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Са јам сви ња у Кузмину

Удружење одгајивача свиња „Граничар“
КузминиМесназаједницаКузминоргани
зују16.сајамсвињаипољопривредекоји
сеодржаваод2.до4.септембра,напла
тоуизаДомакултуре,уцентруКузмина.
У недељу 4. септембра, у 11 часова је

свечаноотварањесајма,докјеу14часо
вадоделанаградаипризнања.
Све информације доступне су на www.

uosgranicar.com, uos.granicar@gmail.com,
и на телефоне: 060/6648644, 064/2462
449.



Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs
ОпштинаСтараПазовапомагала је,

и данас помаже прогнане и избе
гле.Утокујевеликаакцијакојасе

односи на изградњу 165 станова за оне
којисузбогратнихдешавањаосталибез
„крованадглавом“.
УСтаројПазови јевеликибројљуди

нашаоуточиштеимисмозбогтогапоно
сни.Трудићемоседаимомогућимонор
маланживоттакоштоћемоимобезбедити
раднаместаисвеосталоштојепотребно
да се у потпуностиинтегришу–рекао је
Ђорђе Радиновић, председник Општине
СтараПазованаотварањуизложбе.
Од24.до26.августанаТргу уСтарој

Пазови посетиоци су имали прилику да
погледајуфотографијекојечинеизложбу
под називом „Олуја  злочин који траје“.
Изложбајесвојеврснофотосведочанство
о војној акцији Републике Хрватске по
знатеподназивом„Олуја“.На26великих
паноа, посетиоци су могли да погледају
фотографијеТомиславаПетернека,Јанка
Ћуковића,ЈарославаПапа,ЖељкаСино

бада,МартинаЦиндара,СлободанаНико
лићаиЗоранаЈовановићаМачка.
ДаркоДозет, један од ауторафотогра

фијанавеоједајеизложбанасталапро
шле године за двадесетогодишњицу од
страдањаСрбаиегзодуса.
 Наша настојања су да сваке године

допунимоизложбуновимфотографијама
каоиданаправимокњигуукојојћесеоне
наћи, каодеоисторијеСрба. Јасамбио
дете када се све то дешавало, али сам
одлазиокодбабеидедеуХрватску.Моје
фотографијеприказујукакосвеизгледа20
годинакасније,запуштенекућеипејзажи
укојимаможетедасниматехорорфилмо
ве.Кадавидитетапустанасељаазнате
шта се раније дешавало, то вас разбије.
Моје колеге су старије од мене и током
рата налазили су се на линији положаја
имислимдазаистазаслужујупризнање
каоисвакивојник–истакаојеДозет.
СвечаномотварањуизложбенаТргуу

СтаројПазовиприсуствоваојеигенерал
ВеселинШљиванчанинкојијетомприли

комистакаодаму јевеликачастизадо
вољствоштосеналазимеђуСтаропазов
чанима који су раширених руку примили
свепрогнанеиизбегле.
СвикојисупрогнаниизХрватскедо

шлисунаправоместо,кодсвогнарода,у
својуземљу.Могаобимногодаговоримо
акцији„Олуја“,алиморамрећидајетоје
данзаистатужантренутакзанашнарод.
Ми никада нисмо били агресори и зато
наши честити људи који су овде дошли
сасвојихвековнихогњишта,дошлисуна
правоместо,усвојуСрбијукојатребада
импомогнеипомагалајеувексрпскина
родистакаојеШљиванчаниннаотвара
њуизложбе.

Председник Општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић такође се освр
нуонадогађањауХрватскојтоком

90тихгодинапрошлогвека.
Збогнашихпредакаипоколењасма

трамдасмоуобавезиникаданезабора
вимоштаседешавалонашемнароду.Не
треба да судимо, већ да поручимо свим
грађанима, који су након несретних до
гађаја дошли у општину Стара Пазова,
да Србија више никада неће дозволити
да се понови тошто сењимадогодило.
ОпштинаСтараПазовапомагалаје,ида
наспомажепрогнанеиизбегле.Утокује
великаакцијакојасеодносинаизградњу
165становазаонекојисузбогратнихде
шавања остали без „крова над главом“.
УСтаројПазови јевеликибројљудина
шаоуточиштеимисмозбогтогапоносни.
Трудићемоседаимомогућимонормалан
животтакоштоћемоимобезбедитирад
наместаисвеосталоштојепотребнода
сеупотпуностиинтегришу.Мислимдаје
товећдалекоодмаклокада јеупитању
општинаСтараПазова,пресвега,кадаје
упитањурешавањестамбенихпитања–
кажеРадиновић.
После Апатина, Новог Сада и Старе

Пазовеизложба„Олујазлочинкојитра
је„преселиласеуОпштинуИнђија.

М. Ђ.

ИЗ ЛО ЖБА „ОЛУ ЈА – ЗЛО ЧИН КО ЈИ ТРА ЈЕ“ ОДР ЖА НА У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ

По тре сне фо то гра фи је
као се ћа ње на про гон Ср ба

Ге не рал Ве се лин Шљи ван ча нин и Ђор ђе Ра ди но вић,
пред сед ник Оп шти не Ста ра Па зо ва на отва ра њу из ло жбе
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УВОДНИК

„Уштеда’’ на обдукцијама?
Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Има ли момената када задриглој бирократској свести ништа 
није свето, па ни смрт младића који је умро у три сата ујутро 
на улици? Деветнаестогодишњи Александар Давидовић из 

Јаска, изненада је преминуо у ноћи између суботе и недеље (20. 
на 21. август), о чему М новине пишу опширно у овом броју. Смрт 
младог човека сама по себи је страшна, посебно за његове 
најближе. Али, има момената када ни смрт није довољна да се 
човеку живот смркне и смучи. Иако је на лице места одмах стигла 
дежурна екипа Дома здравља у Иригу, иако је полиција реаговала 
благовремено, дошло је до правног вакума око тога ко ће издати 
налог за обдукцију. У том „наткуривању’’ и натезању док се испуне 
неопходне бирократске формалности чекало се до осам сати 
ујутро. Па су се Јазачани који су у недељу ујутро ишли по хлеб и 
млеко морали да то чине обилазећи леш који се налази на центру 
села и који не сме да се помера.

Према нашим сазнањима, и лекар који је био на лицу места, и 
тужилац који је телефоном обавештаван о смрти, поступили су 
исправно са законске тачке гледишта. Тужилац (његово име 
Тужилаштво из неког разлога крије?) је закључио да судска 
обдукција није потребна, јер је смрт наступила пред сведоцима и на 
телу нема видљивих озледа, док дежурни лекар др Небојша Ацин 
није желео да потпише смртовницу док се не обави обдукција, 
желећи да му савест буде чиста. За др Небојшу Ацина смрт је 
могла бити сумњива, јер није уобичајено да млади људи умиру у 
три ујутру на центру села. Он каже да није видео спољне озледе на 
телу покојног Александра Давидовића, али да само обдукција може 
да покаже да ли је било унутрашњих поврда или знакова тровања. 
Логично размишљање младог лекара, који није навикао да се 
лешеви младих људи налазе на улицама из чиста мира.

За новинаре који радо пишу црну хронику, важно је да знају да 
постоје две врсте обдукција: судска и медицинска. Судска се 
обавља по налогу тужиоца (законом је регулисано у којим 

случајевима, између осталог када постоје сумње да је у питању 
кривично дело) и ради се одмах, без чекања. Медицинска се ради 
по налогу лекара, али је скопчана са дугом бирократском 
процедуром и на њу се дуже чека. Дежурни тужилац је закључио 
да смрт није последица кривичног дела, док је дежурном лекару 
смрт била сумњива. Овог момента се сећам речи једног бившег 
митровачког судије, који је овом новинару рекао да се није много 
двоумио око издавања налога за обдукцију. Што је сигурно, сигурно 
је, желео сам мирно да спавам. Зашто дежурни тужилац (чије се 
име у Тужилаштву не саопштава) не објасни јавности због чега 
није издао (или издала?) налог за судску обдукцију? Више јавно 
тужилаштво у свом допису нашим новинама објашњава да није у 
могућности да нам пружи информације које би угрозиле вођење 
предкривичног поступка. Којег предкривичног поступка, ако је 
тужилац одбио (одбила?) да пошаље тело на судску обдукцију, 
сматрајући да нема елемената кривичног дела?

Тужилац је поступио (поступила?) по закону. Да је издт налог 
за судску обдукцију, тело не би лежало пет сати у центру 
села. Лекар је желео медицинску обдукцију, која је урађена са 

свим пратећим факторима успоравања. И он је поступио по закону. 
Живот је некад мудрији од закона, а ово је такав случај. Сви су у 
праву, а леш лежи на улици због правног „Гордијевог чвора’’. 
Обдукција није показала да је смрт насилна, њу је платила 
Општина Ириг, као оснивач Дома здравља. Да је обављена судска 
обдукција, трошкове би сносило Тужилаштво. И у једном и у 
другом случају, плаћају порески обвезници. И управо због тога се 
питамо да ли је леш баш морао да лежи пет сати на улици?  Има 
оних који се питају да ли је Тужилаштво искористиило законску 
могућност како не би сносило трошкове обдукције? Не знамо да ли 
је неко размишљао на такав начин? Тешко је поверовати да се 
„штеди’’ и на обдукцијама? Али, све је могуће у штедљивој земљи 
Србији.

Сви су у праву, а леш 
лежи на улици због 

правног „Гордијевог 
чвора’’. Обдукција није 

показала да је смрт 
насилна, њу је платила 

Општина Ириг, као 
оснивач Дома здравља. 

Да је обављена судска 
обдукција, трошкове би 

сносило Тужилаштво.
И у једном и у другом 

случају, плаћају
порески обвезници
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ИН ТЕР ВЈУ: МИ ЛО РАД ПАН ТИЋ, ПО ВЕ РЕ НИК СНС ПЕ ЋИН ЦИ

Трудимо се да будемо од 
користи локалној заједници

Је ди ни по ли тич ки
кон ку рент, ка ко у

оп шти ни Пе ћин ци та ко 
и у це лој Ср би ји,

мо же мо би ти са ми
се би, уко ли ко

за бо ра ви мо за што смо 
иза бра ни и скре не мо 

са ре форм ског пу та 
ко ји је за цр тао

пред сед ник
на ше стран ке

Алек сан дар Ву чић

Срп ска на пред на стран ка у оп
шти ни Пе ћин ци од 2014. го
ди не има ап со лут ну ве ћи ну у 

Скуп шти ни оп шти не, где је осво ји ла 
17 од укуп но 30 од бор нич ких ме ста. 
На април ским из бо ри ма за ре пу блич
ки и по кра јин ски пар ла мент ове го
ди не оства ри ла је је дан од нај бо љих 
ре зул та та у Ср би ји осво јив ши 66 од
сто по др шке гра ђа на. У оп шти ни Пе
ћин ци ло кал ни из бо ри тре ба да се 
одр же 2018. го ди не, а ка ко се пе ћи
нач ки СНС при пре ма за те из бо ре и 
шта оче ку је од њих пи та ли смо по
ве ре ни ка пе ћи нач ког од бо ра Срп ске 
на пред не стран ке, углед ног срем ског 
при вред ни ка Ми ло ра да Пан ти ћа.
- Још увек не раз ми шља мо о ло кал
ним из бо ри ма. Сма трам да се по ли
тич ком кам па њом тре ба ба ви ти са мо 
ка да се из бо ри рас пи шу, а да у ме ђу
вре ме ну тре ба ра ди ти на ре ша ва њу 

на го ми ла них про бле ма гра ђа на на ше 
оп шти не, ко је су нам у на след ство 
оста ви ли на ши прет ход ни ци из Де мо
крат ске стран ке. Оп штин ско ру ко вод
ство се бо ри са на сле ђе ним ду го ва
њи ма, са број ним ин фра струк тур ним 
не до ста ци ма, са не раз ви је ним ко му
нал ним де лат но сти ма, ко руп ци јом и 
мно гим дру гим про бле ми ма ко је смо 
за те кли ка да смо пре у зе ли од го вор
ност за функ ци о ни са ње пе ћи нач ке 
оп шти не. На Срп ској на пред ној стран
ци, као нај број ни јој по ли тич кој оп ци ји 
у на шој оп шти ни ко ја има ап со лут ну 
ве ћи ну у Скуп шти ни оп шти не, је да 
оп штин ском ру ко вод ству обез бе ди 
по ли тич ку ста бил ност нео п ход ну за 
ре ша ва ње ових про бле ма. Не тре ба 
бри ну ти о реј тин гу, већ ре ша ва ти про
бле ме и омо гу ћи ти на шим гра ђа ни ма 
да бо ље жи ве. Ка да има те ре зул та те 
има те и по ве ре ње су гра ђа на. Нај бо
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љи до каз за то су не дав ни из бо ри за 
са ве те ме сних за јед ни ца у че ти ри на
се ља на ше оп шти не. Би ра ло се укуп
но 28 чла но ва са ве та и свих 28 но во и
за бра них чла но ва су би ли кан ди да ти 
Срп ске на пред не стран ке  – од го ва ра 
пр ви чо век пе ћи нач ких на пред ња ка.

Ап со лут ну ве ћи ну у ло кал ном 
пар ла мен ту има те од 2014. го ди не. 
Ко ли ко је, по ва шој оце ни, ло кал на 
са мо у пра ва од та да би ли успе шна 
у ре ша ва њу про бле ма у ло ка лу?

Не оно ли ко ко ли ко бих ја же лео, 
али сма трам да су ре зул та ти ви ше 
не го ви дљи ви и да је оп шти на Пе
ћин ци да нас бо ља од оне ко ју смо 
за те кли ка да смо пре у зе ли власт. Ло
кал на са мо у пра ва у Пе ћин ци ма, ко ју 
во ди СНС, успе шно је ре а ли зо ва ла 
не ко ли ко ка пи тал них ин ве сти ци ја уз 
по др шку Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 
из ве ла је број не ма ње ин фра струк
тур не ра до ве у свим на се љи ма, а 
зна чај но је уна пре ди ла ко му нал не 
де лат но сти. На ше Јав но ко му нал но 
пред у зе ће „Са ва“ ове го ди не је је ди
но јав но пред у зе ће у Сре му ко је је 
до би ло го ди шњу на гра ду Срем ске 
при вред не ко мо ре за по слов не ре
зул та те. Обез бе ди ли смо мак си мал
ну по ли тич ку по др шку оп штин ском 
ру ко вод ству да се ухва ти у ко штац са 
ко руп ци јом ко ју смо за те кли у Оп шти
ни. На ве шћу са мо нај све жи ји при мер: 
Оп штин ски пра во бра ни лац је у ју ну 
ове го ди не под нео ту жбу над ле жном 
су ду у ко јој се тра жи по вра ћај 12 хек
та ра зе мљи шта у Ши ма нов ци ма, чи
ја се вред ност про це њу је на два и по 
ми ли о на евра, а ко је је 2005. го ди не 
Скуп шти на оп шти не Пе ћин ци да ла 
на ко ри шће ње Фон да ци ји Се лак за 
из град њу уни вер зи тет ског цен тра у 
Ши ма нов ци ма. Уни вер зи тет ски цен
тар ни ка да ни је из гра ђен, а Оп шти
на Пе ћин ци ипак ни је тра жи ла да се 
зе мљи ште вра ти у јав ну сво ји ну, већ 
је пре пу сти ла Фон да ци ји Се лак да 
сло бод но рас по ла же зе мљи штем. То 
је са мо је дан од при ме ра ка ко се Де
мо крат ска стран ка то ком два на е сто
го ди шње вла да ви не од но си ла пре ма 
јав ној сво ји ни. По сле ди це та квог по
на ша ња ми да нас мо ра мо да от кла
ња мо и то нам узи ма део енер ги је ко
ју би смо мо гли да усме ри мо у раз вој 
ло кал не за јед ни це, али и то је део по
сла ко јег смо се при хва ти ли ка да смо 
се кан ди до ва ли.

Ре кли сте да се СНС у Пе ћин ци ма 
још увек не при пре ма за ло кал не 
из бо ре 2018. го ди не. Да ли то зна чи 
да је обим стра нач ких ак тив но сти 
са да сма њен у од но су на пе ри од 
пред из бо ре?

За пра во не, са мо се не ба ви мо по
ли ти ком ра ди по ли ти ке, јер сма тра мо 
да ба вље ње по ли ти ком не сме да бу
де са мо се би циљ. На ше ак тив но сти 
су тре нут но усме ре не на то да бу де
мо од ко ри сти ло кал ној за јед ни ци, јер 
сма тра мо да као нај број ни ја ор га ни

за ци ја у оп шти ни, са раз ви је ном стра
нач ком ин фра струк ту ром и ве ли ким 
бро јем ак ти ви ста, мо же мо мно го да 
до при не се мо бо љит ку на ло ка лу. На
ши ак ти ви сти су од про ле тос ре а ли
зо ва ли број не ак ци је уре ђе ња јав них 
по вр ши на у свим на се љи ма на ше оп
шти не, по ста вља ли су клу пе у пар ко
ви ма, по ма га ли у уре ђе њу дво ри шта 
вр ти ћа, чи сти ли пут не по ја се ве од 
сме ћа, са ди ли сад ни це др ве ћа… Ка
да су ван да ли по чу па ли тек по са ђе но 
цве ће у дво ри шту вр ти ћа у Пр хо ву, 
на ши ак ти ви сти су се већ на ред ног 
да на ор га ни зо ва ли и по но во за са
ди ли цве ће. Укљу чу је мо се и у број
не ху ма ни тар не ак ци је. Уче ство ва ли 
смо у ак ци ји „Чеп за хен ди кеп” у ко јој 
се про да јом при ку пље них че по ва од 
пла стич не ам ба ла же обез бе ђу је но
вац за ку по ви ну ин ва лид ских ко ли ца 
за па ра пле ги ча ре. На ши ак ти ви сти су 
у пе ри о ду од Бо жи ћа до пра во слав
не Но ве го ди не по де ли ли сто ти нак 
но во го ди шњих па ке ти ћа де ци из по
ро ди ца сла би јег ма те ри јал ног ста ња, 
јер смо же ле ли да и та де ца осе те 
ра дост пра зни ка. Ка да је Ин сти тут за 
тран сфу зи ју кр ви пре не ко ли ко да на 
об ја вио да су за ли хе кр ви ми ни мал не 
од лу чи ли смо да ор га ни зо ва но да мо 
крв. Пр ва ак ци ја је већ за ка за на за 
30. ав густ, а с об зи ром на то ко ли ко 
је на ших ак ти ви ста по ну ди ло крв, ни
је ис кљу че но да бу де ор га ни зо ва но и 
не ко ли ко ак ци ја.

У про те клом пе ри о ду сте че сто 
на гла ша ва ли по др шку ко ју има те 
од ре пу блич ке вла де и не до ста-
так по др шке од по кра јин ске вла де. 
Шта од По кра ји не оче ку је те са да 
ка да је но ву Вла ду АП Вој во ди не 
фор ми ра ла СНС?

Си гу ран сам да ће са рад ња у на
ред ном пе ри о ду би ти мно го бо ља, јер 
је но ви пре ми јер Вој во ди не го спо дин 
Игор Ми ро вић ис ку сан чо век, ко ји ће 
зна ти да пре по зна по тре бе ло кал них 
за јед ни ца у Вој во ди ни и да по др жи 
ква ли тет не про јек те ко ји до ла зе из 
ло кал них са мо у пра ва и сто га сам 
убе ђен да ће мо у на ред ном пе ри о ду 
и од по кра јин ске вла де до би ја ти по
др шку ка кву нам већ пру жа Вла да Ре
пу бли ке Ср би је.    

 
Ко ју опо зи ци о ну стран ку у оп-

шти ни Пе ћин ци ви ди те као нај ве-
ћег по ли тич ког кон ку рен та Срп ској 
на пред ној стран ци?

По др шка Срп ској на пред ној стран
ци у оп шти ни Пе ћин ци не пре кид но ра
сте већ не ко ли ко го ди на, јер гра ђа ни 
пре по зна ју труд ко ји ула же мо у раз
вој на ше оп шти не и на гра ђу ју га све 
ве ћом по др шком, та ко да је ди ни кон
ку рент, ка ко у оп шти ни Пе ћин ци та ко 
и у це лој Ср би ји, мо же мо би ти са ми 
се би, уко ли ко за бо ра ви мо за што смо 
иза бра ни и скре не мо са ре форм ског 
пу та ко ји је за цр тао пред сед ник на ше 
стран ке Алек сан дар Ву чић. 

Душан Срећков

Сма трам да ће из бо ром го спо ди на Бра
ни сла ва Не ди мо ви ћа за ми ни стра по љо
при вре де на ши по љо при вред ни про из во
ђа чи до би ти ве ћу по др шку у ре ша ва њу 
сво јих про бле ма, јер је го спо дин Не ди мо
вић као Сре мац до бро упо знат са про бле
ми ма ко ји ти ште на ше по љо при вред ни ке.

Велика 
очекивања
од министра 
пољопривреде

Си гу ран сам да ће
са рад ња у на ред ном 
пе ри о ду би ти мно го 

бо ља, јер је но ви
пре ми јер Вој во ди не 

го спо дин Игор
Ми ро вић ис ку сан

чо век, ко ји ће зна ти 
да пре по зна по тре бе 
ло кал них за јед ни ца

у Вој во ди ни и да
по др жи ква ли тет не 

про јек те ко ји до ла зе 
из ло кал них

са мо у пра ва и сто га 
сам убе ђен да ће мо у 

на ред ном пе ри о ду
и од по кра јин ске
вла де до би ја ти

по др шку ка кву нам 
већ пру жа Вла да
Ре пу бли ке Ср би је
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Ту жи ла штво
тре ба да је

сра мо та. Ни ко из 
ту жи ла штва се 

ни је по ја вио, ми 
ће мо гле да ти да 

их ту жи мо, да 
ви ди мо за што и 

због че га ни су 
иза шли на ли це 

ме ста. Ја не 
знам ка кви су то 

љу ди, ка ква је 
то прав да, са мо 
знам да је јед на 
ве ли ка сра мо та. 

Је дан де чак да 
ле жи пет са ти, 

то ни на
ра ти шту ни је 
би ло, при ча
за Срем ску
те ле ви зи ју 

Љу бо, отац 
Алек сан дра 
Да ви до ви ћа

ЦЕО СРЕМ ПО ТРЕ СЛА СМРТ МЛА ДИ ЋА ИЗ ЈА СКА

СМРТ У ЈАСКУ:
Че ка ју ћи
об дук ци ју

Те ло пре ми ну лог Алек сан дра Да ви до ви ћа из Ја ска, пет са ти 
је ле жа ло у цен тру се ла, че ка ју ћи да се ре ше прав не за вр зла ме 
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Де вет на е сто го ди шњак Алек сан
дар Да ви до вић из се ла Ја зак, 
из не на да је пре ми нуо 21. ав гу

ста, прет про шле  не де ље, у цен тру 
се ла, а ње го во те ло је ле жа ло око пет 
са ти на том ме сту че ка ју ћи да се ре ше 
про бле ми око то га ко ће пот пи са ти 
на лог за об дук ци ју. 

Ка ко са зна је мо од ме шта на, ка да су 
се Алек сан дар и ње го ви дру го ви вра
ћа ли так си јем ку ћи из Ру ме, ње му је 
би ло ло ше, па су иза шли из ко ла у 
цен тар се ла и пру жи ли му пр ву по моћ, 
а ве о ма бр зо сти гла је и ири шка хит на 
по моћ као и по ли ци ја. На жа лост, по сле 
свих по ку ша ја, ње му ни је би ло спа са. 
Умро је на ли цу ме ста у при су ству дру
го ва. Оно што је још стра шни је од овог 
не ми лог до га ђа ја је то што је те ло 
мла ди ћа би ло све вре ме на ме сту где 
је пре ми нуо, а то је цен тар Ја ска, на 
пла тоу ис пред ло кал не про дав ни це, 
че ка ју ћи на лог за об дук ци ју. Тек не што 
пре осам са ти ују тру, на о чи глед свих 
љу ди ко ји су до ла зи ли по хлеб у про
дав ни цу ко ја се ту на ла зи, по греб на 
опре ма је од не ла те ло овог не срећ ног 
мла ди ћа. Чекајући да се до не се од лу
ка о об дук ци ји, ме шта ни ма је иза зва ла 
ту гу и огор че ност. Раз лог због че га је 
то ли ко ду го било потребно да се те ло 
од не се на об дук ци ју, ви ше је си ле. Др 
Не бој ша Ацин, ко ји је био на ли цу 
ме ста овог до га ђа ја, сма тра да је 
Ту жи ла штво тре ба ло да ти на лог да се 
из вр ши об дук ци ја. Отац пре ми ну лог 
мла ди ћа Љу бо Да ви до вић на ја вио је 
ту жбу про тив Ви шег јав ног ту жи ла
штва у Срем ској Ми тро ви ци из раз ло
га јер ни су иза шли на ли це ме ста ка ко 
би уста но ви ли си ту а ци ју, не го су утвр
ди ли да ни је нео п ход но ра ди ти об дук
ци ју. 

 Ту жи ла штво тре ба да је сра мо та. 
Ни ко из ту жи ла штва се ни је по ја вио, 
ми ће мо гле да ти да их ту жи мо, да 
ви ди мо за што и због че га ни су иза шли 
на ли це ме ста. Ја не знам ка кви су то 
љу ди, ка ква је то прав да, са мо знам да 
је јед на ве ли ка сра мо та. Је дан де чак 
да ле жи пет са ти, то ни на ра ти шту 
ни је би ло – при ча за Срем ску те ле ви

зи ју Љу бо, отац Алек сан дра Да ви до
ви ћа. 

Про блем је на стао на ве зи ле кар – 
јав ни ту жи лац. На стао је је дан прав ни 
ва ку ум, а ле кар и ту жи лац поступили 
према закону. Обо је су ра ди ли свој 
по сао ка ко тре ба. Из тра гич не си ту а
ци је, ко ју за кон мо жда не пре по зна је 
као та кву, али ко ја је би ла из у зет но 
те шка за оне ко ји су са ти ма гле да ли 
бе жи вот но те ло на пла тоу и ни су мо гли 
ни шта да учи не, из лаз се на шао у 
спрем но сти Оп шти не Ириг да прихвати 
да пла ти  тро шко ве об дук ци је, што нам 
је по твр дио и за ме ник пред сед ни ка 
Оп шти не Ириг Ми о драг Бе бић.

 Оп шти на Ириг пла ти ла је тро шко ве 
об дук ци је. Тро шко ви уоп ште ни су би ли 
спор ни, све је уред но пла ће но с об зи
ром да је си ту а ци ја ка ква је сте. Да смо 
са зна ли то ве че, си гур но би учи ни ли и 

Зо ра Дра жићЉубо Давидовић Ми о драг Бе бић

Про блем је на стао на 
ве зи ле кар – јав ни 
ту жи лац. На стао је 

је дан прав ни ва ку ум,
а ле кар и ту жи лац 
поступили према 
закону. Обо је су

ра ди ли свој по сао 
ка ко тре ба
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не што ви ше. Мла дић ко ји је на стра дао 
је ишао у Ириг у шко лу, на став ни ци 
ка жу да је био до бро де те, то је јед на 
тра ге ди ја, љу ди и да ље не ве ру ју шта 
се де си ло  рекао је за на ше но ви не 
за ме ник пред сед ни ка Оп шти не Ми о
драг Бе бић. 

Смрт мла ди ћа из Ја ска по тре сла је 
цео Срем. У Ја ску су да ни ма на кон 
не срећ ног до га ђа ја љу ди у не ве ри ци а 
у чи та вом се лу је мук. Ста ри ји ме шта ни 
ка жу да не пам те да се не што као ово 
дав но де си ло.

 Ста ро се де о ци ка жу да се ни кад 
слич но ни шта ни је де си ло. И та де ца 
што су би ла са њим, умро им је на 
ру ка ма, ја ко је стра шно и не ма ту ви ше 
шта да се ка же – крат ко је про ко мен та
ри са ла јед на ме штан ка, не же ле ћи ни 
да се пред ста ви. 

У цен тру Ја ска за те кли смо још дво
је, тро је љу ди, ко ји ни су же ле ли ни 
крат ко да нам ка жу свој ко мен тар. 
Је ди но је ба ка Зо ра Дра жић ре кла ка ко 
је са зна ла за тра ге ди ју.

 Не знам ни шта, стра шно из гле да. 
Мла до де те, да сте ви де ли са мо шта је 
би ло све та на са хра ни. У не де љу сам 
ви де ла са мо по ли ци ју да сто ји ту у цен
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тру и по ли цај ца ко ји се хва тао за гла ву. 
Ни сам зна ла о че му је реч. Тек око 
осам са ти сам ја чу ла, тад су га и од не
ли. Де те је би ло до бро, и фа ми ли ја је 
до бра. Ни кад ни је пра вио про бле ме. 
Ка жу да је у три са та пао а у осам су га 
од не ли. Ви ди те да у се лу не ма ниг де 
ни ког, стра шно – ре кла је ба ка Зо ра.  

Ве сна Ле жа ков, шеф Ме сне кан це
ла ри је, ни је хте ла да ко мен та ри ше 
ни шта по во дом овог до га ђа ја, јер ка ко 
она ка же, ни је би ла на ли цу ме ста па 
не же ли да при ча не што о че му не зна, 
ка ко и шта се тач но де си ло те коб не 
но ћи. Оно што смо чу ли од ње је да је 
пре ми ну ли мла дић био вред но и рад
но де те, да ни кад ни је пра вио ни ка кве 
ин ци ден те, нор мал но де те, за при мер. 

Алек сан дар Да ви до вић са хра њен је 
на се о ском гро бљу, про шлог утор ка, 
23. ав гу ста. 

По сла ли смо и до пис Ви шем јав ном 
ту жи ла штву у Срем ској Ми тро ви ци, 
од но сно пи та ња да ли је ту жи лац то 
ве че иза шао на ли це ме ста и због че ка 
ни је на ло жио об дук ци ју? Од го вор пре
но си мо у це ло сти.

Сања Станетић
Фото: Урош Ристивојевић

ДР НЕБОЈША АЦИН, ЛЕКАР ДОМА ЗДРАВЉА У ИРИГУ:

Тужилац ме није 
ни саслушао

Ка да нам је у но ћи 
из ме ђу су бо те и 
не де ље ја вље но да 

млад чо век уми ре у цен
тру Ја ска, на ша еки па 
би ла је та мо за 1015 
ми ну та. За те кли смо 
мла ди ћа ко ји та мо ле жи 
не да ју ћи зна ке жи во та. 
Око ње га је би ло до ста 
љу ди, мно ги су се на ла
зи ли у шо ку. Би ло је три 
 сата ују тро, али с об зи
ром да је био ви кенд, 
уоби ча је но је да бу де 
ве ли ки број мла дих. Око 
сат вре мена је тра ја ла 
ре а ни ма ци ја, али ни је 
вре де ло. Мо рао сам да 
про гла сим смрт, па смо 
зва ли по ли ци ју. С об зи
ром да је у пи та њу млад 
чо век, да је смрт на сту
пи ла на јав ном ме сту, 
но ћу, на улици, за ме не 
је то сум њи ва смрт. 
Од мах сам ре као да 
не ћу пот пи са ти смр тов
ни цу док се не утвр ди 
узрок смр ти. Оче ки вао 
сам да ту жи лац из да 
на лог за об дук ци ју, али 
та да на сту па јед на чуд
на си ту а ци ја.

По ли ца јац пре ко 
мо бил ног те ле фо на пре но си ту жи о цу 
шта се до го ди ло, а ту жи лац ко му ни ци
ра ис кљу чи во пре ко де жур ног по ли цај
ца, без на ме ре да се лич но чу је са 
мном. Да је ко му ни ци рао са мном и да 
ме је лич но са слу шао пу тем те ле фо на, 
ре као бих му да сма трам да је смрт 
сум њи ва. Ту жи лац пи та те ле фо ном 
по ли цај ца, а по ли ца јац ме не, да ли сам 
ви део спољ не по вре де. Не ви дим, ноћ 
је, али ка ко да знам да ли га је не ко 
уда рио по те ме ну, кад се не ви ди? Да 
ли му је од удар ца пу кла сле зи на? Не 
ви ди се хе ма том... Мо жда му је не ко 
дао ра ки ју са ме тил ал ко хо лом па се 
отро вао? По сто ји ви ше мо гућ но сти ко је 
тре ба про ве ри ти. Ме ђу тим, ту жи лац, 
на оп ште из не на ђе ње и по ли ци је и нас, 
за кљу чу је пре ко те ле фо на да “по што је 
смрт на сту пи ла пред све до ци ма, по што 
не ма спољ них и ви дљи вих по вре да, 
док тор или да на пи ше умр ли цу, или да 
сам ша ље на об дук ци ју“.

За оне ко ји не зна ју, по сто ји суд ска 
об дук ци ја, а по сто ји и ле кар ска об дук
ци ја. Суд ска је ефик ас на и бр за, а 
ле кар ска спо ра и пу на про це ду рал не 
би ро кра ти је. Па зи те, три је ују тро у 
не де љу, мо мак је умро на јав ном 
ме сту усре д но ћи, смрт је на сту пи ла 
под сум њи вим окол но сти ма са мо је 
тач ке гле ди шта. Ве ру јем да је ту жи
лац по сту пио по за ко ну, али чи ни ми 
се да му је за кон те ве че ри до зво ља
вао и ви ше од оно га што је учи нио, 
по себ но у мо рал ном сми слу, ка ко би 
се иза шло у су срет сви ма због чи та ве 
те тра ге ди је. Про шли су са ти и са ти 
док те ло ни је од не то на ме ди цин ску 
об дук ци ју. Ова кву си ту а ци ју би ро крат
ског чво ра ко ји до зво ља ва за кон, 
ни сам имао у прак си, али ни ко ле ге 
ко је мно го ду же ра де од ме не у ме ди
ци ни. Пи там се где је ту мо рал на од го
вор ност   ре као је за М но ви не ле кар 
До ма здра вља у Ири гу.

Ве ру јем да је ту жи лац по сту пио по за ко ну, али чи ни 
ми се да му је за кон те ве че ри до зво ља вао и ви ше од 
оно га што је учи нио, по себ но у мо рал ном сми слу, 
ка ко би се иза шло у су срет сви ма због чи та ве те тра-
ге ди је
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Оп шти на Ириг, пр ва 
је срем ска оп шти на, 

ко ја је по че ла да
ски да ле ти ну са 

др жав них пар це ла, 
ко је су нео вла шће но 
узур пи ра не. Око 200 

хек та ра об ра ди вих 
по вр ши на ко је су 

др жав но зе мљи ште, 
ко ри сте фи зич ка и 

прав на ли ца, ко ја их 
ни су из ли ци ти ра ла, а 

је се нас су на њи ма 
за се ја ли раз не усе ве

У пе так 26. ав гу ста, под кон тро лом 
ло кал не са мо у пра ве, оба вље на 
је же тва сун цо кре та на 20 хек та ра 

узур пи ра ног зе мљи шта, што пред ста
вља на ста вак ак ци је ко ја је за по че та 
ле тос и оба вље на на по вр ши ни од 120 
хек та ра под пше ни цом. Дру гим ре чи ма, 
до са да је ски ну то усе ва са укуп но 140 
хек та ра узур пи ра ног зе мљи шта. Пре ма 
на шим са зна њи ма, са мо на те ри то ри ји 
ири шке оп шти не, узур па то ри су бес
прав но об ра ди ли око 200 хек та ра.

Оп шти на Ириг, пр ва је срем ска 
оп шти на, ко ја је по че ла да ски да ле ти ну 
са др жав них пар це ла, ко је су нео вла
шће но узур пи ра не. Око 200 хек та ра 
об ра ди вих по вр ши на ко је су др жав но 
зе мљи ште, ко ри сте фи зич ка, и прав на 
ли ца, ко ја их ни су из ли ци ти ра ла, а је се
нас су на њи ма за се ја ли раз не усе ве.

 Ми смо пр во ис та кли на огла сној 
та бли, да се они ја ве, ка ко би Оп шти ни 
пла ти ли за куп др жав ног зе мљи шта, 
али нас ни су  кон так ти ра ли. Спро ве ли 
смо све за кон ске ме ре, огла си ли  да 
тра жи мо ком бај не ре и скла ди шни про
стор, и по сле свих тих спро ве де них 
ме ра, по че ли  са же твом хлеб ног зр на 
 ка же Сте ван Ка зи ми ро вић, пред сед
ник Оп шти не Ириг.

Он об ја шња ва, да је по љо чу вар ска 
слу жба, да но ноћ но чу ва ла пар це ле под 
пше ни цом од 15. ју на, ка ко се узур па то
ри не би тај но при кра ли на њи ву и оба
ви ли же тву.

 То су две пар це ле јед на од 98 и дру
га од 28 хек та ра, ра ди ле су их шест 
ком бај на. Ме ђу тим, нима ло то ни је лак 
по сао, сви смо се укљу чи ли, ка ко ја, 

та ко и чла но ви Оп штин ског ве ћа, оба
ве сти ли смо и по ли ци ју, би ло је ту и 
прет њи, од узур па то ра, али све се 
до бро за вр ши ло  при се ћа се пр ви 
чо век оп шти не.

Пше ни ца ко ја је ски ну та са узур пи ра
не њи ве, на ла зи се у скла ди шту у 
Срем ској Ми тро ви ци, и по за ко ну ли це 
ко је је нео вла шће но ко ри сти ло мо же да 
је пре у зме, али да пре то га пла ти за куп 
зе мљи шта и све на ста ле тро шко ве, у 
су прот ном ло кал на са мо у пра ва је про
да је и па ре се сли ва ју на ра чун ко ји је 
отво рен за  за куп др жав ног зе мљи шта. 
Из ове оп шти не на ја вљу ју да љу бор бу 
са узур па то ри ма, ко ји су за се ја ли и 
оста ле усе ве на њи ва ма ко је ни су из ли
ци ти ра не.

Ка ко је у из ја ви да тој не дав но у Пан
че ву, ре као ак ту ел ни ми ни стар по љо
при вре де Бра ни слав Не ди мо вић, ове 
го ди не ће у за куп би ти да то 430.000 
хек та ра, што ће др жав ној ка си до не ти 
до дат них 24,7 ми ли о на ди на ра. Др жа ва 
ће до кра ја го ди не иден ти фи ко ва ти и 
санк ци о ни са ти узур па то ре по љо при
вред ног зе мљи шта у вла сни штву др жа
ве, док ће са пар це ла чи ји се узур па тор 
не зна би ти ски ну ти усе ви, по ру чио је 
Не ди мо вић.

 Имо ви на Ср би је мо ра да се шти ти, 
јер је реч о ве ли ким  фи нан сиј ским 
сред стви ма и за то ово пи та ње мо ра да 
се ис те ра до кра ја уз ко ри шће ње свих 
др жав них ре сур са – ре као је ми ни стар 
по љо при вре де у Пан че ву.

Ка ко је на гла сио, по овом пи та њу 
не ће би ти по пу шта ња, а ло кал не са мо
у пра ве ће сно си ти санк ци је ако не бу ду 

Ни зр на жи та узур па то ри ма
ИРИ ШКА ОП ШТИ НА ПРИ МЕР ЗА ШТИ ТЕ ДР ЖАВ НОГ ЗЕ МЉИ ШТА
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ра ди ле оно што се од њих оче ку је, јер 
је њи ма да то по љо при вред но зе мљи
ште на упра вља ње. Не ди мо вић је 
на гла сио да ће ло кал ним са мо у пра ва
ма ко је ни су ис пу ни ле сво ју оба ве зу 
би ти об у ста вље на тран сфер на фи нан
сиј ска сред ства.     

Ми ни стар је ука зао и на про блем 
не до вољ ног бро ја по љо при вред них 
ин спек то ра, ко јих је све га 15 на ни воу 
Ре пу бли ке, што би по ње го вом обе ћа
њу тре ба ло да се ре гу ли ше већ на ред
них да на. 

За ме ник пред сед ни ка оп шти не и 
ко ор ди на тор ак ци је за ски да ње усе ва 
са узур пи ра ног др жав ног зе мљи шта у 
Оп шти ни Ириг Ми о драг Бе бић у свом 
слу жбе ном из ве шта ју опи су је ка ко је то 
из гле да ло:  

Нако н исте ка послед ње г рока за  
пријаву 24 .  јуна 2016.  г одине  у 1 4 
часова,  физичк им  и пр авним  л ицима 
 ко ја  кори сте п ољо привредн о з емљиште  
у  држав но ј своји ни , о дносно  
гр ађевинско  земљиш те  у јавно ј с војини, 
у општини И риг, а б ез прав ног  о снова, 
пр ис тупило  се скида њу  усева  са па рц
ел а укупне површине  ок о  120 хектара. 

Н еколик о  са ти нак он започетог по сла 
су  се  на ме сту с ки да ња ус ева по јавили 
Б оја н Ристић, ди ректор „AGROKONE
Xa“  d. o.o. Стара  Па зо ва, са ад вокат иц
ом  и Ђорђе Јо вановић–Је ж,  који се 
пр ед ст авио као  о бр ађивач  уз урпира
них парцела.  Дош ло је  до  рас праве, 
 неприја тни х сцена,  препирк е,  претњи  
са њихове стр ане д а се  то  т ако неће 
зав ршити, д а то тако не  може, да  ће 
 лећи под ком ба јне а ко  се радов и  на
ставе, ад во катиц а је прет ила  судом , а 
госп од ин који  је  д овезао а двокати цу је 
вад ио упаљач и  пр ет ио да  ће запа ли т и 
 жито... С ит уација је  п ретила д а п рерас
те  у физички  обрачун  и  н а  моју, иниц иј
ат ив у,  као к оординатора  гру пе, а уз 
прис танак свих  о сталих смо  ре ши ли  да 
н е  започињем о радов е на  другом  ком
плексу  до наредног  дана, а  у  с кладу са 
до го вором  око ски дањ а усев а претхо

дних  д ан а. Представ ницима „AGRO 
KO NE Xa“  смо  заказали  саста нак  у 
згр ади  Општи не, нар едног  да на у се да
м часо ва. Чл анови рад не  груп е су 
о држ али хитан  са ст ан ак у  про сторијама 
О пштине Ир иг , ко ме  су прис уст вовали : 
П редсед ник  О пштин е, Н ачелница  
Општ инс ке управе о пшт ин е Ириг, 
одборн ици  СО Ириг ,  директор  Аг енције  
за рур алн и развој, д ир ектор С СШ 
 „Борисла в МихајловићМ ихи з“, Ириг,  
ди ректор ТО о пшт ине Ириг.  Састан ак је 
 одржан  одм ах након  п овратка са 
т ерена у  И ри г  ка ко  би и за н ал изирали 
 сит уа ци ју и к он султов али  надл еж не 
држа вне  орган е о  на редним  
поступцима. Н ак он што  с мо  добили 
 уверав ања д а ћем о  имати већ у по др
шку и  а си стенцију поли ци је , ми смо  
од лу чили  да  наст авимо р адове одмах 
ујут ру, ч им се с текну први услови за то. 
 У  то смо се  уверили исто ве че ,  док см о 
 обилаз или  парцеле, видевши да је цео 
к ра ј био  по д  надзором  пол иц ије. 
Предст авнике „AGRO KONEXa“  су 
дана  27 . јуна  о ве год ин е  примил и 
п редседн ик  Оп штине  и н ачелница  
Општ инс ке управе опш ти не Ириг и у пу
тили  их н а ре пу бличку и нс пекциј у и  
надл еж не држ ав не  о рг ане.

 Орган изација саме  жетве у  об а дана 
је   проте кл а на в еома вис ок ом нивоу с 
 обзиром н а  услове п од  којима је  рађ ено 
и  на проблем е  кој и  су се  појав љивал и 
конс тантн о током ц еле жетве , а које 
 смо мањ е или  ви ше  успешно  ре шавали  
у најк раћ ем  року. Најбитни је је  да смо 
 т ок ом рада пр еду зе ли све  без бедно сно 
з аштитне  ме ре  к ак о за  механизаци ју 
так о и за сам о  људство (а ге нц ија за  
обезбеђењ е  „К обран“ и полициј а),  ш то  
је и рез ул тирал о да пш еница б уд е 
успешно  ск ину та и ускладиштена,  а да 
пр и том  нисмо  имал и већ е штет е как о 
 вр ло  с купе  механиза циј е тако  ни 
повреда људст ва  шт о је и  нај би тније – 
закљ уч ује  у св ом извешт ају  Бебић.

Припремио В. Ћосић

 Ми смо ис по што ва ли ком плет ну 
за кон ску про це ду ру пре не го што смо 
ушли са ком бај нима у узур пи ра не њи ве. 
Узур па то ри ма је би ло по ну ђе но да пла те 
за куп, али су они то од би ли, иако би он 
био по ми ни мал ној це ни. Но ви за кон иде 
на ру ку ло кал ним са мо у пра ва ма и ми смо 
по сту пи ли по п ро пи си ма. За хва љу ју ћи 
на шој ак ци ји на узур пи ра ним њи ва ма под 
пше ни цом и сун цо кре том, Оп шти на Ириг 
ће оства ри ти око пет ми ли о на ди на ра у 
свом бу џе ту. Ова ак ци ја је бит на и из раз
ло га да се узур па то ри ма по ка же да ви ше 
не ће мо ћи да се ра ди ми мо за ко на – ка же 
за ме ник пред сед ни ка Оп шти не Ириг и 
ко ор ди на тор ак ци је за ски да ње усе ва са 
узур пи раног зе мљи шта Бебић.

Спре ча ва ње 
пљач ке

Ири шка оп шти на
пред ста вља пра ви 

при мер ка ко локална 
самоуправа тре ба
да чу ва  др жав ну

имо ви ну и за слу жу је 
све по хва ле

НА ИСТОМ ЗАДАТКУ: Министар пољопривреде Бранислав Недимовић, председник Општине Ириг Стеван Казимировић
и његов заменик Миодраг Бебић
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ДР ЖАВ НА АПО ТЕ КА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ У ВЕ ЛИ КИМ ПРО БЛЕ МИ МА

Апо те кар ска уста но ва
на бен сен ди ни ма

Ста ње у Уста но ви Апо те ка Срем ска 
Ми тро ви ца, чи ји је осни вач ло кал на 
са мо у пра ва, ни је ни ма ло бај на. За 

по след њих не ко ли ко ме се ци др жав ну апо
те ку је на пу сти ло 12 рад ни ка, и то 10 ди пло
ми ра них фар ма це у та и два фар ма це ут ска 
тех ни ча ра, а по све му су де ћи и још не ко ли
ко за по сле них у ад ми ни стра ци ји би ће про
гла ше но тех но ло шким ви шком. Пла те им 
ка сне ме се ци ма, по след ња упла та акон та
ци је за мај би ла је 21. ју ла, а од ав гу стов ске 
пла те ће сви рад ни ци Апо те ке при ма ти 
ми ни ма лац. Ду го ва ња пре ма до ба вља чи ма 
из но се пре ко 30 ми ли о на ди на ра, ле ко ва је 
све ма ње у апо те ка ма, не дав но је за тво ре
на апо те ка у Ма чван ској Ми тро ви ци, а 
ди рек тор Апо те ке Дра ган Бо жић твр ди да је 
за тва ра ње са мо при вре ме но ре ше ње док 
рад ни ци не ис ко ри сте го ди шњи од мор. 

Про паст ов да шњег др жав ног апо те кар
ства, без сум ње је по сле ди ца ра зних ле ма
ји ћев ских со ка чар ских „по ли ти ка“. Ма те ма
ти ка ове про па сти ја сна је: да би ло кал на 
по ли ти ка иза бра ла ак ту ел ног ди рек то ра 
Дра га на Бо жи ћа на ру ко во де ће ме сто, исти 
је мо рао би ти по слу шан пар тиј ски апа рат
чик, ко ји мо ра да за по шља ва не са мо фар
ма це у те, већ и на ка зне стра нач ке му стре 

из ал хе ми чар ске ка дров ске ла бо ра то ри је 
вла сни ка нај ра зли чи ти јих пар тиј ских дре
со ва и њи хо вих та пи ја, чу де сног Не на да 
Ле ма ји ћа. 

По след њег да на 2015. го ди не у јед ном 
бе о град ском не дељ ни ку по ја вио се оп ши
ран ре клам ни ин тер вју са ди рек то ром 
ми тро вач ке др жав не Апо те ке (што сва ка ко 
ни је у скла ду ни са за ко ном, ни са ети ком о 
апо те кар ском де ло ва њу), из ко га про ве ја ва 
при гу ше на кук ња ва над соп стве ном суд би
ном. Јер, су де ћи по прак си да се ле ко ви на 
ре цепт да нас мо гу узи ма ти и у при ват ним 
апо те ка ма, др жа ва је из гле да ре ши ла да се 
ра то си ља ту тор ства и ро ди тељ ства над 
др жав ним апо те ка ма. О ово ме све до че 
мно ге ства ри, ка ко по зи тив не, та ко и не га
тив не, а не пре ста но ре кла ми ра ње ле ко ва и 
ме ди цин ских по ма га ла го во ри о то ме да 
ђа во од нео ша лу. Ле ко ви су све де ни на 
обич ну ро бу, та ко да је да нас за ма ло лет
ни ка ве ћи про блем да ку пи ци га ре те и ал ко
хол у обич ном ду ћа ну, не го опа сне ан ти де
пре си ве и дру ге „ша ре не пи лу ле за ли лу ле“ 
у не кој од све број ни јих апо те ка, ко је ни чу 
на сва ком ћо шку.

Не за до вољ ни усло ви ма, а пре све га пла
та ма, рад ни ци др жав не апо те ке у Срем ској 

Ми тро ви ци од ла зе код при ват ни ка да ра де, 
на да ју ћи се ве ћим пла та ма. Фар ма це у ти 
ис ти чу да си ту а ци ја у Апо те ци ни кад го ра 
ни је би ла.

 Пла те нам ка сне, још ни јун ску ни смо 
до би ли и пи тај бо га ка да ће мо. Уз то што 
ка сне, пла те су сма ње не. Ка ко не ко ко има 
кре дит, под ста нар је или са мо хра ни ро ди
тељ, да пре жи ви са 21.000 ди на ра цео 
ме сец, а да притом ни не зна ка да ће му 
би ти пла та. Не ма ле ко ва у апо те ци, до ба
вљач не ће да до но си ле ко ве јер не пла ћа ју 
ре дов но. Пре не ки дан је за тво ре на и апо
те ка у Ма чван ској Ми тро ви ци јер не ма про
ме та. Ра ни јих го ди на су се нов ци тро ши ли 
не ми ли це, па су се пла ћа ли де ко ра те ри за 
укра ша ва ње из ло га за пра зни ке, за по слов
ни про стор, опре ма ње кан це ла ри ја, за по
шља ва ње стра нач ких ка дро ва, пре све га 
оних из Де мо крат ске стран ке Ср би је. Шта 
ће на ма бла гај ни ци у две апо те ке. Ми ко ји 
ра ди мо у ма њим апо те ка мо же мо са ми да 
на пла ћу је мо ле ко ве. Уз то, на рав но и при
ват не апо те ке су на пра ви ле по мет њу ка да 
су по че ли из да ва ти ле ко ве на ре цепт. Та ко 
да не чу ди што смо до шли у ова кву си ту а
ци ју – при ча ју, са да већ, бив ши рад ни ци 
Апо те ке.  

За тво ре на апо те ка у Ма чван ској Ми тро ви ци
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Ди рек тор Дра ган Бо жић на во ди да про
бле ми ове уста но ве на ста ју још 2013. 
го ди не ка да при ме ном За ко на о јав ним 

на бав ка ма др жав не апо те ке мо ра ју да рас
пи су ју тен де ре и да ула зе у про це ду ру јав не 
на бав ке ко ја тра је и до два ме се ца.

– Ор га ни за ци ја фар ма це ут ске здрав стве
не за шти те Ср би је је спе ци фич на по то ме 
што за кон ска ре гу ла ти ва има пу но ру па и 
оно што је де фи ни са но и што сто ји на па пи
ру, у мно го ме се не по шту је. За ко ном о 
здрав стве ној за ши ти про пи са но је да ле ко ве 
на ре цепт мо гу ис кљу чи во да из да ју фар ма
це у ти, они ко ји су за вр ши ли фар ма це ут ски 
фа кул тет. Фар ма це ут ским тех ни ча ри ма је 
за бра ње но из да ва ње ле ко ва на ре цепт. 
Ме ђу тим, то ни ко не по шту је. Ми смо на 12 
апо те ка има ли 25 ди пло ми ра них фар ма це у
та, од то га је би ло пе то ро спе ци ја ли ста фар
ма ци је, и има ли смо 28 фар ма це ут ских тех
ни ча ра. Од ка ко су кре ну ли про бле ми оти
шло је 10 фар ма це у та и два тех ни ча ра, 
зна чи 12 љу ди, али ми и да ље са овим 
бро јем љу ди мо же мо да за тво ри мо функ ци
о ни са ње уста но ве, с тим да не ке апо те ке 
не ће ра ди ти дво крат но и то је је дан од на чи
на из ла ска из ове при че. Ме ни ве ли ки про
блем пред ста вља ор га ни за ци ја це ло днев
ног ра да у апо те ци 4 и де жур ства. У овом 
мо мен ту део не здрав стве них рад ни ка ће се 
по ја ви ти као ви шак, а ја се на дам да ћу 
за јед но са ло кал ном са мо у пра вом про на ћи 
што без бол ни је ре ше ње у сми слу то га да 
уста но ву до ве де мо у нор мал но функ ци о ни
са ње – на во ди Бо жић. 

Апо те ка у Срем ској Ми тро ви ци тре нут но 

има 61 стал но за по сле них рад ни ка, а број 
за по сле них на од ре ђе но вре ме ди рек тор 
Бо жић ни је ус пео да пре бро ји. На пи та ње да 
ли је мо жда је дан од раз ло га што се Апо те ка 
на ла зи у ова ком ста њу и тај што је у прет
ход ном пе ри о ду за по шља вао стра нач ке  
ка дро ве, пре све га из Де мо крат ске стран ке 
Ср би је на из ми шље на рад на ме ста, Бо жић 
то не ги ра:

 То ни је та ко. Има мо 10 спре ма чи ца, а с 
об зи ром на 13 обје ка та ко је по кри ва мо, то 
ни је до во љан број. Од тих де сет јед на је 
ин ва лид ра да. Бла гај ни ци су оно што је 
на сле ђе но из прет ход ног пе ри о да, у две 
апо те ке има мо че ти ри бла гај ни ка. У мо мен
ту нор мал ног по сло ва ња, мо гли смо то да 
ис фи нан си ра мо. На рав но да се без бла гај
ни ка мо же, то су та че ти ри чо ве ка из ад ми
ни стра ци је ко ја ће пр ва у на ред ном пе ри о ду 
би ти у про бле му. Што се ти че оста лог де ла 
ад ми ни стра ци је, број из вр ши ла ца из не ког 
прет ход ног пе ри о да по ве ћан је за јед ног 
чо ве ка, ин ва ли да. Има мо жда два до три 
чо ве ка ко ји би мо гли да бу ду ви шак. Во лео 
би да до ђе би ло ко ји рад ник из ове уста но ве 
и да ка же да је ов де би ло по ли ти ке. За ових 
12 го ди на ко ли ко во дим Апо те ку ни ко ни на 
ко ји на чин ни је био по ли тич ки уце њен и 
по ли ти ка ни ка да ни је би ла са став ни део 
по сла у ра ду ове уста но ве – твр ди Бо жић. 

У по след ње вре ме, у Срем ској Ми тро ви ци 
апо те ке отва ра ју углав ном круп ни ји би зни
сме ни. Они не са мо да по ти ску ју др жав ну, 
не го и ма ле при ват не апо те ке. За раз ли ку од 
др жав них стра нач ких апо те ка, тај ку ни не 
мо ра ју тран спа рент но да фи нан си ра ју стра

нач ку гу ли ју; њи хо ви до го во ри са Оним Ко ји 
Се Пи та ју још су ди рект ни ји и не тран спа
рент ни ји од до са да уоби ча је них. Што би се 
ре кло, ма ла ба ра  пу но кро ко ди ла, па сад 
са мо нај кр во жед ни је зве ри успе ва ју да пре
жи ве.

 У Ми тро ви ци је у по след ње две и по 
го ди не број апо те ка по ве ћан са 20 на пре ко 
40, та ко да са да на 2.000 ста нов ни ка до ђе 
јед на апо те ка, што ниг де у све ту не по сто ји. 
Ре ал но је да на око 4.000 до 5.000 ста нов ни
ка иде јед на апо те ка. Стру ка се са мо ба ви 
тр го ви ном, а за бо ра вља мо основ ну де лат
ност фар ма це ут ске здрав стве не за шти те, а 
то је здрав стве ни аспект. Лек ни је ро ба, он 
има сво је не же ље но деј ство и са дру гим 
ле ком пра ви ве ли ке про бле ме, и ка да се 
ко ри сти без кон тро ле мо же да бу де ја ко опа
сан – на по ми ње Бо жић, ко ји је ма ги стар 
фар ма ци је, спе ци ја ли ста фар ма ко те ра пи је.  

Је ди но што мо же ре гу ли са ти ха о тич но 
апо те кар ско тр жи ште, пре све га су 
за кон ска огра ни че ња. Мо ра се ја сно 

огра ни чи ти број апо те ка на број ста нов ни ка, 
утвр ди ти пра ви ла ло јал не кон ку рен ци је, као 
што су це на ле ка и ми ни мал на уда ље ност 
јед не апо те ке од дру гих, итд.  

Ди рек тор др жав не Апо те ке Дра ган Бо жић 
ства ри по сма тра из свог угла и сма тра да је 
др жа ва апо те ке у др жав ном вла сни штву 
пу сти ла низ во ду. Он ка же да др жа ва мо ра 
да ре ши про блем пре но са над вла сни штвом 
са ло кал не са мо у пра ве на По кра ји ну или 
Ре пу бли ку и да се на осно ву то га кре не у 
но ву ор га ни за ци ју.

Све у све му, ово што се да нас де ша ва са 
апо те кар ством, де си ће се и са здрав стве
ним уста но ва ма јед ног да на. Тре ба ће пре ћи 
мно го тр но ви тог пу та док ства ри не поч ну да 
ли че на оне у све ту. До тле, на при ме ру апо
те ка мо же мо са мо да за ми шља мо шта нас 
све че ка. У ме ђу вре ме ну, апо те ка ри се, као 
онај ве се ли пре ва рант са Ди вљег за па да, 
ко ји про да је „во ди цу за све бо ле сти“, утр ку ју 
у ва шар ским ре кла ма ма и при ма мљи вом 
так ми че њу у оба ра њу це на ле ко ва. Чак 
до тле да ну де „сва ко днев не по пу сте од 10 
од сто“ и „це не ни же од фа брич ких“. Абра ка
да бра, на ва ли на ро де! Ко на би је, тај до би је. 
Срп ски ре че но, ла жем, те Бо же и по ма ло те 
пот кра дам!  

Б. Се ла ко вић
В. Ћо сић

Ди рек тор Бо жић твр ди да су 
ду го ва ња Апо те ке кон тро ли са
на и да овој уста но ви не пре ти 
суд би на Апо те кар ске уста но ве 
у Пан че ву ко ја је за тво ре на.

 Има мо пот пи са не про то ко
ле о ду го ва њи ма са глав ним 
до ба вља чем и ту за са да 
не ма бо ја зни. Има мо де се так 
ми ли о на ду га пре ма још два 
до ба вља ча од ко јих до би ја мо 
ле ко ве, али уз не ко ре дов но 
пла ћа ње ми слим да ће мо 
мо ћи да пре ва зи ђе мо тај про
блем ко ји се до го дио у Пан че
ву. По чет ком го ди не смо узе ли 
кре дит од 20 ми ли о на ди на ра 
ка ко би от пла ти ли део ду га и 
спре чи ли евен ту ал но мо гућ
ност да до ђе мо у си ту а ци ју 
бло ка де. Не по сто ји про блем 
у вра ћа њу кре ди та. Же ли мо 

да та ду го ва ња пре ма до ба
вља чи ма из ми ри мо. Про блем 
је и то што до ба вља чи са да 
да ју оно ли ко ле ко ва ко ли ко 
пла тиш. Што се ти че ле ка 
по зи тив не ли сте ван ва лу те 
од 60 да на дуг је 16 ми ли о на, 
а што се ти че ко мер ци јал не 
ли сте део не по кри ве ног ду га 
је 20.000.000 ди на ра. Има мо 
ду го ва ња за пла те јун и јул, 
али ни од Фон да нам ни је то 
ис пла ће но. На дам се да ће мо 
уско ро ус пе ти да са ни ра мо 
не ка ду го ва ња, у ме ђу вре ме
ну ће мо ис пла ћи ва ти ми ни
мал ну за ра ду и да ће мо сма
њи ва њем бро ја љу ди и сма
њи ва њем тро шко ва ући у 
си ту а ци ју нор мал ног по сло ва
ња у не ком на ред ном пе ри о ду 
– ка же Бо жић. 

Ду го ва ња пре ко
30 ми ли о на ди на ра

Ди рек тор Апо те ке Срем ска Ми тро ви ца Дра ган Бо жић

Апо те ка у Срем ској Ми тро ви ци тре нут но има 
61 стал но за по сле них рад ни ка, а број за по сле-
них на од ре ђе но вре ме ди рек тор Бо жић ни је 
ус пео да пре бро ји. На пи та ње да ли је мо жда 
је дан од раз ло га што се Апо те ка на ла зи у ова-
ком ста њу и тај што је у прет ход ном пе ри о ду 
за по шља вао стра нач ке  ка дро ве, пре све га из 
Де мо крат ске стран ке Ср би је на из ми шље на 
рад на ме ста, Бо жић то не ги ра
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ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Сваког септембра
удар на кућни буџет

Но ва школ ска го ди на 1. сеп тем бра озна чиће по вра так  4.353 уче ни ка основ них и 
1.652 уче ни ка сред њих шко ла у рум ској оп шти ни у школ ске клу пе. У овом бро ју је и 
474 ма ли ша на ко ји пр ви пут се да ју у школ ске клу пе и пре ко 430 свр ше них осма ка ко ји 
су упи са ли пр ви раз ред не ких од рум ских сред њих шко ла

Ло кал на са мо у пра ва у са рад њи 
са шко ла ма је обезбeди ла 
сред ства за ра до ве на кре че њу, 

за ме ни сто ла ри је, на бав ци но ве 
школ ске опре ме, о че му смо и пи са ли 
у на шим но ви на ма.

Исто вре ме но, по че так но ве школ
ске го ди не је и ве ли ко ис ку ше ње за 
ро ди те ље и атак на кућ ни бу џет с 
об зи ром да тре ба за уче ни ке обез бе
ди ти уџ бе ни ке, школ ски при бор, ран
че ве, опре му за фи зич ко, али и не што 
од гар де ро бе, та ко да на бав ка тих 
ства ри по треб них за шко лу по чи ње 
ско ро од мах по за вр шет ку прет ход не 
го ди не, јер је лак ше из дво ји ти по тре
бан но вац по ма ло, не го све од јед
ном.

Но ве уџ бе ни ке уче ни ци мо гу ку пи ти 
пре ко сво јих основ них шко ла, от пла
ћи ва ти их у не ко ли ко ра та или на ру
чи ти пре ко књи жа ре, та ко ђе у ви ше 
ра та. На рав но, мо гу ку пи ти и по лов не 
књи ге  или на сле ди ти од ста ри је бра
ће или се ста ра, а они из со ци јал но 
угро же них по ро ди ца ће их до би ти 
пре ко Ми ни стар ства про све те.

Исто вре ме но, и рум ска оп шти на је 
обез бе ди ла сред ства за уџ бе ни ке за 
уче ни ке од пр вог до осмог раз ре да, 
ако је реч о бли зан ци ма, трој ка ма, 
тре ћем и че твр том де те ту и за те 
на ме не је из дво ји ла око че ти ри ми ли
о на ди на ра.

Це на  ком пле та уџ бе ни ка за пр ва ке  
је око 6.500 ди на ра, за дру ги раз ред 
је већ знат но ску пље  око 7.800 
ди на ра, за пе ти је око 13.200 ди на ра, 
а за сед ми раз ред око 16.000 ди на ра. 
На рав но, ове це не ма ло ва ри ра ју јер 
сва ка шко ла има мо гућ ност да се 
опре де ли из ко јих уџ бе ни ка ће ње ни 
уче ни ци учи ти, од ко јих из да ва ча, па 
за то и има од ступaња у це ни.

У јед ној од рум ских књи жа ра смо 
за те кли Мир ја ну Ба кић са два си на 
ко ја је ку по ва ла све ске и школ ски 
при бор за но ву школ ску го ди ну. 

 Ми лош  ми са да кре ће у сед ми 
раз ред, а овај дру ги  ће у сред њу Тех
нич ку шко лу. Чу ла сам да су уџ бе ни
ци за сед ми раз ред и нај ску пљи, али 
сре ћом он ће их на сле ди ти од бра та 
Не ма ње, та ко да бар за то не мо ра мо 
да пла ћа мо. Ви де ће мо шта ће мо са 
уџ бе ни ци ма за сред њу шко лу, тог 

оде ље ња ни је би ло про шле го ди не, 
па ће мо тек ви де ти ко је му књи ге тре
ба ју. На рав но, мо ра мо ку пи ти све ске, 
олов ке, са да смо узе ли и ра нац, пла
ти ли смо око 3.000 ди на ра, то је ме ђу 
јеф ти ни јим. Мо ра мо ку пи ти и па ти ке 
и опре му за фи зич ко, ни смо ни из ве
ли ра чу ни цу ко ли ко ће све укуп но 
ко шта ти, али сва ка ко пу но  ре кла 
нам је Мир ја на Ба кић ко ја се са 
су пру гом ба ви по љо при вред ном про
из вод њом. Ми лош је од ли чан, а 
Не ма ња вр ло до бар ђак, али иако су 
би ли са мај ком у ку по ви ни, ни су 
же ле ли да се сли ка ју.

Ре ци мо још да се це на све за ка кре
ће од 15 до 70 ди на ра, фор мат А4 од 
30 до 140 ди на ра  за ви сно од ко ри ца 
и бро ја ли сто ва,  док су олов ке од 10 
до 90 ди на ра, та ко ђе за ви сно од 
квaли те та и мар ке про из во ђа ча. За 
блок  бр 5 тре ба из дво ји ти 50 ди на ра, 
фло ма сте ри се мо гу на ба ви ти  од 145 
ди на ра па на ви ше, за ви сно опет од 
бро ја фло ма сте ра у па ко ва њу и мар
ке про из во ђа ча,  нај јеф ти ни је тем пе
ре  су око 180 ди на ра па до ску пљих 
ко је тре ба пла ти ти 470 ди на ра, док је 
це на во де них бо ји ца од  135 до 230 
ди на ра. У школ ском при бо ру нај ве ћа 

став ка су сва ка ко ран че ви  нај јеф ти
ни ји су око 600 ди на ра, нај ве ћа по ну
да је од 2.500 до 3.600 ди на ра, али 
има и оних пре ко 5.000 ди на ра  опет 
за ви сно од књи жа ре где ку пу је те, ква
ли те та про из во да и мар ке ран ца. 

Сва ка ко да ро ди те ље сред њо шко
ла ца, ако би ку по ва ли све но ве уџ бе
ни ке, но ва школ ска го ди на ко шта још 
ви ше, а о тро шко ви ма сту ди ра ња да 
и не го во ри мо у окви ру овог тек ста.

Олак ши це ро ди те љи ма сти жу од 
ло кал не са мо у пра ве и за уче ни ке 
сред њо школ це ко ји пу ту ју у шко ле у 
ви ду суб вен ци ја у  ме ђу град ском пре
во зу, на при град ским ли ни ја ма и на 
ли ни ји Кле нак  Ша бац.

Уче ни ци сред њих шко ла има ју пра
во на ре гре си ра ње тро шко ва пре во
за, уко ли ко  пре би ва ли ште има ју на 
те ри то ри ји рум ске оп шти не , сва ко
днев но пу ту ју до сред њо школ ских 
уста но ва ко је по ха ђа ју, упи са ни су  
сред њу шко лу чи ји је осни вач Ре пу
бли ка Ср би ја, АП Вој во ди на или је ди
ни ца ло кал не са мо у пра ве и ни су 
оства ри ли пра во на ре гре си ра ње 
тро шко ва пре во за по не ком дру гом 
осно ву.

С. Џ.

Мирјана Бакић у куповини
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Рум ска оп шти на је јед на од рет ких у 
Ср би ји ко ја је до би ла три  ИПА про јек
та у обла сти со ци јал не ин клу зи је. 

  То ука зу је на на ше зна чај не ак тив но сти 
у сфе ри со ци јал не за шти те. Пр ви про је кат 
се од но си  на  сма ње ње не за по сле но сти  
Ро ма и њи хо во укљу чи ва ње у дру штво и 
рад но ан га жо ва ње, тач ни је да се ус по ста ви 
ве за из ме ђу  Ро ма и по сло да ва ца ка ко би 
што ви ше њих на шло по сао, док се дру ги 
про је кат од но си на Днев ни цен тар за од ра
сле са мен тал ним и ин те лек ту ал ним смет
ња ма  под се ћа на пр ва два про јек та на чел
ник Оп штин ске упра ве Ду шан Љу би шић.

Тре ћи  про је кат је Кан це ла ри ја за сма ње
ње си ро ма штва  а по ред Ру ме, у овај про
је кат су  укљу че ни Град  Срем ска Ми тро ви
ца, као и оп шти не Ада и  Но ва Цр ња. 
Вред ност овог про јек та је око 120.000 евра, 
а уче шће ло кал не са мо у пра ве је 20 од сто 
од те вред но сти. 

 Циљ  про јек та је  да иден ти фи ку је оне 
со ци јал но угро же не гра ђа не ван си сте ма, 
ко ји ни су ко ри сни ци со ци јал не по мо ћи и 
ни су еви ден ти ра ни као со ци јал ни слу ча је
ви при Цен тру за со ци јал ни рад али  је су 
за и ста со ци јал но угро же ни. Дру га спе ци
фич ност про јек та је да она јед но крат на 
по моћ ко ја им бу де одо бре на од стра не 
Ко ми си је за то фор ми ра не   ин тен ци ја је 
да они ко ји ту по моћ при ме је вра те кроз 
дру штве но ко ри стан рад сход но сво јим 
мо гућ но сти ма.  Нај ва жни ји циљ  про јек та је 
да се из вр ши ком плет но ма пи ра ње ста нов
ни штва рум ске оп шти не, да се иден ти фи ку
ју све оне со ци јал но угро же не гру пе  али 
мо рам да ис так нем да ми не ула зи мо овим 

у сфе ру Цен тра за со ци јал ни рад, већ 
же ли мо да се по мог не оним гра ђа ни ма ко ји 
ни су у си сте му со ци јал не по мо ћи а та ко ђе 
су со ци јал но угро же ни   ука зу је Љу би шић.

Услов при ли ком одо бре ња овог про јек та 
је да Кан це ла ри је за сма ње ње си ро ма штва 
на ста ви са ра дом  и по сле ис те ка про јек та 
ко ји тра је  18 ме се ци  да кле да  бу де одр
жи ва. У Кан це ла ри ји је је дан за по слен рад
ник, а пр ва ак тив ност је би ла на ор га ни зо
ва њу по се те Ру ми прин чев ског па ра Ка ра
ђор ђе вић ко ји су до не ли па ке те по мо ћи 
со ци јал но угро же ни ма ко је је еви ден ти ра
ла ова Кан це ла ри ја. С. Џ.

КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА СМА ЊЕ ЊЕ СИ РО МА ШТВА

По др шка угро же ни ма

Ду шан Љу би шић

У оми ље ном рум ском из
ле ти шту Бор ко вац у то
ку су ра до ви на пот пу ној 

ре кон струк ци ји по зна тог Бор
ко вач ког сте пе ни шта. Ра до ви 
су за по че ли по ло ви ном ав гу
ста, а тре ба ло би да се окон
ча ју у дру гој по ло ви ни сеп тем
бра.

Ово сте пе ни ште ни је ни јед
ном уре ђе но  од  из град ње, а 
то ме има око че ти ри де це ни је. 
Сред ства за ра до ве у вред но
сти од 3,3 ми ли о на ди на ра  су 
обез бе ђе на у  оп штин ском бу
џе ту. 

 Ура ђен је про је кат ре кон
струк ци је ко ји под ра зу ме ва да 
ће сте пе ни ште из гле да ти до
ста дру га чи је  би ће из гра ђе ни 
пот пор ни  зи до ви са стра не на ко ји ма ће 
би ти по ста вље не клу пе, жар ди ње ре са 
цве ћем и ру ко хва ти док ће  це ло сте пе ни
ште би ти об ло же но ка ме ном што ће да ти 
пот пу но но ви  и леп ши из глед овом де лу 
из ле ти шта  ка же на чел ник Оп штин ске 
упра ве Ду шан Љу би шић.

Дру ги рад је на ком плет ној ре кон струк
ци ји до ста ру и ни ра не трим ста зе, а ра до
ви на њој су за по че ли 24. ав гу ста.

Под се ћа мо, гра ђа ни су у окви ру про јек
та пар ти ци па тив но бу џе ти ра ње иза бра ли 

три про јек та, од по ну ђе них се дам, ко ја ће 
би ти ре а ли зо ва на у овој го ди ни. Је дан од 
њих је упра во  ре кон струк ци ја трим ста
зе у Бор ков цу. Овај про је кат је био тре ћи 
по бро ју осво је них гла со ва гра ђа на, а за 
ње го ву ре а ли за ци ју би ће по треб но око 
ми ли он ди на ра. 

 Апе лу јем на гра ђа не, ка да се та трим 
ста за за вр ши,  да по ве ду ма ло ви ше  ра
чу на о тој ста зи, јер је за њих и пра ви мо 
 ис ти че Ду шан Љу би шић.

 С. Џ.

РАДОВИ НА РУМСКОМ ИЗЛЕТИШТУ

Уређење Борковца

По че ли ра до ви на трим ста зи

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НА ШКО ЛА

Ра до ви
на ка би не ту

У пр вој по ло ви ни сеп тем бра тре ба ло 
би да се окон ча ју ра до ви на фа са ди, ста
за ма око објек та  и уну тра шњем уре ђе њу 
ка би не та за ве те ри ну и сто чар ство у 
По љо при вред ној шко ли „Сте ван Пе тро
вић Бри ле“ у Ру ми.

Под се ти мо, ра до ви су за по че ли по чет
ком мар та ове го ди не a вред ност це ло
куп ног про јек та је око 22,5 ми ли о на ди на
ра . 

 Сред ства су обез бе ђе на на кон кур су 
Упра ве за ка пи тал на ула га ња Вој во ди не 
за обра зо ва ње – го то во 12,9 ми ли о на 
ди на ра, рум ска оп шти на је из дво ји ла 7,2 
ми ли о на ди на ра, а са ма шко ла око 2,4 
ми ли о на ди на ра. Ка би нет ће ко ри сти ти 
уче ни ци и про фе со ри ове шко ле  за из во
ђе ње прак тич не на ста ве за обра зов не 
про фи ле ве те ри нар ски и по љо при вред ни 
тех ни чар. Обје кат по вр ши не од 458,5 ква
драт них ме та ра и об у хва та ка би нет за 
ве те ри ну, ме ша о ну сточ не хра не са оста
ва ма, уз га ји ва ли ште и пра си ли ште, као и 
учи о ни це, са ни тар не чво ро ве, кан це ла
ри ју и ве те ри нар ску ам бу лан ту.

 По за вр шет ку ра до ва сле ди опре ма
ње  учи о ни ца са  ра чу на ри ма, на ме шта
јем и опре мом  као и опрема ње сто чар
ског де ла – че ка ли ште, пра си ли ште и 
од га ја ли ште. По  не ким про це на ма  вред
ност те опре ме је пре ко 3,5 ми ли о на  
ди на ра.  Рас пи са ће мо јав ну на бав ку а 
шко ла ће од сво јих сред ста ва ку пи ти 
опре му. До би ли смо  оба ве ште ње од 
По кра јин ског  се кре та ри ја та за по љо при
вре ду  да ће мо до би ти око 1,5 ми ли о на  
ди на ра за опре му и за то ли ко ће мо ми 
ма ње мо ра ти да из дво ји мо сред ста ва – 
ка же ди рек тор По љо при вред не шко ле 
Ми лан Пу по вац.

Ако све бу де те кло по пла ну ка би нет би 
по чео са ра дом 1. ок то бра. 

С. Џ.

Не јед ном од кон кур са По кра јин ског 
се кре та ри ја та за по љо при вре ду, По љо при
вред на шко ла „Сте ван Пе тро вић Бри ле“ у 
Ру ми до би ла је сред ства за по ди за ње 
протвград не мре же. 

 Реч је о мре жи ко ја би об у хва та ла око 
по ла хек та ра на ко јем хо ће мо да по диг не
мо нов за сад ја бу ка.  За ту на ме ну смо 
до би ли по ла ми ли о на ди на ра и од тих 
сред ста ва по ди гли смо про ле тос бе тон ске 
сту бо ве. Са да оста је про тив град на мре жа 
и по ди за ње за са да. Од По кра јин ског се кре
та ри ја та за обра зо ва ње за ове на ме не смо 
до би ли 119.000 ди на ра, али нам је по треб
но и на ших до дат них 500.000 ди на ра  ка же 
ди рек тор ове шко ле Ми лан Пу по вац.  Он 
ис ти че да је при о ри тет ипак зав рше так 
ка би не та за ве те ри ну и сто чар ство, а ако 
бу де па ра за вр ши ће се и по ста вља ње про
тив град не мре же и по ди за ње но вог воћ ња
ка. нОво је де ли мич но, под зна ком пи та ња, 
јер је це на пше ни це и дру гих по љо при вред
них про из во да ко ји се про из во де на школ
ском има њу а по том про да ју  ни ска.

Ако не, овај по сао ће би ти на ста вљен 
на ред не го ди не, а у по ди за ње но вог за са да 
ја бу ка би ће укљу че ни и уче ни ци ове шко ле.

Про тив град на мре жа
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По пр ви пут про шле го ди не рум ска оп шти на 
је обез бе ди ла сред ства за 2.200 бес плат
них ана ли за зе мљи шта за по љо при вред ни

ке, а та ко је би ло и ове го ди не. Ана ли зе се ра де  
у ла бо ра то ри ји По љо при вред не струч не слу жбе 
Ру ма.

Угље ша Тр ку ља, са ве то да вац агро е ко но ми ста 
у ПСС Ру ма ка же да се про шле го ди не са ана ли
зом кре ну ло ка сно, тек у но вем бру, али се  до бром 
ор га ни за ци јом на те ре ну обез бе ђе на кво та и ре а
ли зо ва ла. 

  Ове го ди не је иста  кво та, али  смо у цео тај 
по сао кре ну ли знат но ра ни је  у мар ту. Ове  го ди
не смо ра ди ли и кон тро лу за ми не рал ни азот ( 500 
узо ра ка) а 1.700 узо ра ка нам је оста ло за ана ли
зу основ не плод но сти. Кре ну ли на вре ме и го то
во смо ис пу ни ли те кво те, та ко да ће цео по сао 
око ана ли зе зе мљи шта  ве ро ват но би ти го тов до 
кра ја ав гу ста или по чет ком сеп тем бра. Ус по ста
вље на је до бра са рад ња са ме сним за јед ни ца ма 
и за дру га ма, упро шће на је про це ду ра јер се ља ци  
узор ке тла до но се код њих, а не у на шу ла бо ра
то ри ју.  Ин те ре со ва ња има, јер је ана ли за до бра 
ка ко  због уште де нов ца  и бо љих при но са, али је 
то и за кон ска оба ве за  ис ти че Угље ша Тр ку ља.

Он до да је да по сто ји и до го вор са Ири гом  и Ин
ђи јом да се ра ди ана ли за тла.  

 Пр во се  мо ра ра ди ти  јав на на бав ка ма ле 

вред но сти, би ло би иде ал но да се у сеп тем бру 
за вр ше све те за кон ске про це ду ре, ка ко ми мо
гли да поч не мо свој по сао.  Сред ства за ана ли зе 
ло кал не са мо у пра ве обез бе ђу ју из сред ста ва од 
да ва ња у за куп  по љо при вред ног зе мљи шта у др
жав ној сво ји ни. Од тих сред ста ва 40 од сто оста
је ло кал ној са мо у пра ви, а од реч је о на мен ским 
сред стви ма па се за то и мо гу тро ши ти и за ана
ли зу по љо при вред ног зе мљи шта  ка же Тр ку ља.

С. Џ.

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НА СТРУЧ НА СЛУ ЖБА РУ МА

Бес плат не ана ли зе
зе мљи шта

Угље ша Тр ку ља - ана ли за 
зе мљи шта је за кон ска оба ве за

Из во ђач ки са став Ан самбл на род них ига ра 
и пе са ма „Бран ко Ра ди че вић“ из Ру ме уче
ство вао је овог ле та на Ин тер на ци о нал ном  

фе сти ва лу фол кло ра на Си ци ли ји.
 Реч је о  ме ђу на род ном фе сти ва лу „Си ка ниа 

арт фолк 2016” на ко јем је уче ство ва ло ви ше  фол
клор них гру па из Бу гар ске, Пољ ске и Мек си ка, као 
и до ста до ма ћих гру па. 

Ру мља ни су на Си ци ли ји би ли од 1. до 18. ав гу
ста и то је до са да, њи хо во нај ду же уче шће на не
ком ме ђу на род ном фе сти ва лу. То ком бо рав ка на 
Си ци ли ји,  из во ђач ки са став АНИП „Бран ко Ра ди
че вић“  се сва ко ве че пред ста вљао пу бли ци у дру
гом  ме сту. Та ко су по се ти ли  Фа ва ру, Ђан как сио 
Јо по ло, Сан Ан ђе ло Мук са ро, Ва ле Деи Тем пли, 
Ви ла ро су, Ка сте ле тем пли, Сан Би а ђо Пла та ни, 
Пе тра лиа Со пра на... 

Чла но ви из во ђач ког са ста ва  су се при пре ма
ли ду го и озбиљ но за овај фе сти вал а та мо шњој 
пу бли ци и дру гим уче сни ци ма фе сти ва ла су се 
пред ста ви ли игра ма из  Сре ма, Ба на та, Ко сов ског 
По мо ра вља, Бо си ле гра да и То пли це. Цео про грам 
био је пра ћен  и бо га тим ре пер то а ром на род них 
пе са ма и ме ло ди ја ма у из вед би На род ног ор ке
стра. Да су се до бро при пре ми ли све до чи и по да
так да је На род ни ор ке стар АНИПа про гла шен за 
нај бо љи ор ке стар  овог фе сти ва ла.

  Сва ко уче шће на ин тер на ци о нал ном фе сти
ва лу је ве ли ки мо тив за фол клор не ан сам бле ко ји 
су нај бо љи ам ба со до ри кул ту ре и ко ји са по но сом 
но се име свог гра да и  др жа ве ода кле до ла зе. То 
је на гра да за ду ге са те про ве де не на про ба ма, 
кон цер ти ма и оста лим ма ни фе ста ци ја ма  ис ти че 
Пе тар По по вић, шеф АНИПа „Бран ко Ра ди че вић“.   

АНИП „БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ“ РУ МА 

Успе шно уче шће на
си ци ли јанском фе сти ва лу

Ру мља ни на Си ци ли ји

КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО

Ру ске пе сме, 
монодрама и 
бо ем ска по е зи ја

Еле на Ста ни са вље вић се, у 
окви ру рум ског Кул тур ног ле та, 
дру жи ла са рум ском пу бли ком 
пе ва ју ћи им ру ске на род не 
пе сме и по пу лар не ро ман се, 
али је пред ста ви ла и не ко ли ко 
са вре ме них, ру ских за бав них 
пе са ма.

На рав но, пу бли ка је нај ви ше 
ужи ва ла у по зна тим ру ским 
ба ла да ма ко је је Еле на пе ва ла 
ка ко на ру ском, та ко и не ке на 
срп ском је зи ку  по ме ни мо „Там
не ви шње ве бо је шал“, „Рја би
ну шку, „Под мо сков ске ве че ри“, 
„Вол гу“, а уз њих је пе ва ла и 
пу бли ка. Еле на је, уз ги та ру, 
от пе ва ла и пе сме Ја дран ке 
Сто ја ко вић и Ба ја ге, а би ло је 
ме ста и за пар му зич ких же ља. 
Кон церт ру ских пе са ма одр жан 
је 23. ав гу ста у Кул тур ном цен
тру.

Кул тур но ле то је на ста вље но 
мо но дра мом „Тра жим му жа“ у 
пре пу ном ла пи да ри ју му За ви
чај ног му зе ја 25. ав гу ста. Ви ше 
је реч о ка ба реу ко ји је, чи ни се, 
до са да нај ви ше за ба вио и 
на сме јао пу бли ку ко ја је сво 
вре ме ак тив но уче ство ва ла у 
по тра зи за му жем Је ли це Бре
сто вац. Глу ми ца је за и ста успе
шно „уву кла“ пу бли ку у пред ста
ву и сва ка ко да су гле да о ци 
ужи ва ли у јед ној не пре тен ци о
зној и ла га ној пред ста ви ко ју је 
глу ми ца Је ли ца Бре сто вац и 
ре жи ра ла,  по ци та ти ма из књи
ге „Жен ски раз го во ри“  по зна тог 
Ду шка Ра до ви ћа. У пред ста ви 
има и до ста му зи ке и пле са за 
ко ји је ко ре о гра фи ју ра ди ла 
На та ли ја Бо жић.

Већ на ред не ве че ри пред 
Ру мља ни ма су би ли пе сни ци 
ко ји пи шу и бо ем ску по е зи ју, а у 
скло пу пред ста вља ња ан то ло
ги је бо ем ске по е зи је ко ју је 
са ста вио Рат ко Чо ла ко вић. Ово 
ве че је сво јом свир ком упот пу
нио и „Чар ли бенд“. 

Рум ско кул тур но ле то је зва
нич но за вр ше но на сту пом 
пе вач ке гру пе Гим на зи је „Сте
ван Пу зић“ ко ју во ди про фе сор
ка Ма ри ја Ра тан чић.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
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Нај ва жни је тач ке сед ни це Оп штин
ског ве ћа Оп шти не Шид, ко ја је 
одр жа на у сре ду 24. ав гу ста, од но

си ле су се на раз ма тра ње из ве шта ја о 
из вр ше њу од лу ке о бу џе ту у пе ри о ду од 
1. ја ну а ра до 30. ју на 2016. го ди не, као и 
утвр ђи ва ње пред ло га од лу ке о по кре та њу 
по ступ ка из ра де стра те шког пла на раз во
ја оп шти не Шид и оп штин ског ак ци о ног 
пла на за пе ри од од 2016. до 2021. го ди не. 
Ка ко је на кон сед ни це на кон фе рен ци ји 
за но ви на ре ис та као пред сед ник Оп шти
не Шид Пре драг Ву ко вић, свих 83 та ча ка 
днев ног ре да са гле да не су сту ди о зно од 
стра не чла но ва Оп штин ског ве ћа, на кон 
че га су до не те ва жне од лу ке. Од нај ва
жни јих та ча ка из дво јио је стра те шки план 
раз во ја оп шти не Шид:

 Ра ди се о пе то го ди шњем пла ну за пе
ри од од 2016. до 2021. го ди не. Из прет
ход ног пла на узе ће мо све оно за че га 
сма тра мо да је до бро и ко ри сно до да ју ћи 
и не ке  на ше но ве иде је. Оче ку јем и су
ге сти је при вред ни ка и гра ђа на и све оно 
што бу де ко ри сно, узе ће мо у об зир. На

ма је на пр вом ме сту уна пре ђе ње по љо
при вре де, отва ра ње ин ду стриј ске зо не, 
отва ра ње но вих рад них ме ста и ства ра
ње усло ва за бо љи жи вот гра ђа на шид ске 
оп шти не. За то и ра ди мо стра те шки план 
јер је он основ све га то га, на ше пер спек
ти ве и бу дућ но сти   ис та као је Ву ко вић.

А као при о ри тет ни циљ стра те шког пла
на на ве де но је ин фра струк тур но опре ма
ње ин ду стриј ске зо не, а по том и дру ге 
обла сти дру штва: кул ту ра, ту ри зам, спорт 
и обра зо ва ње, као и све дру ге сфе ре ко је 
су нео п ход не за раз вој ло кал не за јед ни
це:

 Стра те шки план раз во ја оп шти не Шид 
је од су штин ског зна ча ја за ефи ка сан раз
во ја ло кал не са мо у пра ве и ло кал не за
јед ни це уоп ште. Нео п ход но је по све ти ти 
ве ћу па жњу пла ни ра њу, а нео п ход но је да 
за јед нич ким ра дом ло кал не вла сти, гра
ђа на, при вред ни ка и дру гих ре ле вант них 
су бје ка та до ђе мо до ре а ли зо ва ња тих по
ста вље них ци ље ва. Сам стра те шки план 
ло кал ног раз во ја је не што што се од нас 

оче ку је од стра не до на то ра. При ли ком 
апли ци ра ња на кон кур се од нас се зах
те ва по сто ја ње јед ног та квог до ку мен та 
ко ји по ка зу је је дан си сте мат ски рад и у 
окви ру ко јег су де фи ни са ни при о ри те ти 
 ис та кла је Бра ни мир ка Ри ђо шић са мо
стал ни струч ни са рад ник у кан це ла ри ји за 
ло кал но еко ном ски раз вој Оп шти не Шид, 
до да ју ћи да ће се ак ци о ни план ра ди ти 
упо ре до са стра те ги јом ло кал ног еко ном
ског раз во ја ко јим че би ти де фи ни са ни 
сви опе ра тив ни ко ра ци ко је је нео п ход но 
спро ве сти за ре а ли за ци ју свих ци ље ва 
по ста вље них у стра те ги ји.

По је ди не тач ке днев ног ре да од но си ле 
су се на ускла ђи ва ње по сло ва ња јав них 
пред у зе ћа са За ко ном о јав ном пред у
зе ћу. Раз ре ше на је и по но во име но ва на 
ди рек тор ка Му зе ја „Или ја нум” Љу бин ка 
Пан тић, а чла но ви Ве ћа су усво ји ли и до
пу ну пра вил ни ка о уну тра шњем уре ђе њу 
и си сте ма ти за ци ји оп штин ске упра ве. Та
ко ђе је до не то ре ше ње о раз ре ше њу чла
но ва Са ве та ме сне за јед ни це Ги ба рац и 
Ва ши це пре ис те ка ман да та, као и ре ше

ње о име но ва њу при вре ме ног те ла у ме
сној за јед ни ци Ва ши ца. Ве ћи број та ча ка 
днев ног ре да од но сио се на раз ма тра ње 
зах те ва гра ђа на, а ка ко је ис та као пред
сед ник Оп шти не Шид Пре драг Ву ко вић 
по чет ком сеп тем бра би ће одр жа на сед
ни ца ло кал ног пар ла мен та. У на ред ном 
пе ри о ду у пла ну је да се ра ди ре ба ланс 
бу џе та:

 Из ве штај о из вр ше њу бу џе та нам го
во ри да не сто ји мо баш нај бо ље. Ме ђу
тим ре ба лан сом бу џе та ће мо то да по пра
ви мо. На дам се да ће мо ус пе ти да све оно 
што смо за цр та ли и  оства ри мо. Ре ба лан
сом ће се ре ши ти ин фра струк тур но опре
ма ње ста за, на бав ка но вих се ма фо ра, а 
пла ни ра мо да на пла тоу ис пред Кул тур но 
обра зов ног цен тра на пра ви мо кли за ли
ште за на ше нај мла ђе су гра ђа не и ство
ри мо усло ве за на ста вак кул тур них де ша
ва ња и у зим ском пе ри о ду. Ра ди ће мо све 
оно ка ко би на ши гра ђа ни би ли за до вољ
ни ји и срећ ни ји  ис та као је Ву ко вић. 

М. Н. 

СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА ОП ШТИ НЕ ШИД

Стра те ги ја раз во ја 
оп шти не

Зо ран Се ме но вић, Пре драг Ву ко вић и Ми ла на Мом чи ло вић Сви ло кос 

БА ЧИН ЦИ

Срем ски ру чак 
чо бан ски

У Ба чин ци ма, на ран чу Че смин до, 
одр жа на је при вред но ту ри стич ка 
ма ни фе ста ци ја „Срем ски 
ру чак чо бан ски”, у су бо ту, 27. ав гу ста, 
ко ју је сед ми пут за ре дом ор га ни зо ва
ла Ме сна за јед ни ца Ба чин ци, у 
са рад њи са Оп шти ном Шид и Ту ри
стич ком ор га ни за ци јом. Основ ни циљ 
ма ни фе ста ци је је про мо ви са ње сре
мач ке чо бан ске тра ди ци је кроз за ба
ву, дру же ње, игре и так ми че ње у 
ку ва њу нај бо љег ов чи јег па при ка ша.

ПЕ ЋИН ЦИ

Помоћ из бе гли ца ма

Ове не де ље за вр ша ва се ис по ру ка 
гра ђе вин ског ма те ри ја ла из бе глим 
ли ци ма 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 
и пот пи са ла 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.

Жељ ко Ђу кић из Ши ма но ва ца 
апли ци рао је за ма те ри јал за за ме ну 
кро ва на ку ћи у ко јој жи ви са сво јом 
по ро ди цом – су пру гом, си ном и мај
ком.

 Пр ви пут сам до био ма те ри јал 
пре ко кон кур са и одо брен ми је ве ћи 
део по треб ног ма те ри ја ла – цреп, 
гра ђа и ле тве, што ми сва ка ко мно го 
зна чи – ре као је Жељ ко.

Ис по ру ку гра ђе вин ског ма те ри ја ла 
на те ре ну пра ти ла је на чел ни ца дру
штве них де лат но сти Сне жа на Га гић 
ко ја је под се ти ла да ло кал на са мо у
пра ва у Пе ћин ци ма у са рад њи са 
Ко ме са ри ја том ре а ли зу је и дру ге про
јек те за еко ном ско осна жи ва ње по ро
ди ца из бе гли ца, као што је 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...

Сред ства на ме ње на ства ра њу и 
по бољ ша њу усло ва ста но ва ња из бе
гли ца кроз на бав ку гра ђе вин ског 
ма те ри ја ла, 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 је 
Оп шти на Пе ћин ци соп стве ним сред
стви ма уче ство ва ла са 250.000 хи ља
да ди на ра.
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Пе ти „Бе шка фест“ и ове го ди не 
би ће одр жан пр вог ви кен да у 
сеп тем бру, тач ни је 2. и 3. сеп

тем бра. Ова дво днев на ма ни фе ста
ци ја пр ви пут је одр жа на 2012. го ди не 
и сво јим ме ђу на род ним ка рак те ром и 
бо га тим са др жа јем при ву кла је ве ли ку 
па жњу ме ди ја и ве ли ки број по се ти ла
ца.

Основ ни циљ ма ни фе ста ци је је про
мо ци ја Вој во ди не као мул ти ет нич ке и 
мул ти кул ту рал не европ ске ре ги је. У 
окви ру ма ни фе ста ци је ор га ни зо ва ни 
су Ет но фе сти вал, Га стро фест, кул
тур ноумет нич ки и за бав ни про грам, 
Ба ва ри ан бир пар ти и поп  рок кон цер
ти. На тај на чин, на јед ном ме сту би ће 
пред ста вље ни кул ту ра, тра ди ци ја и га
стро но ми ја Вој во ди не и Ба вар ске.

  Ка да су у пи та њу ве ће ма ни фе ста
ци је као што је Бе шка фест, при пре ме 
кре ћу до ста ра ни је. У про гра му пе тог 
Бе шка фе ста уче ство ва ће вој во ђан
ска кул тур но  умет нич ка дру штва, 
као и фол клор на гру па и блехму зи
ка из Ба вар ске. То ком глав не ве че ри, 
у су бо ту 3. сеп тем бра, по се ти о ци ће 
има ти при ли ку да про ба ју ба вар ске 
спе ци ја ли те те  бе ле и цр ве не ко ба си
це, ле бер кез, ба вар ске пе ре це, за тим 
ку гло фе, ба вар ске тор те и ко ла че, али 
и вој во ђан ске спе ци ја ли те те  беш чан
ску ко ба си цу, швар гле, џи гер ња че, ро
штиљ,  кроф не, штру дле, пи те и сал
чи ће. Про грам обе ве че ри по че ће у 18 

ча со ва – ка же Ма ја Бо шњак, ди рек то
ри ца Ту ри стич ке ор га ни за ци је оп шти
не Ин ђи ја.

Ове го ди не из Ба вар ске у Бе шку до
ла зе два ауто бу са. Је дан чи не уче сни
ци про гра ма, а дру ги гру па ту ри ста из 
парт нер ског ме ста Кар лсхулд. За оне 
ко ји пр ви пут до ла зе у Бе шку при пре
мљен је бо гат про грам ко ји ће би ти 
ре а ли зо ван то ком пет да на њи хо вог 
бо рав ка (оби ла зак Ин ђи је, Бе о гра да, 
Срем ских Кар ло ва ца, Пе тро ва ра дин
ске твр ђа ве, ма на сти ра Кру ше дол...).

По вод за ор га ни зо ва ње ова квог фе
сти ва ла у Бе шки је то што по ме ну то се
ло ин ђиј ске оп шти не има парт нер ство 
и ду го го ди шњу са рад њу са ба вар ском 
оп шти ном Кар лсхулд. Уго вор о парт
нер ству Бе шке и Кар лсхул да пот пи
сан је 2010. го ди не од ка да се и не гу је 
при ја тељ ство из ме ђу ова два ме ста. 
При ли ком по се те Кар лсхул ду 2014. 
го ди не, пред став ни ци ма ре ги о нал не 
и оп штин ске вла сти Кар лсхул да, За
ви чај ног дру штва „Ста ра Бе шка“ и Ту
ри стич ке ор га ни за ци је оп шти не Ин ђи
ја при ре ђе на је ве ли ка част  до би ли 
су трг у са мом цен тру Кар лсхул да под 
на зи вом „Бе шкаПлац“ (Трг Бе шка). Из 
истог раз ло га, 2014. го ди не то ком тра
ја ња „Бе шка фе ста”, у Бе шки све ча но 
је отво рен „Парк Кар лсхулд”.

Ор га ни за то ри ма ни фе ста ци је су Ту
ри стич ка ор га ни за ци је оп шти не Ин ђи
ја, За ви чај но дру штво „Ста ра Бе шка“ 

и Кан це ла ри ја за мла де оп шти не Ин
ђи ја. Ма ни фе ста ци ја се одр жа ва под 
по кро ви тељ ством Оп шти не Ин ђи ја, 
По кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру 
и јав но ин фор ми са ње и По кра јин ског 
се кре та ри ја та за по љо при вре ду, во до
при вре ду и шу мар ство.

 Од мах по сле „Бе шка фе ста“, 10. 
сеп тем бра оче ку је нас још јед на за
ни мљи ва ма ни фе ста ци ја. У пи та њу је 
ма ни фе ста ци ја Ло вач ка при ча  у Кр че
ди ну, так ми че ње у ку ва њу ко тли ћа од 
ди вља чи а на кон то га, за крај сеп тем
бра при пре ма мо тра ди ци о нал не Да не 
ме да у цен тру Ин ђи је  ка же Ма ја Бо
шњак.

Ди рек то ри ца Ту ри стич ке ор га ни
за ци је на во ди да се број ту ри ста 
сва ке го ди не по ве ћа ва и ве ћи 

део њих у оп шти ну Ин ђи ја до ла зи, пре 
све га, због број них ма ни фе ста ци ја. Ту
ри сти до ла зе на мен ски на ма ни фе ста
ци је ко јих то ком го ди не има пре ко 20, 
а ТО оп шти не Ин ђи ја у нај ве ћем бро ју 
по ја вљу је се као ор га ни за тор или по
кро ви тељ.

 Сва ке го ди не се по ве ћа ва број ма
ни фе ста ци ја. Тру ди мо се да по мог не
мо и оне ко је не ор га ни зу је Ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја. Сви ма же ли мо да иза ђе
мо у су срет ка да се тру де да на тај на
чин по бољ ша ју ту ри стич ку по ну ду на
шег гра да – ка же за крај Ма ја Бо шњак, 
ди рек то ри ца ТО оп шти не Ин ђи ја.

М. Ђ.

ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ПЕ ТИ БЕ ШКА ФЕСТ 

Спој ба вар ске и
вој во ђан ске кул ту ре

Де таљ са про шло го ди шњег Бе шка феста

ОПШТИНА ИНЂИЈА
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Пред став ни ци ЈКП „Ко му на лац“ 
Ин ђи ја по кре ну ли су ин ци ја ти
ву да се сма њи це на пи ја ча ри не 

не пи јач ним да ни ма на Град ској пи ја ци 
у том срем ском гра ду. Ка ко је на вео 
Ми лан Ра дић, в.д ди рек то р ЈКП „Ко
му на лац“ на јед ном од прет ход них са
ста на ка Си сте ма 48 у Ин ђи ји, по сто ји 
до бра во ља по ме ну тог пред у зе ћа ко је 
упра вља Град ском пи ја цом да се сма
њи на кна да за днев ни за куп те зги свим 
да ни ма осим сре дом и су бо том, ко ји су 
пи јач ни да ни. Тре нут на це на пи ја ча ри

не је 400 ди на ра а уко ли ко се до не се 
од лу ка о сма ње њу, она ће не пи јач ним 
да ни ма би ти 50 од сто ни жа тј. 200 ди
на ра.

Овај пред лог по здра вио је и пр ви чо
век ин ђиј ске оп шти не Вла ди мир Гак 
ко ји је ис та као да ни је у ре ду да це на 
пи ја ча ри не бу де иста пи јач ним и не пи
јач ним да ни ма.

 На рав но да ће ту ЈКП „Ко му на лац“ 
има ти од ре ђе ни фи нан сиј ски гу би
так али ми слим да на ову ини ци ја ти

ву тре ба да  гле да мо дру га чи је  и да 
љу ди ма ко ји про да јом ро бе на пи ја ци 
пре хра њу ју сво је по ро ди це и за ра ђу ју 
за жи вот бар до те ме ре по бољ ша мо 
усло ве ра да и за ра де. Про ста је ра чу
ни ца – ако је не ко сва ки дан при су тан 
на пи ја ци он за ме сец да на тре ба да 
из дво ји, по ста рој це ни, 12.000 ди на ра 
а ако сма њи мо пи ја ча ри ну на 200 ди
на ра, ду пло ма ње пла ћа ти. Ми слим да 
у да на шње вре ме то и те  ка ко зна чи 
они ма ко ји на овај на чин пре хра њу ју 
сво је по ро ди це  ре као је Гак и  до дао:

 Тру ди мо се да где год мо же мо иза
ђе мо у су срет на шим су гра ђа ни ма. 
Још увек су ово ма ли ко ра ци али се 
на дам да гра ђа ни пре по зна ју на шу 
же љу и на ме ру да у сва ком сег мен
ту функ ци о ни са ња на ше оп шти не 
по бољ ша мо усло ве ра да и сва ком 
на шем су гра ђа ни ну обез бе ди мо што 
бо љи и лак ши жи вот у Ин ђи ји – ис та
као је Вла ди мир Гак, пред сед ник Оп
шти не Ин ђи ја.

М. Ђ.

У ИН ЂИ ЈИ ПО КРЕ НУ ТА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА ЗА СМА ЊЕ ЊЕ 
ЦЕ НЕ ПИ ЈА ЧА РИ НЕ НЕ ПИ ЈАЧ НИМ ДА НИ МА 

Јеф ти ни ји днев ни 
за куп те зги

КОМ ПА НИ ЈА „ГРУНД ФОС“ 

Но ва рад на ме ста 
„Грунд фос“ Ср би ја ор га ни зу је 

Са јам за по шља ва ња, че твр ти по 
ре ду од ка ко је ком па ни ја пре се ли
ла про из вод њу у Ин ђи ју. Са јам ће 
се одр жа ти у пе так, 2. сеп тем бра 
2016. го ди не у хо лу Кул тур ног цен
тра Ин ђи ја и тра ја ће од 1018 ча со
ва.

Ка ко ис ти чу пред став ни ци дан
ске ком па ни је, у фа бри ци сме ште
ној у ин ду стриј ској зо ни „Се вер“, 
тре нут но ра ди 448 осо ба, при че му 
нај ве ћи број са те ри то ри је оп шти
не Ин ђи ја. Од по чет ка го ди не, 
за по сле ње је на шло 120 љу ди, од 
че га 70 у по след ња три ме се ца. У 
на ред ном пе ри о ду ком па ни ја пла
ни ра да по ве ћа ефи ка сност про из
вод них ка па ци те та већ при сут них у 
фа бри ци, због че га до кра ја го ди не 
же ли да за по сли до дат не рад ни ке 
у про из вод њи, тех нич ком оде ље
њу и ма га ци ну. Пре зен та ци ја рад

них ме ста на Сај му за по шља ва ња 
по че ће у 10:30 ча со ва, а то ком 
це лог да на на сај му би ће при сут ни 
за по сле ни у „Грунд фо су“ ко је за ин
те ре со ва ни мо гу пи та ти за све што 
их за ни ма у ве зи са ра дом и усло
ви ма за по сле ња. Кан ди да ти ће 
мо ћи да по пу не при ја ву за по сао и 
при ло же рад ну би о гра фи ју у ко јој 
би бо ље пред ста ви ли сво је ква ли
фи ка ци је. 

Под се ти мо, „Грунд фос“ је дан ска 
ком па ни ја и је дан од нај ве ћих про
из во ђа ча пум пи на све ту. Про из
вод ња у но вој фа бри ци у Ин ђи ји 
по че ла је 2012. го ди не и број за по
сле них из го ди не у го ди ну ра сте. 
Оно што „Грунд фос“ из два ја од 
кон ку рен ци је је усме ре ност на ква
ли тет про из во да и услу ге му ште
ри ја ма, фо кус на уса вр ша ва ње, 
уче ње и на пре до ва ње за по сле них, 
али и бри га о при род ним ре сур си
ма и жи вот ној сре ди ни, ка жу над
ле жни. Ком па ни ја „Грунд фос“ 
Ср би ја по се бан на гла сак ста вља 
на то да сва ко рад но ме сто бу де 
без бед но, усред сре ђе но на по тре
бе љу ди због че га за све за по сле
не ком па ни ја обез бе ђу је оп шир ну 
обу ку у ци љу њи хо вог лич ног раз
во ја и по бољ ша ња про дук тив но
сти.

М. Ђ. 

Град ска пи ја ца Ин ђи ја

Де таљ са са стан ка Си сте ма 48 у Ин ђи ји
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Предности и мане надимка Дража 
у четничко - партизанској Србији

Пише: Драгољуб Дража Петровић

Моја породица је у Другом светском рату била 
потпуно неутрална. Ћале је прво био четник, па 
кад су га убили партизани, онда је постао 
партизан, па кад су га потом убили Немци, лично 
је као официр ОЗНЕ коме су тепали Уча, заробио 
Драгољуба - Дражу Михаиловића. Успевао је свуда 
да стигне и подмири све идеологије. Ваљда зато 
што је мој ћале био глумац

Мој отац је био четнички капетан. 
Блиско је сарађивао са Немцима. 
Постоји и снимак кад ћале наређује 

да се стрељају неки партизани, постројава 
четнички вод и наређује: “Пали!” Има чак и 
снимак где четнички мајор Барац и ћале 
ћаскају са немачким пуковником негде код 
Ужица. Шваба им каже: “Идите лево и 
десно од друма, чим приметите комунисте, 
јавите нам!”

Онда мој ћале бесно каже мајору Барцу: 
“Сестру му швапску, како кевће! Они 
друмом, а нама опет урвине! Има данас да 
се изломимо.” После мајор Барац и ћале 
примећују партизане и хоће да јаве 
Немцима да тенковима заобиђу Љутустену 
и ударе комунисте с леђа. Партизани су 
после топовима, рафалном, паљбом и ко 
зна којим све оружјем укокали мог ћалета у 
близини Пожеге, што је деценијама 
репризирано на разним телевизијама.

Мој отац је после био партизан. Прво је 
негде у близини Београда заробио 
министра Недићеве владе Јовића, његову 
швалерку Лолу и два типа из њихове 
пратње од којих је један невиђено личио на 
Ланета Гутовића, јер су се мој ћале и још 
неки партизани преобукли у сељаке и на 
друму преврнули колску запрегу. Онда су 
ови из пратње министра Јовића хтели да 
помогну ћалету и његовим пајтосима да 
помере кола, али су ћале и његови 
повадили пиштоље и заробили их. На крају 
је ћале током борбе за ослобођење 
Београда добио задатак да чува стан 
шефа Гестапоа, неког мајора Кригера и 
онда се тај Кригер маскирао, ставио 
бркове и наочаре с танком диоптријом, те 
укокао мог ћалета из пиштоља с 
пригушивачем пред милионским 
аудиторијумом. И то укокавање мог ћалета 
после су деценијама репризирали на свим 
каналима.

Мој отац је после рата радио у Одељењу 
за заштиту народа, популарној ОЗНИ. 
Једног дана стигла им је дојава да се 
негде код Вишеграда, у планинама источне 
Босне, крије Дража Михаиловић. Ћале и 
његови смислили су страховит план – 
маскирали су се у четнике, па су ишли од 
јатака до јатака и тражили Дражу, те га 
коначно убедили да крене са њима у 
Београд. Ћале је имао задатак да лично 
пази на Дражу док су се кретали према 
граници са Србијом. Дошло је до пуцњаве, 
ћале је легао преко Драже и заробили су 
га.

Тако да је моја породица у Другом 
светском рату била потпуно неутрална. 
Ћале је прво био четник, па кад су га 
убили партизани, онда је постао партизан, 
па кад су га потом убили Немци, лично је 
као официр ОЗНЕ коме су тепали Уча, 
заробио Драгољуба  Дражу Михаиловића. 
Успевао је свуда да стигне и подмири све 
идеологије. Ваљда зато што је мој ћале 
био глумац.

После оног првог филма, “Ужичке 
републике”, био сам  петогодишњак и ишли 
смо на море у Хрватску, одсели у неком 
приватном смештају, па су ме домаћини, 
вазда спремни да се играју са децом, 
питали: “А шта ради твој тата?”

“Мој тата је четник”, рекао сам поносно 
збланутим далматинским домаћинима, 
јербо сам пре тога данима гледао ћалета 
како се преслишава за улогу четничког 
капетана Ђорђевића, заменика мајора 
Косте Барца кога је играо Раде Шербеџија, 
па сам, неупућен у тренутну идеолошку 
поделу у нашој земљи, био поносан што је 
тата тамо неки четник. Онда су ме 
родитељи посаветовали да то не причам 
баш свуда, поготово не по Далмацији, 
јербо је “таква ситуација”.

Било ми је жао, баш колико и када је 
ћалета у последњој епизоди другог 
серијала “Повратка отписаних”, мучки, 
спреда, кокну озлогласни Кригер. Имао сам 
осам година и требало ми је бар два дана 
да се опоравим од шока. Чак су ме у мојој 
основној школи симболичног назива 
“Ослободиоци Београда”, питали: “Како је 
ћале?”, јер су га виђали по родитељским 
састанцима, али нису имали појма да је 
блиско сарађивао са “Отписанима”.

“Где баш да га убију на крају рата”, 
осећао сам се нелагодно.

Касније, у време када је ћале почео да 
ради у ОЗНИ, заправо код оног редитеља 
Саве Мрмка и снимао драму о хватању 
Драже Михаиловића “Последњи чин”, било 
ми је некако свеједно, јер ћалета у тој 
дводелној ТВ серији нису ликвидирали ни 
партизани ни Немци, већ се он прославио 
тако што је ухватио најпознатијег домаћег 
издајника о коме смо учили у 
историјским читанкама.

 
Стајао је тај чича на некој ливади, с 

накривљеном шајкачом, и руком 
показивао: “Еве, туне је била Равна 
гора, лично сам видео ђенерала Дражу 
како наилази одонуд!”

И онда ме је питао: “Синко, а како се 
ти зовеш?”

“Дража”, одговорио сам.
Мислим да је кардиологија у Горњем 

Милановцу тог дана имала пуне руке 
посла јер се тај добри чича ухватио за 
леву страну груди и скочио ми у 
загрљај: “Е, знао сам да ћеш се 
вратити!”

Једног дана сам у средњу школу однео 
ћалетову црнобелу фотографију са 
снимања, ону с брадом, шубаром и 
кокардом, сећам се да су ме неки другари 
тапшали по рамену, а посебно мој будући 
кум, који је, иначе, пре те школе ишао у 
Средњу геодетску и тамо окинуо годину, јер 
је пред целим разредом, када је директор 
набрајао познате геометре и остале који су 
завршили тај смер, питао: “А где је ту 
Никола Калабић?”

Баш тад, негде на половини средње 
школе, прозвали су ме Дража. Било је то 
тепање од имена Драгољуб и није имало 
никакве везе са Југословенском војском у 
отаџбини, званом четници. Пре тога су ме 
у фамилији и школи звали Гага. Још једна 
необична околност  мада у мојој фамилији 
није било ни партизана ни четника, већ, 
као што рекох, само један глумац, и са 
мушке и са женске стране веровали су у 
“оног горе”, имали смо неколико 
свештеника у породици с обе стране, па су 
ме крстили већ са два месеца у време 
када такви обреди нису били баш 
популарни у широким народним масама.

А мој крштени кум био је Прле, главом и 
брадом!

Имам и доказ  фотографију из 
породичног албума где ме у наручју 
држи лично Прле, док поп обавља 

онај стандардан део ритуала: “Одричеш ли 
се сатане и свих дела његових, и свих 
анђела његових, и сваког служења њему, и 
све гордости његове?” На ово Прле 
одговара у моје име: “Одричем се”. Онда га 
три пута пита: “Јеси ли се одрекао сатане?”, 
а Прле опет у моје одговара одговара: 
“Одрекао сам се”. И тако је то било.

После сам, као клинац оне генерације 
која је расла уз “Сандокана” и “Отписане” 
увек мислио да имам ексклузивно право да 
у школском дворишту будем Прле, када 
смо се играли партизана и Немаца, јер 
ћалетов другар и колега Гага Николић је, 
забога, мој кум. А признаћете, већег 
шмекера од Прлета у југословенској 
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кинематографији није било. Тада, опет, 
међу нама није било никога ко је хтео да 
буде четник, било Мисирац или неки друг 
лик из “Отписаних”. Док је неки лик из 
Миријева обожавао да буде Кригер. 
Будала!  помислио сам тада.

Четници, дакле, све ту до почетка 
деведесетих нису били нешто 
претерано популарни, а онда сам, 

скупа с четницима, постао нагло популаран 
и ја. И то због надимка, иако је у време 
комунизма постојао високи КПЈ функционер 
Дража Марковић, учесник 
Народноослободилачке борбе, који је 
гарант у првобитној расподели улога 
требало да буде четник, а не комуниста, јер 
је, према изјавама очевидаца из Титовог 
времена, био припадник партијских 
“јагњећих бригада”, а четници, како су нас 
учили, обожавали су јагњетину с ражња.

Још бришем жвале фасцинираних 
четника који су ме бесомучноцмакали на 
Равној гори, где сам, што као новинар, што 
као мионички зет, боравио десетак пута, 
када су чули за надимак. Не само четници, 
ни локални живаљ није крио сузе 
радоснице што се неки Дража, па макар и 
овај, од оца Богољуба званог Бобан, који је 
лично ухватио Дражу Михаиловића, попео 
на Сувобор.

После оног првог филма, “Ужичке 
републике”, био сам петогодишњак и 
ишли смо на море у Хрватску, одсели у 
неком приватном смештају, па су ме 
домаћини, вазда спремни да се играју са 
децом, питали: “А шта ради твој 
тата?””Мој тата је четник”, рекао сам 
поносно збланутим далматинским 
домаћинима, јербо сам пре тога данима 
гледао ћалета како се преслишава за 
улогу четничког капетана Ђорђевића

Једном сам с пуним аутобусом неког 
београдског огранка СПОа путовао на тај 
булајићевски четнички хепенинг. Аутобус је 
црк’о већ на скретању код Лајковца. А онда 
се онако поправљен заглавио у гужви на 
падинама Сувобора, па смо бар седам 

километара ишли пешке. Ови из СПОа 
знају пречицу. Бар су тако рекли. Те смо 
после два сата пешачења по планини 
нашли право место. И онда је наишао неки 
чича који је тврдио да Равна гора уопште 
није ту, него километар даље, по његовој 
процени. На чичу смо наишли случајно. 
Чувао је овце и успут нам објашњавао да је 
СПО промашио “оригинал” место “трећег 
српског устанка” за цео километар.

Стајао је на некој ливади, с накривљеном 
шајкачом, и руком показивао: “Еве, туне је 
била Равна гора, лично сам видео 
ђенерала Дражу како наилази одонуд!”

И онда ме питао: “Синко, а како се ти 
зовеш?”

“Дража”, одговорио сам.
Мислим да је кардиологија у Горњем 

Милановцу тог дана имала пуне руке посла 
јер се тај добри чича ухватио за леву 
страну груди и скочио ми у загрљај: “Е, 
знао сам да ћеш се вратити!”

Горепоменути мој ћале ми је причао да 
су на сличне сцене наилазили када су 
снимали филмове у којима се појављивао 
неки глумац у улози Драже  баке су се 
домунђавале око тараба, а једна је према 
татином опису, када је видела Милана 
Пузића у улози генерала Михаиловића, 
рекла оној другој: “Јесам ти ја говорила да 
је он жив.” На страну што су се статисти 
нудили да униформу за снимање донесу из 
кућних штекова, најчешће тајноукопаних 
сандука у шљивику.

“Имаш лепо име, твоји мора да су били 
храбри кад су те 1970. назвали Дража”, чуо 
сам то много пута на славама где сам имао 
статус почасног госта само због надимка. 
Иако се у оригиналу зовем Драгољуб, а 
крстио ме Прле.

Мислим да су ме у почетку мало испод 
ока гледали и у сва три античетничка листа 
у којима сам радио  Борби, Нашој Борби и 
наравно, Данасу.

Сумњам и да сам пре две године добио 
награду названу по емигранту Драгиши 
Кашиковићу, кога је под до данас 
неразјашњеним околностима у Чикагу 
вероватно убила популарна УДБА, само 

због надимка Дража.
Награду “Драгиша Кашиковић”, иначе, 

додељује Издавачка кућа “Српска реч” и 
Републичка асоцијација за неговање 
тековина Равногорског покрета.

“Надам се да ову награду не добијам 
само зато што ме зову Дража”, рекао сам 
помало збуњен избором жирија на свечаној 
додели пред скупом где су у првом реду 
седели Дана и Вук Драшковић. А Дана је 
рекла. “Ма нееее!”

После сам се, додуше, сетио да је ту 
награду примила и Биљана Србљановић, 
која је у некој емисији, када ју је 
Драшковићу Вуче питао  откуд је она 
антиравногорка кад је примила 
“Кашиковића”, рекла: “Да, да, Кашикарића!” 
А Вук је поентирао: “Можете га назвати и 
Кутлачићем!”, ваљда мислећи да Биљана 
разликује четнике и партизане ко кашике и 
кутлаче.

Истог дана када и ја за новинарство, 
“Драгишу Кашиковића” за афористику 
добио је глумац Зоран Ранкић, па је неко 
приметио како је дошао дан историјског 
помирења Калабића и Драже, пошто је 
Ранкић тумачио лик команданта Краљеве 
гарде у “Последњем чину”, те га на улици 
масовно препознају са: “Ено га Калабић!”

Као “случајни четник”, дакле, имао сам 
све привилегије у срединама где је 
надимак Дража “аусвајс” за морално

политичку подобност. Интересантно, у оним 
другим срединама нико ње помислио да 
сам, рецимо, крштен по Дражи Марковићу, 
заменику политичког комесара Космајског 
партизанског одреда.

На крају је испало да од свега тога ипак 
има неке вајде: завршио сам на шољи у “24 
минута”, оној која се бавила 
рехабилитацијом Драже Михаиловића.

Ееее добро, лепо је све то, рећи ће неко, 
ајд сад на крају да нам откријеш: за кога си, 
бре, ти?

“Па, у принципу, не волим наоружане 
авантуристе без обзира на значку окачену 
о капу... А и кад бих вам рекао, морао бих 
да вас убијем...”

“Хе, хе, значи наш си!”
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ОВАН: Из не над не 
про ме не на по слу 
ре ме те ваш сва ко
днев ни ри там, али у 

свом ти пич ном ма ни ру де лу је те 
вр ло енер гич но и не од у ста је те 
од за цр та них ци ље ва. За до вољ
ство и хар мо ни ја ко ја вас пра ти у 
по ро дич ном жи во ту или у од но су 
са во ље ном осо бом, по зи тив но 
се ре флек ту је на ва ше по на ша
ње и из глед. 

БИК: Пра ти вас не из
ве сност у про це ни 
но вих до га ђа ја на 
по слов ној сце ни. Не 

кри је те да су ва ша оче ки ва ња 
ве ли ка, ме ђу тим при ме ћу је те да 
са рад ни ци че сто ме ња ју сво је 
ми шље ње. Осло ни те се на прак
ти чан дух и на спо соб ност ана
ли тич ког ра су ђи ва ња. Иако ваш 
љу бав ни од нос ни је пре те ра но 
иди ли чан, то вам не ће сме та ти 
да се пред ста ви те у по зи тив ном 
све тлу. 

БЛИ ЗАН ЦИ: За хва
љу ју ћи до број ве шти
ни пре го ва ра ња успе
ва те да се укло пи те и 

по слов не до го во ре. Про ши ри те 
сво ја про фе си о нал на ин те ре со
ва ња у раз ли чи тим прав ци ма 
из ра жа ва ња. Не га тив на тен зи ја 
ко ја по сто ји из ме ђу вас и во ље не 
осо бе тре ба да вас по кре не на 
но ви им пулс и љу бав но збли жа
ва ње. Учи ни те све да усре ћи те 
во ље ну осо бу. 

РАК: Уме те да про це
ни те по вољ ну си ту а
ци ју и ве ру је те у сво је 
зна ње. Ва жно је упо

тре би те прак тич но ис ку ство и да 
пра вил но за шти ти те сво је ин те
ре се. У од но су са во ље ном осо
бом, бо ље је да не ке ства ри 
му дро пре ћу ти те не го да за го ва
ра те ди ја лог ко ји во ди ка ри вал
ству или рас пи ри ва њу ни ских 
стра сти. 

ЛАВ: Ста ло вам је 
да бу де те за па же ни 
у по слов ним кру го
ви ма, али све има 

сво ју це ну или ра зум ну гра ни цу, 
до ко је вам је до зво ље но да 
им про ви зу је те са ори ги нал ним 
иде ја ма. У љу бав ном жи во ту 
углав ном се упра вља те пре ма 
сво јим емо тив ним им пул си ма и 
по тре ба ма. Парт нер са при мет
ним не го до ва њем слу ша ва ше 
иде је. Про на ђи те склад ну фор
му лу. 

ДЕ ВИ ЦА: Осе ћа те 
кре а тив ну ин спи ра
ци ју и по тре бу да 
про ши ри те сво је 

ви ди ке. Ва жно је да при ла го ди те 
свој про фе си о нал ни стил и вред
но сне кри те ри ју ме пре ма за јед
нич ким ин те ре си ма. Емо тив ни 
за нос у ва ма бу ди но ве иде је и 
под сти че ве ли ку ра дост. Љу бав
на хар мо ни ја по зи тив но ути че на 
ва ше ком плет но са мо по у зда ње и 
на ве ли ки за нос. 

ВА ГА: По ку ша ва те да 
про ме ни те уста ље на 
пра ви ла на по слов ној 
сце ни, али при ме ћу је

те из ве сно не го до ва ње. Око ли на 
ни је за ин те ре со ва на да по др жи 
ва ше са вре ме не иде је о по сло
ва њу. До вољ но сте сна ла жљи ви 
да оства ри те раз ли чи те емо тив
не кон так те, али не во ли те да се 
на ла зи те на ме ти не чи јег ис пи ти
ва ња.

ШКОР ПИ ЈА: Вр ло 
сте енер гич ни у си ту
а ци ја ма ка да бра ни те 
сво је по слов не ци ље

ве и ин те ре се, али не ма те 
до вољ но кон цен тра ци је да се 
по све ти те де таљ ној ана ли зи 
до га ђа ја. Ва жно је да ра ци о нал
но ко ри сти те сво ју енер ги ју и 
вре ме. Ком пли мен ти ко је до би ја
те од не ко га са стра не, на во де 
вас на по гре шна оче ки ва ња. 

СТРЕ ЛАЦ: На вр ло 
успе шан и ефи ка сан 
на чин мо же те да 
за вр ши те низ по слов

них до го во ра на раз ли чи тим 
стра на ма. На ва ше са мо по у зда
ње до дат но ути чу по зи тив ни 
ко мен та ри и сја јан ути сак о ко ме 
се го во ри. Парт нер по не кад уме 
да по ре ме ти ваш емо ти ван 
ри там, на сре ћу уме те да се ори
јен ти ше те пре ма кре а тив ним 
са др жа ји ма и но вим из во ри ма 
ра до сти. 

ЈА РАЦ: У не ким из не
над ним до га ђа ји ма 
мо ра те де ло ва ти тре
зве но. По не кад 

по сто је про бле ми ко ји зах те ва ју 
фа зу кре а тив не ин ку ба ци је, пре 
не го што се ис кри ста ли ше до ба 
од лу ка. У од но су са парт не ром 
че сте про ме не рас по ло же ња 
ства ра ју до дат ну нер во зу. До га
ђа ји из ва шег љу бав ног жи во та 
не тре ба да за о ку пља ју па жњу 
јав но сти. Бу ди те дис крет ни. 

ВО ДО ЛИ ЈА: На ла зи
те се у сјај ној фор ми 
и има те вр ло ам би ци
о зне пла но ве. Уз 

од ре ђе ну до зу му дро сти и са 
до бро осми шље ним по те зи ма 
ла ко мо же те да оства ри те сво је 
по слов не на ме ре. Ста ло вам је 
да одр жи те ро ман тич ну сли ку у 
од но су са бли ском осо бом. Ва ша 
емо тив на ин спи ра ци ја по не кад 
пре ва зи ла зи и не чи ја скри ве на 
ма шта ња. 

РИ БЕ: У до сто јан
стве ном сти лу и без 
су ви шних пи та ња 
при хва та те не чи је 

кри тич ко ми шље ње ко је вам се 
не до па да. Усме ри те сво ју кре а
тив ну енер ги ју у ко ри сном прав
цу и стр пљи во са че кај те на од го
ва ра ју ће усло ве. Сво ја осе ћа ња 
не мо же те да под ве де те под не ка 
ра зум на ме ри ла, али то вам 
не ће сме та ти да оства ри те сво је 
љу бав не на ме ре. 

VREMEPLOV
31. ав густ

12. Ро ђен рим ски цар Ка ли гу
ла, за пам ћен као је дан од нај
гро теск ни јих исто риј ских ли ко
ва.
1290. Краљ Едвард I об ја вио 
про кла ма ци ју о про го ну Је вре ја 
из Ен гле ске. 
1888. У Лон до ну на ђе но те ло 
Ме ри Ен По ли Ни колс, пр ве 
жр тве Џе ка Тр бо се ка. 

1. сеп тем бар
1939. Не мач ка без об ја ве ра та 
на па ла Пољ ску и ти ме по че ла 
Дру ги свет ски рат, ко ји је тра јао 
шест го ди на уз уче шће 61 
зе мље. По ги ну ло око 50 ми ли
о на љу ди, а ра ње но ви ше од 
35 ми ли о на. 
1969. Гру па офи ци ра с пу ков
ни ком Мо а ме ром Га да фи јем на 
че лу обо ри ла са вла сти кра ља 
Ли би је Идри за I и про гла си ла 
ре пу бли ку. 

2. сеп тем бар
1666. У по жа ру ко ји је че ти ри 
да на ха рао Лон до ном ва тре на 
сти хи ја го то во уни шти ла град. 
Стра да ле мно ге гра ђе ви не, 
ме ђу ко ји ма и ка те дра ла све тог 
Па вла. 
1945. На па лу би аме рич ког 
рат ног бро да „Ми су ри“ у То киј
ском за ли ву Ја пан ци пот пи са
ли без у слов ну ка пи ту ла ци ју у 
Дру гом свет ском ра ту. 

3. сеп тем бар
1806. Ср би у Пр вом срп ском 
устан ку код Де ли гра да по бе ди
ли тур ску вој ску, а вој во да Ста
но је Гла ваш осло бо дио Про ку
пље. 
1943. Ис кр ца ва њем на Си ци ли
ју Осме бри тан ске ар ми је под 
ко ман дом филд мар ша ла Бер
нар да Лоа Монт го ме ри ја по чео 
на пад са ве знич ких тру па на 
Ита ли ју у Дру гом свет ском 
ра ту.

4. сеп тем бар
1781. Шпан ски на се ље ни ци су 
осно ва ли „Град на ше го спе 
кра љи це ан ђе ла“, да на шњи 
Лос Ан ђе лес. 
1886. По гла ви ца Апа ча Џе ро
ни мо, во ђа по след ње ве ли ке 
по бу не аме рич ких Ин ди ја на ца 
про тив бе лих по ро бљи ва ча, 
пре дао се у Ске ле тон ка њо ну у 
Ари зо ни аме рич ком ге не ра лу 
Нел со ну Мај лсу. 

5. сеп тем бар
1997. У Кал ку ти умр ла Мај ка 
Те ре за, ми си о нар ка ко ја је 
жи вот по све ти ла си ро ма шни ма 
и бо ле сни ма. За ху ма ни тар ни 
рад 1979. до би ла Но бе ло ву 
на гра ду за мир. Ал бан ка, ро ђе
на у Ско пљу, 1928. сту пи ла у 
Мај ке Бо жи је од Ло ре та у 
Ир ској, по том у Кал ку ти 1950. 
осно ва ла Се стре ми си о нар ке 
љу ба ви. 

6. сеп тем бар
1988. Је да на е сто го ди шњи 
де чак То мас Гре го ри по стао 
нај мла ђа осо ба ко ја је пре пли
ва ла Ла манш. Пли ва ње тра ја
ло 11 са ти и 54 ми ну та. 

HOROSKOP

Сре да, 31. (18) ав густ
Све ти му че ник Флор. Пре по доб
ни Јо ван Рил ски

Че твр так, 1. сеп тем бар 
(19. ав густ)

Све ти му че ник Ан дреј Стра ти лат

Пе так, 2. сеп тем бар
(20. ав густ)

Све ти про рок Са му и ло; Све ште
но муч. Фи лип Ира клиј ски

Су бо та, 3. сеп тем бар
(21. ав густ)

Св. ап. Та деј; Св. му че ни ца Ва са 
са де цом; Све ште но муч. Ра фа и
ло Ши ша то вач ки

Не де ља, 4. сеп тем бар
(22. ав густ)

Све ти му че ник Ага то ник; Све
ште но му че ник Го разд Че шки

По не де љак, 5. сеп тем бар
(23. ав густ)

Све ште но му че ник Ири неј; Св. 
му че ник Луп.  (Ода ни је Ус пе ни ја)

Уто рак, 6. сеп тем бар
(24. ав густ)

Св. све ште но му че ник Ев ти хи је; 
Све та му че ни ца Си ра

Crkveni
kalendar

• Највећа иронија је кад 
ти цео живот соле 
памет, а ти умреш од 
шећера.
• „Не“ је најбоље кон-
трацептивно средство.
• Чим је човек пронашао 
ватру, жена је ставила 
кафу. 

Чо ко лад не 
обланде 

Са стој ци: 1/2 л мле ка, 1/2 кг 
ше ће ра, 4 ка ши ке бра шна, 1 ја је, 
100 г чо ко ла де, 1 мар га рин, 
облан де.

При пре ма: По ме шај те све 
са стој ке и ку вај те их на ла га ној 
ва три док се све не сје ди ни. До би
је ну сме су ма ло охла ди те па пре
лиј те рав но мер но пре ко ко ра и 
оста ви те да се до бро охла ди. По 
же љи, на по след њу ко ру ста ви те 
не што чвр сто, по пут ка лу па, ка ко 
би ко лач до био бо љи об лик. 
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ЕКО ЛО ШКИ КАМП „ОБЕД СКА БА РА“

Во лон те ри као ам ба са до ри
Оку пља њем уче сни ка у Ет но ку ћи 

у Ку пи но ву 21. ав гу ста по чео је 19. 
Ме ђу на род ни во лон тер ски еко ло шки 

камп „Обед ска ба ра“, у окви ру ко јег је у про
те кле две де це ни је бли зу 300 во лон те ра из 
20 зе ма ља све та и ве ли ки број во лон те ра 
из Ср би је ра ди ло на чи шће њу ве ге та ци је 
из Спе ци јал ног ре зер ва та при ро де Обед ска 
ба ра и ства ра њу вла жних ли ва да и отво ре
них во де них по вр ши на, ко је су пред у слов 
за по вра так пти ца мо чва ри ца.

Камп ре а ли зу ју ло кал но Удру же ње гра
ђа на „Зе ле ни по глед“ и Мла ди ис тра жи ва чи 
Ср би је, под по кро ви тељ ством Ми ни стар
ства омла ди не и спор та Ре пу бли ке Ср би је, 
По кра јин ског се кре та ри ја та за ур ба ни зам и 
за шти ту жи вот не сре ди не, Оп шти не Пе ћин
ци, ЈП Вој во ди на шу ме и По кра јин ског за во
да за за шти ту при ро де.

Ове го ди не у ра ду кам па уче ству је се дам 
во лон те ра из Фран цу ске, Че шке, Шпа ни је, 
Бел ги је и Ја па на, као и три во лон те ра из 
Ср би је, ко ји су нај пре очи сти ли про стор ис
под ку пин ске Ет но ку ће, око сред ње ве ков не 
твр ђа ве Ку пи ник и мо ста „Зе ле ног по гле да“, 
ко ји је ово удру же ње из гра ди ло про шле го
ди не пре ко ка на ла Вок. Ка ко нам је ре као 
је дан од ор га ни за то ра Кам па, пред сед ник 
„Зе ле ног по гле да“ Пе тар Одо ба шић, Камп 
је то ком про те кле две де це ни је оства рио 
зна чај не ре зул та те.

 За ових два де се так го ди на очи шће не 
су ве ли ке по вр ши не и пре тво ре не у вла
жне ли ва де, ко је су по ста ле по вољ на ме ста 
за мрест ри ба, ре про дук ци ју во до зе ма ца и 
гми за ва ца, као и за оп ста нак број них вр
ста зе ља стих би ља ка, што је за по сле ди цу 
има ло по вра так не ко ли ко вр ста пти ца ко је 
су сво је вре ме но на пу сти ле ово ста ни ште. 
Ме ђу пти ца ма ко је су се вра ти ле су и цр ни 
ибис и ча пља ка ши ка ра, а ка ко је наш камп 
део ши рег ду го роч ног про јек та са на ци је и 
ре ви та ли за ци је Обед ске ба ре ко ји но си на
зив „По вра так иби са”, са ма чи ње ни ца да се 
цр ни ибис ове го ди не вра тио у Обед ску ба
ру у пот пу но сти по твр ђу је оправ да ност овог 
про јек та – ка же Одо ба шић.

По ње го вим ре чи ма, за хва љу ју ћи во
лон те ри ма из ино стран ства Обед ска ба ра,  
ње на ле по та и зна чај по ста ли су пре по зна
тљи ви ши ром све та, а по себ на па жња у ре
а ли за ци ји Кам па по све ће на је бе не фи ти ма 
ло кал не за јед ни це.

 Ис хра на уче сни ка ор га ни зо ва на је, као 
и прет ход не три го ди не, ан га жо ва њем до
ма ћи це из се ла да при пре ма обро ке, а на
мир ни це се ку пу ју у ло ка лу, од са мих про
из во ђа ча. Циљ нам је да се нај ве ћи део 
одо бре них сред ста ва по тро ши упра во у ло
кал ној сре ди ни и да на тај на чин ло кал ном 
ста нов ни штву по ка же мо да од за шти те жи
вот не сре ди не и раз во ја ту ри зма мо же има
ти зна чај ну ко рист – об ја снио је Одо ба шић.

Уче сни ке кам па су 26. ав гу ста, док су ра
ди ли на кр че њу про сто ра ис пред нај ве ће 
ко ло ни је пти ца на Обед ској ба ри, по се ти ли 
пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду брав

ка Ко ва че вић Су бо тич ки, за ме ник по кра
јин ског се кре та ра за ур ба ни зам и за шти ту 
жи вот не сре ди не Алек сан дар Ан дрић и 
по моћ ник ди рек то ра По кра јин ског за во да 
за за шти ту при ро де др Сло бо дан Пу зо вић. 
Том при ли ком пред сед ни ца Ко ва че вић Су
бо тич ки је из ја ви ла да су уче сни ци кам па 
нај бо љи ам ба са до ри оп шти не Пе ћин ци.

 Во лон те ри из раз ли чи тих зе ма ља сва ке 
го ди не се оку пља ју на Обед ској ба ри, упо
зна ју се са на шим при род ним и исто риј ским 
бо гат ством, са на шом кул ту ром, тра ди ци
јом и го сто прим ством, а ка да се вра те у 
сво је зе мље но се са со бом и при чу о Обед
ској ба ри, оп шти ни Пе ћин ци и Ср би ји – из
ја ви ла је пр ва же на пе ћи нач ке оп шти не.

Др Сло бо дан Пу зо вић оце нио је ово
го ди шњи камп као ве о ма успе шан, 
јер се ра ди на чи шће њу ве о ма те шке 

де о ни це од ви зи тор ског цен тра код хо те ла 
Обед ска ба ра ка Ку пи но ву, ко ји во ди по ред 
нај ве ће ко ло ни је пти ца.

 Ка да во да на до ђе по се ти о ци ће мо ћи да 
иду плов ним пу тем од хо те ла Обед ска ба
ра до ко ло ни је пти ца, а овим тем пом за пет 
го ди на би смо мо гли да отво ри мо плов ни 
пут од Ет но ку ће у Ку пи но ву до ви зи тор ског 
цен тра у Обре жу – ре као је Пу зо вић. За ме
ник по кра јин ског се кре та ра Алек сан дар Ан
дрић је пр ви пут у Ку пи но ву, а до ма ћи ни су 
ис ко ри сти ли при ли ку да му по ред при род
ног бо гат ства овог кра ја по ка жу и по след њу 
пре сто ни цу сред ње ве ков не Ср би је – твр ђа
ву Ку пи ник.

  Из у зет но сам за до во љан оним што 
сам ви део. Ви дим да се по све ћу је ве ли ка 
па жња очу ва њу исто риј ске ба шти не овог 
кра ја и за шти ти при род ног окру же ња. Ви
дљи во је ан га жо ва ње ло кал не са мо у пра ве, 
ко ја за јед но са По кра јин ским се кре та ри ја
том и Ми ни стар ством чи ни на по ре да свр
сис ход ни је ис ко ри сти све сво је по тен ци ја ле 
у ци љу раз во ја еко ту ри зма, али уз очу ван 
би о ди вер зи тет и за шти ће ну при род ну сре
ди ну – на гла сио је Ан дрић.

Еко ло шки камп ће са ра дом за вр ши ти 3. 
сеп тем бра.

За ових два де се так 
го ди на очи шће не су 
ве ли ке по вр ши не и 

пре тво ре не у вла жне 
ли ва де, ко је су

по ста ле по вољ на
ме ста за мрест ри ба, 

ре про дук ци ју
во до зе ма ца и

гми за ва ца, као и
за оп ста нак број них 

вр ста зе ља стих
би ља ка
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Пр вен ство 
Ср би је у
аква тло ну

Пр вен ство Ср би је у аква тло
ну одр жа но је на град ској пла
жи у Срем ској Ми тро ви ци, у 
суботу 27. августа, у ор га ни за
ци ји Пли вач ког клу ба Срем ска 
Ми тро ви ца, Три ја тлон ске уни
је, под по кро ви тељ ством гра да 
Срем ска Ми тро ви ца. Ма ни фе
ста ци ју је отво рио гра до на чел
ник Вла ди мир Пет ко вић. 

Овај спорт ски до га ђај по при
мио је и ме ђу на род ни ка рак тер 
с об зи ром да је би ло уче сни ка 
из Оси је ка. Срем ску Ми тро ви
цу пред ста вља ло је 28 уче сни
ка, а по бед ник нај ва жни је тр ке 
за му шкар це је Бо јан Ка ра но
вић из Но вог Са да, за же не 
Ви да Ме дић из Пан че ва.

У че твр так 25. ав гу ста, гра ђа ни 
Срем ске Ми тро ви це су до че ка
ли осва ја че сре бр не ме да ље у 

ка ја ку у ди сци пли ни К 2 на 1000 
ме та ра, Мар ка То ми ће ви ћа, Ми лен
ка Зо ри ћа као и тре не ра Са шу Рад
ма но ви ћа. Обра ћа ју ћи се оку пље
ним гра ђа ни ма са бал ко на ка ја ка
шког клу ба „Вал“, олим пиј ци ни су 
кри ли оду ше вље ње до че ком.

 Ве ли ка ми је част што сам ус пео 

пр ви да до не сем ме да љу за Ми тро
ви цу   из ја вио је То ми ће вић и за хва
лио се сви ма на по др шци.

Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви
це Вла ди мир Пет ко вић уру чио је 
олим пиј цу и тре не ру ва у че ре са нов
ча ним из но си ма од 750.000 и 100.000 
ди на ра и из ја вио да ови ве ли ки спор
ти сти и ве ли ки љу ди тре ба да бу ду 
узор мла ди ма.

 У. Р.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

До чек олим пи ја ца

Дру ги пут по ре ду Сав ски кар не вал бро до ва 
одр жан је у су бо ту, 27. ав гу ста на Град ској 
пла жи у Срем ској Ми тро ви ци. За све по се

ти о це, при ре ђен је ра зно вр сни про грам ко ји је 
за по чео жур ком за нај мла ђе, по том је усле дио 

де фи ле бро до ва а кар не вал је за тво рен кон цер
том бен да Ла бан да ла ти на. Ор га ни за тор ове 
ма ни фе ста ци је је Цен тар за кул ту ру „Сир ми ум 
арт“, под по кро ви тељ ством Гра да Срем ска Ми
тро ви ца.

НА МИТРОВАЧКОЈ ПЛАЖИ

Кар не вал бро до ва

А ОД ГРАДОНАЧЕЛНИКА НОВЦИ:
Владимир Петковић поздравља олимпијце

ВЕЛИКА МИ ЈЕ ЧАСТ ШТО САМ ДОНЕО МЕДАЉУ МИТРОВИЦИ: Марко Томићевић
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Ре зул та ти утак ми ца 7. ко ла: 
Бе о град: Во ждо вац – На пре дак 
0:0, Ниш: Рад нич ки   Мла дост 
2:0, Сур ду ли ца: Рад ник – 
Ме та лац 0:1, Но ви Па зар: Но ви 
Па зар  Цр ве на Зве зда 1:4, 
Но ви Сад: Бач ка – Бо рац 1:0, 
Бе о град: Пар ти зан – Рад 4:0, 
Но ви Сад: Вој во ди на  Спар так 
5:0, Ива њи ца: Ја ворМа тис – 
Чу ка рич ки 0:0

1. Ц. Зве зда 7 6 1 0 24:6 19
2. Вој во ди на 6 5 1 0 16:2 16
3. Ме та лац 7 4 1 2 8:5 13
4. Рад нич ки 7 4 1 2 10:8 13
5. Спар так 7 4 0 3 14:15 12
6. Во ждо вац 7 3 2 2 5:6 11
7. Пар ти зан 7 3 1 3 10:7 10
8. На пре дак 7 2 3 2 7:7 9
9. Мла дост 7 3 0 4 6:10 9

10. Рад 7 3 0 4 6:12 9
11. Н. Па зар 6 2 1 3 9:11 7
12. Рад ник 7 1 3 3 5:11 6
13. Ј. Ма тис 7 1 3 3 5:12 6
14. Бо рац 7 1 2 4 3:7 5
15. Чук. 7 1 2 4 3:7 5
16. Бач ка 7 1 1 5 3:8 4

СУПЕР ЛИГА ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти утак ми ца 3. ко ла: 
Бе о град: Син ђе лић – Ин ђи ја 
0:0,  Бе о град: ОФК Бе о град  
ЧСК Пи ва ра 0:2, До ба нов ци: 
Бу дућ ност – БСК 0:2, Ја го ди на: 
Ја го ди на  ОФК Оџа ци 3:0, Вра-
ње: Ди на мо – Ко лу ба ра 0:0, 
Бе о град: Бе жа ни ја  Рад нич ки 
1:0, Ша бац: Ма чва – Про ле тер 
1:0, Ужи це: Сло бо да – Зе мун 
0:0

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

10. Сло бо да 3 1 1 1 1:2 4
11. Рад нич ки 3 1 0 2 5:3 3
12. Ко лу ба ра 3 0 2 1 1:2 2
13. Зе мун 3 0 2 1 1:3 2
14. Ди на мо 3 0 2 1 2:6 2
15. Ин ђи ја 3 0 1 2 0:3 1
16.ОФК Бео. 3 0 0 3 1:6 0

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

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

1. Брат ство 3 2 1 0 8:2 7
2. Ду нав 3 2 1 0 6:2 7
3. Омлад. 3 2 0 1 6:2 6
4. Бач ка 1901 3 2 0 1 4:3 6
5. Вр шац 3 2 0 1 3:3 6
6. Же лез. 3 1 1 1 5:3 4
7. Бо рац 2 1 1 0 3:1 4
8. Рад. (НП) 2 1 1 0 3:1 4
9. Рад. (СМ) 3 1 1 1 3:2 4

10. Рад. (Ш) 3 1 0 2 2:7 3
11. Сло га 3 0 2 1 3:4 2
12. Рад. (З) 3 0 2 1 1:4 2
13.ТСЦ 3 0 1 2 1:4 1
14. Це мент 3 0 1 2 0:5 1
15. Ц. Зве зда 2 0 0 2 1:6 0

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

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

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

10. Мла дост 3 1 1 1 2:3 4
11. Ку пи но во 3 1 0 2 3:3 3
12. Бо рац 3 1 0 2 4:6 3
13. Хај дук (Б) 3 1 0 2 3:7 3
14. СО ФЕКС 3 0 0 3 0:6 0
15. ЖСК 3 0 0 3 3:11 0
16. Ве тер ник 3 0 0 3 0:9 0

ОФЛ ШИД

ОФЛ РУМА - ИРИГ

Ре зул та ти утак ми ца 2. ко ла: 
Шид: Јед но та – Сре мац 13:1, 
Би кић До: ОФК Би кић  Гра ни
чар 7:2, Ба чин ци: ОФК Ба чин
ци  ОФК Бин гу ла 2:3, Ги ба рац: 
Син ђе лић – Омла ди нац 6:0, 
Љу ба: Је дин ство – Бо рац 4:1, 
На пре дак  сло бо дан

Ре зул та ти утак ми ца 2. ко ла: 
Ша трин ци: 27. Ок то бар  Бо рац 
– од ло же но за 7. сеп тем бар, 
Ја зак: Цар Урош  Фру шка Го ра 
2:1, Не ра дин: Вој во ди на  
Је дин ство К 3:1,  Ни кин ци: 
По лет   Фру шко го рац 5:1, 
Ру ма:Је дин ство – Сре мац 2:1, 
Ри ви ца: Пла ни нац – Сло га 2:2, 
Ириг: С.В.Рад нич ки  Гра ни чар 
1: 2

1. ОФК Би кић 2 2 0 0 9:2 6
2. Је дин ство 2 2 0 0 5:1 6
3. Син ђе лић 2 1 1 0 9:3 4
4. Јед но та 2 1 0 1 13:2 3
5. На пре дак 1 1 0 0 4:0 3
6. Гра ни чар 2 1 0 1 6:7 3
7. Бин гу ла 2 1 0 1 3:4 3
8. Бо рац 2 0 1 1 4:7 1
9. Ба чин ци 1 0 0 1 2:3 0

10. Омла ди нац 2 0 0 2 0:10 0
11. Сре мац 2 0 0 2 1:17 0

1. Јед. (Ру) 2 2 0 0 6:2 6
2. Гра ни чар 2 2 0 0 5:1 6
3. По лет 2 1 1 0 5:1 4
4. Ф. Го ра 2 1 0 1 13:2 3
5. Цар Урош 1 1 0 0 2:1 3
6. Вој во ди на 2 1 0 1 4:4 3
7. Фру шког. 2 1 0 1 4:6 3
8. Сре мац 2 0 1 1 1:2 1
9. Сло га 2 0 1 1 3:6 1

10. Пла ни нац 2 0 1 1 2:5 1
11. 27—Окт. 0 0 0 0 0:0 0
12. С.В.Рад. 1 0 0 1 1:2 0
13. Јед. (К) 1 0 0 1 1:3 0
14. Бо рац 1 0 0 1 0:12 0

Ре зул та ти утак ми ца 3. ко ла: 
До њи То вар ник: Сло бо да – 
Хрт ков ци 2:0, Ру ма: Сло вен  
Пар ти зан 1:0, Го лу бин ци: 
Ја дран  Пр ви Мај 2:1, Љу ко во: 
Љу ко во – Бу дућ ност 2:1, Срем-
ска Ми тро ви ца: Ми трос – 
Бо рац 0:3, Ма чван ска Ми тро-
ви ца: Под ри ње – Ру дар 8:0, 
По пин ци: На пре дак  До њи 
Пе тров ци 2:0, Ада шев ци:  Гра
ни чар 1923 – Хај дук 1:0

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. Под ри ње 3 2 1 0 11:1 7
2. Бо рац 3 2 1 0 5:1 7
3. Љу ко во 3 2 1 0 6:3 7
4. На пре дак 3 2 0 1 6:3 6
5. Пар ти зан 3 2 0 1 4:1 6
6. Ја дран 3 2 0 1 5:4 6
7. Гра ни чар 3 2 0 1 5:4 6
8. Сло бо да 3 2 0 1 3:3 6
9. Хај дук 3 1 1 1 2:1 4

10. Пр ви Мај 3 1 0 2 5:3 3
11. Бу дућ ност 3 1 0 2 5:6 3
12. Ми трос 3 1 0 2 4:5 3
13. Сло вен 3 1 0 2 2:6 3
14. Ру дар 3 1 0 2 3:11 3
15. Хрт ков ци 3 0 0 3 0:6 0
16. Д. Пе тр. 3 0 0 3 1:9 0

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 3. ко ла: 
Мо ро вић: Је дин ство  Мла дост 
2:2, Ман ђе лос: Фру шко го рац  
Зе ка Бу љу ба ша 4:1, Пу тин ци: 
ПСК – Омла ди нац 2:1, Бре стач: 
ОФК Бре стач – Бо рац 1:0, 
Ку змин: Гра ни чар  Оби лић 
1993 2:1, Обреж: Гра ни чар – 
Сло га 1:1, Ин ђи ја: Же ле зни чар 
– На пре дак 6:1, Пла ти че во: 
Је дин ство   Хај дук 1:2

1. Же лез. 3 3 0 0 16:2 9
2. Фру шког. 3 2 1 0 7:3 7
3. З. Бу љуб. 3 2 0 1 11:5 6
4. Хај дук 3 2 0 1 5:4 6
5. ПСК 3 2 0 1 4:3 6
6. Гран. (К) 3 2 0 1 3:2 6
7. Сло га 3 1 2 0 5:4 5
8. Бо рац 3 1 1 1 3:2 4
9.  Бре стач 3 1 1 1 4:4 4

10. Јед. (М) 3 1 1 1 8:9 4
11. Мла дост 3 1 1 1 4:7 4
12. Оби лић 3 1 0 2 2:4 3
13. На пр. 3 1 0 2 6:9 3
14. Гран. (О) 3 0 1 2 3:8 1
15. Омлад. 3 0 0 3 4:9 0
16. Јед. (П) 3 0 0 3 1:11 0

Ко шар ка шки клуб Ме га Лекс 
је на сја јан на чин пред ста
вио тим и про мо ви сао дре

со ве за но ву се зо ну. Про мо ци ја 
еки пе одржана је на пла жи у 
Срем ској Ми тро ви ци у су бо ту, 
27. ав гу ста. 

Уз број на из не на ђе ња и по
кло не, по се ти о ци про мо ци је 
Ме га Лек са су има ли при ли ке да 
се по здра ве са, услов но ре че но, 
ста рим игра чи ма Ме ге и да упо

зна ју но ве, а не за о би ла зно сли
ка ње и де ље ње ауто гра ма нај
ви ше је об ра до ва ло нај мла ђе. 
Струч ни штаб Ме га Лек са ће и 
у се зо ни 2016/2017. пред во ди ти 
Де јан Ми ло је вић док ће по моћ
ни тре не ри би ти Ср ђан Флајс, 
Ве се лин Пе тро вић и Иван Ву ји
чић. Струч ни штаб још чи не кон
ди ци о ни тре нер Мар ко Ћо сић, 
фи зи о те ра пе ут је Ми лош Са вић 
и док тор Бо рис Укро пи на. 

МЕГА ЛЕКС 

Представљање 
тима и дресова


