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Рутадуга400километара
Јед на од нај ве ћих ор га ни зо ва них 

ре кре а тив них ви ше днев них пло
вид би у на шој зе мљи ре га та „Ре ка“ 

одр жа на је че твр ти пут ове го ди не у пе
ри о ду од 30. ју ла до 13. ав гу ста. Пре ко 
200 на у ти ча ра из Бе о гра да, Но вог Са
да, Ста ре Па зо ве, Срем ске Ми тро ви це 
и Ко ви на са вла да ли су ру ту ду гу око 
400 ки ло ме та ра за 15 да на. Уче сни ци 
реч но  еко ло шког ка ра ва на об и шли су 
не ко ли ко де се ти на ме ста уз оба лу Ду
на ва, Ти се и Бе ге ја, а пло ви ло се и ка
на лом Ду нав  Ти са  Ду нав. 

Старт и циљ ре га те био је у Ста рим 
Ба нов ци ма. Уче сни ци су се са пет на е
сто днев ног пу та вра ти ли пу ни по зи тив
них ути са ка. Ме ђу њи ма би ли су Сне
жа на Цве ти но вић и Жи во рад Јо ва но вић 
из Бе о гра да. Жи во рад уче ству је у ре га
ти од са мог по чет ка, док је Сне жа на по 
пр ви пут за пло ви ла ре ком.

 Ми смо не што ра ни је кре ну ли из Бе
о гра да и уче сни ци ма ре га те при кљу чи
ли смо се у Ти те лу. Пу ни смо ути са ка, 
про сто смо ужи ва ли у ле пом вре ме ну 
ко је нас је пра ти ло од по чет ка па све до 
кра ја ре га те и не мам ни јед ну за мер ку, 
сем да је мо гло да по тра је ду же. Но, ми 
не за вр ша ва мо свој пут у Ста рим Ба
нов ци ма већ на ста вља мо да ље – ис
та као је Жи во рад Јо ва но вић, уче сник 
ре га те из Бе о гра да.

 Ја сам за раз ли ку од Жи во ра да пр
ви пут на ре га ти и мој мо тив је био, пре 
све га, бо ра вак на во ди а за тим и дру
же ње, ко је је би ло од лич но. Без об зи ра 
што се не по зна је мо, сви смо јед но, упу
ће ни јед ни на дру ге, има мо вре ме на ко
ли ко хо ће мо и упра во тај со ци јал ни мо
ме нат нам је нај ва жни ји. Дру жи ли смо 
се то ком це ле пло вид бе, за јед но је ли и 
пи ли, иако нас има раз ли чи тих го ди на 
и про фе си ја – ка же Сне жа на Цве ти но
вић.

Ре га та „Ре ка“ ове го ди не, по пр ви 
пут, до би ла је и ме ђу на род ни ка рак тер. 

Уче сни ци су пре шли гра ни цу на ше др
жа ве и три да на бо ра ви ли у Ма ђар ској 
тач ни је у Се ге ди ну ода кле но се са мо 
ле пе ути ске.

 Дра го ми је што смо се на кон 15 
да на вра ти ли у Ста ре Ба нов це ода кле 
смо и кре ну ли 30. ју ла. Са овог пу то ва
ња но си мо са ме ле пе успо ме не и дра го 
ми је што то ми шље ње са мном де ле 
и уче сни ци ре га те. Ни је би ло ла ко ор
га ни зо ва ти јед но ова кво пу то ва ње али 
сад већ мо гу ре ћи да смо за до вољ ни, 
ни је би ло ни ка квих про бле ма, сви су 
би ли го сто љу би ви и има ли смо све што 
нам је би ло по треб но, па чак нас је и 
вре ме по слу жи ло – ис та кла је Дра га на 
Зо рић, ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни за
ци је Оп шти не Ста ра Па зо ва.

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Оп шти не 
Ста ра Па зо ва ујед но је и ор га ни за тор 
ре га те „Ре ка“ уз по кро ви тељ ство Оп
шти не Ста ра Па зо ва. На пу ту од Ста

рог Слан ка ме на до Ста рих Ба но ва ца 
ре га та ши ма се при дру жио пр ви чо век 
Оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди
но вић.

 Ре га та „Ре ка“ од са мог стар та има 
по др шку ло кал не са мо у пра ве. Ми слим 
да је ово је дан ве о ма до бар про је кат 
и на дам се да ће сле де ће го ди не би ти 
још ви ше пло ви ла као и да ће се ки ло
ме тра жа ко ју пре ла зе ре га та ши са мо 
по ве ћа ва ти. Ја сам љу би тељ Ду на ва и 
дра го ми је што сам им се при дру жио на 
овом  крат ком пу ту од 20 ки ло ме та ра – 
ре као је Ра ди но вић.

По ред Ра ди но ви ћа, дру гу го ди ну 
за ре дом, ре га та ши ма се при дру
жи ла и ам ба са дор ка Ку бе у Ср би

ји Мај ра Ру из Гар си ја ко ја се за хва ли ла 
ор га ни за то ри ма на по зи ву.

 Дру ги пут уче ству јем на ре га ти и ја 
сам због то га ве о ма срећ на. Све ми се 
до па ло и за и ста ме ра ду је чи ње ни ца о 
на прет ку и раз во ју оп шти не Ста ра Па
зо ва. Ми смо да нас ис ко ри сти ли уче
шће на овој див ној ма ни фе ста ци ји ка ко 
би про сла ви ли 13. ав густ, 90. ро ђен дан 
Фи де ла Ка стра. Хва ла на по зи ву и ви
ди мо се сле де ће го ди не – ис та кла је 
Ру из Гар си ја.

Не тре ба да чу ди што је ам ба са дор
ка Ку бе узе ла уче шће у ре га ти „Ре ка“ 
јер су Ста ра Па зо ва и по ме ну та зе мља 
уско по ве за ни. Ве же их јед на не сва ки
да шња ма ни фе ста ци ја под на зи вом 
„Да ни Ку бе“ у Ста рој Па зо ви ко ја се 
одр жа ва сва ке го ди не у ма ју у ор га ни
за ци ји Цен тра за кул ту ру, Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је Оп шти не Ста ра Па зо ва и 
Кан це ла ри је за мла де Оп шти не Ста ра 
Па зо ва уз по кро ви тељ ство ло кал не са
мо у пра ве. 

Ка ко је ре кла ам ба са дор ка Ку бе, а 
по твр ди ли на у ти ча ри уче сни ци ово го
ди шње ре га те „Ре ка“, жељ но иш че ку ју 
сле де ћу го ди ну и но ви су срет на Ду на ву.

М.Ђ.

ЂорђеРадиновић,председник
ОпштинеСтараПазова
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На по след њој сед ни ци Скуп шти
не Гра да Срем ска Ми тро ви ца, 
ко ја је одр жа на про шлог пет ка, 

12. ав гу ста, са 43 гла са за и 10 про тив 
из гла сан је но ви це нов ник услу га ЈКП 
Во до вод. До шло је до по ве ћа ња це не 
во де и од во ђе ња от пад них во да за пет 
од сто и то за до ма ћин ства, ви кенд на
се ља, шко ле, пред школ ске уста но ве, 
здрав стве ни цен тар, Вој ску Ср би је и 
Ка зне но по прав ни за вод. Уме сто ста ре 
це не од 39,05 ди на ра по ме тру куб ном, 
но ва це на из но си 41 ди нар без ПДВа, 
док је но ва це на ка на ли за ци је уме сто 
19,54 ди на ра са да 20,52 ди на ра по ме
тру куб ном без ПДВа. Но ви це нов ник 
ва жи од 1. ју ла.

Ка ко ис ти че гра до на чел ник Вла ди
мир Пет ко вић це на во де је за два ди
на ра ве ћа, али је и да ље нај ни жа у 
окру же њу. 

 У пи та њу је ре дов но по ве ћа ње 
це на од све га пет од сто. Во до вод је 
у по след њих 10 да на имао 25 хит них 
ин тер вен ци ја на во до вод ној мре жи, 
што зна чи да во до вод на мре жа ни је 
ре кон стру и са на го ди нама. Ми слим да 
је са да шња це на во де при сту пач на за 
гра ђа не Срем ске Ми тро ви це – из ја вио 
је Пет ко вић. 

По ре чи ма но вог в.д. ди рек то ра ЈКП 

Во до вод Бо ри сла ва Ба би ћа, из ме на 
це не во де је пла ни ра на још по чет ком 
го ди не и усво је на је пла ном и про гра
мом за 2016. До по ску пље ња је до шло 
због по ве ћа них тро шко ва про из вод ње 
во де и одр жа ва ња во до вод не и ка на
ли за ци о не мре же. 

На днев ном ре ду су се на шле и из
ме не по сло ва ња уста но ва кул ту ре, 
спор та и ту ри зма и то: Би бли о те ке 
„Гли го ри је Во за ро вић“, Га ле ри је „Ла
зар Во за ре вић“, За во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре, По зо ри шта „До
бри ца Ми лу ти но вић“, Исто риј ског ар
хи ва „Срем“, Цен тра за кул ту ру „Сир
ми ју март“, Му зе ја Сре ма, Уста но ве за 
не го ва ње кул ту ре „Срем“, Ту ри стич
ке ор га ни за ци је, По слов но спорт ског 
цен тра „Пин ки“ и Атлет ског ста ди о на. 
Усво је на је из ме на про гра ма по сло
ва ња Аген ци је за ру рал ни раз вој и 
до пу на про гра ма по сло ва ња и фи нан
сиј ског пла на Пред школ ске уста но ве 
„Пче ли ца“ за 2016. го ди ну. Ови про
гра ми су ускла ђе ни са од лу ком о ре
ба лан су бу џе та Гра да, ко ји је усво јен 
26. ју ла. 

Од бор ни ци су усво ји ли и из ме ње
ну од лу ку о утвр ђи ва њу рад но прав
ног ста ту са ли ца ко ја би ра Скуп шти на 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца, на осно ву 

ко је и пред сед ник Скуп шти не и ње гов 
за ме ник мо гу би ти на стал ном ра ду у 
Скуп шти ни гра да.

На овој сед ни ци је од лу че но да 
Град ска упра ва за по љо при вре ду и 
за шти ту жи вот не сре ди не бу де над ле
жна за спро во ђе ње по ступ ка ски да ња 
усе ва са 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 ко је се ко ри сти 
без прав ног осно ва. Усво јен је и Ста тут 
ЈП за по сло ве ур ба ни зма Ур ба ни зам 
Срем ска Ми тро ви ца.

Јед на од та ча ка днев ног ре да око 
ко је се во ди ла по ле ми ка би ла је од
лу ка Над зор ног од бо ра ЈКП То пли фи
ка ци ја о рас по де ли до би ти за 2015. 
го ди ну. Про шло го ди шња оства ре на 
не то до бит овог пред у зе ћа из но си 
24.803.707,53 ди на ра и по ло ви на се 
упла ћу је у бу џет Гра да, осни ва чу. 

Ка ко је за го вор ни цом ис та као Алек
сан дар Про да но вић из од бор нич ке гру
пе Ује ди ње на опо зи ци ја Ми тро ви це, 
це не ко му нал них услу га се по ве ћа ва ју, 
ка ко би се до би ти тих јав них пред у зе ћа 
упла ћи ва ле у град ски бу џет.

Митровачкиодборнициизгласалиновуценуводе

На кра ју скуп штин ског за се да ња 
пред став ник опо зи ци је Алек сан дар 
Про да но вић по ста ви о је не ко ли ко од
бор нич ких пи та ња. Од ми тро вач ког 
гра до на чел ни ка тражио је одговор на 
питање чи ји је сплав на су кан на пла жи 
у Срем ској Ми тро ви ци и због че га ин
спек ци ја ни је из да ла на лог вла сни ку за 
ње го во укла ња ње.

На чел ни ка град ске упра ве за бу џет 
шеф опо зи ци је је пи тао сле де ће: 

 С об зи ром да по ли тич ким стран ка
ма при па да од ре ђе на су ма нов ца ве
за но за број од бор ни ка у Скуп шти ни 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца, да ли је у 
прет ход ним го ди на ма сред ства ко ја 
су при па да ла Де мо крат ској стран ци 
на име од бор ни ка у Скуп шти ни Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца пре ба ци вао на 
не ки дру ги ра чун осим на ра чун Де мо
крат ске стран ке. И ако је то ра ђе но, ја 
знам да је ра ђе но, на ко ји на чин и ко је 
под нео тај зах тев да се но вац не пре
ба ци на ра чун Де мо крат ске стран ке, 
већ на тај дру ги ра чун – на во ди Про
да но вић.

Про да но ви ћа је за ни ма ло и по ко
јој це ни је вр ше но суд ско по рав на ње 
са прав ним и фи зич ким ли ци ма ко ја 
су про тив прав но ко ри сти ла по љо при
вред но зе мљи ште у др жав ној сво ји ни 
на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро
ви ца. Ово од бор нич ко пи та ње је би ло 
упу ће но на чел ни ку град ске упра ве за 
по љо при вре ду. 

Одборничка
питања
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IZVESTAN
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– Че сто сам за овом го вор ни цом ис ти
цао ка ко су це не гре ја ња у Срем ској 
Ми тро ви ци ви со ке, док је до бит пред у
зе ћа То пли фи ка ци ја ишла и до 60 ми ли
о на ди на ра, а за ту су му се мо гла сма
њи ти це на гре ја ња пре ма гра ђа ни ма. 
Град је до шао на иде ју да кроз ви со ке 
це не ко му нал них услу га пу ни град ски 
бу џет, за то што се по слов ном по ли ти ком 
до шло до то га да кроз ре дов не при хо де 
бу џе та не мо гу да се фи нан си ра ју оба
ве зе Град и град ски бу џет је по вре ме но 
у бло ка ди – на во ди Про да но вић.

Ње го ве ре чи је де ман то вао на чел ник 
Град ске упра ве за бу џет и ло кал ни еко
ном ски раз вој Ду шко Ша ро шко вић.

 Бу џет ни је у бло ка ди, ре дов но из ми
ру је мо сво је оба ве зе, сер ви си ра мо све 
и не ма ка шње ња. Ни је иде ја да се бу џет 
пу ни из до би ти, већ је пра ви ло да ако су 
оства ре на сред ства имо ви ном Гра да да 
она при па да ју Гра ду – на во ди Ша ро шко
вић.

Гра до на чел ник Вла ди мир Пет ко вић 
ис ти че да су це не гре ја ња у Срем ској 
Ми тро ви ци слич не они ма у окру же њу, 
док је це на га са нај ни жа у Ср би ји. 

 За ко ном је пред ви ђе но да се по ло
ви на до би ти упла ћу је осни ва чу, а дру га 
по ло ви на оста је за ин ве сти ци је пред у
зе ћу. Што је ве ћа до бит, ве ћа су ула га ња 
у ин фра струк ту ру, ко ја се мо ра об на
вља ти – на гла ша ва гра до на чел ник.

На овој сед ни ци за в.д. ди рек то ре 
За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре и 
Ре ги о нал не де по ни је „Срем – Ма чва“ 
по ста вље ни су Љу би ша Шу ла ја и Не бој
ша По по вић, ко ји су и у прет ход ном 
пе ри о ду во ди ли ова пред у зе ћа. Обра зо
ван је и но ви Штаб за ван ред не си ту а ци
је Гра да Срем ска Ми тро ви ца, чи ји 
ко ман дант је гра до на чел ник Вла ди мир 
Пет ко вић, док је Жељ ко Но ва ко вић раз
ре шен ду жно сти чла на Са ве та за здра
вље, а на ње го во ме сто је по ста вљен 
но ви на чел ник Град ске упра ве за здрав
стве ну и со ци јал ну за шти ту Во ји слав 
Мир нић. Пред сед ник Скуп шти не То ми
слав Јан ко вић је на ја вио но ву сед ни цу 
град ског пар ла мен та за по че так сеп тем
бра, на ко јој би тре ба ло да се би ра ју 
ди рек то ри уста но ва кул ту ре, спор та и 
ту ри зма.

Би ља на Се ла ко вић
Фо то: Урош Ри сти во је вић

На са мом по чет ку скуп штин ског за се да
ња по твр ђен је пре ста нак ман да та од бор
ни ци ма са ли сте „Алек сан дар Ву чић – 
Ср би ја по бе ђу је“ Вла ди ми ру Са на де ру 
(пре стао ман дат), Ра до сла ву Је вре мо ви
ћу и Бра ни сла ву Не ди мо ви ћу (под не ли 
остав ке). Име но ва ни су но ви од бор ни ци 
са исте ли сте и то: Ни ко ла Те јић, Сло бо
дан Чи кић и Јо ва на Ка ран.

Но ви од бор ни ци

На последњој седници Скупштине 
града Сремска Митровица, 
одборника опозиције Дра га на Ми ло

ше ви ћа је за ни ма ло ко је од го во ран за 
ор га ни за ци ју Ми ни ги та ри ја де 5. ав гу ста у 
Срем ској Ми тро ви ци на Дан се ћа ња на 
250.000 прог на них Ср ба из Ре пу бли ке 
Срп ске Кра ји не.

 Ми тро ви ца је би ла до ма ћин Ми ни 
ги та ри ја де са још шест гра до ва у Ср би ји, 
али ни јед ном од тих шест гра до ва ни је 
па ло на па мет да ту ма ни фе ста ци ју ор га
ни зу ју баш 5. ав гу ста, ка да се у Ср би ји 
обе ле жа ва Дан се ћа ња. Очи глед но је да 
је не ко у Ср би ји по ме шао про сла ву Да на 
по бе де и обе ле жа ва ње Да на се ћа ња. Не 
мо гу да ве ру јем да ваш ма њин ски парт нер 
мо же да вас на ву че на ова ко та нак лед 
– по ру чио је Ми ло ше вић митровачким 
напредњацима. 

Десило се шта се десило. Док је Србија 
туговала, неки су и дернечили.

Што се тзв. мањинских партнера тиче, 
Милошевић је мислио на представнике 
митровачких Хрвата. Тачније,  
Демократског савеза Хрвата у Војводини 
(ДСХВ) из Сремске Митровице, који су на 
изборе ишли са Кендришићевом и 
Лемајићевом Демократском странком у 
Сремској Митровици. А ДС, упркос 
забрани од стране Бојана Пајтића, из све 
снаге, до последње ставке у буџету, 
подржава владајућу Српску напредну 
странку. Којој узгред та подршка и не 
треба.

Међутим, није све баш тако, иако би 
Лемајићу и његовим сателитима 

вероватно одговарало да терају спрдњу 
са напредњачким родољубљем.

Мала гитаријада, као предигра 
Зајечарске гитаријаде, одржана је у 
режији Канцеларије за младе, чији је 
координатор Лемајићев послушник Ненад 
Радмановић. Дотични Радмановић с 
поносом вели да гитаријада Сремску 
Митровицу није коштала ни динара, што 
вероватно сматра за позитивно, с обзиром 
на свеопшту кризу и скупоћу. Мада би овај 
историчар у покушају требао знати да није 
лепо дернечити на дан кад се у Србији 
држе парастоси. 

Представник ДСХВ Андреј Шпановић, 
кога Милошевић акцентује као „мањинског 
партнера“ у напредњачкој власти, 
вероватно се повезује са Радмановићем, 
јер се овај (Радмановић) налази на 
платном списку Центра за културу 
Сирмијумарт. Где је Шпановић до пре три 
године био директор. Што је све скупа под 
контролом функционера ДС Ненада 
Лемајића. Шпановић каже да ДСХВ нема 
никакве везе са организовањем 
митровачке гитаријаде на годишњицу 
„Олује“. Мада је многом митровачком 
Хрвату заиграло од радости срце у 
грудима на дан када је пао Книн. Али, 
свако своме јату хрли.

Оно што се десило у Митровици, тешко 
да има везе са нечијом намером. Али 
свакако има везе са ошљарењем и 
глупошћу. Али тако то бива у друштву где 
се башибозук и полусвет баве јавним 
пословима. Свашта нас је већ снашло, а 
питање је шта ће нас тек снаћи.
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БРА НИ СЛАВ НЕ ДИ МО ВИЋ НО ВИ МИ НИ СТАР ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

Сви ми тро вач ки ми ни стри

По ред Бра ни сла ва 
Не ди мо ви ћа, Срем ска 

Ми тро ви ца је да ла
још два ми ни стра
у но ви јој исто ри ји

гра да. Др Јо ван
Ба бо вић је од 1997.

до 2000. го ди не во дио 
та ко ђе ре сор

по љо при вре де
у вла ди Мир ка

Мар ја но ви ћа, док је 
Го ран Ма тић био

са ве зни ми ни стар
за ин фор ми са ње

од ок то бра 1999. до 
про ме на 2000. го ди не 

На сед ни ци На род не скуп шти не 
про шлог че тврт ка, 11. ав гу ста, 
Ср би ја је до би ла но ву вла ду, а 

Срем ска Ми тро ви ца ми ни стра. До ју че
ра шњи гра до на чел ник Бра ни слав 
Не ди мо вић и по ве ре ник Срп ске на пред
не стран ке у Срем ској Ми тро ви ци име
но ван је за ми ни стра по љо при вре де и 
за шти те жи вот не сре ди не. Он је на сле
дио Сне жа ну Бо го са вље вић Бо шко вић 
из Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је. 

Бра ни слав Не ди мо вић ро ђен је 1977. 
го ди не у Срем ској Ми тро ви ци. Основ ну 
шко лу и Гим на зи ју за вр шио је у род ном 
гра ду, а ди пло ми рао је на Прав ном 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Био је члан 
Де мо крат ске стран ке Ср би је и на из бо
ри ма 2003. го ди не иза бран је за на род

ног по сла ни ка са те ли сте. И на на ред
ним из бо ри ма, 2008. го ди не, би ран је 
за На род ну скуп шти ну, али је на ло кал
ним из бо ри ма по бе дио у тр ци за ме сто 
гра до на чел ни ка Срем ске Ми тро ви це, 
па се од лу чио за ту функ ци ју. На кон 
на пу шта ња ДССа осни ва Гру пу гра ђа
на „Вред на Ми тро ви ца“, ко ја је на ста ла 
об је ди ња ва њем ви ше не вла ди них 
ор га ни за ци ја. Пред се да ва ју ћи „Вред не 
Ми тро ви це“ име но ван је за гра до на
чел ник Срем ске Ми тро ви це 2012. го ди
не, а ње го ва од бор нич ка гру па у ло кал
ном пар ла мен ту има ла је 15 од бор ни
ка. У ја ну а ру 2015. пре шао је у Срп ску 
на пред ну стран ку, као и нај ве ћи број 
чла но ва „Вред не Ми тро ви це“. Не ди мо
вић је пре у зео Град ски од бор СНС од 

Но ва Вла да Ср би је има 19 ми ни ста ра, 
од ко јих су тро је без порт фе ља. У Вла ди 
Ср би је је осам но вих ми ни ста ра у од но су 
на прет ход ну, док је шест ми ни ста ра из 
прет ход ног са ста ва оста ти без те функ ци
је. Но ви ми ни стар др жав не упра ве и 
ло кал не са мо у пра ве је Ана Бр на бић, 
ми ни стар при вре де Го ран Кне же вић, 
прав де Не ла Ку бу ро вић, про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Мла ден Шар че вић, 
ми ни стар по љо при вре де и за шти те 
жи вот не сре ди не Бра ни слав Не ди мо вић, 

док је  ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња 
Вла дан Ву ко са вље вић.

Ми ни стри без порт фе ља, по ред 
Ја дран ке Јок си мо вић за ду же не за европ
ске ин те гра ци је, су и Сла ви ца Ђу кић  
Де ја но вић и Ми лан Кр ко ба бић.

Пр ви пот пред сед ник но ве вла де и 
ми ни стар спољ них по сло ва је Иви ца 
Да чић, док су пот пред сед ни ци и Зо ра на 
Ми хај ло вић, Не бој ша Сте фа но вић и 
Ра сим Ља јић, ко ји на ста вља ју да во де 
до са да шње ре со ре.

Но ва Вла да Ср би је
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до та да шњег пред сед ни ка Ми ла на 
Ко ва че ви ћа. 

 На кон не ко ли ко раз го во ра са пре
ми је ром Ву чи ћем по стиг нут је до го вор 
око мог пре ла ска у СНС. Од лу чио сам 
се на тај ко рак због да љег раз во ја гра
да  из ја вио је тада Не ди мо вић. 

Функ ци ју гра до на чел ни ка Срем ске 
Ми тро ви це оба вљао је од 2008. го ди не 
до април ских из бо ра 2016. Ина че, ка да 
је иза бран на ту функ ци ју био је нај
мла ђи гра до на чел ник у зе мљи.

 Ка да сам 2008. го ди не по стао гра
до на чел ник, Ми тро ви ца ни је ова ко 
из гле да ла, ула зи ло се у град са не ко
ли ко раз ли чи тих стра на и пре ко кал др
ме. За вр ши ли смо не ко ли ко ва жних 
ства ри ко је се ти чу ин ве сти ци ја, по пут 
Ми тро са, Бро до гра ди ли шта, МИВа. Та 
при ча је за вр ше на и са да мо ра мо да 
на пра ви мо је дан ис ко рак и да обра зов
ни си стем при ла го ди мо по тре ба ма 
ин ве сти то ра и ми слим да је то нај ва
жни ја ствар ко ју тре ба да ра ди мо у 
бу дућ но сти – ре зи ми рао је украт ко 
осмо го ди шње во ђе ње Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца Не ди мо вић.

По себ но се ис та као то ком мај ских 
по пла ва 2014. го ди не, ка да је Срем ској 
Ми тро ви ци пре ти ла опа сност од по пла

ва. Јав но га је тада по хва лио пре ми јер 
Алек сан дар Ву чић, а не ко ли ко ме се ци 
ка сни је, Не ди мо вић је по стао део Срп
ске на пред не стран ке. Град тре нут но 
при пре ма про јек те за од бра ну од 
по пла ве, оја ча ва ње на си па и по ста
вља ње мон та жно – де мон та жн их па не
ла за од бра ну од по пла ва, а ка ко је у 
пи та њу ве о ма скуп про је кат, оче ку је се 
по моћ ви ших ин стан ци вла сти. Мо жда 
је упра во ула зак Ми тров ча на у Вла ду 
Ср би је при ли ка да се овај про је кат ре а
ли зу је бр же. 

Не ди мо вић је и пот пред сед ник 
Управ ног од бо ра На ци о нал не 
али јан се за ло кал ни и еко ном ски 

раз вој. Је дан је од ини ци ја то ра из ра де 
За ко на о ула га њи ма и пре ци зни је рас
по де ле над ле жно сти ло ка ла и цен трал
не вла сти у при вла че њу ин ве сти ци ја 
што је пре по зна то као део пла ни ра них 
ре фор ми но ве Вла де. У свом ре со ру, 
Не ди мо вић ће има ти при ли ку да ре а ли
зу је јед ну од иде ја по кре ну тих у окви ру 
НА ЛЕДа, уво ђе ње си сте ма ва у че ра за 
се зон ске рад ни ке у по љо при вре ди.

Но ви ми ни стар по љо при вре де ре као 
је да је пот пу но све стан по тен ци ја ла и 
не до ста та ка срп ског агра ра, те да је од 
ве ли ке ва жно сти да се што пре кре не с 

ре ша ва њем про бле ма у овој обла сти. 
Он је ис та као да не ма ве ће ча сти и 
оба ве зе не го по ку ша ти да се у Ср би ји 
сек тор као што је по љо при вре да уна
пре ди. 

 Ја, као не ко ко до ла зи из сре ди не 
где се 53 од сто ста нов ни штва ди рект но 
или ин ди рект но ба ви по љо при вре дом, 
све стан сам пот пу но и по тен ци ја ла и 
не до ста та ка у овој обла сти. Ова го ди на 
је са аспек та при но са до бра ка да је реч 
о ве ли ком бро ју кул ту ра, али то не тре
ба да нас успа ва, већ мо ра мо да се 
спре ми мо ква ли тет но за сле де ћи бу џет 
и за ква ли тет не под сти цај не ме ре за 
про из во ђа че  ре као је Не ди мо вић.

Ми ни стар Не ди мо вић је та ко ђе ис та
као да је је дан од при о ри те та ускла ђи
ва ње са европ ском по љо при вред ном 
по ли ти ком, ис ти чу ћи да је упра во за јед
нич ка по ли ти ка у овој обла сти је дан од 
сту бо ва Европ ске уни је.

 Све вред но сти ко је ту по сто је мо же
мо да ко ри сти мо у то ку про це са при сту
па ња. Ва жно је да у на ред них не ко ли ко 
ме се ци до го ди ну да на до би је мо акре
ди та ци ју за на шу Упра ву за аграр на 
пла ћа ња, ка ко би смо мо гли да при ву

Ја, као не ко ко до ла зи
из сре ди не где се 53 од сто
ста нов ни штва ди рект но
или ин ди рект но ба ви по љо при вре дом,
све стан сам пот пу но и по тен ци ја ла
и не до ста та ка у овој обла сти, из ја вио је
но ви ми ни стар по љо при вре де и за шти те 
жи вот не сре ди не Бра ни слав Не ди мо вић

Го ран Ма тић ја ну а ра 1999. го ди не
по ста је са ве зни ми ни стар без порт фе ља,

у ка би не ту Мо ми ра Бу ла то ви ћа.
Ок то бра исте го ди не до ла зи

на че ло но во фор ми ра ног Са ве зног
ми ни стар ства за ин фор ми са ње

где је остао до про ме на 2000. го ди не

Но ви ми ни стар по љо при вре де
Бра ни слав Не ди мо вић

Не ка да шњи са ве зни ми ни стар
за ин фор ми са ње Го ран Ма тић 
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че мо сред ства ко ја су пред ви ђе на за 
сек тор ру рал ног раз во ја. И то је је дан 
од при о ри те та на европ ском пу ту  
за кљу чио је он.

Пред не ка да шњим ми тро вач ким 
гра до на чел ни ком ни је ни ма ло 
лак за да так, с об зи ром да је ста

ње у по љо при вре ди, бла го ре че но, 
ка та стро фал но. На рав но на чин на ко ји 
ће он во ди ти овај ре сор за ви си ће пре 
све га од ко ли чи не нов ца ко ја ће би ти 
из дво је на за аграр. Уко ли ко бу де па ра, 
би ће за до вољ ни и се ља ци. Срем ци се 
по себ но на да ју, да ће им но ви ми ни
стар иза ћи у су срет. 

Ка ко ће се сна ћи на но вој функ ци ји и 
ко ли ко ће би ти успе шан у овом ре со ру, 
оста је да се ви ди. Ман дат је кре нуо да 
те че, а о ре зул та ти ма ће се тек го во ри
ти. 

Ина че Бра ни слав Не ди мо вић ни је 
пр ви ми ни стар из Срем ске Ми тро ви це. 
На че лу ми ни стар ства по љо при вре де у 
Вла ди Ср би је Мир ка Мар ја но ви ћа од 
1997. го ди не до про ме на 2000. го ди не 
био је Јо ван Ба бо вић, док тор агро ном
ских на у ка, члан Со ци ја ли стич ке пар ти
је Ср би је. Др Ба бо вић је ду го го ди на 
био је дан од ру ко во ди ла ца По љо при
вред ног ин ду стриј ског ком би на та Сир
ми јум из Сремске Митровице, ко ји је 
та да имао 15.000 за по сле них.  

 СПС је пар ти ја свих гра ђа на ко ји 
при хва та ју њен про грам без об зи ра на 
на ци о нал ну при пад ност... Она је сво јом 
кре а тив но шћу и прин ци пи јел ном по ли
ти ком да ла по се бан до при нос по сти за
њу пра вед ног ми ра, а ви зи о нар ска и 
прин ци пи јел на по ли ти ка пред сед ни ка 
Ми ло ше ви ћа у освит но вог ве ка, обез
бе ди ла нам је пот пу ни ји и пра вед ни ји 
мир  го во рио је др Ба бо вић.

Др Ба бо вић је у стар ту ис та као да ће 
се за ла га ти за ва ри јан ту „бо гат се љак 
 бо га та Ср би ја“. То ком пр ве го ди не 
ње го вог ми ни стро ва ња, Вла да Ср би је 
је се ља ци ма одо бри ла „ди рект не кре
ди те“. Ко ри сни ци су кре ди те до би ја ли 
ди рект но, лич но их је пот пи си вао др 
Ба бо вић, и би ли су ду жни да с до би је
ним нов цем ку пе сто ку. 

Ка ко пи ше Блиц кра јем мар та 2010. 

го ди не, прав да још ни је сти гла 16 Ми ло
ше ви ће вих ми ни ста ра про тив ко јих је 
2001. го ди не та да шње Ми ни стар ство 
фи нан си ја под не ло кри вич не при ја ве 
због про не ве ре и не на мен ског тро ше ња 
др жав них сред ства. За ни мљи во је да 
се ис тра га тре нут но во ди са мо про тив 
тро је бив ших ми ни ста ра. Нај ин те ре
сант ни ји је бив ши ми ни стар по љо при
вре де др Јо ван Ба бо вић ко ји је по кри
вич ној при ја ви оште тио бу џет Ср би је за 
ви ше од 24 ми ли о на ди на ра за кљу чу ју
ћи штет не уго во ре са фир ма ма по пут 
„Мо не“, ту ри стич ке аген ци је „Цеп тер 
па спорт“, као и не за ко ни тим тро ше њем 
нов ца Ми ни стар ства по љо при вре де. 

Још је дан ми ни стар из Срем ске 
Ми тро ви це био је Го ран Ма тић. 
Ро ђен је 1959. го ди не у Срем ској 

Ми тро ви ци где се и шко ло вао. Ра дио је 
на ло кал ном ра ди ју М, где је ка сни је 
до спео и на функ ци ју глав ног и од го
вор ног уред ни ка. Био је пред сед ник 
Оп штин ске кон фе рен ци је Со ци ја ли
стич ке омла ди не у Срем ској Ми тро ви
ци и члан Пред сед ни штва Со ци ја ли
стич ког са ве за омла ди не Ју го сла ви је. 
У по ли тич ке во де ула зи 22. ма ја 1992. 
го ди не и учла њу је се у Ли гу со ци јал де
мо кра та Вој во ди не, ма да је јед но вре
ме био и у ре фор ми сти ма Ан те Мар ко
ви ћа. Ли ги ће не што ка сни је окре ну ти 
ле ђа учла ње њем у Ју го сло вен ску 
ле ви цу.  Кад је по стао са ве зни се кре тар 
за ин фор ми са ње, ука зом пред сед ни ка 
Ли ге, Не на да Чан ка, из ба чен је из те 
стран ке. У ме ђу вре ме ну, то ком ње го вог 
ман да та на са ве зној се кре тар ској функ
ци ји ство ре на је „ме диј ска им пе ри ја“, 
јер је за са мо две го ди не ре ги стро ва но 
пре ко 2.000 јав них гла си ла. Го ди не 
1999, ја ну а ра ме се ца, по ста је са ве зни 
ми ни стар без порт фе ља, у ка би не ту 
Мо ми ра Бу ла то ви ћа. Ок то бра исте 
го ди не до ла зи на че ло но во фор ми ра
ног Са ве зног ми ни стар ства за ин фор
ми са ње где је остао до про ме на 2000. 
го ди не. Из по ли ти ке се по ву као 2003. 
го ди не и, ка ко ка же, ба ви се кон сул
тант ским по сло ви ма. 

При пре ми ла
Би ља на Се ла ко вић

На че лу ми ни стар ства
по љо при вре де у Вла ди Србије
Мир ка Мар ја но ви ћа од 1997. го ди не
до про ме на 2000. го ди не
био је др Јо ван Ба бо вић,
док тор агро ном ских на у ка,
члан Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је

Не ди мо вић је и
пот пред сед ник

Управ ног од бо ра 
На ци о нал не али јан се 

за ло кал ни и
еко ном ски раз вој. 

Је дан је од
ини ци ја то ра из ра де 

За ко на о ула га њи ма и 
пре ци зни је рас по де ле 
над ле жно сти ло ка ла
и цен трал не вла сти

у при вла че њу
ин ве сти ци ја што је 
пре по зна то као део 

пла ни ра них ре фор ми 
но ве Вла де. У свом 
ре со ру, Не ди мо вић

ће има ти при ли ку да 
ре а ли зу је јед ну од 
иде ја по кре ну тих у 
окви ру НА ЛЕД-а,
уво ђе ње си сте ма

ва у че ра за се зон ске 
рад ни ке у

по љо при вре ди

Не ка да шњи ми ни стар по љо при вре де
др Јо ван Ба бо вић
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У то ку је ком плет на ре ви зи ја ква
дра ту ре и бро ја ко ри сни ка услу га 
ЈКП „Чи сто ћа“ у Ста рој Па зо ви. 

Ре ви зи ја се од но си на сва прав на и фи
зич ка ли ца ко ја ни су при ја ви ла ствар ну 
ква дра ту ру обје ка та у ко ји ма жи ве или 
по слов ног про сто ра, еви ден ти ра ње 
оних ли ца ко ја до са да ни су из ми ри ва
ла оба ве зе пре ма по ме ну том пред у зе
ћу, ка да је у пи та њу од но ше ње сме ћа. 

Оп шти на Ста ра Па зо ва 2004. го ди не 
из вр ши ла је на бав ку, а за тим и ди стри
бу ци ју 16 хи ља да кан ти за од ла га ње 
сме ћа ка да су, ка ко ка же Јо ви ца Га гри
ца, ди рек тор ЈКП „Чи сто ћа“, гра ђа ни 
са ми, у од ре ђе ној ме ри про из вољ но, 
при ја вљи ва ли ква дра ту ру до ма ћин ста
ва по ко јој се вр ши ла на пла та од но ше
ња сме ћа. 

 Је дан број ко ри сни ка ни је при ја вио 
тач ну ква дра ту ру обје ка та, те је у ци љу 
ефи ка сни је на пла те нео п ход но из вр
ши ти ре ви зи ју  ка же Га гри ца и до да је 
да је на те ре ну пет еки па ко је утвр ђу ју 
ствар но ста ње на осно ву ко јег ће гра
ђа ни ма сти за ти но ви ра чу ни.

Од ре ђен број прав них ли ца од би
ја да из ми ри сво је оба ве зе пре ма ЈКП 
„Чи сто ћа“ и ра ди се о фир ма ма ко је по
слу ју на те ри то ри ји Ста ре и Но ве Па зо
ве. Раз лог ре ви зи је је сте да се и та ква 
прав на ли ца уве ду у си стем на пла те, 
јер се де ша ва ло да ко му нал ни или ам
ба ла жни от пад оста вља ју на ме сти ма 
ко ја за то ни су пред ви ђе на.

Ка ко на во де над ле жни, до ре ви зи је 

је мо ра ло до ћи јер до ста нов ца од ла зи 
и на чи шће ње ди вљих де по ни ја, а ко је 
упра во ства ра ју они по је дин ци ко ји не 
пла ћа ју од но ше ње сме ћа. 

 Та ко ђе, на тај на чин се ства ра ло
ша сли ка о на шем гра ду иако, твр дим, 
има мо је дан од нај чи сти јих пут них по
ја се ва у це лој на шој зе мљи – до да је 
Га гри ца.

Про це не су да ће се на кон из вр ше
не ре ви зи је при хо ди ЈКП „Чи сто ћа“ 
по ве ћа ти за 15 до 20 ми ли о на ди на ра 
на го ди шњем ни воу. За хва љу ју ћи тим 
сред стви ма пла ни ра се на бав ка но
ве ме ха ни за ци је за од но ше ње сме ћа, 

но вих ка ми о на као и за одр жа ва ње по
сто је ће ме ха ни за ци је.

Га гри ца ука зу је и на по да так да се 
днев но из до ма ћин ста ва и раз ли чи тих 
пред у зе ћа при ку пи из ме ђу 110 и 130 
то на сме ћа, што је из у зет но ве ли ка ко
ли чи на ко ја ука зу је још јед ном на чи
ње ни цу да је Ста ра Па зо ва ви со ко еко
ном ски раз ви је на оп шти на.

 Има мо из у зет но раз ви је ну еко но ми
ју и ин ду стриј ске зо не. Ма га ци ни „Де
ле за“ и оста лих ве ли ких ин ве сти то ра 
пра ве до ста ко му нал ног от па да. Нео
п ход но је да све фир ме  ин ве сти то ре 
уве де мо у си стем на пла те ка ко би се 
по ве ћа ла на пла та, али и ка ко би омо
гу ћи ли сви ма ква ли тет ни ју услу гу – на
во ди Јо ви ца Га гри ца.

Пред став ни ци ЈКП „Чи сто ћа“ Ста
ра Па зо ва ис ти чу да су мо гу ће 
гре шке при утвр ђи ва њу ствар

не ква дра ту ре ка ко стам бе них та ко и 
по слов них обје ка та, те је мо гу ће под
но ше ње жал би на кон че га ће струч на 
ко ми си ја иза ћи на те рен и утвр ди ти 
ствар но ста ње.

У пер спек ти ви је и на бав ка че ти ри 
кон теј не ра за одва ја ње пет ама ба ла
же, па пи ра и ста кла ко ји ће би ти рас по
ре ђе ни на не ко ли ко ло ка ци ја у Ста рој 
Па зо ви уз вид на обе леж ја. За са да су у 
функ ци ји бок со ви за одва ја ње пет ама
ба ла же и па пи ра на не ко ли ко ло ка ци ја 
у гра ду. Све то се ра ди ка ко би се уна
пре ди ла еко ло шка сли ка на те ри то ри ји 
це ле оп шти не Ста ра Па зо ва. М. Ђ.

ЈКП „ЧИ СТО ЋА“ СТА РА ПА ЗО ВА

Ре ви зи ја ква дра ту ре
и бро ја по тро ша ча

Јо ви ца Га гри ца, ди рек тор
ЈКП „Чи сто ћа“ Ста ра Па зо ва
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На сво јој пе тој сед ни ци, ко ја је одр жа на 
9. ав гу ста чла но ви Оп штин ског ве ћа 
Оп шти не Ру ма су при хва ти ли из ме не 

и до пу не пра вил ни ка о уну тра шњем уре ђе
њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у Оп
штин ској упра ви Ру ма, а из ме на ма се за 
по је ди на рад на ме ста по ве ћа ва по тре бан 
сте пен струч не спре ме.

До не та је и од лу ка о до де ли сред ста ва из 
оп штин ског бу џе та за про гра ме и ак тив но
сти цр ка ва и вер ских за јед ни ца на те ри то
ри ји рум ске оп шти не. За те на ме не је обез
бе ђе но че ти ри ми ли о на ди на ра, а сред ства 
су до би ли Срп ска пра во слав на цр ква: Ру
ма Храм Си ла ска све тог ду ха на апо сто ле 
два ми ли о на ди на ра, храм у До брин ци ма 
800.000 ди на ра, у Хрт ков ци ма и Ви то јев
ци ма по по ла ми ли о на ди на ра и Ри мо ка то
лич ка жу па Уз ви ше ње све тог кри жа у Ру ми 
200.000 ди на ра.

Чла но ви Оп штин ског ве ћа су утвр ди ли 
и из ме не и до пу не пра вил ни ка о бли жим 
усло ви ма, по ступ ку за оства ри ва ње пра ва, 
ка те го ри ји ли ца ко ја оства ру ју суб вен ци ју и 
ви си ни суб вен ци је у град ском, при град ском 
и ме ђу ме сном пре во зу.

Из ме не се од но се на то да ће уче ни ци 
сред њих шко ла има ти пра во на суб вен ци
о ни са ни пре воз ако по ха ђа ју шко ле ко је се 
не на ла зе у рум ској оп шти ни, као што су 
ме ди цин ске, умет нич ке и му зич ке шко ле. 
Суб вен ци ја це не ме сеч не кар те из но си 30 
про це на та. За уче ни ке из со ци јал но угро же
них по ро ди ца, по ро ди ца ко је до би ја ју деч ји 
до да так и по ро ди ца са тро је и ви ше де це 
суб вен ци ја је сто про цент на.

За уче ни ке из Клен ка ко ји по ха ђа ју сред
ње шко ле у Шап цу ло кал на са мо у пра ва ће 
суб вен ци о ни са ти 30 од сто це не ме сеч не 
кар те.

Јед на од та ча ка днев ног ре да се од но
си ла и на утвр ђи ва ње це на у окви ру так си 
та ри фа на те ри то ри ји рум ске оп шти не у ци
љу да се на пра ви ба ланс из ме ђу ин те ре са 
гра ђа на и пре во зни ка. 

Це ну так си пре во за чи ни збир по је ди нач
них це на (старт, во жња по ки ло ме тру, че ка
ње на сат, пр тљаг пре ко 20 ки ло гра ма), а 
утвр ђе не су три та ри фе. Та ри фа 1 се при
ме њу је у вре ме ну од 6 до 22 са та, та ри фа 2 
од 22 са та до 6 ча со ва, као и за во жњу из
ван на се ље ног ме ста, док се та ри фа 3 при
ме њу је у да не ви кен да и др жав них пра зни

ка, као и ло ших вре мен ских усло ва. Та ко је 
старт у сва кој та ри фи 100 ди на ра, во жња 
по ки ло ме тру је 60 ди на ра у пр вој, 80 у дру
гој и 100 у тре ћој та ри фи. Че ка ње на сат је 
800 ди на ра у сва кој та ри фи, а 200 ди на ра 
се на пла ћу је за пр тљаг пре ко 20 ки ло гра
ма у све три та ри фе. Так си пре во зни ци ће 
има ти оба ве зу да це нов ни ке сво јих услу га и 
так си ме тре ускла де са овом од лу ком нај ка
сни је до 12. фе бру а ра на ред не го ди не.

На сед ни ци је усво је на и од лу ка о до де
ли сту дент ских сти пен ди ја, на гра да и дру
гих ви до ва по мо ћи сту ден ти ма, уче ни ци ма 
и спор ти сти ма ко јом су де фи ни шу усло ви и 
по сту пак до де ле сти пен ди ја, на гра да и дру
гих ви до ва по мо ћи сту ден ти ма, уче ни ци ма 
и спор ти сти ма из на ше оп шти не.

Јед ним бро јем од лу ка су рас по ре ђе на и 
сред ства у ви ду нов ча не по мо ћи фуд бал
ским клу бо ви ма Је дин ство Кра љев ци у из
но су од 100.000 ди на ра и По лет Ни кин ци 
50.000 ди на ра, Ки но ло шком дру штву Ру
ма ће за тро шко ве ор га ни за ци је Са ве зне 
из ло жбе па са свих ра са би ти пре ба че но 
50.000 ди на ра, док ће ло кал на са мо у пра ва 
са 400.000 по др жа ти ак ци ју Са ве за спор то
ва Ру ма да се свим фуд бал ским клу бо ви ма 
до ни ра ју мре же за го ло ве.

С. Џа ку ла

СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА РУ МА

За цркве че ти ри
ми ли о на ди на ра

Сед ни ца Оп штин ског ве ћа

ИН ВЕ СТИ ТО РИ
УЛА ЖУ У РУ МУ

Проширење 
погона

Ра до ви на из град њи ве ли ке фа бри
ке за про из вод њу ну дли не пал ске ком
па ни је „Си но вејшн груп“ тре ба ло би да 
за поч ну по ло ви ном ав гу ста, док је ка
мен те ме љац по ста вљен у апри лу на 
„Рум ској пе тљи“. 

 Из град ња фа бри ке би тре ба ло да 
се за вр ши до фе бру а ра на ред не го ди
не, а већ од сеп тем бра ће по че ти при
јем рад ни ка. Ове го ди не, пре ма пот
пи са ном уго во ру, би ће при мље но 166 
рад ни ка  на ја вио је пр ви чо век рум ске 
оп шти не Сла ђан Ман чић.

Под се ти мо, фа бри ка ин стант ну дли 
би ће укуп не по вр ши не од 35.000 ква
драт них ме та ра, а вред ност ин ве сти
ци је је 8,5 ми ли о на евра. 

Ин ве сти тор је ку пио зе мљи ште од 
9,5 хек та ра по осно ву че га се у оп штин
ски бу џет сли ло 52 ми ли о на ди на ра. 
Ку пље на су још два хек та ра, а без на
кна де им је усту пље но још се дам хек
та ра, што зна чи да би овај ин ве сти тор 
за у зео цео блок 4 Рад не зо не „Рум ска 
пе тља“. Ка да за поч не про из вод ња, на 
по чет ку би се 70 од сто про из во да из 
Ру ме из во зи ло у Евро пу и Ру си ју.

Ман чић је но ви на ре ин фор ми сао и 
да је фран цу ска фир ма „Ха чин сон“, ко
ја је по че ла са ра дом у фе бру а ру ове 
го ди не у Рад ној зо ни „За пад“, упо сли
ла 200 рад ни ка, а сук це сив но и да ље 
ша љу рад ни ке на обу ку у Пољ ску. 

 Још ва жни ја је чи ње ни ца да је 
„Ха чин сон“ по чео из град њу још јед не 
фа бри ке у тој зо ни ко ја ће ра ди ти по 
дру га чи јој тех но ло ги ји за ко ју ни је по
треб на из град ња пре чи ста ча от пад них 
во да. Још ва жни је за нас је да би та 
но ва фа бри ка тре ба ло да за по сли још 
400 но вих рад ни ка  ис ти че Ман чић.

За Рад ну зо ну  „Рум ска пе тља“, због 
по ло жа ја и усло ва ко је ну ди, вла да 
зна чај но ин те ре со ва ња ин ве сти то ра, 
а же ља је ло кал не са мо у пра ве да је 
учи ни још атрак тив ни јом па се стал но 
ула же у ње но ин фра струк тур но опре
ма ње. 

 Од Ми ни стар ства при вре де смо 
до би ли 19 ми ли о на ди на ра, а исто то
ли ко ула же мо и ми за из град њу ка на
ли за ци о не мре же на „Рум ској пе тљи“. 
Ми ни стар ство при вре де је за ове ра
до ве већ рас пи са ло јав ну на бав ку  ре
као је но ви на ри ма Сла ђан Ман чић.

С. Џ.

Ше ста сед ни ца Оп штин ског ве ћа Ру ма, 
ко ја је одр жа на у по не де љак, 15. ав гу ста, 
тра ја ла је све га де се так ми ну та, јер је 
то ли ко тре ба ло чла но ви ма да усво је не ко
ли ко пред ви ђе них та ча ка днев ног ре да. 
Да та је са гла сност на из ме ну пла на јав них 
на бав ки Оп штин ске упра ве за те ку ћу го ди
ну, чи ме се он ускла ђу је са пр вим ре ба
лан сом бу џе та и са две усво је не апро при
ја ци је. Ме сној за јед ни ци До брин ци за тро
шко ве Бо ста ни ја де је одо бре но 50.000 
ди на ра, а Град ски там бу ра шки ор ке стар 
„Бран ко Ра ди че вић“ је до био 100.000 
ди на ра за фи нан си ра ње пу та у Ма ке до ни
ју. Они ће уче ство ва ти на 12. Ме ђу на род
ном фе сти ва лу там бу ра шких ор ке ста ра у 
Ку ма но ву 26. и 27. ав гу ста. 

Там бу ра ши
у Ку ма но ву



917. AVGUST 2016.  M NOVINE

РЕ ША ВА ЊЕ ПРО БЛЕ МА СМЕ ШТАЈ НИХ КА ПА ЦИ ТЕ ТА У ПУ „БО ШКО БУ ХА“ ИН ЂИ ЈА

На до град њом до ви ше
ме ста за нај мла ђе

Уско ро кре ће на до град ња про сто ри ја на по сто је ћу фи скул тур ну са лу у окви ру 
објек та „Сун це“ ко ји се на ла зи у Ули ци Ду ша на Јер ко ви ћа, на кон че га ће би ти упи са-
но из ме ђу 60 и 75 ма ли ша на ко ји се већ не ко ли ко ме се ци на ла зе на ли сти че ка ња

До по чет ка но ве школ ске го ди не 
де ли мич но ће би ти ре шен про
блем сме штај них ка па ци те та у 

Пред школ ској уста но ви „Бо шко Бу ха“ у 
Ин ђи ји. Ка ко је ис та као пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак, уско ро 
кре ће на до град ња про сто ри ја на по сто
је ћу фи скул тур ну са лу у окви ру објек та 
„Сун це“ ко ји се на ла зи у Ули ци Ду ша на 
Јер ко ви ћа, на кон че га ће би ти упи са но 
из ме ђу 60 и 75 ма ли ша на ко ји се већ 
не ко ли ко ме се ци на ла зе на ли сти че ка
ња. У пи та њу је из град ња две ве ће и 
јед не ма ње про сто ри је са то а ле том и 
ход ни ком ко ји ће би ти по ве зан са ста
рим де лом згра де. Сред ства за ову 
на ме ну из дво ји ће ло кал на са мо у пра ва 
и ка ко твр ди Гак, ово је са мо пре ла зно 
ре ше ње.

 То ком не дав ног оби ла ска објек та 
„Сун це“ у Ин ђи ји до не ли смо пре ли ми
нар ну од лу ку да на фи скул тур ну са лу 
на до гра ди мо три про сто ри је ка ко би 
омо гу ћи ли јед ном бро ју ро ди те ља да 
упи шу сво ју де цу у пред школ ску уста
но ву. По ред про сто ри ја ко је ће би ти 
на до гра ђе не, по сто ји мо гућ ност 
из град ње још две кан це ла ри је ко је ће 
зна чи ти за по сле ни ма али на ма су 
де ца сва ка ко при о ри тет. Са гле да ли 
смо све оп ци је и тре нут но нам је ово 
нај јеф ти ни ја и нај јед но став ни ја, до 
ко нач ног ре ше ња про бле ма сме штај
них ка па ци те та у ПУ „Бо шко Бу ха“ а 
ко ји, с дру ге стра не под ра зу ме ва 
из град њу но вог објек та у Ин ђи ји – 
ис та као је Вла ди мир Гак, пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја.

Гак је под се тио да су гру пе у објек ту 
„Сун це“ пре бу ки ра не јер уме сто 20 у 
не ким гру па ма бо ра ви и пре ко 30 
ма ли ша на што ства ра про блем, пре 
све га, вас пи та чи ма ко ји са њи ма ра де. 
По ред на до град ње по ме ну тог објек та 
ко ја тре ба да поч не уско ро а за вр ше
так се оче ку је до 1. сеп тем бра, у пла ну 
је и адап та ци ја про сто ри је ко ју је ин ђиј
ском вр ти ћу усту пи ла Основ на шко ла 
„Јо ван По по вић“. Тај про стор би ће 
по де љен на две ма ње про сто ри је у 
ко је ће би ти сме ште не две гру пе из 
објек та „Не вен“ у Ин ђи ји, чи ме ће се у 
по ме ну том објек ту ство ри ти мо гућ ност 
за при јем две ја сле не гру пе. 

По ред про бле ма са не до стат ком 
сме штај них ка па ци те та у ин ђиј ским 
вр ти ћи ма ак ту е лан је и про блем не до
стат ка струч ног ка дра. Пр ви чо век 
ин ђиј ске ло кал не са мо у пра ве на во ди 
да ће у на ред ном пе ри о ду ра ди ти и 
на то ме да са гле да ју све за кон ске 
ре гу ла ти ве на осно ву ко јих би, евен
ту ал но, мо гло до ћи до за по шља ва ња 
вас пи та ча на од ре ђе но вре ме у скла
ду са бро јем за по сле них у Пред школ
ској уста но ви.

 На ћи ће мо на чин да ре ши мо и тај 
про блем јер, шта нам вре ди да из гра
ди мо про стор ако у ње му не ма ко да 
ра ди. У на шој оп шти ни, пре ма мо јим 
са зна њи ма, жи ви ве ли ки број струч
них ли ца ко ја сва ка ко за слу жу ју да 
за по сле ње на ђу у гра ду у ко јем су се 
ро ди ли и за вр ши ли шко ло ва ње. Та ко
ђе, ви де ће мо ка ква је си ту а ци ја у 
се ли ма, јер пла ни ра мо да по ву че мо 
је дан број вас пи та ча за ко ји ма не 
по сто ји ре ал на по тре ба да оста ну да 
ра де по тим гру па ма  ка же Гак.

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја још 
јед ном је за сле де ћу го ди ну на ја вио 
ин ве сти ци ју ко ја ће трај но ре ши ти 
про блем сме шта ја де це у ПУ „Бо шко 
Бу ха“ у Ин ђи ји, а ти че се из град ње 
још јед ног објек та у том срем ском 
гра ду. Под се ти мо, пре ма по след њим 
по да ци ма на ли сти че ка ња на ла зи се 
107 ма ли ша на чи ји ро ди те љи ис пу
ња ва ју све нео п ход не усло ве за упис 
у Пред школ ску уста но ву „Бо шко 
Бу ха“.

М. Ђ.

Вла ди мир Гак, пред сед ник
Оп шти не Ин ђи ја
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ДОМ ЗДРА ВЉА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Хи рур шки ин стру мен ти
за се о ске ам бу лан те

Се о ским здрав стве ним ам бу лан та ма 
на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми
тро ви ца про шле не де ље по де ље

ни су се то ви хи рур шких ин стру ме на та за 
ма ле хи рур шке ин тер вен ци је, то а ле те и 
пре ви ја ње ра на. Хи рур шке ин стру мен те 
ку пио је Дом здра вља Срем ска Ми тро
ви ца соп стве ним сред стви ма, а њи хо ва 
вред ност је 2,5 ми ли о на ди на ра. У пи та
њу су но ви, ква ли тет ни ин стру мен ти, не
мач ке про из вод ње.

Ка ко ис ти че вр ши лац ду жно сти ди
рек то ра ми тро вач ког До ма здра вља др 
Ду шко Ма џић, у при мар ну здрав стве ну 
за шти ту се увек ма ње ула га ло не го у се
кун дар ну и тер ци јал ну. 

 Иако је при мар на здрав стве на за шти
та пр ви бра ник здра вља јед ног на ро да, 
у њу се нај ма ње ула же. У же љи да се 
усло ви у се ли ма на при ма ру по бољ ша ју 
из бу џе та Гра да је про шле го ди не ком
плет но ре но ви ра на здрав стве на ста ни ца 
у Чал ми, а удру же ним сред стви ма Гра да 
и Ре пу бли ке је са зи да на и но ва здрав
стве на ста ни ца у Бе ше но ву. Ове го ди не 
је ло кал на са мо у пра ва пред ви де ли да 
из сво јих сред ста ва ком плет но ре но ви
ра здрав стве ну ста ни цу у Ве ли ким Ра
дин ци ма, као и здрав стве ну ста ни цу и 
пе ди ја триј ску ам бу лан ту у Ла ћар ку. Дом 
здра вља је ове го ди не из соп стве них 
сред ста ва за вр шио ре но ви ра ње здрав

стве не ста ни це у Срем ској Ра чи. Уз гра
ђе вин ски део иде и опре ма ње здрав стве
них ста ни ца са ме ди цин ским сред стви ма 
и у скло пу то га Дом здра вља је ушао у 
на бав ку хи рур шких ин стру ме на та за ма
ле хи рур шке ин тер вен ци је ко је се оба
вља ју у ам бу лан та ма у се ли ма. До са да 
су ти хи рур шки ин стру мен ти у се ли ма 
би ли углав ном оно што се рас хо ду је у 
опе ра ци о ним са ла ма бол ни це, па та ко 
оно што ни је ви ше до вољ но до бро за 
опе ра ци је од ла зи ло је за се ла. Ку пље но 
је укуп но 28 се то ва хи рур шких ин стру ме
на та и ка се та за сте ри ли за ци ју за сва ку 
се о ску и град ску ам бу лан ту. Же ља нам је 
да се ни па ци јен ти, ни ме ди цин ско осо
бље не осе ћа ју за по ста вље но и да се по
бољ ша ју усло ви ле че ња на те ре ну – на
во ди др Ду шко Ма џић.

Ди рек тор До ма здра вља на во ди да што 
се ти че усло ва у се о ским ам бу лан та ма, 
оста је да се ре ши про блем здрав стве не 
ста ни це у Ша шин ци ма и у Ра ден ко ви ћу, 
ко је су у ло шем ста њу.

 Здрав стве на ста ни ца у Ша шин ци ма 
че ка Град да раз ме ни зе мљи ште са Не
дељ ко ви ћем, јер на пла цу где се сад на
ла зи ста ра здрав стве на ста ни ца про ши
рио би се Не дељ ко вић, а он би за те па ре 
ко ли ко вре ди тај плац са зи дао пот пу но 
но ву здрав стве ну ста ни цу на про сто ру 
из ме ђу цр кве и са мо по слу ге у цен тру се
ла. А што се ти че здрав стве не ста ни це 
у Ра ден ко ви ћу, ре но ви ра ње је за по че то 
пре пет, шест го ди на, али ка ко се обје кат 
на ла зи под за шти том За во да за заштиту 
спо ме ни ка кул ту ре, ра до ви су ста ли и ам
бу лан та тре нут но ра ди у из најм ље ном 
про сто ру у се лу. Ово оста је да се ре ши 
на ред не го ди не – ка же др Ма џић. 

Б. Селаковић

Ди рек тор До ма здра вља
др Ду шко Ма џић

Хи рур шки ин стру мен ти са ам бу лан те

Же ља нам је да
се ни па ци јен ти 
ни ме ди цин ско
осо бље не осе ћа ју
за по ста вље но и да се 
по бољ ша ју усло ви 
ле че ња
на те ре ну,
на во ди ди рек тор 
ми тро вач ког
До ма здра вља
др Ду шко Ма џић

Хи рур шке
ин стру мен те ку пио

је Дом здра вља
Срем ска Ми тро ви ца

соп стве ним сред стви ма,
а њи хо ва вред ност

је 2,5 ми ли о на ди на ра.
У пи та њу су

но ви, ква ли тет ни
ин стру мен ти,

не мач ке про из вод ње
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СРЕМ ФОЛК ФЕСТ ПО 13. ПУТ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Бренд Срем ске Ми тро ви це

Ус кра ће ни за јед но ве че, због ло шег 
вре ме на, љу би те љи фол кло ра су 
од 12. до 14. ав гу ста ужи ва ли у 

Ме ђу на род ном фе сти ва лу фол кло ра 
Срем фолк фест у Срем ској Ми тро ви ци. 

Ово го ди шњи, 13. по ре ду фе сти вал 
отво рио је про шлог пет ка, 12. ав гу ста 
на чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну Или ја Не дић, ко ји је 
ис та као да је Срем фолк фест нај ве ћи 
бренд Срем ске Ми тро ви це и ду ша Сир
ми ју ма, спој ан тич ког, тра ди ци о нал ног и 
мо дер ног. Кул ту ра бри ше све гра ни це, 
на гла сио је Не дић. 

Срем фолк фест тра јао је до не де ље, 

14. ав гу ста, а то ком три да на Срем ском 
Ми тро ви цом про де фи ло ва ли су ан сам
бли из 11 зе ма ља, а на Жит ном тр гу је 
на сту пи ло укуп но 15 фол клор них ан сам
ба ла и то из Ар ген ти не, Мек си ка, Ка нар
ских остр ва, Се вер ног Ки пра, Сло ве ни је, 
Бел ги је, Пољ ске, Ма ке до ни је, Ита ли је, 
Хр ват ске и Ср би је. 

Пе тар Са мар џић, ди рек тор Фе сти ва ла 
је из ја вио да су уче сни ци оду ше вље ни 
го сто прим ством и ор га ни за ци јом, као и да 
је за све го сте то ком фе сти ва ла био ор га
ни зо ван оби ла зак исто риј ских зна ме ни то
сти гра да, Спе ци јал ног ре зер ва та при ро
де „За са ви ца“, Бе о гра да и Но вог Са да.

Мар ко Јан ђић из Фол клор не ску пи не 
КД „Под гор ци“ из Сло ве ни је оду ше вљен 
је фе сти ва лом. 

 Има до ста пу бли ке, што нам је баш 
дра го, ужи ва мо на фе сти ва лу и за хва љу
је мо се ор га ни за то ри ма што су нас по зва
ли, ја ко је ле по – ре као је Мар ко.

Пред сед ни ца Фол клор но – гла збе ног 
ан сам бла ЦТК „Ва ра ждин“ из Хр ват ске 
Алек сан дра Ви до вић ка же да су ус по ста
ви ли са рад њу са до ма ћи ни ма про шле 
го ди не и да су се ра до ода зва ли њи хо вом 
по зи ву.

 У Ва ра жди ну има мо сли чан фе сти
вал, ове го ди не је одр жан по тре ћи пут, а 
про шле го ди не је ми тро вач ки Фол клор ни 
ан самбл „Бран ко Ра ди че вић“ го сто вао на 
ње му, та мо смо се упо зна ли и они су нас 
по зва ли на Срем фолк фест. Та ко да смо 
по пр ви пут ов де, зна ли смо да ће би ти 
ле по, ве се ло, жи во пи сно. Ово је свет ски 
фе сти вал и све по хва ле – из ја ви ла је 
Алек сан дра.

Фол клор но пле сна и му зич ка гру па мек
сич ког гра да Ку а ти тлан Ис ка ли иза зва ла 
је нај ви ше па жње ме ђу по се ти о ци ма, 
по себ но оним нај мла ђим, ко ји су би ли 
оду ше вље ни пе смом, игром и но шња ма 
пред став ни ка Мек си ка. 

Хор хе Ри кар до Мар ти нес на во ди да су 
по пр ви пут у Ср би ји.

 Осе ћа мо љу бав пре ма фол кло ру ов де 
у Ср би ји, ви ди мо да пу но љу ди во ли фол
клор и дра го ми је због то га. Љу ди су див
ни, пу ни љу ба ви, ужи ва мо у го сто прим
ству – на во ди гост из Мек си ка.

Ор га ни за тор Срем фолк фе ста је Цен
тар за кул ту ру „Сир ми ју март“, по кро ви
тељ је Град Срем ска Ми тро ви ца, а је дан 
од ме диј ских спон зо ра су и М но ви не, чи ја 
је но ви нар ка Би ља на Се ла ко вић Ми ла но
вић на отва ра њу уру чи ла за хвал ни цу за 
уче шће на фе сти ва лу Ма ђар ском кул тур
но – умет нич ком дру штву „Срем“ из Срем
ске Ми тро ви це.

Б. С.
Фото: Невена Узуров

Тра ди ци о нал но, за уче сни ке Срем фолк 
фе ста ор га ни зо ван је при јем код гра до на
чел ни ка. Вла ди мир Пет ко вић, но ви ми тро
вач ки гра до на чел ник је 12. ав гу ста уго стио 
пред став ни ке Хр ват ске, Бел ги је, Се вер ног 
Ки пра, Ар ген ти не, Ка нар ских остр ва и 
Сло ве ни је. 

 Ве о ма ми дра го што је Ми тро ви ца 
до ма ћин ова ко ве ли ког и зна чај ног фе сти
ва ла и што има мо ту част да уго сти мо 
фол клор не ан сам бле чак из Мек си ка, 
Ар ген ти не, са Ка нар ских остр ва. Наш град 

је увек био оли че ње ет нич ког ша ре ни ла и 
при ја тељ ства. Ово је при ли ка да се упо
зна мо са но вим кул ту ра ма, оби ча ји ма и 
пра ви на чин да се пре ко кул ту ре по ве же
мо са љу ди ма из це лог све та – ис та као је 
гра до на чел ник Пет ко вић и до дао да се 
на да да ће ука за ти при ли ка да се и срп ска 
ко ла за и гра ју на ме ђу на род ним фе сти ва
ли ма фо кло ра ши ром све та. 

При је му у Град ској ку ћи при су ство вао је 
и пред сед ник Скуп шти не Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца То ми слав Јан ко вић.

Гра до на чел ник уго стио фол кло ра ше

На ступ Мек си ка на ца на отва ра њу Фе сти ва ла

Тра ди ци о нал на раз ме на по кло на на при је му
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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.

Сав ска ре га та по све ће на срп ској де спо ти ци 
Све тој Мај ци Ан ге ли ни Бран ко вић 13. ав
гу ста је сед ми пут опло ви ла Ку пин ски кут, 

при род ни ме ан дар ре ке Са ве ко ји ову ре га ту чи ни 
је дин стве ном, јер су јој због ове нај ве ће кри ви не 
на це лом то ку Са ве и старт и циљ у истом ме сту – 
Ку пи но ву, нај ју жни јем на се љу пе ћи нач ке оп шти не 
и це лог Сре ма.

Ан ге ли на Бран ко вић, су пру га срп ског де спо та 
Сте фа на Бран ко ви ћа по зна ти јег као Сте фан Сле
пи, 1486. го ди не до пло ви ла је са си но ви ма Ђор ђем 
и Јо ва ном у Ку пи ник, твр ђа ву на до мак да на шњег 
Ку пи но ва, но се ћи са со бом мо шти по кој ног су пру
га. Ку пи ник је по след ња пре сто ни ца сред ње ве ков
не срп ске др жа ве, јер на кон ње го вог па да, 1521. 
го ди не, пре ста је да по сто ји срп ска де спо то ви на.

У знак се ћа ња на њен до ла зак у Ку пи но во, већ 
сед му го ди ну заре дом Ре га та Мај ке Ан ге ли не пло
ви тра сом ду гом 25 ки ло ме та ра, по обо ду Спе ци
јал ног ре зер ва та при ро де Обед ска ба ра, а око 300 
уче сни ка је има ло иде ал не усло ве за пло вид бу 
– мир ну Са ву, сун чан дан и уме ре ну тем пе ра ту
ру. Мо ли тву за до бру пло вид бу очи тао је ку пин ски 
ме сни па рох је реј Пре драг Ми хај ло вић, а Ре га ту је 
све ча но отво рио за ме ник пред сед ни це Оп шти не 
Пе ћин ци Зо ран Вој кић, ко ји је том при ли ком ре као 
да су ре ка Са ва и Обед ска ба ра нај леп ши део оп
шти не Пе ћин ци.

 Ло кал на са мо у пра ва у Пе ћин ци ма је по кро ви
тељ свих се дам до са да шњих ре га та, јер ова ма ни
фе ста ци ја на нај бо љи на чин про мо ви ше ту ри стич
ке по тен ци ја ле на ше оп шти не. И као што је раз вој 
ин ду стриј ских зо на је дан од при о ри те та ло кал не 
са мо у пра ве у се вер ном де лу на ше оп шти не, та
ко је раз вој ту ри зма је дан од при о ри те та у ју жном 
де лу на ше оп шти не. На ста ви ће мо са ула га њем у 
раз вој ту ри зма, да овај крај бу де јед на од нај по
жељ ни јих ту ри стич ких де сти на ци ја у це лој Ср би ји 
– ре као је Вој кић.

Ре га та Мај ке Ан ге ли не је нај ма сов ни ја ту ри стич
ка ма ни фе ста ци ја у пе ћи нач кој оп шти ни, а мно ги 
уче сни ци јој се вра ћа ју из го ди не у го ди ну. Не ма њи 

Алек си ћу из Ога ра ово је че твр та ре га та.
 У до њем Сре му не ма мно го ова квих ма ни фе

ста ци ја. Ра ни је смо на ре га ту мо ра ли да иде мо у 
дру ге кра је ве Ср би је и за то ми је дра го што са да 
има мо сво ју ре га ту, ко ја по ста је све по пу лар ни ја. 
Ов де се увек сјај но про ве дем. Див на при ро да, од
лич но дру штво, хлад ни на пи ци и ме зе су пра ви ре
цепт за од ли чан про вод – ка же Не ма ња.

Фи ли пу Те о фил ском из Ру ме ово је би ло пр во 
уче шће на Ре га ти Мај ке Ан ге ли не, али, ка ко нам је 
ре као, не и по след ње.

 Ни сам знао шта да оче ку јем, али ово кр ста ре
ње Са вом је ис па ло сјај но и до ћи ћу и на ред не го
ди не. Не знам мно го о Обед ској ба ри, али има шта 
да се ви ди и чим одем ку ћи по тру ди ћу се да пу тем 
ин тер не та на у чим ви ше о овом кра ју – ре као нам 
је Фи лип.

Нај за до вољ ни ји су сва ка ко би ли ор га ни за то ри 
из Ту ри стич ког ин фо  цен тра оп шти не Пе ћин ци. 
Ру ко во ди лац Ту ри стич ког ин фо  цен тра Љу би ца 
Бо шко вић из ра зи ла је за до вољ ство и од зи вом уче
сни ка и ат мос фе ром до брог дру же ња и ужи ва ња 
у при ро ди, ко ји су за штит ни знак ове ма ни фе ста
ци је.

 Ово го ди шња ре га та има по се бан зна чај, јер је 
Епар хи ја срем ска ову го ди ну про гла си ла го ди ном 
Мај ке Ан ге ли не због три зна чај не го ди шњи це ве
за на за њу: 530 го ди на од до ла ска Бран ко ви ћа у 
Срем, 500 го ди на од смр ти Ан ге ли ни ног си на Ђор
ђа (вла ди ке Мак си ма) и 300 го ди на од спа љи ва
ња мо шти ју све тих Бран ко ви ћа од стра не Ту ра ка 
– из ја ви ла је Бо шко вић и на гла си ла да је по себ на 
па жња по све ће на без бед но сном аспек ту ма ни фе
ста ци је.

 Са на ма су пло ви ле ме ди цин ска еки па пе ћи
нач ког до ма здра вља и спа си лач ка еки па, али, на 
сву сре ћу, ни је би ло по тре бе за ин тер вен ци ја ма, а 
пло вид ба је про те кла без про бле ма – ре кла је Љу
би ца Бо шко вић.

Пло вид ба је, као и сва ке го ди не, при ве де на кра
ју срем ским па при ка шем, ко ји је ор га ни за тор на ци
љу при пре мио за све уче сни ке. 

Регата Мајке Ангелине
КУ ПИ НО ВО

Ре га та Мај ке Ан ге ли не

Тре ћу го ди ну заре дом Цр ве ни крст Ср би је у 
са рад њи са парт нер ским на ци о нал ним 
дру штви ма Цр ве ног кр ста обез бе ђу је 

мо гућ ност бо рав ка де це из по пла вље них под
руч ја, ко је је ове го ди не ор га ни зо ва но у „До му 
со ли дар но сти“ Цр ве ног кр ста Цр не Го ре у Су то
мо ру.

Цр ве ни крст Пе ћин ци је у окви ру овог про гра
ма по слао де се то ро де це и вас пи та ча из Ку пи но
ва ко ји ће у Су то мо ру бо ра ви ти у пе ри о ду од 8. 
до 19. ав гу ста.

Струч ни са рад ник Цр ве ног кр ста Пе ћин ци 
Зо ри ца Влај нић ис пра ти ла је ма ли ша не и по же
ле ла им сре ћан пут и леп про вод, што им си гур
но не ће не до ста ја ти, јер је це ло куп на ор га ни за
ци ја про гра ма усме ре на на де цу и њи хо ве по тре

бе и ин те ре со ва ња. Сва ког да на ор га ни зу је се 
лет ња шко ла под млат ка Цр ве ног кр ста, ко ја 
пред ста вља са став ни део опо рав ка де це у 
од ма ра ли шти ма Цр ве ног кр ста. Кон цепт лет ње 
шко ле об у хва та еду ка тив ни про грам за де цу ко ји 
укљу чу је ре ле вант не те ме из раз ли чи тих обла
сти ра да Цр ве ног кр ста.

По ред то га, ор га ни зу је се и про грам до дат них 
ра ди о ни ца за де цу из обла сти ли ков ног, му зич
ког и драм ског ства ра ла штва, за тим фол кло ра, 
но ви нар ства, ен гле ског је зи ка, ра да на ра чу на ру 
и дру гих обла сти ко је од го ва ра ју ин те ре со ва њи
ма де це. Та ко ђе се ор га ни зу је и ве чер њи за бав
ни про грам еду ка тив ног ка рак те ра у ко ме де ца 
уче ству ју и има ју при ли ку да пред вр шња ци ма 
при ка жу сво је ве шти не и та лен те.

ЦР ВЕ НИ КРСТ 

Де ца от пу то ва ла у Су то мо ре

ПО ДР ШКА ИЗ БЕ ГЛИ ЦА МА

Квалитетнији 
услови становања

Из бе гла ли ца са те ри то ри је пе ћи нач ке оп шти
не ко ја су уче ство ва ла и ис пу ни ла нео п ход не 
усло ве на јав ном по зи ву за из бор ко ри сни ка за 
до де лу по мо ћи у гра ђе вин ском ма те ри ја лу у 
ци љу по бољ ша ња усло ва ста но ва ња, пот пи са
ла су 10. ав гу ста уго во ре са Оп шти ном Пе ћин ци 
о ис по ру ци и при је му гра ђе вин ског ма те ри ја ла. 
Уго во ре са осам ко ри сни ка пот пи сао је за ме ник 
пред сед ни ка Оп шти не Зо ран Вој кић. 

Сред ства на ме ње на ства ра њу и по бољ ша њу 
усло ва ста но ва ња из бе гли ца, у укуп ном из но су 
од 2,5 ми ли о на ди на ра, одо бре на су од стра не 
Ко ме са ри ја та за из бе гли це и ми гра ци је Ре пу
бли ке Ср би је, док Оп шти на Пе ћин ци соп стве
ним сред стви ма уче ству је са 250.000 ди на ра.

Вој кић је из ја вио да је ово са мо је дан од про
је ка та ко ји Оп шти на Пе ћин ци ре а ли зу је у са рад
њи са Ко ме са ри ја том. 

 По ред на бав ке гра ђе вин ског ма те ри ја ла 
уче ству је мо и у про јек ти ма за еко ном ско осна
жи ва ње по ро ди ца из бе глих ли ца кроз по моћ у 
до хо дов ним ак тив но сти ма, али и за стам бе но 
збри ња ва ње пу тем ку по ви не се о ских ку ћа, 
на бав ке мон та жних ку ћа... На тај на чин је мно
гим из бе глич ким по ро ди ца ма са на ше те ри то ри
је ре ше но стам бе но пи та ње  ре као је Вој кић и 
на гла сио да ће ло кал на са мо у пра ва у Пе ћин ци
ма на ста ви ти да по др жа ва и ре а ли зу је про јек те 
са Ко ме са ри ја том.

На кон пот пи си ва ња уго во ра из ме ђу Оп шти не 
и ко ри сни ка, усле ди ће по де ла гра ђе вин ског 
ма те ри ја ла на те ре ну.

 КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО

Програм за све
За се о ску сла ву Ку пи но ва Све ту Мај ку Ан ге

ли ну, ко ја је у овом пе ћи нач ком се лу обе ле же на 
12. ав гу ста, у пре ле пом, аутен тич ном ам би јен ту 
Ет но ку ће у Ку пи но ву глум ци По зо ри шта мла дих 
ама те ра Пе ћин ци су из ве ли по зо ри шну пред ста
ву „Све та Мај ка Ан ге ли на“ пред ве ли ким бро јем 
гле да ла ца. Овај сцен ски при каз ра ђен је по 
мо ти ви ма при ча из ро ма на „За пис ду ше“ Љи ља
не Ха бја но вић Ђу ро вић, по сце на ри ју Љу би це 
Бо шко вић и у ре жи ји Сло бо да на Стан ко ви ћа. У 
пред ста ви игра ју Ме ри ма Ра ди во је вић као Мај
ка Ан ге ли на, Бо јан На ић као Ан ге ли нин ста ри ји 
син Ђор ђе, Сло бо дан Стан ко вић као мла ђи 
Ан ге ли нин син Јо ван и Дра га на Кне же вић као 
по јац.

Од лич ној ат мос фе ри до при не ли су и жен ска 
пе вач ка гру па Дру штва за не го ва ње на род не 
тра ди ци је „Ку пи ник“ из Ку пи но ва, као и мла да 
во кал на со лист ки ња Бо ја на Ра ди во је вић из Бре
ста ча.

Дан ра ни је у са ли Кул тур ног цен тра Пе ћин ци 
одр жан је кон церт ста ро град ске и евер грин 
му зи ке. Кон церт  су Пе ћин ча ни ма при ре ди ли 
Ми лиш Ра до вић, про фе сор со ло пе ва ња и со ли
ста РТСа, Алек сан дар Ра до вић, пи ја ни ста и 
Ми лан Ма рин ко вић, про фе сор ги та ре.

Пе ћин ча ни су 13. ав гу ста има ли при ли ку да 
чу ју млад там бу ра шки ор ке стар „Да не умре 
там бу ра“ из Ша ши на ца, а истог да на је ор га ни
зо ва на из ло жба ра до ва са деч је ра ди о ни це у 
из ра ди пи ња та. Оку пље ни ма ли ша ни, по ка за ли 
су сво је ра до ве и при сут ни ма по ја сни ли из ра ду 
пи ња та.



1317. AVGUST 2016.  M NOVINEИНТЕРВЈУ

КА ТА РИ НА ЖУ ТИЋ, ГЛУ МИ ЦА

Кул ту ра је у ужасном ста њу
Ми слим да је

из у зет но бит но да се 
ка же да је кул ту ра у 

ужа сном ста њу, да је 
ма ло ком пе тент них 

љу ди на ме сти ма
ко ја су зна чај на

за кул ту ру, а кул ту ра 
је иден ти тет јед ног 

на ро да. Ми смо
ма ли на род,

а уни шта ва њем
кул ту ре де фи ни тив но 

иде мо пу тем у про паст

Ка та ри на Жу тић је на ша по зна та глу ми ца 
ко ју је рум ска пу бли ка има ла при ли ке 
да гле да у ви ше пред ста ва у Кул тур ном 

цен тру, а по след ња је „Свла че ње“ у ко јој 
игра са сво јом ста ри јом ко ле ги ни цом Је ли
цом Сре те но вић.

Са овом по зна том глу ми цом смо 11. ав гу
ста раз го ва ра ли о са мој пред ста ви, о си ту а
ци ји у по зо ри шту и кул ту ри уоп ште, као и 
ње ним но вим про јек ти ма.

М НО ВИ НЕ: Пред ста ва „Свла че ње“ 
ак ту е ли зу је све при су тан зах тев, по го то во 
же на ма, да мо ра ју да бу ду мла де, ле пе, 
сти ли зо ва не и брен ди ра не. По то ме је реч 
о ак ту ел ној те ми, али исто вре ме но је то и 
уни вер зал на, већ хи ља да ма го ди на при-
сут на те жња же на да бу ду ле пе. Пред ста-
ва се игра већ две го ди не, ка ко на њу 
ре а гу ју же не, ко ји ма се, ве ћи ном и обра-
ћа?

КА ТА РИ НА ЖУ ТИЋ: Пред ста ва из ме ђу 
оста лог го во ри и о те ро ру мла до сти, до брог 
из гле да али те ма је ду бља од то га. А што се 
тог те ро ра мла до сти ти че же не се тру де, 
кроз исто ри ју, да из гле да ју леп ше и мла ђе, 
то је исто риј ска чи ње ни ца за то се и зо ве мо 
леп ши пол, ва жно нам је да ле по из гле да мо, 
али же не и ви ше тај из глед при ме ћу ју од 
му шка ра ца. Ја сам се бе ухва ти ла, кад тре ба 
да иза ђем са дру га ри ца ма, мно го се ви ше 
тру дим ка ко ћу да се об у чем и из гле дам. 
Хо ћу да ка жем да же не мно го ви ше во де о 
то ме ра чу на и мно го ви ше при ме ћу ју. 
Му шкар ци ма ње при ме ћу ју не ке не до стат ке 
код же не, они сма тра ју да је же на атрак тив
на или не, а не при ме ћу ју то ли ко ка ко је 
на шмин ка на или шта је обу кла.

Шта ми сли те за што смо до шли до то га 
да је ва жни је то по јав но, спољ но, од оно-
га шта смо и ка кви смо? Да ли је то кад 
нас та ко бит но као на за па ду, да ли је 
би ло уло га ко је ни сте до би ли због из гле-
да и да ли ста ри је ко ле ги ни це има ју про-
бле ма са уло га ма, да ли их има за њих 
до вољ но?

Пр во ми ни смо за пад, све што ва жи ов де 

не ва жи та мо. Ја сам ле па же на и не ве ру јем 
да не ку уло гу ни сам до би ла што ни сам ле па, 
мо жда ви ше обр ну то, мо жда је ни сам до би
ла због ле пог из гле да или го ди на. Ов де се 
ви ше во ди ра чу на о то ме ко ме је пре по ру
чио или ни је пре по ру чио, не го ка ко из гле
дам. Углав ном је та ко, то ни је са мо слу чај у 
на шем по слу, не го је сву да та ко. А што се 
ти че го ди на, ја ми слим да је код нас обр ну то. 
Ка да глу ми ца пре ђе че тр де се ту или пе де се
ту го ди ну, за же не ко је су оста ле у овом 
на шем зах тев ном по слу, јер мно ге од у ста ну 
у не ком пе ри о ду жи во та, да кле ако ни су од у
ста ле за њих има до ста по сла. Има ма ло 
глу ми ца ко ји има ју пре ко 50 го ди на и до бро 
из гле да ју, та ко да има до ста по сла за њих, 
ви ђа мо их че сто и у по зо ри шту и на фил му.

По зна ти сте  као осо ба ко ја ја сно ка же 
оно ми сли. И Ва ша мај ка, по зна та глу ми-
ца Све тла на Бој ко вић та ко ра ди, че сто 
ука зу је на не ке дру штве не про бле ме или 
се бо ри за до сто јан ство глу мач ке про фе-
си је. Да ли Вам је то сме та ло у жи во ту?

Па је сте, за то што мно ги ми сле да то не би 
тре ба ло да се ра ди, по си сте му не та ла сај. 
Ми слим да мо гу да би рам, опет не бих иза
бра ла дру га чи је. Тре ба да по сто је љу ди ко ји 
тре ба да ука зу ју на про бле ме у кул ту ри. И 
она и ја смо пла ћа ли због та квих на ших ста
во ва, али се не бих ме ња ла. „Вокс по пу ли“ је 
ва жан, да не ка јав на лич ност бу де и то. Од 
тог сил ног за хва љи ва ња ме ди ји ма и љу ди ма 
ко ји су те ан га жо ва ли не ма ко ри сти, ма да 
има љу ди ко ји су та кви и ја им не за ме рам. 
Ми слим да је из у зет но бит но да се ка же да је 
кул ту ра у ужа сном ста њу, да је ма ло ком пе
тент них љу ди на ме сти ма ко ја су зна чај на за 
кул ту ру, а кул ту ра је иден ти тет јед ног на ро
да. Ми смо ма ли на род, а уни шта ва њем кул
ту ре де фи ни тив но иде мо пу тем у про паст.

Шта ми сли те да ли на не ким ва жним 
ме сти ма у кул ту ри тре ба да бу ду љу ди 
ко ји се ба ве кул ту ром? Има ли смо и 
ми ни стре глум це, али се си ту а ци је ни је 
бит ни је по пра вља ла.

Са да нам је но ви ми ни стар адво кат, ви де

ће мо шта ће он ура ди ти, ви де ли смо шта је 
прет ход ни ура дио, ко ји нам је ре као да стра
да ње исто што и кул ту ра, што ни смо зна ли. 
Ни је то ли ко ни ва жно ко је и шта ми ни стар  
би ло да је он адво кат, глу мац, ди ри гент или 
пи љар  ни су ус пе ли ни шта да ура де јер је 
про блем, ако гле да мо ши ру сли ку, у др жа ви 
ко ја ми сли да је кул ту ра не по треб на. Ту је 
про блем на мно го ви шем ни воу, ма да 
ми слим да ни ми ни стри ни су не моћ ни, али 
сва ко гле да свој лич ни ин те рес, ни кад се 
не ће онај ко је „вокс по пу ли“ ба ви ти по ли ти
ком, јер он не мо же ни да се про би је до тог 
ме ста.

Шта ра ди те са да, ко ји су у про јек ти у 
то ку и да ли је та чан ути сак да Вас тре нут-
но ви ше има у по зо ри шту?

Је сте, ви ше сам тре нут но у по зо ри шту. 
Још ми је остао дан сни ма ња у фил му „Је
сен са му ра ја“ где глав ну уло гу игра Пе тар 
Стру гар. Ре жи сер је Да ни ло Бећ ко вић, ту 
играм јед ну од две жен ске уло ге. Код Шо тре 
тре нут но сни мам се ри ју о Ла зи Ко сти ћу 
„Сан та Ма ри ја де ла Са лу те“ ко ја ће, по мом 
ми шље њу, би ти јед на див на еду ка тив но  
ро до љу би ва се ри ја, јер ја ми слим да наш 
на род и не зна ко је Ла за Ко стић. Сви су чу ли 
то име, а не зна ју ко ли ко је он био јед на 
ва жна фи гу ра за срп ску кул ту ру, да он та да 
ни је по сто јао ја сам си гур на да на шег на ро да 
не би би ло. Он је био све стран  био је и 
но ви нар, пре во дио је Шек спи ра, сем што је 
био ве ли ки пи сац, али је био и ак ти ван у 
по ли ти ци. Он је био чо век ко ји је на шу кул ту
ру пре нео у свет, он се ра чу на као срп ски 
Шек спир. Ла за је био јед на мар кант на фи гу
ра, све стран чо век. Ми при ча мо о 18. ве ку, а 
ја не ви дим ни је дан раз лог да се та кав сли
чан не по ја ви и са да у овим усло ви ма, то 
нам је по треб но. Реч је о зна чај ној се ри ји и 
ве ли ка ми је част да сам и ја ту. Играм исто
риј ску лич ност, глу ми цу Ве сну Ми ло је вић, 
ко ја је игра ла пра и звед бу „Мак си ма Цр но је
ви ћа“  би ла је Фи ле та, а Во јин Ћет ко вић 
игра сјај но Ла зу Ко сти ћу. Ми слим да је то 
јед на за и ста ле па ствар и ра ду је ме што сам 
ја део тог про јек та. С. Џа ку ла

M NOVINE :

Ка та ри на Жу тић
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На про сто ру од 1.800 хек та ра и ре ке 
од 33 ки ло ме тра, у не так ну том де лу 
при ро де, у Спе ци јал ном ре зер ва ту 

при ро де „За са ви ца“ сме ште ни су свет ски 
фе но ме ни пти ца рет ких вр ста, по пут ча
пље го ве дар ке, ро зе ча пље, као и пре ко 
200 дру гих вр ста пти ца, за тим 80 вр ста 
би ља ка, леп ти ра, бу ба, твр до кри ла ца и 
дру гих вр ста жи во ти ња ко ји ма по го ду је мо
чвар но тло. Оно по че му је овај ре зер ват 
при ро де и нај по зна ти ји, с об зи ром да су у 
За са ви ци по зна ти као нај ве ћи чу ва ри ста
рих ра са жи во ти ња у Ср би ји, је сте ми ни 
ЗОО у ко јем су сме ште не сви ње ман гу ли
це, ла са ни, ко зе, го ве да и нај ве ћа фар ма 
му зних ма га ри ца на Бал ка ну. Оно што је 
нај ва жни је, овај рај не так ну те при ро де у 
Сре му пру жа иде ал не усло ве за ужи ва ње 
и од мор, ко је је за хва љу ју ћи гру пи ен ту зи
ја ста, да нас по ста ло јед но од оми ље них 
ме ста за бо ра вак, по себ но по се ти ла ца из 
ино стран ства. А ка ко на во де у ре зер ва ту 
при ро де, пре ско ро два де сет го ди на По
крет го ра на из Срем ске Ми тро ви це је имао 
са мо јед ну же љу, а то је да по мог не при ро
ди, пре све га вод ном ре жи му, а да оста ло 
не ди ра ју. 

 Ми смо ов де уре ди ли бу квал но са мо 
је дан хек тар зе мљи шта, а све оста ло смо 
пре пу сти ли ди вљи ни. Ов де има мо пот пу но 
ди вљих де ло ва где не ма ни љу ди, а дра го
це ност овог ре зер ва та је пре све га дрин ска 
хлад на во да ко ја из ви ре у За са ви ци. За са
ви ца је ста ро ко ри то Са ве, ста ро ко ри то 
Дри не, али не ма ди рект ну ве зу са ре ком 
Дри ном. Под зем на во да Дри не ко ја је ви
шег ни воа про ла зи кроз шљу нак и пе сак и 
из ви ре у За са ви ци. За то је та во да ап со

лут но чи ста и за то је ов де пр ва ка те го ри ја 
во де  на во ди управ ник „За са ви це“ Сло бо
дан Си мић.

А упра во је по то ме је дин стве на, јер у тој 
во ди ап со лут но не ма за га ђе ња.

 Са да је За са ви ца гу ста чор ба од во
де ног би ља, а са пр вим мра зом, она па да 
до ле. У њој се на ла зи муљ рас пад ну тих 
би ља ка на ду би ни до чак осам ме та ра. За 
не ких 200.000 го ди на, или мо жда у још кра
ћем вре мен ском пе ри о ду, ов де ће би ти ли
ва да, а на не ком дру гом кра ју ће про би ти 
во да. Ка да се по ја ви ви шак во де у вре ме 
ви со ког во до ста ја, тај ви шак се пре ба ци у 
Са ву у Ма чван ској Ми тро ви ци. Та да ми на
сто ји мо да одр жи мо што ве ћу ко ли чи ну во
де  ис ти че Си мић.

Оби ла зе ћи За са ви цу, сти че те ути сак да 

сте за бо ра ви ли ча ри не так ну те при ро де у 
ко ји ма мо же пу ним плу ћи ма да се ужи ва. 
Не ка ко су нам увек ин те ре сант ни је атрак
тив не ту ри стич ке де сти на ци је ко је из и ску ју 
до ста нов ца. Чи ни се да ипак ви ше дру ги 
зна ју да це не оно што при ро да ну ди. Јер 
на За са ви ци нај ве ћи број по се ти ла ца је из 
ино стран ства.

 Ми не ма мо на ви ку да иде мо у при ро ду, 
да пе ша чи мо, по не се мо хра ну, не го ви ше 
во ли мо да се ди мо по ре сто ра ни ма и не ким 
ка фа на ма. Ми ов де има мо ло ги сти ку. Али 
ни је ствар да љу ди до ђу ов де и по тро ше 
но вац, ствар је да до ђу ов де, по ве ду сво ју 
де цу и на у че за јед но с њи ма да во ле при
ро ду. Ово је ре ка мо чва ра. На род то ов де 
зо ве ба ра. То је ре ка мо чва ра, нај бо га ти ји 
об лик жи во та на све ту. Ако ме тар зе мље 
има 100 ор га ни за ма, он да ме тар плит ке во
де има 1.000. То је ја ко ве ли ко бо гат ство. 
Оно што ће би ти мо је за до вољ ство је сте, 
да и на кон ме не љу ди ус пе ју са чу ва ти ову 
при ро ду  ис ти че Си мић.

До са да је пре ма ње го вим ре чи ма у 
Спе ци јал ни ре зер ват при ро де „За са
ви ца“ уло же но око два ми ли о на евра. 

За све ра до ве не вла ди на ор га ни за ци ја По
крет го ра на сред ства је обез бе ди ла углав
ном пре ко ме ђу на род них про је ка та.

 Ка да смо по чи ња ли био је ре ги стро ван 
ма њи број не вла ди них ор га ни за ци ја па смо 
са мим тим и има ли од ре ђе ну пред ност. Са
да је си ту а ци ја дру га чи ја, јер нас је мно го 
ви ше, па се и ма њи број сред ста ва до би је 
– ка же Си мић.

Сле де ће го ди не, овај ре зер ват при ро де 
про сла ви ће ју би леј, 20 го ди на по сто ја ња и 
ра да, ка да ће би ти из дат Атлас пти ца, у 
ко јем ће би ти су бли ми ра ни сви на уч ни ра
до ви ко је је ре зер ват при ро де имао за про
те клих 20 го ди на.

 М. Н.

По ред три аве ни је, у ре зер ва ту се на
ла зи и камп при ла го ђен љу би те љи ма при
ро де. У За са ви ци са по но сом ис ти чу да је 
њи хов камп у ран гу европ ских, а да чак ни 
у бив шој Ју го сла ви ји ни је био ни је дан ко ји 
би мо гао да се ме ри са њи хо вим кам пом.

 Има мо пред ви ђе не јед но днев не по се
те ко је под ра зу ме ва ју оби ла зак ре зер ва та, 

во жњу бро дом, ру чак, бо ра вак у Ви зи тор
ском цен тру, пе ца ње и дру ге за ни ма ци је. 
У по ну ди су и сме штај ни ка па ци те ти, јер 
ре зер ват по се ду је 16 ле жа је ва, два нај
са вре ме ни је уре ђе на апарт ма на, а ну ди 
се мо гућ ност и бес плат ног сме шта ја за 
но ви на ре ис тра жи ва че  ка же Сло бо дан 
Си мић.

Камп за љу би те ље при ро де

СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ РЕ ЗЕР ВАТ ПРИ РО ДЕ „ЗА СА ВИ ЦА“

Је дин стве ни на Бал ка ну

Управник СРП „За са ви ца“
Слободан Симић

У Спе ци јал ном ре зер ва ту при ро де За са
ви ца у Ви зи тор ском цен тру Ва ље вац 14. 
ав гу ста по че ла је че твр та ли ков на ко ло ни
ја ЗАРТ 2016, ко ја ће тра ја ти до 19. ав гу
ста. Ор га ни за то ри ли ков не ко ло ни је су 
исто ри чар ка умет но сти Со фи ја Љу би чић и 
Спе ци јал ни ре зер ват при ро де „За са ви ца“. 

ЗАРТ 2016.
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ПРЕ ДРАГ ВУ КО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ШИД

Људи препознају
оно што ми радимо

Нај ве ћа
са тис фак ци ја

ми је то што
љу ди пра те

и пре по зна ју
оно што ра дим, 

отво ре но ми
при ла зе ћи на

ули ци да ми
то ка жу. То ми

да је сна гу
и под стрек,

ка же за М но ви не 
пр ви чо век

шид ске оп шти не

Ово го ди шње кул тур но ле то, 
ко је зва нич но тра је до Пре о
бра же ња, пред ста вља у сим

бо лич ном сми слу ка мен те ме љац за 
но во вре ме ко је ће обе ле жи ти вла да
ви на Срп ске на пред не стран ке у 
Ши ду. Од је се ни, Шид пу ним га сом 
ула зи у сво ју бу дућ ност. Та ко го во ри 
Пре драг Ву ко вић, но ви пред сед ник 
Оп шти не Шид, Сре мац ко ји во ли да 
под ву че да је из Срем ских Ла за, а 
ко ји је за пр вог чо ве ка Ши да иза бран 
16. ма ја ове го ди не.

Пе ђа, ка ко га зо ву при ја те љи, во ли 
да ка же да је по бе ду на из бо ри ма, на 
кри ли ма стран ке ко ју пред во ди Алек
сан дар Ву чић, пла ни рао и оче ки вао. 
Све оно што је обе ћа вао пре из бо ра, 
обе ћа ва и са да и пот пу но је си гу ран 
да ће Шид за крат ко вре ме до би ти 
ин ду стриј ску зо ну, га си фи ка ци ју, а 
што је нај ва жни је – но ве ин ве сти то ре 
и рад на ме ста. Ово ви ше ни кад не ће 
би ти ме сто за ко је се не кад у ша ли 
го во ри ло да „је беш др жа ву где је 
Шид за пад“.

 Да би по бе дио мо раш да оче ку
јеш по бе ду, ја сам у њу био си гу ран, 
и мо раш да знаш шта ћеш по сле 
по бе де. Ја сам ту ви зи ју имао и за 

ова три ме се ца ура ди ло се. Ов де је 
би ло ви ше др жав них зва нич ни ка 
не го зад њих 35 го ди на. То је за слу га 
Алек сан дра Ву чи ћа ко ји во ди Вла ду 
ова ко ка ко је во ди. Во ди је до бро, 
до ма ћин ски. Он од по ла шест при ма 
гра ђа не. Он за и ста ра ди мак си мал но 
од го вор но и тра си ра тај пут. Ми сви 
тре ба да гле да мо ка ко ра ди он. Да 
ра ди мо 10 од сто као што ра ди он, 
ра ди ће мо до бро. Наш нај ве ћи за да
так и нај ве ћа бри га ов де је за по сли ти 
љу де, отво ри ти рад на ме ста – ка же 
Пре драг Ву ко вић 

Са да је већ са свим из ве сно, ка же 
он, да ће јед на ита ли јан ска фир ма 
отво ри ти у Ши ду по гон за из ра ду 
ђо но ва за обу ћу, где ће у пр вој фа зи 
би ти за по сле но из ме ђу 150 и 250 
рад ни ка, док се исто вре ме но во де 
пре го во ри са још две стра не фир ме.

 Ра ди мо пу ном па ром. По што је 
глав ни мој за да так да се обез бе де 
рад на ме ста, ја мо рам да при ла го
дим све то ме, а то мо ра да бу де ка ко 
тре ба. Дру га ствар је по др шка ре пу
блич ке вла де ко ја је бу ду ћим ин ве
сти то ри ма нај бит ни ја у це лој при чи. 
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До бар знак је кад оп шти на има по др
шку вла де. Ми има мо ту до бру ко нек
ци ју и пр ви ин ве сти тор ко ји је до шао 
имао је вр ло  до бар при јем и у ре пу
блич кој вла ди – ка же он. 

По се бан ак це нат би ће на мла ди ма 
и по љо при вре ди:

 Обра ти ће мо ве ли ку па жњу на 
ма ле по љо при вред ни ке, ко ји има ју 
пет и де сет ју та ра зе мље и од то га се 
да нас ја ко те шко жи ви. Пра ви мо 
план ко ји смо пре у зе ли од Дан ске и 
Хо лан ди је, да они ко ји се ба ве по вр
тар ством пла сте ни ке мо гу ди за ти без 
ди на ра и све би фи нан си ра ла оп шти
на. От куп ће би ти си гу ран што зна чи 
да ће по љо при вред ни ци мо ћи да 
за ра де пла ту из ме ђу 35 и 40 хи ља да 
ди на ра. По сто ја ће фир ма у Ши ду 
ко ја ће то све от ку пљи ва ти и упра во 
на то ме ра ди мо.

Ак ту ел ни пред сед ник пла ни ра да 
до вр ши по сао ко ји су до са да пла ни
ра ле све шид ске вла сти од 2000. 
го ди не до да нас, а то је отва ра ње 
ин ду стриј ске зо не.

 Ин ду стриј ска зо на је вр ло бит на и 
већ смо ду бо ко ушли у то. За го ди ну 
да на у ово до ба ја оче ку јем да ин ду
стриј ска зо на бу де у пу ном за ма ху и 
да бу де у функ ци ји – ка же Ву ко вић. 

Не же ли да кри ти ку је сво је прет
ход ни ке, ни ти да ка же да ни је би ло 
по ли тич ке во ље за  до вр ше ње по сла 
око отва ра ња ин ду стриј ске зо не. 
Али, Шид је стал но че као да не ко 
до ђе.  

 Ми не че ка мо да не ко до ђе не го 
иде мо и ју ри мо, тра жи мо. Иде мо и 
ко ри сти мо све ре сур се  об ја шња ва 
Ву ко вић раз ли ку у на чи ну ра да из ме
ђу са да шње и прет ход них вла сти.

Он исто вре ме но на по ми ње и то да 
па ра лел но са из град њом ин ду стриј
ске зо не, те ку и по сло ви око га си фи
ка ци је шид ске оп шти не.

Да би се обез бе ди ла по треб на 
ди на ми ка раз во ја, ин фра струк тур ни 
ра до ви су јед ни од нај зна чај ни јих за 
Шид. Пре драг Ву ко вић до бро зна 
шта то зна чи, и сам је сво је вре ме но 
дао зна ча јан до при нос на из град њи 
пу та Ку ку јев ци – Ер де вик. По се бан 
зна чај има де по ни ја: 

 Што се ти че де по ни је, ко ја је у 
ве ли ким про бле ми ма у Ши ду, ја пан
ска вла да је да ла зе ле но све тло, да 
уче ству ју са 500 хи ља да евра у про
јек ту, а про је кат са на ци је је вре дан 
пре ко ми ли он евра – ка же он. 

Мно го је по сла пред но вом вла да
ју ћом гар ни ту ром у Ши ду, круп ног и 
сит ни јег, сви су под јед на ко ва жни за 
гра ђа не. Ву ко вић ка же да га ра ду је 
што по сто ји ста бил на власт ко ју 
по др жа ва ју и мно ги ко ји су у опо зи ци
ји. Ипак:

 Нај ве ћа са тис фак ци ја ми је то 
што љу ди пра те и пре по зна ју оно 
што ра дим, отво ре но ми при ла зе ћи 
на ули ци да ми то ка жу. То ми да је 
сна гу и под стрек – ка же за М но ви не 
пр ви чо век шид ске оп шти не.

В. Ћо сић

Фон да ци ја „Ана и Вла де Ди вац“ 
у са рад њи са Аме рич ком аген
ци јом за ме ђу на род ни раз вој, 

ор га ни зо ва ла је 20. ју на у Бе о гра ду 
де ба ту о ак ту ел ној ми грант ској кри
зи. Оп шти ну Шид пред ста вљао је за
ме ник пред сед ни ка Оп шти не Зо ран 
Се ме но вић, ко ји је са при сут ни ма по
де лио сво ја ис ку ства ве за на за из бе
глич ку кри зу, ко ја је по тре сла и шид
ску оп шти ну.

По ред пред став ни ка шид ске оп
шти не, у де ба ти су уче ство ва ли и 
пред став ни ци оп шти на Сје ни ца, Ту
тин, Ди ми тров град, Пре ше во и Су
бо ти ца. Овом при ли ком по ме ну те 
оп шти не пот пи са ле су Ме мо ран дум 
о са рад њи и ти ме озва ни чи ле уче
шће у про јек ту „По др шка ло кал ним 
за јед ни ца ма у од го во ру на из бе глич
ку кри зу“. 

Пред ста вље ни су ре зул та ти ис тра
жи ва ња јав ног мње ња о ста во ви ма 
гра ђа на Ср би је пре ма ак ту ел ној ми
грант ској и из бе глич кој кри зи.

Уче сни ци па не ла би ли су аме рич ки 
ам ба са дор Кајл Рен долф Скот, Ханс 
Фри дрих Шо дер, шеф пред став ни
штва Ви со ког ко ме са ри ја та Ује ди ње
них на ци ја за из бе гли це у Ср би ји, Не
над Ива ни ше вић, др жав ни се кре тар, 
Вла ди мир Цу цић, ко ме сар за из бе
гли це и ми гра ци је Ре пу бли ке Ср би је 
и Ана Ди вац, пред сед ник Управ ног 

од бо ра Фон да ци је „Ана и Вла де Ди
вац“.

По моћ ник пред сед ни ка Оп шти не 
Шид Иви ца Јо вић уче ство вао је на 
Кон фе рен ци ји о из ве шта ва њу у кри
зним си ту а ци ја ма, ко ји је спро вео 
Бал кан ме ди ја тим, под по кро ви тељ
ством Град ске упра ве за кул ту ру Гра
да Но вог Са да. 

На кон фе рен ци ји су по ред Иви це 
Јо ви ћа, као из ла га ча, уче ство ва ли и 
Оли ве ра Јо ви ће вић, но ви нар РТСа, 
Пре драг Ма рић, на чел ник Сек то ра 
за ван ред не си ту а ци је МУПа Ср би
је, Јо жеф Клем, по моћ ник ди рек то ра 
про гра ма за ин фор ма тив ни про грам 
Ра дио те ле ви зи је Вој во ди не, Ве сна 
Опав ски, кон сул тат ки ња за ди ги тал
не ко му ни ка ци је. 

У кри зним си ту а ци ја ма ко је су сна
шле зе мљу, од ка та стро фал них по
пла ва до сне жних не по го да, и тре
нут но ак ту ел не ми грант ске кри зе 
гра ђа ни су се ин фор ми са ли пре ко 
ме ди ја. У окви ру кон фе рен ци је по
ред ја ча ња ме диј ске све сти, но ви
нар ске ети ке и уна пре ђе ња но ви
нар ских стан дар да, ини ци ра но је 
осни ва ње Цен тра за ко му ни ка ци ју о 
кри зним си ту а ци ја ма, ко ја би тре ба
ло да рас по ла же свим ре ле вант ним 
ин фор ма ци ја ма и ко ји би био кре
ди би лан из вор ин фор ма ци ја за све 
циљ не јав но сти.

ИС КУ СТВА ОП ШТИ НЕ ТО КОМ МИ ГРАНTСKЕ КРИ ЗЕ

По др шка ло кал не
за јед ни це

Уче сни ци де ба те о ми грант ској кри зи у Бе о гра ду

За ме ник пред сед ни ка Оп шти не Шид Зо ран Се ме но-
вић је на де ба ти о ак ту ел ној ми грант ској кри зи по де-
лио сво ја ис ку ства ве за на за из бе глич ку кри зу, ко ја је 
по тре сла и шид ску оп шти ну
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Оп штин ска упра ва Шид у са рад њи 
са На ци о нал ном слу жбом за за
по шља ва ње, спро ве ла је про грам 

струч не прак се у окви ру ко јег су осам мла
дих љу ди од 1. ав гу ста за по че ли са ра дом 
у Оп штин ској упра ви, рас по ре ђе ни у раз
ли чи та оде ље ња. Ина че, про грам струч не 
прак се тра је шест ме се ци, на ме њен је не
за по сле ним ли ци ма без рад ног ис ку ства у 
стру ци, а про грам под ра зу ме ва сти ца ње 
прак тич них зна ња и ве шти на за са мо ста
лан рад. 

Пре ма ре чи ма на чел ни ка Оп штин ске 
упра ве Шид Ром ка Па пу ге, про грам струч
не прак се по сто јао је и прет ход них го ди на 
али су по сто ја ла од ре ђе на огра ни че ња. 
Ове го ди не, уред бом о но вом за по шља ва
њу ство ре не су мо гућ но сти за спро во ђе ње 
тог про гра ма, та ко да су оп штин ским бу џе
том опре де ље на сред ства и за те на ме не.

 Сред ства за струч ну прак су из дво је на 
су ис кљу чи во из бу џет ских сред ста ва, а 
не као код јав них сред ста ва где по ло ви ну 
сред ста ва обез бе ђу је На ци о нал на слу жба 
за за по шља ва ње, а по ло ви ну Оп шти на. 
Цео про је кат иде пре ко На ци о нал не слу
жбе за за по шља ва ње и основ но је то да 
се та ли ца на ла зе на еви ден ци ји не за по
сле них. На та кав на чин ство ре на је мо гућ
ност да иза бе ре мо стру ке ко је нам у овом 
мо мен ту од го ва ра ју и да та ли ца ан га жу
је мо у Оп штин ској упра ви. С об зи ром на 
сред ства ко ја смо опре де ли ли, по сто ја ла 
је мо гућ ност да и дру ги на ши ко ри сни ци 
уче ству ју на рас пи са ном јав ном по зи ву. 
Та ко да се по ред Оп штин ске упра ве, као 
ко ри сник по ја ви ла и Ту ри стич ка ор га ни за
ци ја Шид и Га ле ри ја сли ка „Са ва Шу ма но
вић“, где је ан га жо ван по је дан по ла зник 

струч не прак се, док их је у Оп штин ској 
упра ви ан га жо ва но њих осам. Пре ма 
струч ном опре де ље њу, ан га жо ва ли смо 
три ди пло ми ра на еко но ми ста, два ди пло
ми ра на прав ни ка, јед ног ин же ње ра елек
тро тех ни ке и два ли ца ко ја су стру ков ни 
ин же ње ри елек тро тех ни ке ра чу нар ства, 
ни во ви ше шко ле – об ја шња ва Ром ко Па
пу га.

Ан га жо ва на ли ца об у хва ће на про гра
мом струч не прак се, при мље на су на пе
ри од од шест ме се ци. Ли ца са фа кул те
том при ма ће ме сеч ну на док на ду у из но су 
од 18.000 ди на ра, а стру ков ни ин же ње ри 
16.000 ди на ра. По ла зни ци струч не прак
се има ју сво је мен то ре и рас по ре ђе ни су 
по оде ље њи ма Оп штин ске упра ве, док ће 
не ки од њих то ком спро во ђе ња про гра ма, 
про ћи и ве ћи број оде ље ња у упра ви.

 На да мо се да ће ови мла ди љу ди рас
по ре ђе ни у Оп штин ској упра ви, ус пе ти 
не што за шест ме се ци да на у че, да стек
ну од ре ђе но ис ку ство, зна ње и ве шти не, 
а с дру ге стра не и ми оче ку је мо да ће мо 
од њих има ти од ре ђе ни до при нос по го то
во од ли ца ко ја су за вр ши ла ви со ке шко
ле ве за не за елек тро тех ни ку и ра чу на ре, 
јер зна мо да ин фор ма ци о ни си сте ми на
пре ду ју, а Оп штин ска упра ва мо ра то да 
пра ти. Због то га смо се и опре де ли ли за 
ли ца ко ја има ју ту од ре ђе ну струч ну спре
му  ка же Па пу га.

У окви ру про гра ма спро во ђе ња струч не 
прак се у Оп штин ској упра ви Шид, у Оде
ље њу за фи нан си је су рас по ре ђе на два 
ли ца, дво је ди пло ми ра них еко но ми ста ко
ји ће то ком шест ме се ци, про пра ти ти део 
те ку ћег по сло ва ња, са му при пре му, до но
ше ње и из вр ше ње од лу ка, а у овом де лу 
бу џет ске го ди не има ће при ли ку да за о кру
же це ло куп ни бу џет ски ци клус.

 Ја сам мен тор јед ној од мла дих ко ле
ги ни ца и оче ку јем да ће за шест ме се ци 
она ус пе ти да се укљу чи у по сао и да ће 
јој би ти до вољ но по зна та це ла ма те ри ја, 
с об зи ром да се на ла зи у пра ће њу де ла 

по сла ко ји је вр ло бли зак ње ној про фе си
ји. Дру го ли це је рас по ре ђе но на по сло ве 
ко је вр ши ре фе рент за јав не на бав ке и у 
пи та њу је спро во ђе ње јед ног од нај функ
ци о нал ни јих за ко на ко ји се при ме њу је. 
Та ко да ће и то ли це има ти мо гућ ност да 
про пра ти сва ки по сту пак на бав ке од по
чет ка до кра ја  на во ди Ја дран ка Не дић, 
руководилац Оде ље ња за фи нан си је, до
да ју ћи да је си гур на да ће ан га жо ва ним 
мла дим љу ди ма струч на прак са би ти од 
ве ли ке ко ри сти у да љем ра ду, пр вен стве
но ка да је у пи та њу сти ца ње рад них ис ку
ста ва али и као основ за на до град њу њи
хо ве да ље ка ри је ре.

На жа лост, на кон ис те ка шест ме се ци, 
овим мла дим љу ди ма се не ну ди мо гућ
ност за по сле ња у Оп штин ској упра ви, јер 
за то за са да не по сто је за кон ске мо гућ
но сти. Ка ко на во ди Ром ко Па пу га, то не 
зна чи да јед ног да на не ко од тих мла дих 
љу ди не ће има ти ту мо гућ ност. Оно што 
је си гур но, сва ка ко је сте да ће им рад но 
ис ку ство ко је бу ду сте кли на овим по сло
ви ма, би ти од ве ли ке ко ри сти при ли ком 
про на ла же ња по сла у сво јој стру ци. 

СТРУЧ НА ПРАК СА У ОП ШТИН СКОЈ УПРА ВИ ШИД

Осам Ши ђа на сти че
прак тич на зна ња

Мир ја на Ко вљен је ди пло ми ра на прав
ни ца и у окви ру про гра ма струч не прак се 
рас по ре ђе на је у Оде ље њу за скуп штин
ске и прав но струч не по сло ве, где се 
упо зна је ка ко на во ди, са де лом прав них 
на у ка са ко јим ни је има ла при ли ке да се 
срет не у до са да шњој прак си.

 Пре до ла ска у Оп штин ску упра ву, 
би ла сам го ди ну да на и два ме се ца 
во лон тер у Основ ном су ду у Ши ду и та 
зна ња су ми та ко ђе ко ри сти ла. Али с 
об зи ром на то да је ово да ка же мо не ки 
дру ги део пра ва, дра го ми је да ћу има ти 
при ли ку да стек нем не ка зна ња из управ
ног по ступ ка и ми слим да ће ми пу но 
зна чи ти што ћу ов де про ве сти тих шест 
ме се ци. У оде ље њу у ко јем сам рас по ре
ђе на, вр ши се при пре ма свих ака та за 
скуп штин ска за се да ња и оп штин ска ве ћа 
и мно го ми је са да лак ше ка да ви дим 
ка ко то из гле да у прак си не го ка да се 
са мо чи та из књи ге. Већ ми се по ла ко 
сла жу „коц ки це“ и ми слим да ће ми би ти 
мно го лак ше да у бу дућ но сти спре мим 
пра во суд ни ис пит ко ји сва ка ко пла ни рам 
 ка же Мир ја на.

Ис ку ства

По ла зни ци струч не прак се

На чел ник Оп штин ске
упра ве Ром ко Па пу га
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АК ТИВ НО СТИ ДО МА ЗДРА ВЉА ШИД

Ле ка ри за ка зу ју пре гле де 
код спе ци ја ли ста

Ми ни стар ство здра вља 
омо гу ћи ло је уво ђе
ње ин те гри са ног 

здрав стве ног ин фор ма ци о
ног си сте ма ИЗИС у до мо ве 
здра вља, ко ји пред ста вља 
под ло гу за бо љи рад са 
па ци јен ти ма, бо ље пра ће ње 
њи хо вог здра вља, и бо љи 
увид у ко ри шће ње сред ста
ва здрав стве ног оси гу ра ња. 
Си стем је ве о ма тран спа
рен тан, па ци јен ти ће мо ћи 
да пу тем ин тер не та оства ре 
увид у свој здрав стве ни кар
тон, да пра те за ка зи ва ње 
пре гле да. Уво ди се елек

трон ски ре цепт и елек трон
ски упут, са исто вре ме ним 
за ка зи ва њем пре гле да, 
ма да ће и да ље по сто ја ти и 
упу ти без за ка зи ва ња. Хро
нич ни бо ле сни ци ви ше не ће 
мо ра ти да до ла зе по сво ју 
ре дов ну те ра пи ју код ле ка
ра, већ ће ле ко ве мо ћи да 
по ди жу ди рект но на шал те
ру апо те ка. Та ко ђе, сви 
на ла зи па ци је на та, од 
основ них до ренд ген ских 
сни ма ка, маг нет них ре зо
нан ци и ске не ра, би ће 
до ступ ни би ло ком ле ка ру 
са те ри то ри је Ср би је кроз 

На објек ту шид ског До ма 
здра вља за ме ње на је сто ла
ри ја, а сред ства за ове ра до ве 
обез бе ди ла је не мач ка ху ма
ни тар на ор га ни за ци ја „Хелп“, 
ко ја је До му здра вља у Ши ду 
по мо гла и при ку по ви ни са ни
тет ског во зи ла. 

Згра да шид ског До ма здра
вља из гра ђе на је 1976. го ди не 
и од та да ни је ра ђе на ње на 
ре кон струк ци ја, а по се бан 
про блем пред ста вља про ки
шња ва ње објек та. 

 Пред став ни ци Ху ма ни тар
не ор га ни за ци је „Хелп“ су убр
зо на кон мог раз го во ра са 
њи ма, ре ши ли да нам иза ђу у 
су срет и ја им се овим пу тем 
за хва љу јем. Са њи ма има мо 
из у зет ну са рад њу и по сто је 
на го ве шта ји да ће би ти још 
не ких до на ци ја. Са но вим про
зо ри ма и вра ти ма згра да ће 
би ти мно го то пли ја, а би ће и 
да ле ко ма ње про бле ма у 
ки шном пе ри о ду  ис ти че др 
Ку реш.

За ме на про зо ра и вра та

Дом здра вља у Ши ду 

Љу ба Ђу кић Ра до слав По по вић Жељ ко Ку са ло Бран ко Ста нић 
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овај си стем, та ко да где год 
се игром слу ча ја бу де те 
на шли као па ци јент, по да ци 
о ва ма би ће у пот пу но сти 
до ступ ни ле ка ру ко ји ће вас 
пре гле да ти. Ово су све 
пред но сти си сте ма ИЗИС, 
али сва ка ко да ће би ти 
по треб но вре ме да ком пле
тан си стем за жи ви.

Из шид ског До ма здра
вља по ру чу ју да их  
очекује при ме на овог 

система. 
 Па ци јен ти ма ће иза бра

ни ле кар мо ћи да за ка же 
пре глед код спе ци ја ли сте, 
ка ко они не би мо ра ли ићи у 
Ми тро ви цу да за ка зу ју. Та ко
ђе, ка да се у пот пу но сти раз
ви је овај си стем, па ци јен ти 
ће мо ћи и са ми, пре ко ин тер
не та да за ка зу ју сво је пре
гле де – ис та као је др Кр сто 
Ку реш, ди рек тор До ма здра
вља Шид. 

За са да, док је при ме на 
овог си сте ма у по ступ ку, 
Ши ђа ни ука зу ју на про блем 
што за сва ки спе ци ја ли стич
ки пре глед мо ра ју у Срем ску 
Ми тро ви цу. Са дру ге стра не 
па ци јен ти ма хом ис ти чу да 
не че ка ју ду го на пре глед 
код свог иза бра ног ле ка ра 
оп ште прак се. 

Ши ђан ка Љу ба Ђу кић 
ка же да не ма про бле ма са 
гу жвом и че ка њем у шид
ском До му здра вља.

 Идем по ре дов ну те ра пи
ју код свог док то ра и то бу де 
без про бле ма, за то што 
имам за ка за но ка да да 
до ђем. Ре дов но се снаб де
вам ле ко ви ма у град ској 
апо те ци. Је ди но што идем 
код ин тер ни сте на пре глед 
због про бле ма са ви со ким 
при ти ском, јед ном го ди шње, 
за са да је та ко, ме ни је 
до вољ но  ка же Љу ба 
Ђу кић. 

Ра до слав По по вић ре као 
је да је за до во љан сво јим 
иза бра ним ле ка ром, код 
ко јег се гу жве не пра ве. 

 За до во љан сам ка ко 
ра ди мо ја иза бра на док то

ри ца. Код ње се за ка зу је и 
не че ка се ду го. А нај го ре је 
кад љу ди до ђу па че ка ју, док 
се ула зи пре ко ре да. Код 
мо је док то ри це се пре да ју 
књи жи це, и ка ко је ко пре дао 
та ко и ула зи, не че ка се 
ду же од пет ми ну та. То је 
скроз у ре ду и са тим се сла

жем. Спе ци ја ли сти не до ла
зе. Ра ни је је то би ло ја ко 
до бро, ка да су до ла зи ли у 
Дом здра вља ле ка ри спе ци
ја ли сти из Ми тро ви це, јер 
има бо ле сни ка ко ји не ма ју 
но ва ца за пут до Ми тро ви це. 
Ме не сва ки од ла зак у Срем
ску Ми тро ви цу на пре глед 

ко шта – ис при чао је По по
вић. 

Жељ ко Ку са ло до да је да 
се у су шти ни не че ка ду го на 
пре глед ле ка ра оп ште прак
се, а све за ви си и од иза бра
ног док то ра.  

– До ста нам оте жа ва и 
ко шта нас то што мо ра мо 
ићи у Ми тро ви цу код спе ци
ја ли сте. Сад они у Шид не 
до ла зе. Ра ни је, док су до ла
зи ли, би ло је лак ше, јер не 
мо жеш ти без 1.500 ди на ра 
оти ћи у Срем ску Ми тро ви цу 
на пре глед – ис ти че Ку са ло. 

Још те же је љу ди ма ко ји 
не жи ве у Ши ду не го у окол
ним се ли ма. Пр во пла те пут 
да до ђу у Шид, по том пут од 
Ши да до Ми тро ви це, што 
ни је ни ма ло јед но став но, ни 
јеф ти но. Је дан од та квих је и 
Бран ко Ста нић. 

 Ја сам из Ада ше ва ца, за 
Ми тро ви цу кад идем на пре
глед, ко шта ме 4.000 ди на
ра. Пр во до ђем до Ши да па 
из Ши да за Ми тро ви цу, 
на зад у Шид, па у Ада шев
це. Не згод на си ту а ци је је 
што мо рам да пла ћам так си, 
а за ауто бус тре ба и ви ше 
па ра  до да је Бран ко Ста
нић. 

Ме штан ка Љу би ца 
Ни ко лић сма тра да за 
сва ку сит ни цу, ко ја се 

ти че здрав стве ног пре гле да 
мо ра ићи у Срем ску Ми тро
ви цу. 

 Ја ко је у Ши ду стра шно 
што се ти че че ка ња, ја идем 
на пре гле де у Бе о град, има
ла сам мо жда ни удар и све 
кон тро ле оба вљам та мо. 
Ов де код нас је као у се лу. 
Мно го лак ше је би ло кад је 
ов де до ла зио ле кар спе ци ја
ли ста. За сва ку сит ни цу 
са да тре ба ићи у Ми тро ви цу 
 сма тра Љу би ца Ни ко лић, а 
Ја ња Бо ро је вић ис ти че да је 
осо бље по ред све га и ја ко 
не љу ба зно. 

 То се ме ни ни шта не 
сви ђа. Ја сам ра ди ла у бол
ни ци у ино стран ству и све
сна сам да ов де ни кад не 
мо же би ти као та мо, али ја 
кад до ђем на шал тер да 
за ка жем они бу ду вр ло 
не љу ба зни. Не мам ре чи. То 
ка жу и сви ко ји су ов де жи ве 
и од ла зе на пре гле де у 
шид ски Дом здра вља – 
крат ко је про ко мен та ри са ла 
Ја ња Бо ро је вић, као и Дра
ган Ма ној ло вић ко ји је 
до дао да од ла зак у Ми тро
ви цу код ле ка ра ко шта, ко 
не ма ауто мо ра пла ти ти 
так си, а све је ску по. 

С. Ста не тић 
Фо то: Н. Узу ров

Ор га ни за ци ја Ва ха ин тер
на ци о нал уз по др шку 
УН ХЦРа уру чи ла је 15. ју на 
ме ди цин ску опре му До му 
здра вља у Ши ду. До на ци ја се 
са сто ја ла од ЕКГ апа ра та и 
де фи бри ла то ра са мо ни то
ром, ко ји ће у ве ли кој ме ри 
олак ша ти рад ле ка ра у збри
ња ва њу ло кал ног ста нов ни
штва. Ова ор га ни за ци ја је 
при сут на у Ср би ји од сеп тем
бра про шле го ди не, са по чет
ком ми грант ске кри зе. Пру жи
ла је ме ди цин ску не гу за ви ше 
од 24.000 ми гра на та ко ји су 
про ла зи ли кроз Ср би ју. Од 
ја ну а ра 2016. го ди не из вр шни 
је парт нер УН ХЦРа за пру жа
ње ме ди цин ске по мо ћи из бе
гли ца ма и тра жи о ци ма ази ла 
у Ши ду и Ди ми тров гра ду. 

Кра јем фе бру а ра шид ском 
До му здра вља уру чен је и 
пре но сни ЕКГ апа рат, до на ци
ја Са ве за бап ти стич ких цр ка
ва у Ср би ји. 

 Са вез бап ти стич ких цр ка
ва у Ср би ји, се при дру жио 
ак ци ји пру жа ња по мо ћи 

ми гран ти ма у Ши ду. У са рад
њи са ди рек то ром шид ског 
До ма здра вља, до шли смо на 
иде ју да ку пи мо мо бил ни ЕКГ 
апа рат, ко ји ће би ти у функ ци
ји сва ког ча са и на сва ком 
ме сту. Дра го нам је да мо же
мо на овај на чин да по мог не
мо и ово је са мо јед на у ни зу 
ак ци ја Са ве за бап ти стич ких 
цр ка ва у Ср би ји. На те ре ну у 
по ма га њу ми гран ти ма, при
сут ни смо од ок то бра и у пла
ну нам је да се и у на ред ном 
пе ри о ду укљу чи мо у још не ке 
до на тор ске ак ци је  ре као је 
Дан ко Ча њи, ста ре ши на Бап
ти стич ке цр кве у Ши ду.

Ди рек тор шид ског До ма 
здра вља се за хва лио на до на
ци ји.

 Сва ка до на ци ја нам је у 
овом мо мен ту до бро до шла, 
по го то во ова кве вр сте. Ја се 
овом при ли ком за хва љу јем 
Са ве зу бап ти стич ких цр ка ва 
Ср би је и на дам се да ће мо и у 
на ред ном пе ри о ду успе шно 
са ра ђи ва ти  ис та као је др 
Кр сто Ку реш.

До на ци је
Ди рек тор До ма здра вља др Кр сто Ку реш

Љу би ца Ни ко лић Ја ња Бо ро је вић Дра ган Ма ној ло вић 
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Оп шти ну Шид 15. ју на 
по се ти ли су пред став ни
ци две ита ли јан ске фир

ме „Но ва ли ни ја“ и „Дел та Ита
ли ја“, ко ји пла ни ра ју да отво ре 
фа бри ку у овом де лу Бал ка на. 

При ли ком по се те раз го ва ра
ли су са пред сед ни ком Оп шти
не Шид Пре дра гом Ву ко ви ћем 
и ње го вим са рад ни ци ма и 
ис ка за ли на ме ру да ин ве сти ра
ју у шид ској оп шти ни и из гра де 
фа бри ку за из ра ду до њег де ла 
ци пе ла.

 Ми има мо раз ли чи тих ис ку
ста ва у мно гим зе мља ма Евро
пе, а са да има мо ин те рес да 
ула же мо у овом де лу Ср би је. 
Има ли смо већ је дан су срет са 
пред сед ни ком Оп шти не Шид, 
на кон че га смо се за ин те ре со
ва ли за ово под руч је. Пред сед
ник Оп шти не је био до ста за ин
те ре со ван да нам по мог не у 
про на ла же њу обје ка та и све га 
оста лог што је по треб но за ре а
ли зо ва ње на ше ин ве сти ци је. 
Тре нут но раз го ва ра мо и са Раз
вој ном аген ци јом Ср би је ве за
но за под сти ца је ко је би тре ба
ли да до би ја мо  ис та као је 
Ба со Ти ци ја но, ин ве сти тор 
фир ме „Дел та Ита ли ја“.

Пре ма њи хо вим на во ди ма, 
вред ност ин ве сти ци је је из ме ђу 
че ти ри и пет ми ли о на евра, 

ко ја би се ре а ли зо ва ла у раз до
бљу од две до три го ди не, са 
мо гућ но шћу за по сле ња од 150 
до 250 рад ни ка.

 Ово је ве ли ка ствар за шид
ску оп шти ну. 150 рад ни ка на 
са мом по чет ку ни је ни ма ло 
ма ли број и ми ће мо као ло кал
на са мо у пра ва да ти све од 
се бе да ин ве сти то ри оста ну 
ов де, да отво ре фа бри ку и да 

Шид ко нач но кре не на пред. 
Све за рад бо љег жи во та на ших 
гра ђа на и да на ша омла ди на 
оста не у Ши ду. Ја се искре но 
на дам да ће раз го во ри би ти 
по зи тив но за вр ше ни, ка ко би 
се оства ри ла ова ин ве сти ци ја  
из ја вио је тада пред сед ник 
Оп шти не Шид Пре драг Ву ко
вић.

М. Н.

ПОСЕТА ИТА ЛИ ЈАН СКИХ ИН ВЕ СТИ ТО РА

Фа бри ка обу ће у Ши ду
При ли ком по се те пред став ни ци ита ли јан ских фир ми „Но ва 

ли ни ја“ и „Дел та Ита ли ја“ раз го ва ра ли су са пред сед ни ком 
Оп шти не Шид Пре дра гом Ву ко ви ћем и ис ка за ли на ме ру да 
из гра де фа бри ку за из ра ду до њег де ла ци пе ла

Пред став ни ци шид ске оп шти не
са ита ли јан ским ин ве сти то ри ма

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Вој во ди не и По кра јин ска вла
да ор га ни зо ва ли су сре ди ном ју ла Да не Вој во ди не у 
Те ми шва ру, а Ру му ни ма је ту ри стич ке по тен ци ја ле 

пред ста ви ло де сет вој во ђан ских гра до ва и оп шти на, ме ђу 
ко ји ма је би ла и оп шти на Шид. 

У по след њих го ди ну да на, Вој во ди ну je по се ти ло 18 од
сто ви ше ту ри ста из Ру му ни је не го прет ход не го ди не, а Ру
му ни су на Данима Војводине ужи ва ли у му зи ци вој во ђан
ских там бу ра ша и до ма ћој хра ни.

Том при ли ком пред сед ник Скуп шти не оп шти не Шид Ве ли
мир Ра ни са вље вић 14. ју ла оба вио је раз го во ре са пот пред
сед ни ком По кра јин ске вла де и по кра јин ским се кре та ром за 
при вре ду и ту ри зам Ива ном Ђо ко ви ћем, ге не рал ним кон зу
лом Ре пу бли ке Ср би је у Ру му ни ји Ла за ром Ма ној ло ви ћем и 
пред сед ни ком Са ве за Ср ба у Ру му ни ји Ог ња ном Кр сти ћем 
о мо гућ но сти ма са рад ње и по др шци Вла де Вој во ди не у ре
а ли за ци ји про је ка та оп шти не Шид.

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Вој во ди не ко ја је пр ви пут на 
ова кав на чин пре ста ви ла сво је по тен ци ја ле у Те ми шва ру и 
убу ду ће ће про мо ви са ти при род не ле по те вој во ђан ског кра
ја, а у пла ну је да се сле де ће го ди не пред ста ве и при вред не 
по тен ци ја ле ка ко би пре ко гра нич на са рад ња из ме ђу Ру му
ни је и Ср би је још ви ше оја ча ла. М. З.

ДА НИ ВОЈ ВО ДИ НЕ У ТЕ МИ ШВА РУ

И Ши ђа ни у Ру му ни ји

Кон зул Ре пу бли ке Ср би је у Ру му ни ји Ла зар Ма ној ло вић
и пред сед ник СО Шид Ве лимир Ра ни са вље вић 

СА РАД ЊА
СА РУ СИ НИ МА

Прослава у 
Би кић До лу

За вод за кул ту ру вој во
ђан ских Ру си на и пред
став ни ци На ци о нал ног 
са ве та Ру си на, по се ти ли 
су Шид 8. ју ла, где су раз
го ва ра ли са пред сед ни ком 
Оп шти не Пре дра гом Ву ко
ви ћем.

Том при ли ком ди рек тор 
За во да за кул ту ру вој во
ђан ских Ру си на Сер геј Та
маш и пред сед ник Оп шти
не Шид Пре драг Ву ко вић 
пот пи са ли су Про то кол за 
ме ђу соб ну са рад њу из ме
ђу Оп шти не Шид и За во да 
за кул ту ру вој во ђан ских 
Ру си на, а у ци љу ре а ли за
ци је за јед нич ких ин те ре са 
из обла сти кул ту ре.

Ак це нат је дат на за јед
нич ко обе ле жа ва ње На ци
о нал ног пра зни ка Ру си на у 
Ср би ји, ко ји ће се 14. ја ну а
ра 2017. го ди не обе ле жи ти 
у Би кић До лу.

До го во ре но је и да ма
ни фе ста ци ја „Ме ло ди је 
Ру ског дво ра“, ко ја се одр
жа ва по чет ком сеп тем бра 
у Ши ду уђе у ка лен дар кул
тур них де ша ва ња оп шти не 
Шид.

Овим су сре том Оп шти
на Шид по ка за ла је пра
ви при мер до бре прак се у 
са рад њи и жи во ту Ру си на, 
као на ци о нал не ма њи не у 
овој оп шти ни, ис та као је 
ди рек тор За во да за кул
ту ру вој во ђан ских Ру си на 
Сер геј Та маш. М. З. 
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У окви ру ма ни фе ста ци је 
Шид ско кул тур но ле то, 
на пла тоу по ред Кул

тур но обра зов ног цен тра у 
Ши ду 8. ав гу ста ор га ни зо ван 
је Ет но дан. 

Чла ни це удру же ња же на 
из го то во свих ме ста шид ске 
оп шти не, пре зен то ва ле су 
сво је ру ко тво ри не, руч не ра
до ве сво јих ба ка, ра зно ра зне 
по сла сти це, а не ке од њих  
пред ста ви ле су и оби ча је ка
рак те ри стич не за сво је се ло.

Ет но дан у окви ру Кул тур ног 
ле та ор га ни зу је се сед ми пут 
за ре дом, а пре ма ре чи ма ор
га ни за то ра пре вас ход ни циљ 
ор га ни зо ва ња овог до га ђа ја је 
био да се по се ти о ци ма при ка
же бо га та на род на и кул тур на 
ба шти на свих на ро да ко ји жи
ве у шид ској оп шти ни.

 Има ли смо же љу да у 
окви ру ове кул тур не ма ни
фе ста ци је пред ста ви мо кул
тур ну ба шти ну на шег на ро да, 
не са мо пре ко из во ђе ња кул
тур ног про гра ма не го и пре
ко из ла га ња њи хо вих руч них 
ра до ва, ста рих је ла, оби ча ја. 
Сва ке го ди не бу де не што но
во и ин те ре сант но. Та ко на 
при мер удру же ње же на из 
Со та увек не што но во при ре
ди, али и оста ле же не. Све 
се оне по тру де, сва ка на свој 
на чин, да овај дан бу де ин те
ре сан тан за по се ти о це. Циљ 
нам је да учи ни мо све да се 
оби ча ји и тра ди ци ја на ших 
ста рих не за бо ра ви, да отрг
не мо од за бо ра ва мно ге ле
пе ства ри и све оно што је 
не ка да би ло вред но и чи ме 
су се же не не ка да за ни ма ле 
 на во ди ор га ни за тор ка кул
тур них ак тив но сти Кул тур но 
обра зов ног цен тра Шид На да 
Ру дић.

А ко ли ки је био труд уче
сни ца Ет но да на показују 
мно го број ни ша ро ли ки штан
до ви. Сва ки од њих био је 
спе ци фи чан и леп на свој 
на чин. Кра си ли су их ра зни 
ве зе ни руч ни ра до ви, број на 
сла на и слат ка је ла, оста ле 
ру ко тво ри не, а не ке од же на 
су пред ста ви ле и не ка да шње 
оби ча је. 

Удру же ње же на „Из вор“ из 
Бер ка со ва, пред ста вља њем 
руч ног пра ња ве ша баш она
ко ка ко се то не ка да ра ди ло, 
при ву кло је па жњу мно гих.

 Увек се по тру ди мо да 

овог да на бу де мо је дин стве
не по не че му. Ове го ди не смо 
се од лу чи ле да на Ет но да
ну пред ста ви мо не ка да шње 
руч но пра ње ве ша, па смо 
до не ле др ве но ко ри то, пра
кља чу, до ма ћи са пун и на ше 
чла ни це об у че не у на род ну 
но шњу пре зен ту ју тај оби чај 
по се ти о ци ма. Же ле ле смо да 
при ка же мо ка ко су то на ше 
ба ке и ма ме не ка да ра ди ле, 
ка ко би се љу ди под се ти ли 
ка ко је то не ка да из гле да ло 
 ре кла је пред сед ни ца Удру

же ња же на „Из вор“ Гор да на 
Ба ла шћак.

И чла ни це Удру же ња же на 
„Фру шко гор ске го лу би це“ из 
Со та по тру ди ле су се да бу
ду ори ги нал не на свој на чин. 
Ове го ди не пред ста ви ле су 
се ку ва њем па ра дајз чор бе.

 Има ле смо же љу да пред
ста ви мо до ма ћи ца ма ка ко се 
ку ва здра ва па ра дајз чор ба. 
Да нас мно ге од њих углав ном 
ку пу ју го то ву па ра дајз чор бу 
док ми у на шем се лу то са ме 
ра ди мо. А ре цепт је јед но ста

ван. Ми у на шем се лу по са
ди мо па ра дајз у ба шти, око
па мо, рет ко кад га пр ска мо и 
ску ва мо ле пу здра ву па ра дајз 
чор бу. Ка да па ра дајз са зри, 
убе ре мо га, опе ре мо не ко ли
ко пу та, очи сти мо, исе че мо 
на сит ни је де ло ве и ску ва
мо. На кон це ђе ња га по но во 
про ку ва мо, до да мо по уку су 
ма ло со ли и пер шу но вог ли
ста и си па мо у фла шу. Та ква 
чор ба је мно го здра ви ја од 
ку пов не и ми се др жи мо ста
рог пра ви ла што про из ве деш 
сам, знаш шта је деш  на во ди 
пред сед ни ца Удру же ња же на 
„Фру шко гор ске го лу би це“ Зо
ри ца Ша фа рик.

Свим уче сни ци ма Кул
тур но обра зов ни цен
тар уру чио је при зна ња 

и за хвал ни це за уче шће на 
Ет но да ну.

 Же ли мо на тај на чин да 
им се за хва ли мо што су узе
ле уче шће и исто вре ме но 
да им то бу де под стрек да и 
сле де ће го ди не до ђу у још 
ве ћем бро ју, да из ло же сво је 
ру ко тво ри не, да се дру же и 
на ста ве и убу ду ће да се ба ве 
на род ном ра ди но шћу ка ко би 
са чу ва ли мно ге ле пе оби ча
је од за бо ра ва  ис ти че На да 
Ру дић.

У ве чер њим са ти ма, на 
би ни Кул тур но обра зов ног 
цен тра, а у ду ху Ет но да на, 
Ши ђа ни ма су се пред ста ви ла 
сво јим игра ма кул тур но умет
нич ка дру штва из шид ске оп
шти не.

ETНО ДАН У ШИ ДУ

Бо гат ство раз ли чи то сти
на јед ном ме сту

Руч но пра ње ве ша

Ку ва ње па ра дај за у цен тру Ши да 
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Пројекат „Укључи се: јавно информисање и локална самоуправа у служби грађана“ је суфинансиран од стране Општине Шид.

Мо шти Све те Ан ге ли
не Бран ко вић, срп ске 
све ти тељ ке и гра

ди тељ ке мно гих цр ка ва и 
ма на сти ра на Фру шкој го ри 
то ком апри ла бо ра ви ле су 
у пра во слав ним хра мо ви ма 
шид ске оп шти не. Та ко су 7. 
апри ла сти гле у ма на сти р 
Све тих ар хан ге ла у При ви
ној Гла ви. На кон три да на 
бо рав ка мо шти ју у При ви ној 
Гла ви, а по том и у ма на сти
ру Све те Пет ке у Бер ка со ву, 
11. апри ла мо шти су све ча но 
до че ка не и у Хра му Све тог 
оца Ни ко ла ја у Ши ду. Све
ча ном до че ку мо шти ју по ред 
ве ли ког бро ја вер ни ка при су
ство вао је и вла ди ка срем ски 
Ва си ли је. 

 По сле 500 го ди на мо шти 
Мај ке Ан ге ли не по пр ви пут 
из ла зе из ма на сти ра Кру ше
дол, из сво је за ду жби не да 
оби ђу Срем  ис та као је тада 
вла ди ка срем ски Ва си ли је.

Епар хи ја срем ска ове го
ди не обе ле жа ва три ве ли ка 
ју би ле ја жи во та и ми си је све
то род не по ро ди це Бран ко
ви ћа, са све том Ан ге ли ном 
кру ше дол ском на че лу. Реч 
је о 530 го ди на од до ла ска 
Бран ко ви ћа у Срем, пет ве
ко ва од смр ти Све тог вла ди
ке Мак си ма и три ста го ди на 
од спа љи ва ња мо шти ју Све
тих Бран ко ви ћа. Ти зна чај ни 
до га ђа ји обе ле же ни су хо до

ча шћем мо шти ју Све те Мај ке 
Ан ге ли не по це лој Епар хи ји 
срем ској, и тра ја ли су од Не
де ље пра во сла вља, 20. мар
та, до 11. ав гу ста, ка да су 
вра ће не у сво ју за ду жби ну, 
ма на стир Кру ше дол.

Бла го сло вом епи ско па 
срем ског у Вла ди чан ском 
дво ру у Ши ду осно ва на је и 
цр кве на ри зни ца пра во слав
ног ар хи је реј ског на ме сни
штва шид ског, ко ја је зва
нич но отво ре на упра во 11. 
апри ла. 

Овај му зеј у ма лом, осно
ван је са ци љем да при ку пља, 
чу ва и пре зен ту је вер ску ба
шти ну срп ског пра во слав ног 

на ро да. Ри зни ца има му зеј
ско  ис тра жи вач ки ка рак тер 
ко ји омо гу ћа ва за ин те ре со
ва ним по је дин ци ма и уста но
ва ма да упо зна ју про шлост 
Срп ске пра во слав не цр кве 
у Ши ду и око ли ни и то кроз 
оби ла зак му зеј ске по став ке 
и кроз ис тра жи вач ки рад са 
ар хив ским до ку мен ти ма. 

Ве ли ку за слу гу и до при нос 
за отва ра ње цр кве не ри зни
це дао је Ра до ван Сре мац, 
ар хе о лог и ку стос из Ши да.

 Шид је ма ла сре ди на и 
спа да у сред ње сре ди не у 
Сре му, али је ве о ма зна ча јан 
по умет нич ким и кул тур ним 
вред но сти ма. Ши ђа ни зна ју 

да су ту ме ђу пр ви ма. Упра
во ов де мо гу да се упо зна ју 
са до при но сом сво јих пре да
ка за ову на шу сре ди ну, нај
пре на ду хов ном а по том и 
на умет нич ком и исто риј ском 
пла ну. Екс по на ти об у хва та ју 
пе ри од од не ких 200 го ди на, 
од 18. па до сре ди не 20. ве
ка. Нај ста ри ји пред мет је на
стао 1750. го ди не, а нај мла
ђи да ти ра из 1964. го ди не. 
При ку пља ње екс по на та је 
био ве ли ки иза зов  из ја вио 
је Ра до ван Сре мац.

Стал на по став ка у ри зни ци 
бро ји 170 пред ме та. Му зеј ска 
по став ка је кон ци пи ра на по 
цр кве ним оп шти на ма. Нај ве
ћи број му зе а ли ја чи не ико не 
хро но ло шког ра спо на од око 
1750. го ди не до по чет ка Дру
гог свет ског ра та. Цр кве на 
ри зни ца шид ског на ме сни
штва чу ва и бо га ту би бли о
те ку ко ју чи не бо го слу жбе не 
и ад ми ни стра тив не књи ге, 
по том из у зет но вред на до ку
мен та ци ја ве за на за исто ри
ју школ ства у Ши ду и ве ли ки 
број пред ме та ко ји је у цр кве 
до спео као по клон вер ни ка и 
све штен ства. По себ но ме сто 
у ри зни ци као сво је вр сни би
сер, за у зи ма пу тир из 1753. 
го ди не ко ји је дар чу ве ног 
ка пе та на и тр гов ца Три фу на 
Иса ко ви ћа, ро ђе ног бра та 
још чу ве ни јег ка пе та на Ву ка 
Иса ко ви ћа.   М. Н.

МО ШТИ МАЈ КЕ АН ГЕ ЛИ НЕ БОРАВИЛЕ У ХРА МО ВИ МА ОП ШТИ НЕ ШИД

Хо до ча шће по Сре му

Мо шти Мај ке Ан ге ли не у шид ском ар хи је реј ском на ме сни штву

Цр кве на ри зни ца у Вла ди чан ском дво ру

По сле
500 го ди на

мо шти Мај ке
Ан ге ли не по

пр ви пут
из а шле су из

ма на сти ра
Кру ше дол,

из сво је 
за ду жби не да 

оби ђу Срем,
ис та као је

вла ди ка 
срем ски

Ва си ли је
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УДРУ ЖЕ ЊЕ „ЕТ НО ДОМ ГО РО ЦВЕТ“ ИН ЂИ ЈА

Зла то вез за др жав ни ке

Ве о ма смо по но сне јер ће на ше ми ни ја ту ре оби ћи цео свет 
за хва љу ју ћи про јек ту у ко јем уче ству је мо. Све што ра ди мо 
има ће при ли ку, по ред др жав ни ка мно гих зе ма ља да ви де и 
на ши Ин ђиј ча ни на из ло жби ко ју пла ни ра мо за крај сеп тем бра, 
ис ти че пред сед ни ца Удру же ња „Ет но дом Го ро цвет“ Ин ђи ја 
Јо ван ка Шо вљан ски

Пет чла ни ца Удру же ња 
„Ет но дом Го ро цвет“ из 
Ин ђи је уче ству је у ре а

ли за ци ји јав них ра до ва у ор га
ни за ци ји „Ет но мре же“ и 
НА ЛЕДа. Реч је о из ра ди азбу
ка у зла то ве зу, ко је се ка сни је 
ура мљу ју и ко ри сте као по клон 
у про то ко лар ним по се та ма 
пред став ни ка Вла де Ре пу бли
ке Ср би је.

 На осно ву на шег прет ход
ног ис ку ства сте кли смо пра во 
да уче ству је мо у по ме ну тим 
јав ним ра до ви ма. Сва ког да на 
ан га жо ва не смо на из ра ди 
ми ни ја ту ра. Са јав ним ра до ви
ма зва нич но смо по че ле 1. ју на 
и за вр ша ва мо 30. сеп тем бра 
те ку ће го ди не. По ред ме не, 
ан га жо ва не су још че ти ри чла
ни це на шег удру же ња: Ми ле на 
Ра до ји чић, Све тла на Шо вљан
ски, Ти ја на Миљ ко вић и Ми ли
ца Ни ко лин. Ве о ма смо по но
сне јер ће на ше ми ни ја ту ре 
оби ћи цео свет, све што ра ди
мо има ће при ли ку, по ред 
др жав ни ка мно гих зе ма ља да 
ви де и на ши Ин ђин ча ни – ис ти
че Јо ван ка Шо вљан ски, пред
сед ни ца Удру же ња „Ет но дом 
Го ро цвет“ Ин ђи ја.

Са истом иде јом Удру же ње 
„Ет но дом Го ро цвет“ кон ку ри са
ло је и код Оп шти не Ин ђи ја 
про јек том ко ји но си зва ни чан 
на зив „Про мо ци ја до ма ће 
ра ди но сти кроз тра ди ци о нал не 
ру ко тво ри не као екс клу зив ни 

по клон“, за ко ји су им одо бре на 
сред ства у из но су од 200 хи ља
да ди на ра. У пи та њу је, та ко ђе, 
из ра да ми ни ја ту ра азбу ке са 
сред њо ве ков ним мо ти ви ма  
фри зо ви са фре са ка на ших 
ма на сти ра и мо ти ви ма из 

Ми ро сла вље вог је ван ђе ља. 
Ми ни ја ту ре се из ра ђу ју на 
плат ну уз ко ри шће ње обич ног 
и злат ног кон ца.

 Ка да је у пи та њу про је кат 
ко ји спро во ди мо за хва љу ју ћи 
сред стви ма ло кал не са мо у пра
ве, мо рам ре ћи да смо за до
вољ не јер ће и Ин ђин ча ни има
ти при ли ку да ви де ка ко из гле
да ју по ме ну те ми ни ја ту ре 
ра ђе не у зла то ве зу. Ми смо у 
оба ве зи да у то ку ме се ца из ра
ди мо че ти ри азбу ке, ка да су у 
пи та њу ре пу блич ки јав ни ра до
ви, док је оп штин ским про јек
том пред ви ђе на из ра да де сет 
ми ни ја ту ра ме сеч но. Та ко ђе, 
ка да за вр ши мо са јав ним ра до
ви ма же ли мо да поч не мо из ра
ду Хи лан дар ског пе шки ра ко ји 
има спе ци фи чан мо тив и чи ја 
је из ра да знат но ком пли ко ва
ни ја – ка же Шо вљан ски.

За из ра ду ми ни ја ту ра ко ри
сте се мо ти ви ко је при пре ма 
Ду шан ка Бу ту њац, ди зај нер из 
Не го ти на ан га жо ва на у окви ру 
„Ет но мре же“. 

 Она ускла ђу је ста ро са 
но вим и тру ди се да све што 
ура ди бу де мо дер но. За крај 
сеп тем бра пла ни ра мо и из ло
жбу као кру ну ре а ли за ци је про
јек та ко ји фи нан си ра ло кал на 
са мо у пра ва – ка же за крај 
Јо ван ка Шо вљан ски, пред сед
ни ца Удру же ња „Ет но дом Го ро
цвет“ Ин ђи ја.

М. Ђ.

Удру же ње „Ет но дом Го ро
цвет“ Ин ђи ја осно ва но је 6. 
мар та 2007. го ди не и оку пља 
же не са те ри то ри је ин ђи ја ке 
оп шти не са ци љем да се очу
ва ју тра ди ци ја и ста ри за на ти. 
Же не из ра ђу ју пред ме те ко ји 
су ка рак те ри стич ни у на шој 
тра ди ци ји, али та ко ђе при ла
го ђа ва ју и при ме њу ју тра ди
ци о нал не мо ти ве у са вре ме
ном жи во ту. Та ко се на из ло
жба ма Удру же ња мо гу ви де ти 
мо дер ни одев ни пред ме ти са 
узор ци ма тра ди ци о нал них 
тех ни ка и мо ти ва, ха љи не, 
ша ло ви, ка пе као и руч но 
ра ђе не тор бе и на кит. Чла ни
це Удру же ња „Ет но дом Го ро
цвет“ уче ство ва ле су на мно
го број ним из ло жба ма и сај мо
ви ма – ет но сај мо ви у Бе о гра
ду и Но вом Са ду, ет но из ло
жба ма у Ин ђи ји, Бе че ју, Но вом 
Бе че ју, Срем ским Кар лов ци
ма, Си ри гу, Ко ви љу, Ста рој 
Па зо ви и Ко ва чи ци. Удру же ње 
тре нут но бро ји 25 чла ни ца.

О Удру же њу

Чла ни це Удру же ња „Ет но дом Го ро цвет“ Ин ђи ја

Ту ча у Ин ђи ји
При пад ни ци МУПа у Ин ђи ји су 

опе ра тив ним ра дом ра све тли ли 
кри вич но де ло угр о жа ва ње опа
сним ору ђем при ту чи и сва ђи и 
про на шли 18го ди шња ка за ко јег 
се сум ња да је ве р бал но и фи зич
ки, са по ло мље ном ста кле ном 
фла шом у ру ци, на пао мла ди ћа у 
бли зи ни тр жног цен тра. На пад ну
ти мла дић ни је по вре ђен. Про тив 
осум њи че ног је под не та кри вич на 
при ја ва. 

Одузето оруж је
По ли ци ја у Ин ђи ји је при ли ком 

пре тре са јед ног ста на про на шла 
и од у зе ла ло вач ки ка ра бин и 231 
ме так раз ли чи те вр сте и ка ли
бра, у не ле гал ном по се ду. Пре
трес је из вр шен по на ред би 
су ди је за прет ход ни по сту пак. 
Про тив 55го ди шњег му шкар ца 
би ће под не та кри вич на при ја ва 
за кри вич но де ло не до зво ље на 
про из вод ња, др жа ње, но ше ње и 
про мет оруж ја и екс пло зив них 
ма те ри ја.

По ку шај уби ства
При пад ни ци МУПа у Срем

ској Ми тро ви ци су ухап си ли Б. М. 
(38), због по сто ја ња осно ва сум
ње да је из вр шио кри вич но де ло 
уби ство у по ку ша ју. Он се те ре ти 
да је фи зич ки на ср нуо на не вен
ча ну су пру гу у ње ној ку ћи и 
на кон не ко ли ко уда ра ца, по вре
дио је пар че том ста кла по вра ту. 
По ли ци ја је са вла да ла осум њи
че ног и по на ло гу над ле жног 
ту жи о ца, од ре ди ла му за др жа ва
ње до 48 ча со ва. У срем ско ми
тро вач кој бол ни ци оште ће ној су 
кон ста то ва не ла ке те ле сне 
по вре де. Б. М. ће у за кон ском 
ро ку, уз кри вич ну при ја ву би ти 
до ве ден на са слу ша ње у Ви ше 
јав но ту жи ла штво у Срем ској 
Ми тро ви ци.

Из ну да и кра ђа
Опе ра тив ним ра дом при пад

ни ка Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Ру ми, ра све тље на су 
кри вич на де ла из ну да и кра ђа 
на под руч ју Ру ме из вр ше на исти 
дан. Два ма ло лет ни ка и 21го ди
шња де вој ка се сум њи че да су 
на бен зин ској пум пи пре сре ли 
по зна ни ка, од ве зли га ње го вим 
ауто мо би лом у ку ћу осум њи че
не где су га уда ри ли ви ше пу та 
тра же ћи да им вра ти на вод ни 
дуг а за тим пу сти ли. На кон 
ле кар ског пре гле да, оште ће ном 
су кон ста то ва не ла ке те ле сне 
по вре де. По ли ци ја је код осум
њи че них про на шла укра де ни 
ауто мо бил. Про тив њих би ће 
под не та кри вич на при ја ва над
ле жном ту жи ла штву. Дан ра ни
је, по ли циј ска па тро ла је код 
осум њи че них про на шла па ке тић 
са пра шка стом ма те ри јом сум
њи вом на хе ро ин и нео т па ко ва
не игле. На кон ве шта че ња, би ће 
под не та од го ва ра ју ћа кри вич на 
при ја ва.

СА ОП ШТЕ ЊА 
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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Осни вач ка скуп шти на но вог 
фуд бал ског клу ба „До њи 
Срем 2016“ одр жа на је 1. 

ав гу ста у про сто ри ја ма пе ћи нач ког 
ло вач ког до ма, а за пред сед ни ка 
Управ ног од бо ра но во о сно ва ног 
пе ћи нач ког клу ба иза бран је Ми
лош Гми зић. Чла но ве Управ ног од
бо ра су: Сте ван Ста ни са вље вић, 
Ни ко ла Плав шић, Жи ки ца То мић, 
То ми слав Јо ви чић, Ми лош Мр шић, 
Ба та Пет ко вић, Ми ро љуб Ја њић и 
Не бој ша Га јић.

Ми лош Гми зић ка же да упра ву 
но во фор ми ра ног клу ба че ка ве ли
ки по сао.

 По ку ша ће мо да са но вим клу
бом кре не мо из по чет ка. Мо ра мо 
вра ти ти  фуд бал у Пе ћин це и при
ву ћи што ви ше мла дих са на ше 

те ри то ри је. Ја сно нам је у ка квој 
смо си ту а ци ји, али не пла ши мо се 
иза зо ва и уз по моћ ло кал не са мо
у пра ве и при вред ни ка до ве шће мо 
клуб на ме сто ко је му и при па да – 
из ја вио је Гми зић.

Осни вач кој скуп шти ни ФК „До
њи Срем 2016“ при су ство вао је и 
пред сед ник Спорт ског са ве за „Раз
вој спор то ва“ Си ни ша Ђо кић, ко ји 
је упра ви клу ба обе ћао пу ну по др
шку ор га ни за ци је на чи јем је че лу.

 У но вој се зо ни, Фуд бал ски клуб 
„До њи Срем 2016“ кре ће од Оп
штин ске ли ге Пе ћин ци. Ве ру је мо 
да ће вр ло бр зо пре ва зи ћи овај 
сте пен так ми че ња и да ће у бли
ској бу дућ но сти до ћи до Срп ске 
ли ге – Вој во ди на – оп ти ми сти чан 
је био Ђо кић.

ПЕ ЋИН ЦИ ДО БИ ЛИ НО ВИ ФУД БАЛ СКИ КЛУБ

До њи Срем 2016 у оп штин ској ли ги

Клуб ма лог фуд ба ла „Де ус ро ло пласт 
Мо шић“ про шле сре де, 10. ав гу ста по
чео је са при пре ма ма за но ву так ми

чар ску се зо ну 2016/2017. Пр ва фут сал ли га 
Ср би је стар ту је 16. сеп тем бра, а ви це шам
пи о ни Ср би је от по че ли су са тре нин зи ма. 
До про ме на у ти му ни је до шло, тре нер Де
јан Ма јес и да ље во ди еки пу, ко ју пред во ди 
ка пи тен Ален Ђо кић. 

Ка ко ис ти че пред сед ник клу ба Са ша Бу
га џи ја, у про шлој се зо ни Де ус је по сти гао 
зна чај не ре зул та те, осво јио је Ку п Вој во
ди не, би ли су по лу фи на ли сти Ку па Ср би је 
и ви це шам пи о ни Ср би је у се ни ор ској кон
ку рен ци ји. Би ли су до ма ћи ни при ја тељ ске 
утак ми це Ср би ја – Че шка, док је кру на се зо
не би ло осва ја ње тур ни ра у Ита ли ји. 

Сти гла су и по ја ча ња у Де ус, до шли су 
Урош Сла до је вић и Бо јан Фи ли по вић, а је
ди но је оти шао Бо рис Чи змар и то у Ли бан. 

 Ова еки па има ам би ци ја да бу де у са
мом вр ху Пр ве фут сал ли ге Ср би је, али и 
европ ске ам би ци је. Ми има мо ком плет ну 
еки пу, ста ри ји смо за го ди ну да на и ис ку
сни ји, та ко да обе ћа ва мо до бру игру. Овај 

клуб ће и да ље жи ве ти као по ро ди ца – ка же 
Бу га џи ја.

Еки пу са да оче ку ју при прем ни тур ни ри, 
Ме ђу на род ни тур нир у Те ми шва ру се игра 
18, 19. и 20. ав гу ста, а у Но вом Па за ру тур
нир тра је од 27. до 29. ав гу ста. 

Тре нер Де јан Ма јес по зи ва ми тро вач ку 
пу бли ку да по др жи игра че.

– У про шлој се зо ни оста је жал што ни је 
би ло ви ше пу бли ке на утак ми ца ма, с об зи
ром да ни је за бе ле же но да је дан клуб ко ји 
пре ђе из дру ге ли ге у пр ву на пра ви то ли
ки успех. Ови игра чи су за слу жи ли да има
ју ве ћу по др шку пу бли ке. Пру жи ће мо свој 
мак си мум, што смо и про шле го ди не по ка
за ли ка да смо по бе ди ли Еко но мац у Кра
гу јев цу, што ни је за бе ле же но у про те клих 
шест го ди на. По ку ша ће мо да ура ди мо све 
да Ми тро ви ца бу де по но сна на нас – на во
ди тре нер Ма јес. 

Ка пи тен и за ме ник ка пи те на Ален Ђо кић 
и Сло бо дан Сан трач ис ти чу да су пре за
до вољ ни што су сви игра чи на оку пу и што 
функ ци о ни шу као по ро ди ца. 

Б. С.

КМФ ДЕ УС СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПО ЧЕО ПРИ ПРЕ МЕ

Ам би ци о зно
у но ву се зо ну

Еки па на оку пу

ША ХОВ СКИ ТУР НИР У ОГА РУ

Де јан Жи ва но вић
оправ дао оче ки ва ња

Под по кро ви тељ ством Спорт ског са ве
за „Раз вој спор то ва“, ша хов ским тур ни ром 
обо га ћен је спорт ски про грам обе ле жа ва
ња ме сне сла ве у Ога ру. 

Тур нир је зва нич но отво рио Ми лан 
Алек сић, ди рек тор Аген ци је за раз вој оп
шти не Пе ћин ци по вла че њем пр вог по те за 
у пар ти ји Зо ран Ву ков – Са ва Ко стић. На
кон од и гра них се дам ко ла, уз тем по игре 
10 ми ну та по игра чу, по бе дио је Де јан Жи
ва но вић из Де ча са шест по е на. 

Пред сед ник са ве за „Раз вој спор то ва“ 
Си ни ша Ђо кић ис та као је да је и ви ше не
го успе шна ор га ни за ци ја овог тур ни ра још 
јед на по твр да да је шах, по сле фуд ба ла, 
нај по пу лар ни ји спорт у оп шти ни.

 Дра го нам је да се, по сле Пе ћи на ца, 
Ши ма но ва ца, Пр хо ва, Де ча и До њег То
вар ни ка, ова древ на ве шти на игра и у Ога
ру. Све ће мо учи ни ти да се на ово ме не 
ста не и да шах по пу ла ри ше мо и у дру гим 
ме сним за јед ни ца ма на ше оп шти не  ре
као је Ђо кић при ли ком уру чи ва ња на гра да 
нај у спе шни јим уче сни ци ма.   

Учи нак оста лих игра ча је био сле де ћи: 
Вла ди мир Ша рић (Ши ма нов ци), Зо ран 
Ду дук (Деч), Де јан Јо ва но вић (Пр хо во) и 
Жив ко Пе тро вић (До њи То вар ник) по 4,5, 
Ми ро слав Гу до вић (До њи То вар ник), Дра
ган Ра јак (По пин ци) и Бо жи дар Јо ва но вић 
(Пр хо во) по 3,5, Зо ран Ву ков (Пе ћин ци), 
Са ва Ко стић (До њи То вар ник) и Ра до ван 
Ва сић (До њи То вар ник) по три, Жив ко Ра
ди во је вић (Ши ма нов ци) два, Ста но је Ла
зић (Огар) и Ан дри ја Грек са (Ши ма нов ци) 
по 1,5 по е на.

Милош Гмизић, председник Управног одбора
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Ре зул та ти утак ми ца 5. ко ла: 
Лу ча ни: Мла дост – На пре дак 
1:0, Бе о град: Во ждо вац – 
Ме та лац 0:0, Ниш: Рад нич ки  
Цр ве на Зве зда 0:3, Сур ду ли-
ца: Рад ник – Бо рац 1:1, Но ви 
Па зар: Но ви Па зар  Рад 0:2, 
Но ви Сад: Бач ка  Спар так 1:3, 
Бе о град: Пар ти зан – Чу ка рич
ки 1:0, Но ви Сад: Вој во ди на – 
Ја вор  Ма тис 4:0.

1. Ц. Зве зда 4 3 1 0 12:5 10
2. Спар так 5 3 0 2 12:9 9
3. Ме та лац 4 3 0 1 6:3 9
4. Но ви П. 3 2 1 0 7:3 7
5. Вој во ди на 3 2 1 0 4:1 7
6. Рад нич ки 4 2 1 1 6:4 7
7. Мла дост 4 2 0 2 5:7 6
8. Во ждо вац 4 2 0 2 4:6 6
9. Рад ник 4 1 2 1 4:4 5

10. На пре дак 4 1 2 1 4:5 5
11. Ј. Ма тис 4 1 2 1 4:5 5
12. Пар ти зан 4 1 1 2 4:5 4
13. Чу кар. 4 1 1 2 2:3 4
14. Рад 4 1 0 3 2:7 3
15. Бо рац 4 0 1 3 0:4 1
16. Бач ка 5 0 1 4 1:6 1

СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти утак ми ца 1. ко ла: 
Че ла ре во: ЧСК Пи ва ра – Ин ђи
ја 2:0, Бе о град: Син ђе лић  
БСК 2:0, Бе о град: ОФК Бе о
град  ОФК Оџа ци 0:2, Ла за ре-
вац: Ко лу ба ра – Бу дућ ност 0:1, 
Ја го ди на: Ја го ди на  Рад нич ки 
1:0, Вра ње: Ди на мо – Про ле тер 
1:1, Бе о град: Бе жа ни ја – Зе мун 
0:0, Ша бац: Ма чва – Сло бо да 
2:0.

1. ЧСК Пив. 1 1 0 0 2:0 3
2. Син ђе лић 1 1 0 0 2:0 3
3. Ма чва 1 1 0 0 2:0 3
4. Оџа ци 1 1 0 0 2:0 3
5. Бу дућ ност 1 1 0 0 1:0 3
6. Ја го ди на 1 1 0 0 1:0 3
7. Ди на мо 1 0 1 0 1:1 1
8. Про ле тер 1 0 1 0 1:1 1
9. Бе жа ни ја 1 0 1 0 0:0 1

10. Зе мун 1 0 1 0 0:0 1
11. Ко лу ба ра 1 0 0 1 0:1 0
12. Рад нич ки 1 0 0 1 0:1 0
13. ОФК Бео. 1 0 0 1 0:2 0
14. Ин ђи ја 1 0 0 1 0:2 0
15. БСК 1 0 0 1 0:2 0
16. Сло бо да 1 0 0 1 0:2 0

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти од и гра них утак-
ми ца 1. ко ла: При гре ви ца: 
Брат ство 1946 – Омла ди нац 2:1, 
Шид: Рад нич ки  Бач ка 1901 2:0, 
Те ме рин: Сло га  Же ле зни чар 
1:1, Бе о чин: Це мент  Рад нич ки 
(СМ) 0:0, Вр шац: Вр шац – ТСЦ 
1:0, Ста ри Ба нов ци: Ду нав  
Рад нич ки (З) 3:0, Са ку ле: Бо рац 
 До њи Срем (нео ди гра но), 
Но ва Па зо ва: Рад нич ки  Цр ве
на Зве зда 3:1.

1. Ду нав 1 1 0 0 3:0 3
2. Рад. (НП) 1 1 0 0 3:1 3
3. Рад. (Ш) 1 1 0 0 2:0 3
4. Брат ство 1 1 0 0 2:1 3
5. Вр шац 1 1 0 0 1:0 3
6. Сло га 1 0 1 0 1:1 1
7. Же лез. 1 0 1 0 1:1 1
8. Це мент 1 0 1 0 0:0 1
9. Рад. (СМ) 1 0 1 0 0:0 1

10. Бо рац 0 0 0 0 0:0 0
11. Д. Срем 0 0 0 0 0:0 0
12. Омлад. 1 0 0 1 1:2 0
13. ТСЦ 1 0 0 1 0:1 0
14. Ц. Зве зда 1 0 0 1 1:3 0
15. Бач ка 1 0 0 1 0:2 0
16. Рад. (З) 1 0 0 1 0:3 0

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Ре зул та ти утак ми ца 1. ко ла: 
Ку пи но во: Ку пи но во – Ка бел 
1:2, Ве тер ник: Ве тер ник  
Је дин ство 0:3, Ла ћа рак: ЛСК – 
Хај дук 3:1, Ер де вик: Сло га  
Бо рац 4:0, Жа баљ: ЖСК – Сла
ви ја 2:6, Чу руг: Хај дук – 
СО ФЕКС 1:0, Вој ка: Сре мац  
Мла дост 0:0, Но ви Сад: Ин декс 
– По ду на вац 0:0.

1. Сла ви ја 1 1 0 0 6:2 3
2. Сло га 1 1 0 0 4:0 3
3. ЛСК 1 1 0 0 3:1 3
4. Је дин ство 1 1 0 0 3:0 3
5. Ка бел 1 1 0 0 2:1 3
6. Хај дук (Ч) 1 1 0 0 1:0 3
7. Сре мац 1 0 1 0 0:0 1
8. Ин декс 1 0 1 0 0:0 1
9. Мла дост 1 0 1 0 0:0 1

10. По ду нав. 1 0 1 0 0:0 1
11. Ку пи но во 1 0 0 1 1:2 0
12. СО ФЕКС 1 0 0 1 0:1 0
13. Ве тер ник 1 0 0 1 0:3 0
14. Хај дук (Б) 1 0 0 1 1:3 0
15. ЖСК 1 0 0 1 2:6 0
16. Бо рац 1 0 0 1 0:4 0

Ре зул та ти утак ми ца 1. ко ла: 
Ви то јев ци: Пар ти зан – Хрт ков
ци 1:0, До њи То вар ник: Сло бо
да  Пр ви Мај 1:0, Ру ма: Сло вен 
– Бу дућ ност 1:2, Го лу бин ци: 
Ја дран – Бо рац 0:1, Љу ко во: 
Љу ко во – Ру дар 3:1, Срем ска 
Ми тро ви ца: Ми трос  До њи 
Пе тров ци 4:0, Ма чван ска 
Ми тро ви ца: Под ри ње – Хај дук 
0:0, По пин ци: На пре дак  Гра
ни чар 1923 4:1.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. Ми трос 1 1 0 0 4:0 3
2. На пре дак 1 1 0 0 4:1 3
3. Љу ко во 1 1 0 0 3:1 3
4. Бу дућ ност 1 1 0 0 2:1 3
5. Пар ти зан 1 1 0 0 1:0 3
6. Сло бо да 1 1 0 0 1:0 3
7. Бо рац 1 1 0 0 1:0 3
8. Под ри ње 1 0 1 0 0:0 1
9. Хај дук 1 0 1 0 0:0 1

10. Сло вен 1 0 0 1 1:2 0
11. Ја дран 1 0 0 1 0:1 0
12. Хрт ков ци 1 0 0 1 0:1 0
13. Пр ви Мај 1 0 0 1 0:1 0
14. Ру дар 1 0 0 1 1:3 0
15. Гра ни чар 1 0 0 1 1:4 0
16. Д. Пе тро. 1 0 0 1 0:4 0

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 1. ко ла: 
Рав ње: Зе ка Бу љу ба ша  Мла
дост 5:0, Мо ро вић: Је дин ство 
 Омла ди нац 5:2, Ман ђе лос: 
Фру шко го рац  Бо рац 1:1, 
Пу тин ци: ПСК Оби лић 1993 
2:0, Бре стач: ОФК Бре стач – 
Сло га 3:3, Ку змин: Гра ни чар  
На пре дак 1:0, Обреж: Гра ни чар 
 Хај дук 0:2, Ин ђи ја: Же ле зни
чар  Је дин ство (П) 7:0.

1. Же ле зни чар 1 1 0 0 7:0 3
2. З. Бу љу б. 1 1 0 0 5:0 3
3. Је дин. (М) 1 1 0 0 5:2 3
4. ПСК 1 1 0 0 2:0 3
5. Хај дук 1 1 0 0 2:0 3
6. Гра н. (К) 1 1 0 0 1:0 3
7. Бре стач 1 0 1 0 3:3 1
8. Сло га 1 0 1 0 3:3 1
9. Фру шко г. 1 0 1 0 1:1 1

10. Бо рац 1 0 1 0 1:1 1
11. На пре дак 1 0 0 1 0:1 0
12. Гра н. (О) 1 0 0 1 0:2 0
13. Оби лић 1 0 0 1 0:2 0
14. Омла ди нац 1 0 0 1 2:5 0
15. Мла дост 1 0 0 1 0:5 0
16. Је дин . (П) 1 0 0 1 0:7 0

У окви ру „Спорт ске не де
ље“ ко ју на пе ћи нач ким 
ба зе ни ма ор га ни зу ју 

Спорт ски са вез „Раз вој спор
то ва“, Ба зе ни Пе ћин ци и ком
па ни ја „Лу ки ко мерц“, про шле 
не де ље одр жа на су так ми че
ња у сто ном фуд ба лу и ша ху, 
а за нај мла ђе по се ти о це је ор
га ни зо ван спорт ски дан.

Так ми че ње у сто ном фуд
ба лу се игра ло „на ис па да
ње“, а на кон за ни мљи вих ели
ми на ци о них ме че ва из ме ђу 
20 при ја вље них так ми ча ра, у 
фи на лу је Не ма ња Бла го је
вић по бе дио Да ви да Ми ле ра, 
док је тре ће ме сто при па ло 

Ма те ји Си ми ћу. Уче ство ва ло 
је 20 так ми ча ра. На ша хов
ском тур ни ру уз тем по игре 
10 ми ну та по игра чу, по бе дио 
је Жив ко Пе тро вић из До њег 
То вар ни ка са три по е на, ко ли
ко је имао и дру го пла си ра ни 
Де јан Јо ва но вић из Пр хо во. 
Тре ће ме сто осво јио је Жив ко 
Ра ди во је вић из Ши ма но ва ца.

За нај мла ђе су ор га ни зо ва
не за ни мљи ве спорт ске игре 
као што су тр ка у џа ко ви ма 
и му зич ке сто ли це у ко ји ма 
је уче ство ва ло пет на е стак 
по се ти ла ца ба зе на уз ра ста 
до че твр тог раз ре да основ не 
шко ле.

ПЕ ЋИ НАЧ КИ БА ЗЕ НИ

Спорт ска не де ља

Од 7. до 14. ав гу ста на спорт ском аеро дро му Ве ли ки Ра
дин ци одр жа но је Др жав но пр вен ство и пр ви об но вље ни 
Куп Вој во ди не у ва зду хо плов ном је дри ли чар ству. Уче

ство ва ло је де вет еки па из Ср би је, као и еки пе из Бо сне и Хер
це го ви не и Сло ве ни је. Так ми ча ри су ле те ли у прав цу Бач ког 
Пе тров ца, Сом бо ра, Ки кин де, а њи хов за да так се са сто јао у 
то ме да се из вр ши пре лет по стра ни ца ма мно го у гла (тро у гао 
или не ка сло же ни ја фор ма), за нај кра ће мо гу ће вре ме, та ко 
што се по ле та ње и сле та ње оба вља ју из исте тач ке.

На кон не де љу да на так ми че ња, пр во ме сто је за у зео Ср ђан 
Шад, дру ги је био Ми ло рад Ива но вић, а тре ћи Алек сан дар Вег. 

Ор га ни за тор шам пи о на та био је Аеро клуб „Срем ска Ми тро
ви ца“.

У. Р.

ЈЕ ДРИ ЛИ ЧАР СТВО

Ср ђан Шад нај бо љи 
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Срем ско се ло Ја зак, не
да ле ко од ба ње Врд ник 
спа да у фру шко гор ска 

на се ља и тре ће је по ве ли чи
ни у ири шкој оп шти ни. У Ја ску 
се на ла зи из вор и фа бри ка 
пи ја ће во де где ра ди је дан 
део ста нов ни ка, док ве ли ки 
број Ја за ча на ра ди се зон ске 
по сло ве на план та жа ма ја бу
ка, а однедавно је по че ла са 
ра дом и фир ма за ши ве ње 
уни фор ми, где се за по сли ло 
не ко ли ко же на, а пла ни ра ју у 
бу дућ но сти и про ши ре ње ка
па ци те та.

 Мла ди не од ла зе, ко ли
ко сам упу ће на, углав ном су 
ов де, или ра де по фир ма ма 
или се ба ве по љо при вре дом 
у свом до ма ћин ству. Љу ди се 
пре те жно ба ве по љо при вре
дом као глав ном де лат но шћу 
и ма ло сто чар ством. Део ста
нов ни ка ра ди у Фа бри ци во де 
Ја зак, ве ли ки број ме шта на 
ра ди на план та жа ма ја бу ке, 
има и стал но за по сле них, али 
ве ћи број иде у над ни цу. У се

лу се по кре ће ма ло и ту ри зам, 
има мо не ко ли ко при ват них 
сме шта ја  ка же Ве сна Ле жа
ков, шеф Ме сне кан це ла ри је.

Пре ма по след њем по пи су 
у Ја ску жи ви 1.170 ста нов ни
ка, од но сно има 550 ак тив них 
до ма ћин ста ва. Све је ма ње 
де це, сто га и шко ла има че
ти ри раз ре да и ком би но ва на 
оде ље ња. На кон за вр шет ка 
че твр тог раз ре да ма ли Ја за
ча ни на ста вља ју шко ло ва ње 
у су сед ном Врд ни ку. По ред 
че тво ро го ди шње Основ не 
шко ле „Ми ли ца Сто ја ди но вић 
Срп ки ња“ на ла зи се и вр тић. 

 Не ма мо пу но но во ро ђе не 
де це, а и вен ча ња бу де све
га до че ти ри го ди шње. Раз лог 
то ме је што се сви вен ча ва ју 
у ве ћим ме сти ма где има све
ча них са ла и та мо се упи су

Не по сред но пре ма на сти
ра, на ма лом при ват ном по се
ду у при јат ном ам би јен ту 
на ла зи се из вор во де Ја зак. 
На по сед се мо же сло бод но 
ући. Ра до слав Са вић, вла сник 
пла ца где се на ла зи из вор 
ка же да до ла зе ту ри сти, да су 

не кад ве ће гу жве, не кад 
ма ње, али да љу ди стал но 
има. Уве ри ли смо се и са ми 
да до ста љу ди до ла зи на 
из вор да си па и пи је во ду, па 
смо из ме ђу оста лих сре ли и 
на шег по зна тог глум ца Алек
сан дра Бер че ка.

Гу жве на из во ру во де

Без во до во да
и ка на ли за ци је

ЈА ЗАК

Ве сна Ле жа ков, шеф
Ме сне кан це ла ри јеРа до слав Са вић

Из вор во де у Ја ску
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Чу ве на Ти ца но ва бу на до би
ла име по Те о до ру Авра мо ви
ћу  Ти ца ну из се ла Ја зак, јед
ном од во ђа, ко ји је за у зи мао 
став бес ком про ми сне бор бе 
про тив спа хи ја и цр кве них 
ве ли ко до стој ни ка. Циљ бу не је 
био уки да ње фе у дал них од но
са, а сре ди ште је би ло се ло 
Во гањ, ода кле су по сла ти 
по бу ње нич ки про гла си. 

Ти цан
из Ја ска

ју. По ред то га, про блем нам 
пред ста вља и то што не ма мо 
стал ног ле ка ра. Ле кар до ла
зи два пу та не дељ но у се ло. 
Мно го пу та смо ур ги ра ли да се 
уве де ба рем не ко де жур ство, 
јер не ма пре во за до Ири га и 
Врд ни ка, та ко да је ста ри је 
ста нов ни штво у не мо гућ но сти 
да оде до ле ка ра, не ма ју сви 
ко ла. Та ко ђе, ни во до вод још 
увек ни је ре гу ли сан, во да ни
је за упо тре бу, а ка на ли за ци ја 
ко зна ка да ће се из гра ди ти  
ис ти че Ле жа ков.

Је ди ни из вор при хо да у 
Ја ску оства ру је се пре ко Оп
шти не Ириг. Ра ни је је по сто јао 
са мо до при нос, ме ђу тим се ло 
је већ че ти ри го ди не без та ко
зва ног ди на ра со ли дар но сти. 

 Фи нан си ра мо се из бу џе та 
Оп шти не Ириг. Са мо до при нос 
не ма мо од 2012. го ди не. Та
да је ис те као и ни је из гла сан. 
Но вац ко ји се ло до би ја од Оп
шти не ко ри сти нам за ре ше
ње по је ди них про бле ма. Та ко 
су ско ро по пра вља ни пу те ви, 
а не кад се и це ла ули ца ас
фал ти ра, има ту до ста по сла. 
Оно што би тре ба ло да се ра
ди је сте ас фал ти ра ње још не
ко ли ко ули ца. Пла но ви по сто
је, хо ће ли се ре а ли зо ва ти и 
ка да, не знам  ка же ше фи ца 
Ме сне кан це ла ри је. 

Оно што је од прет ход не 
го ди не по но во ак ту ел но је сте 
ма ни фе ста ци ја ко ја но си на
зив „Је сен сти же ду њо мо ја“ 
а ко ја је, пре ма ре чи ма Ве сне 
Ле жа ков, ве о ма по се ће на.

 При вре ме ни од бор је про
шле го ди не по кре нуо по но во 
ма ни фе ста ци ју у Ја ску, „Је сен 
сти же ду њо мо ја“. Не ко ли ко 
го ди на ни је одр жа ва на из раз
ло га што ју је до тад ор га ни зо
ва ла же на ко ја је у ме ђу вре
ме ну умр ла. То ни ко ка сни је 
ни је пре у зео и на ста вио, ет но 
ку ћа је за тво ре на и ви ше ни је 
за по се те. Ини ци ја ти ва да се 
по но во вра ти ова ма ни фе ста
ци ја би ла је пун по го дак, јер је 
би ло ја ко ле по и по се ће но – 
на гла ша ва Ве сна Ле жа ков. 

С. Ста не тић 
Фо то: У. Ри сти во је вић

Ис пред ма на стир ске ка пи је Кру ше до ла до
че ка не су 11. ав гу ста не тру ле жне мо шти 
Мај ке Ан ге ли не, ко је су из ма на сти ра из

не те 20. мар та да би кре ну ле на хо до ча шће по 
Сре му. 

Ово пу то ва ње све тих мо шти ју обе ле жи ло је 
три зна чај на ју би ле ја у жи во ти ма све то род не 
ло зе Бран ко ви ћа. На и ме, хо до ча шћем и са мим 
по врат ком све тих мо шти ју у сво ју по стој би ну, уз 
при го дан про грам у ма на сти ру Кру ше дол, про
сла вље но је 530 го ди на од до ла ска Мај ке Ан ге
ли не у Срем са сво јим си но ви ма Ђор ђем (вла ди
ка Мак сим) и Јо ва ном 1486. го ди не, 500 го ди на 
од упо ко је ња вла ди ке Мак си ма 1516. го ди не и 
300 го ди на од спа љи ва ња њи хо вих све тих мо
шти ју од стра не Ту ра ка у ма на сти ру Кру ше дол 
1716. го ди не. 

По ула ску мо шти ју у ма на стир, ли ти ја, на че лу 
са Ње го вим пре о све штен ством епи ско пом срем
ским Ва си ли јем, на ста ви ла се до Хра ма, где је 
за по че то све ноћ но бде ни је. 

Умет нич ки про грам под на зи вом „Ра дуј се“ у 
сла ву де спо ти це и све ти це Ан ге ли не Бран ко вић 
отво ри ла је по зна та глу ми ца Љи ља на Бла го је
вић, пред ста вља ју ћи лик Мај ке Ан ге ли не, с Би
бли јом у ру ци и уз звуч ну за ве су хо ра Епар хи је 
срем ске Све ти Ни ко лај. У про гра му је уче ство
вао и „Би стрик“ на че лу са Би ља ном Кр стић, ко ји 

су из ве ли  Злат ну пе сму Мај ке Ан ге ли не. 
У на став ку про гра ма, Љи ља на Бла го је вић је 

го во ри ла о три жен ске лич но сти, све оп штим мај
ка ма срп ско га ро да, ме ђу ко ји ма је и Ан ге ли на 
Бран ко вић. Лик вла ди ке Мак си ма, си на Ан ге ли
ни ног, ту ма чио је глу мац Вик тор Са вић. У про
гра му су уче ство ва ли и на ши ис так ну ти пе сни ци 
 Ма ти ја Бећ ко вић, Рај ко Пе тров Но го, Ми ли ца 
Јеф ти мје вић Ли лић, Иван Не гри шо рац и Ђор ђо 
Сла до је, а пред крај, пу бли ка је ужи ва ла у на
сту пу по пу лар не рум ске гру пе Вре ло. Про грам је 
за тво рен Злат ном пе смом Мај ке Ан ге ли не у из
вед би хо ра Све ти Ни ко лај.  

Про сла ва да на Све те Мај ке Ан ге ли не, 12. ав
гу ста, по че ла је ју тар њом ли тур ги јом у Хра му 
ма на сти ра Кру ше дол, ко јом је на чал ство вао про
то је реј ста вро фор Ве ли зар Жи ва но вић, уз са

слу жи ва ње ви ше све ште ни ка. Епи скоп срем ски 
го спо дин Ва си ли је је за јед но са ви ше ар хи је ре ја, 
све ште ни ка и ђа ко на, као и број ни гра ђа ни, 12. 
ав гу ста ују тро до че као пред ка пи јом ма на сти ра 
Кру ше дол Ње го ву све тост го спо ди на Ири не ја, 
па три јар ха срп ског. Шпа лир, чи ји део су би ли и 
пред став ни ци вој ске и по ли ци је Ср би је, про те зао 
се дуж пор те ма на сти ра, па све до са мог ула ска 
у Храм. Не ду го за тим от по че ла је све та ар хи је
реј ска ли тур ги ја на би ни ко ја је по ста вље на у 
цен трал ном де лу ма на стир ске пор те. 

МА НА СТИР КРУ ШЕ ДОЛ

До че ка не мо шти
Мај ке Ан ге ли не

До чек па три јар ха Ири не ја

Све та ар хи је реј ска ли тур ги ја у ма на сти ру Кру ше дол 
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Пише:
ЖељкоМарковић

РЕПОРТАЖЕИЗКЊИГЕЖЕЉКАМАРКОВИЋАУИЗДАЊУМНОВИНА:СИГУРНАКУЋА
ЗАМУШКЕДУШЕ* (Изабранеиновепричеизсремскогкафанскогживота)

На ка пи ји јед не ста ре гра ђан ске ку ће у 
рум ској Але ји ди вљих ке сте но ва (ку ће 
ко ја ме је коп ка ла од ма ле на), до бо ко 

уву че не у дво ри ште обо га ће но, осве тље но 
и на ми ри са но цве ћем, сто ји осло ње на на 
штап го спо ђа Ма ри ја Би ја дер. Ко су је по ве
за ла ма ра мом с цвет ном гра фи ком. Она је 
за ви сни ца од цве ћа и сце но граф  “ви ле 
Вла ди ка”, аутор ба штен ских и сак сиј ских 
ко ла жа, жи вих екс по на та ко јих је сву да око 
ку ће, ис под сре бр не јел ке уз чи је ста бло се 
уви ја бр шљан и по ред ста зе у пр вом пла ну 
дво ри шта с рас ко шном ко лек ци јом укра сног 
ра сти ња. Ста кле ни фронт ве ран де ожи ве ла 
је ве ли ком сак си јом у ко јој бук ти, по пут 
ко ра ља, жбу на сто је се ње ство ре ње у ста
ди ју му ди ги тал но цр ве ног цве та ња. Бе тон
ска кров на пло ча ве ран де об ра сла је там
но зе ле ним вре жа ма бр шља на чи ји се елип
тич ни гу сти слап сли ва низ ста кле ну вер ти
ка лу. Од су ство ге о ме триј ске ше ме и ма ка за 
у сце но гра фи ји за тра вље ног дво ри шта, 
цвет ни и жбу на сти аран жма ни са бља стих и 
би ча стих ли сто ва ра штр ка ни на тра ви или 
по бе то ну, два псе тан це та и мач ке ко ји трч
ка ју или се из ле жа ва ју, све то за јед но, оша
цо ва но с ка пи је, та ман да ста ра Би ја де ро ва 
и ја ни смо про го во ри ли ни реч, про ла зи код 
ме не као оду хо вље но и све тло ме сто уре
ђе но са стра шћу и раз ба ру ше ним шар мом; 
сце но гра фи ја ли ше на ско ро је вић ког и 
ма ло гра ђан ског пер фек ци о ни зма.

Ку ћа је, у ства ри, ви ла или ле ти њи ко вац 
ме ђу рат не рум ске го спо шти не, не ка да уро
ње на у ра сти њу зим зе ле ног пар ка с фи гу
рал но оштриц ка ним шим ши ром и цвет ња
ци ма, а са да је то ста ра, па ипак до бро 
др же ћа да ма, нај ста ри ја и нај от ме ни ја ку ћа 
у Же ле знич кој ули ци, чи ји зе лен ка сти ољу
ска ни зи до ви при зи ва ју мо лер ски трет ман и 
ко зме ти ку. То је ха ци јен да ве ли ких га ба ри
та, с кро вом под цре пом као по клоп цем 
ков че га и са се дам кров них про зо ра ман
сар ди, ду гу ља сте фор ме као не ка кав брод 
у ду би ни про стра ног и хло ро фил ног дво ри
шта. Ро ђе на у па у зи име ђу Два свет ска уби
ја ња, као из ме ђу два во за, ку ћа је обе ле же
на у ви зу ри и ли ни ја ма за пад ним стил ским 
ак цен ти ма свој стве ним та квим ар хи тек тон
ским ор га ни зми ма ко је су по слов ни и уоп
ште ло вар ни љу ди (адво ка ти, тр гов ци, 
ле ка ри) по ди за ли се би у мир ним и скрај ну
тим, па и ели ти стич ким пе ри во ји ма око цен
тра ва ро ши. Пред њи део ку ће, ње но ли це 
или за бат, окре нут ули ци и ка пи ји, са сто ји 
се од про зо ра ман сар де, че ло кро ва, и под 
њим је по лу кру жна за ста кље на ве ран да с 
вра ти ма на бо ку, осле пље на зе ле ним плат
ном пре ко це ле по вр ши не ста кле них та бли 
ужље бље них у ољу ска ним и ра су ше ним 
ра мо ви ма (с ис пу ца лим ги том око ста кла 
као са за нок ти ца ма), по лу кру жне кр ста сте 
фор ме и де бљег, ру стич но из ве де ног про
фи ла, с ни ском зи да ном осно вом, при зем
ним де лом об ло же ним ими та ци јом по пу лар
ног фа сад ног ка ме на ре љеф не тек сту ре, 

опер ва же ног аси ме трич ним фуг на ма и с 
по лу кру жном зе ле ном по ли цом за сак сиј ско 
цве ће дуж це лог про зор ског фрон та.

“Ви ди те, ова ку ћа са зи да на је два де сет 
че твр те го ди не и у њој су жи ви ли го спо дин 
Ото Пе тро вић и ње го ва го спо ђа су пру га, па 
су се од се ли ли у За греб. Ото је по сле ра та 
ку ћу из да вао под ста на ри ма”, ре кла ми је 
ста ра Би ја де ро ва. “А по што је же ле знич ка 
ста ни ца бли зу, а ми смо ту не да ле ко др жа ли 
ка фа ну, та ко смо мој муж Вла ди ка и ја че тр
де сет де ве те до шли као под ста на ри у ову 
ку ћу. Жи ви ли смо на спра ту, а до ле је ста но
ва ла још јед на по ро ди ца. И ја сам ту ро ди ла 
три ћер ке. И је дан дан до ла зи го спо дин Ото 
из За гре ба и ка же мом му жу: ’Вла ди ка, знам 
да вас са тро је де це ни ко не ће при ми ти на 
стан... До шао сам да вам по ну дим ку ћу да је 
ку пи те, ако вам од го ва ра, на три го ди не 
от пла те, па от пла ћуј те, ко ли ко мо же те и кад 
хо ће те, ме сеч но, го ди шње, од во ље вам... 
Ако уђе те у че твр ту го ди ну от пла те, су ма 
ко ја оста не иде са ка ма том. Је л’ то фер?’ И 
оста ло нам је две сто пе де сет хи ља да ду га... 
И то смо от пла ти ли. Ето, та ко смо чи ка Вла
ди ка и ја по ста ли вла сни ци ове ку ће. Ја сам 
је на зва ла ’ви ла Вла ди ка’.” Ни сте чу ли за 
мог му жа Вла ди ку? О, Бо же! Па, це ла ста ра 
Ру ма га по зна је...” пре кр сти се осам де сет 
че тво ро го ди шња го спо ђа бли ста ве ког ни
тив не креп ко сти, до бре чул не пер цеп ци је 
(хва та и нај ни же фре квен ци је), гла сне и 
ја сне и ша љи ве ре че ни це с ме сти мич ним 
из ли ви ма сме ха про пра ће ног ша ком на 
усти ма, со лид но очу ва не ме мо ри је, ко ја ми 
омо гу ћа ва ефек тан и при сан ди ја лог нај пре 
на ка пи ји, а за тим у ку ћи.

Ко је Вла ди ка? У нај кра ћем, Алојз Би ја
дер је уочи Дру гог свет ског уби ја ња по бе гао 
из род ног Лив на у Срем, ко ји је у то до ба 
ме ђу на ив ним Бо сан ци ма и Дал ма тин ци ма 
сло вио за Обе ћа ну зе мљу, и пр ву стра ни цу 
сво је срем ске ко но бар ске би о гра фи је ис пи
сао је ма сти ља вом олов ком на па ра гон бло
ку у ре ста у ра ци ји сво јих ку мо ва на рум ској 
же ле знич кој ста ни ци, ко ју је сво јом ме тлом 
по вре ме но до во ди ла у ред рум ска слу шки
ња ча сног че шког на род ног име на Ро зи на, 
рођ. Ори шек, су пру га че тр на ест го ди на 
мла ђег ста нич ног но са ча Ђу ре Ми здра ка и 
ма ма Ма ри је Ори шек, по то ње Би ја дер. 
За ми сли мо са да за по тре бе ове при че 
по ма ло ха лу ци но ге ну, ма да у ка фан ској и 
бо ем ској ствар но сти и до ми цил ној исто ри ји 
и ми то ма ни ји не и не мо гу ћу си ту а ци ју у ко јој 
не ки хи по те тич ки брат рум ске ка фан ске 
ло же за ре ђа од нпр. же ле знич ке ста нич не 
ре ста у ра ци је, пре ко култ не ка фа не “Нај
лон”, па пре ко ка фа не ва тро га сног дру штва 
и бир ти је “Спорт”, до ре ста у ра ци је хо те ла 
“Срем” или хо те ла “Је дин ство”, и на том 
кри ву да вом и скли ском пу ту, од шан ка до 
шан ка, из ме ђу ја ве и сна, су о чи мо се са 
исти ном – из у зет ном чак и срем ској ка фан
ској фе но ме но ло ги ји! – да је у сва ком од 
ових зглоб них и пре сти жних ка фан ских 

Ма ри ја Би ја дер и
њен су пруг Вла ди ка

Ро ђе на у па у зи име ђу 
Два свет ска уби ја ња, 
као из ме ђу два во за, 
ку ћа је обе ле же на у 
ви зу ри и ли ни ја ма 
за пад ним стил ским 

ак цен ти ма
свој стве ним та квим 

ар хи тек тон ским
ор га ни зми ма ко је су 
по слов ни и уоп ште 

ло вар ни љу ди
(адво ка ти, тр гов ци, 
ле ка ри) по ди за ли
се би у мир ним и
скрај ну тим, па и

ели ти стич ким
пе ри во ји ма око
цен тра ва ро ши

Ма ри ја Би ја дер, су пру га
чу ве ног рум ског ко но ба ра
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пред у зе ћа у сво је вре ме, лим фних чво ро ва 
ста ре ка фан ске Ру ме, па са мим тим и кон
ти нен та Сре ма, слу жио и оста вио пе чат 
сво је ко но бар ске ха ри зме, свог вла ди чан
ског ду ха и ве шти не, бе смрт ни рум ски 
по сле рат ни па три циј ка фа не, бард др жав
ног уго сти тељ ства, Алојз Би ја дер Вла ди ка. 
Бе ше он све ште ник шан ка, бож јом во љом 
пред о дре ђен за ка фа ну, об да рен или, бо ље 
ре ћи, обе ле жен у ко но бар ском есна фу оним 
та јан стве ним свој стви ма с еле мен ти ма увр
ну те ге ни јал но сти, ко ја га је из дво ји ла из 
рум ског уго сти тељ ског еста бли шмен та. Ако 
би смо ка фа ну – ка фа ну у сми слу уни вер
зал ног фе но ме на и јед ног од но се ћих сту
бо ва сва ко дне ви це – де тер ми ни са ли, за што 
да не, као не ку вр сту (па ра лел не, ур ба не) 
цр кве са шан ком као ол та ром и осо бљем 
као све штен ством, он да би у тој цр кви и у 
тој ре ли ги ји, не ма сум ње, Алој зу Би ја де ру 
при па да ло ме сто Па три јар ха или Вла ди ке.

“Ви ди те, го спо ди не, мо ја ма ма Ро зи на, 
слу шки ња, до ла зи ла је у ста нич ну ре ста у
ра ци ју да ра ди, па сам и ја по вре ме но са 
њом до ла зи ла... И ту сам за па ла за око 
ко но ба ру ко јег су зва ли Вла ди ка. Ја сам се 
ње му сви де ла. А за што је до био на ди мак 
Вла ди ка, не би вам то зна ла ре ћи. Сви су га 
зва ли Вла ди ка, це ла Ру ма и око ли на зна ла 
га је по том на дим ку, и ако се ме ђу ста ри јим 
Ру мља ни ма бу де те рас пи ти ва ли за Алој за 
Би ја де ра, те шко да ће не ко зна ти о ко ме се 
ра ди... Са мо пи тај те за Вла ди ку. Владика! 

Ја сам га зва ла чи ка Вла ди ка, био је че тр
на ест го ди на ста ри ји од ме не. И кад сам са 
ма мом до ла зи ла на ста ни цу... ба ла ви ца сам 
би ла... И кад се по ја вим у ре ста у ра ци ји, 
се ћам се, а ко но бар чи ка Вла ди ка ме не ка
ко чуд но гле да. Сви де ла сам му се... Да! 
Ми слим се, је сте ста ри ји, али бар је зрео 
чо век, ни је ба ла вац, не ће ме из ра ди ти, пре
ва ри ти... И да нас су тра, држ’ ва мо држ’ 
та мо, уда ла се че тр де сет сед ме за чи ка 
Вла ди ку.”

“Ко ли ко го ди на сте има ли кад сте се уда
ли?”

“Се дам на ест сам има ла... И ро ди ла три 
ћер ке са чи ка Вла ди ком, Бран ку, Ива ну и 
Ја дран ку. Све су жи ве и здра ве, фа ла дра
гом Бо гу!”

“Ни је шко ди ло то што је ста ри ји?”
“Та, гди ће шко ди ти... Чи ка Вла ди ка је 

ме ни био ја ко до бар! А био је до бар и дру
ги ма, по ма го је љу ди ма. Био је ве ли ка лич
ност у Ру ми. И, да вам ка жем, го спо ди не – а 
ви про ве ри те по ва ро ши – Вла ди ку је на род 
во лео, стра хо ви то га је во лео! А за што су га 
то ли ко во ле ли, не би вам зна ла ре ћи... Ка да 
сам се уда ла за ње га, од ма сам ви ди ла да 
ни сам по гре ши ла. Др жа ли смо ка фа ну ’Нај
лон’, чу ве на ка фа на, не ка да на гла су – 
го спо да рум ска је ту до ла зи ла – а мо ја ма ма 
Ро зи на је ку ва ла и је ло се до но си ло у ка фа
ну... Ја сам се по сле за по сли ла у ко жа ри, 
али крат ко вре ме, очух Ðура ни је ми дао да 
ра дим...”

“А ко вам је би о ло шки отац?”
“Ја свог би о ло шког оца не по зна јем. 

Ма ма се од ње га ра ста ла, а ја се ни сам ни 
ро ди ла. Ни је те ла да жи ви са тим чо ве ком. 
При ча ла је да је био те шки ал ко хо ли чар. 
Знам да се звао Јо сип и да је био шу стер, 
пре зи ме му не знам... Жи вио је у Оси је ку, то 
знам, та мо се по сле и оже нио... Не ин те ре
су је ме! И кад је мо ја ма ма Ро зи на ушла у 
не вен ча ни брак са Ðуром Ми здра ком, но са
чем, ра дио је ето ту на же ле знич кој ста ни
ци, ја сам на пу ни ла го ди ну да на. Очух ме је 
при знао. Био је ун цут...”

“Ун цут?”
“Да, био је ун цут... да са да не при чам... 

Али ме је при знао! Ро ди ла сам се и до шла 
ма ми на му ку. Ма ма је би ла слу шки ња, 
ра ди ла је по ту ђим ку ћа ма, а сво је ку ће 
ни смо има ли. Ма ма, очух и ја по ту ца ли смо 
се по ту ђим со ба ма око же ле знич ке ста ни
це. И Вла ди ка и ја, две го ди не по што смо се 
вен ча ли, до шли смо као под ста на ри у ову 
ку ћу. И да го спо дин Ото Пе тро вић ни је био 
фер, и про дао нам ову ку ћу под вр ло 
по вољ ним усло ви ма, ко зна шта би би ло са 
на ма!”

“Зна те ли не што по бли же о го спо ди ну  
Оту и ње го вој су пру зи?”

“Ве ли ки џентлмен био... Ве е е е е ли ки! И 
ње го ва го спо ђа су пру га... о, Бо же, ка ко се 
зва ла... Филм ска глу ми ца!”

(2012)
Фо то: Ж. Мар ко вић

За тво ре ни ре сто ран на же ле знич кој ста ни ци у Ру ми

 ... да је у сва ком
од ових зглоб них

и пре сти жних
ка фан ских пред у зе ћа

у сво је вре ме,
лим фних чво ро ва

ста ре ка фан ске
Ру ме, па са мим

тим и кон ти нен та
Сре ма, слу жио

и оста вио пе чат
сво је ко но бар ске

ха ри зме, свог
вла ди чан ског ду ха и 

ве шти не, бе смрт ни 
рум ски по сле рат ни 

па три циј ка фа не,
бард др жав ног
уго сти тељ ства,

Алојз Би ја дер Вла ди ка
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ОВАН: Не ко ва ше 
по на ша ње че сто ту ма
чи као из ве сну нео д го
вор ност, сто га мо ра те 

да про ме ни те свој став пре ма 
са рад ни ци ма. Све има сво ју до бру 
или ло шу стра ну, а на ва ма је да 
са чу ва те до бру по слов ну по зи ци ју 
и ду го роч ни је ин те ре се. Парт нер 
има по зи ти ван ути цај на ва ше рас
по ло же ње и ин спи ра ци ју. Ка да се 
на ла зи те у при ли ци ужи вај те у раз
ли чи тим си ту а ци ја ма ко је вас емо
тив но збли жа ва ју. 

БИК: Не ве ру је те у 
но ве ин фор ма ци је и 
не чи ју при чу али исто
вре ме но не ма те ни 

ве ли ки ути цај на сво ју око ли ну. Нај
ве ће про бле ме вам за да је не ко од 
са рад ни ка ко без ва шег зна ња или 
су прот но ва шој во љи чи ни не ке 
по гре шне ства ри. До зво ли те свом 
парт не ру да до не се но ву од лу ку у 
за јед нич ко име. Под ра зу ме ва се да 
мо ра те има ти до вољ но по ве ре ња у 
бли ску осо бу, чак и у не кој не ја сној 
си ту а ци ји. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Тре нут ни 
не у спех или гу би так, не 
тре ба да до жи вља ва те 
као не ки вид лич ног 

по ра за. Но ву си ту а ци ју на по слов
ној сце ни при хва ти те као ло ги чан 
след до га ђа ја и као до бар под сти
цај, да про ме ни те свој од нос пре ма 
са рад ни ци ма. По ка жи те ви ше дис
кре ци је у свом при ват ном или 
ин тим ном по на ша њу, не мој те 
до зво ли ти да ва шу па жњу за о ку
пља ју не ке осо бе са стра не или 
ла ска ви ком пли мен ти ко је до би ја те.

РАК: Не ма раз ло га да 
ис тра жу је те област 
или пи та ња ко ја за до
би ја ју зо ну ви со ког 

по слов ног ри зи ка. Бу ди те до вољ но 
ра зум ни и не мој те чи ни ти ства ри 
ко је пред ста вља ју по тен ци јал ни 
ри зик за ваш по слов ни или дру
штве ни углед. По тру ди те се да 
бо ље раз у ме те не чи ју не моћ или 
емо тив на огра ни че ња кроз ко ја 
про ла зи. Парт нер мо жда не же ли 
да вас до дат но оп те ре ћу је  не ким 
сво јим ди ле ма ма.  

ЛАВ: По не кад је те шко 
пре по зна ти, тим ко ји 
по бе ђу је и стра ну ко ја 
гу би. Збу њу ју вас од го

во ри  ко је до би ја те од са рад ни ка, 
јер сва ко има не ку сво ју вер зи ју при
че или лич не ин те ре се ко ји не мо гу 
да се под ве ду под за јед нич ки до би
так. По ла ко по чи ње да вам сме та 
не чи је при су ство или про во ка тив но 
по на ша ње. Во ли те да го спо да ри те 
ком плет ном си ту а ци јом у емо тив
ном од но су, али то ни је увек мо гу ће. 

ДЕ ВИ ЦА: Уко ли ко вам 
је ста ло да оства ри те 
по слов ни гу би так, 
ва жно је да бу де те за 

ко рак ис пред дру гих и до вољ но 
упор ни у сво јим на ме ра ма. За но си
те се не ким но вим иде ја ма. Парт
нер са сим па тич ним осме хом 
по сма тра ва ше ре ак ци је ко је под
се ћа ју на хва ли са вост или над ме
ност. Учи ни те све што је по треб но 
да ва ша по ро ди ца осе ти по зи тив не 
про ме не и за до вољ ство у за јед нич
ким си ту а ци ја ма.  

ВА ГА: Не ко вас на 
ин ди рек тан на чин 
ка жња ва, али ви пре
ћут но или сми шље но 

при ста је те на та кав вид од но са. 
Ја сно вам је да мно ге ства ри 
из гле да ју дру га чи је у од но су на 
оно што се јав но го во ри или пре до
ча ва у дру штву са рад ни ка. Све 
че шће по чи ње да вам не до ста је 
не чи је при су ство или емо тив на 
па жња. Не ма раз ло га да по ти ску је
те сво ја осе ћа ња и по тре бе, по себ
но ка да се на ла зи уз бли ску осо бу. 

ШКОР ПИ ЈА: Не до па
да вам се не чи ја ла ска
вост или по ма ло уси
ље но по на ша ње. На 

осно ву пр вог ути ска би ће вам ја сно 
да по сто ји гра ни ца до ко је мо же те 
да ра чу на те на од ре ђе не са рад ни
ке. По тру ди те се да за шти те сво је 
по слов не ин те ре се. Све ви ше вам 
је по треб но не чи је при су ство и раз
у ме ва ње у не ким си ту а ци ја ма. 
Ме ђу тим, има те ути сак да во ље на 
осо ба тре нут но не ма ри мно го за 
ва ше же ље и по тре бе. 

СТРЕ ЛАЦ: По ка за ће 
се да има те до бре 
по слов не иде је и прог
но зе. По сто је раз ли чи

та ту ма че ња до га ђа ја, али не мој те 
до зво ли те да не ко ме ња сми сао 
ва шег успе ха. До ка жи те сво је 
ин те лек ту ал не  или прак тич не 
спо соб но сти на де лу. При у шти те 
се би до бру за ба ву или су срет са 
јед ном за ни мљи вом осо бом за 
ко ју вас ве зу ју слич ни афи ни те ти. 

ЈА РАЦ: Не ко вам 
на ме ће раз ли чи те 
оба ве зе и по ку ша ва да 
вас на ве де на сво је 

ци ље ве. До вољ но сте му дри да 
оправ да те не чи ја оче ки ва ња, али 
и да са чу ва те лич не ин те ре се. 
Из бе га вај те јав ну рас пра ву и си ту
а ци је ко је вас до дат но за ни ма ју. 
Не ма раз ло га да сум ња те у сво ја 
осе ћа ња или у до го вор ко ји има те 
са во ље ном осо бом. По не кад уме
те да де лу је те су ви ше стро го пре
ма свом парт не ру. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Обра ти те 
па жњу на раз ли чи те 
де та ље у но вим пре го
во ри ма, јер ства ри 

ко је има ју ва жно зна че ње че сто 
оста ју скри ве не из ме ђу ре до ва 
или иза не чи јих обе ћа ња. По слов
но над му дри ва ње по не кад де лу је 
су ви ше за мор но. Код вас про ве ја
ва до бра во ља и емо тив на но та, а 
код ва шег парт не ра сми сао за 
ле пим и ко ри сним ства ри ма. Уме
те сјај но да се до пу ња ва те на раз
ли чи те на чи не. 

РИ БЕ: По не кад гу би те 
ва жну нит у по слов ном 
ди ја ло гу, што пред ста
вља до во љан по вод 

да се не упли ће те у раз ли чи те 
иза зо ве. Не до ста так ин фор ма ци ја 
узро ку је по гре шну про це ну или 
но ве не спо ра зу ме у од но су са 
са рад ни ци ма. Ва жно је да се при
др жа ва те основ них пра ви ла у 
са рад њи. Из не над ни су срет са 
јед ном осо бом де лу је под сти цај но 
на ва ше емо тив но рас по ло же ње. 

VREMEPLOV
17. ав густ

1896. Џорж Кар мак от крио зла то 
у при то ци ре ке Клон дајк у Ка на
ди, иза звав ши јед ну од нај ма
сов ни јих „злат них гро зни ца“. 
1987. Не мач ки рат ни зло чи нац 
Ру долф Хес, за ме ник Адол фа 
Хи тле ра, из вр шио са мо у би ство 
у 93. го ди ни у бер лин ском за тво
ру „Шпан дау“, у ко јем је из др жа
вао ка зну до жи вот не ро би је на 
ко ју је осу ђен у Нир нбер шком 
про це су 1946.

18. ав густ
1805. Ср би су на бр ду Иван ко
вац код Ћу при је, у јед ној од нај
ве ћих би та ка то ком Пр вог срп
ског устан ка, пр ви пут по ту кли 
тур ску вој ску. 
1933. Ро ђен аме рич ки филм ски 
ре жи сер пољ ског по ре кла Ро ман 
По лан ски, до бит ник „Оска ра“ за 
филм „Ки не ска че тврт“. 

19. ав густ
1910. У Це ти њу пу ште на у рад 
пр ва елек трич на цен тра ла у 
Цр ној Го ри. 
1991. У СССР из ве ден др жав ни 
удар ко јим су при ста ли це твр де 
ли ни је по ку ша ле да зба це са 
вла сти Ми ха и ла Гор ба чо ва, 
твор ца „гла сно сти“ и „пе ре строј
ке“.

20. ав густ
1940. У Мек си ко Си ти ју смрт но 
је ра њен ру ски ре во лу ци о нар 
Лав Да ви до вич Брон штајн, 
по знат као Лав Троц ки. Уби ство 
је пла ни нар ским пи ју ком из вр
шио шпан ски ко му ни ста Ра мон 
Мер ка дер, по Ста љи но вом 
на ло гу.
1968. Тру пе СССР и дру гих чла
ни ца Вар шав ског пак та ушле су 
у Че хо сло вач ку да би оне мо гу
ћи ле спро во ђе ње ре фор ми 
Алек сан дра Дуб че ка („Пра шко 
про ле ће“). 

21. ав густ
1690. Аустриј ски цар Ле о полд I 
до нео је указ, по знат као „При
ви ле гиј“ ко јим су Ср би на те ри
то ри ји Аустри је до би ли од ре ђе
не по вла сти це. „При ви ле гиј“ је 
га ран то вао сло бо ду ве ре, упо
тре бу Ју ли јан ског ка лен да ра и 
пра во из бо ра ар хи е пи ско па и 
дру гих све ште ни ка. 
1958. Умро је срп ски ком по зи тор 
и ди ри гент Сте ван Хри стић. 

22. ав густ
1864. Пот пи са на је Же нев ска 
кон вен ци ја о за шти ти ра ње ни ка 
за вре ме тра ја ња рат них деј ста
ва, ко ја је би ла увод у осни ва ње 
Ме ђу на род ног цр ве ног кр ста. 
1941. Не мач ке тру пе су у Дру гом 
свет ском ра ту по че ле оп са ду 
Ле њин гра да. Бит ка за град је 
окон ча на у фе бру а ру 1944. 
по бе дом Цр ве не ар ми је. То ком 
оп са де по ги ну ло је или умр ло од 
гла ди 620.000 ста нов ни ка 
Ле њин гра да. 

23. ав густ
1305. У Лон до ну обе шен Ви ли
јам Во лас, во ђа Шко та у бор би 
про тив Ен гле за. 
1754. Ро ђен Луј XVI, фран цу ски 
краљ од 1774. По из би ја њу 
Фран цу ске ре во лу ци је у ја ну а ру 
1793. по гу бљен на ги љо ти ни. 

HOROSKOP

Сре да, 17. (4) ав густ
Све тих се дам му че ни ка у Ефе су

Че твр так, 18. (5) ав густ
Све ти му че ник Ев сиг ни је (Прет
пра зни штво Пре о бра же ња)

Пе так, 19. (6) ав густ
Пре о бра же ње Го спод ње

Су бо та, 20. (7) ав густ
Пре по доб но му че ник До мен ти је; 
Пре по доб ни Ор

Не де ља, 21. (8) ав густ
Све ти Еми ли јан Ис по вед ник; 
Пре по доб ни Зо сим Ту ман ски 

По не де љак, 22. (9) ав густ
Све ти апо стол Ма ти ја; Све ти 
му че ник Ан то ни је

Уто рак, 23. (10) ав густ
Све ти му че ник и ар хи ђа кон 
Ла врен ти је

Crkveni
kalendar

• Бо ље мр тав пи јан не го 
мр тав тре зан!
• Бо ље ки сео осмех не го 
слат ка гри ма са.
• Бо ље ма ло пи во не го 
ве ли ко хва ла!

Џем од
смо ка ва

Са стој ци: 2 ки ло гра ма зре
лих смо ка ва, 500 гра ма ше ће
ра, не ко ли ко кри шки ли му на, 
ма ло кон зер ван са

При пре ма: Смо кве опе ри те 
и исе ци те на кри шке. По ме шај
те са ше ће ром и ку вај те на 
сред њој тем пе ра ту ри уз по вре
ме но ме ша ње док не до би је те 
же ље ну гу сти ну. Пред крај ста
ви те кри шке ли му на или ис це
ди те сок. До дај те ма ло кон зер
ван са (на фрх ка ши чи це) и 
ку вај те још пар ми ну та. Си пај те 
у чи сте и за гре ја не те гле. 
За тво ри те те гле и за мо тај те у 
де бљу кр пу, оста ви те 24 са та 
да сто ји за мо та но. Од мо тај те и 
оста ви те да сто ји до слу же ња.
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РЕГАТАУСТАРИМБАНОВЦИМА

Рутадуга400километара
Јед на од нај ве ћих ор га ни зо ва них 

ре кре а тив них ви ше днев них пло
вид би у на шој зе мљи ре га та „Ре ка“ 

одр жа на је че твр ти пут ове го ди не у пе
ри о ду од 30. ју ла до 13. ав гу ста. Пре ко 
200 на у ти ча ра из Бе о гра да, Но вог Са
да, Ста ре Па зо ве, Срем ске Ми тро ви це 
и Ко ви на са вла да ли су ру ту ду гу око 
400 ки ло ме та ра за 15 да на. Уче сни ци 
реч но  еко ло шког ка ра ва на об и шли су 
не ко ли ко де се ти на ме ста уз оба лу Ду
на ва, Ти се и Бе ге ја, а пло ви ло се и ка
на лом Ду нав  Ти са  Ду нав. 

Старт и циљ ре га те био је у Ста рим 
Ба нов ци ма. Уче сни ци су се са пет на е
сто днев ног пу та вра ти ли пу ни по зи тив
них ути са ка. Ме ђу њи ма би ли су Сне
жа на Цве ти но вић и Жи во рад Јо ва но вић 
из Бе о гра да. Жи во рад уче ству је у ре га
ти од са мог по чет ка, док је Сне жа на по 
пр ви пут за пло ви ла ре ком.

 Ми смо не што ра ни је кре ну ли из Бе
о гра да и уче сни ци ма ре га те при кљу чи
ли смо се у Ти те лу. Пу ни смо ути са ка, 
про сто смо ужи ва ли у ле пом вре ме ну 
ко је нас је пра ти ло од по чет ка па све до 
кра ја ре га те и не мам ни јед ну за мер ку, 
сем да је мо гло да по тра је ду же. Но, ми 
не за вр ша ва мо свој пут у Ста рим Ба
нов ци ма већ на ста вља мо да ље – ис
та као је Жи во рад Јо ва но вић, уче сник 
ре га те из Бе о гра да.

 Ја сам за раз ли ку од Жи во ра да пр
ви пут на ре га ти и мој мо тив је био, пре 
све га, бо ра вак на во ди а за тим и дру
же ње, ко је је би ло од лич но. Без об зи ра 
што се не по зна је мо, сви смо јед но, упу
ће ни јед ни на дру ге, има мо вре ме на ко
ли ко хо ће мо и упра во тај со ци јал ни мо
ме нат нам је нај ва жни ји. Дру жи ли смо 
се то ком це ле пло вид бе, за јед но је ли и 
пи ли, иако нас има раз ли чи тих го ди на 
и про фе си ја – ка же Сне жа на Цве ти но
вић.

Ре га та „Ре ка“ ове го ди не, по пр ви 
пут, до би ла је и ме ђу на род ни ка рак тер. 

Уче сни ци су пре шли гра ни цу на ше др
жа ве и три да на бо ра ви ли у Ма ђар ској 
тач ни је у Се ге ди ну ода кле но се са мо 
ле пе ути ске.

 Дра го ми је што смо се на кон 15 
да на вра ти ли у Ста ре Ба нов це ода кле 
смо и кре ну ли 30. ју ла. Са овог пу то ва
ња но си мо са ме ле пе успо ме не и дра го 
ми је што то ми шље ње са мном де ле 
и уче сни ци ре га те. Ни је би ло ла ко ор
га ни зо ва ти јед но ова кво пу то ва ње али 
сад већ мо гу ре ћи да смо за до вољ ни, 
ни је би ло ни ка квих про бле ма, сви су 
би ли го сто љу би ви и има ли смо све што 
нам је би ло по треб но, па чак нас је и 
вре ме по слу жи ло – ис та кла је Дра га на 
Зо рић, ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни за
ци је Оп шти не Ста ра Па зо ва.

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Оп шти не 
Ста ра Па зо ва ујед но је и ор га ни за тор 
ре га те „Ре ка“ уз по кро ви тељ ство Оп
шти не Ста ра Па зо ва. На пу ту од Ста

рог Слан ка ме на до Ста рих Ба но ва ца 
ре га та ши ма се при дру жио пр ви чо век 
Оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди
но вић.

 Ре га та „Ре ка“ од са мог стар та има 
по др шку ло кал не са мо у пра ве. Ми слим 
да је ово је дан ве о ма до бар про је кат 
и на дам се да ће сле де ће го ди не би ти 
још ви ше пло ви ла као и да ће се ки ло
ме тра жа ко ју пре ла зе ре га та ши са мо 
по ве ћа ва ти. Ја сам љу би тељ Ду на ва и 
дра го ми је што сам им се при дру жио на 
овом  крат ком пу ту од 20 ки ло ме та ра – 
ре као је Ра ди но вић.

По ред Ра ди но ви ћа, дру гу го ди ну 
за ре дом, ре га та ши ма се при дру
жи ла и ам ба са дор ка Ку бе у Ср би

ји Мај ра Ру из Гар си ја ко ја се за хва ли ла 
ор га ни за то ри ма на по зи ву.

 Дру ги пут уче ству јем на ре га ти и ја 
сам због то га ве о ма срећ на. Све ми се 
до па ло и за и ста ме ра ду је чи ње ни ца о 
на прет ку и раз во ју оп шти не Ста ра Па
зо ва. Ми смо да нас ис ко ри сти ли уче
шће на овој див ној ма ни фе ста ци ји ка ко 
би про сла ви ли 13. ав густ, 90. ро ђен дан 
Фи де ла Ка стра. Хва ла на по зи ву и ви
ди мо се сле де ће го ди не – ис та кла је 
Ру из Гар си ја.

Не тре ба да чу ди што је ам ба са дор
ка Ку бе узе ла уче шће у ре га ти „Ре ка“ 
јер су Ста ра Па зо ва и по ме ну та зе мља 
уско по ве за ни. Ве же их јед на не сва ки
да шња ма ни фе ста ци ја под на зи вом 
„Да ни Ку бе“ у Ста рој Па зо ви ко ја се 
одр жа ва сва ке го ди не у ма ју у ор га ни
за ци ји Цен тра за кул ту ру, Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је Оп шти не Ста ра Па зо ва и 
Кан це ла ри је за мла де Оп шти не Ста ра 
Па зо ва уз по кро ви тељ ство ло кал не са
мо у пра ве. 

Ка ко је ре кла ам ба са дор ка Ку бе, а 
по твр ди ли на у ти ча ри уче сни ци ово го
ди шње ре га те „Ре ка“, жељ но иш че ку ју 
сле де ћу го ди ну и но ви су срет на Ду на ву.

М.Ђ.

ЂорђеРадиновић,председник
ОпштинеСтараПазова


