де ли ла 
је 22.490.000 ди на ра. При сти-
гло је на кон курс 26 при ја ва, 
од то га је чак 18 од ба че но, а 
све га осам ме ди ја је пот пи са-
ло уго вор са Оп шти ном. Нај-
ви ше нов ца је до би ла РТВ 
Ста ра Па зо ва за про је кат „До-
бре ве сти за Па зо ву“, чак 
16.060.000 ди на ра, на плат-
ном спи ску се на шла по но во и 
На ша те ле ви зи ја са се ди-
штем у Бе о гра ду, ко јој је при-
па ло 3,3 ми ли о на ди на ра за 
про је кат „Из ср ца Ста ре Па зо-
ве“. Нај ма ње нов ца угла вом 
до би ја ју штам па ни ме ди ји, 
што је био слу чај и са Оп шти-
ном Ста ра Па зо ва, па су 
Срем ске но ви не до би ле 
700.000 ди на ра, а Па зо вач ке 
но ви не – ПА НО 380.000 ди на-
ра. 

Истог да на, 11. фе бру а ра 
јав ни по зив за ме ди је је рас-
пи са ла и Оп шти на Шид, ко ја 
је за ове на ме не у бу џе ту 

опре де ли ла де вет ми ли о на 
ди на ра. Би ло је при ја вље но 
15 про је ка та, а осам је од би је-
но. Ко пер ни кус ра дио те ле ви-
зи ја Шид је за про је кат „Ак ту-
ел но сти из оп шти не Шид“ 
до би ла 1.498.000 ди на ра, а 
РТВ Ко пер ни кус из Ни ша 
1.552.000 ди на ра за про је кат 
„Лич на кар та Ши да“, док је 
Су пер про дук ци ја Шид до би-
ла 3,9 ми ли о на за про јекат 
„Шид на дла ну“. 

Град Срем ска Ми тро ви ца је 
до са да рас пи сао два јав на 
по зи ва за су фи нан си ра ње 
про је ка та из бу џе та Гра да у 
обла сти јав ног ин фор ми са ња. 
Пр ви јав ни по зив рас пи сан је 
12. фе бру а ра и био је на ме-
њен штам па ним ме ди ји ма, за 

ко је је би ло из дво јено 
4.750.000 ди на ра, док је дру ги 
јав ни по зив био за елек трон-
ске ме ди је и рас пи сан је 22. 
апри ла. Елек трон ски ме ди ји 
су до би ли укуп но 14.250.000 
ди на ра, од но сно 9,5 ми ли о на 
ди на ра ви ше не го штам па ни. 
На пр ви јав ни по зив при сти-
гло је де вет при ја ва, а са пет 
ме ди ја је пот пи сан уго вор. 
Тра ди ци о нал но, у Срем ској 
Ми тро ви ци нај ви ше нов ца из 
бу џе та, ба рем што се ти че 
но ви на, до би ја ју Срем ске 
но ви не – 2.400.000 ди на ра, 
док је ове го ди не све га 
150.000 ди на ра до би ло Удру-
же ње кул тур них ства ра ла ца 
„За ви чај“. Но ви не ко је се бес-
плат но де ле, од но сно уба цу ју 
у по штан ска сан ду чад и ко је 

из ла зи пе ри о дич но (у пре во-
ду, не по сто ји утвр ђе на ди на-
ми ка из ла же ња), а чи ји је 
из да вач Срем ин фо су на кон-
кур су до би ле 400.000 ди на ра. 

На кон курс за елек трон ске 
ме ди је је при сти гло 27 при ја-
ва, а 14.250.000 ди на ра је 
рас по ре ђе но на 17 ме ди ја 
(те ле ви зи је, ра ди ја, про дук ци-
је и ин тер нет пор та ле). Про-
дук ци је су до би ле нај ви ше 
нов ца, Са ве та Ко ва че вић - 5,3 
ми ли о на ди на ра, за тим Еко 
про дук ци ја Ада шев ци - 1,6 
ми ли о на ди на ра, а је ди не две 
те ле ви зи ја ко је су до би ле 
но вац из град ског бу џе та су 
РТВ Ме га из Ин ђи је – 200.000 
ди на ра и Те ле ви зи ја Фру шка 
го ра – 700.000 ди на ра. Ове 

го ди не на кон курс се ни је при-
ја ви ла ре ги о нал на Срем ска 
те ле ви зи ја. Ина че, про шле 
го ди не је Град Срем ска 
Ми тро ви ца чак три пу та рас-
пи си вао јав не по зи ве за 
су фи нан си ра ње ме ди ја. 

Оп шти на Ин ђи ја да је нај ви-
ше нов ца за ме ди је, а на кон-
курс ко ји су рас пи са ли 17. 
фе бру а ра при сти гло је 22 
при ја ве, од ко јих је за 10 про-
је ка та но вац одо брен. Но вац 
су до би ли РТВ Ин ђи ја – шест 
ми ли о на за про је кат „РТИ – 
пр ви уз вас“, Сир ми ум про-
дук ци ја из Ши да – 4,9 ми ли о-
на ди на ра за про је кат „Хро ни-
ка оп шти не Ин ђи ја“, а исто 
нов ца је одо бре но за про је кат 
„Ве сти из Ин ђи је“ Сир ми ум 
ме ди ја из Ши да. Удру же ње 

Це Сер из Ру ме је до би ло све-
га 250.000 ди на ра. 

По след ња ло кал на са мо у-
пра ва у Сре му ко ја је рас пи-
са ла јав ни по зив је Оп шти на 
Ру ма, она је то учи ни ла 28. 
апри ла, да би 9. ју на до не ла 
ре ше ње да се 19.875.000 
ди на ра из бу џе та опре де ли за 
13 про је ка та. На кон курс је 
при сти гло 24 при ја ве, а кон-
курс је био на ме њен и штам-
па ним и елек трон ским ме ди-
ји ма. На овом кон кур су две 
про дук ци је из Ши да Сир ми ум 
ин фо и Но ва про дук ци ја су 
до би ле нај ви ше нов ца, пр ва 
4.125.000 ди на ра, а дру га 
че ти ри ми ли о на, док је нај ма-
ње нов ца одо бре но Ме ди ја 
цен тру Срем из Срем ске 
Ми тро ви це - 150.000 ди на ра. 

Оп ште је по зна то да се и 
пре рас пи си ва ња кон-
кур са зна ко ји ме диј ће 

ко ли ко нов ца до би ти, све се 
то ма ње ви ше уна пред до го-
во ре вла сни ци ме ди ја и пред-
став ни ци ло кал них са мо у пра-
ва. Про јек ти ло кал них ме ди ја 
су се ве ћи ном за сни ва ли на 
пу ком из ве шта ва њу ра да 
ло кал них са мо у пра ва, а мно-
ги су се на раз не на чи не до ви-
ја ли да до би ју но вац из 
оп штин ских бу џе та. Та ко је од 
про шле до сре ди не ове го ди-
не у Сре му отво ре но не ко ли-
ко но вих про дук циј ских ку ћа, 
ин тер нет пор та ла, те ле ви зи ја 
и но ви на. Про сто је не ве ро-
ват но да се, иако се че сто у 
обра зло же њу за од би ја ње 
про јек та не ки ма за ме ра да 
не ма ју кон ти ну и тет у са рад-
њи са ло кал ном са мо у пра-
вом, но вац до де љује и оним 
ме ди ји ма ко ји су осно ва ни 
неколико ме се ци пре рас пи-
си ва ња јав ног по зи ва. Та ко је 
Град Срем ска Ми тро ви ца 
до де лио сред ства у из но су од 
400.000 ди на ра Удру же њу 
Ин фо Срем 022, ко је је осно-
ва но 3. мар та ове го ди не и 
чи ји је за ступ ник Ми хај ло 
Сте вић, син чу ве ног Ди ме та 
ко ји др жи ди ско те ку Нокс. По 
гра ду се при ча да иза тог пор-
та ла Ин фо Срем 022 за пра во 
сто је од бор ник Ран ко Три ву-
но вић из Ман ђе ло са и Ди ми-
три је Сте вић Ди ме. Ни су они 
уса мље ни слу ча је ви, че ста је 
то по ја ва у срем ским ло кал-
ним са мо у пра ва ма.  

Би ља на Се ла ко вић

Је ди на ло кал на са мо у пра ва у 
Сре му ко ја ни је рас пи са ла јав ни 
по зив за су фи нан си ра ње ме диј-
ских про је ка та. Ни смо ус пе ли да 
од пред сед ни ка Оп шти не Ириг 
Сте ва на Ка зи ми ро ви ћа до би је-

мо ин фор ма ци ју да ли ће и ка да 
рас пи са ти кон курс и због че га то 
још увек ни је учи ње но. Ка зи ми-
ро вић ни је од го во рио на до пис 
М но ви на, као ни на на ше те ле-
фон ске по зи ве.

Ириг без кон кур са

Про сто је не ве ро ват но да се, иако се че сто у обра
зло же њу за од би ја ње про јек та не ки ма за ме ра да не ма
ју кон ти ну и тет у са рад њи са ло кал ном са мо у пра вом, 
но вац до де љује и оним ме ди ји ма ко ји су осно ва ни 
два ме се ца пре рас пи си ва ња јав ног по зи ва

Ко а ли ци ја но ви нар ских и ме диј ских удру же ња за го
ва ра из два ја ње од нај ма ње два од сто бу џе та ло кал
них са мо у пра ва за су фи нан си ра ње ме диј ских са др жа
ја у обла сти јав ног ин фор ми са ња, а пре ма по да ци ма, 
про се чан из нос ко ји су оп шти не и гра до ви из дво ји ли 
за те на ме не у то ку 2015. ни је пре шао је дан про це нат
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МИ ЛАН КО ВА ЧЕ ВИЋ У ПО КРА ЈИН СКОЈ ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Стран ка ме ни је за бо ра ви ла

За за ме ни ка 
по кра јин ског 
се кре та ра за
обра зо ва ње,

про пи се, упра ву
и на ци о нал не

ма њи не 
на ци о нал не

за јед ни це иза бран је 
Ми лан Ко ва че вић

из Јар ка, ко ји је
прет ход не че ти ри 

го ди не вр шио
ду жност

пред сед ни ка
Скуп шти не Гра да 

Срем ска Ми тро ви ца

На пред лог пред сед ни ка По кра-
јин ске вла де Иго ра Ми ро ви ћа, 
по кра јин ски по сла ни ци су, на 

за се да њу Скуп шти не АП Вој во ди не 
18. ју ла иза бра ли за ме ни ке по кра јин-
ских се кре та ра. Та ко је за за ме ни ка 
по кра јин ског се кре та ра за обра зо ва-
ње, про пи се, упра ву и на ци о нал не 
ма њи не - на ци о нал не за јед ни це иза-
бран Ми лан Ко ва че вић из Јар ка, ко ји 
је прет ход не че ти ри го ди не вр шио 
ду жност пред сед ни ка Скуп шти не 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца. О но вој 
функ ци ји у По кра јин ској вла ди, јер је 
је ди ни Сре мац из ре до ва Срп ске 
на пред не стран ке ко ји је део Вла де 
АП Вој во ди не, као и о ра ду ло кал не 
са мо у пра ве Гра да Срем ска Ми тро ви-
ца у прет ход ном пе ри о ду, Ко ва че вић 
је го во рио за М но ви не. 

М НО ВИ НЕ: Име но ва ни се 18. 
ју ла за за ме ни ка по кра јин ског 
се кре та ра за обра зо ва ње, про пи
се, упра ву и на ци о нал не ма њи не  
на ци о нал не за јед ни це. Ко ји ће 
би ти Ва ши за да ци у овом се кре та
ри ја ту и ка кву са рад њу оче ку је те 
са Ва шим „ше фом“, по кра јин ским 
се кре та ром Ми ха љом Њи ла шом, 
ко ји је функ ци о нер Са ве за вој во
ђан ских Ма ђа ра?

МИ ЛАН КО ВА ЧЕ ВИЋ: Оче ку јем 
до бру и ко рект ну са рад њу са го спо-
ди ном Њи ла шом. Оба ви ли смо раз-
го вор, он је ди пло ми ра ни прав ник, ја 
сам чо век из обра зо ва ња и углав ном 
ћу се ба ви ти обра зо ва њем, уз на рав-
но ру ко во ђе ње це лим се кре та ри ја-
том, што и је сте уло га за ме ни ка 
се кре та ра. До ста до бро сам са ра ђи-

вао у прет ход не че ти ри го ди не као 
на род ни по сла ник са пред став ни ци-
ма Са ве за вој во ђан ских Ма ђа ра. 
Се кре та ри јат је из у зет но ве лик, об у-
хва та обра зо ва ње, про пи се, упра ву, 
на ци о нал не ма њи не и на ци о нал не 
за јед ни це. Са три де се то го ди шњим 
ис ку ством ко је имам, не оче ку јем 
ве ли ких про бле ма. Сам пре ми јер је 
ре као да ће у на ред ном пе ри о ду при-
о ри тет би ти здрав ство, по љо при вре-
да и обра зо ва ње. Пу но се при ча о 
ду ал ном обра зо ва њу, ко је тре ба и 
код нас да за жи ви, јер си стем при-
вре де то зах те ва. Ми тре нут но у гра-
ду има мо ма њак ме са ра, ва ри о ца, у 
пла ну је да Ита ли ја ни отво ре фа бри-
ку за из ра ду обу ће, па ће се ука за ти 
по тре ба и за мо де ла ри ма обу ће. Због 
то га сам на чин шко ло ва ња и обра зо-

M NOVINE :
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ва ња мо ра да се ме ња. Не тре ба да 
шко лу је мо ка дро ве за На ци о нал ну 
слу жбу за за по шља ва ње, већ да их 
упо шља ва мо у ре ал ном сек то ру. Та ко 
да ћу се у на ред ном пе ри о ду пре све-
га ба ви ти обра зо ва њем, као и по бољ-
ша њем усло ва за бо ра вак де це у 
пред школ ским уста но ва ма, основ ним 
и сред њим шко ла ма.

Прет ход не че ти ри го ди не сте 
оба вља ли функ ци ју пред сед ни ка 
Скуп шти не Гра да Срем ска Ми тро
ви ца. Опо зи ци ја Вам је че сто за ме
ра ла да сте кр ши ли По слов ник о 
ра ду Скуп шти не, јер ни су до би ја ли 
од го во ре на по ста вље на од бор
нич ка пи та ња. Ка ко Ви гле да те на 
пе ри од ко ји је за Ва ма?

Од пр вог да на до ла ска на по ли тич-
ку сце ну ло кал не са мо у пра ве, мо гу са 
по но сом да ка жем да све оно што сам 
обе ћао у име Срп ске на пред не стран-
ке сам и ис пу нио, по чев од Вахалија, 
Митроса, но вих ин ве сти ци ја, ин ве-
сти ци о ног ула га ња. Ми слим да је 
Ми тро ви цу прет ход не че ти ри го ди не 
обе ле жио је дан ми ран пе ри од и рад-
ни ам би јент. Јав на пред у зе ћа су 
по сло ва ла по зи тив но, а на дам се да 
ће та ко би ти и у на ред ном пе ри о ду. 
Про ши ри ли смо ко му нал не де лат но-
сти на се о ске сре ди не, од во же ње 
сме ћа на ре ги о нал ну де по ни ју из свих 
се ла, као одр жа ва ње се о ских гро ба-
ља, што до сад ни је би ла над ле жност 
ЈКП „Ко му на ли је“. Ди рек ци ја за 
из град њу гра да је пре у зе ла на се бе 
одр жа ва ње јав не ра све те. Уста но ве 
кул ту ре су до бро по сло ва ле, По зо ри-
ште бих по себ но из дво јио. Ми слим да 
се ове че ти ри го ди не до ста до бро 
ра ди ло. Град Срем ска Ми тро ви ца је 
ус пео све сво је оба ве зе ре дов но да 
сер ви си ра, све је ис по што ва но, ни смо 
ни ко ме ду жни. Што се кре ди та ти че, 
ми слим да су оправ да не ин ве сти ци је 
и ба зен и под во жњак. За до во љан сам 
што се на кон 30 го ди на и мно гих вла-
сти ко је су обе ћа ва ле ре кон струк ци ју 
пу та кроз Ла ћа рак, и ти ра до ви при во-
де кра ју. Ту је и шко ла у Ма чван ској 
Ми тро ви ци, ко ја ће ко нач но до би ти 
за слу жен из глед и де ца нор мал не 
усло ве за рад. Дра го ми је што сам у 
овом ре со ру, на дам се да ћу ус пе ти 
да обез бе дим да се та шко ла што 
бр же и ква ли тет ни је опре ми. Што се 
ти че за мер ки опо зи ци је о по ста вља-
њу ра зно ра зних пи та ња, да ли оправ-

да них или не, опо зи ци ја је увек у пра-
ву и има пра во да пи та све што по же-
ли. Ја сам са скуп штин ском слу жбом 
кон так ти рао и сви ре ле вант ни чи ни о-
ци ко ји ма су пи та ња би ла упу ће на су 
иста до би ли и тре ба ли су да од го во ре 
на њих. Скуп шти на не ма ин стру мен те 
ни на чин да не ко га на те ра да да од го-
вор на пи та ње. Не за ме рам опо зи ци-
ји, опо зи ци ја је ту да кри ти ку је, ми 
смо ту да ра ди мо.  

Не дав но је Срем ска Ми тро ви ца 
до би ла но вог гра до на чел ни ка, а 
име но ван је и но ви пред сед ник 
Скуп шти не. Има те ли за мер ки на 
но ву власт у гра ду на Са ви?

Гра до на чел ни ку Вла ди ми ру Пет ко-
ви ћу и пред сед ни ку Скуп шти не То ми-
сла ву Јан ко ви ћу че сти там на из бо ру 
и же лим им пу но успе ха у ра ду. 
Ми слим да су обо ји ца до стој ни, 
ре пре зен та тив ни љу ди ко ји ће на ста-
ви ти да ра де на свим оним про јек ти-
ма ко је смо за по че ли прет ход ни гра-
до на чел ник Бра ни слав Не ди мо вић и 
ја. Не оче ку јем ни ка кве про бле ме. 
Срп ска на пред на стран ка у гра ду има 
ве ли ки по тен ци јал, има мо ис ку сне 
љу де у стран ци, не ма тр за ви ца, про-
бле ма, све иза зо ве ко је смо има ли 
на дам се да смо ре ши ли. Исто та ко 
знам да су љу ди ко ји су на сле ди ли 
Не ди мо ви ћа и ме не сте кли од ре ђе но 
ис ку ство, има ју до бре ква ли фи ка ци је 
да до стој но пред ста вља ју Град и 
успе шно оба вља ју све по сло ве и 
са вла да ју све иза зо ве ко ји им се бу ду 
на шли на њи хо вом че тво ро го ди-
шњем пу ту. 

Због че га се на пра ви ла ши ра 
ко а ли ци ја у Срем ској Ми тро ви ци? 
Због че га су вам по треб ни ли га ши, 
со ци ја ли сти и ра ди ка ли?

Сма трам да фор ми ра ње ши ре ко а-
ли ци је го во ри о јед ном ко рект ном 
од но су у вр ше њу вла сти, јер смо 

пред став ни ци ма ових стран ка да ли 
шан су да бу ду део вла сти и део рас-
по де ле сред ста ва. Уче шћем у вла сти 
са ми мо гу да се уве ре ка ко и на ко ји 
на чин се ра ди, да ли се до бро ра ди 
или не. Но вих функ ци ја не ће би ти, са 
овом ши ром ко а ли ци јом би ће ус кра-
ће ни чла но ви Срп ске на пред не 
стран ке. 

Шта је са Де мо крат ском стран
ком? Ши зо фре на је си ту а ци ја да 
Срп ска на пред на стран ка об ја вљу
је са оп ште ња у ко ји ма кри ти ку је 
Бо ја на Пај ти ћа и власт ДС, а да се 
у Срем ској Ми тро ви ци ко ке ти ра са 
ДС, чи ји чла но ви до би ја ју па ре из 
град ског бу џе та. 

Ми слим да је ово ге не рал но пи та-
ње за по ве ре ни ка стран ке. Од бор ни-
ци су ауто ном ни, има ју пра во да гла-
са ју ка ко же ле, да има ју свој став. 
Ло кал не вла сти чи не љу ди, сви се ми 
ов де у гра ду зна мо, бу де ми кри во 
што че сто бу де тен ден ци о зних из ја-
ва, ко је не ма ју упо ри ште. Ува жа вам 
сло бо ду ми шље ња и из ра жа ва ња, а 
вре ме је нај бо љи су ди ја. Др Ми ро-
слав Кен дри шић из ДС је био ди рек-
тор Бол ни це и ми ни смо гле да ли 
бол ни цу кроз др Кен дри ши ћа, већ 
смо по ма га ли на ше гра ђа не. Ми 
ра ди мо у ин те ре су гра ђа на, да би 
ство ри ли бо ље усло ве за жи вот. 

Ка ква се он да по ру ка ша ље гра
ђа ни ма ко ји по др жа ва ју по ли ти ку 
СНС?

Ре ћи ћу своје лич но ми шље ње. 
По др жа вам ши ру ко а ли ци ји због јав-
но сти у ра ду. Љу ди ко ји се де ов де, 
пред став ни ци ко а ли ци о них парт не-
ра, има ју бо љи увид у сва ко днев ни 
рад ак ту ел не ло кал не са мо у пра ве и 
јав них пред у зе ћа, та ко да мо гу да 
да ју свој суд. СНС има са сво јих 35 
од бор ни ка ком фор ну ве ћи ну, али 
због јав но сти и на ро да ко ји је иза шао 
да гла са, и гла сао за те стран ке, сма-
трам да је до бро фор ми ра ти ши ру 
ко а ли ци ју. Це ним гра ђа не ко ји иза ђу 
на гла са ње, јер су од го вор ни пре ма 
се би и сво јој др жа ви, за раз ли ку од 
оних ко ји стал но кри ти ку ју, а не ће да 
иза ђу на гла са ње. Ни сам склон да 
кри ти ку јем, већ да се ухва тим у 
ко штац са про бле мом и да се он 
ре ши. При ста ли ца сам ком про ми сног 
ре ше ња, а по ме ни, ком про мис је 
ре ше ње на обо стра но не за до вољ-
ство, али је ре ше ње. 

Би ља на Се ла ко вић

За Вас ка жу да сте ка дар То ми сла ва 
Ни ко ли ћа. Има ли по де ла у Срп ској 
на пред ној стран ци на „То ми не и Ву чи
ће ве“?

Ја то та ко не бих ко мен та ри сао, то при-
ча ју љу ди ко ји не ма ју чи ме да се ба ве. 
Ми слим да је фор ми ра њем вла сти и по де-
лом функ ци ја та те ма раш чи шће на. 
Стран ка је ве ли ка, раз ли чи та, до ста је 
љу ди до шло из дру гих стра на ка и сва ко је 
до био сво је ме сто у стран ци, што ми је 

дра го. Про ме не у стран ци је су ди на мич не, 
што је до бро, иако из гле да да љу ди ни су 
на ви кли на та кав на чин функ ци о ни са ња 
јед не стран ке. Не осе ћам да има по де ла у 
стран ци, а што се ме не лич но ти че, по ка-
за ло се овим из бо ром за за ме ни ка по кра-
јин ског се кре та ра за обра зо ва ње, про пи-
се, упра ву и на ци о нал не ма њи не - на ци о-
нал не за јед ни це да ме стран ка ни је за бо-
ра ви ла. Ме ђу пр ви ма сам у По кра јин ској 
вла ди.    

Не ма по де ла у СНС

Не осе ћам да има по де ла у стран ци, а што се 
ме не лич но ти че, по ка за ло се овим из бо ром за 
за ме ни ка по кра јин ског се кре та ра за обра зо ва
ње, про пи се, упра ву и на ци о нал не ма њи не  
на ци о нал не за јед ни це да ме стран ка ни је за бо
ра ви ла. Ме ђу пр ви ма сам у По кра јин ској вла ди    
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На днев ном ре ду че твр те сед ни-
це Скуп шти не оп шти не Ин ђи ја, 
ко ја је одр жа на у сре ду, 20. ју ла 

на шло се 18 та ча ка, а ве ћи на њих се 
од но си ла на из ме не осни вач ких ака та 
јав них пред у зе ћа ко је тре ба ускла ди ти 
са но вим За ко ном о јав ним пред у зе ћи-
ма. Та ко ђе је усво јен и за вр шни ра чун 
бу џе та Оп шти не Ин ђи ја за прет ход ну 
го ди ну, пре ма ко јем је оства рен су фи-
цит од 48 ми ли о на ди на ра. 

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла-
ди мир Гак и овог пу та је про ко мен та-
ри сао да су укуп на за те че на ду го ва ња 
800 ми ли о на ди на ра и да је не ре ал но 
да та срем ска ло кал на са мо у пра ва 
има су фи цит, али да ће се у на ред ном 
пе ри о ду ра ди ти све ка ко би спре чи ли 
да ду го ва ња ути чу на функ ци о ни са ње 
јед ног си сте ма ка кав је сте ло кал на са-
мо у пра ва.

По ред по ме ну тих од лу ка, ве ћи на ин-
ђиј ских од бор ни ка из ја сни ла се по зи-
тив но и по пи та њу од лу ке ко ја се ти че 
ски да ња усе ва са узур пи ра ног по љо-
при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво-
ји ни на те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја.

- Оп шти на Ин ђи ја увек ће шти ти ти 
др жав не ин те ре се. Од лу ку да кре не мо 
у ски да ње усе ва са узур пи ра ног по љо-

при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво-
ји ни нај пре је до не ло Оп штин ско ве ће, 
а за тим је по твр ди ла и ве ћи на од бор-
ни ка Скуп шти не оп шти не, све у скла ду 
са за кон ским овла шће њи ма. Код нас 
не мо же да се де си да не ко узур пи ра 
1.230.000 ме та ра ква драт них а да за то 
ни ко не зна и да ни ко не бу де аде кват-
но ка жњен, ми та кво по на ша ње не ће-
мо до зво ли ти. На жа лост, узур пи ра ног 
зе мљи шта је мно го ви ше, тре нут но 
при ку пља мо по дат ке па ће мо у на ред-
них не ко ли ко да на ре а го ва ти и на не-
ким дру гим пар це ла ма - ис та као је на-
кон сед ни це Вла ди мир Гак, пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја.

Гак до да је да је до са да ски ну та пше-
ни ца ускла ди ште на и да је фир ма ко ја 
је узур пи ра ла др жав но зе мљи ште до-
би ла оба ве ште ње о мо гућ но сти из ми-
ре ња оба ве за пре ма Оп шти ни Ин ђи-
ја што су у овом слу ча ју сред ства од 
75.000 евра од че га 40 од сто, уко ли ко 
се на пла ти, оста је у ло кал ном бу џе ту, 
а по 30 од сто од ла зи По кра ји ни и Ре-
пу бли ци.

На че твр тој сед ни ци СО Ин ђи ја до пу-
њен је и про грам по сло ва ња ЈП „Ин гас“ 
Ин ђи ја пре ма ко јем би ло кал ни ди стри-
бу тер тре бао да пре у зме тр жи ште Бе-

шке ко је са да снаб де ва фир ма „Фе ро-
монт“ из Ста ре Па зо ве.

- Ви ше од 20 го ди на мре жу у Бе шки 
одр жа ва ла је фир ма „Фе ро монт“ ко ја 
са да има по те шко ћа у по сло ва њу и за 
нас је стра те шко пи та ње пре у зи ма ње 
га со вод не мре же у се лу ко је бро ји око 
6.000 ста нов ни ка. На сед ни ци је до не та 
од лу ка о по тен ци јал ном фи нан сиј ском 
за ду жи ва њу ЈП „Ин гас“ и уко ли ко уђе-
мо у овај про је кат ми ће мо га до кра ја 
и спро ве сти. Што зна чи да ће ло кал ни 
ди стри бу тер пре у зе ти од го вор ност за 
да ље одр жа ва ње и функ ци о ни са ње 
га со вод не мре же у Бе шки. Оче ку је нас 
ви ше по сла и од го вор но сти, али и ви-
ше ко ри сни ка и сред ста ва - ка же Гак.

На по след њој сед ни ци до не та су ре-
ше ња о раз ре ше њу и ре ше ња о име-
но ва њу Управ ног и Над зор ног од бо ра 
Кул тур ног цен тра у Ин ђи ји, Цен тра за 
со ци јал ни рад „Ду нав“ и На род не би-
бли о те ке „Др Ђор ђе На то ше вић“.

М. Ђ.

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА

Без ми ло сти за узур па то ре 
др жав ног зе мљи шта

Не мо же да се де си да не ко узур пи ра 1.230.000 ме
та ра ква драт них а да за то ни ко не зна и да ни ко не 
бу де аде кват но ка жњен, ми та кво по на ша ње не ће
мо до зво ли ти, каже председник инђијске општине 
Владимир Гак

Вла ди мир Гак, пред сед ник
Оп шти не Ин ђи ја

Сед ни ца Скуп шти не оп шти не Ин ђи ја 
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У РУ МИ ПРО МО ВИ САН ПРО ЈЕ КАТ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

По др шка осо ба ма са
мен тал ним смет ња ма
Ме диј ска про мо ци ја про јек та „Уна пре ђе ње 

со ци јал не ин клу зи је осо ба са ин те лек ту-
ал ним и мен тал ним смет ња ма“ одр жа на 

је 22. ју ла у рум ском Кул тур ном цен тру у при су-
ству ме ди ја, ин сти ту ци ја за ду же них за ње го ву 
ре а ли за ци ју, го сти ју, али и ко ри сни ка Днев ног 
цен тра за осо бе са ин те лек ту ал ним и мен тал ним 
смет ња ма, ко ји је и на стао као глав ни ре зул тат 
ре а ли за ци је по ме ну тог про јек та. По окон ча њу 
про јек та ова услу га ће по ста ти стал на со ци јал на 
услу га у за јед ни ци.

Под се ти мо, рум ска оп шти на је (као но си лац 
про јек та) пот пи са ла уго вор са Де ле га ци јом 
Европ ске уни је 20. де цем бра про шле го ди не, као 
део про јек та ЕУ „По др шка ин клу зив ном дру-
штву“ ко ји из но си 5,4 ми ли о на евра. Европ ска 
уни ја фи нан си ра ди рект но 4,3 ми ли о на евра, а 
спро во ди Де ле га ци ја Европ ске уни је у са рад њи 
са Ми ни стар ством за рад, за по шља ва ње, бо рач-
ка и со ци јал на пи та ња. Глав ни парт нер и ре а ли-
за тор про јек та је Цен тар за со ци јал ни рад Ру ма.

- Оп шти циљ овог про јек та је да до при не се 
уна пре ђе њу со ци јал ног укљу чи ва ња и сма ње ња 
си ро ма штва ме ђу мла ди ма, од 26 до 40 го ди на 
ста ро сти са ин те лек ту ал ним и мен тал ним смет-
ња ма у Ру ми - ре кла је Бо ја на Ланц, ак ци о ни 
ко ор ди на тор про јек та. 

Днев ни цен тар за осо бе са ин те лек ту ал ним и 
мен тал ним смет ња ма је по кре нут у мар ту 2016. 
го ди не и за са да, има 15 ко ри сни ка ко ји про во де 
пет са ти днев но у Цен тру, у по по днев ним са ти-
ма.

- Осим 15 ко ри сни ка има мо у овом про јек ту и 
26 за по сле них од ко јих је шест но во за по сле них 
чи ме смо до при не ли и за по шља ва њу у рум ској 
оп шти ни. Ло кал на са мо у пра ва је но си лац уго во-
ра, а и до дат но су фи нан си ра про је кат. Она се 
оба ве за ла да, по окон ча њу про јек та, Днев ни 
цен тар има сво ју одр жи вост и да ће се са услу-
гом на ста ви ти и по сле сеп тем бра на ред не го ди-
не. Бит но је на гла си ти да је пру жа лац услу ге 
Цен тар за со ци јал ни рад и да је ве ћи на за по сле-
них упра во из Цен тра за со ци јал ни рад - ка же 
ко ор ди на тор ка про јек та Је ле на Ар сић.

Овај по зив је био 2014. го ди не, а Европ ска 
уни ја је ода бра ла 36 про је ка та. У окви ру ње га 
рум ска оп шти на је је ди на ко ја је до би ла два про-
јек та. По ред овог, фи нан си ра се и про је кат „Ви-
ше ис ку ства за ви ше мо гућ но сти - Уна пре ђе ње 

со ци јал не ин клу зи је и за по шља ва ња Ро ма у 
Оп шти ни Ру ма“.

Цен тар за со ци јал ни рад спро во ди све услу ге и 
оба ве зан је да де фи ни ше кре та ња у на ред ном 
пе ри о ду.

- У прак си ће то би ти спро ве де но кроз ме мо-
ран ду ме. Пот пи са ли смо ме мо ран ду ме са Сред-
њом струч ном шко лом „Бран ко Ра ди че вић“ где 
на ши ко ри сни ци од ла зе је дан пут не дељ но и уче 
се ку ли нар ским ве шти на ма, и са Сред њом по љо-
при вред ном шко лом у ко јој ко ри сни ци има ју при-
ли ку да од ла зе у ЗОО врт и дру же се и уче о 
жи во ти ња ма. Пот пи сали смо ме мо ран дум и са 
Спорт ским цен тром и До мом здра вља Ру ма што 
ће на шим ко ри сни ци ма омо гу ћи ти да бес плат но 
ко ри сте ба зен, ку гла не, трим ста зе и да уче ству ју 
на спорт ским ма ни фе ста ци ја ма - ка же ди рек тор 
Цен тра за со ци јал ни рад Сло бо дан Кра сић.

Ка да је реч о До му здра вља, кроз ме мо ран-
дум је по стиг нут до го вор да ко ри сни ци Днев-
ног цен тра мо гу ићи на ле кар ске пре гле де 

без за ка зи ва ња.
- Ми у со ци јал ној за шти ти смо ве о ма ак тив ни и 

ја сам по но сан на то. И са да има мо рас пи сан јав-
ни по зив за пре ко 5,5 ми ли о на евра за ин клу зи ју 
и раз вој услу га у за јед ни ци и та ко мо же да се 
до би је зна ча јан но вац. Ово отва ра јед но ва жно 
пи та ње у на шем дру штву, а то је пи та ње ин клу зи-
је, не са мо осо ба са ин ва ли ди те том, не го и Ро ма, 
осо ба дру ге вер ске и на ци о нал не при пад но сти и 
ја ми слим да Ср би ја по ста је ин клу зив но дру штво 
- из ја вио је др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња 
Не над Ива ни ше вић. 

Ма ри ја Стој че вић, за ме ни ца пред сед ни ка рум-
ске оп шти не  је ис та кла да је Цен тар за со ци јал-
ни рад до ка зао, кроз прет ход ни про је кат Днев ног 
бо рав ка за де цу и мла де са смет ња ма у раз во ју 
да има ка па ци тет да из не се и  је дан ова кав про-
је кат. Овај про је кат ће тра ја ти 21 ме сец, од но сно 
до сеп тем бра 2017. го ди не а по том ће ло кал на 
са мо у пра ва на ста ви ти да по ма же фи нан си ра ње 
услу ге за нај у гро же ни је гру пе, од ра сле осо бе са 
ин те лек ту ал ним и мен тал ним смет ња ма. Вред-
ност про јек та је 229.738 евра, од ко јих 86 про це-
на та или 197.575 евра фи нан си ра Европ ска уни-
ја, док до при нос рум ске оп шти не  из но си 32.163 
евра. 

С. Џа ку ла

Ма ри ја Стој че вић, Не над Ива ни ше вић, Сло бо дан Кра сић и Је ле на Ар сић

РУ МА

Сре ђе на
Град ска ку ћа

Ра до ви пр ве фа зе на уре ђе-
њу Град ске ку ће, ко ји су под ра-
зу ме ва ли сре ђи ва ње уну тра-
шњо сти и де ла кро ва, за по че ли 
су у ма ју и окон ча ни су у пр вој 
по ло ви ни ју ла. Укуп на вред ност 
ових ра до ва је из но си ла пре ко 
два ми ли о на ди на ра.

- Про сто ри је ни су кре че не од 
2002. го ди не и то је био раз лог 
да кре не мо у сре ђи ва ње. Ком-
плет но смо за ме ни ли цреп на 
се вер ном де лу згра де ко ји ни је 
под за шти том, ком плет но је 
ура ђе на стру ја у том де лу, спу-
ште ни су пла фо ни где се мо гло, 
ис хо бло ван пар кет, а омо гу ћен 
је и улаз на дру га вра та. Ту је 
са да и ком пле тан ка би нет пред-
сед ни ка, по сто ји и са ла за пре-
зен та ци је за Кан це ла ри ју за 
ло кал ни еко ном ски раз вој - 
ка же на чел ник Оп штин ске 
упра ве Ду шан Љу би шић.

Спољ но уре ђе ње згра де 
би ће знат но ску пље и ко шта ло 
би, пре ма про це на ма, из над 
пет ми ли о на ди на ра. 

По кло ње ње 
мо шти ма 

У го ди ни ка да Срп ска пра во-
слав на цр ква обе ле жа ва три 
зна чај на да ту ма из жи во та по ро-
ди це Бран ко вић, ки вот са 
мо шти ма Све те мај ке Ан ге ли не, 
срп ске мо на хи ње, де спо ти це и 
све ти це у окви ру хо до ча шћа по 
Сре му, бо ра вио је у рум ској 
оп шти ни од 18. до 24. ју ла.

Ве ли ки број вер ни ка до че као 
је 18. ју ла, на ула ску у Ру му из 
прав ца Жар ков ца, ки вот са 
мо шти ма ма ти Ан ге ли не, а пр ви 
су га по не ли, пут Хра ма Си ла ска 
Све тог Ду ха на апо сто ле, у цен-
тру гра да, чел ни љу ди рум ске 
оп шти не, пред сед ник Сла ђан 
Ман чић, Ма ри ја Стој че вић, 
за ме ни ца пред сед ни ка, Сте ван 
Ко ва че вић, пред сед ник Скуп-
шти не оп шти не Ру ма и Ду шан 
Љу би шић, на чел ник Оп штин ске 
упра ве.

У ли ти ји, ко ја је са мо шти ма 
мај ке Ан ге ли не про шла Глав ном 
ули цом, би ли су по ред гра ђа на, 
пред став ни ци Вој ске, По ли ци је, 
спорт ских клу бо ва и ци вил них 
ор га ни за ци ја из рум ске оп шти-
не. Ве чер њу слу жбу је са рум-
ским све ште ни ци ма слу жио 
Ње го во пре о све штен ство епи-
скоп срем ски Ва си ли је. С. Џ.



10 27. JUL 2016.  M NOVINE ИНТЕРВЈУ

ЂОР ЂЕ РА ДИ НО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ СТА РА ПА ЗО ВА:
За че ти ри го ди не отво ри ли смо 5.000 но вих рад них ме ста

Ста ра Па зо ва „уво зи“ рад ни ке 
из окол них срем ских оп шти на

Оп шти на Ста ра 
Па зо ва је на из у зет
ном ме сту. Али ге о

граф ски по ло жај 
ни је све. По треб но 

је до ста ра да и 
ино ва ци ја ка ко би 

се тај од ли чан 
по ло жај ис ко ри

стио – ка же Ђор ђе 
Ра ди но вић, пред

сед ник оп шти не 
ко ја је ме ђу рет ки
ма у Ср би ји на нај

бо љи на чин при ме
ни ла но ве иде је у 

ве зи фи нан си ра ња 
ко му нал ног опре
ма ња ин ду стриј

ских зо на, јав но – 
при ват ним парт

нер ством ас фал ти
ра ла 114 ули ца, а 

сред стви ма од 
из да ва ња му ни ци
пал них об ве зни ца 

са гра ди ла вр ти ће и 
спорт ске ха ле

Од пр вих ви ше стра нач ких из бо ра, 
од 1990. го ди не, Ђор ђе Ра ди но вић 
је пр ви пред сед ник Оп шти не Ста-

ра Па зо ва ко ји је по дру ги пут би ран на 
ме сто чел ног чо ве ка ове срем ске оп шти-
не. Дру ги ман дат Ђор ђе Ра ди но вић је 
до био на из бо ри ма у апри лу 2016. го ди-
не. Ка ко је сам ре као, при жељ ки вао је да 
оста не на ме сту пред сед ни ка Оп шти не 
ка ко би за вр шио мно ге круп не ин фра-
струк тур не про јек те. 

– Мно ги про јек ти су на по ла пу та до 
ко нач не ре а ли за ци је. Ста ра Па зо ва је у 
ве ли кој екс пан зи ји, а мо ја же ља је би ла 

Пу но смо ула га ли у објек те Ка то лич ке 
цр кве и ак тив но сти удру же ња Хр ва та на 
те ри то ри ји оп шти не. Ус по ста ви ли смо 
са рад њу са Ву ко вар ско-сри јем ском жу па-
ни јом и ве ру јем да смо до при не ли то ле-
ран ци ји и су жи во ту на овим про сто ри ма. 
Ула га ли смо и у вер ске објек те Сло ва ка, 
као и објек те Срп ске пра во слав не цр кве. 
Ми смо јед на од рет ких оп шти на у ко јој су 
све цр кве об но вље не. Мо гу ре ћи и да се 

по ве ћао број вер ни ка ко ји до ла зе у цр кве, 
та ко да сам ја као пред сед ник Оп шти не 
про шле го ди не на Спа сов дан до био ор ден 
Све тог Са ве ко ји ми је до де лио Си нод 
СПЦ. Вер ске објек те сма трам објек ти ма 
кул ту ре и мо гу ре ћи да вр ло ле по из гле да-
ју на ше цр кве, у Бе ле ги шу, Сур ду ку, 
Ба нов ци ма – ка же Ђор ђе Ра ди но вић и 
до да је да је при кра ју об но ва цр кве и у 
Кр ње шев ци ма. 

Ор ден Све тог Са ве
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да оста нем, иако са м имао при ли ку да 
одем у по кра јин ску вла ду - ка же Ра ди но-
вић, ро ђе ни Бе ле ги ша нин ко ји је ина че 
че ти ри ман да та био пред сед ник ове 
ме сне за јед ни це. 

Пр ви пут је иза бран 1993. го ди не и на 
че лу Ме сне за јед ни це је био до 2000. 
го ди не. По но во је иза бран  2004. го ди не 
и са те по зи ци је иза бран је 2012. го ди не 
пр ви пут за пред сед ни ка Оп шти не Ста ра 
Па зо ва. 

М НО ВИ НЕ: Ка же те да је Ста ра Па зо
ва у ве ли кој екс пан зи ји. Шта су по 
Ва шем ми шље њу нај ва жни ји раз вој ни 
про јек ти у оп шти ни?

ЂОР ЂЕ РА ДИ НО ВИЋ: По след њих 
го ди на у Ста ру Па зо ву љу ди се до се ља-
ва ју из ра зних кра је ве Ср би је. То је тренд, 
та ко да у овом де лу Сре ма не ма мо про-
бле ма са на та ли те том. Ста ро па зо вач ка 
оп шти на сва ка ко мо же да се по ди чи мно-
го број ним ин ве сти ци ја ма. Јед на смо од 
рет ких сре ди на у ко јој не за по сле ност из 
го ди не у го ди ну опа да. Ста ти стич ки гле-
да но, тре нут но је ис под пет про це на та. 
Од 2012. го ди не до да нас по ве ћан је број 
за по сле них за 5.000, што зна чи да је за 
ове че ти ри го ди не у оп шти ни Ста ра Па зо-
ва отво ре но 5.000 но вих рад них ме ста. То 
је успех ко јим рет ко ко ји пред сед ник 
оп шти не мо же да се по хва ли. Као и 
по дат ком да је про сек пла та у Ста рој 
Па зо ви из над ре пу блич ког про се ка. 
Мо жда мно ги не зна ју, 1.700 љу ди из 
Ин ђи је ра ди у Ста рој Па зо ви. Са мо у 
Горењу ра ди 250 Ин ђи ја ца. Ове го ди не се 
оче ку је за вр ше так не ко ли ко фир ми. Лидл 
је ме ђу њи ма нај ве ћа и у пла ну је да за по-
сли 1.000 рад ни ка. Лидл гра ди обје кат од 
85.000 ква драт них ме та ра у ком ће би ти 
сме штен ве ли ки ди стри бу тив ни цен тар и 
се ди ште ком па ни је у Ср би ју. По угле ду на 
ве ли ке европ ске гра до ве опре де ли ли смо 

че твр ту ин ду стриј ску зо ну за ди стри бу-
тив не цен тре. Ту је и Делез (Темпо и Мак
си) ко ји за по шља ва 500-600 рад ни ка. У 
то ку на ред не го ди не ве ру је мо да ће по сао 
на ћи из ме ђу хи ља ду и хи ља ду и по љу ди.

Оп шти на Ста ра Па зо ва има огром не 
ин ду стриј ске зо не у ко јим ра де на 
де се ти не ком па ни ја. Ко ли ко сте уло жи
ли сред ста ва у опре ма ње тих зо на?

Ми смо оп шти на пр ве ка те го ри је по 
раз ви је но сти, не ма мо мо гућ но сти ни да 
до би је мо суб вен ци је од Вла де, ни ти да 
да мо бес плат но зе мљи ште по тен ци јал-
ним ин ве сти то ри ма. Ка ко би смо при ву кли 
но ве ин ве сти ци је, ми смо ин ве сти то ри ма 
иза шли у су срет на тај на чин што смо их 
осло бо ди ли так се за ко му нал но опре ма-
ње. Та так са се пла ћа од три до де сет 
евра по ква дра ту из гра ђе ног објек та. То је 
ве о ма зна ча јан из нос. Ако је Делезиз гра-
дио 70.000 ква дра та, де сет евра по ква-
дра ту је 700.000 евра. Ми смо их осло бо-
ди ли те так се, али они са ми су се оба ве-
за ли да ула жу у ин фра струк ту ру. И то у 
оно што је њи ма ва жно. У дру гим оп шти-
на ма та так са се не рет ко по тро ши за 

не ке дру ге ства ри, не уло жи се у ин фра-
струк ту ру. У слу ча ју Делеза, ми смо их 
осло бо ди ли так се, али они су уло жи ли 
2,5 ми ли о на евра. И убу ду ће ће би ти 
осло бо ђе ни так си до из но са тог ула га ња. 
Ве ли ке фир ме су у но вој ин ду стриј ској 
зо ни, а ра ди ли су по том на шем си сте му. 
До ста то га смо и са ми ра ди ли, не ке рас-
кр сни це и пу те ве. Оп шти на Ста ра Па зо ва 
има из у зе тан по ло жај. Али ге о граф ски 
по ло жај ни је све. По треб но је до ста ра да 
и ино ва ци ја ка ко би се тај од ли чан по ло-
жај ис ко ри стио.

Ко је ин фра струк тур не објек те мо же
те из дво ји ти као нај ва жни је?

Оп шти на се мно го раз ви ла, мно го 
љу ди се до се ли ло у Ста ру Па зо ву. То је 
по че ло још де ве де се тих го ди на. Они су 
сво је ку ће углав ном гра ди ли по обо ди ма 
на се ља и мно ге ули це су оста ле неас-
фал ти ра не. Ми смо кре ну ли у ре а ли за ци-
ју тог ве ли ког про јек та и то на прин ци пу 
јав но - при ват ног парт нер ства. Не знам 
да ли је не где та кав про је кат ус пео као 
код нас. Ура ди ли смо 40 ки ло ме та ра 
пу те ва, 114 ули ца смо ас фал ти ра ли. То је 
као да смо ура ди ли пут од Ста ре Па зо ве 
до Но вог Сада од шест ме та ра ши ри не. 
На прин ци пу јав но - при ват ног парт нер-
ства има мо план да из гра ди мо ка на ли за-
ци ју у це лој оп шти ни. То је про је кат ко ји 
ће ко шта ти око 35 ми ли о на евра. Ин фра-
струк ту ра, по го то во ка пи тал ни објек ти, се 
ни ка ко не мо гу за вр ши ти сред стви ма 
бу џе та оп шти не. У гра до ви ма Аустри је и 
Не мач ке, са ко ји ма са ра ђу је мо, јав но - 
при ват но парт нер ство је на чин да се 
из гра де ве ли ки и ску пи објек ти од јав ног 
зна ча ја. Ва жна ин ве сти ци ја је из град ња 
пу та Ста ра Па зо ва - Ста ри Ба нов ци. 
Де вет ки ло ме та ра пу та са да је у ка та-
стро фал ном ста њу, та ко да се мо же ре ћи 

Све се о ске ам бу лан те су ре но ви ра не, у 
во зи ла хит не по мо ћи и во зи ла за ди ја ли зу 
је уло же но по ла ми ли о на евра. Отво ри ли 
смо оде ље ње ди ја ли зе, та ко да се из 
Па зо ве не иде на ди ја ли зу у Срем ску 
Ми тро ви цу. Има мо од лич ну са рад њу са 
ди рек то ром До ма здра вља, та ко да је 
мно го уло же но у здрав стве ну за шти ту – 
об ја шња ва нам пред сед ник Оп шти не 
Ста ра Па зо ва.

Ула га ње
у здрав ство

M NOVINE :
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12 27. JUL 2016.  M NOVINE ИНТЕРВЈУ

да гра ди мо но ву са о бра ћај ни цу. Ин ве сти-
ци ја је вред на пре ко че ти ри ми ли о на 
евра. То је ре ги о нал ни пут, ра ди мо га у 
са рад њи са Пу те ви ма Ср би је и По кра јин-
ском вла дом. За вр ши ли смо пр ви део 
ду жи не два ки ло ме тра од цен тра Ста ре 
Па зо ве до из ла за прем Ба нов ци ма. Са 
ауто - пу та Бе о град – Но ви Сад се у Ста-
ру Па зо ву ула зи тим пу тем и због то га 
нам је он ја ко зна ча јан. Уско ро ће кре ну ти 
и из град ња три кру жне рас кр сни це. Јед-
на код На ци о нал не ку ће фуд ба ла, дру га 
на ула зу у Па зо ву и тре ћа код над во жња-
ка. По сле то га иде спа ја ње, то ће мо за вр-
ши ти до кра ја ове го ди не. Та ко да ће се 
са че ти ри тра ке ула зи ти у Ста ру Па зо ву. 
Сле де ће го ди не за вр ши ће мо тра су од 
ауто – пу та до Ста рих Ба но ва ца. Ту нам 
се на ла зи и је дна ин ду стриј ска зо на и 
за то нам је то ва жно.

Из да ва ње му ни ци пал них об ве зни ца 
је оста ло го то во у сфе ри те о ри је. Ви 
сте рет ка оп шти на ко ја се упу сти ла у 
то и успе шно са ку пи ла сред ства.

Еми то ва ли смо об ве зни ца у вред но сти 
120 ми ли о на ди на ра ко је су ку пи ле ком-
па ни је и гра ђа ни. Об ве зни це су би ле про-
да те за се дам да на и то без не ке ме диј-
ске кам па ње. Та сред ства су на мен ска и 
мо гла су се утро ши ти са мо у оне објек те 
ко ји су де фи ни са ни про гра мом. Ми смо 
гра ди ли вр тић у Бе ле ги шу, спорт ску ха лу 
у Го лу бин ци ма и уре ди ли смо цен тар 
Но ве Па зо ве. Да смо рас пи са ли и три 
пу та ви ше об ве зни ца све бисмо про да ли. 
На пра ви ли смо до бар од нос са при вред-
ни ци ма. Има мо ми до ста до ма ћих, ја ких 
и успе шних фир ми. За хва љу ју ћи тим 
фир ма ма смо и ус пе ли да та ко ефи ка сно 
ре а ли зу је мо из да ва ње му ни ци пал них 
об ве зни ца.

У пла ну вам је и из град ња ка на ли за
ци је на те ри то ри ји це ле оп шти не. Ко ји 
је рок за за вр ше так тог ве ли ког по сла?

У сеп тем бру ће мо рас пи са ти ме ђу на-
род ни тен дер за из град њу ка на ли за ци је у 
свим на се љи ма оп шти не, у пи та њу је око 
20.000 при кљу ча ка. Ком плет на до ку мен-
та ци ја је за вр ше на, а то је огро ман по сао 
ко ји се не ви ди. Спрем ни смо пот пу но и 
оче ку је мо да ће се тен дер за вр ши ти до 
кра ја го ди не ка ко бисмо сле де ће го ди не 
кре ну ли са из град њом. Пла ни ра мо да 
ком пле тан по сао за вр ши мо за три го ди-
не. Мо гу ре ћи да за тај наш тен дер вла да 
ве ли ко ин те ре со ва ње ино стра них ин ве-

сти то ра, фран цу ских, ма ђар ских, ки не-
ских... То нам је нај ве ћи про је кат за 
на ред ни ман дат. Уз из град њу ка на ли за-
ци о не мре же пла ни ра мо и из град њу пре-
чи ста ча от пад них во да. Пре чи стач от пад-
них во да ра ди мо у са рад њи са не мач ком 
по кра ји ном Ба ден Вир тем берг. Они су 
нам пла ти ли сту ди ју оправ да но сти 
из град ње ко ју је ра дио ин сти тут из Штут-
гар та. На дам се да се ова са рад ња и 
да ље би ти успе шна и да ће мо про је кат 
за вр ши ти. Ово је ве о ма ва жно, јер ће мо 
кад за вр ши мо ту сту ди ју мо ћи да апли ци-
ра мо код европ ских фон до ва са пре по ру-
ка ма ин сти ту та из Штут гар та, што би за 
нас би ло ве о ма зна чај но. По ред то га, 
мо гу ре ћи да је во до вод у Вој ки за вр шен, 
са да иде из град ња се кун дар них при кљу-
ча ка. Пред ви де ли смо пла ћа ње при кључ-
ка на 12 и 24 ра те та ко да се гра ђа ни 
по ла ко при кљу чу ју на во до вод ну мре жу.

Све то не би мо гло да се ре а ли зу је 
да не ма ја ке при вре де. Оп шти на Ста
ра Па зо ва је пре по зна тљи ва и по то ме 
што го то во у сва ком се лу има не ки 
про из вод ни по гон.

То је тач но. И Ста ри и Но ви Ба нов ци и 
Вој ка сви има ју по не ку фир му на кра ју 
се ла. Ве руј те, Ста ри и Но ви Ба нов ци 
има ју ви ше фир ми не го Ин ђи ја. И то су 
ве о ма ја ке и успе шне ком па ни је, Иван
чићисинови, Технопласт, Дунав, ДХЛ, и 
дру ге. Ја се тру дим да у сва кој успе шној 
фир ми ко ја по слу је на те ри то ри ји на ше 
оп шти не лич но упо знам ди рек то ра или 
вла сни ка. Ва жно ми је да знам шта се 
де ша ва, да их оби ђем или да они до ђу у 
Оп шти ну. На рав но, ко ли ко је то мо гу ће, с 
об зи ром на то да има мо 1.200 пред у зе-
ћа, 2.500 пред у зет ни ка, 90 стра них фир-
ми и око 4.000 по љо при вред них га здин-
ста ва, то је за и ста им по зант но. У по след-
ње че ти ри го ди не отво ре но је 40-50 
но вих пред у зе ћа. Имао сам раз го вор са 
пре ми је ром и ви дим да је он за ин те ре со-
ван за иде ју да до ма ће ком па ни је мо гу 
да се удру же и да апли ци ра ју за сред-
ства ко ја вла да да је по за по сле ном рад-
ни ку. Ве ру јем да ће та иде ја би ти по др-
жа на и ре а ли зо ва на, јер ми има мо при-
вред ни ке ко ји за по шља ва ју по 30,40 рад-
ни ка па кад би се они удру жи ли до шли 
би до број ке од 100 за по сле них за ко је се 
одо бра ва ју сред ства.

У обла сти со ци јал не за шти те та ко ђе 
сте по кре ну ли про јек те ко ји ни су ино
ва ци ја за раз ви је не гра до ве Евро пе, 
али у Ср би ји сва ка ко је су? 

Ра ди се о из град њи ста но ва ко ји би се 
про да ва ли по це ни ко шта ња, та ко зва ни 
бес про фит ни ста но ви. Оп шти на је да ла 
зе мљу, ко му нал но опре ма ње и при кључ-
ке. Ста но ви се гра де по нај са вре ме ни јим 
стан дар ди ма енер гет ске ефи ка сно сти и 
на до брим ло ка ци ја ма су. Услов за ку по-
ви ну је да је то куп цу пр ви и је ди ни стан, 
и да се не сме оту ђи ти 10 го ди на. Ква-
драт ће ко шта ти мак си мал но 500 евра. 
Мо жда ма ло угро жа ва мо ин ве сти то ре 
ко ји тре нут но за тр жи ште гра де око 600 
ста но ва, али ве ру јем да ових 68 бес про-
фит них ста но ва не ће по ре ме ти ти тр жи-
ште. У Ста рој Па зо ви се ста но ви бр зо 
про да ју. 

Раз го ва ра ли: Вла ди мир Ћо сић
и Све тла на Цу ца нић

Фо то гра фи је: Немања Стикић

Кул тур но ле то у Ста рој Па зо ви има сво-
је спе ци фич но сти. Док се у дру гим срем-
ским гра до ви ма то ком ле та са мо у 
оп штин ским и град ским цен три ма од ви ја-
ју раз не кул тур не и за бав не ма ни фе ста-
ци је, у оп шти ни Ста ра Па зо ва су се по тру-
ди ли да сва ко се ло то ком ле та има не ки 
кул тур ни са др жај. Овај кон цепт у кул ту ри 
сва ка ко за слу жу је да се по ме не као до бар 
при мер. 

Кул ту ра у
сва ком се лу

Локација Централне радне зоне ЛИДЛ 4
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Де ве то ро уче ни ка из ста ро па зо вач ких шко ла 
пу ту је 16. ав гу ста на остр во Крф у скло пу 
ре а ли за ци је про јек та „Сто па ма на ших пре-

да ка“ ко ји од 2012. го ди не спро во ди зва нич но 
гла си ло Срп ске пра во слав не цр кве „Све то сав-
ско звон це“ са бла го сло вом Ње го ве све то сти па-
три јар ха срп ског Ири не ја.

Све ча ни при јем за уче ни ке ко ји ће кре ну ти у 
Грч ку и ко ји ће се при дру жи ти гру пи од око 40-ак 
та лен то ва них уче ни ка из на ше зе мље, Ре пу бли-
ке Срп ске и Цр не Го ре, ор га ни зо ван је у уто рак, 
19. ју ла у згра ди Оп шти не Ста ра Па зо ва. Уче ни-
ке и пред став ни ке Па три јар ши је Срп ске пра во-
слав не цр кве при мио је пред сед ник те ло кал не 
са мо у пра ве Ђор ђе Ра ди но вић.

- Пре све га за хва љу јем се Па три јар ши ји што 
су Ста ру Па зо ву пре по зна ли као сре ди ну у ко-
јој мо гу да оства ре до бру са рад њу са та лен то-
ва ним уче ни ци ма али и са на ма, као пред став-
ни ци ма ло кал не са мо у пра ве. Од ла зак на Крф је 
до бра при ли ка да се уче ни ци бо ље упо зна ју са 
исто ри јом на шег на ро да и да се ујед но по ве жу са 
цр квом. Наш циљ је да од њих ство ри мо до бре и 
ква ли тет не љу де – ре као је Ра ди но вић.

Про је кат „Сто па ма на ших пре да ка“ је је дин-
стве ни кон цеп ту ал ни про је кат са те мом исто ри је 
срп ског на ро да из пе ри о да Пр вог свет ског ра та, 
то ком ко га је та да шња Ср би ја из гу би ла, из ме ђу 
1.100.000 и 1.300.000 ста нов ни ка, што је чи ни-
ло го то во тре ћи ну укуп ног ста нов ни штва или чак 
око 60 од сто му шке по пу ла ци је. 

Иде ја је да се де ца ко ја су на гра ђе на за свој 
труд и рад од мо ре, а у исто вре ме и на у че не што 
из исто ри је сво га на ро да, да уче ству ју у ра зним 
пред ви ђе ним умет нич ким ра ди о ни ца ма и раз ме-
не зна ња из раз ли чи тих обла сти. Пред ви ђе но је 
да се у то ку бо рав ка на Кр фу оби ђу зна ме ни то-
сти, исто риј ске спо ме ни ци и ме ста ве за на за бо-
ра вак Срп ске вој ске у то ку Пр вог свет ског ра та.

- Ви ше од 200 де це из це лог ре ги о на бо рав-

ком на Кр фу до би ја ју мно го ви ше од пу ког ле-
то ва ња, они се уче пра вим вред но сти ма и то ме 
да увек тре ба да це не срп ску исто ри ју и на по ре 
ко је су уло жи ли њи хо ви пре ци. Ми ка же мо да на 
Крф од ве де мо де цу, а вра ти мо од ра сле љу де, 
што не рет ко по твр де и њи хо ви ро ди те љи. Нај-
леп ше је што де ца на ста ве да се дру же и на кон 
бо рав ка у Грч кој и усво је све вред но сти ко је им 
се пре до че на пу то ва њу - ис та као је на све ча-
ном при је му Ди ми три је Сти кић, пред став ник Па-
три јар ши је СПЦ.

Пред став ни ци Па три јар ши је СПЦ ис ти чу да 
су ве о ма за до вољ ни са рад њом са Оп шти ном 
Ста ра Па зо ва ко ја је из не дри ла ве ли ки број 
мла дих и та лен то ва них љу ди. Јед на од уче ни ца 
је на пи са ла и зва нич ну хим ну про јек та „Сто па ма 
на ших пре да ка“ а уз бла го слов па три јар ха Ири-
не ја фор ми ран је и зва нич ни хор па три јар ши је 
под ди ри гент ском па ли цом Вла да не Бзов ски, 
про фе со ри це му зич ке кул ту ре из Ста ре Па зо ве.

На све ча ном при је му мо гла су се чу ти ис-
ку ства ста ро па зо вач ких уче ни ка ко ји су 
про шле го ди не бо ра ви ли на Кр фу. Ме ђу 

њи ма су би ли Ма ја Жи ва но вић и Сер геј Са вић 
ко ји на во де да су се у пр ви мах пла ши ли од ла-
ска у камп јер ни су ни ког по зна ва ли, а са да мо гу 
да се по хва ле искре ним при ја тељ стви ма за цео 
жи вот. Сер геј је имао част да на остр ву Ви до ре-
ци ту је пе сму „Пла ва гроб ни ца“.

Уче ни ци из Ста ре Па зо ве пу ту ју 16. ав гу ста 
и бо ра ви ће у кам пу Крф ске ми тро по ли је. То ком 
12 да на бо рав ка обез бе ђе ни су им бес плат на 
хра на и ме ди цин ска не га. Из СПЦ на во де да је 
ула га ње у до ла зе ће ге не ра ци је, ула га ње у љу де 
ко ји ће уско ро би ти ва жан фак тор дру штва у це-
ли ни на по ми њу ћи за крај да се за са мо не ко ли ко 
го ди на тра ја ња про јек та број уче сни ка про гра ма 
по ве ћао на око 250 основ но шко ла ца, ко ји де ле 
ле па ис ку ства и по знан ства за цео жи вот.

М. Ђ.

ДЕ ЦА ИЗ СТА РЕ ПА ЗО ВЕ ПУ ТУ ЈУ НА ОСТР ВО КРФ

Па зов ча ни кре ћу
сто па ма на ших пре да ка

Уче сни ци и пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве

НО ВИ БА НОВ ЦИ

Срем у ср цу

Циљ ма ни фе ста ци је „Срем у 
ср цу“ је сте да се под се ти мо ка ко 
је не кад би ло у Сре му, а то је и 
при ли ка за оне ко ји ни су от пу то-
ва ли на од мор, да ужи ва ју у 
ле пом до га ђа ју, ре као је 23. јула 
у Но вим Ба нов ци ма Ђор ђе 
Ра ди но вић, пред сед ник Оп шти-
не Ста ра Па зо ва на ма ни фе ста-
ци ји „Срем у ср цу“ ко ју је ор га ни-
зо ва ло Удру же ње Еко бан, уз 
по моћ ста ро па зо вач ке оп шти не, 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је, Ме сне 
за јед ни це Но ви Ба нов ци и 
Ре сто ра на „При ча“. 

Дра га на Зо рић Ста ној ко вић, 
ди рек тор ка Ту ри стич ке ор га ни-
за ци је Оп шти не Ста ра Па зо ва, 
из ја ви ла је да на ма ни фе ста ци ји 
ко ја се пр ви пут ор га ни зу је у 
Но вим Ба нов ци ма, из ла же два-
де се так из ла га ча, и да се ви ди 
да Срем жи ви и удру же но ра ди. 

Слав ко Са вић, вла сник ре сто-
ра на „При ча“ је на отва ра њу 
уру чио за хвал ни цу пред сед ни ку 
Ра ди но ви ћу, а у из ја ви за ме ди је 
обе ћао је да ће „Срем у ср цу“ 
по ста ти тра ди ци ја. 

На сту пи ли су ама те ри КУД 
„Бран ко Ра ди че вић“ из Но вих 
Ба но ва ца и ама те ри из Ба тај ни-
це, а уве че је на сту пи ла гру па 
Га ра ви со как. М. Ми ја то вић

МИТРОВАЧКА ГА ЛЕ РИ ЈА

Пи сма На де жде 
Пе тро вић

У че твр так, 21. ју ла у Га ле ри-
ји „Ла зар Во за ре вић“ одр жа но 
је сцен ско ве че под на зи вом 
„Пи сма На де жде Пе тро вић“.

Пи сма нај зна чај ни је срп ске 
сли кар ке с кра ја 19. и с по чет ка 
20. ве ка, баш као и ње не сли ке, 
но се у се би емо тив ни на бој и 
на ро чи ту пер цеп тив ност за вре-
ме у ко јем је жи ве ла. На де жда 
је пре ко сво јих ра ме на пре ва-
ли ла два ра та, уче ству ју ћи у 
њи ма во лон тер ски као бол ни-
чар ка, а пре ми ну ла је то ком 
тре ћег ра та ви ђе ног за свог 
жи во та, 1915. го ди не. 

На сцен ској ве че ри у ње ну 
част у ми тро вач кој га ле ри ји, 
про чи та на су и не ка од тих 
пи са ма. А. Ћ.
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Град Срем ска Ми тро ви ца 
рас пи саo је Јав ни по зив 
за до ка зи ва ње пра ва пре-

чег за ку па по љо при вред ног 
зе мљи шта у др жав ној сво ји ни 
на те ри то ри ји Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца за 2017. го ди ну, 
а рок за пре да ју до ку мен та-
ци је је 31. ок то бар. Јед на од 
глав них но ви на, пре ма ре чи-
ма на чел ни ка Град ске упра ве 
за по љо при вре ду Вла ди ми ра 
На сто ви ћа је сте из ра чу на ва-
ње бро ја услов них гр ла. 

- Пра во пре чег за ку па др-
жав ног зе мљи шта за сле де ћу 
го ди ну има из ве сне из ме не у 
од но су на прет ход не го ди не. 
Нај ве ћа из ме на је из ра чу на-
ва ње бро ја услов них гр ла. 
По љо при вред ни ци су до са-
да кон ку ри са ли на наш јав ни 
по зив а ми њи хо ву до ку мен-
та ци ју про сле ђи ва ли ве те-
ри нар ској ин спек ци ји ко ја је 
из ла зи ла код њих на фар му. 
Са да то иде обр ну то. По љо-
при вред ни про из во ђач сам 
мо ра да под не се зах тев за 
из ла зак Ре пу блич ке ве те ри-
нар ске ин спек ци је на те рен 
до 1. сеп тем бра, та ко да ће-
мо фак тич ки до 31. ок то бра 
до би ти за пи сни ке ве те ри нар-

ске ин спек ци је и 1. но вем бра 
ће мо мо ћи да иде мо да ље у 
про це ду ру. То ће мно го убр за-
ти рад у од но су на прет ход ну 
го ди ну – ис ти че На сто вић. 

Он до да је да из ме не ни су 
ма ле, те да су ја ко су бит не 
и по зи ва све по љо при вред не 
про из во ђа че да до бро про чи-
та ју и про у че јав ни по зив. 

За све не ја сно ће по љо при-
вред ни ци се мо гу обра ти ти 
Град ској упра ви за по љо при-
вре ду Гра да Срем ска Ми тро-
ви ца, где ће до би ти по треб ну 
по моћ.

Зах тев са по треб ном до-

ку мен та ци јом се под но си по-
штом или на пи сар ни ци Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, а обра-
сци се мо гу пре у зе ти сва ког 
рад ног да на од осам до 14 ча-
со ва у про сто ри ја ма Град ске 
упра ве за по љо при вре ду или 
са сај та Гра да и на шал те ру 
је дан Услу жног цен тра. 

Ко ми си ја за из ра ду Го ди-
шњег про гра ма за шти те, уре-
ђе ња и ко ри шће ња по љо при-
вред ног зе мљи шта у др жав ној 
сво ји ни на те ри то ри ји Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца рас пи-
са ла је и јав ни по зив ко јим 
оба ве шта ва школe, стручнe 
по љо при вреднe службe, со-
ци јалнe уста новe, фа кул те-
те и на уч не ин сти ту те чи ји је 
осни вач др жа ва, као и уста-
но ве за из вр ше ње кри вич них 
санк ци ја да им се мо же да ти 
бесплатно на ко ри шће ње по-
љо при вред но зе мљи ште у 
др жав ној сво ји ни. Потреб но 
је да ове ин сти ту ци је до ста ве 
неопходну до ку мен та ци ју ра-
ди оства ри ва ња ко ри шће ња 
без пла ћа ња на кна де по љо-
при вред ног зе мљи шта у др-
жав ној сво ји ни на те ри то ри ји 
Гра да, та ко ђе до 31. ок то бра.

С. С. 

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Јав ни по зив за за куп
др жав не зе мље

Вла ди мир На сто вић

Шид ску оп шти ну су 20. ју-
ла по се ти ли пред став ни-
ци Про гра ма Ује ди ње них 

на ци ја за раз вој (УНДП), кон сул-
тант Арон Спен сер и Је ле на Ма-
рић. Они су раз го ва ра ли са пред-
сед ни ком Оп шти не Пре дра гом 
Ву ко вић, пред сед ни ком Са ве та 
за упра вља ње ми гра ци ја ма Иви-
цом Јо вић и ди рек то ри ма јав них 
пред у зе ћа, ко ји су их упо зна ли са 
ис ку стви ма шид ске оп шти не то-
ком ми грант ске кри зе. Пред став-
ни ци Ује ди ње них на ци ја су би ли 
ве о ма за до вољ ни то ком раз го во-
ра и обе ћа ли су на ста вак по мо ћи 
шид ској оп шти ни.

Са по чет ком при ли ва ми гра на-
та из Си ри је, Ав га ни ста на, Ира ка 
и дру гих зе ма ља на те ри то ри ју 
оп шти не Шид, од 16. сеп тем бра 
2015. го ди не, па до да нас, ло кал-
на са мо у пра ва Оп шти не Шид и 
Са вет за упра вља ње ми гра ци-
ја ма и трај на ре ше ња, има ли су 

ве ли ку уло гу у ак тив ној по мо ћи 
овим ли ци ма.

Кроз шид ску оп шти ну до са-
да про шло је пре ко 700.000 ми-
гра на та, а за хва љу ју ћи људ ском 
фак то ру, до број ор га ни за ци ји 
и ефи ка сном ра ду ко му нал них 
пред у зе ћа „Стан дард“ и „Во до-
вод“, као и По ли циј ске ста ни це и 
Цр ве ног кр ста, ме шта ни шид ске 

оп шти не ток Бал кан ске ру те ни су 
зна чај но осе ти ли. 

Ме ђу тим, ми грант ска кри за за 
со бом оста вља ве ли ке по сле ди-
це на рад ко му нал них пред у зе ћа,  
као и ве ли ка оште ће ња на ло-
кал ним пу те ви ма због не пре кид-
ног цир ку ли са ња ве ли ког бро ја 
ауто бу са.

М. З.  

СА СТА НАК У ШИД СКОЈ ОП ШТИ НИ

Раз го во ри о ми грант ској 
кри зи

Пред став ни ци Оп шти не Шид и Ује ди ње них на ци ја

БИ БЛИ О ТЕ КА

Кре а тив но 
ле то

У окви ру Кре а тив ног ле та, у 
ор га ни за ци ји Би бли о те ке „Гли-
го ри је Во за ро вић“, ко је се одр-
жа ва од 19. ју ла до 18. ав гу ста, 
про шле не де ље су се у три 
на вра та у Чи та о ни ци на шла 
де ца пред школ ског и уз ра ста 
осно ва ца. Сва ке сед ми це до 
за вр шет ка Кре а тив ног ле та, у 
ми тро вач кој би бли о те ци, утор-
ком ће се на ћи де ца уз ра ста 
од пе тог до осмог раз ре да 
основ не шко ле, сре дом де ца 
од пр вог до че твр тог раз ре да и 
че тврт ком нај мла ђи, ко ји још 
ни су кре ну ли у шко лу.

ГО ЛУ БА РИ

Го луб на
по клон Гра ду

На го ди шњој кон фе рен ци ји 
Са ве за дру штва од га ји ва ча 
сит них жи во ти ња су диј ске 
ор га ни за ци је одр жа ној 2. ју ла у 
срем ско ми тро вач кој Град ској 
ку ћи, Клуб укра сних го лу бо ва 
уру чио је Гра ду Срем ска 
Ми тро ви ца по ве љу ко јом се 
ра са го лу ба Срем ско ми тро-
вач ки пре вр тач по кла ња Гра ду. 
Ово при зна ње у име Гра да 
при мио је по моћ ник гра до на-
чел ни ка Бог дан Ку змић.

- Ми смо ис ко ри сти ли при-
ли ку да на овом се ми на ру, 
Клуб укра сних го лу бо ва, на шег 
го лу ба Срем ско ми тро вач ког 
пре вр та ча по све ти мо Гра ду 
Срем ска Ми тро ви ца. По ред 
по ве ље, уру чи ли смо и сли ку 
овог го лу ба, европ ског шам пи-
о на, а уру чио му је ње гов вла-
сник, Сло бо дан Пер ко вић. Сад 
Срем ско ми тро вач ког пре вр та-
ча га је и у Ма чви, Бач кој, Ба на-
ту, Бо сни, Грч кој, Бу гар ској и 
Ру му ни ји – ре као је пред сед-
ник су диј ске ор га ни за ци је 
Са ве за дру штва од га ји ва ча 
сит них жи во ти ња Вла ди мир 
Ко ва чић. С. С. 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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Ту ри стич ка ре ви ја „Ју тра вел“ 
већ 20 го ди на до де љу је на гра-
де из обла сти ту ри зма. Од лу ком 

струч ног жи ри ја „Злат ну ам фо ру“ у 
ка те го ри ји за нај у спе шни ју ту ри стич-
ку ор га ни за ци ју у 2015. го ди ни до би-
ла је Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Шид. 
Све ча на до де ла на гра да одр жа на је у 
хо те лу „Кон стан тин Ве ли ки“ у Бе о гра-
ду, а злат ну ам фо ру ди рек то ри ци Ту-
ри стич ке ор га ни за ци је Шид Кри сти ни 
Ра до са вље вић уру чио је глав ни и од-
го вор ни уред ник Ту ри стич ке ре ви је 
„Ју тра вел“ Ми лош Да ви дов. 

О зна ча ју ове пре сти жне на гра де 
за ко лек тив Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Шид, да љим ак тив но сти ма на про ши-
ре њу по ну де ту ри стич ких де сти на ци-
ја шид ске оп шти не, раз го ва ра ли смо 
са ди рек то ри цом ТО Шид Кри сти ном 
Ра до са вље вић.

- С об зи ром да ми по сто ји мо све га 
не ких се дам го ди на, уло жи ли смо до-
ста ра да и тру да у про мо ци ју ту ри зма 
у ме сту, ко је ру ку на ср це, ни је фи-
нан сиј ски жи ве ло од ту ри зма и по ред 
ве ли ких ту ри стич ких по тен ци ја ла. Та-
ко да на ма ова на гра да пу но зна чи. 
На до де ли је би ло при сут но два де се-
так ту ри стич ких ор га ни за ци ја, ко је се 
сва ке го ди не по ја вљу ју у том кру гу за 
оце њи ва ње. На осно ву на ших пи са-
ма ко је ша ље мо Ту ри стич кој ре ви ји 
„Ју тра вел“, они од лу чу ју о до бит ни ку. 
Кри те ри ју ми су на ша за сту пље ност 
у ме ди ји ма и про јект ни ус пе си у то-
ку го ди не. По ред ту ри стич ких ор га ни-
за ци ја, „Ју тра вел“ ма га зин до де љу је 
на гра де и нај у спе шни јим ту ри стич-
ким аген ци ја ма из обла сти ђач ког ту-

ри зма, нај у спе шни јим хо те ли је ри ма 
и сви ма они ма ко ји су за слу жни за 
ту ри зам и бо ра вак ту ри ста у Ср би ји - 
ис ти че Кри сти на.

А на пи та ње шта је то би ло пре суд-
но да баш Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
Шид до би је ово пре сти жно при зна ње, 
Кри сти на ка же:

- Ка да сам при ча ла са го спо ди ном 
Да ви до вим, глав ним и од го вор ним 
уред ни ком „Ју тра вел“ ма га зи на, он 
је ре као да је ње га им пре си о ни ра ло 
то што јед но ма ло ме сто као што је 
Шид, уче ству је у ра зним про јек ти ма, 
ти па ре ги о нал не би ци кли стич ке ста-
зе, за тим сред ства ко ја смо до би ли за 
ор га ни зо ва ње Срем ске ви ни ја де, као 
и то што смо ве о ма ан га жо ва ни иако 
ме сто ни је афир ми са но ту ри стич ки. 
И то је оно што је ње га на ве ло да од-
лу чи да на гра да оде упра во на ма.

Што се ти че зна ча ја на гра де за да-
љи рад, за по сле ни у Ту ри стич кој ор-
га ни за ци ји ис ти чу, да ће им ова на-
гра да сва ка ко би ти до бра мо ти ва ци ја 
за убу ду ће, а на по мо лу су и не ке но-
ве иде је и про јек ти.

- Ми се на да мо да ће мо у овој го-
ди ни по ве ћа ти број ту ри ста ко ји ће 
до ћи на те ри то ри ју на ше оп шти не 
на јед но днев не екс кур зи је и из ле те, 
као и да ће се по ве ћа ти број но ће ња. 
Ми још од сеп тем бра про шле го ди не 
има мо по ве ћа ње но ће ња за не ких 50 
од сто, а с об зи ром на то да је у Ср би-
ји број но ће ња  повећан за 12 од сто, 
он да смо ми ствар но за слу жи ли ову 
на гра ду - ис ти че ди рек то ри ца Ту ри-
стич ке ор га ни за ци је Шид.

Што се ти че не ких но вих про је ка та, 

у Ту ри стич кој ор га ни за ци ји Шид на во-
де да су из дво је на сред ства у бу џе ту 
за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је за 
из град њу ста зе здра вља на из ле ти-
шту Ли по ва ча.

- То је про је кат о ко ме се при ча од 
2009. го ди не. Ме ђу тим он ни кад ни-
је ре а ли зо ван. Лич но сма трам да је 
тај про је кат из у зет но до бар, јер би се 
ње го вом ре а ли за ци јом по ве зао Шид 
са ма на сти ром При ви на Гла ва, а с 
дру ге стра не он би у не ку ру ку, ја се 
на дам, пред ста вио и на ше пре ле по 
из ле ти ште Ли по ва ча – ка же ди рек то-
ри ца шид ске Ту ри стич ке ор га ни за ци-
је.

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Шид 
је бу џет ски ко ри сник и та ко ће 
пре ма њи хо вим оче ки ва њи ма и 

оста ти. Ни је пред ви ђе но ка ко на во де, 
да има ју про фит, упра во због чи ње ни-
це што ту ри зам ни је би ла при мар на 
при вред на гра на.

- Ми ни смо на ви кли да од ту ри зма 
мо же да се жи ви. У ци љу про мо ци је 
за ко ју је по треб но ја ко пу но сред-
ста ва, по треб но је и ме ња ти на ви ке 
ту ри ста, ка ко стра них на ко је ма ње 
мо же мо да ути че мо, али и до ма ћих и 
за то је по треб но ра ди ти пр вен стве но 
на при вла че њу до ма ћих ту ри ста. По-
треб но је до ста нов ца и вре ме на, јер 
про фит у ту ри зму не мо же да се стек-
не у пр вој го ди ни, ни ти у дру гој, не го 
тек у не кој де се тој го ди ни по сло ва ња. 
Мо жда смо на пра вом пу ту - ис та кла 
је на кра ју Кри сти на Ра до са вље вић, 
ди рек тор ка Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Оп шти не Шид.

М. Н.

ТУ РИ СТИЧ КА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ШИД

Шам пи он ту ри зма

Уру че ње на гра де шам пи о ну ту ри зма 

Злат ну
ам фо ру у

ка те го ри ји за 
нај у спе шни ју

ту ри стич ку
ор га ни за ци ју у 

2015. го ди ни
до би ла је

Ту ри стич ка
ор га ни за ци ја 

Шид
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На те ри то ри ји шид ске оп шти-
не то ком го ди не одр жи се не-
ко ли ко ве о ма по се ће них ма-

ни фе ста ци ја, по пут га стро ном ских 
до га ђа ја Срем ског сви њо ко ља и 
ко ба си ци ја де, Срем ске ви ни ја де, 
Срем ске ку ле ни ја де, као и кул тур-
но умет нич ких про гра ма, по ко ји ма 
је сва ка ко нај пре по зна тљи ви је Шид-
ско кул тур но ле то. Го сти из Сре ма, 
али и су сед них др жа ва ра до по се ћу ју 
ма ни фе ста ци је ко је се одр жа ва ју на 
те ри то ри ји шид ске оп шти не, а че сто 
узи ма ју и уче шће у ис ти ма. Из го ди не 
у го ди ну по ве ћа ва се број по се ти ла-

ца ових ма ни фе ста ци ја, што је до-
бар знак да ло кал на са мо у пра ва, ко ја 
сто ји иза ових до га ђа ја, ква ли тет но 
ра ди свој по сао.  

Ку ле ни ја да у Ер де ви ку
Пр ва су бо та у ју ну тра ди ци о нал но 

је ре зер ви са на за Срем ску ку ле ни ја ду 
у Ер де ви ку, чи ји су ор га ни за то ри 
Оп шти на Шид, Ме сна за јед ни ца 
Ер де вик, Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
Оп шти не Шид и Срем ска при вред на 
ко мо ра. 

Ово го ди шњу, 17. по ре ду Срем ску 

ку ле ни ја ду 4. ју на зва нич но је отво рио 
Не над Ка та нић, по моћ ник ми ни стра 
по љо при вре де. 

Ка та нић је том при ли ком ис та као да 
му је за до вољ ство и част што отва ра 
Срем ску ку ле ни ја ду и при ме тио да из 
го ди не у го ди ну ова ма ни фе ста ци ја 
има све ве ћи број из ла га ча и по се ти-
ла ца. 

До бро до шли цу су по же ле ли и пред-
сед ник Скуп шти не оп шти не Шид 
Ве ли мир Ра ни са вље вић, пред сед ник 
Ме сне за јед ни це Зо ран Ма шић, пред-
сед ник Срем ске при вред не ко мо ре 
Ђор ђе Бо жић, као и пред сед ник При-
вред не ко мо ре Вој во ди не Рат ко 
Фи ли по вић.

Пре да ја ку ле на у при род ном или 
ве штач ком омо та чу, за уче шће на 
овом так ми че њу, би ла је ор га ни зо ва-
на 1. и 2. ју на, а ове го ди не при сти гло 
је 125 узо ра ка. 

Спе ци јал ни гост Ку ле ни ја де би ла је 
глу ми ца Ми ра Ба њац, ина че ро дом из 
Ер де ви ка. Она је по ру чи ла при сут ни-
ма да јој је част и за до вољ ство што је 
по зва на на дру же ње. Та ко ђе, до да ла 
је да иза све га што је ле по и ве ли ко 
сто ји чо век, те да је чо век ме ра жи во-
та. 

- Ер де вик за ме не ни ка да ни је био 
се ло. Ја сам увек сма тра ла да је то 
јед на ва ро ши ца. Ер де вик је мо је 
по ла зи ште. Ода тле сам кре ну ла у 
је дан не по зна ти свет умет но сти. 
За хвал на сам сви ма ко ји су ми по мо-

ТУ РИ СТИЧ КЕ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ У ШИД СКОЈ ОП ШТИ НИ

Ку лен, ко ба си ца
и срем ско ви но

По бед ни ци ово го ди шње Срем ске ку ле ни ја де

На штан ду Срем ске при вред не ко мо ре на ла зи ли су се по бед нич ки ку ле ни
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гли да бу дем да нас оно што је сам, а 
то су пре све га мо ји учи те љи - ре кла 
је Ми ра Ба њац, а по том је ре ци то ва-
ла пе сму Ми ке Ан ти ћа, „Срем“. 

Тро чла на оце њи вач ка ко ми си ја у 
са ста ву Или је Ву ко ви ћа, пред сед ни ка 
Ко ми си је, про фе со ра на Фа кул те ту 
ве те ри нар ске ме ди ци не у Бе о гра ду, и 
чла но ва На та ли је Џи нић и Ми лен ка 
Пе ри ћа, има ла је те жак за да так. Од 
при сти гла 125 узор ка, ко ми си ја се 
мо ра ла опре де ли ти за шест, и то за 
пр ва три ме ста за ку лен у ве штач ком, 
и за пр ва три ме ста за ку лен у при-
род ном омо та чу. 

Тре ће ме сто у ка те го ри ји про из во-
ђа ча ку ле на у ве штач ком омо та чу 
осво јио је Да мир Џму ра из Срем ске 
Ми тро ви це, док је дру го ме сто при па-
ло Вла ди ми ру Џму ри. На гра ду им је 
уру чио пред сед ник СО Шид Ве ли мир 
Ра ни са вље вић.

Нај бо љи ку лен у ве штач ком омо та-
чу про из вео је Ду шан Иво ше вић из 
Срем ска Ми тро ви це, а на гра ду му је 
уру чио Не над Ка та нић, по моћ ник 
ми ни стра за по љо при вре ду.

На гра ду за тре ће ме сто у про из вод-
њи ку ле на у при род ном омо та чу уру-
чио је Рат ко Фи ли по вић, пред сед ник 
При вред не ко мо ре Вој во ди не Пре-
дра гу Ле ма и ћу из Ши да. Дру го ме сто 
осво јио је Мла ден Ле ма ић, а на гра ду 
му је уру чи ла Ми ра Ба њац. Пр во 
ме сто и зва ње ап со лут ног по бед ни ка 
Срем ске ку ле ни ја де по нео је Ду шан 
Иво ше вић из Срем ске Ми тро ви це.

- Три де се так го ди на уна зад ба вим 
се про из вод њом ку ле на. Имам све 
по треб не усло ве, ка ко би мој ку лен 
био што ква ли тет ни ји. Ре цепт за 
ку лен се зна од дав ни на и вр ло је 
прост. У ку лен иде ме со пр ве ка те го-
ри је, ква ли тет на љу та па при ка и со. 
Та ко ђе, да би се до био ква ли те тан 
ку лен у при род ном омо та чу, по треб но 
је 150 да на, од но сно око 120 да на за 
ку лен у ве штач ком омо та чу. Стал но 
зах те ва од чо ве ка да бу де ан га жо ван 
- ре као је Иво ше вић, по бед ник ово го-
ди шње Срем ске ку ле ни ја де.

На пи та ње да ли је оче ки вао по бе-
ду, он ка же:

- Увек се чо век на да и тру ди се да 
бу де нај бо љи у по слу ко ји ра ди. Имао 
сам де се так ку ле на, од то га сам би рао 
два и до бро сам иза брао. Без љу ба ви 
у сва ком по слу, не ма успе ха - по ру чу-
је овај про из во ђач ку ле на из Срем ске 
Ми тро ви це.

Ма ни фе ста ци ја је би ла и те ка ко 
по се ће на, са мно штво штан до ва 
ра зних из ла га ча. Би ло је ту из ла га ча 
ку ле на, али и штан до ва са до ма ћим 
ко ла чи ма, ме сним про из во ди ма, бом-
бо на ма. Пе кли су се и пра си ци на 
ра жњу, ужи ва ло се у до ма ћем ви ну. 

Сва ка ко Срем ска ку ле ни ја да за слу-
жу је да на ста ви ова кву тра ди ци ју и да 
Ер де вик као та кав, на ђе сво је ме сто 
на ту ри стич кој ма пи оп шти не Шид.

Ви ни ја да у Бер ка со ву
У Бер ка со ву се тра ди ци о нал но за 

Све тог Три фу на одр жа ва Срем ска 
ви ни ја да, те је та ко би ло и ове го ди-
не, 12. 13. и 14. фе бру а ра ор га ни зо-
ва на је 21. по ре ду Ви ни ја да. Ма ни-
фе ста ци ја је по че ла при је мом узо ра-
ка ви на у Ме сној за јед ни ци Бер ка со-
во, а на ста вље на све ча но на дан 
Све тог Три фу на, 14. фе бру а ра, ка да 
је нај пре ор га ни зо ван од ла зак са све-
штен ством у ви но град код ку мо ва 
Ви ни ја де Ра де Пе ри ћа и Ду ша на 
Тр зи на, где је одр жан тра ди ци о нал ни 
ри ту ал осве ће ња ви но ве ло зе, ка ко 
би и ове го ди не род и ква ли тет гро жђа 
био до бар. 

Ове го ди не број узо ра ка ви на био је 
знат но ве ћи не го прет ход них го ди на, 
те је струч ни жи ри имао те жак по сао 
да од 90 узо ра ка ви на иза бе ре нај ква-
ли тет ни је. А по ред ви но гра да ра и 
ви на ра из Сре ма, ве ли ки број уче сни-
ка ово го ди шње Срем ске ви ни ја де, 
био је и из су сед них др жа ва, Ре пу бли-
ке Срп ске, Хр ват ске и Ма ке до ни је.

- Пр вих пет на е стак го ди на ова 
ма ни фе ста ци ја је би ла ло кал ног 
ка рак те ра. Из го ди не у го ди ну, по че ла 

се ши ри ти и у су сед не оп шти не али и 
на це ли ре ги он. Ове го ди не има мо 90 
узо ра ка ви на. По том бро ју за кљу чу је-
мо да љу ди ко ји се ба ве про из вод-
њом ви на, це не и же ле да уче ству ју 
на ма ни фе ста ци ји, јер зна ју да о ква-
ли те ту тих ви на од лу чу ју струч ни 
љу ди. Већ го ди на ма уна зад ви на ри из 
Хр ват ске уче ству ју на на шој Ви ни ја-
ди, а по ред њих ове го ди не има мо 
го сте из Сло ве ни је из Це ља ко ји су 
до шли да за јед но са на ма де гу сти ра ју 
на ше ви но. Сва ка ма ни фе ста ци ја је 
ва жна за Шид, а по го то во ма ни фе ста-
ци је ко је има ју ду гу тра ди ци ју. Све ти 
Три фун се све ча но обе ле жа ва у це лој 
Ср би ји као дан ви но гра да ра, али се 
тај пра зник по себ но све ча но обе ле-
жа ва у ме сти ма ко ја се на сла ња ју на 
Фру шку го ру. Дра го нам је што су ове 
го ди не на ши го сти и из су сед них 
др жа ва и на да мо се да ће мо уско ро 
има ти не ке за јед нич ке про јек те ве за-
не за пре ко гра нич ну са рад њу - ис та-
кла је Кри сти на Ра ни са вље вић, 
ди рек то ри ца Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Шид.

У Ме сној за јед ни ци Бер ка со во ис ти-
чу да је сва ке го ди не све ве ћи број 
из ла га ча ви на што до вољ но го во ри 
да је Срем ска ви ни ја да у Бер ка со ву, 
на да ле ко по зна та.

- Ко ли ко је по зна та на ша Ви ни ја да, 
го во ри у при лог чи ње ни ца да смо 
про шле го ди не има ли из ла га че са 
ото ка Кр ка, а ове го ди не мо же мо се 
по хва ли ти ве ли ким бро јем узо ра ка 
ви на из Сре ма, мно гих гра до ва Ср би-
је, али и из це ле ре ги је. За ову го ди ну 
мо же мо ре ћи да је ре корд на го ди на. 
Од по чет ка одр жа ва ња Ви ни ја де у 
Бер ка со ву ове го ди не има мо нај ве ћи 
број узо ра ка ви на. Мо жда је то и 
оправ да но, с об зи ром да је прет ход на 
го ди на би ла по вољ на за гро жђе и 
ви но, та ко да оче ку је мо и ви сок ква-
ли тет ви на. Ве ли ки од зив ком ши ја из 
су сед них др жа ва, обра зла же мо ти ме 
што они во ле про вод код нас у Бер ка-
со ву, ба рем та ко ка жу а по себ но у 

Нај бо љи са Срем ске ви ни ја де

У Бер ка со ву се 
тра ди ци о нал но за

Све тог Три фу на
одр жа ва Срем ска

ви ни ја да, те је 
та ко би ло и ове 
го ди не, 12. 13. и 

14. фе бру а ра
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за бав ном де лу. За до вољ ни су и оце-
њи ва њем, а вр ло че сто и по бе ђу ју - 
ка же Ми тар Са бол, члан Са ве та МЗ 
Бер ка со во и члан ор га ни за ци о ног 
од бо ра Срем ске ви ни ја де.

Ви но се по при је му узор ку је, за во ди 
у еви ден ци ју, ста вља се у про сто ри ју 
ко ја је обез бе ђе на тем пе ра ту ром за 
ви но, ста вља ју се ши фре и за во ди по 
бро је ви ма, ка ко се не би зна ло ода-
кле је ви но и ко је про из во ђач. Ва жна 
је вр ста ви на и ге о граф ско по ре кло, а 
за тим сле ди оце њи ва ње ви на ко је је 
на ви со ком ни воу, јер о то ме од лу чу ју 
по зна ти и ре но ми ра ни ено ло зи.

- Наш за да так је да оце ни мо ви на 
ко ја су при спе ла за ко ми си ју. Ове 
го ди не има мо ве ли ки број бе лих ви на: 
гра ше ви не, шар до неа, са ви њо на 
бе лог, тра мин ца и та мјан ке. Та ко ђе 
има мо и ве ли ки број цр ве них ви на, 
та ко да је иза зов ве ли ки. При оце њи-
ва њу вр ло је ва жно по зна ва ти сор те, 
за тим тех но ло ги ју, ми кро би о ло ги ју да 
би се ви но ква ли тет но оце ни ло. Оце-
њу је мо по ра зним си сте ми ма бо до ва-
ња при че му је вр ло ва жна ви зу ел на 
бо ја, би стри на, ми рис, ин тен зи тет и 
ква ли тет ви на, по дра жај ни ми рис, 
рав но те жа уку са, а и опа жа ње тра ја-
ња ви на у усти ма. Ов де у Бер ка со ву 
је учи њен ве ли ки на пре дак. Го то ва 
сва ви на има ју ле пу бо ју. Сва ке го ди-

не се раз ли ку ју ви на, али не ка ко увек 
бу ду на по се бан на чин до бра и ква ли-
тет на. До бро ви но је оно ко је ис пу ни 
на ша оче ки ва ња у од но су на на во де 
на ети ке ти и си гу ран сам да ће наш 
по сао ове го ди не би ти ја ко те жак, али 
ће мо се по тру ди ти да иза бе ре мо нај-
бо ља ви на - ис та као је проф. др Сло-
бо дан Јо вић.

Је дан од из ла га ча ви на био је и 
Са ша Га јић вла сник ма лог по дру ма 
Га јић из Алек сан дров ца, ко ји је на 
про шло го ди шњој Срем ској ви ни ја ди, 
осво јио не ко ли ко на гра да. Пут га је 
по но во до вео у Срем.

- Из ла жем по це лој Ср би ји али ов де 
љу ди то ра де са јед ном из у зет ном 
па жњом и то ми се сви ђа. Ов де су 
ви на ри по све ће ни на је дан леп ши и 
дру га чи ји на чин и за то се ра до вра-
ћам сва ке го ди не ов де у Шид - ис ти че 
Са ша Га јић.

У ве чер њим са ти ма 14. фе бру а ра, у 
ре сто ра ну „Да лас“ у Бер ка со ву, на кон 
пре да ва ња про фе со ра Сло бо да на 
Јо ви ћа о ви ни ма, ор га ни зо ван је 
ве чер њи про грам и све ча на ве че ра за 
све го сте ове ва жне при вред но ту ри-
стич ке ма ни фе ста ци је. То ком ве че ри, 
нај у спе шни јим ви на ри ма уру че не су 
на гра де и при зна ња, а овој ма ни фе-
ста ци ји при су ство ва ли су и пред став-
ни ци шид ске ло кал не са мо у пра ве.

Нај бо љи у ка те го ри ји бе ло ви но су 
Ан ђел ко Про ку пљац из Бап ске (тре ће 
ме сто), Ми ро слав Кра ље вић из Ило ка 
(дру го ме сто) и Ви на ри ја „Ни јем че-
вић“ Би кић До чи је ви но је нај бо ље. У 
ка те го ри ји цр них ви на тре ће ме сто је 
за у зео Ку луб ви на ри ја „Сур чин“, дру го 
Ра де Ко ма зец Ин ђи ја, а пр во та ко ђе 
Ку луб ви на ри ја „Сур чин“. Ме ђу ви ни-
ма из Бер ка со ва нај бо ље цр но има 
Ми ло рад Ми тро вић, а нај бо ље бе ло 
ви на ри ја „Дан губa“. За ро зе ви но тре-
ће ме сто осво ји ла је ви на ри ја „Дан гу-
ба“, дру го Ра де Ко ма зец из Ин ђи је, а 
пр во Сла ви ца Чо лић из То вар ни ка. 

Ко ба си ци ја да у Ши ду

На пла тоу ис пред Спорт ске ха ле у 
Ши ду 13. фе бру а ра отво ре на је тра-
ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја Срем ски 
сви њо кољ и ко ба си ци ја да. Ова тра-
ди ци о нал на га стро ном ска при вред на 
ту ри стич ка ма ни фе ста ци ја одр жа на 
је 19. пут за ре дом у ор га ни за ци ји 
СКУД „Јед но та“ Шид и Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је Шид. И ове го ди не оку-
пи ла је око хи ља ду по се ти ла ца ко ји 
су до шли да гле да ју над ме та ње у 
бр зом кла њу сви ња и об ра ди ме са, 
пра вље њу све жих ко ба си ца и так ми-
че ње у бр зом је де њу ко ба си ца. Сви 
по се ти о ци мо гли су да ку пе и не ке од 
су хо ме сна тих про из во да спе ци фич-
них за Срем, све же чвар ке, ко ба си це, 
сла ни ну, ку лен... Ра зно вр сни су хо ме-
сна ти про из во ди би ли су то ком тра ја-
ња ма ни фе ста ци је из ло же ни на отво-
ре ном про сто ру код Спорт ске ха ле, а 
по ред њих по се ти о ци су мо гли да 
ку пе и ра зно вр сне су ве ни ре спе ци-
фич не за ово под руч је Сре ма.

Ор га ни за то ри су би ли за до вољ ни 
по се ће но шћу ма ни фе ста ци ји, по го то-
во што је и ове го ди не она има ла 
ме ђу на род ни ка рак тер. По ред по се-
ти ла ца из Ср би је, би ли су при сут ни и 

Го сти из Сре ма, али и су сед них др жа ва ра до 
по се ћу ју ма ни фе ста ци је ко је се одр жа ва ју на 
те ри то ри ји шид ске оп шти не, а че сто узи ма ју 
и уче шће у ис ти ма. Из го ди не у го ди ну по ве
ћа ва се број по се ти ла ца ових ма ни фе ста ци
ја, што је до бар знак да ло кал на са мо у пра ва, 
ко ја сто ји иза ових до га ђа ја, ква ли тет но ра ди 
свој по сао

Так ми че ње у бр зом је де њу ко ба си це
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МЕ СНА ЗА ЈЕД НИ ЦА ШИД: Обе ле же на сла ва гра да 
Пре нос мо шти ју све тог оца Ни колаја

При зна ње
Са њи Тир кај ло

На сам дан про сла ве сла ве гра да, у про сто ри ја ма 
Ме сне за јед ни це Шид, у при су ству све штен ства осве
штан је слав ски ко лач и уру че но тра ди ци о нал но Све
то ни кољ ско при зна ње, ко је је ове го ди не пре ма од лу
ци Са ве та ме сне за јед ни це Шид, уру че но про фе со ри ци 
ен гле ског је зи ка и књи жев ни ци Са њи Тир кај ло из Ши да

Ни зом при год них ма ни фе ста ци ја, 
Ме сна за јед ни ца Шид и Пра во-
слав на цр кве на оп шти на, све ча но 

су обе ле жи ли 22. мај, Дан Ме сне за јед-
ни це Шид и сла ву гра да Ши да, Све тог 
Ни ко лу лет њег. 

Обе ле жа ва ње сла ве гра да по че ло је 
дан ра ни је 21. ма ја ка да је одр жан 
омла дин ски ша хов ски тур нир, а на кон 
спорт ске ма ни фе ста ци је упри ли чен је и 
бо гат кул тур но умет нич ки про грам. На 
смо три фол кло ра, Ши ђа ни ма су се сво-
јим ко ре о гра фи ја ма пред ста ви ла кул-
тур но - умет нич ка дру штва са под руч ја 
шид ске оп шти не: СКУД „Све ти Са ва“, 
КПД „Ђу ра Киш“, СКУД „Јед но та“, ХКД 
„Шид“ и КУД „Бран ко Ра ди че вић“ из 
Ер де ви ка. 

На сам дан про сла ве сла ве гра да, у 
про сто ри ја ма Ме сне за јед ни це Шид, у 
при су ству све штен ства осве штан је 
слав ски ко лач и уру че но тра ди ци о нал но 
Све то ни кољ ско при зна ње, ко је је ове 
го ди не пре ма од лу ци Са ве та ме сне 
за јед ни це Шид, уру че но про фе со ри ци 
ен гле ског је зи ка и књи жев ни ци Са њи 
Тир кај ло из Ши да. Пре ма оце ни Са ве та 
МЗ Шид, Са ња Тир кај ло је сво јим ду го-
го ди шњим ра дом и за ла га њем да ла 
из у зе тан до при нос у кул ту ри.

- Са вет ме сне за јед ни це Шид раз ма-
тра ју ћи пред ло ге, а ру ко во де ћи се укуп-
ним до при но сом и за слу га ма ко је су 
пред ло же ни осво ји ли у свом ду го го ди-
шњем ра ду, за до де лу Све то ни кољ ског 
при зна ња за 2016. го ди ну од лу чио да 

ову на гра ду до де ли Са њи Тир кај ло, за 
из у зе тан до при нос раз во ју кул тур ног 
жи во та у гра ду - ис та као је пред сед ник 
Ме сне за јед ни це Шид др Кр сто Ку реш.

До бит ни ца ово го ди шњег Све то ни-
кољ ског при зна ња за хва ли ла се на уру-
че ној на гра ди.

- На гра да и при зна ње ко је до би је те од 
свог гра да је не што нај леп ше што мо же 
да вам се до го ди. То зна чи да љу ди ко ји 
жи ве са ва ма пре по зна ју ваш рад. Ме ни 
је ова на гра да ва жна баш за то што је 
Све то ни кољ ска и што се уру чу је као 
на гра да за штит ни ка на шег гра да, на шег 
све ца Све тог Ни ко ле лет њег. Ова на гра-
да је и ве ли ки под стрек за бу ду ће ства-
ра ла штво и ја ћу се по тру ди ти да то и 
оправ дам - ис та кла је Са ња Тир кај ло.

Исто га да на у пра во слав ном хра му у 
Ши ду је одр жа на све та ар хи је реј ска 
ли тур ги ја, на кон че га је ули ца ма Ши да 
тра ди ци о нал но про шла ли ти ја на кон 
че га је у пор ти цр кве Све тог оца Ни ко-
ла ја упри ли чен кул тур но умет нич ки про-
грам и кон церт Му зич ке шко ле – му зич-
ко еду ка тив ни фе сти вал „Еуфо ни ја“.

Све ти Ни ко ла или Ни кољ дан је јед на 
од нај че шћих срп ских кр сних Сла ва и 
пра зну је се 19. де цем бра, од но сно на 
дан ка да се 343. го ди не упо ко јио ар хи е-
пи скоп Мир ли киј ски све ти Ни ко лај. Као 
спо мен на пре нос мо шти ју Све тог Ни ко-
ле Цр ква је уста но ви ла још је дан пра-
зник ве зан за ње га - Пре нос мо шти ју 
све тог оца Ни колаја ко ји се пра зну је 22. 
ма ја. 

Обе ле жа ва ње Град ске сла ве у Ши ду

го сти из Сло ве ни је, Хр ват ске и Сло-
вач ке.

- Циљ ма ни фе ста ци је је да про мо-
ви ше мо и одр жа ва мо тра ди ци ју срем-
ског сви њо ко ља, као и да са чу ва мо 
бренд срем ске ко ба си це ко ја је на да-
ле ко по зна та. Ре цепт не мо гу ода ти, 
јер же лим да сви они ко ји је же ле про-
ба ти, до ђу у Шид - ре као је Стан ко 
Ђер чан, ор га ни за тор Срем ског сви-
њо ко ља и ко ба си ци ја де у Ши ду, 
ис пред СКУД „Јед но та“.

Ово го ди шњу ма ни фе ста ци ју зва-
нич но је отво рио Ав га ни ста нац Азиз 
Па хра ди, ко ји 25 го ди на жи ви у Сло-
вач кој. Све при сут не и так ми ча ре, 
по здра вио је на сло вач ком је зи ку, 
по же лев ши им сре ћан и успе шан рад. 

Го сти ове зна чај не при вред но ту ри-
стич ке ма ни фе ста ци је би ли су и при-
ја те љи из Ту ри је, ме ста где се одр жа-
ва нај ста ри ја ко ба си ци ја да у Вој во ди-
ни. Тра ди ци ја ко ба си ци ја де у том 
ме сту тра је већ 32 го ди не.

Ком ши је из Хр ват ске по ше сти пут 
до ла зе на Срем ску ко ба си ци ја ду у 
Шид, а Ши ђа ни им уз вра ћа ју по се ту 
на њи хо вој ма ни фе ста ци ји Са ла ми ја-
ди ко ја се сва ке го ди не одр жа ва у 
Са мо бо ру.

- Са ла ми ја да је ма ни фе ста ци ја ко ја 
оку пља око 1.000 љу ди. Циљ нам је 
очу ва ње тра ди ци је у пра вље њу са ла-
ма. Увек има мо око 250 так ми ча ра, од 
ко јих су по ло ви на Ма ђа ри, Аустријан-
ци, Сло вен ци и Ср би. Сва ка тра ди ци-
ја је из у зет но вре дна по го то во ова. 
Ин ду стри ја ли за ци ја „ме ље“ као бул-
до жер вред ни део кул ту ре јед ног 
на ро да. Јер као што је кул тур на 
ба шти на ва жна, та ко је и га стро тра ди-
ци ја из у зет но ва жна. За то ми слим да 
би и Срем ци тре ба ли ство ри ти јед ну 
га стро ту ри стич ку де сти на ци ју, јер је 
ве ли ка за ин те ре со ва ност за тај 
га стро срем ски сто и код нас. Ти спе-
ци ја ли те ти на ла зе на ве ли ки ин те рес 
и ве ли ко при зна ње - из ја вио је 
Ду брав ко Ви дуч, пред сед ник Удру же-
ња „Злат на Шај ба“ из Са мо бо ра.

На кон так ми чар ског де ла, про гла-
ше ни су и по бед ни ци. У бр зом кла њу 
и об ра ди ме са пр во ме сто осво ји ла је 
еки па „Ми тин млин“, ко ја је чи тав 
по сту пак кла ња и об ра де ме са за вр-
ши ла за шест и по ми ну та, док је дру-
го ме сто за у зе ла еки па „Агро па пук“. 
Пр во ме сто у пра вље њу све же ко ба-
си це осво јио је Јо ви ца Бу ро је вић из 
Ши да, дру го Слав ко Ри стић, а тре ће 
Не бој ша Пе трић, та ко ђе из Ши да. У 
так ми че њу за су ву ко ба си цу тре ће 
ме сто осво јио је Ђор ђе Ле ма ић, а 
пре ма ре чи ма чла но ва ко ми си је, 
до бит ни ци пр ва два ме ста се ни су 
по ја ви ли на до де ли при зна ња та ко да 
су им по зна ти са мо бро је ви узо ра ка. 
У так ми че њу у бр зом је де њу ко ба си-
це так ми чи ло се шест так ми ча ра ко ји 
су тре ба ли да по је ду 700 гра ма ко ба-
си ца. Нај бр жи је био Ми лун Јан ко вић 
из Бе о гра да, ко ји је 700 гра ма ко ба си-
це по јео за две ми ну те и 52 се кун де. 

Е. М. Н.
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Ма ри ја и Јо сип 
Па вло вић из Ши да 
вен ча ли су се 29. 

де цем бра 1979. го ди не. 
Гра ђан ски чин скла па ња 
бра ка од и гра вао се тих 
го ди на у про сто ри ја ма 
Му зе ја на ив не умет но сти 
„Или ја нум“, у Ули ци Мо ше 
Пи ја де (са да шњој Ули ци 
Ца ра Ла за ра), број 25. И 
Ма ри ја и Јо сип, као и 
мно ги брач ни па ро ви 
се дам де се тих и осам де-
се тих го ди на про шлог 
ве ка, има ли су ту при ви-
ле ги ју да брак скло пе у 
пре див ном ам би јен ту 
му зе ја, ме ђу Бо си ље вим 
сли ка ма.

- Ме ни је сам до га ђај 
скла па ња бра ка са мо јим 
су пру гом Јо си пом остао у 
пре ле пом се ћа њу по себ-
но за то што се од и грао у 
пре див ном ам би јен ту 
Му зе ја на ив не умет но сти 
„Или ја нум“. Та да је то 
би ло мно го мо дер ни је и 
све ча ни је, у од но су на 
пре ђа шње чи но ве скла-
па ња бра ка ко је се од и-
гра ва ло у кан це ла ри ја ма 
ма ти ча ра. Сам до га ђај 
на шег вен ча ња, по ред 
то га што је за ме не имао 
по себ ну ва жност, као 
уоста лом и за све мла ден це јер 
пред ста вља до га ђај ко ји се пам ти 
це лог жи во та, још ви ше је до био на 
зна ча ју јер се од и грао упра во ме ђу 
сли ка ма на шег по зна тог сли ка ра 
на и ве Ши ђа ни на, Или је Ба ши че ви ћа 
Бо си ља. Дра го ми је што смо има ли 
ту част, као и ве ли ки број на ших при-
ја те ља пре и по сле на шег вен ча ња, 
да гра ђан ски брак скло пи мо у му зе ју 
- ка же Ма ри ја Па вло вић.

Три де сет се дам го ди на ка сни је, на 
но вој адре си Му зе ја на ив не умет но-
сти „Или ја нум“, у Ули ци Све тог Са ве 
број 5, осва ну ле су фо то гра фи је 
упра во оних мла де на ца ко ји су бра-
ко ве скло пи ли у ам би јен ту Бо си ље-
вих сли ка. Јед на не сва ки да шња 
из ло жба фо то гра фи ја, ре кло би се 
је дин стве на, иза зва ла је ве ли ку 
за ин те ре со ва ност по се ти ла ца и 
оства ри ла свој циљ. Јер упра во ово-
го ди шња те ма Му зе ја на ив не умет-
но сти „Или ја нум“ у окви ру ма ни фе-
ста ци је „Му зе ји Ср би је де сет да на 
од 10 до 10“, би ла је „Мој му зеј мој 

град“, а пре ма пре по ру ци ор га ни за-
то ра же ља је би ла да се про на ђу 
ве зе из ме ђу ло кал не за јед ни це и 
му зе ја.

- С об зи ром да се „Или ја нум“ на ла-
зи у Ши ду, раз ми шља ли смо ко ја је 
ве за из ме ђу на ших су гра ђа на и 
му зе ја и он да смо се се ти ли да се 
та мо не ких дав них 70-их и 80-их 
го ди на про шлог ве ка чин скла па ња 
бра ка од и гра вао упра во у про сто ри-
ја ма на шег му зе ја. Та ко смо до шли 
на иде ју да на пра ви мо из ло жбу са 
фо то гра фи ја ма мла де на ца ко ји су у 
му зе ју скло пи ли свој брак и по зва ли 
смо их да нам до не су сво је фо то гра-
фи је. Да ни је би ло њих и да се ни су 
ода зва ли у то ли ком бро ју, из ло жбе 
не би би ло. Али за хва љу ју ћи на шим 
су гра ђа ни ма 16. ма ја смо отво ри ли 
из ло жбу под на зи вом „Се ћа ња“ ка да 
су пред ста вље не фо то гра фи је 38 
па ро ва. Ми смо их из ра ди ли у А4 
фор ма ту ис пи са ли њи хо ве по дат ке и 
да ту ме вен ча ња, а са ма из ло жба 
би ла је прот ка на не ким ле пим осе-

ћа њи ма. По тру ди ли смо 
се да и у са мој про сто ри ји 
на пра ви мо ма ли „сва тов-
ски“ ам би јент. На па ное 
смо по ста ви ли ру зма ри не 
без ко јих се не ка да ни је 
мо гло за ми сли ти вен ча-
ње, а из над вра та смо 
ста ви ли је дан сре мач ки 
ве зе ни пе шкир. Би ло нам 
је сви ма угод но и ле по, а 
ве ру јем и свим оста лим 
по се ти о ци ма ко ји су има-
ли при ли ку да по се те 
из ло жбу - ис та кла је 
Љу бин ка Пан тић, ди рек-
то ри ца Му зе ја на ив не 
умет но сти „Или ја нум“.

Из ло жбом „Се ћа ња“, 
као и из ло жбом Бо си ље-
вих сли ка ко је се на ла зе у 
при ват ном вла сни штву, 
Му зеј на ив не умет но сти 
„Или ја нум“ ус пео је у пот-
пу но сти да ре а ли зу је сво-
ју иде ју и одр жи ве зу са 
ло кал ним ста нов ни-
штвом.

- Ма ни фе ста ци ја је зва-
нич но по че ла 12. ма ја 
отва ра њем из ло жбе „Мој 
Или ја“ ка да су пред ста-
вље не Бо си ље ве сли ке 
из при ват ног вла сни штва. 
Ауто ри го то во свих сли ка 
су упра во на ши су гра ђа-
ни јер без њих ово го ди-

шњих из ло жби не би ни би ло. Бо га-
тим са др жај ним про гра мом, где смо 
ак це нат ста ви ли упра во на на ше 
су гра ђа не, ус пе ли смо да иза зо ве мо 
ве ли ку за ин те ре со ва ност јав но сти, 
што ми је по себ но дра го. А упра во је 
то и би ла иде ја да се по ка же да је 
ве за из ме ђу на шег му зе ја, су гра ђа на 
и гра да вр ло ја ка и да су су гра ђа ни 
ти ко ји мо гу да уче ству ју у кре и ра њу 
про гра ма му зе ја, са не ким сво јим 
иде ја ма. Ове го ди не прак тич но су 
гра ђа ни би ли ауто ри из ло жби, док 
смо ми са мо би ли тех нич ко осо бље 
ко је је по ста ви ло сли ке на зи до ве и 
фо то гра фи је на па ное - ис та кла је 
Љу бин ка Пан тић.

По ред ових из ло жби, Му зеј на ив не 
умет но сти „Или ја нум“, ове го ди не 
као и прет ход них ор га ни зо вао је и 
кре а тив не ра ди о ни це за уче ни ке 
Основ не шко ле „Јо ван Јо ва но вић 
Змај“. Ово га пу та уче ни ци су ра ди ли 
груп ни рад „Ба чи нач ки брест“ ко ји 
ће, кра си ти јед ну од про сто ри ја 
му зе ја „Или ја нум“. 

МУ ЗЕЈ НА ИВ НЕ УМЕТ НО СТИ „ИЛИ ЈА НУМ“

Бо си љ међу
мла де на чким сликама
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ДО НА ЦИ ЈА ЈА ПА НА ОП ШТИ НИ ШИД

По моћ вред на 175.000 евра

На све ча но сти упри ли че ној 26. 
фе бру а ра у ја пан ској ам ба са-
ди у Бе о гра ду, све ча но је пот-

пи сан уго вор о до на ци ји Вла де 
Ја па на Оп шти ни Шид, у из но су од 
175.000 евра. Уго вор су пот пи са ли 
ам ба са дор Ја па на у Ср би ји Ђу и ћи 
Та ка ха ра и претходни пред сед ник 
Оп шти не Шид Ни ко ла Ва сић. Ова 
до на ци ја до де ље на је у скло пу 
по мо ћи Вла де Ја па на оп шти на ма 
Ср би је ко је су по го ђе не из бе глич ком 
кри зом: Ши ду, Бу ја нов цу, Бо си ле-
гра ду и Ди ми тров гра ду, као и до мо-
ви ма здра вља у Пре ше ву и Тр го ви-
шту, а ње на укуп на вред ност је ве ћа 
од по ла ми ли о на евра.

Ње го ва ек се лен ци ја, ам ба са дор 
Ја па на Ђу и ћи Та ка ха ра је у свом 
по здрав ном обра ћа њу из ра зио уве-
ре ње да ће до на ци ја ја пан ске вла де 
по мо ћи уна пре ђе њу хи ги је не, здрав-
стве не и за шти те жи вот не сре ди не 
уоп ште, оп шти на ма ко је се на ла зе 
на из бе глич кој ру ти. Он је под се тио 
да је Вла да Ја па на, од 1999. го ди не 
до да нас, фи нан си ра ла 180 про је ка-
та ло кал них са мо у пра ва у вред но-
сти од 11 ми ли о на евра за уна пре-
ђе ње ква ли те та жи во та ста нов ни-
штва. У истом пе ри о ду, укуп на 
по моћ Ја па на Ср би ји из но си 490 
ми ли о на евра.

– Ја пан ви со ко це ни од го во ран 

од нос Ср би је пре ма из бе гли ца ма – 
на гла сио је ам ба са дор Та ка ха ра, 
ко ји је из ра зио уве ре ње да ће ме ди-
цин ске услу ге, во до снаб де ва ње и 
бо ља хи ги је на ути ца ти на бо љи ква-
ли тет жи во та у сре ди на ма ко ји ма су 
упу ће не до на ци је.

Ни ко ла Ва сић из ра зио је за хвал-
ност Вла ди Ја па на на до на ци ји 
вред ној 175.000 евра, ко ја је до де-
ље на јав ним ко му нал ним пред у зе-
ћи ма Стан дард и Во до вод, као и 
шид ском До му здра вља. Он је 
по звао ја пан ског ам ба са до ра да 
по се ти Шид и уве ри се у ре а ли за ци-
ју до ни ра них сред ста ва.

Представници ЈКП Стандард су 
из ра зили ве ли ко за до вољ ство вред-
ном до на ци јом за ку по ви ну ка ми о на 
сме ћа ра, јер се во зни парк овог јав-
ног ко му нал ног пред у зе ћа на ла зи у 
ло шем ста њу. Вредност камиона за 
од воз сме ћа ко шта 120.000 евра.

На до на ци ји су се за хва ли ли и 
представници Во до во да, који су 
на гла сили да ће ка ми он ци стер на са 
пи ја ћом во дом мно го зна чи ти шид-
ској оп шти ни, с об зи ром да је ова-
квих во зи ла ма ло у Сре му, као и 
ди рек тор До ма здра вља у Ши ду др 
Кр сто Ку реш, ко ји је до био до на ци ју 
за ку по ви ну са ни тет ског во зи ла.

В. Ћо сић

Ја пан ви со ко це ни 
од го во ран од нос

Ср би је пре ма
из бе гли ца ма 
– на гла сио је

ам ба са дор Јапана 
Ђу и ћи Та ка ха ра

ПОХВАЛЕ СРБИЈИ: Амбасадор 
Јапана Ђуићи Такахара

У окви ру 
по мо ћи

оп шти на ма на
из бе глич кој 
ру ти, јав на
ко му нал на 
пред у зе ћа
Стан дард

и Во до вод, 
до би ла су
сред ства

за ку по ви ну 
ка ми о на за 

од воз сме ћа
и ка ми о на

ци стер не за 
пит ку во ду,

а Дом здра вља 
за са ни тет ско 

во зи ло
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Пројекат „Укључи се: јавно информисање и локална самоуправа у служби грађана“ је суфинансиран од стране Општине Шид.

НА ГРА ЂЕ НИ НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ СПОР ТИ СТИ 

При зна ња за по стиг нут успех

У са ли Скуп шти не оп шти не Шид 
12. фе бру а ра одр жа на је све-
ча ност на ко јој су до де ље на 

при зна ња нај у спе шни јим спор ти сти-
ма и спорт ским клу бо ви ма оп шти не 
Шид за 2015. го ди ну. Струч ни жи ри, 
са ста вљен од спорт ских но ви на ра и 
чла но ва Спорт ског са ве за Оп шти не 
Шид, имао је те жак за да так да се у 
ни зу нај у спе шни јих, од лу чи за нај бо-
ље спор ти сте и спорт ске клу бо ве у 
не ко ли ко ка те го ри ја.

За нај у спе шни јег спор ти сту иза-
бран је Пре драг То мић из МТБ „Јед-
но та“ Шид. Зо ра на Ми ла но вић из КК 
„Фи лип Ви шњић“ Ви шњи ће во је нај-
у спе шни ја спор тист ки ња, док је Од-
бој ка шки клуб „Шид“ про гла шен за 
нај у спе шни ју му шку спорт ску еки пу, а 
ЖРК „Рад нич ки“ Шид би ла је нај у спе-
шни ја жен ска спорт ска еки па у 2015. 
го ди ни. 

Еки па ФК „Хај дук“ Ви шњи ће во про-
гла ше на је за нај у спе шни ју еки пу у 
ме сним за јед ни ца ма, а Шко ла фуд-
ба ла „Јед но та“ Шид и ка дет ска еки па 
МТБ Шид, би ле су нај бо ље ка дет ско 
- пи о нир ске еки пе у 2015. го ди ни. 

На гра де су уру че не и нај у спе шни-
јим омла дин ци ма. Пре драг Да ни ло-
вић из ШК „Јед но та“ Шид про гла шен 
је за нај у спе шни јег спор ти сту омла-

дин ца, док је Вла да на Пе шић КК „Фи-
лип Ви шњић“ Ви шњи ће во про гла-
ше на за нај у спе шни ју спор тист ки њу 
омла дин ку. 

Сло бо дан Ра до ва но вић из МТБ 
„Јед но та“ Шид до био је при зна ње за 
нај у спе шни јег спорт ског рад ни ка, а 
за нај у спе шни је спорт ска дру штва 
иза бра ни су Гим на зи ја „Са ва Шу ма-
но вић“ и Основ на шко ла „Срем ски 
фронт“ Шид. 

Нај бо ља рад нич ко спорт ска еки па у 
2015. го ди на би ла је ОЈ „Ву ча во зо ва“ 
Шид, док су за ор га ни за ци ју спорт ске 
при ред бе у 2015. го ди ни при зна ња 
до би ли КК „Пар ти зан“ Шид и Ду шан 
Го јић БК „Шид“. За из град њу спорт-
ских обје ка та на гра да је уру че на ТК 
„Сол 022“, а на гра да за жи вот но де-
ло при па ла је Мир ја ни Ба ту ти из Ши-
да. При зна ње је уру че но и нај мла ђем 
уче сни ку ан ке те, ше сто го ди шњем 
Лу ки Вој но вић из КК „Шид“, а спе ци-
јал не на гра де до би ли су и Пла ни нар-
ско сму чар ско дру штво „Же ле зни чар“ 
Шид, ОФК „Би кић“ Би кић До, Здрав ко 
Би је лић КБК „Вој во ди на“ Но ви Сад, 
Ма ти ја Ше ре мет ОАК Но ви Сад и Ми-
ро слав Па вло вић КК „Шо гун“ Шид. 

О до стиг ну ћи ма и ре зул та ти ма 
спор ти ста и спорт ских клу бо ва у 
прет ход ној го ди ни го во рио је пред-

сед ник струч ног жи ри ја Пе тар Веј но-
вић, ис ти чу ћи том при ли ком, да 2015. 
го ди на што се спор та ти че, ни је би ла 
спек та ку лар на по ре зул та ти ма али је 
ипак у пр ви план из ба ци ла не ко ли ко 
успе шних спор ти ста, на ко је Оп шти на 
Шид тре ба да бу де по но сна. 

Свим на гра ђе ним спор ти сти-
ма на по стиг ну тим ре зул та ти-
ма че сти тао је Ву ја дин Ва сић, 

пред сед ник Ко ми си је за до де лу сред-
ста ва спорт ским клу бо ви ма.

- И ове го ди не мо же мо би ти по но сни 
и за до вољ ни са ре зул та ти ма ко је су 
по сти гли на ши спор ти сти. По ка за ли 
су да су пра ви ре пре зент ове оп шти-
не. По но во има мо ре пре зен та тив це и 
осва ја че ме да ља ка ко на др жав ном 
та ко и на ме ђу на род ном ни воу, што 
по ка зу је да се му ко трп ним ра дом и 
за ла га њем мо же по сти ћи мно го. По-
себ но су спор ти сти сво јим ус пе си ма 
учи ни ли мно го, да се до бар глас о 
на шој оп шти ни чу је на да ле ко. Овим 
пу тем им се за хва љу јем и искре но се 
на дам да ће спор ти сти на ста ви ти да 
ни жу успе хе. Ло кал на са мо у пра ва се 
тру ди ла у скла ду са сво јим мо гућ но-
сти ма да им сви ма под јед на ко по мог-
не, а та ко ће би ти и убу ду ће - ис та као 
је Ву ја дин Ва сић.

М. Н.

Нај у спе шни ји шид ски спор ти сти

За нај у спе шни јег спор ти сту иза бран је Пре драг То мић из МТБ „Јед но та“ Шид, 
док је Зо ра на Ми ла но вић из КК „Фи лип Ви шњић“ Ви шњи ће во нај у спе шни ја спор
тист ки ња
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Кул тур ни цен тар Пе ћин ци је 23. ју ла, у окви-
ру Пе ћи нач ког кул тур ног ле та, љу би те љи-
ма му зи ке при ре дио рет ко за до вољ ство да 

то ком јед не ве че ри ужи ва ју у нај ра зли чи ти јим 
му зич ким прав ци ма, од за бав не до на род не му-
зи ке, а све то прот ка но ста ро град ским, ром ским 
и ру ским ме ло ди ја ма.

За овај ре дак му зич ки уго ђај за слу жни су 
чла но ви Град ског хо ра Ста ра Па зо ва, ко ји су 
се те ве че ри, на лет њој сце ни ис пред пе ћи нач-
ког Кул тур ног цен тра, пред ста ви ли пу бли ци у 
нај бо љем све тлу. Це ло ве чер њи кон церт био је 
по де љен у три бло ка, ко ји су спо ји ли на из глед 
не спо ји во. 

По че так кон цер та је био ре зер ви сан за хи-
то ве за бав не му зи ке из се дам де се тих и осам-
де се тих го ди на про шлог ве ка, ко ја и дан да нас 
има сво је по кло ни ке. У цен трал ном де лу кон-
цер та Па зов ча ни су де мон стри ра ли сво је уме-
ће у из во ђе њу ста ро град ских, ру ских и ром ских 
пе са ма, а кон церт су при ве ли кра ју спле том 
на род них пе са ма. Пре ла зе из ме ђу му зич ких 
бло ко ва је сво јим на сту пи ма обе ле жио во кал ни 
со ли ста Бра ни слав Кне же вић.

Град ски хор Ста ра Па зо ва осно ван је 2001. 
го ди не, а ди ри гент ску па ли цу и да нас др жи 
осни вач хо ра Рад ми ла Ан дре је вић, ко ја сво-
ју по зи тив ну енер ги ју и до бро рас по ло же ње 
пре но си на све чла но ве. По ре чи ма Рад ми ле 
Ан дре је вић, раз лог за ше сна е сто го ди шње тра-
ја ње хо ра је љу бав пре ма му зи ци, дру же њу и 
пу то ва њи ма.

У окви ру Пе ћи нач ког кул тур ног ле та, дан 
ра ни је, 22. ју ла је у бре стач ком До му кул ту ре 
од и гра на по зо ри шна пред ста ва „Сте ри ји не по-

кон ди ре не ти кви це“. Пред ста ву у из во ђе њу пе-
ћи нач ког По зо ри шта мла дих ама те ра, ко ју чи не 
од лом ци из ко ме ди ја „По кон ди ре на ти ква“, „Кир 
Ја ња“ и „Зла же на“ јед ног од нај бо љих срп ских 
ко ме ди о гра фа Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, ре-
жи рао је Сло бо дан Стан ко вић, а спе ци јал но 
за ову при ли ку, глу мач ка по ста ва пе ћи нач ког 
по зо ри шта би ла је по ја ча на мла дом во кал ном 
со лист ки њом из Бре ста ча Бо ја ном Ра ди во је вић 
и бре стач ким основ цем Вељ ком Срет ко ви ћем, 
ко ји се по ја вио у уло зи на ра то ра.

Пре по чет ка пред ста ве, по се ти о це је по здра-
вио Јо ван Де вр ња, ди рек тор Кул тур ног цен тра 

Пе ћин ци, уста но ве ко ја ре а ли зу је ово го ди шње 
Пе ћи нач ко кул тур но ле то. Де вр ња је том при-
ли ком на гла сио да је иде ја ово го ди шњег кул-
тур ног ле та би ла да се кул тур ни са др жа ји не 
ре а ли зу ју са мо у Пе ћи на ци ма, већ да се про-
ши ре и по оста лим на се љи ма пе ћи нач ке оп-
шти не.

- Ове го ди не ће мо про грам кул тур ног ле та, 
по ред Пе ћи на ца, ре а ли зо ва ти и у Ши ма нов ци-
ма, Ку пи но ву, Бре ста чу и До њем То вар ни ку, а 
уко ли ко ова кав при ступ на и ђе на до бар од зив 
код гра ђа на, на ред не го ди не ће мо се по тру ди ти 
да кул тур но ле то про ши ри мо на још ви ше на се-
ља на ше оп шти не – ре као је Де вр ња.

Ме ђу по се ти о ци ма је био и члан Са ве та ме-
сне за јед ни це Бре стач Ве ли бор Глу шац, ко ји је 
из ра зио за до вољ ство што је Бре стач јед но од 
пет на се ља укљу че них у про грам Пе ћи нач ког 
кул тур ног ле та.

- Ми слим да би свим на се љи ма на ше оп-
шти не до бро до шло што ви ше кул тур них са др-
жа ја и дра го ми је што је Бре стач ове го ди не 
укљу чен у про грам кул тур ног ле та, тим пре што 
наш Дом кул ту ре ис пу ња ва све усло ве за ква-
ли тет но ор га ни зо ва ње кул тур них до га ђа ја. За-
хва љу јем се Кул тур ном цен тру и на дам се да 
ће ис тра ја ти у на ме ри да кул ту ру до не су у сва 
на се ља на ше оп шти не – из ја вио је Глу шац. 

КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО

На ступ Град ског хо ра
из Ста ре Па зо ве

У ра ним ве чер њим ча со ви ма 23. ју ла, ис пред  
Кул тур ног цен тра, пе ћи нач ки ма ли ша ни су, у 
окви ру кул тур ног ле та, има ли при ли ку да уче-
ству ју у за ни мљи вој ра ди о ни ци, ко ју во ди Дра га-
на Кне же вић, а у окви ру ко је су има ли при ли ку да 
на у че ве шти ну из ра де пи ња та.

Пи ња та је играч ка на пра вље на од па пир не ма-
се, де ко ри са на и ис пу ње на слат ки ши ма и кон фе-
ти ма. За ње ну из ра ду по треб ни су ба ло ни, ка ша 
од бра шна и пу но па пи ра. То ком деч јих сла вља 
пи ња та се раз би ја укра ше ним шта пом, та ко да 

са др жај ис пад не из ње. На ста ла је у Ки ни, ода кле 
ју је Мар ко По ло до нео у Евро пу, где се ни је ду го 
за др жа ла, осим у Шпа ни ји. У Мек си ку је тра ди ци-
о нал но при сут на на сла вљи ма за нај мла ђе, а све 
че шће се ви ђа и на де чи јим про сла ва ма код нас.

Су бот ња ра ди о ни ца је би ла са мо по че так, 
пе ћи нач ки ма ли ша ни ће са из ра дом пи ња та на-
ста ви ти 30. ју ла, а по след ња ра ди о ни ца ће би ти 
ор га ни зо ва на 13. ав гу ста, ка да ће би ти одр жа на 
про сла ва на ко јој ће нај мла ђи из ло жи ти сво је пи-
ња те.

Ра ди о ни ца за из ра ду пи ња та

Про је кат „ИН ТЕ РЕС ЈАВ НИ – БЕЗ ТАЈ НИ: ЈАВ НИ ИН ТЕ РЕС У ЛО КАЛ НОЈ СА МО У ПРА ВИ ПЕ ЋИН ЦИ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку 
Оп шти не Пе ћин ци. Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.

Про шле не де ље је у Кар лов чи ћу 
за вр ше на ви ше днев на ак ци ја уре-
ђе ња овог на се ља у окви ру ко је је 
уре ђен и спо мен парк По сав ског пар-
ти зан ског од ре да, ко ји се на ла зи ван 
на се ља. У са мом на се љу је уре ђен 
ве ли ки парк ис пред основ не шко ле, 
ме сно гро бље и спо мен парк па лим 
бор ци ма и жр тва ма фа ши зма у цен-
тру се ла.

- Ак ци ју, ко ја је тра ја ла три да на ре-
а ли зо ва ло је Јав но ко му нал но пред у-
зе ће „Са ва“ из Пе ћи на ца, а зна чај ну 

по др шку су сво јим ра дом пру жи ли и 
са ми ме шта ни Кар лов чи ћа. Уре ђе не 
су јав не по вр ши не и ка на ли у цен тру 
на се ља, та ко да је Кар лов чић ових 
да на до био пот пу но но ви из глед. У 
окви ру ак ци је уре ђе ња ЈКП „Са ва“ је 
по ста ви ло и пет но вих клу па у спо-
мен пар ку па лим бор ци ма и жр тва-
ма фа ши зма, па је овај парк у цен тру 
Кар лов чи ћа са да при јат но ме сто за 
од мор – ре као је Ми лан Сте па но вић, 
од бор ник из Кар лов чи ћа у Скуп шти ни 
оп шти не Пе ћин ци.

КАР ЛОВ ЧИЋ 

Уре ђе ње пар ка

Уре ђе ње Кар лов чи ћа

Кон церт Град ског хо ра из Ста ре Па зо ве
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Пише:
ЖељкоМарковић

РЕПОРТАЖЕИЗКЊИГЕЖЕЉКАМАРКОВИЋАУИЗДАЊУМНОВИНА:СИГУРНАКУЋА
ЗАМУШКЕДУШЕ* (Изабранеиновепричеизсремскогкафанскогживота)

Не ки гра до ви ро ђе ни су за умет-
ност. Бо е ми ма, умет ни ци ма и 
фи ло зо фи ма та ко зва ног сло бод-

ног жи во та, и уоп ште сна жним му шким 
и жен ским ства ра лач ким ду хо ви ма и 
ин ди ви ду ал но сти ма, из гле да да по го-
ду је до њо ва ро шка грађанска и, по ви-
ше у бр ду, гар до шка народна ар хи тек-
ту ра на две во де, као што је за па же но 
– прем да са мо Бог зна за што! – да су 
по је ди ни гра до ви до бри за умет ност, 
ко ја у њи ма џи кља као сак сиј ска биљ-
ка у хран љи вој зе мљи, а дру ги гра до-
ви, пак, ни су до бри за умет ност – шта-
ви ше, то ли ко су ло ши да у њи ма и 
вр хун ски умет ник из гу би ства ра лач ку 
ерек ци ју, омли та ви ду хом и, пре или 
ка сни је, за пар ло жи се и уве не у шмр-
ља вом, без бој ном, им по тент ном про-
се ку као Хра ба лов љи љан. А, с дру ге 
стра не, де ша ва се та ко ре ћи пре ко 
но ћи у умет нич ки плод ним, по жељ ним 
и по тент ним гра до ви ма (и у се ли ма, 
за што да не), да из не на да, ка да се 
то ме нај ма ње на да ју, про пи шу, про пе-
ва ју, про сви ра ју, про кле шу, про лу па ју, 
реч ју по ста ну ства ра о ци или, чак, умет-
ни ци, и осо бе ко је су до ју че са ме се би 
ва жи ле за по сма тра че, ду ду ке или аут-
сај де ре у тим по вла шће ним сфе ра ма 
над гра ђе ног жи во та: ме та ло гло да чи, 
кон дук те ри, ка фе-ку ва ри це...

Ме ђу тим, што ре као, опет, онај Хра-
бал из злат ног Пра га, љу би тељ цр ног 
пи ва и го лу бо ва, бо ем и че шки књи-
жев ни аут сај дер (по соп стве ној не тач-
ној оце ни), ни ка да се не зна, мо зак је 
биљ ка чуд но ва та – за то 
опре зно са аут сај де ри ма! – 
ка да ће не ки за лу та ли та лас 
ква ли та тив них про ме на 
за хва ти ти не ког ме та ло гло-
да ча и учи ни ти га књи жев ним 
бе смрт ни ком. Све ово се 
мо же, а и не мо ра (у ре ду, не 
мо ра), од но си ти на мог са го-
вор ни ка са Гар до ша Бо ри-
сла ва Ми ли ћа, љу би те ља 
мек сич ких пе са ма на ги та ри, 
сме ха до су за и по ноћ них 
шкем би ћа у саф ту, ша љив-
џи ју и бо е ма од гар до шког 
што фа, ма те ри ја ла ко ји већ 
по ла ко из ла зи из упо тре бе – 
чо ве ка ко ји је, по соп стве ном 
при зна њу, био ми ро ђи ја у 
сва кој зе мун ској чор би, а то 
је већ, раз у ме се, пре по ру ка 
да с њим (пре не ки дан код 
Ми ле ни јум ске ку ле) по раз го-

ва рам о ка фан ском жи во ту Гар до ша и, 
на рав но, о зе мун ском кла ну гар до шких 
и до њо град ских бо е ма.

“Шта је то зе мун ски бо ем ско-ка фан-
ски дух? Ка ко га до жи вља ваш?”

“Ка ко га до жи вља вам? Хм.” – Ми лић 
не тре ми це за у ста ви по глед на ме ни. – 
“Ја га не до жи вља вам, ја живим зе мун-
ски бо ем ско-ка фан ски дух. Ја сам 
ор ган ски еле мент тог ду ха. Зе му нац је 
пр во Зе му нац, па све оста ло!”

“А шта то зна чи или шта је зна чи ло 
би ти са Гар до ша?” упи тах Бо ру Зе мун-
ца. “Због че га је Гар дош та ко по се бан и 
ха ри зма ти чан?”

“Због че га је по се бан? И шта то зна-
чи би ти Гар до ша нин, пи таш?” – Ми лић 
ме опет за ко ва по гле дом за зид. – 
“Зна чи и и ии... зна чи, а и зна чи ло је, 
упи ша ти се од сме ха, ето то зна чи! А 
ов де, на Гар до шу, сме ха има да га 
то ва риш на ло па те... ха, ха, ха... Зе мун-
ски дух је смех. Ми се стал но сме је мо.”

“Сме је те се... За што?”
Ми лић цен три ра цви ку се с до ста 

ви со ком ди оп три јом и на ста вља: “Слу-
шај па жљи во, пра ве Зе мун це, пра ве 
Гар до ша не, кра се на пр вом ме сту ове 
осо би не: јед но став ност, до бро та и 
смех до су за!... Ко нам дир не у те све-
ти ње, дир нуо нам је у су је ту, а ко дир не 
у зе мун ску су је ту, об рао је зе лен 
бо стан. Ви ди ова ко, мла ди ћу, на Гар-
до шу су не ка да жи ве ли ри ба ри, гро ба-
ри и – ко њу ша ри. Про ле та ри јат. И бо е-
ми, на рав но!”

“До бро, ја сно је за што ри ба ри...”

“Па, због Ду на ва, по бо гу!” Ми лић ми 
уле те у ре че ни цу, оштро ге сти ку ли ра-
ју ћи ру ка ма (ума ло ни је обо рио сак си-
ју иза ра ме на). “Гро ба ри? Ето ти га 
гро бље под но сом. Она цр ква та мо, то 
је Ха ри ше ва ка пе ла на гро бљу.”

“А ко њу ша ри?”
“Знао сам да ћеш то пи та ти!” Ми лић 

за вр те гла вом. “За што ко њу ша ри? То 
сви до ђо ши пи та ју кад по ме не мо 
ко њу ша ре.”

“До бро, зар фи ја ке ри сти и шпе ди те-
ри ни су би ли спе ци фи кум До њег Гра-
да?” на ста вљам по сво ме, па шта 
ис пад не.

“По ла ко, но ви нар! Ов де на Гар до шу 
су ста но ва ли и има ли су сво је шта ле, 
а ра ди ли су са ко њи ма до ле у гра ду. 
Нај број ни ји су би ли фи ја ке ри сти. Ми 
смо на ви си ни, ов де ве трић стал но 
пир ка, а то је до бро, раз но си коњ ски 
ми рис. До ле, у гра ду, сав тај ми рис... 
ко њи има ју јак ми рис... за др жао би се 
у оним зби је ним ули ца ма.”

“Љу ди у До њем Гра ду жа ле се да је 
ва здух за га ђен и да је два ди шу од 
га со ва из ауспу ха”, пре нео сам му 
не ке смр дљи ве ути ске од о здо. “Ста ри-
ји Зе мун ци су ми ре кли да се са се том 
се ћа ју ле пог коњ ског ми ри са.” 

“То је тач но! И ми смо во ле ли ко ње и 
фи ја ке ре. Да, и на ма, ов де, не до ста је 
тај ми рис. Ко њу ша ри су би ли је дан од 
за штит них зна ко ва Гар до ша.”

“Да ли је не ки ко њу шар оп стао?”
“Не, ни је. Ко ли ко сам ја оба ве штен, 

ни је! Сви су из у мр ли. Је два да ви ше 
има и ри ба ра. Оста ли су 
са мо гро ба ри. За њих увек 
има по сла.”

“А гар до шки бо е ми? Ка ко 
ствар сто ји са тим брат-
ством?”

“Уми ру. Је дан по је дан 
уми ру. Или су се по ву кли у 
сво је зи до ве.”

“Че кај, по ла ко... Зар бо е ми 
уми ру?”

“Са мо фи зич ки. У пра ву 
си!”

“При род на сме на ге не ра-
ци ја. Ра ђа ју се но ви бо е ми.”

“Ааааа... не, не, из ви ни! 
Из ви ни, мо лим те... Ти но ви 
ни су бо е ми! Не, не.”

“Бо е ми ја ста рог ка фан ског 
ти па у Зе му ну ви ше не по сто-
ји?”

“Не, не по сто ји! Ово су 
дру га вре ме на. Пра ве зе мун-

О бо е ми ма и
коњ ском ми ри су

Бо ри слав Ми лић: “Не ма ви ше ста рих зе мун ских бо е ма!”
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ске бо е ме мај ка ви ше не ра ђа”, по ди-
гао је глас Ми лић, оже њен чо век, али 
у ду ши је дан од по след њих фа на тич-
них зе мун ских бо е ма из пле ја де ста ре 
гар де. “Ко да ро ди та квог ори ги на ла 
ка кав је био чу ве ни Пу ба! Бо жа Пу ба! 
Ве ли ки зе мун ски бо ем, ве е е е е ли ки 
чо век! Чуо си за Пу бу са Гар до ша? 
Ни си. Па ди ти жи виш? Ште та, мла ди-
ћу. За и ста, ште та. Мно го си про пу стио 
што га ни си по зна вао. Ги та ри ста и 
пе сник, пи сао је пе сме о Зе му ну, ве ли-
ки, ве ли ки та ле нат, ге ни је... Бо жа 
Пу ба! Не ма ка фа не или ре сто ра на у 
Зе му ну где Пу ба ни је за ла зио и где га 
ни су зна ли и по што ва ли. Та кав се мај-
ци ви ше не ра ђа на Гар до шу.”

“И Пу ба је умро?”
“Умро је пре че ти ри го ди не.”
“Шта би са Пу бом?”
“Раз бо лео се од жи во та. И умро. 

Фи зич ки умро. Са мо је пре шао у дру гу 
ди мен зи ју и по стао још је дан бе смрт-
ник са Гар до ша.”

“А Пе ра Шу ма?” упи тах Бо ри сла ва 
Ми ли ћа. “Ре ци ми не што о ње му.”

“Врх! Ле ген да!”
“Про чи тао сам пе сму о Пе ри Шу ми 

ура мље ну на зи ду ри бар ске ка фа не 
’Ра дец ки’ до ле на оба ли Ду на ва.”

“Пе ра Шу ма! Ха, ха, ха. Пе ра Шу ма 
био је ве е е е е е е е е ли ки, ве е е е е е е ли ки 
ри бар и бо ем! Исто ри ја, ле ген да ста-
рог Зе му на! Чу ле су за ње га и ри бе у 
во ди и пти це на гра ни! Чи ста исто ри ја! 
Све сам ре као. Па, од тих ста рих ри ба-
ра и бо е ма, Фра ња Ви ро вац... па, па, 
па... Ни ко ла Ата нац ко вић, нај ста ри ји... 
он да де да Шан дор... Је сам ли по ме-
нуо Алек сан дра По по ви ћа Ша цу? И 
он! Па, па, па... Има ли су свој труст 
ри ба ра и нај пре су се са ста ја ли до ле 
код ’Ша ра на’, а ’Ша ран’ им је био и 
се ди ште тру ста...”

“Да ли од ла зиш у ’Ша ран?’”
А Ми лић (намрштено, премда не

морадазначи): “Ја та мо ви ше не при-
па дам! То је са да от ме но и озбиљ но 
ме сто, не мам ни шта про тив, али ја са 
сво јом цр ка ви цом и сво јом скло но шћу 
пре ма за је бан ци ји и бр љо ти на ма 
не мам шта та мо да тра жим. Ми, Гар-
до ша ни, оби чан свет, и ти ко ји до ла зе 
у ’Ша ран’, ни смо исти свет. Да из ви-
неш, ко ји ћу ја ан драк та мо? И ко га 
та мо да срет нем? Мо јих та мо не ма. А 
не ма ни ста рих ка фа на и ста ре бо ем-
шти не. Ту жно је ово што ћу ре ћи, али, 
дра ги мој, зе мун ске ка фа не из гу би ле 
су ду шу и људ ску то пли ну, а од оних 
ста рих бо ем ских ка фа на ни је оста ла 
ни јед на. Све се то па га си ло. Не ма 
ви ше ни ’Вој во ди не’ ни ’Стра жи ло-
ва’...”

“Ни ’Стра жи ло ва’ не ма?”
“Не ма! А не ма ни ’Ко сма ја’ ни ’Су тје-

ске’ ни ’Пли тви ца’ ни ’Жу пе’... То су 
би ле ка фа не, дру же мој, а не ово 
са да! Слу шај, је беш ка фа ну у ко јој се 
не упи шаш од сме ха за шан ком и не 
мо жеш у три са та ују тру да по је деш 
шкем би ће у саф ту! И је беш ка фа ну у 

ко јој се не смеш ожде ра ти за шан ком 
око по дне ва! И је беш ка фа ну у ко јој не 
мо жеш да срет неш Бо жу Пу бу или 
Ми ле та Мо ре на!”

“Сла жам се”, ре кох при стра сно и 
упи тах кроз смех. “Али, за бо га, ваљ да 
се још не где на Гар до шу или у До њем 
Гра ду чо век мо же упи ша ти од сме ха?”

“Мо же!” од го во ри Ми лић мр тав озби-
љан. “До ле, на Ду на ву, у ’Ра дец ком’. 
Био си? Ок! Та мо још има наших 
љу ди. Е, та мо се још при ча ка ко је 
чу ве ни Ми ле Мо ре но, бив ши члан 
ан сам бла ’Па ло ма’, онај што је сви рао 
ги та ру...”

“Ко ју му зи ку је сви рао?”
“Па, мек сич ке пе сме, по бо гу!... Та мо 

се још при ча ка ко је тај наш Мо ре но 
пе цао на Ду на ву, кад од је да ред, за те-
гло, тр за, штап се са вио до во де... и 
ву ци, ву ци... Из ву као не мач ки би цикл... 
ха, ха, ха... Не мач ки би цикл упе цао, 
за ми сли!”

“И ди на мо још ра ди? Не мач ка тех но-
ло ги ја!”

“И ди на мо још ра ди! Ха, ха, ха... 
Че кај, то су ти при ча ли у ’Ра дец ком’? 
Или си чи тао у ру ко пи су мо је Гардо
шкеприче, а да ја то и не знам!”

“Ни сам. И не знам да пи шеш.”
“О, па да... Имам књи гу при по ве да ка 

у ру ко пи су Гардошкеприче. Ку ва ла се 
у ме ни це ли жи вот. Ове ко ве чио сам 
све те на ше гар до шке ка фан ско-бо ем-
ске за је бан ци је и бр љо ти не у ко ји ма 
сам и сам де бе ло уче ство вао.”

“Кад књи га из ла зи из штам пе?”
“Кад се сми лу је не ки из да вач. Ја 

па ра не мам.”
“Шта је иде ја књи ге?”
“Иде ја? Хм!” Бо ри слав Ми лић уста-

де, и од ла зе ћи у су сед ну про сто ри ју, с 
на ме ром да ми до не се ру ко пис сво јих 
Гардошкихприча, до ба ци по што за ма-
че иза вра та: “Иде ја је да се чи та лац 
упи ша од сме ха... ха, ха, ха...”

Не ки гра до ви ро ђе ни су за умет ност. 

(2007)

Де ша ва се та ко ре ћи 
пре ко но ћи у

умет нич ки плод ним, 
по жељ ним и

по тент ним гра до ви ма 
(и у се ли ма, за што да 
не), да из не на да, ка да 

се то ме нај ма ње
на да ју, про пи шу,

про пе ва ју, про сви ра ју, 
про кле шу, про лу па ју, 

реч ју по ста ну
ства ра о ци или, чак, 

умет ни ци, и осо бе ко је 
су до ју че са ме се би 

ва жи ле за по сма тра че, 
ду ду ке или аут сај де ре 

у тим по вла шће ним 
сфе ра ма над гра ђе ног 
жи во та: ме та ло гло да

чи, кон дук те ри,
ка феку ва ри це...

Ста ра ка фа на “Ри би ка” на Гар до шу
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Кон цер том но во сад ске 
му зич ке гру пе „Бе ти 
бум“ у Ши ду про шле су-

бо те, 23. ју ла зва нич но је по-
че ло Шид ско кул тур но ле то. 
Све до 19. ав гу ста, Ши ђа ни 
ће има ти при ли ку да ужи ва ју 
у број ним кул тур ним, за бав-
ним и му зич ким са др жа ји ма 
ко је су омо гу ћи ли као и то-
ком прет ход них 12 го ди на, 
Кул тур но обра зов ни цен тар, 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
Шид, под по кро ви тељ ством 
Оп шти не Шид. 

Ово го ди шње Шид ско 

кул тур но ле то зва нич но је 
отво рио ди рек тор Кул тур но 
обра зов ног цен тра Ср ђан 
Ма ле ше вић, по здра вља ју ћи 
том при ли ком Ши ђа не и го-
сте, из ра жа ва ју ћи сво ју сре-
ћу што му је при па ла част 
да отво ри са да већ тра ди-
ци о нал ну кул тур ну ма ни фе-
ста ци ју у Ши ду.

- Про шлих го ди на на овој 
по зор ни ци су се из ре ђа ла 
мно га ве ли ка име на, ка ко 
за бав не та ко и на род не му-
зи ке. На овом пла тоу ге не-
ра ци је на ших нај мла ђих, 

учи ло се и учи из пр ве ру ке 
осно ва ма кул ту ре. Ме ња ле 
су се раз ли чи те вла сти, раз-
ли чи ти ди рек то ри и управ ни 
од бо ри, али ова ма ни фе ста-
ци ја је оп ста ла и ре као бих 
да ове го ди не до жи вља ва 
сво ју кул ми на ци ју и по ду-
жи ни тра ја ња и по бро ју из-
во ђа ча. На ред них 28 да на 
ово ме сто ће би ти фа бри ка 
до брих ви бра ци ја и не са мо 
ово ме сто, не го ће и жа мор 
са кор зоа би ти сна жни ји и 
цео наш град ће би ти ве се-
ли ји и жи вљи. Ту сли ку же-
ли мо да по ша ље мо Ср би ји. 
Ми ни смо про вин ци ја не го 
јед на од кул тур них пре сто-
ни ца. На рав но, ни шта не би 
би ло ова ко да ни је кључ не 
по мо ћи од стра не пред сед-
ни ка Оп шти не и пред сед ни-
ка Скуп шти не оп шти не Шид, 
за то им се са овог ме ста 
за хва љу јем. У име кул ту ре, 
у име љу ба ви, са ве ром да 
нам сле де још мно га ова ква 
ле та, про гла ша вам ово 12. 
по ре ду Шид ско кул тур но ле-
то отво ре ним - ре као је Ма-
ле ше вић.

Већ на ред ног да на, у не-
де љу, 24. ју ла је одр жан 
кон церт Ша ке По лу мен те. 
То ком на ред них да на пред-
ви ђе ни су бо га ти кул тур ни 
са др жа ји, до ста до бре му зи-
ке и за ба ве за све уз ра сте, 
све до 19. ав гу ста ка да ће 
Шид ско кул тур но ле то би ти 
за тво ре но кон цер том Ма-
рин ка Ро кви ћа.  М. Н. 

ОТВО РЕ НО ШИД СКО КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО 

Шид ме сто до брих 
ви бра ци ја

Од 16. до 22. ју ла у ви ду игра-
о ни ца ко је су во ди ли про свет-
ни рад ни ци, на пла тоу ис пред 
Кул тур но обра зов ног цен тра, 
одр жа но је дру го Деч је кул тур но 
ле то. То ком се дам да на, ма ли-

ша ни из Ши да има ли су при ли ку 
да ужи ва ју у фол клор ним и еко 
ча ро ли ја ма, иг рама без гра ни-
ца, пле сним и му зич ким ча ро ли-
ја ма, а по след њег да на одр жан 
је ма скен бал „Шет ња за осмех“.

Деч је кул тур но ле то

Ди рек тор КОЦа Ср ђан Ма ле ше вић отво рио Шид ско кул тур но ле то

ГП БА ТРОВ ЦИ

Но ви тер ми нал

Ми ни стар ка гра ђе ви нар ства, са о-
бра ћа ја и ин фра струк ту ре у тех нич-
кој Вла ди Ср би је Зо ра на Ми хај ло-
вић, по се ти ла је про шлог пет ка, 22. 
ју ла, гра нич ни пре лаз Ба тров ци, где 
је за вр ше на пр ва фа за про ши ре ња 
гра нич ног пре ла за. Та ко ђе на ула ску 
у Ср би ју из Хр ват ске из гра ђен је 
но ви тер ми нал са 28 пар кинг ме ста, 
као и но ва тра ка за те рет на во зи ла 
и но ва ва га за ме ре ње во зи ла, чи ме 
се знат но убр за ва про ток ро бе, 
по ве ћа ва без бед ност, сма њу је 
ко руп ци ја и си ва еко но ми ја. Пред-
сед ник Оп шти не Шид Пре драг Ву ко-
вић ис та као је да је ово ве ли ка 
ствар за др жа ву, али ујед но и зна ча-
јан про блем за оп шти ну Шид, јер је 
овим про јек том око сто ти ну рад ни ка 
ра зних шпе ди ци ја из гу би ло свој 
по сао, због сма ње ња бро ја шпе ди-
ци ја и оста лих по моћ них рад њи. У 
не зва нич ном раз го во ру са ми ни-
стар ком Ми хај ло вић, пред сед ник 
Оп шти не Шид, до го во рио је ско ра-
шњу по се ту ми ни стар ке шид ској 
оп шти ни, ка ко би за јед нич ким сна га-
ма ра ди ли на ре ша ва њу на ста лог 
про бле ма. М. З.

ШИД 

Сређен улаз
у Општину

На кон ра до ва на адап та ци ји и 
ре но ви ра њу про сто ри ја у згра ди 
Оп штин ске упра ве у Ши ду за вр ше ни 
су и ра до ви на из град њи но вог ула за 
са дво ри шне стра не у згра ду Оп шти-
не. Но ви из гра ђен улаз при ла го ђен је 
ли ци ма са ин ва ли ди те том, а ускла-
ђен је са свим ва же ћим стан дар ди-
ма. Сва ли ца са ин ва ли ди те том од 
са да ће мо ћи не сме та но да уђу у 
згра ду Оп штин ске упра ве.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ку ће за
из бе гли це

У окви ру Ре ги о нал ног стам бе ног 
про гра ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је ко јег спро во ди „ЈУП ис тра-
жи ва ње и раз вој“ у са рад њи са 
Ко ме са ри ја том за из бе гли це и 
ми гра ци је, до де ље на је по моћ за 
фи нан си ра ње из град ње мон та жних 
ку ћа. Уго вор о по мо ћи су 25. ју ла у 
Град ској ку ћи пот пи са ла три из бе-
гла ли ца са те ри то ри је гра да: Не над 
Ву ле тић, Не бој ша Ко ва чић и Ва сиљ 
Рај шић. Овај про грам ће омо гу ћи ти 
да се трај но ре ши стам бе но пи та ње 
ове три из бе глич ке по ро ди це. Град 
Срем ска Ми тро ви ца је као и до 
са да по сре до вао у овом про јек ту. 
Иза бра ним ли ци ма је Упра ва за 
здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту 
жи вот не сре ди не пру жи ла ло ги стич-
ку по др шку у при ку пља њу до ку мен-
та ци је ко ја им је би ла нео п ход на за 
при ја ву.
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Си риј ци игра ли 
фуд бал у Сре му

Тра ди ци о нал ни Ви дов дан ски тур-
нир у ма лом фуд ба лу у Ада шев ци ма 
за вр шен је про шле сре де, 20. ју ла. 
Ове го ди не Ада шев ча ни су са по но-
сом, уго сти ли фуд бал ске еки пе на 
но во и згра ђе ним те ре ни ма, ко ји је 
адап ти ран за хва љу ју ћи до на ци ји Ује-
ди ње них на ци ја за раз вој, пре ко 
ја пан ске ам ба са де. 

На сам дан за вр шни це тур ни ра, 
ка да су про гла ше ни и ово го ди шњи 
по бед ни ци, од и гра на је и јед на не сва-
ки да шња утак ми ца ме ђу на род ног 
ка рак те ра, из ме ђу игра ча до ма ћих 
еки па и ми гра на та из Си ри је ко ји су 
сме ште ни на Мо те лу Ада шев ци. 
Овом при ја тељ ском утак ми цом же ле-
ла се по сла ти сли ка све ту ка ко Ко ме-
са ри јат за из бе гли це и ста нов ни ци 
овог де ла Сре ма, при хва та ју ми гран-
те и оп хо де се пре ма њи ма.

- Тур нир у ма лом фуд ба лу је ове 
го ди не про шао у нај бо љем ре ду, иако 
је због ра до ва на но вом те ре ну, тур-
нир ове го ди не по чео не што ка сни је 
не го прет ход них го ди на. Од лу чи ли 
смо се да од и гра мо и јед ну ме ђу на-
род ну утак ми цу са ми гран ти ма ко ји 
су сме ште ни код нас у Ада шев ци ма и 
у шид ској оп шти ни. Циљ ове утак ми-
це је сте да вра ти мо осмех на ли ца 
ми гра на та ко ји су да ле ко од сво јих 
до мо ва и да им ба рем на не ки на чин 
улеп ша мо бо ра вак на на шим про сто-
ри ма. То је ис кљу чи во при ја тељ ска 
утак ми ца, где не ма ни по бед ни ка ни 
гу бит ни ка, не го јед но став но нам је 
би ла же ља, да и они ви де да ми ов де 
ми сли мо на њих, али и да по ка же мо 
све ту ка ко се Ко ме са ри јат за из бе гли-
це у Ср би ји, оп хо ди пре ма ми гран ти-
ма - ис та као је пред сед ник Ме сне 
за јед ни це Ада шев ци Или ја Мир ко-
вић.

Фуд бал ска утак ми ца из ме ђу ми гра-
на та и до ма ћи на, иако је ре зул тат 
био у дру гом пла ну, за вр ше на је 
ре зул та том 5:5.

Еки па „Уни вер за ла“ из Ши да, ко ја је 
се у свим до са да шњим тур ни ри ма 
по ка за ла као не по бе ди ва еки па, 
по бед ник је и ово го ди шњег тур ни ра у 
ма лом фуд ба лу у Ада шев ци ма. У 
фи нал ној утак ми ци „Уни вер зал“ је 
по бе дио еки пу „Си не ма“ из Ши да, 
ре зул та том 4:1 и та ко по ше сти пут 
по нео на слов по бед ни ка тур ни ра. У 

бор би за тре ће ме сто, еки па „Сту дио 
Ца на“ по бе ди ла је еки пу „Са ле 
пе трол“ из Ши да, ре зул та том 6:5. За 
нај бо љег игра ча про гла шен је Ми лош 
Де ра јић, за нај бо љег стрел ца Вла ди-
мир Ве те ха и за нај бо љег гол ма на 
Ми лош Ма тић, члан по бед нич ке еки-
пе „Уни вер зал“ из Ши да. М. Н. 

ПЕ ТА „КР ЧЕ ДИН СКА БУЋ КА“ 

Ре кор дан улов
и број уче сни ка

У пе тој по ре ду ри бо ло вач ко - ту ри-
стич кој ма ни фе ста ци ји „Кр че дин ска 
бућ ка“ у Кр че ди ну, одр жа ној 16. и 17. 
ју ла, уче шће је узе ло 54 так ми ча ра. 
Иако је оба да на так ми че ња пра ти ло 
из у зет но ло ше вре ме, оста ће упам-
ће но по ве ли ком бро ју еки па и 
ре корд ном уло ву. 

Пр во ме сто при па ло је Иго ру Уча је-
ву и Не на ду Дра шко ви ћу из Зе му на. 
Дру го ме сто и ре кор дан улов од 16,8 
ки ло гра ма има ли су Ни ко ла Ба лаћ и 
Пе тар Лу јић из Зе му на, док је тре ће 
ме сто при па ло Дра шку Не ме ту и Бра-
ни сла ву Фа би ја ну из Ста ре Па зо ве.

- Тре ћи пут осва ја мо пр во ме сто у 
Кр че ди ну и ве о ма смо срећ ни због 
то га, јер нам ни су при ја ли ки ша, 
ве тар и хлад но вре ме ко је је пра ти ло 
све так ми ча ре. Ма ло зна ња, ма ло 
сре ће и до бро по зна ва ње те ре на су 
до при не ли да овог пу та оства ри мо 
улов од укуп но 17 ки ло гра ма – ис ти чу 
по бед ни ци Игор Уча јев и Не над Дра-
шко вић из Зе му на.

Ор га ни за то ри, са да већ тра ди ци о-
нал не ма ни фе ста ци је ко ја про мо ви-
ше при род не ле по те Ду на ва и Кр че-
ди на су За ви чај но дру штво „Иг њат 
Бо кур“ из по ме ну тог ин ђиј ског се ла и 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја оп шти не 
Ин ђи ја уз по кро ви тељ ство ло кал не 
са мо у пра ве. Пред став ни ци Ту ри стич-
ке ор га ни за ци је ка жу да ће пе та 
„Кр че дин ска бућ ка“ оста ти упам ће на, 
пре све га, по ре корд ном по је ди нач-
ном уло ву и бро ју еки па.

- Ове го ди не има мо 27 еки па ко је 
бро је по два так ми ча ра и углав ном су 
у пи та њу ри бо лов ци ко ји до ла зе сва-
ке го ди не из це ле Вој во ди не, а ту су и 
так ми ча ри из Се ге ди на ко ји до ла зе 
већ пе ту го ди ну за ре дом и во ле да се 

дру же са на ма. Ове го ди не на гра ди-
ли смо три еки пе и нај ве ћи по је ди-
нач ни улов, а нај бо љи ма су до де ље-
ни пе ха ри, за хвал ни це и вред не 
на гра де - ис та кла је Ма ја Бо шњак, 
ди рек то ри ца Ту ри стич ке ор га ни за ци-
је оп шти не Ин ђи ја, до да ју ћи за крај 
да је „Кр че дин ска бућ ка“, јед на у ни зу 
ма ни фе ста ци ја по ко ји ма је Ин ђи ја 
по зна та у Сре му али и це лој на шој 
зе мљи.

АМЕ РИЧ КИ ФУД БА Л

Ка де ти Индианса
шам пи о ни Ср би је

Еки па Меридиан Индианс сре ди-
ном ју ла осво ји ла је шам пи он ску 
ти ту лу у ка те го ри ји ка де та (У17), 
по што је у фи на лу по бе ди ла вр шња-
ке из Ја го ди не, еки пу БлекХорнетс, 
са 34:6. Ин ђин ча ни ма је ово дру ги 
осво је ни тро феј у се зо ни, на кон што 
су ти ту лу нај бо љих сте кли и у окви ру 
Пи о нир ске флег ли ге Ср би је (У15). 

Алек сан дар Бор ко вић про гла шен је 
за нај ко ри сни јег игра ча фи на ла ко ји 
је пред во дио тим из Ин ђи је до по бе де 
са три по стиг ну та тач да у на тр ча њем, 
док је два пу та па сом аси сти рао хва-
та чи ма Ми ло шу Ка ти ћу и Ста ни сла ву 
Ни че ти ну. Нај ве ћи ути сак оста вио је 
на пад еки пе из Ин ђи је, ко ји је то ком 
чи та вог ме ча функ ци о ни сао го то во 
без гре шке, осла ња ју ћи се под јед на-
ко и на игру тр ча њем и на пас игру. 

Осим ме да ља и пе ха ра за шам пи о-
не и ви це шам пи о не, Срп ска асо ци ја-
ци ја аме рич ког фуд ба ла на гра ди ла 
је, у са рад њи са тре не ри ма, и нај бо-
ље по је дин це у гру па ма „Се вер“ и 
„Југ“. Ста туа нај ко ри сни јег игра ча 
„Се ве ра“ при па ла је Ми ло шу Ка ти ћу 
из Меридиан Индианса док је Де јан 
Срећ ко вић из еки пе Блек Хорнетс 
про гла шен нај бо љим у гру пи „Југ“.

СА АФ је, под се ћа мо, пр ви пут ове 
го ди не по кре ну ла ка дет ско так ми че-
ње за игра че до 17 го ди на. Шест 
ти мо ва по де ље но је у гру пе „Се вер“ и 
„Југ“, а на кон плеј-офа фи на ле је 
одр жа но у Ин ђи ји 17. ју на на те ре ну 
СЦ „Ле је“, у ор га ни за ци ји клу ба Ин ђи-
је и Срп ске асо ци ја ци је аме рич ког 
фуд ба ла.

М. Ђ. 
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ОВАН: Уко ли ко вас 
ири ти ра не чи је ско ро 
ри гид но по на ша ње у 
по слов ном окру же-

њу, из бе га ва те ди рек тан су срет 
са том осо бом. Пре ви ше аро-
ган ци је са ва ше стра не мо же 
до дат но да ис ком пли ку је за јед-
нич ки до го вор о по слов ној 
са рад њи.   Из бе га вај те так ми-
чар ске си ту а ци је. 

БИК: Оче ку ју вас 
раз ли чи ти про бле ми 
у ко му ни ка ци ји са 
по слов ним парт не-

ри ма. Не ко се тру ди да вас уве-
ри у сво је до бре на ме ре, али 
вам је ја сно да ства ри из гле да ју 
не у вер љи во и дру га чи је од оно-
га што вам се пре до ча ва. 
По треб но је да раз у ме те не чи ју 
емо тив ну сла бост или не мо гућ-
ност да ис пу ни ва ша оче ки ва-
ња.

БЛИ ЗАН ЦИ: Уко ли ко 
вам је ста ло да 
по бољ ша те свој 
од нос са по слов ним 

парт не ри ма, при хва ти те не чи ји 
са вет. Све што је до бро мо же 
би ти и бо ље, под усло вом да 
уло жи те свој мак си мум и да 
пре ко ра чи те не ке су бјек тив не 
гра ни це. За до вољ ство у љу бав-
ном од но су мо же да вам до ча ра 
са мо она осо ба ко ја до бро 
по зна је ваш укус. 

РАК: Не тре ба да 
оче ку је те зна чај не 
про ме не у сво јој око-
ли ни или да се ба ви-

те ве ли ким ин ве сти ци ја ма. 
Пре пу сти те дру ги ма да се над-
ме ћу у си ту а ци ја ма ко је пре ва-
зи ла зе ва ше зна ње или про фе-
си о нал но ис ку ство. Без об зи ра 
на сво је емо тив но ста ње, не 
мо же те иг но ри са ти не чи је при-
су ство. 

ЛАВ: Ако вам је ста-
ло да са чу ва те лич-
но до сто јан ство у 
дру штву са рад ни ка, 

бу ди те за ни јан су дру га чи ји и 
до вољ но хра бри да се су о чи те 
са њи хо вим зах те ви ма или 
но вим иза зо ви ма. Из бе га ва ње 
исти не пред ста вља по гре шан 
из бор. Не мо же те да оста не те 
рав но ду шни у раз ли чи тим си ту-
а ци ја ма пред бли ском осо бом.

ДЕ ВИ ЦА: Де лу је те 
не по вер љи во пред 
с а  р а д  н и  ц и  м а , 
по треб не су вам, 

но ве ин фор ма ци је ка ко би сте 
раз ја сни ли за јед нич ке ди ле ме. 
По слов ним не спо ра зум мо же 
да ство ри до дат не про бле ме, 
сто га бу ди те опре зни ји ко ме 
или шта обе ћа ва те. Не ма раз-
ло га да се ола ко по и гра ва те са 
не чи јим осе ћа њи ма. Раз ми сли-
те до бро, јер све што чи ни те 
оста вља траг у за јед нич ком 
жи во ту.  

ВА ГА: Уко ли ко сте 
не за до вољ ни не чи-
јим по на ша њем или 
од го во ри ма ко је 

до би је те од свих са рад ни ка, 
раз ми сли те на ко ји на чин тре ба 
да об но ви те по слов ни ди ја лог. 
Нај лак ше је кри ви цу при пи са ти 
дру ги ма, али на та кав на чин 
ни шта не ре ша ва те. Не ма раз-
ло га да се пре ви ше про ти ви те 
парт не ро вим же ља ма пре или 
ка сни је не ко ће по пу сти ти. 

ШКОР ПИ ЈА: Пре те-
ру је те у сво јим зах те-
ви ма и у по тре би да 
се упли ће те у не чи је 

пла но ве. Бу ди те уз др жа ни и на 
не га тив не ко мен та ре, не мој те 
од го ва ра ти по слич ном прин ци пу. 
По жељ но је да под сти че те по зи-
тив ну ат мос фе ру у сво јој око ли-
ни. Ва жно је да кон тро ли ше те 
сво је уну тра шње кон флик те. 

СТРЕ ЛАЦ: Су срет са 
јед ном осо бом 
мо жда ни је ис пу нио 
сва оче ки ва ња али 

са чу вај те при себ ност ду ха. Пре-
о ста је вам да раз ми сли те о 
не ком ал тер на тив ном ре ше њу. 
За са да не успе ва те у пот пу но-
сти да оства ри те сво је емо тив-
не на ме ре. Ста ло вам је да 
бу де те у не чи јем дру штву али 
чи ни вам се да све че шће на ла-
зи те на из ве сне зна ке од би ја ња. 

ЈА РАЦ: Не мој те се 
за ва ра ва ти да је 
исти на све оно што 
чу је те или да не чи ја 

обе ћа ња пред ста вља ју до вољ-
ну га ран ци ју за по слов ни до би-
так. Не ко мо же да вас из не на ди 
на по ма ло ру жан на чин или без 
об ја шње ња за сво је по ступ ке. 
Де лу је те уз не ми ре но. Бо ље је 
да при хва ти те парт не ро ву иде ју 
не го да про во ци ра те  но ву 
љу бо мор ну сце ну.

ВО ДО ЛИ ЈА: При хва-
ти те но ву иде ју или 
за да так ко ју пред ла-
жу ва ши са рад ни ци. 

На ла зи те се у кре а тив ној фа зи и 
има те до вољ но енер ги је. За јед-
нич ки успех пред ста вља нај бо-
љи вид ре кла ме у ра зним 
по слов ним су сре ти ма. Обра ти-
те па жњу на осо бу ко ја вас 
по сма тра по ма ло за љу бље ним 
по гле дом. При у шти те се би оми-
ље ну за ба ву. 

РИ БЕ: Де лу је те оп те-
ре ће но раз ли чи тим 
оба ве за ма та ко да 
вам не до ста ју ди пло-

мат ски ма ни ри у су сре ту са 
са рад ни ци ма. Свој по слов но-
фи нан сиј ски ста тус мо же те да 
про ме ни те на бо ље под усло-
вом да вас за шти ти јед на ути-
цај на осо ба. Раз ми сли те на ко ји 
на чин тре ба да пре ва зи ђе те 
по ро дич не не спо ра зу ме. При ја-
ће вам бо ра вак у при ро ди. 

VREMEPLOV
27. јул

1839. По чео Опи јум ски рат 
Ки не и Ве ли ке Бри та ни је, 
ка да су ки не ске вла сти у лу ци 
у Кан то ну за пле ни ле и уни-
шти ле 20.000 сан ду ка опи ју-
ма. 
1841. У дво бо ју по ги нуо ру ски 
пи сац Ми ха ил Јур је вич Љер-
мон тов. 

28. јул
1914. Аустро-Угар ска је об ја-
ви ла рат Ср би ји, ме сец да на 
по сле атен та та на пре сто ло-
на след ни ка Фран ца Фер ди-
нан да у Са ра је ву. Да љи ток 
до га ђа ја до вео је до Пр вог 
свет ског ра та. 

29. јул
1948. На ста ди о ну „Вем бли“ у 
Лон до ну отво ре не су пр ве 
Олим пиј ске игре по сле Дру гог 
свет ског ра та.
1981. У ка те дра ли Све тог 
Па вла у Лон до ну вен ча ли су 
се на след ник бри тан ског пре-
сто ла, принц од Вел са Чарлс 
и Да ја на Спен сер. 

30. јул
1930. Уру гвај је у Мон те ви деу, 
по бе дом у фи на лу Пр вог 
свет ског фуд бал ског пр вен-
ства над Ар ген ти ном од 4:2, 
по стао пр ви свет ски шам пи он 
у фуд ба лу. 
2001. Ка на да је пр ва др жа ва 
на све ту ко ја је, упр кос ве ли-
ким про те сти ма ле ка ра, 
до зво ли ла те шким бо ле сни-
ци ма да уз га ја ју ма ри ху а ну и 
ко ри сте је за ле че ње.

31. јул
1648. У бор би с Тур ци ма по ги-
нуо је про сла вље ни срп ски 
ју нак из Рав них Ко та ра Вук 
Ман ду шић, уз Сто ја на Јан ко-
ви ћа и Или ју Сми ља ни ћа нај-
о ми ље ни ји ју нак на род не 
ускоч ке епи ке.
1941. Не мач ки мар шал Хер-
ман Ге ринг дао је пи сме ну 
ди рек ти ву ше фу по ли ци је Рај-
нхар ду Хај дри ху да са чи ни 
на црт пла на за ис тре бље ње 
европ ских Је вре ја („ко нач но 
ре ше ње“).

1. ав густ
1936. Адолф Хи тлер отво рио 
је у Бер ли ну XI олим пиј ске 
игре. 
1990. Ирач ка вој ска на па ла 
Ку вајт и оку пи ра ла га за је дан 
дан. 

2. ав густ
1802. На по ле он Бо на пар та 
про гла шен за до жи вот ног 
кон зу ла Фран цу ске, што му је 
да ло пра во да име ну је 
на след ни ка. 
1903. У Ма ке до ни ји по чео 
Илин ден ски уста нак за осло-
бо ђе ње од тур ске вла сти, 
то ком ког је ство ре на Кру шев-
ска ре пу бли ка. Ре пу бли ка се 
одр жа ла 11 да на, уста нак угу-
шен у кр ви. 

HOROSKOP

Сре да, 27. (14) јул 
Све ти апо стол Аки ла; Пре по-
доб ни Ни ко дим

Че твр так, 28. (15) јул 
Све ти му че ни ци Ки рик и Ју ли-
та; Све ти Вла ди мир Ру ски

Пе так, 29. (16) јул 
Све ште но му че ник Ати но ген; 
Све та му че ни ца Ју ли ја

Су бо та, 30. (17) јул 
Све та ве ли ко му че ни ца Ма ри-
на – Ог ње на Ма ри ја

Не де ља, 31. (18) јул 
Све ти му че ник Еми ли јан; 
Све ти му че ник Ја кинт

По не де љак, 1. ав густ (19. јул) 
Преп. Ма кри на; Св. Сте фан, 
Де спот срп ски и Преп. Ев ге-
ни ја (Ла за ре вић)

Уто рак, 2. ав густ (20. јул) 
Све ти про рок Или ја – Илин-
дан; Све ти Или ја Гру зиј ски 

Crkveni
kalendar

• Рад је створио човека, 
а човек празник рада.
• Ко данас ради за 
двојицу, сутра му се 
натовари и трећи.
• Ко има брата џелата, 
најмање се намучи. 

Ко бо ја ги
сла до лед

Са стој ци: 2 ба на не, 200 г 
ма ли на (или дру го во ће по 
из бо ру).

По сту пак: До бро охла ђе не 
ба на не исец ка не на ко лу ти ће 
ста ви ти у блен дер, до да ти 
хлад не ма ли не и ис па си ра ти. 
До би је ну сме су си па ти у ча ше 
за сла до лед и по же љи укра си-
ти све жом на ном, си ру пом од 
ма ли не и сит но сец ка ним ора-
ша стим пло до ви ма.



NOVINE
SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK •GODINA XVI

27. JUL 2016. • BROJ 762 • CENA 50 DINARAM

MILAN KOVA^EVI]: Stranka me nije zaboravila

U TUNELU USRED 
MEDIJSKOG MRAKA

\OR\E RADINOVI]:
Stara Pazova „uvozi“
radnike iz celog Srema 

СУР ДУК: ЖИ ВОТ МЛА ДИХ НА СЕ ЛУ

Се ло мо је леп ше од Па ри за

ДанилоДроњакизСурдукасвојим
примером показује како се воли
село, како можеш бити млад и

бавитисепољопривредомидатоније
срамота.Онјепренеколикомесецире
шиодапокажекакоСурдукимавелики
туристичкипотенцијал,тејеоддедине
кућестаре128годинанаправиоетно
кућу.Одмалена се уз оцабавипољо
привредом, узгаја свиње и обрађује
земљу, те не чудишто је овај вредни
младићодлучиодасвимпосетиоцима
понуди нешто више. Поред обиласка
аутентичне сремачке кућице са ста
римпредметиманаовомместумогусе
пробатидомаћипроизводипопут чва
рака, кобасицаидомаћихштрудлиса
макомиорасима,Данилоћеускороу
двориштунаправитимализооврт,где
ћенајмлађииматиприликудасеиграју
саживотињама,моћићедајашупони
ја, хранекокошке,вијетнамскесвиње,
овце,прасићеикоње.
Пресамонеколикомесецидошао

сам на идеју да промовишемСурдук,
село у којем самрођени у којемжи
вимуправокрозетно кућу,традици
ју, најбољу сремачку храну и обичаје
овдашњег становништва. Требало је
достамаштедасеентеријеросмисли,
алијеолакшавајућаоколностбилато
што је доста предмета остало одмо
јебаке,пресвегамислимнањенуде
војачкуспремукојусамискористиоза

украшавањеунутрашњостиетнокуће
– кажеДанилоиистичеда се у етно
кућимогупробатисамодомаћиспе
цијалитети.
Собзиромдаживимнаселусасвим

логичнојебилодасетаквахрананађе
ујеловникуресторанакојифункциони
шеуоквируетнокуће.Свепроизво
димосамиинашимгостимаможемода
понудимо 100 одсто здраву храну, јер
све намирнице неопходне за припре
мујелаузгајамсам,аспецијалитетисе
праве по старинским рецептима моје
мајке,бакеипрабаке који сепреносе
сгенерацијенагенерацију–додајеДа
нило.
Данилосепољопривредомбави„од

малихногу“,свако јутроустајеушест
часова и како каже, није му тешко.
Стигне све, да намири стоку, прибави
свешто јенеопходнозаетно  кућуи
као сваки млади човек вече посвети
себиидружењусасвојимвршњацима
аопетсдругестране,разликујесеод
свихњих,јерволиселоинипокојуце
нунећегасеодрећи.
Бављењепољопривредомјепоро

дична традиција коју сам ја наследио
одсвогоца.Имамоко80јутараземље
којуобрађујемузпомоћсестреироди
теља. Узгајамо лубенице, кукуруз, је
чам,жито,пшеницуидржимооко170
свиња,којепродајемоалињиховоме
сокористимоизаприпремухранеуре

сторану–кажеДанилоидодаје:
 Није лако бити пољопривредник,

можелеподасеживи,алиузцелоднев
нирадпоручујеовајмладићузширок
осмехиприсећасекакогајеотацјош
одранихшколскихданабудиотачноу
шестчасоваујутрокакобисањимхра
ниостокуирадионањиви.Данасмује
захваланнатоме, јер јестекаорадне
навикекојимасевеомамалибројње
говихвршњакаможепохвалити.

Сурдук има око 1.500 становника
и одличан географски положај,
јер ту јеДунав,а унепосредној

близини су Инђија, Стара Пазова као
иБеоградиНовиСад.Великибројви
кендашатокомгодинепосетиовосело
које је назив добило по турској речи
„провалија“.
Планмијеижељаданашимпосе

тиоцимаускоропонудимивожњуфи
јакером,будућида јеСурдукпознати
по фијакеријади и добрим коњима, а
имаће прилику да уз тамбураше раз
гледају, по мени, једно од најлепших
сремскихсела.Поредтога,имамидеју
да организујем излете наДунав и во
жњучамцемзаонекојивишеволереку
–кажеДанило.
За крај овај двадесетједногодишњи

младићпоручујемладимадатребада
останунаселу,јернетребадасепла
шерада,коликорадиштоликоиимаш,
поручујеДанило. М. Ђ.

Ни је ла ко би ти по љо при вред ник, мо же ле по да се жи ви, али уз це ло днев ни рад, 
по ру чу је Да ни ло Дро њак уз ши рок осмех и при се ћа се ка ко га је отац још од ра них 
школ ских да на бу дио тач но у шест ча со ва ују тро ка ко би са њим хра нио сто ку и 
ра дио на њи ви. Да нас му је за хва лан на то ме, јер је сте као рад не на ви ке ко ји ма се 
ве о ма ма ли број ње го вих вр шња ка мо же по хва ли ти

Да ни ло Дро њак са го сти ма у ет но - ку ћи


