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На ини ци ја ти ву пред сед ни ка Оп
шти не Шид Пре дра га Ву ко ви
ћа пред у зе ти су ко ра ци ка по

ве ћа њу без бед но сти гра ђа на на кон 
уче ста лих ин ци де на та  у ко ји ма су 
уче ство ва ли ми гран ти. Тим по во дом 
Шид је у не де љу, 4. сеп тем бра по се
тио ми ни стар по ли ци је Не бој ша Сте
фа но вић. 

У по след ња два ме се ца, у Ши ду је 
при ја вље но ви ше раз бој ни штва, кра
ђа у ку ћа ма и про дав ни ца ма, као и 
ре ме ће ња јав ног ре да и ми ра у ко ји
ма су, пре ма ре чи ма ми ни стра по ли
ци је, уче ство ва ли ми гран ти. Због то га 
ме шта ни стра ху ју за сво ју без бед ност.

Ми ни стар по ли ци је Не бој ша Сте
фа но вић рекао је да ће по ли ци ја у 
на ред ном пе ри о ду у тој оп шти ни су
зби ти сва ки вид кри ми на ла, као и да 
не ће до зво ли ти уно ше ње не ми ра ме
ђу гра ђа ни ма.

 По ли ци ја ће на ста ви ти да се при
стој но, нор мал но и ху ма но од но си 
пре ма свим ми гран ти ма, ме ђу тим 

оно што не ће мо до зво ли ти ни ми
гран ти ма ни би ло ко јој дру штве ној ка
те го ри ји, а то је да угро жа ва без бед
ност на ших гра ђа на, да кр ши за кон 
Ре пу бли ке Ср би је и да уно си страх 
код љу ди – ис та као је ми ни стар Сте
фа но вић.

Сте фа но вић је до дао да је за да так 
Ср би је да за јед но са Европ ском уни
јом по ку ша да про на ђе ре ше ње за 
ми грант ску кри зу и да са ра ђу ју ћи са 
ЕУ, про на ђе на чин да се ми гран ти ма 
иза ђе у су срет да до ђу до жељених 
де сти на ци ја.

Он је на гла сио да ЕУ, уко ли ко не 
же ли да при ми ми гран те и ми сли да 
они не тре ба да до ђу у ЕУ, мо ра то и 
да ка же и да Ср би ји по ка же ка ко да
ље да по сту па у про це су њи хо ве ре
ад ми си је и ка ко да их вра ти у зе мље 
по ре кла.

 Ми не же ли мо да бу де мо ко ла те
рал на ште та би ло ко је од лу ке и же ли
мо да бу де мо део гло бал ног ре ше ња. 
Евро па мо ра да ка же шта ће да ра ди, 

јер ми овим љу ди ма ду гу је мо од го во
ре да ли ће у Ср би ји оста ти не ко ду
же вре ме, да ли ће мо ћи да пла ни ра ју 
дру гу ру ту или тре ба да пла ни ра ју ка
ко да се вра те у сво ју до мо ви ну  на
вео је Сте фа но вић.

Над ле жни у Ши ду ка жу да су од 
ми ни стра до би ли обе ћа ње да ће без
бед ност гра ђа на би ти по ја ча на.

 Уко ли ко град не бу де без бе дан у 
на ред ном пе ри о ду тра жи ће мо из ме
шта ње при хват ног цен тра из Ши да, 
не из оп шти не Шид али из ужег цен
тра Шида – ре као је Пре драг Ву ко
вић, пред сед ник Оп шти не Шид.

У ме ђу вре ме ну, ста нов ни ци Ши да 
су по кре ну ли пе ти ци ју ко јом тра же 
огра ни ча ва ње кре та ња ми гра на та 
и њу је за са да пот пи са ло не ко ли ко 
сто ти на љу ди. У сва три при хват на 
цен тра у Ши ду тре нут но се на ла зи 
око 1.400 из бе гли ца, а из МУПа ка жу 
да је на овој те ри то ри ји ви ше стру ко 
по ве ћан број по ли ца ја ца ка ко би гра
ђа ни би ли си гур ни ји.
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УВОДНИК

Зашто и Лемајићу није 
урађен алко-тест?!Pi{e:

Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Не смирују се страсти ни три недеље након инцидента који 
се десио између градског одборника у Сремској Митровици, 
„политичара“ Ненада Лемајића и пензионера Слободана 

Стокановића. Да подсетимо, након вербалног напада од стране 
Лемајића, који је Стокановића опсовао речима „марш у три п... 
материне“, Стокановић је, како је изјавио, очекујући да ће од 
стране Лемајића бити нападнут и физички, реаговао тако што га 
је (Лемајића) одгурнуо надланицом након чега су овоме слетеле 
наочари с лица. Све ово дешавало се на улици испред Градске 
куће, након чега је Лемајић утрчао унутра, позивајући се на свој 
одборнички мандат, одакле је позвана интервентна јединица која 
је одмах дошла.

Полицајци су направили записник, наложивши Слободану 
Стокановићу да уради алко-тест. Стокановић, који је иначе некад 
радио у полицији, знајући реда, прихватио је алко-тестирање, 
очекујући да ће истом тесту бити подвргнут и Лемајић. Уз 
објашњење да ће Лемајића тестирати кад обави лекарски 
преглед (код свог партијског друга Кендришић др Мирослава 
прим.а.), „политичару“ и градском одборнику није узет тест на 
алкохол на лицу места.

– Ја немам никакве доказе, јер полиција није обавила 
тестирање, али имам разлога да сумњам да је Лемајић био пијан. 
Највише из разлога, јер један професор не би себи дозволио да 
псује тако кочијашки, без обзира колики је гад био према мени и 
мом покојном сину Николи. Толико би се ваљда уздржао – прича 
Слободан Стокановић.     

Инцидент који се догодио испред зграде Скупштине града 
Сремска Митровица поклапа се са петогодишњицом смрти 
Николе Стокановића, бившег директора Музеја Срема. Време 
пролази, али бол за изгубљеним сином не јењава. Слободан 
Стокановић и данас, као и пре пет година, убеђен је да је 
овдашња локална политика убила његовог сина и за то сматра 
одговорним Ненада Лемајића, човека који представља сиву 
еминенцију онога што се зове митровачка локална политика и 
вуче многе конце чији крајеви задиру и у политичко подземље. 
Никола Стокановић је умро од инфаркта, што је по њему 
последица вишегодишњег стреса због притисака, који је на њега 

вршен од људи који су били послушници Лемајићевих налога.
– Због Никицине смрти сматрам одговорним Ненада Лемајића. 

Не директно, јер он се ту није појављивао, пошто су за њега 
притиске вршили његови полтрони. Лемајић зна шта мислим о 
његовој одговорности и сигуран сам да му савест није чиста. Зато 
ме је онако грозно опсовао и кренуо на мене мумлајући. Све то 
што се дешавало има своју позадину. Мој Никица је напустио 
тадашњу Лемајићеву странку, тада је био у ДСС-а, због чега 
Лемајић на њега није више могао вршити утицај, па је зато 
доживљавао непријатности од Лемајићевих полтрона - говори 
ожалошћени отац Слободан Стокановић.

Да ли је Лемајић био под утицајем алкохола у моменту када је 
дошло до уличног инцидента, било би јасно да је извршен алко-
тест. Осамдесетогодишњи пензионер Никола Стокановић јесте 
одгурнуо шаком човека у пуној снази Ненада Лемајића окрзнувши 
га по лицу надланицом. Ствар је предата прекршајном судији и 
на њему је да одвага појединачну одговорност за овај инцидент. 
Али оно што треба да се запита свако ко зна ову двојицу људи, 
јесте у којој је мери Лемајић злоупотребио институције. 

Да сам ја у прилици, на суду бих му поставио неколико 
питања:

Зашто није урадио алко-тест?
Зашто је по лекарску потврду ишао код свог страначког колеге 

из ДС др Мирослава Кендришића, а не код другог лекара?
Да ли је злоупотребио Градску кућу позивајући интервентну 

због нечега што се није десило унутар зграде Скупштине града, 
него на улици.

Улична туча! Зар то не би коначно требао да је крај 
обожавања Ненада Лемајића од стране његових полтрона? 

Шта људи мисле о Лемајићевом понашању може се наћи 
и на друштвеним мрежама, а полицајац у пензији Небојша 
Поповчак написао је на фејсбуку:

Тог јутра, кад се десио инцидент, око седам ујутро сам срео 
Лемајића на улици. Није ми деловао концентрисано...

Шта ли ће тек да пишу о њему ови његови полтрони кад 
Лемајић остане без утицаја и пара које немилице узима из 
митровачког буџета. 
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СВЕ ЧА НО ОТВО РЕ НА ИН ДО НЕ ЖАН СКА ФА БРИ КА „ИН ДО ФУД“ У ИН ЂИ ЈИ

Ин до не жан ске ну дле
из Ин ђи је у свет

Отва ра ње ове 
фа бри ке ва жно је не 

са мо за оп шти ну 
Ин ђи ја и њен раз вој, 

већ и за чи та ву
Ср би ју, јер

пред ста вља раз вој ну 
шан су на ше при вре де. 
Ова ин ве сти ци ја је од 
ве ли ког зна ча ја за оне 

ко ји ће ов де на ћи 
за по сле ње, ис та као је 

пред сед ник Ср би је 
То ми слав Ни ко лић на 

отва ра њу фа бри ке 
„Ин до фуд“ у Ин ђи ји

Уз му зи ку из Ср би је и Ин до не зи је 
ком па ни ја „Ин до фуд“ про шлог пет-
ка, 2. сеп тем бра све ча но је отво ри-

ла вра та свог пр вог по го на у Ср би ји ко ји 
се на ла зи у се ве ро и сточ ној рад ној зо ни у 
Ин ђи ји. Све ча ном отва ра њу при су ство ва-
ли су пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је То ми-
слав Ни ко лић, Игор Ми ро вић, пред сед ник 
По кра јин ске вла де, пред сед ник Оп шти не 
Ин ђи ја Вла ди мир Гак, ам ба са дор Ин до не-
зи је у Ср би ји Хе ри Кан доа као и пред-
став ни ци ком па ни је „Ин до фуд“ и пре ко 50 
ам ба са до ра.

У по стро је њу фа бри ке „Ин до фуд“ про-
из во ди ће се ин стант го то ва је ла од ну дли, 
а у скло пу ње га на ла зи се и ди стри бу тив-
ни цен тар. У овој фа бри ци за по сле ње ће, 
у пр вој фа зи, на ћи ви ше од 100 рад ни ка, 
са пла ном да ка да ин ве сти ци ја бу де за о-
кру же на тај број до стиг не 500, ре као је 
пред сед ник Ср би је То ми слав Ни ко лић.

- Отва ра ње ове фа бри ке ва жно је не 
са мо за оп шти ну Ин ђи ја и њен раз вој, већ 
и за чи та ву Ср би ју, јер пред ста вља раз-
вој ну шан су на ше при вре де. Ова ин ве сти-
ци ја је од ве ли ког зна ча ја за оне ко ји ће 
ов де на ћи за по сле ње, али и за број не 
по љо при вред ни ке и оста ле ко о пе ран те 
ко ји ће по отва ра њу ове фа бри ке са ра ђи-
ва ти са „Ин до фу дом“ – ис та као је пред-
сед ник Ни ко лић и до дао да се зна чај 
по ме ну те ин ве сти ци је за на шу зе мљу 
огле да и у то ме што ро ба про из ве де на у 

по го ну ин до не жан ске фа бри ке не ће би ти 
пла си ра на са мо на до ма ће већ и на тр жи-
ште у свим зе мља ма ре ги о на.

- Нај ва жни ји ефе кат је по ру ка да је 
Ср би ја спо соб на да игра и по бе ди у нај ва-
жни јим утак ми ца ма на гло бал ном тр жи-
шту. До каз за то је што су ка пи та лом 
ин ве сти то ра из Ин до не зи је ку пље не 
ма ши не у Ја па ну, на ко ји ма ће вре дан и 
стру чан срп ски рад ник пре ра ђи ва ти нај-
ква ли тет ни је срп ске си ро ви не у про из вод 
ко ји ће се из во зи ти у Аме ри ку, Европ ску 
уни ју и ши ром све та. На њи ма ће, уз име 
„Ин до фуд“ пи са ти: „Про из ве де но у Ср би-
ји“ – ре као је пред сед ник Ср би је.

Из град ња фа бри ке „Ин до фуд“ у Ин ђи ји 
по че ла је про шле го ди не на по вр ши ни од 
око два хек та ра у се ве ро и сточ ној рад ној 
зо ни. Ин до не жан ски ин ве сти тор уло жио 
је до са да око 11 ми ли о на евра. Ди рек тор 
„Ин до фу да“ Ак стон Са лем за хва лио је 
Вла ди Ср би је на под сти ца ји ма и до број 
са рад њи и по ру чио да ће „Са лим гру па“, 
чи ја је чла ни ца та ком па ни ја, на ста ви ти 
да до при но си ја ча њу и про ши ре њу еко-
ном ске са рад ње две ју зе ма ља.

- На ше про из во де про да је мо у 400.000 
мо дер них, али и тра ди ци о нал них про дав-
ни ца. Наш бренд до сту пан је у ви ше од 15 
зе ма ља, на Бли ском Ис то ку, Ја па ну и 
Аме ри ци. Има мо 30 фа бри ка у све ту ко је 
про из во де 20 ми ли јар ди па ко ва ња ну дли 
го ди шње. Дра го нам је што се и Ср би ја 

Обилазак погона фа бри ке ну дли у Ин ђи ји
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при дру жи ла на шој по ро ди ци. Зна те, мој 
де да је осно вао ком па ни ју „Са лем гру па“ 
и да нас би био ја ко сре ћан да мо же да 
ви ди ка ко са ра ђу је мо са Ср би јом – ис та-
као је Са лем.

Ам ба са дор Ин до не зи је у Ср би ји Хе ри 
Кан доа под се тио је да је отва ра њу ком па-
ни је „Ин до фуд“ прет хо ди ла по се та пред-
сед ни ка Ср би је То ми сла ва Ни ко ли ћа 
Ин до не зи ји по чет ком ове го ди не, али и да 
су раз го во ри о ре а ли за ци ји пр ве ин до не-
жан ске ин ве сти ци је у Ср би ји, на кон ви ше 
од по ла ве ка че ка ња, во ђе ни пре не ко ли-
ко го ди на са та да шњим ам ба са до ром и 
пред сед ни ком Ин до не зи је Ђо ком Ви до-
дом. Ре зул тат тих ак тив но сти би ло је 
отва ра ње пред став ни штва ком па ни је 
„Ин до фуд“ 2013. го ди не у Бе о гра ду ка да 
је, за пра во, за по че та це ла при ча чи ја је 
„кру на“ отва ра ње фа бри ке у Ин ђи ји.

За Ин ђи ју, ко ја има око 47.000 ста нов-
ни ка и јед на је од нај ра зви је нијих у Ср би-
ји, раз вој пре ра ђи вач ке ин ду стри је има 
кључ ну уло гу у раз во ју при вре де.

- На ша зе мља је по след њих го ди на 
по кре ну ла зна чај не при вред не ре фор ме 
ко је су до при не ле по бољ ша њу ин ве сти-
ци о не кли ме и ја ча њу при вре де. То и нас 
у По кра јин ској вла ди оба ве зу је да на ста-
ви мо истим пу тем та ко да ће мо и ми, у 
но вим ме ра ма ко је пред у зи ма мо, под сти-
ца ти раз вој би зни са, пред у зет ни штва и 
по на ша ти се по по слов ном мо де лу као 
По кра јин ска вла да. Учи ни ће мо све да и 
дру ги ин ве сти то ри на ста ве да ула жу у 
на шу зе мљу, по себ но у Вој во ди ну - ис та-
као је Игор Ми ро вић, пред сед ник По кра-
јин ске вла де.

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир 
Гак по здра вља ју ћи при сут не ис та као је да 
већ са да пред став ни ке ин до не жан ске 

фа бри ке и ам ба са де ове зе мље мо же 
на зва ти сво јим при ја те љи ма, с об зи ром 
на пре го во ре ко је су во ди ли прет ход них 
не ко ли ко ме се ци и успе шно по ста вље не 
ко ра ке ка да је у пи та њу бу ду ћа са рад ња 
Ин до не зи је, на ше др жа ве и Оп шти не 
Ин ђи ја.

- Чу ли сте да је ово је ди на ин до не жан-
ска ин ве сти ци ја у Евро пи, али ја бих 
ре као, не са мо у Евро пи не го баш у 
оп шти ни Ин ђи ја и због то га сам ве о ма 
сре ћан. У број ним раз го во ри ма ко је смо 
има ли са пред став ни ци ма ком па ни је 
„Ин до фуд“ по ну ди ли смо сву нео п ход ну 
по моћ, али ка ко смо и та да ре кли, не ону 
про то ко лар ну, већ су штин ску и при ја тељ-
ску, и на дам се да смо бар за по че так 
по ка за ли да смо то озбиљ но ми сли ли. 
Ка да го во ри мо о ин до не жан ским ин ве сти-
ци ја ма, ви ће те за нас увек има ти по себ но 
ме сто. Ука за ли сте нам ве ли ку част, а на 
на ма је да то по ве ре ње и оправ да мо оно-
ли ко ко ли ко је у на шој мо ћи, обез бе ди мо 
успе шно и не сме та но по сло ва ње ва ше 
ком па ни је у Ин ђи ји. До дао бих још јед ну 
ствар, да би сва ко по сло ва ње би ло успе-
шно, по треб но је да ура ди мо још не што, а 
то је да се сва ки ин ве сти тор, ни ка да не 
осе ти као стра нац већ да бу де те део нас 
– ис та као је Вла ди мир Гак, пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја на кра ју по же лев ши 
ин до не жан ским ин ве сти то ри ма успе шан 
рад у тој срем ској оп шти ни.

На кон све ча ног отва ра ња фа бри ке 
„Ин до фуд“ у Ин ђи ји пред став ни ци Вла де 
Ср би је, По кра јин ске вла де, Оп шти не 
Ин ђи ја, ам ба са де Ин до не зи је и ком па ни је 
„Ин до фуд“ одр жа ли су рад ни са ста нак на 
ко ме је би ло ре чи о на ред ним ко ра ци ма 
ка да је у пи та њу еко ном ска са рад ња две 
зе мље. М. Ђ.

Чу ли сте да је ово 
је ди на ин до не жан ска 

ин ве сти ци ја у Евро пи, 
али ја бих ре као, не 
са мо у Евро пи не го 

баш у оп шти ни Ин ђи ја 
и због то га сам ве о ма 

сре ћан. У број ним
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има ли са пред став ни-

ци ма ком па ни је
„Ин до фуд“ по ну ди ли 
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Оп шти не Ин ђи ја

Све ча но отва ра ње фа бри ке „Ин до фуд“ 
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МИНИ СТАР ПОЉО ПРИ ВРЕ ДЕ БРА НИ СЛАВ НЕДИ МО ВИЋ У ПОСЕ ТИ „МИТРОСУ“

„Митрос“ почи ње извоз
за руско тржи ште
Инду стри ја меса „Митрос“ у Срем-

ској Митро ви ци у субо ту, 3. сеп тем-
бра отво ри ла је вра та свог про из-

вод ног пого на за све заин те ре со ва не 
посе ти о це. Фабри ку су том при ли ком 
оби шли мини стар пољо при вре де и 
зашти те живот не сре ди не у Вла ди РС 
Бра ни слав Неди мо вић и гра до на чел ник 
Срем ске Митро ви це Вла ди мир Пет ко вић 
зајед но са пред став ни ци ма ком па ни је.

Мини стар пољо при вре де и зашти те 
живот не сре ди не изра зио је задо вољ ство 
успе шном про из вод њом, али и тиме што 
се пре ра ђу је дома ће свињ ско месо.

- „Митр ос“ уско ро почи ње са про из вод-
њом свињ ског меса за руско тржи ште, а 
од поло ви не окто бра ради ће и за  Европ-
ску уни ју. Извоз ће поче ти чим се за то 
доби ју одго ва ра ју ће дозво ле - рекао је 
Неди мо вић и додао да је Инду стри ја 
меса „Митр ос“ при мер како тре ба да 
изгле да пре ра ђи вач ка инду стри ја у Срби-
ји.

- Ово је оно о чему при ча мо, пре ра ђи-
вач ка инду стри ја као место где се ства ра 
додат на вред ност. Инте рес мини стар ства 
је да се пра ви додат на вред ност, као и 
нови капа ци те ти на тржи шту, не само у 

овој инду стри ји него и у воћар ству и тако 
даље - иста као је мини стар Неди мо вић.

У „Митро су“ се днев но пре ра ди 800 
сви ња, а мак си мал ни капа ци тет којем се 
тежи је 5.000 кома да. План је да до кра ја 
сеп тем бра буде запо сле но укуп но 200 
лица. 

Мини стар Неди мо вић рекао је да је 
„Митрос“ дело вао као бај ка, али је постао 
реал ност дода ју ћи да је он са сво јим 
сарад ни ци ма „живео ову бај ку“ која је, 
захва љу ју ћи вели ким напо ри ма, поста ла 
ствар ност.

Он је наја вио да ће се у наред ном 

Будућност „Митроса“ има 
одличну перспективу. 
Циљ је да овде до 2023. 
године ради 1.200 људи, а 
да капацитет буде пун са 
5.000 закланих свиња 
дневно. Али, ни то не 
треба да буде граница. 
(РАМО АДРОВИЋ, 
генерални директор)
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пери о ду ради ти на поди за њу капа ци те та 
што би тре ба ло да допри не се већој 
потра жњи сви ња у сели ма.

- То сад делу је као науч на фан та сти ка, 
али за неко ли ко месе ци или за годи ну 
дана тре ба ће нам нови капа ци те ти за 
пре ра ду и товље ње сви ња - каже Неди-
мо вић.

Мини стар ство пољо при вре де и живот-
не сре ди не издво ји ло је око мили јар ду 
дина ра суб вен ци ја за узгој сви ња, одно-
сно 1.000 дина ра по грлу. План је да се 
не изво зи само месо већ и финал ни про-
из во ди, који има ју нај ве ћу додат ну вред-
ност, али је нео п ход на модер ни за ци ја 
фар ми.

- Мора мо да има мо коли чи ну, јер ако 
има те мању коли чи ну цена ауто мат ски 
расте. План је да се сле де ће годи не 
подиг ну нови капа ци те ти, пого то во када 
је реч о сви њар ству, али и у воћар ству и 
повр тар ству. Ми смо изво зи ли годи шње 
300 - 400 тона „беј би бифа“, а има мо 20 
пута веће капа ци те те. Сле де ћи при мер 
ове кла ни це, тре ба ло би да то ради мо и 
са дру гим капа ци те ти ма како би поку ша-

ли да пове ћа мо извоз - иста као је Бра ни-
слав Неди мо вић, мини стар пољо при вре-
де и наја вио фор ми ра ње сек то ра који ће 
се бави ти раз во јем пре ра ђи вач ке инду-
стри је који ће уско сара ђи ва ти са Раз вој-
ном аген ци јом Срби је, чији је посао да 
при вла чи инве сти то ре. 

Гра до на чел ник Срем ске Митро ви це 
Вла ди мир Пет ко вић иста као је да је 
„Митр ос“ зна чај на инве сти ци ја за Град и 
да су се тру ди ли да им мак си мал но 
помог ну.

- Нада мо се да ће што већи број људи 

наћи запо сле ње у „Митро су“, као и да ће 
бити запо сле но још рад ни ка у коо пе рант-
ским фир ма ма. То ће зна чај но олак ша ти 
живот Митров ча ни ма, а ми ћемо и даље 
пома га ти сви ма они ма који су спрем ни да 
уло же свој капи тал - рекао је Пет ко вић.

Пред став ни ци мини стар ства пољо при-
вре де и Гра да Срем ска Митро ви ца, 
после оби ла ска Инду стри је меса 
„Митрос“ бора ви ли су и у дома ћин ству 
Чикић у Заса ви ци I, које се бави сео ским 
тури змом више од јед не деце ни је.

М. Ђ.

Инду стри ја меса „Митрос“ одлу чи ла је 
да отво ри вра та свог пого на за све посе-
ти о це који желе да се уве ре да се пре ра-
да меса несме та но одви ја. Рамо Адро-
вић, гене рал ни дирек тор рекао је да су 
фабри ку отво ри ли за посе те како би 
пока за ли како она изгле да након три 
месе ца од почет ка рада. Посе ти о ци су 
има ли при ли ку да виде и 52 нова про из-

во да, коли ко их тре нут но има.
- Сви који су данас оби шли постро је ње 

могли су да виде нове про из вод не лини је 
као и ону која је наме ње на про из вод њи 
за руско тржи ште. До кра ја месе ца сти же 
и дру га про из вод на лини ја, а 2018. годи-
не и тре ћа. Вред ност тих маши на је изме-
ђу 2,5 и 2,7 мили о на евра - рекао је Адро-
вић.

Дан отво ре них вра та

Када смо говорили како ће 
да изгледа „Митрос“ 
данас, многи су нас 
гледали као да говоримо 
бајке. Данас живимо једну 
такву бајку, а они који су 
некада штрајковали глађу 
јер су остали без 
егзистенције, нашли су 
посао у новом „Митросу“. 
(БРАНИСЛАВ 
НЕДИМОВИЋ, министар 
пољопривреде)

Свесни смо колики је 
значај „Митроса“ за 
Сремску Митровицу и 
трудили смо се да 
помогнемо стварањем 
повољног амбијента за 
рад кланице. Већа 
производња значи већи 
број запослених радника, 
али и већи број 
коопераната и бољи живот 
за њихове породице. 
(ВЛАДИМИР ПЕТКОВИЋ, 
градоначелник Сремске 
Митровице)
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ЖИ ВО РАД ЖИВ КО ВИЋ, СТО ЧАР ИЗ КУ ЗМИ НА

Сви њар ство хра ни по ро ди це
По љо при вред но до ма-

ћин ство Жив ко вић из 
Ку зми на го ди на ма се 

ба ви про из вод њом сви ња. До-
ма ћин Жи во рад Жив ко вић, у 
се лу по зна ти ји под на дим ком 
Жи ка, од 1999. го ди не, на кон 
што на пу шта по сао у бро до-
град њи, по све ћу је се ис кљу-
чи во по љо при вре ди. Та ко је 
из го ди не у го ди ну уве ћа вао 
сточ ни фонд, али и ко ли чи ну 
зе мље ко ју об ра ђу је. Тре нут-
но са 24 ју тра соп стве не и са 
60 ју та ра за ку пље не зе мље 
хра ни 14 кр ма ча и око 220 то-
вље ни ка. Део ово го ди шњег 
ро да ће и про да ти, те му се 
та ко пше ни ца и да ље на ла зи 
у си ло су и че ка бо љу це ну. 

Ку змин је је дан од рет ких се-
ла у Сре му у ко јем се и да ље 
одр жа ва про из вод ња сви ња. 
По зна то је по од го ју сви ња и 
по мно гим ре кор де ри ма у про-
из вод њи, на ро чи то ку ку ру за и 
со је. Мно ги Ку змин ци су из др-
жа ли те шке го ди не у овој вр-
сти по љо при вред не про из вод-
ње и са чу ва ли сви њар ство као 
основ ни из вор при хо да и ег зи-
стен ци је. Ко ли ко су ве за ни за 
сви њар ство го во ри и по да так 
да су 2001. го ди не осно ва ли 
Удру же ње од га ји ва ча сви ња 
„Гра ни чар“.

- У Ку зми ну је на го ди шњем 

ни воу про из вод ња то вље-
ни ка из ме ђу 20.000 и 30.000 
ко ма да. Не ка да смо има ли и 
500 до ма ћин ста ва ко ја су се 
ба ви ла про из вод њом сви ња, 
а да нас се то све ло на не ких 
сто ти нак до ма ћин ста ва, али 
број то вље ни ка ни је опао. Ка-
да смо 2001. го ди не осно ва ли 
Удру же ње од га ји ва ча сви ња, 
циљ нам је био да уна пре-
ди мо сто чар ску про из вод њу, 
про из вод њу свињ ског ме са. 
Реч стру ке, на у ке, ка да смо 
при ме ни ли у на шим обо ри ма 
од мах се ви део по мак. Пр во 
се кре ну ло са сточ ном хра ном, 
а по сле са ге не ти ком, ве штач-
ким осе ме ња ва њем, та ко да 
је до ста то га за ових 16 го ди-
на про ме ње но на бо ље – ка же 
Жив ко вић, ко ји је пред сед ник 
Удру же ња од га ји ва ча сви ња 
„Гра ни чар“.

Жи во рад Жив ко вић на во ди 
да је за све ове го ди не би ло 
ра зних успо на и па до ва у про-
из вод њи, али успе ва ју да оп-
ста ју. 

- Би ло је те шких тре ну та ка, 
пре ви ра ња на тр жи шту, па-
да це на, а 2007. го ди на је би-
ла пре суд на, би ло је пи та ње 
оста ти у тој про из вод њи или 
не. Та да сам дра стич но сма-
њио про из вод њу сви ња, ра-
дио сам са де се так од сто ка-

Сточар из Кузмина Живорад Живковић

У Ку зми ну је про те клог ви кен да по 16. 
пут одр жан Са јам сви ња и по љо-
при вре де ко ји ор га ни зу ју Удру же ње 

од га ји ва ча сви ња „Гра ни чар“ и Ме сна за-
јед ни ца Ку змин, уз по кро ви тељ ство Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца.

Ово го ди шњи са јам отво рио је ми ни-
стар по љо при вре де и заштите животне 
средине Бра ни слав Не ди мо вић, ко ји је 
сто ча ри ма по ру чио да је пред др жа вом 
ве ли ки по сао да се на тр жи шту отво ри 
што ви ше про сто ра за пре ра ду сви ња и 
и да са мим тим бу де и ве ћа по тра жња за 
њи ма. 

- На дам се да ће мо ус пе ти да још бо ље 
уве же мо оне ко ји пре ра ђу ју и ко о пе ран те 
ко ји да ју сво је сви ње али за до бру це ну. 
Наш по сао као др жа ве је да обез бе ди мо 
да оно што се пре ра ди оде на тр жи ште 
ка ко у Ср би ји али и ван гра ни ца на ше зе-
мље. При ча о Сај му сви ња је при ча о про-
из во ђа чи ма ко ји су би ли до ста по го ђе ни 
зад њих 15 го ди на са не ло јал ном кон ку-
рен ци јом, не по сто ја њем кон тро ле, би ли 
су пре пу ште ни са ми се би и вр ло че сто из-
ло же ни ни ским це на ма, те нам се због то-

га сточ ни фонд из го ди не у го ди ну сма њи-
вао. На ма је са да по тре бан је дан за о крет, 
да има мо што ви ше сви ња ко је би ишле 
у пре ра ду. По сао ми ни стар ства је да ула-
же у објек те, гр ла, да ра ди мо у скла ду са 

на уч ним до стиг ну ћи ма и да има мо тр жи-
ште ко јем ће мо по ну ди ти на ше про из во де 
– ис та као је ми ни стар Не ди мо вић.

То ком тро днев не ма ни фе ста ци је, од 2. 
до 4. септембра ор га ни зо ва но је не ко ли-

СА ЈАМ СВИ ЊА И ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ ПО 16. ПУТ У КУ ЗМИ НУ

Бо љи да ни за сто чар ство

Начелник Градске управе за пољопривреду
Владимир Настовић на отварању Сајма
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па ци те та, чи сто да би очу вао 
ге нет ски ма те ри јал. Та да сам 
се окре нуо ви ше ра тар ству и 
по чео сам да по ди жем пар це-
ле под ра тар ским кул ту ра ма, 
јер сам до 2007. го ди не имао 
тек по ло ви ну обез бе ђе ног 
хра ни ва за жи во ти ње. Да нас, 
ка да на пу ним пу не ка па ци те-
те сво јих обо ра, пра си ли шта, 
хра не имам ду пло ви ше, бу де 
и ви шка ко ји мо гу да по ну дим 
тр жи шту. Са да ни су по пу ње ни 
сви ка па ци те ти, ра ди ли смо са 
око 30 кр ма ча, има ли смо око 
500 ко ма да то вље ни ка и око 
100 ко ма да пра са ди да по ну-
ди мо тр жи шту до 2007. го ди-
не, а са да имам упо ла ма ње 
сви ња. Но, про из вод ња је за-

о кру же на, та ко да но вац тро-
шим са мо за ку по ви ну пре мик-
са, ви та мин ско ми не рал них 
до да та ка и за евен туaлно ле-
ко ве и ви та ми не. Има мо ве ћу 
си гур ност ка да су нам ам ба ри 
пу ни, лак ше је про из во ди ти – 
ка же Жи во рад Жив ко вић.

Овај фар мер ре дов но об на-
вља ге нет ски по тен ци јал да би 
по сти гао што бо ље ре зул та те 
на фар ми. Ме ђу тим ка же да је 
пи та ње це не и од но са са кла-
ни ча ри ма, увек нај бол ни ја тач-
ка у сто чар ству. 

- Ге не рал ни ди рек тор „Ми-
тро са“ Ра мо Адро вић је био 
гост на про шлом Сај му сви ња 
и обе ћао је да ће мо до овог 
сај ма по че ти да уго ва ра мо и 

да ће мо има мо ста бил ну про-
из вод њу, ме ђу тим до то га ни је 
до шло. Оче ку је мо да ће ја ко 
бр зо по че ти то уго ва ра ње са 
„Ми тро сом“. Да нас је це на то-
вље ни ка из ме ђу 160 и 165 ди-
на ра за ки ло грам. Али што се 
ти че це не ку ку ру за за оне ко ји 
ку пу ју хра ну, ни је по вољ на као 
што је би ла ла не, ла не је це на 
би ла иста, али је хра на би ла 
јеф ти ни ја. На це ну ко ју смо 
има ли то ком зим ског пе ри о да, 
у тра ја њу од не ких шест ме-
се ци, ра ди ли смо у де бе лом 
ми ну су, про да ва ли смо сви ње 
од 105 па до 125 ди на ра по ки-
ло гра му жи ве ва ге, а и та да је 
про из вод на це на ко шта ла не-
ких 145 до 150 ди на ра, та ко да 

ни смо има ли за ра ду. То је тра-
ја ло шест ме се ци, док је скок 
це не на 190 ди на ра тра јао 
све га де сет да на. Це на ме са 
у рад ња ма је по ску пе ла и пи-
та ње је ка да ће па сти. Ми на 
це не код кла ни ча ра не мо же-
мо да ути че мо – на во ди Жив-
ко вић.

Ка ко се мо гло чу ти нај ве ћи 
про блем у сто чар ству је тај 
што не ма си гур ног и уго во ре-
ног от ку па, че сто се про из во ди 
ка ко Жив ко вић ка же на блеф. 
Це не сви ња ва ри ра ју, те на 
њих про из во ђа чи не мо гу да 
ути чу. Но, Ку змин ци и по ред 
свих ових про бле ма не од у ста-
ју од сви њар ства.   

Биљана Селаковић

Мно ги
Ку змин ци

су из др жа ли
те шке го ди не

и са чу ва ли
сви њар ство
као основ ни

из вор при хо да
и ег зи стен ци је

ко за ни мљи вих до га ђа ја, а сва ка ко је нај-
зна чај ни је би ло пре да ва ње струч ња ка из 
Хо лан ди је на те му сто чар ства, као и из-
ло жба сточ не хра не, по љо ме ха ни за ци је и 
сви ња.

Пред сед ник Удру же ња од га ји ва ча сви-
ња „Гра ни чар“ из Ку зми на Жи во рад Жив-

ко вић је ис та као да је Са јам ис пу нио сва 
оче ки ва ња. 

- Ку змин је не ка да бро јао из ме ђу 20.000 
и 30.000 то вље ни ка го ди шње, а та да се 
око 500 до ма ћин ста ва ба ви ло про из вод-
њом сви ња. Да нас је број од га ји ва ча сви-
ња сма њен на све га 100 фар ме ра, али се 

го ди шња про из вод ња сви ња ни је ме ња-
ла. На ше Удру же ње је ту ка ко би се уна-
пре ди ла сто чар ска про из вод ња, а при ме-
ном на у ке у на шим обо ри ма, ре зул та ти су 
ви дљи ви. На Сај му су при сут ни из ла га чи 
сточ не хра не и по љо ма ши на, јер са до-
бром ме ха ни за ци јом до бро ће мо об ра ди-
ти на ше њи ве, а са до брим и по у зда ним 
ро дом на њи ва ма има ће мо пу не обо ре. 
Ти пу ни обо ри ће до бро до ћи сви ња ма, а 
ка сни је и кла ни ча ри ма – об ја шња ва Жив-
ко вић.  

По др шку овој ма ни фе ста ци ји го ди на ма 
уна зад да је Град Срем ска Ми тро ви ца, те 
је Сај му сви ња при су ство вао и на чел ник 
Град ске упра ве за по љо при вре ду и за-
шти ту жи вот не сре ди не Вла ди мир На сто-
вић.

- Овај тра ди ци о нал ни Са јам сви ња 
мно го зна чи на шим по љо при вред ним 
про из во ђа чи ма, то је од лич на при ли ка за 
раз ме ну ис ку ста ва. Град је ту да по мог не 
ор га ни за то ру – из ја вио је на чел ник На сто-
вић.

Са јам сви ња и по љо при вре де у Ку зми-
ну и ове го ди не је оку пио ве ли ки број сто-
ча ра, про из во ђа ча сточ не хра не и струч-
ња ке из обла сти сто чар ства. Би ла је то 
при ли ка да се раз ме не ис ку ства у про из-
вод њи, али и да се чу ју про бле ми уз га ји-
ва чи ко ји се пре све га од но се на от ку пну 
це ну ме са, ко ја тре нут но из но си 160 ди на-
ра за ки ло грам жи ве ва ге то вље ни ка. 

Ми ни стар Бра ни слав Не ди мо вић у раз го во ру са сто ча ри ма



10 7. SEPTEMBAR 2016.  M NOVINE ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

На чел ник Град ске упра ве 
за са о бра ћај, ко му нал не 
и ин спек циј ске по сло ве 

Ми ро слав Јо ва но вић је на кон-
фе рен ци ји за но ви на ре, одр-
жа ној 1. сеп тем бра пред ста вио 
нов си стем јав ног град ског и 
при град ског пре во за пут ни ка 
на те ри то ри ји Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца. На осно ву прет-
ход но оба вље не сту ди је ко ју 
је из ра дио Фа кул тет тех нич ких 
на у ка из Но вог Са да, уве ден је 
та ко зва ни „Скан ди нав ски мо-
дел“.

Овај но ви мо дел уз не ке од 
по сто је ћих мре жних ли ни ја до-
но си но ве ауто бу ске ру те, ве ћи 
број ауто бу ских ста ја ли шта, 
јеф ти ни је це не ка ра та кроз 
ин те гри са ни зон ски та риф ни 
си стем и ве ћи број по ла за ка 
ауто бу са у оба сме ра. Из вр ше-
на је из ме на на нај оп те ре ће ни-
јој град ској ли ни ји Ла ћа рак – 
Блок Б, уки да њем ста ја ли шта у 
Ше ћер со ка ку, код не ка да шњег 
Сто тек са, где су на ста ја ле гу-
жве, и ње го вим пре ме шта њем 
од 5. сеп тем бра на ста ја ли ште 
ис пред цр кве Све тог Ди ми три-
ја. Уве де на је и но ва ли ни ја Ла-
ћа рак – Ма ла Бо сна, ко ја про-
ла зи кроз Ни ску ули цу, ка ко би 
се сма њи ло пе ша че ње до ста-
ја ли шта пут ни ка из овог де ла 
Ла ћар ка, као и ли ни ја ко ја са о-
бра ћа из ме ђу Ку пер стан дар да 
и Но вог гро бља.

- Нај бит ни је ка да смо уво ди-
ли овај си стем нам је би ло да 
це не ка ра та не по ску пе, та ко 
да су це не за др жа ле исти ни во 
или су сни же не. Тру ди ли смо 
се да и у но вом си сте му за др-
жи мо суб вен ци о ни сан пре воз 
ко ји је по сто јао до са да, ме-
ђу тим у не ким сфе ра ма смо 
га про ме ни ли. Пре воз ће би-
ти суб вен ци о ни сан за уче ни ке 
сред њих шко ла и за по сле не, 
а и да ље ће оста ти бес пла тан 
за рат не вој не ин ва ли де, сле па 

ли ца и њи хо вог пра ти о ца ка да 
је у при су ству сле пог ли ца, де-
цу оме те ну у раз во ју и њи хо ве 
пра ти о це - ре као је Јо ва но вић.

Уве де ни зон ски си стем се 
са сто ји из три зо не, а за сва ку 
зо ну уме сто до са да шњих пре-
ко 70 вр ста ка ра та ку по ва ће 
се три по је ди нач не кар те и то: 
кар та за пу то ва ње у окви ру са-
мо јед не, би ло ко је зо не, чи ја 
це на из но си 50 ди на ра, кар та 
за пу то ва ње из ме ђу две зо не 
(пр ве и дру ге или дру ге и тре-
ће) чи ја це на из но си 110 ди-
на ра и кар та за пу то ва ње кроз 
све три зо не са це ном од 180 
ди на ра. 

Уче ни ци сред њих шко ла ме-
сеч не кар те ће и да ље пла ћа ти 
3.000 ди на ра, али ће за раз ли-

ку од прет ход ног пе ри о да ка да 
су са њом мо гли да пу ту ју са мо 
од ку ће до шко ле, са да мо ћи 
да је ко ри сте за пре воз пре ко 
свих зо на до би ло ког ме ста на 
те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми-
тро ви ца. Це на ме сеч не кар те 
за сред њо школ це из Ла ћар ка, 
Ма чван ске Ми тро ви це и Срем-
ске Ми тро ви це, ме ста у пр вој 
зо ни, ће из но си ти 1.600 ди на-
ра. Пен зи о не ри, ко ји до са да 
ни су пла ћа ли пре воз, од са да 
ће пла ћа ти део тро шко ва це не 
кар те ко ји из но си 500 ди на ра 
за ме сеч ну кар ту у пр вој зо ни.

Це на нај ску пље ме сеч не 
кар те је 5.400 ди на ра и са њом 
је мо гу ће пу то ва ти јав ним пре-
во зом у окви ру све три зо не.

 У. Р.

ПРЕД СТА ВЉЕН НОВ СИ СТЕМ ЈАВ НОГ ГРАД СКОГ ПРЕ ВО ЗА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Уки да се ста ја ли ште
код Сто тек са

Град на ста вља да суб вен ци-
о ни ше пре воз уче ни ка основ-
них и сред њих шко ла, а но ви не 
су уво ђе ње зон ског та риф ног 
си сте ма, ко ји ће ути ца ти на 
ни жу це ну пре во за, као и уво-
ђе ње по јед но ста вље не про це-
ду ре из ра де го ди шње ђач ке 
по ка зне кар те.

- Ро ди те љи ће, у за ви сно сти 
од ме ста ста но ва ња, ку по ва ти 
кар ту за зо не ко је де те тре ба 
да про ђе до шко ле. То је до ста 
јеф ти ни је у од но су на сва 
прет ход на ре ше ња - из ја ви ла 
је Мир ја на Пје вац, на чел ни ца 
Град ске упра ве за обра зо ва-
ње.

Град ска упра ва за обра зо ва-
ње оба ве шта ва све ро ди те ље 
чи ја су де ца уче ни ци сред њих 
шко ла (осим уче ни ка Шко ле за 
основ но и сред ње обра зо ва ње 
„Ра ди вој По по вић“), а има ју 
Ре ше ња о ка те го ри за ци ји или 
Ми шље ње ин тер ре сор не 

ко ми си је да до ђу у пе ри о ду од 
5. до 9. сеп тем бра у Град ску 
упра ву за обра зо ва ње ра ди 
еви ден ти ра ња и оства ри ва ња 
пра ва на бес пла тан јав ни град-
ски и при град ски пре воз до 
сво је уста но ве. Уз при ја ву оба-
ве зно по не ти Ре ше ње или 
Ми шље ње.

На ја вље но је и да ће Град 
на ста ви ти да фи нан си ра, 
по ред свог оба ве зног де ла и 
део тро шко ва бо рав ка у Пред-
школ ској уста но ви „Пче ли ца“ 
за де те тре ћег, од но сно че твр-
тог ре да ро ђе ња у из но су од 
3.820 ди на ра за це ло днев ни и 
850 ди на ра за по лу днев ни 
бо ра вак. Но ви на у оства ри ва-
њу овог пра ва је да ро ди тељ/
ста ра тељ по ред обра сца Зах-
те ва при ла жу са мо очи та ну 
лич ну кар ту или ње ну ко пи ју а 
сву оста лу по треб ну до ку мен-
та ци ју при ба вља Град ска 
упра ва за обра зо ва ње.

Суб вен ци о ни сан пре воз

На чел ник
Ми ро слав Јо ва но вић
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ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈА ЗА ДРЖАВНО ПО ЉО ПРИ ВРЕД НО ЗЕ МЉИ ШТЕ У РУ МИ

Сла бо ин те ре со ва ње се ља ка

У рум ској оп шти ни пр ви круг ли ци-
та ци је је одр жан од 29. ав гу ста до 
2. сеп тем бра, а у 17 ка та стар ских 

оп шти на ове го ди не је у за куп по ну ђе но 
457,71 хек тар по љо при вред ног зе мљи-
шта у др жав ној сво ји ни. У овом пр вом 
кру гу је из ли ци ти ра но све га 86,7 хек та-
ра, док је за дру ги круг пре о ста ло 371 
хек тар.

Ка ко про шле го ди не ни је би ло ли ци-
та ци је, ло кал на са мо у пра ва би ла ду жна 
да при ку пи про сеч не це не из окол них оп-
шти на. На осно ву њих од ре ђе на је про-
сеч на це на за рум ску оп шти ну ко ја из но-
си 423,85 евра по хек та ру, што од го ва ра 
њи ви дру ге кла се. Ло кал на са мо у пра ва 
се опре де ли ла да, у скла ду са За ко ном, 
по чет ну це ну ума њи за 20 про це на та и 
да она бу де 339,08 евра. Би ло је че ти-
ри ши фре над ме та ња за воћ ња ке, три у 
Сте ја нов ци ма и јед на у Гра бов ци ма. Три 
ши фре над ме та ња су би ла за риб ња ке 
(две у Сте ја нов ци ма и јед на у Гра бов ци-

ма). Те пар це ле се да ју на знат но ду жи 
пе ри од - на 30 или 40 го ди на, док се сва 
оста ла зе мља да је у за куп на го ди ну да-
на.

На ли ци та ци ју се, у од но су на ра ни је 
го ди не, при ја вио ма ли број за ин те ре со-
ва них ра та ра, а нај ве ће ин те ре со ва ње 
је би ло тре ћег да на јав ног над ме та ња 
за зе мљи ште у Пла ти че ву, Ни кин ци ма и 
Бу ђа нов ци ма.

- По ну да је да ле ко ма ња у од но су на 
прет ход не го ди не. Укуп но има мо 52 по-
ну де за све оне ши фре над ме та ња. 
По чет на це на је ви со ка и она је на не-
ки на чин на мет ну та од стра не ре сор ног 
Ми ни стар ства и то је уз усит ње ност пар-
це ла раз лог сма ње ном ин те ре со ва њу 
по љо при вред ни ка. По је ди не пар це ле 
из но си ле су све га 700 ква драт них ме-
та ра и не ма за ин те ре со ва них по љо при-
вред ни ка за та ко ма ле об ра ди ве по вр-
ши не, док су ско ро све ве ће пар це ле 
из ли ци ти ра не - ис ти че  за ме ни ца пред-

сед ни ка Ко ми си је за до де лу др жав ног 
по љо при вред ног зе мљи шта у за куп Та-
ња Дро бац.

То ком ли ци та ци је је ди но се за зе мљу 
у Бу ђа нов ци ма од ви ја ло пра во над ме та-
ње, па се од по чет не це не 33.090 ди на ра 
јав ним над ме та њем сти гло до це не од 
44.090 ди на ра, док је сво оста ло зе мљи-
ште оти шло по по чет ној це ни.

Та ња Дро бац сма тра да ће ин те ре со-
ва ње би ти да ле ко ве ће у дру гом кру гу.

- Пре све га за то што ће це не у дру гом 
кру гу би ти до дат но ума ње не за 20 про-
це на та и ве ру је мо да ће то ути ца ти на 
ве ћи од зив по љо при вред них про из во ђа-
ча – ре кла је Та ња Дро бац.

Ра та ри су не за до вољ ни, то се ви де ло 
и на ли ци та ци ји, јер сто ча ри има ју пра во 
пре чег за ку па па је оста ло ве о ма ма ло 
зе мљи шта и то ло ши јег ква ли те та за ли-
ци та ци ју, а це не су ви со ке. 

То по твр ђу ју и ре чи Ра до ва на Ли ли ћа 
из Бу ђа но ва ца. 

- Из ли ци ти рао сам око 11,5 хек та ра, 
а имам сво је зе мље око 40 хек та ра. Ба-
вим се про из вод њом жи та, ку ку ру за и 
со је. Ми смо у до ста ло ши јем по ло жа-
јем у од но су на сто ча ре, ми слим да ни-
је по ште но пре ма ра та ри ма што је та ко 
по де ље но зе мљи ште. У бу ђа но вач ком 
ата ру смо ове го ди не са мо нас дво ји ца 
из ли ци ти ра ли зе мљи ште, а ра ни јих го-
ди на нас је би ло и ви ше од 30 ко ји смо 
ли ци ти ра ли. Це не су ка та стро фа - за пе-
ту и ше сту кла су, по чет на це на је би ла 
32.000 и 37.000 ди на ра, а не ки сто ча ри 
су до би ли зе мљу по 140 евра, и то бо-
љу не го ову. Тре ба да се ви ди ко је пра-
ви сто чар и да се по шту је за кон - ко има 
сво ју зе мљу, за то ли ко да му се од би је, 
а да оста так мо же да ли ци ти ра, а да ин-
спек ци ја иде и да ви ди ко има и ко ли ко 
ствар но има сто ке и ко ли ко за то до би ја 
зе мље по пра ву пре чег за ку па – сма тра 
Ли лић.

С. Џа ку ла
НЕЗАДОВОЉНИ ЦЕНАМА:
По љо при вред ник Ра до ван Ли лић 

МАЊА ПОНУДА: За ме ни ца
пред сед ни ка Ко ми си је Та ња Дро бац

У за куп је
по ну ђе но

457,71 хек тар
по љо при вред ног

зе мљи шта
у др жав ној сво ји ни. 

У пр вом кру гу је
из ли ци ти ра но

све га 86,7
хек та ра, док је

за дру ги круг
пре о ста ло
371 хек тар
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СТА РА ПА ЗО ВА: Награђени најуспешнији ђаци и наставници

Бу дућ ност гра да у 
ко ју тре ба ула га ти
Срећ не су оп шти не 

ко је има ју ова кав 
по тен ци јал зна ња и 
мла до сти, за то вам 

се ва ша ло кал на 
са мо у пра ва

за хва љу је на ра ду 
и ре зул та ти ма, 

ис та као је за ме ник 
пред сед ни ка 

Оп шти не Ста ра 
Па зо ва Ми лан

Бе а ра то ком
све ча не до де ле 

на гра да нај бо љим 
уче ни ци ма и

њи хо вим
мен то ри ма

Сто осам де сет уче ни ка и 60 
на став ни ка из основ них и 
сред њих шко ла са те ри то-

ри је оп шти не Ста ра Па зо ва у 
сре ду, 31. ав гу ста на гра ђе но је за 
по стиг ну те успе хе на све ча ном 
ску пу ко ји је ор га ни зо ва ла ло кал-
на са мо у пра ва. Нај бо љи ма 
на гра де су уру чи ли Ми лан Бе а-
ра, за ме ник пред сед ни ка Оп шти-
не Ста ра Па зо ва и Жељ ко Шо ла-
ја, на чел ник Оде ље ња за дру-
штве не де лат но сти. Ме ђу на гра-
ђе ни ма су 83 но си о ца ди пло ме 
„Вук Ка ра џић“, од то га 14 уче ни ка 
ге не ра ци је из 10 основ них и 
че ти ри сред ње шко ле. На гра де 
су до би ла и 64 уче ни ка ко ји су на 
так ми че њи ма из број них на став-
них пред ме та, кул ту ре и спор та 
оства ри ли за па же не ре зул та те.

За ме ник пред сед ни ка Оп шти-
не Ми лан Бе а ра че сти та ју ћи 
ђа ци ма ис та као је да се по но си 
ре зул та ти ма ко је су ови мла ди 
љу ди по сти гли у прет ход ном 
пе ри о ду, као и да Оп шти на оче-

ку је да ће и да ље оства ри ва ти 
успе хе и по ста ти но си о ци да љег 
раз во ја за јед ни це.

- Сви ви сте по нос сво јих 
ро ди те ља, сво јих шко ла, али и 
це ле на ше оп шти не. По тру ди ли 
смо се да и ове го ди не на гра ди-
мо ваш рад и труд, мо гу да вам 
по ру чим да на ста ви те у том сме-
ру, јер сте ви бу дућ ност оп шти не 
Ста ра Па зо ва - ис та као је Бе а ра 
обра ћа ју ћи се уче ни ци ма, њи хо-
вим мен то ри ма и ро ди те љи ма.

Оп шти на Ста ра Па зо ва је 
та блет ра чу на ром, мп3 пле је ром 
и по хвал ни цом на гра ди ла 14 
ђа ка ге не ра ци је и то: Је ле ну 
Со ко ло вић из ОШ „Бо шко Пал ко-
вље вић Пин ки“, Је ле ну Ерак из 
ОШ „Си ме он Ара ниц ки“, Ма ју 
Опав ски из ОШ „Хе рој Јан ко 
Чме лик“ и Де ја на Жив ко ви ћа из 
ОШ „Ан тон Ска ла“ из Ста ре 
Па зо ве, Јо ва ну Гу то вић из ОШ 
„Раст ко Не ма њић Све ти Са ва“ 
из Но ве Па зо ве, Та ма ру Ђу кић 
из Но вих Ба но ва ца, Ду ша на 

Мур га шког из Ста рих Ба но ва ца, 
Хе ле ну Ши ље го вић из Бе ле ги-
ша, Сте фа на Бла жи ћа из Вој ке, 
Мар ка Ар се ни је ви ћа из Го лу би-
на ца, Зо ра на Јо ва но ви ћа из ста-
ро па зо вач ке Гим на зи је, Ми ла на 
Га ле чи ћа из Еко ном ско-тр го вин-
ске шко ле, Са ву Уро ше ви ћа из 
Тех нич ке шко ле и Сла ви цу Лу кач 
из ОСШ „Ан тон Ска ла“ у Ста рој 
Па зо ви.

За осво је но пр во ме сто на 
ме ђу на род ним так ми че њи ма пет 
уче ни ка до би ло је нов ча не 
на гра де у из но су од 10.000 ди на-
ра, за дру го ме сто три уче ни ка је 
до би ло по 9.000 ди на ра. Нов ча-
не на гра де до би ли су и осва ја чи 
пр ва три ме ста на ре пу блич ким 
и окру жним так ми че њи ма. Са по 
5.000 ди на ра на гра ђе но је 48 
на став ни ка ко ји су би ли мен то ри 
нај бо љим уче ни ци ма, а 12 
на став ни ка и два вас пи та ча је, 
по пре по ру ци на став нич ких 
ве ћа,  на гра ђе но књи га ма и 
по хвал ни ца ма. М. Ђ.

Ми лан Бе а ра, за ме ник пред сед ни ка
Оп шти не Ста ра Па зо ва уручује награду

ПА ЗО ВАЧ КИ БА ЗЕ НИ

За вр ше на 
се зо на 

Зва нич но је 31. ав гу ста за вр-
ше на ку па ли шна се зо на на 
па зо вач ким ба зе ни ма за 2016. 
го ди ну. Вре мен ске при ли ке 
сма њи ле су овог ле та по се ће-
ност, а у вре ле да не, ка да је 
ба зен био пун ку па ча, оно што 
је нај ва жни је, са аспек та без-
бед но сти је све про те кло на 
нај бо љи мо гу ћи на чин. У овој 
се зо ни ни је би ло ни при чи ње-
них ве ли ких ште та. За два 
ме се ца, ко ли ко је ра дио ба зен, 
про да то је ви ше од 15.000 ка ра-
та, а ба зен је по се ти ло и ви ше 
љу ди, јер се у број ка ра та не 
ра чу на ју ли ца ко ја на ба зен 
до ла зе бес плат но, од но сно 
де ца пред школ ског уз ра ста, тј. 
до се дам го ди на ста ро сти.

Ј. К.

ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈА
СТА РА ПА ЗО ВА

Пе ти ро ђен дан 

Пр вог сеп тем бра 2011. го ди-
не еми то ва њем пр ве ин фор ма-
тив не еми си је Днев ник по че ла 
је са ра дом Те ле ви зи ја Ста ра 
Па зо ва. Пет го ди на Те ле ви зи ја 
Ста ра Па зо ва одо ле ва свим 
иза зо ви ма и ин фор ми ше гра ђа-
не оп шти не Ста ра Па зо ва о 
нај ва жни јим до га ђа ји ма и сер-
ви сним ин фор ма ци ја ма од но-
сно ин фор ма ци ја ма ко је гра ђа-
ни не мо гу да чу ју на на ци о нал-
ним ме ди ји ма. Сва ке го ди не у 
скла ду са сво јим мо гућ но сти ма 
уна пре ђу је и мо дер ни зу је сво ју 
опре му, а од да нас про грам 
еми ту је и у 16:9 фор ма ту. Те ле-
ви зи ја Ста ра Па зо ва је на кон 
при ва ти за ци је оста ла са знат но 
ма њим бро јем за по сле них што 
се ни је од ра зи ло на ква ли тет 
про гра ма и број еми си ја. Не дав-
но су по ста ли и зва нич но до пи-
сни штво по кра јин ског јав ног 
сер ви са, што је још је дан до каз 
опре де ље но сти свих за по сле-
них да пла си ра ју што ква ли тет-
ни ји про грам.  А. К.
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УДРУ ЖЕ ЊЕ РАТ НИХ 
ВОЈ НИХ ИН ВА ЛИ ДА

Зло у по тре ба 
име на

Удру же ње рат них вој них 
ин ва ли да (УР ВИ), оп штин ска 
и по кра јин ска ор га ни за ци ја, 
не ма ни ка кве ве зе са по зи ви-
ма ко ји су ис так ну ти на не ко-
ли ко ме ста у Ста рој Па зо ви, а 
ко ји ма се рат ни ве те ра ни 
по зи ва ју на са ста нак у ве зи 
ис пла те днев ни ца, из ја вио је 
Ми ле Ко зли ца, пред сед ник 
Удру же ња рат них вој них ин ва-
ли да Вој во ди не и Оп шти не 
Ста ра Па зо ва. 

Ко зли ца је ре као да ће уско-
ро би ти до ступ ни ре зул та ти 
обим не ис тра ге ко ју спро во де 
ор га ни уну тра шњих по сло ва у 
ве зи зло у по тре ба име на и 
пе ча та ор га ни за ци је рат них 
вој них ин ва ли да, али и у ве зи 
зло у по тре бе сред ста ва ко ја су 
из ра зних из во ра сти за ла за 
по ро ди це уне сре ће них у ра то-
ви ма, а за вр ша ва ла су у при-
ват ним џе по ви ма.

ЦРВЕНИ КРСТ

Крв да ло
69 гра ђа на

У ак ци ји до бро вољ ног 
да ва ла штва кр ви оп штин ске 
ор га ни за ци је Цр ве ног кр ста 
Ста ра Па зо ва и Ин сти ту та за 
тран сфу зи ју кр ви из Бе о гра-
да, у Ста рој Па зо ви 30. ав гу-
ста је уче ство ва ло 79 гра ђа-
на, од че га је 69 да ло крв, 
из ја ви ла је Ја сна Пе тро вић 
Жив ко вић из Цр ве ног кр ста. 
Ак ци ји ко ја је спро ве де на 
ис пред згра де Оп шти не ода-
зва ло се и 25 же на до бро-
вољ них да ва ла ца.

М. М.

НОВ РЕНД ГЕН АПА РАТ У МИ ТРО ВАЧ КОЈ БОЛ НИ ЦИ 

Бр жи и лак ши пре гле ди

Оп шту бол ни цу у Срем-
ској Ми тро ви ци у по-
не де љак, 5. сеп тем-

бра по се тио је по кра јин ски 
се кре тар за здрав ство др 
Зо ран Гој ко вић и ди рек тор 
Упра ве за ка пи тал на ула га-
ња Вој во ди не Не дељ ко Ко-
ва че вић по во дом зва нич ног 
по чет ка ра да у но вим про-
сто ри ја ма, са но вом опре-
мом за ренд ген ди јаг но сти ку, 
Слу жбе за ра ди о ло шку ди-
јаг но сти ку. 

Реч је о ком плет но ре но-
ви ра ним и адап ти ра ним про-
сто ри ја ма (кли ма ти за ци ја, 
вен ти ла ци о ни си стем, нов 
елек тро - ин ста ла ци о ни си-
стем, као и сви нео п ход ни 
гра ђе вин ски ра до ви и уград-
ња олов них пло ча). Ове ра-
до ве фи нан си ра ла је Оп шта 
бол ни ца Срем ска Ми тро ви-
ца, соп стве ним сред стви ма 
у из но су од око два ми ли-
о на ди на ра. У јед ној од три 
но ве про сто ри је сме штен је 
нов ренд ген апа рат, док су у 
дру ге две ко манд ни си стем 
и цен тар за ди ги та ли за ци-
ју сли ке. Нов ренд ген апа-
рат са пра те ћим си сте ми ма 
обез бе ђен је сред стви ма 
Упра ве за ка пи тал на ула га-
ња АП Вој во ди не, у вред но-
сти 8.520.000 ди на ра. 

Вр ши лац ду жно сти ди-
рек то ра Оп ште бол ни це др 
Жив ко Вр цељ ре као је да ће 
се на бав ком но вог апа ра та 

знат но по пра ви ти ква ли тет 
услу га. 

- Пу шта њем у рад но вог 
ренд ген апа ра та и адап та ци-
јом про сто ри ја ко је су по треб-
не за рад истог, знат но ће се 
по пра ви ти ква ли тет услу га 
Оде ље ња за ра ди о ло ги ју, а 
са мим тим сма њи ти и ли сте 
че ка ња – ре као је Вр цељ и 
за хва лио се По кра јин ском 
се кре та ри ја ту за здрав ство, 
као и Упра ви за ка пи тал на 
ула га ња на до на ци ји. 

До цент др Зо ран Гој ко-
вић, по кра јин ски се кре тар за 
здрав ство под се тио је, да је 
Оп шта бол ни ца у Срем ској 
Ми тро ви ци жи ла ку ца ви ца 
чи та вог Срем ског ре ги о на. 

- Ве о ма је бит но и зна чај-
но да Оп шта бол ни ца има 
до бру ме ди цин ску опре му 

и да мо же да се пру жи аде-
кват на ди јаг но сти ка и ле че-
ње па ци је на та. С тим у ве зи 
ће По кра јин ски се кре та ри јат 
за здрав ство и По кра јин ска 
вла да мак си мал но у на ред-
ном пе ри о ду учи ни ти све на-
по ре да се што бо ље и што 
ква ли тет ни је опре ми Оп шта 
бол ни ца у Срем ској Ми тро-
ви ци – из ја вио је Гој ко вић. 

Не дељ ко Ко ва че вић, ди-
рек тор Упра ве за ка пи тал на 
ула га ња ис та као је да је ова 
упра ва у срем ско ми тро вач-
ку бол ни цу до са да уло жи ла 
пре ко 100 ми ли о на ди на ра, 
од то га 59 ми ли о на за адап-
та ци ју ин тер ног оде ље ња и 
45 ми ли о на за опре му. Он је 
на ја вио да ће се и у бу дућ но-
сти на ста ви ти са ула га њем у 
здрав ство, уз по моћ По кра-
јин ске вла де у са рад њи са 
По кра јин ским се кре та ри ја-
том за здрав ство. 

На чел ни ца Слу жбе за ра-
ди о ло шку ди јаг но сти ку др 
Ми ли ца То дић на ве ла је да 
ће од са да јед но став ни је и 
лак ше сни ма ти па ци јен те 
ко ји су тра у ма ти зо ва ни, не-
по крет ни и ве за ни за ко ли ца 
или кре вет.   

У Слу жби за ра ди о ло шку 
ди јаг но сти ку ми тро вач ке 
бол ни це го ди шње се ура ди 
бли зу 37.000 ренд ген ди јаг-
но стич ких про це ду ра.

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

Оби ла зак но вих про сто ри ја  

Др ЖИВКО ВРЦЕЉ: 
Смањиће се листе чекања



14 7. SEPTEMBAR 2016.  M NOVINE ПОЛИТИКА И ЕСТРАДА

ГОРАН ЈЕШИЋ И МАРИЈАН РИСТИЧЕВИЋ

По пу лар ни као пе ваљ ке, 
убе дљи ви као глум ци 

Оп шти на Ин ђи ја има убе дљи во нај ви ше по ли ти ча ра естрад ног ти па по гла ви ста-
нов ни ка, од ко јих су ши рој јав но сти нај по зна ти ји Го ран Је шић, не ка да шњи „гра до на-
чел ник“ и Ма ри јан Ри сти че вић, ве чи ти зе мљо рад ник ко ји се у сло бод но вре ме ба ви 
по ли ти ком (или је то обр ну то?). У Ин ђи ји при ча ју да су њих дво ји ца не кад би ли 
до бри дру га ри, али су се у ме ђу вре ме ну по сва ђа ли, али не због по ли ти ке, или же на. 
Да нас су обо ји ца у срп ском пар ла мен ту, па мо гу си ти да се ис при ча ју, а да то уз гред 
пре но си и те ле ви зи ја. Баш као у не ком ри ја ли ти ју, на при мер „Фар ми“ или не чем 
слич ном…

Ле то је при кра ју, вла да је фор ми-
ра на и са да мо же мо да на ми ру 
ужи ва мо у пре но си ма из Скуп-

шти не Ср би је, Фар ме, Па ро ва и оста-
лих ри ја ли ти де сти на ци ја. За нас 
Срем це, по себ но су ми ли & дра ги 
ов да шњи пред став ни ци, а Оп шти на 
Ин ђи ја сва ка ко пред ња чи по убе дљи-
во нај ве ћем бро ју по ли ти ча ра естрад-
ног ти па по гла ви ста нов ни ка. Два 
ра сна при мер ка по ли ти ча ра ко ји ма на 
ме диј ском реј тин гу мо гу да за ви де и 
глум ци и пе ваљ ке, без сум ње су не ка-
да шњи „гра до на чел ник“ Ин ђи је Го ран 
Је шић и вр сни ин ди ви ду ал ни по љо-
при вред ни про из во ђач ко ји се у сло-

бод но вре ме ба ви по ли ти ком Ма ри јан 
Ри сти че вић. 

Го ран Је шић, по сла ник је у Скуп шти-
ни Ср би је и пот пред сед ник Де мо крат-
ске стран ке, од но сно оно га што је од 
ње оста ло. У јав но сти је по стао по знат 
по сле 5. ок то бра 2000. го ди не, ка да је 
би ран за пред сед ни ка ин ђиј ске оп шти-
не, а на исту функ ци ју је би ран 2004. и 
2008. го ди не. До бит ник је ра зних при-
зна ња ко ја има ју мар ке тин шки ефе кат 
и за ко је се ка же да има ју сво ју це ну, а 
јед на штам па на по лу бил тен ска ствар, 
ко ја се пред ста вља као но ви не ло кал-
не про ве ни јен ци је, про гла си ла га је за 
„ну ме ро уно“(!?) Што му до ђе пан дан 

за „бро ја Је дан“ из стри по ва о Ала ну 
Фор ду… По след ње од број них при зна-
ња сти гло је од НА ЛЕД-а, што се укла-
па у ње гов имиџ про а ме рич ког пи том-
ца на стал ном ра ду у Ср би ји. До тич на 
ор га ни за ци ја га је 2011. го ди не про гла-
си ла за „Ре фор ма то ра го ди не“. Док је 
2012. од стра не Пр ве европ ске ку ће 
про гла шен за „Нај е вро пља ни на“, ма 
шта то зна чи ло.

По след ња функ ци ја, сем стра нач ке, 
би ла му је пот пред сед ник Вла де Вој-
во ди не и по кра јин ски се кре тар за 
по љо при вре ду. 

На род на из ре ка ка же: „Што бли же 
зо ри, го сти све го ри“, а слич но ва жи и 

Го ран Је шић, пот пред сед ник Де мо-
крат ске стран ке. По сла ник Де мо-
крат ске стран ке у На род ној скуп шти-

ни Ре пу бли ке Ср би је. Пред сед ник Срем-
ског окру жног од бо ра ДС. Пред сед ник 
Ре сор ног од бо ра ДС за по љо при вре ду, 
во до при вре ду и шу мар ство.

Ро ђен је 3. ав гу ста 1974. го ди не у 
Срем ској Ми тро ви ци.

Основ ну и сред њу шко лу за вр шио је у 
Ин ђи ји. Ди пло ми рао на По љо при вред-
ном фа кул те ту у Но вом Са ду. За вр шио је 
спе ци ја ли стич ки курс на те му „Јав на 
по ли ти ка“ Фа кул те та по ли тич ких на у ка 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

По ли тич ки је ак ти ван од 1996. го ди не 
ка да је осно вао оп штин ску ор га ни за ци ју 
Гра ђан ског са ве за Ср би је у Ин ђи ји. На 
ло кал ним из бо ри ма у сеп тем бру 2000. 
го ди не ди рект но је иза бран за од бор ни ка 
Скуп шти не оп шти не Ин ђи ја, а за тим и за 
пред сед ни ка Оп шти не, та да нај мла ђег у 
Ср би ји. Од та да, то ком про те кле де це ни-
је Го ра на Је ши ћа гра ђа ни оп шти не Ин ђи-
ја би ра ли су на исту функ ци ју у још два 
ман да та (2004 и 2008). 

ЈЕ ШИЋ УДА РИО НА МАН ДА ТА РА: 
Рат због Ву чи ће вог екс по зеа!

БЕ О ГРАД - Одав но је по зна то да пот-
пред сед ник Де мо крат ске стран ке Го ран 
Је шић има оштар је зик и да не ште ди ни 
сво је по ли тич ке про тив ни ке ни но ви на ре. 

Је шић је овог пу та па жњу усме рио на екс-
по зе ко ји пи ше ман да тар за са став но ве 
вла де Алек сан дар Ву чић.

„А тај скуп глу по сти на 200 стра на ко је 
на зи ва екс по зе ом, а би ће штам пан у бар 
300 при ме ра ка, мо гао би по школ ским 
то а ле ти ма да по слу жи уме сто то а лет-па-
пи ра“, на пи сао је он. 

Ре ак ци ја на пи са ње функ ци о не ра ДС-а 
сти гла је од пот пред сед ни це Срп ске 
на пред не стран ке Ма ри је Об ра до вић, 
ко ја је на ве ла да је он не ва спи тан.

„Је шић је не ва спи тан, др зак и прост. 
Екс по зе о ко јем го во ри за ње га је шпан-
ско се ло и не чу ди што га пла ши са др жи-
на, али и обим тек ста“, ка за ла је она, 
до да ју ћи да се обич но ка да не што не 
раз у ме мо то га пла ши мо. „Пред ла жем 
Го ра ну Је ши ћу да екс по зе не са мо про чи-
та, већ и да на у чи по је ди не де ло ве на па-
мет, ка ко би и он по не кад умео не што 
па мет но да ка же“, за кљу чи ла је Об ра до-
ви ће ва, писала је Правда фебруара 2016. 
године.

ОТВО РЕН СУ КОБ У ДС: Је шић и Пај-
тић „ра ту ју“ на „Тви те ру“

БЕ О ГРАД - Рас пра ва пот пред сед ни ка 
Де мо крат ске стран ке Го ра на Је ши ћа са 

пред сед ни ком стран ке Бо ја ном Пај ти ћем 
на „Тви те ру“, до ве ла је до уси ја ња иона ко 
ло ше од но се у вр ху де мо кра та.

На кон што је у јав ност до спе ла при ча о 
то ме да је ди рек тор ДС Амир Би сли ми 
оп ту жио Је ши ћа да је при сво јио 60.000 
евра стра нач ких до на ци ја, Је шић је у 
не де љу јав но по звао Пај ти ћа да за ка же 
сед ни цу пред сед ни штва.

„Ваљ да се не ће мо пра ви ти мр тви и 
за ка за ћеш сед ни цу пред сед ни штва ове 
не де ље да се раз ја сне ства ри“, по ру чио 
је Је шић пред сед ни ку сво је стран ке.

Пај тић је од го во рио пи та њем: „Из гу био 
мој број, пот пред сед ни че?“

Је шић је ра ни је упу тио пи смо глав ном 
од бо ру ДС са истим зах те вом. Он ин си-
сти ра да пре ста не, ка ко ка же, хај ка у 
та бло ди ма за ко ју је уве рен да је по те кла 
из стран ке. С дру ге стра не, пре ма ин фор-
ма ци ја ма, део стра нач ких функ ци о не ра 
тра жи да се ис пи та ју тврд ње о 60.000 
евра „не ста лих“ до на ци ја.

Пр ви чо век де мо кра та ни је же лео да 
од го во ри на пи та ње да ли се, по сле пре-
пи ске на „Тви те ру“, ипак чуо са сво јим 
са рад ни ком.

- Уну тар стра нач ке ства ри не ћу ко мен-
та ри са ти у јав но сти - крат ко је по ру чио 
Пај тић.

Горан Јешић

ПРИПРЕМИО: Владимир Ћосић
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Ма ри јан Ри сти че вић (ро ђен 1. мар-
та 1958. у Зе му ну) је по ли ти чар и 
од 1996. го ди не је био се кре тар 

Ко а ли ци је „Вој во ди на“, а од 2002. је 
пред сед ник На род не се љач ке стран ке. 
За вр шио је Ви шу шко лу ор га ни за ци је 
ра да, жи ви у Но вим Кар лов ци ма. 

Био је пред сед нич ки кан ди дат На род-
не се љач ке стран ке на из бо ри ма за 
пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је 2004. 
го ди не и на из бо ри ма 2008. го ди не. 
Ма ри јан Ри сти че вић је пред сед ник 
На род не се љач ке стран ке од 1999. го ди-
не.

НО ВА БЛА МА ЖА Ма ри јан Ри сти че-
вић: Ја сам, бре, на њи ву ишо пу зе ћи!

Он је име но ван за пред сед ни ка Од бо-
ра за по љо при вре ду, а ква ли фи ка ци ју је 
пот кре пио го ди на ма про ве де ним на се лу.

Маријан Ристичевић, председник 
Народне сељачке странке (НСС), 
избламирао се јуче, кад је приликом 
именовања за пред сед ни ка скуп штин-
ског Од бо ра за по љо при вре ду, во до при-
вре ду и шу мар ство, ис та као да га за ову 
од го вор ну функ ци ју пре по ру чу је то што 
је на „њи ви на у чио да пу зи“.

На и ме, Ри сти че вић, по сла ник с ли сте 

Алек сан дар Ву чић - Ср би ја по бе ђу је, 
при ли ком име но ва ња по де лио је с чла-
но ви ма Од бо ра за по љо при вре ду и де та-
ље из сво је би о гра фи је, али и из свог 
ин тим ног жи во та, с по себ ним освр том на 
де тињ ство.

- Због не до стат ка об да ни шта ро ди те-
љи су ме, кад сам био де те, во ди ли на 
њи ву. На њи ву сам ишао и пу зе ћи - 
по хва лио се Ри сти че вић, сма тра ју ћи да 
га то што је на ора ни ци про во дио мно го 
вре ме на пре по ру чу је за пр вог чо ве ка 
Од бо ра за по љо при вре ду.

Он је на ја вио и да ће на днев ном ре ду 
сле де ће сед ни це би ти рас пра ва о бо ле-
сти квр га ве ко же јер је, „пре ма по да ци ма 
ко ји ма рас по ла же, до са да због те бо ле-
сти уби је но око 400 гр ла сто ке“.

- На сед ни ци ће се при ча ти и о ме ра ма 
про тив град не за шти те, као и о ме ра ма 
за пре лев ман, јер 30. ју на ис ти че за шти-
та до ма ћих про из во да од мле ка и ме сних 
пре ра ђе ви на, од но сно уки да се так са за 
увоз ових про из во да - по жу рио је Ри сти-
че вић да се по хва ли сво јом струч но шћу.

Ри сти че вић је за Ку рир об ја снио да је 
о „сво јој би о гра фи ји при чао јер су не ки 
чла но ви од бо ра из ра зи ли сум њу у ње го-
ву струч ност“.

- А ствар но је исти на да сам ја по љо-

Ка ко Но во сти са зна ју, кан ди дат за 
но вог пред сед ни ка стран ке Дра ган Шу та-
но вац, у овом су ко бу др жи се по стра ни. 
Ка ко на во де из во ри, он не же ли да се 
ме ша јер је за бри нут ка кве ће по сле ди це 
то оста ви ти на већ озбиљ но уз др ма ну 
стран ку ко ју уско ро оче ку је и но ви из бор 
ру ко вод ства.

За бри ну тост де ли и ве ли ки део ру ко-
вод ства и мно ги функ ци о не ри су за па ње-
ни и љу ти што се уну тар стра нач ки су ко би 
из но се у јав ност.

Дра ган Шу та но вац за по чео је кам па њу 
за ли дер ску по зи ци ју на стра нач ком ску пу 
у Ни шу. По ред чла но ва стран ке ко ји га 
по др жа ва ју, ску пу је при су ство вао и про-
фе сор Вла ди мир Па ви ће вић, члан Но ве 
стран ке и је дан од нај ак тив ни јих по сла ни-
ка у про шлом са зи ву, ко ји је по сле из бо ра 
под нео остав ку на пот пред сед нич ко 
ме сто у сво јој пар ти ји, пишу Вечерње 
новости.

„Дра ган Џа јић је због јед ног ста на био 
не ко ли ко ме се ци у за тво ру. И сви су го во-
ри ли: – Има па ра к’о Џа ја. У Ин ђи ји сви 
го во ре: – Има па ра к’о Је шић! И ја ћу 
по ста ви ти по сла нич ко пи та ње ко ли ко 
ку ћа и ста но ва у Ср би ји, Цр ној Го ри и 
Аустри ји има нај мла ђи пред сед ник оп шти-
не Ин ђи ја и пот пред сед ник вој во ђан ске 
Вла де“, ка же Ма ри јан Ри сти че вић за 
Прав ду и твр ди да кад се са бе ре сва имо-
ви на, ис па да да је Је шић иму ћан бар 
не ко ли ко ми ли о на евра.

Маријан Ристичевић
ДВА БИВША ДРУГА, ДВА ПРИЈАТЕЉА: Горан Јешић и Маријан Ристичевић
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за Де мо кра тр ску стран ку. По себ но 
на кон 2012. то ди не, ка да је из гу би ла 
власт на ре пу бли ци и у ве ћи ни оп шти-
на, без об зи ра што је си лом др жа ла 
власт на по кра ји ни до ово го ди шњих 
из бо ра. Нер во за ме ђу „жу ти ма“ је све 
очи глед ни ја, а то се ле по мо же ви де ти 
и по ме ђу соб ним оп ту жи ва њи ма и сва-
ђа ма. Јед на од нај за ни мљи ви јих је 
афе ра у ве зи са 60.000 евра, ко је су 
на вод но укра де не, а због ко је су ле те-
ле ме ђу соб не те шке оп ту жбе, па чак и 
ту жбе. Због исте ства ри до шло је и до 
отво ре ног су ко ба из ме ђу Је ши ћа и 
ше фа ДС Бо ја на Пај ти ћа.

Но, ма ко ли ко се Је шић пред ста-
вљао као ва жна фа ца у ДС-у, ко ли ко-
год се по ја вљи вао у ме ди ји ма, па чак 
и у Плеј бо ју, те шко је успе вао да „у 
свом се лу по ста не поп“. У из ве шта ју 
под на сло вом „Ко ли ко је ми ли о на евра 
у не крет ни на ма те жак Је шић?“, ко ји је 
об ја ви ла Ва се љен ска ТВ, на во де се 
пи кан те ри је ве зе не за ње го во мо гу ће 
хап ше ње 2009. го ди не, а ње гов су гра-
ђа нин и ак ту ел ни на род ни по сла ник 
Ма ри јан Ри сти че вић из но си де та ље и 
пи кан те ри је ве за не за Је ши ће во лич-
но бо гат ство. 

Имао би што шта да ка же и ак ту ел ни 
пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди-
мир Гак. При ли ком ис тра ге, по сле 

не ми лих ин ци де на та на кон про па лог 
по ку ша ја пре у зи ма ња вла сти у Оп шти-
ни Ин ђи ја, апри ла 2015. го ди не, Вла-
ди мир Гак, та да шњи функ ци о нер СНС 
је про шао по ли граф, док је брат Го ра-
на Је ши ћа, Вла ди мир, од био те сти ра-
ње, без об зи ра на сво ју уме ша ност у 
овај ин ци дент.

Је ши ћев нај же шћи кон ку рент на 
ме диј ској по ли тич кој сце ни без сум ње 
је ње гов су гра ђа нин, по ли ти чар и 
зе мљо рад ник Ма ри јан Ри сти че вић.

У по след ње вре ме, Ма ри јан се 
по ми ње као сај бер се љак, јер је на 
дру штве ним мре жа ма ак ти ван исто 
то ли ко ко ли ко до тич ни твр ди да је при-
су тан на свом по љо при вред ном до бру. 
Име но ван је за пред сед ни ка Од бо ра 
за по љо при вре ду, ка да је јав ност упо-
знао са ва жном чи ње ни цом да је „на 
њи ви на у чио да пу зи“. Ина че, сво је-
вре ме но, уочи пе то ок то бар ских про ме-
на при во ђен је као ак ти ви ста От по ра. 
По зна ва о ци ве ле да је то био пе ри од 
ка да је био иде о ло шки бли зак Је ши ћу. 
Што ће ре ћи, у то вре ме ни је би ло ни 
вла сти, ни па ра, па се ни су има ли 
за шта ни сва ђа ти. За пред сед ни ка 
Скуп шти не оп шти не Ин ђи ја је иза бран 
у је сен 2004. го ди не. У том ман да ту је 
и зва нич но „пу кла ти ква“ ме ђу бив шим 
са бор ци ма. Је шић је у то вре ме био 

пред сед ник оп шти не, та ко да два пр ва 
чо ве ка Оп шти не Ин ђи ја ни су ко му ни-
ци ра ла ни слу жбе но. 

Днев ни лист Блиц спо ми ње Ма ри ја-
на Ри сти че ви ћа у не га тив ном кон тек-
сту, у ком се спо ми њу на вод ни фал си-
фи ка ти ве за ни око скла ди ште ња за 
по тре бе Ди рек ци је за роб не ре зер ве, а 
ти чу се фир ме ко ја се во ди на чла на 
ње го ве фа ми ли је. Ра ди се о до га ђа ју о 
ко ме је пи са но 2013. го ди не, али про-
ток вре ме на је учи нио сво је. Уоста лом, 
то је пи са но ка да је Блиц ва жио за 
опо зи ци о ни та бло ид. 

Но, без об зи ра на све аспек те, из гле-
да да је Ма ри јан Ри сти че вић нај ве ћу 
по пу лар ност сте као као уче сник на 
Фар ми 2010. го ди не, бо ра ве ћи јед но 
вре ме као вир ту ел ни се љак у овом 
ри ја ли ти про гра му.  

Х Х Х

Оп шти на Ин ђи ја има убе дљи во нај-
ви ше по ли ти ча ра естрад ног ти па по 
гла ви ста нов ни ка, од ко јих су ши рој 
јав но сти нај по зна ти ји Го ран Је шић, 
не ка да шњи „гра до на чел ник“ и Ма ри-
јан Ри сти че вић, ве чи ти зе мљо рад ник 
ко ји се у сло бод но вре ме ба ви по ли ти-
ком (или је то обр ну то?). У Ин ђи ји при-
ча ју да су њих дво ји ца не кад би ли 
до бри дру га ри, али су се у ме ђу вре ме-
ну по сва ђа ли, али не због по ли ти ке, 
или же на. Да нас су обо ји ца у срп ском 
пар ла мен ту, па мо гу си ти да се ис при-
ча ју, а да то уз гред пре но си и те ле ви-
зи ја. Баш као у не ком ри ја ли ти ју, на 
при мер Фар ми, или не чем слич ном…

при вре ду упо знао пу зе ћи. Имам 58 го ди-
на. Још као ма лог ро ди те љи су ме во ди-
ли на њи ву - по но вио је за наш лист 
Ри сти че вић, ко ји се пак на љу тио кад 
смо га пи та ли ко је је шко ле за вр шио.

- За што ме то пи та те?! Шта ти ме хо ће-
те да по стиг не те?! Ето, за вр шио сам 
ма шин ско-тех нич ку шко лу, па шта?! 
Ме ђу тим, го ди на ма имам сво је га здин-
ство и от ка ко знам за се бе, ба вим се 
по љо при вре дом - по но вио је Ри сти че-
вић нер во зно, како наводи Курир.

ФАРМА

Ка да је те 2010. го ди не, са да шњи 
по сла ник Ма ри јан Ри сти че вић ушао на 

Фар му, ка ко ка же за Те ле граф.рс же лео 
је да се на род пре све га уве ри да је он 
чо век са се ла, да ни је не ки, ка ко су га 
про зи ва ли „град ски го спо дин“.

– Ка да сам уче ство вао у Фар ми, та да 
ни сам био ни по сла ник, ни пред сед ник 
Скуп шти не Оп шти не Ин ђи ја, ни сам се 
про фе си о нал но ба вио по ли ти ком, та да 
сам ушао као фар мер, жи вео сам на 
фар ми при ват но. Искре но, ни сам ни 
знао ка кав је кон цепт тог шоу про гра ма, 
ми слио сам да се та мо уче сни ци из ла-
жу пси хо-фи зич ким спо соб но сти ма, пре 
све га фи зич ким, ра де и за ра ђу ју од 
по сло ва на фар ми. Ме ђу тим та мо су се 
ви ше по тен ци ра ле сва ђе.

Ри сти че вић ка же да уоп ште не гле да 

но ву Фар му али ни је дан дру ги ри ја ли-
ти, већ се ин фор ми ше пре ко но ви на о 
до га ђа ји ма, ко је гле да ју ми ли о ни Ср ба.

– На Фар ми су по сто ја ла два про фе-
си о нал на про во ка то ра ко ја су нон стоп 
ју ри ша ла на ме не, Вен ди и не се ћам се 
ко још, ме ђу тим, та Фар ма три је би ла 
обра зов на уста но ва, јер са да ка да про-
чи там шта се све та мо де ша ва…

Бив ши уче сник Фар ме ка же да му 
ри ја ли ти не сме та јер га и не гле да.

– Ни сам гле дао Фар му у ко јој сам 
уче ство вао, а тек ово не же лим. Ја сам 
се на Фар ми мак си мал но тру дио да 
по све тим па жњу жи во ти ња ма, а не 
љу ди ма. Жи во ти ње су би ле до бро 
не го ва не, а би ло их је укуп но се дам де-
се так – пра си ћа, сви ња, кра ва, ко за, 
ко ко ша ка… – при ча Ри сти че вић.

Он да ље на во ди да се пре пет го ди на 
у Фар ми ни је сме ло при ча ти о по ли ти-
ци, а да нас је то до бро до шло, за кљу-
чу је да се ту не што про ме ни ло.

– Би ли су ми за ни мљи ви ула сци 
Во ји сла ва Ше ше ља и Ми лу ти на Мр ко-
њи ћа у два раз ли чи та ри ја ли ти ја, али 
док сам ја био на Фар ми, ни сам мо гао 
да при чам о по ли ти ци. Јед ном сам 
по чео не што о еко но ми ји, од мах су ме 
упо зо ри ли из про дук ци је, ушли су не ки 
љу ди, ја сам ре као да при чам о бан ка-
ма (што спа да у еко но ми ју не ма ве зе 
са по ли ти ком), они су ре кли да не мо гу 
ни то.
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ПО КРА ЈИН СКИ ПРЕ МИ ЈЕР ИГОР МИ РО ВИЋ У ПО СЕ ТИ ОП ШТИ НИ ШИД

Де фи ни са ни за јед нич ки 
при о ри те ти

Ви де ли смо ло ка ци ју на ко јој ће на да мо се у на ред них не ко ли ко го ди на ни ћи но ва 
ин ду стриј ска зо на у Ши ду и за нас је то за пра во глав ни при о ри тет, ко јим ће се обез-
бе ди ти но ва рад на ме ста, ис та као је по кра јин ски пре ми јер Игор Ми ро вић

Пред сед ник По кра јин-
ске вла де Игор Ми ро-
вић, по кра јин ски 

се кре тар за по љо при вре-
ду, во до при вре ду и шу мар-
ство Вук Ра до је вић и пред-
став ни ци Упра ве за ка пи-
тал на ула га ња по се ти ли су 
про шлог че тврт ка, 1. сеп-
тем бра оп шти ну Шид. Про-
грам по се те по чео је у са ли 
Скуп шти не оп шти не Шид, 
где је одр жан рад ни са ста-
нак са пред сед ни ком 
Оп шти не Шид Пре дра гом 
Ву ко ви ћем, ње го вим 
са рад ни ци ма и чла но ви ма 

Оп штин ског ве ћа. На кон 
рад ног са стан ка, усле дио 
је оби ла зак бу ду ће ин ду-
стриј ске зо не на Ада ше-
вач кој пе тљи. 

Ка ко је из ја вио Игор 
Ми ро вић, то ком са стан ка 
са пред став ни ци ма ло кал-
не са мо у пра ве Оп шти не 
Шид, де фи ни са ни су за јед-
нич ки при о ри те ти, од ре ђе-
ни су ро ко ви и за ду же ни су 
но си о ци за ре а ли за ци ју 
од ре ђе них про је ка та.

- Све про јек те смо де фи-
ни са ли у три ве ли ке гру пе. 
Пр ви про јек ти ти чу се 

по слов не ин фра струк ту ре. 
Ви де ли смо ло ка ци ју на 
ко јој ће на да мо се у на ред-
них не ко ли ко го ди на ни ћи 
но ва ин ду стриј ска зо на у 
Ши ду и за нас је то за пра во 
глав ни при о ри тет, ко јим ће 
се обез бе ди ти но ва рад на 
ме ста. Дру ги про је кат ти че 
се ко му нал не ин фра струк-
ту ре. Оп шти на Шид је 
до ста ви ла Упра ви за ка пи-
тал на ула га ња спи сак про-
је ка та и ми ће мо их, у 
од но су на рас по ло жи ва 
сред ства, по ку ша ти да 
ре а ли зу је мо у нај кра ћем 

мо гу ћем ро ку. Ти про јек ти 
ти чу се обез бе ђи ва ња 
пи ја ће во де у на се ље ним 
ме сти ма шид ске оп шти не. 
Има и дру гих про је ка та 
ко ји су спор ни, као што је 
из град ња Му зич ке шко ле 
ко ја је за по че та, а ни је 
за вр ше на - ис та као је 
Ми ро вић.

На кон по се те ло ка ци је 
бу ду ће ин ду стриј ске зо не, 
пред став ни ци По кра јин ске 
вла де по се ти ли су кла ни цу 
„Агро па пук“ у Ку ку јев ци ма 
и риб њак ко ји је у вла сни-
штву истог пред у зе ћа. Ка ко 
је том при ли ком Ми ро вић 
из ја вио, По кра јин ска вла да 
ће у на ред ном пе ри о ду 
по све ти ти по себ ну па жњу 
под сти ца ји ма у по љо при-
вре ди, по себ но у де лу раз-
во ја еко но ми је на те ри то-
ри ји вој во ђан ских оп шти на.

- Ми смо спрем ни за јед-
ну сна жни ју, опе ра тив ни ју 
и кон крет ни ју са рад њу са 
Оп шти ном. Има ли смо 
ве о ма до бар са ста нак и 
пред став ни ци Оп шти не 
Шид су из ло жи ли сво је 
про јек те. Ве о ма је ва жно 
да бри ну о при вред ни ци ма Са ста нак у Оп шти ни

Оби ла зак ин ду стриј ске зо не
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и њи хо вим про бле ми ма, 
јер до ма ћа при вре да је 
за пра во не што што но си 
наш раз вој. Ве ли ки број 
при вред ни ка тра жи под-
сти цај, тра жи за јед нич ки 
рад и тра же да им по мог-
не мо у ре а ли за ци ји 
њи хо вих про је ка та. За то 
смо у по се ти „Агро па пу-
ку“ ко ји исто има од ре ђе-
них тех нич ких про бле ма, 
ко је ће мо по ку ша ти да 
ре ши мо, ка ко би мо гли 
да на ста ве ре а ли за ци ју 
про јек та у окви ру свог 
ком плек са - ис та као је 
Ми ро вић, до да ју ћи да је 
ве о ма за до во љан по се-
том и на чи ном на ко ји 
раз ми шља Оп штин ска 
упра ва, ко ја же ли да 
прак тич но, кон крет но, 
за јед но са По кра јин ском 
вла дом и ми ни стар стви-
ма на на ци о нал ном 
ни воу об је ди ни сна ге, 
ка ко би обез бе ди ли што 
бо љи укуп ни ам би јент у 
оп шти ни.

- У то ме ће има ти на шу 
по др шку и већ при ли ком 
усва ја ња бу џе та за 
на ред ну го ди ну и при ли-
ком бу ду ћих кон курс них 
про је ка та ко је фи нан си-
ра ју упра ве и се кре та ри-
ја ти у По кра јин ској вла-
ди, уко ли ко бу ду ис пу ни-
ли од ре ђе не усло ве, 
си гу ран сам да ће и 
Оп шти на Шид за у зе ти 
сво је ме сто - ре као је 
Ми ро вић.

За до вољ ство због 
по се те пред став ни ка 
По кра јин ске вла де и због 
ско ре ре а ли за ци је 
ва жних про је ка та, из ра-
зио је и пред сед ник 
Оп шти не Шид Пре драг 
Ву ко вић.

- Сви про јек ти ко ји су у 
фа зи ре а ли за ци је и ко ји 
су пра ви, би ће ак ти ви ра-
ни и узе ти у об зир. Ми у 
овом по слу оче ку је мо 
бо ље да не за оп шти ну 
Шид, рад на ме ста ко ја су 
нам нај ва жни ја, а то 
упра во до би ја мо фор ми-
ра њем ин ду стриј ске зо не 
за ко ју не сум њам да ће 
већ иду ће го ди не би ти у 
функ ци ји. Ве о ма ми је 
дра го што ће на ши до ма-
ћи при вред ни ци има ти 
по моћ од По кра јин ске 
вла де, и што ће то и за 
њих зна чи ти бо ље да не и 
бо ље су тра - ре као је 
пред сед ник Оп шти не 
Шид Пре драг Ву ко вић.

М. Н.

ПО КЛО НИ ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ ПО ЛИ ЦИ ЈИ

Ра дар за По ли циј ску 
ста ни цу у Шиду

Циљ нам је да се сма њи број са о бра ћај них пре кр ша ја, као и 
сто па кри ми на ли те та ка ко би гра ђа ни без бед ни је жи ве ли. 
Оп шти на и По ли ци ја мо ра ју би ти јед но, мо ра мо би ти у сва ко-
днев ном кон так ту ка ко би се до го ва ра ли и има ли ин фор ма ци је 
шта се де ша ва у гра ду, ис та као је пред сед ник Оп шти не Шид 
Пре драг Ву ко вић

Оп шти на Шид је од на пла те нов ча них 
ка зни за са о бра ћај не пре кр ша је ку пи-
ла ла сер ски ра дар за ме ре ње бр зи не 

во зи ла. Но ви ра дар, чи ја је вред ност 
1.150.000 ди на ра, пред став ни ци ло кал не 
са мо у пра ве уру чи ли су 19. ма ја По ли циј ској 
ста ни ци у Ши ду. 

Уре ђај по се ду је стан дард ну ви део ка ме ру 
ко јом се мо гу до ку мен то ва ти пре кр ша ји, 
усту па ње пр вен ства пе ша ка на се ма фо ру, 
про ла зак кроз цр ве но све тло или на пу ној 
ли ни ји, као и дру ге пре кр ша је. Ова кав тип 
уре ђа ја ни је је ди ни у срп ској по ли ци ји, тре-
нут но се ко ри сти око 200 ова квих уре ђа ја, а 
про из во ди га но во сад ска фир ма.

- Уре ђај има оп сег ме ре ња од осам до 320 
ки ло ме та ра на час. По се ду је у се би ка ме ру 
и ви део уре ђај где је до ку мен то ван тај пре-
кр шај ко ји се ка сни је ко ри сти за Суд и за све 
оста ле по ступ ке ко је оба вља по ли ци ја. На 
сним ку се ви ди из ме ре на бр зи на во зи ла и 
чит ко ви дљи ва та бли ца. Та ко ђе, уре ђај 
по се ду је и ГПС ко ор ди на ту, да би мо гла тач-
но да се утвр ди ло ка ци ја на ко јој је пре кр шај 
из вр шен. Ви део сним ци, ме мо ри ја је пот пу-
но за шти ће на, не ма бри са ња ни ти мо гућ но-
сти за ап со лут но ни ка кву зло у по тре бу уре-
ђа ја - ис та као је Си ни ша Сви тли ца ис пред 
фир ме из Но вог Са да.

Ка ко је том при ли ком из ја вио пред сед ник 
Оп шти не Шид Пре драг Ву ко вић, ово је по че-
так јед не до бре са рад ње ло кал не са мо у-
пра ве са По ли циј ском ста ни цом у Ши ду.

- Без бед ност гра ђа на шид ске оп шти не од 

са да би ће на пр вом ме сту, ка ко у са о бра ћа-
ју та ко и у кри ми на лу. Циљ нам је да се сма-
њи број са о бра ћај них пре кр ша ја, као и сто-
па кри ми на ли те та ка ко би гра ђа ни без бед-
ни је жи ве ли. Ова до на ци ја је са мо по че так 
на ше са рад ње са По ли циј ском ста ни цом у 
Ши ду, јер Оп шти на и По ли ци ја мо ра ју би ти 
јед но, мо ра мо би ти у сва ко днев ном кон так-
ту ка ко би се до го ва ра ли и има ли ин фор ма-
ци је шта се де ша ва у гра ду - ис та као је 
Ву ко вић.

У име свих за по сле них по ли циј ских слу-
жбе ни ка По ли циј ске ста ни це у Ши ду, ло кал-
ној са мо у пра ви за хва лио се по моћ ник 
ко ман ди ра за са о бра ћај Ра ди вој Да бић.

- На осно ву ана ли зе ста ња без бед но сти 
са о бра ћа ја у про те клом пе ри о ду, не при ла-
го ђе на бр зи на кре та ња мо тор них во зи ла 
би ла је јед на од глав них узро ка са о бра ћај-
них не зго да. Уре ђај ће до при не ти ква ли тет-
ни јем ра ду рад ни ка са о бра ћај не по ли ци је и 
по ди ће ни во без бед но сти свих уче сни ка у 
са о бра ћа ју, што зна чи ре пре сив но де ло ва-
ње, санк ци о ни са ње пре кр ша ја не до зво ље-
не бр зи не кре та ња при ли ком во жње, али и 
у пре вен тив ном де ло ва њу при пад ни ка са о-
бра ћај не по ли ци је пре ма во за чи ма мо тор-
них во зи ла, ко ји су ду жни да бр зи ну кре та-
ња во зи ла ускла де са са о бра ћај ним пра ви-
ли ма и ста њем на пу ту. Та ко ђе, ути ца ће и 
на сма ње ње ри зи ка од на стан ка и по сле ди-
ца са о бра ћај них не зго да – об ја снио је 
по моћ ник ко ман ди ра за са о бра ћај По ли циј-
ске ста ни це Шид Ра ди вој Да бић.

Пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг Ву ко вић
и по моћ ник ко ман ди ра Ра ди вој Да бић
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ПРО СВЕТ НА ИН СПЕК ТОР КА ОП ШТИ НЕ ШИД ГОР ДА НА ЛЕ РО

Шид ске шко ле су без бед не
По че так школ ске го ди-

не на ме ће ве ли ки број 
пи та ња код ро ди те ља, 

по себ но код оних чи ја де ца 
по ла зе у пр ви раз ред. А по ред 
ди рек то ра, про фе со ра, на-
став ни ка и учи те ља основ них 
и сред њих шко ла, про свет ни 
ин спек то ри у ло кал ним са мо у-
пра ва ма су они ко ји шти те за-
кон ка ко би се све у школ ству 
бес пре кор но и без про бле ма 
од ви ја ло. Про свет ни ин спек-
то ри пред ста вља ју јед ну вр сту 
ло ги сти ке, они па зе да ни шта 
не иза ђе из ко ло се ка прав де и 
за ко на. 

Функ ци ју про свет ног ин спек-
то ра у Оп шти ни Шид оба вља 
Гор да на Ле ро, са ко јом смо 
раз го ва ра ли о ње ним над ле-
жно сти ма, ка ко би упо зна ли 
ро ди те ље у ко јим си ту а ци ја ма 
мо гу да се обра те про свет ном 
ин спек то ру за по моћ.

- Оно што је ин те ре сант но 
је сте то да нам се љу ди нај че-
шће обра ћа ју по во дом жал би, 
ко је ни су ре ал ни по ка за те љи 
да ли се За кон кр ши или не 
у про све ти. Нај че шће су ту и 
ано ним не жал бе где про свет-
ни ин спек тор има пра во да 
про це ни да ли да ре а гу је или 
не. Нај о се тљи ви ја те ма су 
ђач ке екс кур зи је ко је су ве о ма 
ак ту ел не, за тим из бор ди рек-
то ра, бер за про свет них рад ни-
ка, а про свет ни ин спек тор је у 
оба ве зи да кон тро ли ше про це-
ду ру из бо ра аген ци је и из во-
ђа ча екс кур зи је. Про свет ним 
рад ни ци ма је јед но од нај спор-
ни јих пи та ња бер за и нор ма 
њи хо вих ча со ва. Ми на ла же-
мо и ме ре ис пра вља ња не-
пра вил но сти у од ре ђе ном ро-
ку, а ди рек тор је за тим ду жан 
да оба ве сти ин спек то ра ка да 
се от кло не од ре ђе не не пра-
вил но сти, док ин спек тор има 
оба ве зу да из вр ши кон тро лу и 
про ве ри ис прав ност ди рек то-
ро вог по сту па ња. Уко ли ко на-
ло же не ме ре ни су пред у зе те, 
ин спек тор до но си ре ше ње ко је 
се мо ра из вр ши ти. Уко ли ко се 
то не до го ди, он да про свет ни 
ин спек тор под но си пре кр шај ну 
при ја ву - ис ти че Гор да на Ле ро.

Ка ко би у шко ла ма све до-
бро функ ци о ни са ло, вр ло је 
ва жна са рад ња про свет ног 
ин спек то ра са ди рек то ри ма 
основ них и сред њих шко ла. 
За то се у Оп шти ни Шид, јед-
ном у три ме се ца ор га ни зу ју 
са стан ци са ди рек то ри ма свих 
шко ла са под руч ја шид ске оп-
шти не.

- Ак тив ди рек то ра свих 
основ них и сред њих шко ла и 
вр ти ћа одр жа ли смо 25. ав гу-
ста и на том са стан ку ре ша ва-
ли смо бер зу ка ко би се до пу-

ни ли ча со ви на став ни ци ма и 
про фе со ри ма ко ји не ма ју пу ну 
нор му. За тим смо при ча ли на 
те му сме на основ них шко ла и 
о бро ју по ла зни ка пр вог раз ре-
да основ не и сред ње шко ле. 
Ове го ди не је 75 пр ва ка пошло 
у Основ ну шко лу „Срем ски 
фронт“, 129 у ОШ „Бран ко Ра-
ди че вић“, а у Му зич ку шко лу 
упи са но је 54 уче ни ка. Што 
се ти че под руч них оде ље ња 
и шко ла у се ли ма, 27 уче ни-
ка кре ну ло је у пр ви раз ред у 
шко ли у Ада шев ци ма, 31 у Мо-
ро ви ћу, 25 у Ер де ви ку - ис ти че 
про свет на ин спек тор ка.

На жа лост, тај број ука зу је да 

је и ове го ди не као и прет ход-
них, број пр ва ка ма њи. 

- На жа лост сва ке го ди не се 
осе ти пад уче ни ка. Нај кри тич-
ни ја ме ста на те ри то ри ји шид-
ске оп шти не су Ер де вик, Бин-
гу ла и Љу ба, по том Ја ме на, 
Мо ло вин, Би кић До и Сот, што 
нам је у школ ству тре нут но и 
нај ве ћи про блем. Са мим тим 
па дом, па да и нор ма про свет-
них рад ни ка, про фе со ра и на-
став ни ка. Оно што је по хвал-
но за ову го ди ну је сте да је у 
Основ ној шко ли „Бран ко Ра ди-
че вић“ у Ши ду у ак ти ву пр вих 
раз ре да че ти ри учи те ља, а до 
са да их је би ло три. Ту се је ди-

но осе ти по раст и то је је ди на 
шко ла у овој школ ској го ди ни 
ко ја бе ле жи по раст уче ни ка - 
на во ди Гор да на Ле ро.

А што се ти че од ре ђе не про-
бле ма ти ке у шко ла ма, у по је-
ди ним си ту а ци ја ма се и ро-
ди те љи обра ћа ју про свет ном 
ин спек то ру за по моћ.

- Прин цип мог ра да и свих 
про свет них ин спек то ра у Ср-
би ји је сте да по ку ша мо усме-
но да ре ши мо про блем, ако 
је то мо гу ће. То је пр ви ко рак 
ко ји ми чинимо. Пи сме ном 
фор мом ми смо већ у про це су, 
по сту пак је већ отво рен, та ко 
да са ве ту јем и ро ди те љи ма 
и ђа ци ма и на став ни ци ма, да 
ако не мо ра до то га да до ђе, 
пу но је бо ље да на ђе мо не ко 
усме но ал тер на тив но ре ше-
ње. Има ли смо слу ча је ва да 
че сто бу де пи сме них жал би и 
при ту жби на оце не, на за кљу-
чи ва ње оце на, за тим на ме ђу-
људ ске од но се у ко лек ти ви ма, 
нор ме ча со ва, сма ње ње оби-
ма по сла по моћ ним рад ни ци-
ма па и не ки фи нан сиј ски мо-
мен ти, с об зи ром да су шко ле 
у вр ло те шким си ту а ци ја ма ка-
да је тај еко ном ски мо ме нат у 
пи та њу. Ђа ци су вр ло хра бри, 
до ла зе, тра же сво ја пра ва, али 
су и ре ал ни. Ми на те ри то ри ји 
шид ске оп шти не ни смо има ли 
ве ћих про бле ма, а оно што је 
нај бит ни је не ма мо бин га ме-
ђу де цом или ба рем ни је био 
та ко чест. За две го ди не ни је 
био ни је дан, а и ако се де си 
не што, де си ло се слу чај но из 
не ха та. У сва ком слу ча ју, ро-
ди те љи мо гу да ми се обра те 
кад год осе те не ку не пра вил-
ност у школ ству, али исто та ко 
и уче ни ци и про фе со ри - ис ти-
че Гор да на Ле ро.

Ка ко нам на кра ју раз го во ра 
ин спек тор ка ка же, а оно што 
ро ди те ље ве ро ват но и нај ви-
ше ин те ре су је, шид ске шко ле 
су без бед не, а сва ка шко ла 
обез бе ђе на је ви део над зо-
ром.

- Та ин ве сти ци ја на ко ју су 
се ди рек то ри шко ла од лу чи-
ли, би ла је вр ло ску па али је 
од лич на ствар из раз ло га што 
су де ца све вре ме док су у 
шко ли без бед на. Де жур ни учи-
те љи и про фе со ри ап со лут но 
оба вља ју сво ју над ле жност и 
де жур ства, та ко да до са да ни-
смо има ли про бле ма, а на дам 
се да их не ће ни би ти – за кљу-
чу је Ле ро.

На кра ју свој де ци и про-
свет ни ма рад ни ци ма, ин спек-
тор ка је по же ле ла сре ћан по-
че так но ве школ ске го ди не, 
ис ти чу ћи да се на да да ће са-
рад ња са сви ма би ти успе шна 
као што је би ла и до са да.

Сва ка шко ла обез бе ђе на је ви део 
над зо ром. Та ин ве сти ци ја на ко ју 
су се ди рек то ри шко ла од лу чи ли, 
би ла је вр ло ску па али је од лич на 
ствар из раз ло га што су де ца све 
вре ме док су у шко ли без бед на, за-
кљу чу је Гордана Ле ро

Про свет на ин спек тор ка Гор да на Ле ро
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СКУП ШТИ НА ОП ШТИ НЕ ШИД: УСВО ЈЕН ШЕ СТО МЕ СЕЧ НИ ИЗ ВЕ ШТАЈ БУ ЏЕ ТА

Оства ре ње бу џе та 32,80 од сто
Пре ма ре чи ма ру ко во ди о ца Оде ље ња за фи нан сиј ске по сло ве Оп шти не Шид 

Ја дран ке Не дић, у пе ри о ду од 1. ја ну а ра до 30. ју на те ку ће го ди не, оства ре ни су 
при хо ди у укуп ном из но су од 382.381,656,04 ди на ра што је 32,80 од сто од укуп но 
пла ни ра них при хо да од лу ком о бу џе ту за 2016. го ди ну. Укуп но из вр ше ни рас хо ди у 
истом пе ри о ду, из но си ли су 392.667.919,42 ди на ра што је 33,01 од сто од пла на рас-
хо да за те ку ћу го ди ну

Од бор ни ци ло кал ног пар ла мен-
та Оп шти не Шид су на сед ни-
ци Скуп шти не одр жа не про-

шлог по не дељ ка, 5. сеп тем бра ве ћи-
ном гла со ва усво ји ли из ве штај о 
из вр ше њу од лу ке о бу џе ту за пе ри од 
од 1. ја ну а ра до 30. ју на 2016. го ди не.

Пре ма ре чи ма ру ко во ди о ца Оде-
ље ња за фи нан сиј ске по сло ве 
Оп шти не Шид Ја дран ке Не дић, у 
пе ри о ду од 1. ја ну а ра до 30. ју на 
те ку ће го ди не, оства ре ни су при хо ди 
у укуп ном из но су од 382.381,656,04 
ди на ра што је 32,80 од сто од укуп но 
пла ни ра них при хо да од лу ком о бу џе-
ту за 2016. го ди ну. Укуп но из вр ше ни 
рас хо ди у истом пе ри о ду, из но си ли 
су 392.667.919,42 ди на ра што је 33,01 
од сто од пла на рас хо да за 2016. 
го ди ну, или 33,68 од сто од пла на уве-
ћа ног за тран сфер од дру гих ни воа 
вла сти и до на ци је. Раз ли ка из ме ђу 
оства ре них при хо да и из вр ше них 
рас хо да за кључ но са 30. ју ном из вр-
ше на је из пре не тих сред ста ва из 
ра ни јих го ди на. За те ку ће бу џет ске 
ре зер ве рас по ре ђе но је 2.872.249,27 
ди на ра.

Од бор ни ци су усво ји ли и пред лог 
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. Као 
основ ни раз лог за до но ше ње ове 
од лу ке, ис так нут је ис тек прет ход ног 
стра те шког пла на, ко ји је ва жио од 
2010. до 2015. го ди не. 

Та ко ђе, од бор ни ци су усво ји ли и 
од лу ку о ускла ђи ва њу по сло ва ња 
Јав ног пред у зе ћа за стам бе не услу ге 
и гра ђе вин ско зе мљи ште оп шти не 

Шид, ЈКП Во до вод, ЈКП Стан дард и 
ЈП За вод за ур ба ни зам, са За ко ном о 
јав ним пред у зе ћи ма. 

Усво јен је и пред лог од лу ке о оту-
ђе њу де ла не по крет но сти у ка та стар-
ској оп шти ни Ги ба рац из јав не сво ји-
не оп шти не Шид, као и из ме ње на 
од лу ка о осни ва њу и име но ва њу 
Са ве та за без бед ност оп шти не Шид. 
Та ко је у Са вет за без бед ност уме сто 
Ни ко ле Ва си ћа, име но ван Пре драг 
Ву ко вић, а уме сто Ми ла не Мом чи ло-
вић Сви ло кос На та ша Нон ко вић. 

Од бор ни ци ло кал ног пар ла мен та 
усво ји ли су и пред лог о из ме ни од лу-
ке о рад но прав ном ста ту су чла но ва 
Оп штин ског ве ћа, пре ма ко јој је члан 
Оп штин ског ве ћа Ми та Авра мов од 
са да на стал ном ра ду у том ор га ну. 

По др жан је и из ве штај о по сло ва њу 
ЈКП Во до вод Шид за 2015. го ди ну и 
од лу ка о при вре ме ном по ве ра ва њу 
оба вља ња јав ног ли ниј ског пре во за 
пут ни ка на те ри то ри ји оп шти не Шид 
Ши дек спре су. 

Због ис те ка ман да та, ди рек тор ка 
Му зе ја на ив не умет но сти „Или ја нум“ 
Љу бин ка Пан тић раз ре ше на је и 
по но во име но ва на на ту функ ци ју на 
пе ри од од че ти ри го ди не. 

На сед ни ци је усво је на од лу ка о осни-
ва њу и име но ва њу Ко ми си је за утвр ђи-
ва ње при сут но сти и су зби ја ње ге нет ски 
мо ди фи ко ва них ор га ни за ма на те ри то-
ри ји оп шти не Шид. Као основ ни раз лог 
за до но ше ње ове од лу ке на ве де на је 
по тре ба да се обра зу је рад но те ло ко је 
ће се ста ра ти о спро во ђе њу Де кла ра ци је 
о за бра ни уз го ја и ши ре ња ге нет ски 
мо ди фи ко ва них ор га ни за ма на те ри то-
ри ји шид ске оп шти не. Ко ми си ја има пет 
чла но ва, а то су: Де јан Бу ла то вић (пред-
сед ник), Зо ран Об ра до вић (за ме ник 
пред сед ни ка) и чла но ви Мир ко Бра ју-
шко вић, Је ле на Сте фа но вић и Гор да на 
Ле ро.

Про тив ГМО
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Рас пра ва о стању у селима

Нај ве ћи број та ча ка днев ног ре да 
сед ни це Скуп шти не оп шти не Шид 
ко ја је одр жа на 29. ју на, од но сио се 

на раз ма тра ње из ве шта ја о ра ду ме сних 
за јед ни ца. Са мим тим и нај ве ћа по ле ми-
ка се во ди ла упра во око про бле ма у 
ме сним за јед ни ца ма. За го вор ни цом су 
се сме њи ва ли од бор ни ци вла сти и опо-
зи ци је, ис ти чу ћи да је основ ни про блем у 
се ли ма шид ске оп шти не не до ста так 
ко му нал них рад ни ка ко ји би ра ди ли на 
одр жа ва њу зе ле них по вр ши на и гро ба-
ља.

- Си ту а ци ја у ме сним за јед ни ца ма је 
по ста ла дра ма тич на 2012. го ди не, ка да 
је 26 рад ни ка ко ји су ра ди ли ко му нал не 
по сло ве у ме сним за јед ни ца ма, пре шло 
да ра ди у ЈКП Стан дард. Да ли је не ко за 
то крив, то са да ни је ва жно, али је си гур-
но да пред сед ни ци ма ме сних за јед ни ца 
тре ба по мо ћи. Мој пред лог је да се пред-
сед ни ци ма ме сних за јед ни ца да ју аде-
кват не пла те за њи хов рад и од го вор ност, 
јер има ју ве ли ку од го вор ност при ли ком 
тро ше ња фи нан сиј ских сред ста ва. Та ко-
ђе је мој пред лог да се вра те ко му нал ни 
рад ни ци у ме сне за јед ни це. За сва ку 
не пра вил ну тран сак ци ју пред сед ни ци 
ме сних за јед ни ца од го ва ра ју. И за то тре-
ба да бу ду аде кват но пла ће ни за свој 
по сао и да им бу ду ре дов но упла ћи ва ни 

до при но си – из ја вио је од бор ник Срп ске 
на пред не стран ке Дра ган Ра до ва но вић.

Од бор ни ца опо зи ци је са ли сте „Вре ме 
је за при стој не љу де“ На та ша Цвјет ко вић 
(СДС) је за го вор ни цом под се ти ла због 
че га су ко му нал ни рад ни ци пре ста ли да 
ра де у се ли ма 2012. го ди не.

- Рад ни ци ко ји су би ли за по сле ни у 
ме сним за јед ни ца ма 2012. го ди не пре ба-
че ни су у ЈКП Стан дард. То смо та да ура-
ди ли из јед ног про стог раз ло га, а то је да 
ти љу ди не би до би ли от каз. Да кле, ни је 
им ви ше био по сло да вац пред сед ник 
ме сне за јед ни це не го ЈКП „Стан дард“, 
али су ти љу ди та да ра ди ли - из ја ви ла је 
На та ша Цвјет ко вић.

О ис тој те ми го во рио је и пред сед ник 
од бор нич ке гру пе „Вре ме је за при стој не 
љу де“ Жи ван Ми рић (ДС).

- На ша се ла су на ру бу ег зи стен ци је. 
Сма трам да је ме сни са мо до при нос те ко-
ви на ко му ни зма и со ци ја ли стич ког об ли-
ка са мо у пра ве, ко ји је пре ва зи ђен об лик 
на ме та и ми слим да је не пра ве дан пре ма 
ста нов ни штву. По мом ми шље њу, за 
ме сне за јед ни це би тре ба ло обез бе ди ти 
сред ства из дру гих из во ра и ми слим да 
смо ипак тре ба ли пу сти ти пред сед ни ке 
ме сних за јед ни ца да го во ре за овом 
го вор ни цом - ис та као је Ми рић.

За го вор ни цу је иза шао и пред сед ник 

од бор нич ке гру пе СРС Ми ро слав Нон ко-
вић.

- Срп ска ра ди кал на стран ка мо же да 
се по хва ли да је у вре ме сво је вла сти од 
2004. до 2008. го ди не, има ла нај у спе-
шни је во ђе ње та да ме сне упра ве. Сма-
трам да су ме сне упра ве јед не од нај бо-
љих си сте ма во ђе ња ме сних за јед ни ца. 
А то што се де си ло по сле од ла ска ра ди-
ка ла и до ла ска ДС-а на власт, је до ве ло 
до ове да на шње си ту а ци је – ре као је 
Нон ко вић.

За ме ник пред сед ни ка Оп шти не Шид 
Зо ран Се ме но вић је ис та као да је циљ 
но ве вла сти у Ши ду пре све га уна пре ђе-
ње жи во та гра ђа на, ка ко у гра ду та ко и у 
се ли ма.

- Мо же мо уне до глед при ча ти о то ме 
ка ко је не ка да би ло, шта ни смо и шта смо 
ура ди ли. Знам са мо да СНС у Ши ду на 
че лу са пред сед ни ком Оп шти не Пре дра-
гом Ву ко ви ћем же ли да уна пре ди рад 
ме сних за јед ни ца, јав них пред у зе ћа и 
уста но ва ка ко би нам сви ма би ло бо ље. 
Су ге ри сао бих сви ма да нам по мог ну да 
се уве де са мо до при нос у се ли ма где га 
не ма, јер је са мо до при нос је дан од кључ-
них фак то ра раз во ја сва ког се ла и то је 
оно са чи ме ме шта ни у се ли ма мо гу да 
рас по ла жу и ре ша ва ју основ не ко му нал-
не про бле ме - ис та као је Се ме но вић.

Сво је ви ђе ње ре ше ња про бле ма у 
ме сним за јед ни ца ма из нео је и 
пред сед ник Скуп шти не оп шти не 

Шид Ве ли мир Ра ни са вље вић.
- Ме сне за јед ни це де фи ни тив но има ју 

ко му нал ни про блем. Ме ђу тим ми ће мо 
на сто ја ти тај про блем да ре ши мо ан га жо-
ва њем рад ни ка пре ко јав них ра до ва. ЈКП 
„Стан дард” ће при ми ти ли ца ко ја бу ду 
кон ку ри са ла за јав не ра до ве, а пред ност 
ће има ти ста нов ни ци шид ских се ла. Тре-
ба ре ши ти и про блем бла го вре ме ног 
до ста вља ња зах те ва ме сних за јед ни ца. 
Са ве ти ме сних за јед ни ца мо ра ју пре ци-
зно да ис пла ни ра ју шта ће се ра ди ти у 
се лу и ко ли ка су им сред ства по треб на, 
као и да про гра ме ра да до ста ве на вре-
ме. Што се ти че пла та пред сед ни ка 
ме сних за јед ни ца, они су пла ће ни за свој 
по сао, мо жда не аде кват но, али су пла ће-
ни - из ја вио је Ра ни са вље вић. М. Н.

Од бор ни ци ло кал ног пар ла мен та усво-
ји ли су и из ме ну од лу ке о пла та ма и 
на кна ди тро шко ва функ ци о не ри ма 
Оп шти не Шид, од бор ни ци ма Скуп шти не и 
чла но ви ма рад них те ла ор га на Оп шти не. 
Ка ко је у обра зло же њу ис та као на чел ник 
Оп штин ске упра ве Ром ко Па пу га, основ ни 
раз лог до но ше ња ове од лу ке је ко рек ци ја 
ко е фи ци јен та за об ра чун и ис пла ту пла те 
за ме ни ка пред сед ни ка Оп шти не и чла но-
ва Оп штин ског ве ћа на стал ном ра ду, као 
и дру га чи ји на чин ре гу ли са ња пла та 
по моћ ни ка пред сед ни ка Оп шти не.

- У скла ду са За ко ном нај ви ши ко е фи-
ци јент до ко јег мо же ићи пла та иза бра ног 
ли ца у ло кал ној са мо у пра ви је на ни воу 

90 од сто пла те по сла ни ка у ре пу блич ком 
пар ла мен ту на стал ном ра ду. Пред лог је 
да ко е фи ци јент од 7,74 пре у зме пред сед-
ник Оп шти не, а за за ме ни ка се пред ла же 
ко е фи ци јент 7,5 ко ји је до са да био 6,5. 
Уме сто до са да шње пла те за ме ни ка пред-
сед ни ка Оп шти не у из но су од 63.000 
ди на ра, она би са да би ла 72.000 нето, 
док би пред сед ник Оп шти не имао пла ту у 
ви си ни од 75.000 ди на ра. Чла но ви 
Оп штин ског ве ћа на стал ном ра ду уме сто 
до са да шњег ко е фи ци јен та 3,57 са да 
има ју ко е фи ци јент 5,35, од но сно уме сто 
пла те од 34,562 ди на ра, пла та ће им са да 
би ти 51,945 ди на ра - ре као је Ром ко 
Па пу га.

Функ ци о не ри ма ве ће пла те
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СР ЂАН МА ЛЕ ШЕ ВИЋ, ДИ РЕК ТОР КУЛ ТУР НО ОБРА ЗОВ НОГ ЦЕН ТРА ШИД

Кул тур но ле то ис пу ни ло
сва оче ки ва ња

Кон цер том Ма рин ка Ро кви ћа 19. 
ав гу ста је за вр ше но три на е сто 
по ре ду Шид ско кул тур но ле-

то. То ком 28 да на, Ши ђа ни су има-
ли при ли ку да ужи ва ју у кон цер ти ма 
поп, рок и хе ви ме тал гру па, по зна-
тих фолк пе ва ча по пут Ша ке По-
лу мен те, Жељ ка Ша ши ћа, Јо ва на 
Пе ри ши ћа, Ми не Ко стић, а ор га ни-
зо ва ни су и оста ли кул тур ни са др жа-
ји за по се ти о це свих уз ра ста. Из раз-
го во ра са Ши ђа ни ма са зна ли смо да 
су углав ном за до вољ ни про гра мом 
ово го ди шње кул тур не ма ни фе ста-
ци је, а за ни ма ло нас да ли су по се-
ће но шћу за до вољ ни ор га ни за то ри. 
Из Кул тур но обра зов ног цен тра Шид 
по ру чу ју да су ви ше не го за до вољ ни 
ово го ди шњом ма ни фе ста ци јом и да 
је Кул тур но ле то ове го ди не, ис пу ни-
ло сва њи хо ва оче ки ва ња.

- На ша оче ки ва ња су би ла да град 
за тих ме сец да на жи ви, да по се ти-
о ци ма при ре ди мо ра зно ра зне до га-
ђа је, раз ли чи те про гра ме, ка ко би 
за до во љи ли раз ли чи те уку се и уз-
ра сте. Пот пу но сам си гу ран да смо 
у то ме ус пе ли. Има ли смо же љу да 
то ком тих да на што ви ше љу ди по-
се ти Шид и да им кроз све те му зич-
ке и кул тур не са др жа је пре зен ту је мо 
и не ке ло кал не та лен те и љу де, ко ји 
се ба ве ра зним вр ста ма умет но сти, 
пре све га му зи ком. Ми слим да смо 
ус пе ли у то ме и ис пу ни ли сва оче-

ки ва ња, а то се ви де ло по себ но на 
кон цер ти ма где је по се ће ност би ла 
мно го ве ћа не го прет ход них го ди на. 
„Мик са ли“ смо до га ђа је, раз ли чи те 
вр сте му зи ке, али ове го ди не се по-
ка за ло да су из во ђа чи на род не му-
зи ке, ко ји чи ни се пу но ви ше ула жу 
у свој мар ке тинг и чи ји спо то ви се 
че шће еми ту ју на те ле ви зи ји, маг-
не ти за пу бли ку. А то се мо гло ви-
де ти на њи хо вим кон цер ти ма, ка да 
је трг био пре пун. Али, ни шта ма ња 
по се та ни је би ла ни ка да су сви ра-
ли оста ли бен до ви. За за вр шни цу 
Кул тур ног ле та при ре ђен је кон церт 
Ма рин ка Ро кви ћа, на дан ка да се у 
Ши ду обе ле жа ва сла ва Пре о бра же-
ње и ка да је наш град пре пун љу ди - 
на во ди ди рек тор Кул тур но обра зов-
ног цен тра Шид Ср ђан Ма ле ше вић.

Ово го ди шњим Шид ским кул тур-
ним ле том по твр ђе но је да је иде ја, 
по те кла пре 13 го ди на да се у Ши-
ду на пра ви кул тур на ма ни фе ста ци ја 
ко ја ће Ши ђа ни ма по ста ти оми ље на 
и ка да ће Шид по ста ти оми ље на де-
сти на ци ја то ком ле та, уро ди ла пло-
дом.

- За ми сли те да то га не ма у гра-
ду. Ко је жи вео на овим про сто ри ма 
де ве де се тих го ди на, ка да се ни су 
одр жа ва ле слич не ма ни фе ста ци је и 
ка да су ули це гра да то ком ле та би-
ле го то во пу сте, и те ка ко при ме ћу-
је ве ли ку раз ли ку, јер са да је Шид у 

вре ме ле та пу но жи вљи. На ма је био 
циљ да и рад ним да ни ма и ви кен-
дом пру жи мо Ши ђа ни ма раз ли чи-
те кул тур не са др жа је. А ове го ди не 
има ли су при ли ку да ужи ва ју у то ме, 
чак пу них 28 да на. Сред ства са ко ји-
ма смо рас по ла га ли смо рас по ре ди-
ли на 28 кон це ра та. По тру ди ли смо 
се да све бу де до бро и ква ли тет но 
од ра ђе но - ис ти че Ма ле ше вић.

Је дан од та ко ђе ва жних ци ље-
ва ло кал не са мо у пра ве и Кул тур но 
обра зов ног цен тра био је да се по ка-
же дру ги ма да Шид ни је про вин ци ја, 
не го да је да ле ко од то га и да под-
јед на ко да је свој до при нос кул ту ри 
Ср би је као и оста ли ве ћи гра до ви. 
Та ко ђе, пру же на је мо гућ ност и ло-
кал ним бен до ви ма да се пред ста ве 
ши рој јав но сти, што до мо мен та ор-
га ни за ци је Кул тур ног ле та ни су мо-
гли.

- Ло кал не гру пе не ка да ни су има-
ле при ли ку да оно што ве жба ју то ком 
це ле го ди не по ра зним га ра жа ма, су-
те ре ни ма, ба шта ма, при ка жу ши рој 
ма си. Ми им увек да мо при ли ку го то-
во сви ма ко ји су не што уве жба ни ји, 
да уче ству ју на Кул тур ном ле ту. Увек 
има мо пет до шест кон це ра та ло кал-
них бен до ва ко ји има ју сво ју пу бли ку 
у гра ду. А та ко је би ло и ове го ди не 
- на во ди Ма ле ше вић.

Ме ђу нај по се ће ни је и нај бо ље 
кон цер те ово га ле та, у Кул тур но 

Ср ђан Ма ле ше вић, ди рек тор КОЦ-а

Ово го ди шњим
Шид ским кул тур ним 

ле том по твр ђе но
је да је иде ја, по те кла

пре 13 го ди на
да се у Ши ду

на пра ви кул тур на
ма ни фе ста ци ја ко ја 

ће Ши ђа ни ма по ста ти
оми ље на и ка да
ће Шид по ста ти

оми ље на де сти на ци ја
то ком ле та,

уро ди ла пло дом
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обра зов ном цен тру на во де кон цер те 
Ша ке По лу мен те, Јо ва на Пе ри ши ћа, 
Жељ ка Ша ши ћа, Ми не Ко стић и Ма-
рин ка Ро кви ћа.

- Из дво јио бих и кон церт но во сад-
ске гру пе „Бе ти  бум“ ко јим је и отво-
ре но Шид ско кул тур но ле то. Не за то 
што је био по се ћен, не го за то што 
је био ква ли тет но од ра ђен. Та ко ђе 
су би ли до бри и по се ће ни кон цер ти 
ро кен ро ла, бен да из Су бо ти це ко-
ји је сви рао не ку вр сту елек трон ске 
му зи ке, а из у зет но по се ћен је би и 
на ступ тру ба ча – ка же ор га ни за тор 
Шид ског кул тур ног ле та.

И ка ко на кра ју ис ти че Ма ле ше-
вић, то ком ових три на ест го ди на 
Шид ског кул тур ног ле та про ме ни ле 

су се мно ге вла сти. Упр кос то ме ова 
ма ни фе ста ци ја оп ста је, јер су углав-
ном сви схва ти ли да је иде ја би ла 
ви ше не го до бра.

- То зна чи да не што што је у овом 
гра ду до бро за јед нич ком во љом 
и оп ста је. За то сма трам да ову са-
да већ тра ди ци ју тре ба не го ва ти, а 
мо жда још ма ло ви ше ути ца ти на 
мар ке тинг. По треб но је да у вре ме 
пре по чет ка Кул тур ног ле та има мо 
не ко ли ко бил бор да и ван оп шти не 
Шид ка ко би при ву кли што ве ћи број 
љу ди. Кад би ви ше на то ме ра ди ли, 
си гу ран сам да би и ви ше љу ди има-
ло ко ри сти од то га. Осим гра ђа на 
ко ји ма су омо гу ће ни бес плат ни кон-
цер ти, ко рист са да има ју и вла сни ци 
уго сти тељ ских обје ка та чи ји су ло ка-
ли то ком одр жа ва ња Кул тур ног ле та 
пу ни, ка ко ви кен дом та ко и рад ним 
да ни ма. За то би и овим пу тем апе-
ло вао да се и вла сни ци ка фи ћа мо-
жда већ од сле де ће го ди не укљу че у 
ор га ни за ци ју, јер сма трам да из ме ђу 
нас тре ба да по сто ји од ре ђе на со ли-
дар ност. Ка ко ми по ма же мо на овај 
на чин њи ма да бо ље ра де, та ко би 
мо гли и они да по мог ну на ма и евен-
ту ал но пла те је дан или два кон цер та 
и на тај на чин уче ству ју у ор га ни за-
ци ји Кул тур ног ле та. Ми слим да би 
то би ло у ре ду, на обо стра но за до-
вољ ство свих, ка ко нас ор га ни за-
то ра, та ко вла сни ка уго сти тељ ских 
обје ка та, а по нај ви ше гра ђа на, јер 
мно ги ма је Шид ско кул тур но ле то 
је ди ни вид за ба ве то ком го ди шњег 
од мо ра – за кљу чу је Ср ђан Ма ле ше-
вић.

Ме ђу нај по се ће ни је
и нај бо ље кон цер те 

ово га ле та,
у КОЦ-у на во де
кон цер те Ша ке

По лу мен те, Јо ва на
Пе ри ши ћа, Жељ ка

Ша ши ћа, Ми не Ко стић 
и Ма рин ка Ро кви ћа

Наступ шидских трубача

Концертом Маринка Роквића завршено Шидско културно лето
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У Ер де ви ку је, на кон ду гог ни за 
го ди на про шле го ди не уки нут 
са мо до при нос. Ка ко ис ти че 

пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це 
Ер де вик Зо ран Ма шић, нов цем од 
са мо до при но са мо гло је до ста то га 
да се ура ди у се лу и за се ло. 

- Уки да њем са мо до при но са смо 
оста ли без че ти ри ми ли о на ди на-
ра сред ста ва. Са тим нов цем смо у 
прет ход ном пе ри о ду ра ди ли мно го 
то га. Бе то ни ра ли смо тро то а ре, одр-
жа ва ли гро бља, уре ди ли ка пе лу, ко-
па ли ка на ле, из гра ди ли ћу при је. Из 
са мо до при но са смо мо гли да фи нан-
си ра мо раз не ак тив но сти. Ни су то 
би ле ве ли ке па ре за круп не ин ве сти-
ци је, али би ло је до вољ но нов ца за 
нор мал но функ ци о ни са ње се ла – об-
ја шња ва Зо ран Ма шић. 

Упра во из ових раз ло га прет ход не 
го ди не ни је би ло зна чај ни јих ин ве-
сти ци ја у се лу. 

- Прет ход не го ди не ни смо има ли 
ве ли ких ин ве сти ци ја, јер је уки нут са-
мо до при нос, та ко да Ме сна за јед ни-
ца не ма ви ше соп стве них сред ста ва. 
Ура ди ли смо сит ни је ства ри, про јек те 
за осве тље ње и уре ђе ње пар ка, ја му 

за уги ну ле жи во ти ње, про је кат за ре-
кон струк ци ју елек трич не ин ста ла ци је 
у До му кул ту ре, као и ре дов не ак тив-
но сти, ко му нал но одр жа ва ње се ла, 
ко ше ње... Пла ни ра мо ове го ди не да 
уре ди мо атар ске пу те ве, осве тље ње 
пар ка и ре кон струк ци ју стру је у До му 
кул ту ре. За во до то рањ по сто ји про је-
кат, али у оном мо мен ту кад је био 
ура ђен пред ра чун ска вред ност би ла 
је 42 ми ли о на ди на ра. То су ве ли ке 
па ре ко ју не мо же да ис фи нан си ра 
ни Оп шти на Шид ни Ме сна за јед ни-
ца. Је ди но је мо гу ће апли ци ра ти за 
сред ства из По кра ји не, па ако обез-
бе ди мо но вац, он да ће се ре а ли зо-
ва ти и ова ин ве сти ци ја – из ја вио је 
Ма шић. 

У Ер де ви ку пре ма по след њем по-
пи су жи ви 2.727 ста нов ни ка. У 2014. 
скло пље но је 15, а про шле го ди не 
осам бра ко ва. Од тра ди ци о нал них 
ма ни фе ста ци ја у Ер де ви ку се одр жа-
ва Срем ска ку ле ни ја да пр ве су бо те у 
ју ну, као и ма ни фе ста ци ја „У су срет 
Пре о бра же њу“ ко ја је одр жа на 21. 
пут од 12. до 19. ав гу ста. Сва ке го-
ди не про грам ма ни фе ста ци је је све 
бо га ти ји и ра зно вр сни ји, ту су смо-

тра кул тур но-умет нич ких дру шта ва, 
спорт ска так ми че ња, так ми че ње у 
ку ва њу нај бо љег ко тли ћа, све ча на 
ли тур ги ја, тра ди ци о нал ни оби ла зак 
ви но гра да.

- Ве ћи на ста нов ни ка се ба ви по-
љо при вре дом. Га ји се сто ка, ма ло 
по вр тар ство, сна ла зи се ко ка ко зна. 
Мно го љу ди се опре де ли ло за сто-
чар ство и уз гој сви ња, али сад је то 
ве ли ки про блем, јер је це на сви ња 
ни ска. Про блем у се лу је не за по сле-
ност, ма ло је љу ди ко ји има ју мно го 
зе мље па мо гу нор мал но да жи ве. 
И сти му ла ци је ко је су би ле око 150 
евра по хек та ру сад су три до че ти ри 
хи ља де ди на ра и то са мо до 20 хек-
та ра. У по след ње вре ме мно ги од ла-
зе из Ер де ви ка за Сло вач ку, по што у 
Ер де ви ку има до ста Сло ва ка ко ји та-
мо има ју род би ну па од ла зе у по тра гу 
за по слом – ка же Ма шић. 

Основ ну шко лу „Са ва Шума но вић“ 
у Ер де ви ку по ха ђа око 200 уче ни ка. 
Пре ма ре чи ма ди рек тор ке На та ли је 

ЕР ДЕ ВИК

Ма ње ин ве сти ци ја

У Ер де ви ку је 22. ју ла отво рен Ме мо ри-
јал ни ноћ ни фуд бал ски тур нир у ор га ни за-
ци ји Ме сне за јед ни це Ер де вик. Фи на ле је 
од и гра но 30. ју ла, а уче ство ва ло је де се так 
еки па. Пр во ме сто осво јио је ОФК „Би кић“ 
из Би кић До ла, дру го ме сто „Свон си“ из 
Ер де ви ка и тре ће ме сто при па ло је еки пи 
„Не кад и сад“ та ко ђе из Ер де ви ка. За нај-
бо љег гол ма на иза бран је Ми лош Ма тић 

из Би ки ћа, нај бо љим стрел цем про гла шен 
је Де јан До брић из Би ки ћа и нај бо љи играч 
Сте фан Цви јућ из еки пе „Свон си“. 

На гра да за пр во ме сто би ла је 15.000 
ди на ра и пе че но јаг ње, дру го ме сто 10.000 
ди на ра и пе че но пра се и тре ће ме сто 
осво ји ло је пет хи ља да ди на ра и гај бу 
пи ва. Сви уче сни ци су до би ли пе ха ре и 
ста туе. 

Ме мо ри јал ни тур нир

Пред сед ник села Зо ран Ма шић
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Пу нош, број ђа ка је у кон стант ном 
опа да њу. 

- У од но су на про шлу го ди ну број 
ђа ка је знат но ма њи и има мо кон стан-
тан пад бро ја уче ни ка. У скло пу шко-
ле се на ла зе и два под руч на оде ље-
ња у Љу би и Бин гу ли. У Љу би смо у 
школ ској 2015/2016. го ди ни има ли 
осам уче ни ка и два ком би но ва на оде-
ље ња, а у под руч ном оде ље њу у Бин-
гу ли 20 уче ни ка и два ком би но ва на 
оде ље ња. Има мо и пр ве раз ре де на 
сло вач ком је зи ку, али се ма ло де це 
упи су је. Та де ца има ју мо гућ ност и 
при ви ле ги ју да се шко лу ју на свом 
ма тер њем је зи ку. Је ди ни и нај ве ћи 
про блем је не до ста так де це. Има мо 
све усло ве за рад, шко ла пра ти све 
трен до ве, укљу че ни смо у про јек те 
ин клу зив не на ста ве, про фе си о нал не 
ори јен та ци је, шко ла без на си ља – 
из ја ви ла је за на ше но ви не ди рек тор-
ка Пу нош. 

У шко ли функ ци о ни ше по јед но 
оде ље ње од пр вог до че твр тог раз ре-
да и по два од пе тог до осмог раз ре-
да. 

- Увек смо има ли оде ље ња на сло-
вач ком где се на ста ва из у ча ва од 
пр вог до че твр тог раз ре да на сло вач-
ком је зи ку, а они да ље на ста вља ју са 

из у ча ва њем ма тер њег је зи ка, а срп-
ски из у ча ва ју као не ма тер њи. Ово је 
дво је зич на шко ла и то функ ци о ни ше 
вр ло ле по. Има ли смо про блем са 
елек трич ном ин ста ла ци јом та ко да 
смо у са рад њи са Ме сном за јед ни цом 
Ер де вик и Оп шти ном Шид за ме ни ли 
елек трич ну ин ста ла ци ју на пр вом 
спра ту. Ово је шко ла ко ја мо же да 
при хва ти и хи ља ду уче ни ка – на во ди 
На та ли ја Пу нош. 

Кул тур но умет нич ко дру штво „Бран-
ко Ра ди че вић“ ове го ди не про сла вља 
110 го ди на по сто ја ња. Ак тив но је и 
Сло вач ко кул тур но про свет но дру-
штво. 

- У Ер де ви ку по сто ји 16 удру же ња 
гра ђа на. Они су сви ма ње ви ше ак-
тив ни, али функ ци о ни шу. Нај ак тив ни-
ји су из Сло вач ког кул тур ног дру штва. 
Они има ју до бре пред ста ве и фол-
клор, и три гру пе ко је на сту па ју. КУД 
„Бран ко Ра ди че вић“ ове го ди не сла ви 
110 го ди на по сто ја ња, та ко да ће мо то 
ове го ди не обе ле жи ти. Кул тур них де-
ша ва ња и уста но ва има мо, али про-
блем је што љу ди све ви ше гу бе во љу 
– до да је пр ви чо век овог се ла. 

Оно што не до ста је овом се лу је 
бан ка. По ред Основ не шко ле, по ште, 
у Ер де ви ку функ ци о ни ше По ли циј ска 

ста ни ца као и здрав стве на ам бу лан-
та. 

Ам бу лан та у Ер де ви ку ра ди сва ки 
рад ни дан. Док то ри ра де у две сме не, 
а па ци јен ти ма су до ступ ни и 24 ча са, 
ка ко за ме шта не Ер де ви ка, та ко и за 
ме шта не Љу бе и Бин гу ле.

- Углав ном ра ди мо од 7 до 20 ча со-
ва. Утор ком и че тврт ком не ма мо дру-
гу сме ну, јер се иде у Љу бу и Бин гу лу 
на те рен. У скло пу ам бу лан те смо 
ра ни је има ли ла бо ра то ри ју и са ни тет-
ско во зи ло, али ви ше не ма мо. Днев но 
има мо око 50 па ци је на та, вр ло че сто 
се де си и ви ше. Сад и у Љу би има мо 
30 до 35 па ци је на та. Па ци јен ти се 
углав ном жа ле на ви сок крв ни при ти-
сак, ше ћер у кр ви, бо ле сти ко сти ју и 
згло бо ва. Сва ког дру гог утор ка до ла-
зе ин тер ни ста и ги не ко лог. Ја ко је 
згод но за же не и бу де ве о ма по се ће-
но тај дан – ка же др Мир ја на Ми тро-
вић. 

- У окви ру До ма здра вља не кад смо 
има ли са ни тет ско во зи ло и ла бо ра-
то ри ју. Сад љу ди мо ра ју да пу ту ју у 
Шид. Има мо усло ве за со лид но функ-
ци о ни са ње у се лу, фа ли нам бан ка. 
По ку ша вао сам да раз го ва рам са ди-
рек то ри ма, ме ђу тим, сви ма је то ма ли 
број кли је на та, ни ко ни је за ин те ре со-
ван да отво ри ов де бан ку – ка же за 
крај пред сед ник Са ве та ме сне за јед-
ни це Зо ран Ма шић. 

Са ња Ста не тић

Ди рек то ри ца На та ли ја Пу нош

Пре глед у ам бу лан ти 

Ђа ци ОШ „Са ва Шу ма но вић“

Нај ве ћи про блем
је не до ста так де це. 

Има мо све усло ве за 
рад, шко ла пра ти све 
трен до ве, укљу че ни 

смо у про јек те
ин клу зив не на ста ве, 

шко ла без на си ља, 
из ја ви ла је ди рек тор ка 

ердевичке школе 
Наталија Пу нош 
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У Бин гу ли је про шле го ди не из гла-
сан са мо до при нос, та ко да је од 
сред ста ва из са мо до при но са кра-

јем про шле го ди не ура ђе на пе шач ка ста-
за ис пред се о ске шко ле, у са рад њи са 
Оп шти ном Шид. Нов ца има и за ре дов но 
одр жа ва ње хи ги је не се ла, а пре ма ре чи-
ма пред сед ни ка Са ве та ме сне за јед ни це 
Бин гу ла Мар ка Кра ма ра, са мо до при нос 
мно го зна чи, али је ипак не до во љан за 
ве ће ин ве сти ци је. 

- У се лу је из гла сан са мо до при нос 
про шле го ди не. Са тим нов ци ма смо 
ура ди ли ста зу ис пред шко ле у ду жи ни од 
120 ме та ра, а део нов ца је из дво јен из 
Оп шти не Шид. Одр жа ва ли смо ка нал ске 
мре же, у ду жи ни од 465 ме та ра, а ра до-
ви су ко шта ли 120 хи ља да ди на ра. Део 
сред ста ва за те ра до ве обез бе ђен је из 

оп штин ског бу џе та, а део из соп стве них 
сред ста ва. Са мо до при нос зна чи пу но 
за се ло. Са тим нов цем одр жа ва мо по-
сто је ћу ин фра струк ту ру, зе ле ни ло, гро-
бља. Од Оп шти не Шид до би ја мо ма ло 
сред ста ва, тра жи ли смо но вац за ка пе-
лу, ура ђен нам је идеј ни про је кат, али је 
град ња ста ла – ре као је Кра мар. 

У овом се лу се на ла зи под руч но оде-
ље ње Основ не шко ле „Са ва Шу ма но-
вић“, ко ја има че ти ри раз ре да са ком би-
но ва ним оде ље њи ма. Од пе тог раз ре да 
мла ди Бин гул ци на ста вља ју шко ло ва ње 
у су сед ном Ер де ви ку. По ред шко ле, на-
ла зи се и по шта, удру же ња же на и ло-
ва ца, као и Фуд бал ски клуб „Бин гу ла“. У 
скло пу про сто ри ја Ме сне за јед ни це на-
ла зи се ам бу лан та ко ју по се ћу је ле кар 
из Ер де ви ка два пу та не дељ но, утор ком 

Не до ста је про стор
за омла ди ну

БИН ГУ ЛА

Од са мо до при но са 
би тре бао да се 

из дво ји но вац за
атар ске пу те ве, 

ка нал ску мре жу,
бе то ни ра ње ста за, 

спорт ска дру штва и 
удру же ње же на.

На жа лост, ове
го ди не не ће

би ти зна чај ни јих 
ин ве сти ци ја и

ула га ња, јер па ра 
не ма. Што се

ти че До ма кул ту ре, 
по треб на је

ре кон струк ци ја, ако 
не ком плет на, бар 

са на ци ја оних де ло ва 
ко ји су по че ли да
про па да ју, твр ди 
пред сед ник се ла

По треб на ре кон струк ци ја До ма кул ту ре
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и пет ком, али су услу ге ме ди цин ске се-
стре ме шта ни ма до ступ не сва ко днев но. 
Дом кул ту ре је у ве о ма ло шем ста њу и у 
пла ну је ње го ва ре кон струк ци ја. 

- Од са мо до при но са би тре бао да се 
из дво ји но вац за атар ске пу те ве, ка нал-
ску мре жу, бе то ни ра ње ста за, спорт ска 
дру штва и удру же ње же на. На жа лост, 
ове го ди не не ће би ти зна чај ни јих ин ве-
сти ци ја и ула га ња, јер па ра не ма. Хте ли 
смо да ура ди мо са ни тар ни чвор у ма-
лој са ли ко ја се на ла зи у скло пу шко ле. 
Шко ла је ле по сре ђе на. Са ла ко ја се 
на ла зи у окви ру шко ле  је ве о ма зна чај-
на, слу жи на шим ме шта ни ма за раз не 
про сла ве. Што се ти че До ма кул ту ре, 
по треб на је ре кон струк ци ја, ако не ком-
плет на, бар са на ци ја оних де ло ва ко ји 
су по че ли да про па да ју – твр ди пред-
сед ник се ла. 

По по след њем по пи су Бин гу ла бро ји 
око 720 ста нов ни ка, али се тај број, пре-
ма ре чи ма Мар ка Кра ма ра, сва ким да-
ном све ви ше сма њу је. 

- Пу но љу ди иде да ра ди се зон ске по-
сло ве у Сло вач ку, а мла ди од ла зе у Но-
ви Сад и Срем ску Ми тро ви цу да тра же 
по сао. По сла не ма и ста ње је ло ше. У 
Бин гу ли има не ко ли ко ја ких по љо при-

вред ни ка ко ји од тог по сла мо гу да жи ве, 
а оста ли ко ји се ба ве по љо при вре дом 
има ју ма ло зе мље и ја ко те шко жи ве. У 
се лу нам фа ли до ста то га, али оно што 
бих из дво јио је про стор за омла ди ну. 
Омла ди на не ма ни јед ну про сто ри ју у 
ко јој би мо гла да бо ра ви. Ја ко сла бо се 
во ди бри га о мла ди ма. Не ма ју де ца ни-
ка кве усло ве за дру штве ни жи вот – ис-
ти че Кра мар. 

С. Ста не тић 

Мар ко Кра мар, пред сед ник МЗ Бин гу ла

Уре ђе на ста за ис пред шко ле

ГО ДИ ШЊИ ЦА ХКД „ШИД“

Ро ђен дан
уз при ја те ље

Обе ле жа ва ње ше сте го ди шњи це по сто-
ја ња и ра да Хр ват ског кул тур ног дру штва 
„Шид“, по че ло је 2. ју на пре ми јер ним из-
во ђе њем пред ста ве „Стра да ње Ису со во“, 
у ре жи ји Цве ти на Ани чи ћа, а на ста вље но 
је дан ка сни је у жуп ном дво ри шту кул тур но 
умет нич ким про гра мом. 

По ред до ма ћи на, ХКД-а „Шид“ ко ји су пу-
бли ци пред ста ви ли све оно што су то ком 
го ди не ра ди ли, Ши ђа ни ма су се пред ста ви-
ли и чла но ви СКУД-а „Јед но та“ Шид, КПД 
„Ђу ра Киш“ из Ши да, КУД „Иван Ко тља рев-
ски“ из Би кић До ла, али и го сти из Плав не 
- Удру же ње гра ђа на „Тра го ви Шо ка ца“ и За-
ви чај на за јед ни ца БХ Хр ва та из То вар ни ка. 

ХКД „Шид“ тре нут но бро ји пре ко 200 
чла но ва и ве ћи на њих укљу че на је у рад 
ви ше сек ци ја: фол клор не, там бу ра шке, 
ли те рар не, ли ков не, а по во дом обе ле жа-
ва ња го ди шњи це дру штва, осно ва на је и 
но ва сек ци ја, драм ско - би блиј ска. Сцен-
ски при каз „Ису со во стра да ње“, успе шно је 
пред ста вљен шид ској пу бли ци, за хва љу ју-
ћи ан га жма ну шид ског ре жи се ра Цве ти на 
Ани чи ћа у са рад њи са пред сед ни штвом 
ХКД-а „Шид“, чла но ви ма Ама тер ског по зо-
ри шта „Бра ни слав Ну шић“ из Ши да, као и 
де ци чла но ви ма ХКД „Шид“.

- По ред иза зо ва ко ји је увек при су тан у 
ра ду са мла дим љу ди ма, би ла је ово при-
ли ка да се мла ди ма при бли жи Би бли ја, на 
је дан при сни ји, бли ски ји на чин. Ми да нас 
на жа лост жи ви мо у та ко бур ном вре ме ну 
ка да за по ста вља мо струч ну ли те ра ту ру. 
Ово је би ла је дин стве на при ли ка да мла-
ди упо зна ју са ли ко ви ма из Би бли је, исто-
риј ским по да ци ма и са том вр стом ми та. 
Ви дим да је и њи ма би ло за ни мљи во да 
ис тра жу ју ли ко ве из Би бли је, јер је Би бли-
ја јед на ме та фо ра до да на шњег да на где 
се по ка зу је и сва та чо ве ко ва до бро та, али 
и ње го ва охо лост и не ве ри ца ко ја и да нас 
на жа лост вла да и ка рак те ри ше нас као жи-
ва би ћа - ис та као је Ани чић.

То ком ве че ри, на би ни у дво ри шту Жуп-
не ку ће, пу бли ка је има ла при ли ку ужи ва ти 
у бо гат ству раз ли чи то сти не ко ли ко кул тур-
но умет нич ких дру шта ва као из Ср би је та ко 
и из Хр ват ске, ко ји сви за јед но ра де на очу-
ва њу сво је тра ди ци је, кул ту ре и оби ча ја. 

Представа чланова ХКД „Шид“
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Пројекат „Укључи се: јавно информисање и локална самоуправа у служби грађана“ је суфинансиран од стране Општине Шид.

АДАП ТА ЦИ ЈА
ЗГРА ДЕ ОП ШТИ НЕ 

При лаз за 
ин ва ли де

На кон ра до ва на адап та ци-
ји и ре но ви ра њу про сто ри ја у 
згра ди Оп штин ске упра ве у 
Ши ду, ко ји су би ли не у слов ни 
и не бе збед ни за рад, за вр ше-
ни су и ра до ви на из град њи 
но вог ула за са дво ри шне 
стра не у згра ду Оп шти не. 
Но ви из гра ђен улаз при ла го-
ђен је ли ци ма са ин ва ли ди те-
том, а ускла ђен је са свим 
ва же ћим стан дар ди ма. Сва 
ли ца са ин ва ли ди те том од 
са да ће мо ћи не сме та но да 
уђу у згра ду Оп штин ске упра-
ве, ка ко би оба ви ли све нео п-
ход не по сло ве што је и био 
циљ пред став ни ка ло кал не 
са мо у пра ве.

ОП ШТИН СКА УПРА ВА

Јеф ти ни је 
ме сеч не кар те

Оп штин ска упра ва Оп шти-
не Шид рас пи са ла је Јав ни 
по зив за фи нан си ра ње тро-
шко ва пре во за уче ни ка сред-
њих шко ла у школ ској 
2016/2017. го ди ни. Сред ства 
за пре воз обез бе ђу ју се за 
школ ску 2016/2017. го ди ну 
по чев од 1. сеп тем бра у ви си-
ни од 50 или 20 од сто од це не 
ме сеч не прет плат не кар те.

Пра во на фи нан си ра ње 
тро шко ва пре во за из бу џе та 
Оп шти не Шид има ју уче ни ци 
сред њих шко ла са те ри то ри је 
оп шти не Шид ко ји пр ви пут 
упи су ју школ ску го ди ну, а ко ји 
ни су ко ри сни ци услу га сме-
шта ја и сва ко днев но пу ту ју у 
Шид, као и они ко ји пу ту ју ван 
те ри то ри је ове оп шти не ра ди 
шко ло ва ња у сред њо школ-
ским уста но ва ма, под усло-
вом да се ни су упи са ли и да 
се не шко лу ју у сред њим шко-
ла ма ко је по сто је на те ри то-
ри ји оп шти не Шид. Фи нан си-
ра ње пре во за у ви си ни 50 
од сто од це не ме сеч не прет-
плат не кар те има ју: де ца 
ко ри сни ка ту ђе не ге и по мо ћи 
или со ци јал не по мо ћи, де ца 
ко ри сни ка деч јег до дат ка, 
де ца са по себ ним по тре ба ма. 
Фи нан си ра ње пре во за у ви си-
ни 20 од сто од це не ме сеч не 
прет плат не кар те има ју оста-
ла де ца ко ја ис пу ња ва ју 
оп ште усло ве јав ног по зи ва. 
Кон курс је отво рен 15. сеп-
тем бра.

Га ле ри ја сли ка „Са ва Шу ма-
но вић“ у уто рак, 30. ав гу-
ста обе ле жи ла је 74 го ди не 

од стра да ња по зна тог шид ског 
сли ка ра Са ве Шу ма но ви ћа. 
На и ме, 30. ав гу ста 1942. го ди-
не Са ва Шу ма но вић за јед но са 
сво јих 150 су гра ђа на, стре љан 
је у Срем ској Ми тро ви ци.

Ове го ди не за по сле ни у шид-
ској Га ле ри ји од лу чи ли су да 
ор га ни зу ју не што дру га чи је ве-
ће се ћа ња на по зна тог шид ског 
умет ни ка. Одр жа но је по ет ско 
ве че, на ко јој су сти хо ве о Са ви 
Шу ма но ви ћу го во ри ли пе сни ци 
из Ши да.

- Ове го ди не од лу чи ли смо 
се да ин тим но обе ле жи мо се-
ћа ње на стра да ње на шег ве ли ког умет ни ка. 
У по след њим да ни ма ав гу ста са по себ ном 
па жњом се се ћа мо Са ве Шу ма но ви ћа, ње-
го вог стра да ња и ње го вог крат ког жи во та и 
тра гич ног кра ја. Ње го ве сли ке се на ла зе у 
Ши ду и ње го ва мај ка Пер си да је по кло ни ла 
на шем гра ду сли ке да их чу ва мо и па зи мо, 
сма тра ју ћи да су оне код нас нај си гур ни је. 
Баш из тог раз ло га што ми Са ву тре ти ра мо 
на је дин ствен на чин, ове го ди не смо ре ши-
ли да об је ди ни мо све ге не ра ци је шид ских 
пе сни ка. Сви они су, се ћа ју ћи се да на ка-
да је стре љан Са ва Шу ма но вић, про чи та ли 
пе сме ко је су на пи са ли и ко је су по све ти ли 
ње му, а ко је су би ле ин спи ри са не ње го вим 

де лом или жи во том. И то је јед на до дат на 
емо ци ја за ове да не. Из ло жбу ће мо ор га ни-
зо ва ти у сеп тем бру као и сва ке је се ни, али 
да на шњи дан не мо же би ти нео бе ле жен, јер 
смо увек 28. 29. и 30. ав гу ста у по себ ним 
емо ци ја ма - ис та кла је ди рек тор ка Га ле ри је 
сли ка „Са ва Шу ма но вић“ Ве сна Бу ро је вић.

Сво је сти хо ве ин спи ри са не Са вом Шу ма-
но ви ћем и ње го вим де ли ма, го во ри ли су пе-
сни ци: Ве се лин Вуч ко вић, Ве сна Пе тро вић, 
Зден ко Ла зор, Јо ван Бо шња ко вић, Ми ле на 
Алек сић, Ра дој ка Плеч ко, Са ња Тир кај ло, 
Све ти слав Не на до вић, Сло бо дан Цвит ко-
вић, Сне жа на Ми хај ло вић, Љуп ка Ра ди шић 
и Ср ђан Ма ле ше вић. М. Н.

ГА ЛЕ РИ ЈА СЛИ КА „СА ВА ШУ МА НО ВИЋ“ ШИД

Сти хо ви о Са ви

По ет ско ве че у шид ској Га ле ри ји

Ове го ди не за по сле ни у шид ској Га ле ри ји од лу чи ли 
су да ор га ни зу ју не што дру га чи је ве ће се ћа ња на по-
зна тог шид ског умет ни ка. Одр жа но је по ет ско ве че, на 
ко јој су сти хо ве о Са ви Шу ма но ви ћу го во ри ли пе сни-
ци из Ши да

Публика уживала у песмама о Сави
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СПО МЕН ОБЕ ЛЕЖ ЈЕ ЛЕ ГЕТ

У част жр та ва
Ве ли ког ра та

На спо мен обе леж ју Ле гет код Срем ске Ми тро-
ви це про шле су бо те, 3. сеп тем бра обе ле же на је 
102. го ди шњи ца од Бит ке на Ле ге ту. Слу жен је 
па ра стос за по ги ну ле вој ни ке Ти моч ке ди ви зи је 
пр вог по зи ва, на кон че га су по ло же ни вен ци, а 
одр жан је и при го дан кул тур но - умет нич ки про-
грам.

Ка ко је ис та као за ме ник на чел ни ка Град ске 
упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну Зо ран 
Ми шче вић, оба ве за свих нас је да се се ћа мо 
жр тве на ших пре да ка, али и да схва ти мо раз ло ге 
због ко јих су они све сно жр тво ва ли се бе за иде је 
ко је су их во ди ле. 

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма, ми тро вач ки про то-
је реј Са во Ра ки та ис та као је да су Ти мо ча ни 
бра не ћи сво је до мо ве, же не и де цу под не ли нај-
ве ћу мо гу ћу жр тву – за Хри ста, све до че ћи та ко 
исти ну да је нај ве ћа љу бав она за ко ју се под не-
се све сна жр тва. Он је ис та као да би би ло до бро 
да Ми тров ча ни че шће по се ћу ју Ле гет, а не са мо 
о го ди шњи ца ма јер ће на тај на чин и они, као и 
ти моч ки хе ро ји све до чи ти сво ју љу бав пре ма 
отаџ би ни, сло бо ди, свом на ро ду и Хри сту.

Ор га ни за то ри обе ле жа ва ња 102. го ди шњи це 
Бит ке на Ле ге ту су Град Срем ска Ми тро ви ца, 
Срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на, Ме сна 
за јед ни ца Ша шин ци, Цен тар за кул ту ру „Сир ми-
ју март“, Све бор дру жи на „Све ти Ди ми три је“ и 
Дру штво за не го ва ње тра ди ци је осло бо ди лач ких 
ра то ва Ср би је до 1918. го ди не.

Бит ка на Ле ге ту во ди ла се у Сре му из ме ђу 
срп ске и аустро у гар ске вој ске у но ћи 5. и 6. сеп-
тем бра 1914. го ди не. На зах тев са ве зни ка, ово је 
био пр ви про дор срп ске вој ске на се вер у окви ру 
Срем ске офан зи ве. Том при ли ком је у по ку ша ју 
фор си ра ња Са ве по ги ну ло 6.500 бо ра ца Ти моч-
ке ди ви зи је пр вог по зи ва. Бит ка на Ле ге ту је јед-
на од нај тра гич ни јих би та ка у свим на шим осло-
бо ди лач ким ра то ви ма и би ла је то пр ва срп ска 
реч на пла ва гроб ни ца.  Б. С.

СПО МЕН ОБЕ ЛЕЖ ЈЕ МОСТ
РАЗ МЕ НЕ У СТЕ ЈА НОВ ЦИ МА

Не заборавити
ан ти фа ши зам

На ме сту где је 2. сеп тем бра 1943. го ди не, на 
сте ја но вач ком пу ту, по пр ви пут то ком Дру гог 
свет ског ра та на овим про сто ри ма, раз ме ње но 
28 не мач ких вој ни ка за 64 пар ти за на, по ло же ни 
су 2. сеп тем бра вен ци на по диг ну то спо мен обе-
леж је. 

Ово спо мен обе леж је, са обе стра не пу та, 
под се ћа на ту раз ме ну, али је на ње га ка сни је 
до да та и спо мен пло ча ко ман дан ту Ву ка ши ну 
Би во ла ре ви ћу Вол фу ко ји је ту раз ме ну са пар-
ти зан ске стра не и ре а ли зо вао, а раз ме ну је 
ор га ни зо вао Глав ни штаб на род но осло бо ди-
лач ких пар ти зан ских од ре да Вој во ди не.

- Ти ме је и при знат пар ти зан ски по крет од 

стра не Не ма ца, а по сле то га на ста ви ло се са 
раз ме на ма на под руч ју це ле Ју го сла ви је. За ро-
бље не Нем це су пар ти за ни др жа ли на Фру шкој 
го ри, а на ши ро до љу би и ан ти фа ши сти су би ли 
за ро бље ни у ло го ру у Ру ми, код је вреј ске си на-
го ге. Раз ме на је из вр ше на по прин ци пу „сви за 
све“ - ка же Пре драг Вук ми рић, се кре тар ОО 
СУБ НОР Ру ма.

Сте ван Ко ва че вић, пред сед ник СО Ру ма 
ис та као је да ло кал на са мо у пра ва по др жа ва 
не го ва ње се ћа ња на жр тве ан ти фа ши стич ке 
бор бе. 

- Ово ме сто је зна чај но што је из вр ше на раз-
ме на не мач ких вој ни ка за пар ти за не ко ји ма су 
та ко спа ше ни жи во ти, али и што све до чи да се 
у Сре му и Ср би ји во ди ла ак тив на ан ти фа ши-
стич ка бор ба. По го то во што су ан ти фа ши стич ке 
иде је да нас у де фан зи ви и да се ре ха би ли ту ју 
они ко ји су би ли на по гре шној стра ни исто ри је, 
а за не ма ру ју они ко ји су би ли на ху ма ној и прав-
до љу би вој стра ни. За то се на дам да ће се ова-
квим де ша ва њи ма на то ука за ти и мла ди ма и 
да мрач не си ле не ће ни ка да по бе ди ти - ре као је 
Сте ван Ко ва че вић.

На спо мен обе леж је вен це су по ло жи ле де ле-
га ци је рум ске оп шти не, ОО СУБ НОР-а Ру ма, 
Срем ска Ми тро ви ца и Ја рак, као и пред став ни-
ци рум ских од бо ра Ко му ни стич ка пар ти ја и 
Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је.

С. Џ.

СПО МЕН ГРО БЉЕ
СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Се ћа ње на
стра да ње ро до љу ба

На Спо мен гро бљу у Срем ској Ми тро ви ци 
про шле не де ље, 4. сеп тем бра обе ле же на је 
го ди шњи ца стра да ња ро до љу ба у Дру гом свет-
ском ра ту. Слу же на је ли тур ги ја и па ра стос на 
ме сту за јед нич ке гроб ни це 7.950 по ги ну лих и 
стре ља них, ко је се сма тра јед ним од нај ве ћих 
гу би ли шта Дру гог свет ског ра та. На кон ли тур ги је 
и па ра сто са по ло же ни су вен ци и упри ли чен 
при го дан про грам.

При ти сну ти ак тив но сти ма На род но о сло бо ди-
лач ког по кре та не мач ки оку па то ри су сре ди ном 
1942. го ди не от по че ли офан зив не ак ци је про тив 
пар ти зан ских је ди ни ца ко је су не по сред но угро-
жа ва ле нај ва жни је же ле знич ке и друм ске ко му-
ни ка ци је. Део тих ак тив но сти спро ве ден је и у 
Сре му под на зи вом опе ра ци ја „Фру шка го ра“. 
Вла сти Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске ис ко ри сти-
ле су ово да се об ра чу на ју са срп ским ста нов ни-
штвом Сре ма. Уз вој не, спро ве де не су и по ли-
циј ске ак тив но сти за ко је је био за ду жен Вик тор 
То мић. По сле фор мал них су ђе ња пред пре ким 
су дом, без ика кве мо гућ но сти од бра не уста ше 
су на ви ше ме ста у Сре му стре ља ле ци ви ле. 
Нај ве ће стра ти ште би ло је у Срем ској Ми тро ви-
ци, на ста ром пра во слав ном гро бљу. Ов де је од 
30. ав гу ста до 8. сеп тем бра 1942. го ди не уби је-
но не ко ли ко хи ља да љу ди, ме ђу њи ма и је дан 
од на ших нај по зна ти јих сли ка ра Са ва Шу ма но-
вић. 

 Б. С.

На си ље
у по ро ди ци

При пад ни ци Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва у Ру ми су, 
по на ло гу над ле жног ту жи о ца, 
од ре ди ли за др жа ва ње до 48 
ча со ва за М. Д. (30), због по сто-
ја ња осно ва сум ње да је пси хич-
ки и фи зич ки мал тре ти рао мај ку. 
По на ло гу над ле жног ту жи о ца, 
осум њи че ном је од ре ђе но за др-
жа ва ње до 48 ча со ва, на кон че га 
ће, уз кри вич ну при ја ву за кри-
вич но де ло на си ље у по ро ди ци 
би ти до ве ден на са слу ша ње у 
Основ но јав но ту жи ла штво у 
Ру ми.  

***

По ли ци ја у Ин ђи ји је, по на ло-
гу над ле жног ту жи о ца, од ре ди ла 
за др жа ва ње до 48 ча со ва за М 
.Д. (51), због по сто ја ња осно ва 
сум ње да је вер бал но и фи зич ки 
на пао су пру гу и си на, а за тим 
вре ђао по ли циј ске слу жбе ни ке 
ко ји су се на ла зи ли у ин тер вен-
ци ји. Осум њи че ни ће у за кон-
ском ро ку, уз кри вич ну при ја ву за 
кри вич на де ла на си ље у по ро ди-
ци и оме та ње слу жбе ног ли ца у 
вр ше њу слу жбе не ду жно сти 
би ти до ве ден на са слу ша ње у 
Основ но јав но ту жи ла штво у 
Ста рој Па зо ви. 

Ухап шен због 
нар ко ти ка

По ли ци ја у Ру ми је ухап си ла 
Д. Г. (33), у тре нут ку пр о да је нар-
ко ти ка че тр де се то го ди шња ку, у 
бли зи ни же ле знич ке ста ни це на 
под руч ју Ру ме. По ли ци ја је код 
осум њи че ног пр о на шла 25 па ке-
ти ћа са пра шка стом ма те ри јом 
сум њи вом на хе ро ин, а при ли-
ком пре тре са ње го вог ста на, још 
35 па ке ти ћа. По на ло гу над ле-
жног ту жи о ца, Д. Г. је од ре ђе но 
за др жа ва ње до 48 ча со ва. Он 
ће, уз кри вич ну при ја ву за кри-
вич но де ло нео вла шће на пр о из-
вод ња и ста вља ње у пр о мет 
опој них др о га, би ти до ве ден на 
са слу ша ње у Ви ше јав но ту жи-
ла штво у Срем ској Ми тро ви ци. 

Кри јум ча ре ње 
ми гра на та

При пад ни ци Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва у Ши ду и 
Срем ској Ми тро ви ци су ухап си-
ли тр о ји цу срп ских др жа вља на 
ко ји се сум њи че да су пут нич ким 
ауто мо би ли ма, за нов ча ну 
на док на ду, пре ве зли од Бе о гра-
да до Ши да 12 ире гу лар них 
ми гра на та. Због по сто ја ња осно-
ва сум ње да су из вр ши ли кри-
вич но де ло не до зво љен пре лаз 
др жав не гра ни це и кри јум ча ре-
ње љу ди, од ре ђе но је за др жа ва-
ње до 48 ча со ва М. Ђ. (35), Д. Н. 
(31) и А. Р. (46). На кон са слу ша-
ња  у Основ ном јав ном ту жи ла-
штву у Ши ду, од ре ђен им је при-
твор до 30 да на. 

СА ОП ШТЕ ЊА
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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ИС ПО ВЕСТ ЛАЗАРА СОЋАНИНА ИЗ КУЗМИНА

Пам тим сва ки де таљ
из пакла Јасеновца

Осам де сет дво го ди шњи Ла зар Со ћа-
нин из Ку зми на са не пу них се дам 
го ди на од ве ден је у Ја се но вац, за јед-

но са мај ком Сто јан ком. Иако је био де те, 
раз лог то ме је знао. Отац му је био пар ти-
зан, а ка сни је са зна је да је био и бо рац 
Бо сут ског од ре да. На сре ћу, би ва спа сен 
си гур не смр ти, а сво ја се ћа ња и то ка ко је 
пре жи вео ло гор смр ти, по де лио је са на ма. 

- Ро ђен сам 8. ок то бра 1935. го ди не. Ми 
смо по ре клом из Ли ке, а ја сам ро ђен у 
Ку зми ну, као и мој отац и де да.  Ку ћа ми је 
би ла на кра ју се ла, ро дио сам се на са ла-
шу. Жи вео сам са оцем, мај ком, ба бом, 
де дом, де ди ном ма мом, стри цем, стри ном 
и че ти ри се стре. Мој отац је већ знао, чим 
оде у пар ти за не шта ће би ти са на ма. Та да 
је пе вао, имам си на и фр таљ же не оти ћи 
ће у ло гор због ме не. Ја сам то до бро 
упам тио иако сам био де те. Би ли смо на 
са ла шу ка да је до шао жан дар и пи тао мог 
ком ши ју ко ји је Со ћан ски са лаш и ре као да  
је до шао да од ве де Сто јан ку Со ћа нин и 
ње ног си на. Се ћам се тач но, ма ма је ко па-
ла ре пу, а ја чу вао сви ње са се стра ма од 
стри ца. Ма ма је до шла са њим и кад се 
по здра вља ла ре кла је по ро ди ци да се 
ни кад ви ше вра ти ти не ће. Би ли смо пар ти-
зан ска по ро ди ца, мај ка је од мах зна ла о 
че му се ра ди. У сам ло гор оти шао сам у 
ма ју, а у је сен сам тре бао кре ну ти у пр ви 
раз ред. Би ли смо сме ште ни у Срем ској 
Ми тро ви ци, у згра ди са да шњег Му зе ја Сре-
ма. Ту је би ло при хва ти ли ште за осо бе ко је 
иду у Ја се но вац и би ли смо ту де се так 
да на. Ни ко ни је мо гао до ћи да нас ви ди. 
Је дан уста ша је стао на вра та и псо вао мај-
ку срп ску, и ре као да не ми сли ви ше ни ко 

да ће из ло го ра иза ћи. Он да смо пре ба че ни 
ода тле у Гра ди шку – при се ћа се Со ћа нин. 

Иако је у по зним го ди на ма, ка же да би 
пре по знао сва ки де таљ ло го ра у ко јем је 
био. Ту је и остао без мај ке, на кон што су их 
раз дво ји ли, ви ше је ни ка да ни је ви део. 

- По знао бих и сад тај ло гор где смо од ве-
де ни, ма ли про стор, ку ћа на спрат, а има 
ши рок свод и два стра жа ра. Би ли смо ту 
из ве сно вре ме, а ода тле су нас оте ра ли за 
Ја се но вац. За тво ри ли су нас та мо у јед ну 
ба ра ку. Ту је от по ла бла то, от по ла во да. 
Мно го је љу ди би ло. Јед ни са мо би ли опет 
пре ба че ни у Гра ди шку и опет су нас по де-
ли ли. У стро ју смо би ли та ко да је јед на 
ма ма мо гла да ви ди сво је де те, а мо ја ни је 
сме ла да се окре не, би ла је окре ну та ме ни 
ле ђи ма. Он да су ода тле из дво ји ли ма ло 
де це и по сла ли за За греб. Ја сам по сле чуо 
да су Ује ди ње не на ци је на ре ди ле да они 
мо ра ју до ка за ти да не уби ја ју де цу. А уби ја-
ли су. Мно го је по би је но, му че но. И шта све 
ни су ра ди ли, ја сам тад био де те, не пам-
тим  све де та ље, али се зна шта је ра ђе но. 
Кад су нас до ве ли у За греб, от при ли ке сто-
ти нак де це, же не са спра то ва су нам ба ца-
ле гро жђе, во ће, али кад пад не са спра та 
оно се ра спе, та ко да ни смо мо гли ни да 
је де мо. Опет су нас за тво ри ли у је дан ма ли 
про стор са стра жа ри ма. Ве ро ват но да је 
не ко ре а го вао да нас не уби ју, не го да нас 
по де ле јед ном се лу на усва ја ње. Они су 
мо жда ми сли ли да нас от хра не у свом ду ху 
и да нас пре кр сте. Као ко сту ри смо та да 
би ли, ужа сно је би ло. Имао сам кра сте по 
гла ви чак све док сам био мом чић. Док тор 
ми је и два цр ва из ва дио из гла ве – при ча 
овај чо век. 

По знао бих
и сад тај ло гор

где смо од ве де ни, 
ма ли про стор,
ку ћа на спрат,

а има ши рок свод
и два стра жа ра.

Би ли смо ту
из ве сно вре ме,
а ода тле су нас

оте ра ли за
Ја се но вац.

За тво ри ли су
нас та мо у јед ну

ба ра ку. Ту је
от по ла бла то,

от по ла во да

ИС ПО ВЕСТ ЛО ГО РА ША: Ла за р Со ћа ни н 



317. SEPTEMBAR 2016.  M NOVINE

У том пе ри о ду, ка же, ни о че му ни је 
ми слио, ни о до бром ни о ло шем. Ипак је 
имао са мо се дам го ди на а је ди но се пла-
шио да га ни јед на по ро ди ца не ће при хва ти-
ти. 

- Од За гре ба до Ива њић гра да ишли смо 
по дво је за ру ку, де ца до 15 го ди на.  До шли 
смо у пор ту код жуп ни ка да нас по де ле. 
Оста ло је са мо нас два де се так. Дао сам се 
у бри гу, што сви одо ше а ја оста, шта ћу 
он да ако оста нем. Али, при мио ме је је дан 
мла ђи чо век, Сте фан Жо гер из По сав ског 
бре га. Спа сио ме је. Они су ме при ми ли, 
па зи ли, по стао сам члан њи хо ве по ро ди це. 
На у чио сам и је зик, кад сам до шао ку ћи 
ни сам знао по на шки, са мо њи хо во. Ту сам 
био око че ти ри, пет ме се ци. Је дан жан дар 
ко ји је знао ода кле сам ја, на по ме нуо је да 
тај мој га зда пи ше пи смо мо јој ку ћи. И сти-
гло је ме ни по врат но пи смо од ку ће, али су 
они сум ња ли да сам то ја. Ми сли ли су да их 
са мо же ле на ма ми ти у ло гор. Јер ов де су 
уби ја ли за јед ног Нем ца 50 Ср ба. Ја сам 
ску па био у за ро бље ни штву око го ди ну и по 
да на. Ма ма је оста ла у Ја се нов цу и ја ви ше 
ни шта не знам о њој. Мо ра мо у за бо рав 
ићи, да бу де мо љу ди, да се ни кад ви ше не 
ту че мо – на по ми ње овај бив ши ло го раш. 

Ка ко је ус пео да се вра ти сво јој ку ћи у 
род ни Ку змин Со ћа нин об ја шња ва: 

- Јед на Шва би ца по име ну Ру жи ца би ла 
је уда та за Ср би на. Њен отац је био пу шкар, 
имао рад њу у Срем ској Ми тро ви ци. Кад 
сам ја био у По сав ском бре гу, као де те, 
Ру жи ца пре ко жуп ни ка ко јег је по зна ва ла, 
са зна ла је  ку да смо ми де ца оти шли из 
За гре ба. Јед ном по па ме ни ка же да ће код 
ме не до ћи стри на да ме из ву че. До шло је 
вре ме да ме не га зде ис пра те, они ни су бра-
ни ли да ја идем сво јој ку ћи. То је био пра ви 
на род. Јед не ве че ри, до бро се се ћам, по па 
и ја пре шли смо 22 ки ло ме тра пе шке ка ко 
би до шли до За гре ба. Ту ме је стри на 
(Ру жи ца) до че ка ла и био сам ту де сет, пет-
на ест да на. До ве ла ме је по том код ње не 
се стре у Срем ску Ми тро ви цу, а де ди и тет-
ки су не ка ко ја ви ли да сам ја ту. Био је то 
те жак су срет. За те као сам ку ћи де ду, ба бу, 
тет ку, стри ну и че ти ри се стре. Јед но из ве-

сно вре ме би ло је по треб но да се по вра-
тим. Ср це би ми и сад пу кло да ме за тво ре 
у јед ну про сто ри ју  – ка же де ка Ла зар. 

Тек са ове тач ке гле ди шта ка же да га 
та да, на кон по врат ка из за ро бље ни штва, 
дру штво ни је ле по при хва ти ло. Се ћа се да 
су га и учи те љи про зи ва ли јер ни је  знао да 
ра чу на. То је био је дан те жак пе ри од у 
ко јем он ни је мо гао ни да ми сли ни да учи. 
Со ћа нин на кон те шког жи во та ка же да је 
нај ва жни је би ти чо век и да ћеш та да све 
по сти ћи. 

- Тек сад кад раз ми шљам о то ме, ви дим 
да ме ни су ле по при хва ти ли. Нај ва жни је је 
би ти чо век. Он да ћеш све по сти ћи. Из мо је 
ку ћи су по ту че ни због пар ти за на стриц, 
отац, ма ти, а тре ба ло је до жи ве ти да ја 
на ра стем, да при хва тим ка пи тал и да хра-
ним по ро ди цу. Мо ја ба ба ни је има ла пен зи-
ју, а два си на би ла у вој сци, за то што је отац 
био ве ли ко ср бин. 1947. го ди не је осно ва на 
се љач ка рад на за дру га, ја сам оти шао сам 
на за нат за ко ва ча са 12 го ди на, да бих 
по сте пе но био свој чо век. Оже нио сам се 
са 18 го ди на и са сво јом же ном сам ишао у 
над ни цу, ко пао код ту ђих љу ди. Не маш 
ни шта, ра дио сам те шке по сло ве и јео бе лу 
бун де ву, а дру ги мај сто ри су је ли сла ни ну, 
ето ка ко је др жа ва о ме ни во ди ла ра чу на. 
Бог ме је на у чио па ме ти и си ро ти ња. Ја 
во лим мој на род и мо ју др жа ву и жао ми је 
што ме др жа ва ни је по мо гла на не ки на чин, 
али ја ни сам тра жио, ни да нас не ћу тра жи-
ти. 

На кра ју сво је жи вот не при че де ка Ла зар 
ис ти че да ни је до зво лио да тра у ме из 
де тињ ства на би ло ко ји на чин ути чу на 
ње га. Пре жи вео је ло гор, бо ле сти, си ро ма-
штво, глад. Без оца и мај ке, ра стао уз ба бу 
и де ду и ка ко ка же, во лео би да мо гу да га 
ви де и да би би ли по но сни. Овај скром ни 
чо век да нас жи ви у Ку зми ну, у ку ћи ко ју је 
ку пио за сво ју по ро ди цу. Ни шта га ни је 
мо гло спре чи ти у то ме да по ста не до бар и 
по све ћен чо век. Из сво је ку ће ис пра тио нас 
је пе смом. 

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

Мој отац је
већ знао, чим

оде у пар ти за не
шта ће би ти

са на ма. Та да је
пе вао, имам си на

и фр таљ же не
оти ћи ће у ло гор
због ме не. Ја сам
то до бро упам тио

иако сам био
де те, прича

Лазар Соћанин
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Јав на по вр ши на у цен тру на се ља Ши ма-
нов ци, ко ја је би ла у над ле жно сти Ме-
сне за јед ни це, го ди на ма је би ла не у ре-

ђе на, због че га су се број ни ме шта ни обра-
ћа ли ло кал ној са мо у пра ви са апе ли ма да се 
ова по вр ши на уре ди. Овог про ле ћа ло кал на 
са мо у пра ва је, у са рад њи са но во и за бра-
ним Са ве том ме сне за јед ни це Ши ма нов ци, 
кре ну ла са уре ђе њем ове по вр ши не на си-
па њем и рав на њем про сто ра и са ђе њем 
цве ћа и сад ни ца др ве ћа. 

Пред се о ску сла ву 19. августа оп штин-
ски ко му нал ни ин спек тор је вр ше ћи ре дов-
ну кон тро лу јав них по вр ши на, што је ина че 
по сту пак ко ји се спро во ди у свим на се љи-
ма пред се о ску сла ву, при ме тио на не дав но 
уре ђе ној јав ној по вр ши ни из ли ве ну бе тон-
ску пло чу. Ка ко ни је ус пео да утвр ди ко је 
и за што из лио бе тон ску пло чу, ин спек тор се 
обра тио Оде ље њу за ур ба ни зам Оп штин-
ске упра ве Оп шти не Пе ћин ци и на кон што 
је утвр дио да не по сто ји ни ка кво ре ше ње 
о по ста вља њу овог објек та, па чак ни зах-
тев за по ста вља ње би ло ка квог објек та на 
овој јав ној по вр ши ни, оп штин ски ко му нал ни 
ин спек тор је на ло жио укла ња ње бе тон ске 
пло че. Тек ско ро не де љу да на ка сни је, број-
ни ме ди ји су пре не ли  вест аген ци је Бе та о 
укла ња њу спо ме ни ка вла ди ци Ни ко ла ју Ве-
ли ми ро ви ћу, иако та кав спо ме ник у Ши ма-
нов ци ма ни ка да ни је по сто јао.

На ме ра не фор мал не гру пе гра ђа на да у 
цен тру Ши ма но ва ца на јав ној по вр ши ни 
по ста ви спо ме ник вла ди ци Ни ко ла ју Ве ли-
ми ро ви ћу, ипак је за вр ше на укла ња њем 
по ста мен та, јер за то ни су ни тра жи ли ни 
до би ли до зво лу над ле жних оп штин ских 
слу жби. 

Тим по во дом огла си ла се и пред сед ни ца 
Оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка Ко ва че вић 
Су бо тич ки, ко ја је из ја ви ла да ни је сру шен 
ни ка кав спо ме ник, јер спо ме ни ка ни је ни 
би ло. 

- Пре ма за пи сни ку ко ји је са чи нио оп штин-
ски ко му нал ни ин спек тор, у Ши ма нов ци ма 
ни је сру шен ни ка кав спо ме ник, јер спо ме ни-
ка на том ме сту ни је ни би ло. Оно што је сте 

укло ње но, то је бе тон ска пло ча, а укло ње на 
је по на ло гу оп штин ског ко му нал ног ин спек-
то ра ко ји је, вр ше ћи ре дов ну кон тро лу јав-
них по вр ши на пред се о ску сла ву, уочио 
бе тон ску пло чу из ли ве ну на тек уре ђе ној 
јав ној по вр ши ни у цен тру се ла. На кон што је 
про ве рио са Оде ље њем за ур ба ни зам 
Оп штин ске упра ве Оп шти не Пе ћин ци и 
утвр дио да ни ко ни је под нео ни ка кав зах тев 
за по ста вља ње би ло ка квог објек та на овој 
јав ној по вр ши ни, ко му нал ни ин спек тор је 
на ло жио укла ња ње бе тон ске пло че – ре кла 
је Ко ва че вић Су бо тич ки.

Оп шти на Пе ћин ци је тим по во дом под не-
ла кри вич не при ја ве про тив не по зна тих 
ли ца, а на над ле жним ор га ни ма је да утвр-
де ко је и за ко ју на ме ну без за ко ном про пи-
са них до зво ла из лио бе тон ску пло чу на јав-
ној по вр ши ни у цен тру Ши ма но ва ца. Став 
ло кал не са мо у пра ве је да се за кон мо ра 
по што ва ти и да се мо ра ста ти на пут ди вљој 
град њи.

А да је не до пу сти во гра ди ти би ло ко ји 
обје кат без до зво ле, по ру чу ју из Са ве та ме-

сне за јед ни це Ши ма нов ци. 
-  За град њу би ло ког објек та нео п ход но је 

да се ис по шту је за ко ном про пи са на про це-
ду ра и да се обез бе де све по треб не до зво ле 
и са гла сно сти, а град ња са мог објек та до ла-
зи на кра ју као по след ња фа за тог про це са, 
а не као ње гов по че так – из ја вио је пред-
сед ник Са ве та ме сне за јед ни це Ши ма нов ци 
Алек сан дар Ман дић и до дао да се Са вет 
ме сне за јед ни це Ши ма нов ци већ обра тио 
Ди рек ци ји за из град њу оп шти не Пе ћин ци са 
пред ло гом да се на овој јав ној по вр ши ни по-
ста ви фон та на, ко ја би улеп ша ла и опле ме-
ни ла овај не дав но уре ђе ни про стор у цен-
тру на се ља и да се че ка од го вор Ди рек ци је, 
ка ко би се кре ну ло у за кон ску про це ду ру за 
по ста вља ње фон та не.

Ка ко би смо са зна ли шта се за пра во тач-
но до го ди ло по се ти ли смо Ши ма нов це 
и по ку ша ли да раз го ва ра мо са ме шта-

ни ма. За што ка же мо по ку ша ли? Ни ко од 
ме шта на ни је же лео да нам ка же да ли је 
би ло ре чи о би ло ка квом спо ме ни ку, кад је 
из ли ве на пло ча и кад је укло ње на. Они са 

Због че га је иза зва на по ле ми ка око по ста вља-
ња и укла ња ња пло че за би сту вла ди ке Ни ко ла-
ја Ве ли ми ро ви ћа? 

Јед ни га сма тра ју за ико ну, дру ги кри ти ку ју 
ње го ва де ла и на зи ва ју га ан ти се ми стом и на ци-
стом. Ње го ва де ла и да нас иза зи ва ју ве ли ке 
по ле ми ке и де ле те о ло ге на два та бо ра: за и 
про тив Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа. Ве ли ми ро вић је 
по знат по ста ву да је „на ци о на ли зам срп ски, као 
ствар ност, нај ста ри ји у Евро пи“. Био је осни вач 
де сни чар ске по ли тич ке иде о ло ги је „све то сав-
ског на ци о на ли зма“. У ме ђу рат ном пе ри о ду, био 
је пред вод ник ан ти е вро пе ја ца. Ка да су у Дру гом 
свет ском ра ту Нем ци оку пи ра ли Ср би ју, пр во је 
био у кућ ном при тво ру, а ка сни је је од ве ден у 
ло гор Да хау, где је про вео три ме се ца. По што је 
пу штен из ло го ра, ни је же лео да се вра ти у 
Ср би ју где су на вла сти би ли ко му ни сти, већ је 
од лу чио да оде у Аме ри ку где је и умро 1956. 
го ди не. 

Вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић

МЕ ДИЈ СКА ЛА ЖА И ПА РА ЛА ЖА

Вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић 
„вас кр сао“ у пар ти зан ском Сре му

Јав на по вр ши на ода кле је укло ње на „спорна“ бе тон ска пло ча 
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ко ји ма смо раз го ва ра ли, на рав но, ни су 
же ле ли да се пред ста ве, пла ше ћи се, ве ро-
ват но, да се не ком не за ме ре. Чак нам је и 
отво ре но ре че но да ни ко не ће хте ти да при-
ча о то ме,  а ко бу де хтео да не ће же ле ти да 
се пред ста ви ни ти фо то гра фи ше. 

- Ко ја пло ча, кад су укло ни ли, не мам пој-
ма ни сам чуо – крат ко је ре као је дан ме шта-
нин, а дру ги та ко ђе ка же да ни шта ни је чуо 
ни ви део. 

- Не знам ни ка ко се зо вем, ни сам ја ту, не 
знам, ја не идем ниг де. По др жа вам иде ју за 
тај спо ме ник, чуо сам да је тре бао да бу де, 
не из бе га вам да од го во рим, али за и ста не 
знам – ка же је дан ме шта нин, та ко ђе не 
же ле ћи да се пред ста ви. 

Ши ма нов чан ка, не же ле ћи ни ти да се 
сли ка, ни ти да ка же сво је име, као и 
прет ход ни на ши са го вор ни ци да ла је 

ма ло оп шир ни ју сли ку. 
- Чу ла сам да је би ла по ли ци ја и да су у 

при су ству по ли ци је мо ра ли да скло не ту 
из ли ве ну пло чу. Пло чу су ста ви ли а спо ме-
ник су тре ба ли тек да на ме сте. Бул до жер је 
до шао и ка жу да је би ло пу но по ли ци је. 
Са мо је пло ча би ла из ли ве на, не знам ко ли-
ко је вре ме на ста ја ла ту. Шта то ко ме сме та, 
не знам - ка же она.

Оста ли љу ди ко је смо мо гли да срет не мо 
за то вре ме ко је смо про ве ли у овом ме сту, 
са мо су крат ко ре кли да не зна ју о че му се 
ра ди, ка ко ни су одав де, да ни шта ни су чу ли 
ни ви де ли. 

- Ја ни сам одав де, пи тај те не где у про дав-
ни ци, они би тре ба ло да зна ју - он да упу ћу ју 
на раз не про дав ни це, пе ка ре, ка ко они ка жу 
- се о ске тра ча ре, знаш не ћу ја да ка жем али 
би ћу до бар па ћу те упу ти ти на не ког дру гог. 
Што да се ја за ме рам не ком, не ка се за ме ри 
ком ши ја.

Како је Доњи Срем био партизански крај 
где је својевремено била важна реч 
комаданта, и за које црква није „постојала“, 
одједном сад у том истом Доњем Срему, 
исти људи који су били против цркве данас 
су велики православци и богомољци па дижу 
споменик владици Николају Велимировићу.

Да ли ће ста нов ни ци Ши ма но ва ца од у-
ста ти од по ди за ња би сте вла ди ци Ни ко ла ју 
Ве ли ми ро ви ћу или ће на ред ног пу та тра жи-
ти до зво лу за њу, оста је да  ви ди мо, а до тле 
ће над ле жни ор га ни ра ди ти на утвр ђи ва њу 
иден ти те та оних ко ји су из ли ли бе тон ску пло-
чу без одо бре ња ло кал не са мо у пра ве. 

С. Ста не тић 

Пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци 
Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки

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

РЕ НО ВИ РА НЕ ШКО ЛЕ

Бо љи усло ви
за основ це 

Пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка 
Ко ва че вић Су бо тич ки об и шла је то ком про-
шле не де ље, у прат њи на чел ни ка Оп штин-
ске упра ве Жељ ка Тр бо ви ћа и на чел ни це 
Оде ље ња за дру штве не де лат но сти Сне жа-
не Га гић, Основ ну шко лу „Ду шан Јер ко вић - 
Уча“ у Ши ма нов ци ма и под руч на оде ље ња 
ове шко ле у Кар лов чи ћу и Де чу, на ко ји ма су 
то ком ле та из ве де ни зна чај ни ра до ви на уре-
ђе њу обје ка та.

Пред сед ни ца Ко ва че вић Су бо тич ки је као 
по себ но ре пре зен та ти ван обје кат из дво ји ла 
шко лу у Де чу, у ко јој је то ком лет њег рас-
пу ста, за хва љу ју ћи до на ци ји Ђор ђа Пет ко-
ви ћа, не ка да шњег уче ни ка ове шко ле ко ји 
да нас жи ви у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа-
ва ма и пред у зе ћа „Ди на ра“ из Де ча, по пра-
вљен кров, за ме ње ни пла фо ни и по до ви у 
учи о ни ца ма на спра ту, уве де но цен трал но 
гре ја ње, ку пљен но ви на ме штај за учи о ни-
це и но ва на став на сред ства, ре но ви ра ни 
то а ле ти, по пло ча но сте пе ни ште, а уну тра-
шњост шко ле окре че на и естет ски уре ђе на, 
док је ло кал на са мо у пра ва фи нан си ра ла 
уград њу ви део над зо ра.

– Ка да сам пре две и по го ди не по ста ла 
пред сед ни ца Оп шти не об и шла сам све шко-
ле на на шој те ри то ри ји и би ла згро же на ка да 
сам ви де ла у ка квом су ста њу, јер у школ ске 
објек те де це ни ја ма ни је озбиљ ни је ула га но. 
У не ким шко ла ма сам за те кла чу чав це у то-
а ле ти ма, ве ћи на обје ка та је би ла не у слов на, 
а по је ди ни објек ти су би ли и не бе збед ни. 
Од та да из два ја мо зна чај на сред ства за об-
на вља ње шко ла и за по бољ ша ње усло ва у 
ко ји ма на ша де ца и на став но осо бље ра де, 
али би ће по треб но још мно го ра да и мно го 
нов ца да би нам јед ног да на све шко ле из-
гле да ле као ова у Де чу. У то ку су и ра до ви 
на шко ла ма у Ши ма нов ци ма и Кар лов чи ћу. 
Ра до ви ма у Кар лов чи ћу ни сам у пот пу но сти 
за до вољ на, али уче ни ци ће сва ка ко у но вој 
школ ској го ди ни ра ди ти у мно го бо љим усло-
ви ма од оних ко је су има ли до са да – ре кла 
је пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци.

У ши ма но вач кој шко ли су за хва љу ју ћи до-
на ци ји ком па ни је „Др Ет кер“ угра ђе на 24 но-
ва кли ма уре ђа ја, за ме ње на су ула зна вра та 
и про зо ри на фи скул тур ној са ли и ход ни ци-
ма, у фи скул тур ној са ли је по ста вљен но ви 
пар кет са хи дро и зо ла ци јом и у то ку је кре че-
ње ком плет ног ен те ри је ра, а сред стви ма из 
оп штин ског бу џе та по ста вље на је но ва та ва-
ни ца на фи скул тур ној са ли, са ни ран је кров 
на шко ли и за ме ње ни су олу ци, у школ ском 
дво ри шту је ре но ви ра на лет ња по зор ни ца, 
тро то а ри и жар ди ње ре и за са ђе не су сад ни-
це че ти на ра, ре па ри ран је школ ски на ме штај 
и угра ђен ви део над зор.

На основ ној шко ли у Кар лов чи ћу је по-
пра вљен кров, по пра вље на је и офар ба на 

сто ла ри ја, ура ђе ни су но ви то а ле ти, а у то ку 
је по прав ка школ ског на ме шта ја и кре че ње 
ен те ри је ра.

ШИ МА НОВ ЦИ 

До бро вољ но
да ва ње кр ви

Цр ве ни крст Пе ћин ци и Ин сти тут за тран-
сфу зи ју кр ви Ср би је, ор га ни зо ва ли су у уто-
рак 30. ав гу ста ван ред ну ак ци ју до бро вољ-
ног да ва ња кр ви у про сто ри ја ма Срп ске 
на пред не стран ке у Ши ма нов ци ма. Крв је 
да ло не ко ли ко чла но ва Срп ске на пред не 
стран ке, као и пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин-
ци Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки. 

- Ово је пр ва ак ци ја у ни зу. Ви ди мо да је 
од зив био ве ли ки и да је би ло до ста за ин те-
ре со ва них љу ди ко ји су же ле ли да да ју крв. 
Ка да смо ви де ли да је Ин сти тут за тран сфу-
зи ју об ја вио да по сто ји не до ста так кр ви, 
ор га ни зо ва ли смо се у окви ру стран ке и 
од лу чи ли да сви они ко ји су за ин те ре со ва ни 
и здрав стве но спо соб ни да ли су крв – ре кла 
је Ко ва че вић Су бо тич ки.  С. С. 

ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ПРИ ВРЕ ДУ 

Из ме не при ли ком 
до ка зи ва ња пра ва 
пре чег за ку па

Оде ље ње за при вре ду Оп штин ске упра-
ве оп шти не Пе ћин ци оба ве шта ва све по-
љо при вред ни ке са те ри то ри је оп шти не Пе-
ћин ци да је иза шао но ви, из ме ње ни Јав ни 
по зив за до ка зи ва ња пра ва пре чег за ку па 
по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној 
сво ји ни на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци за 
2017. го ди ну, као што је то оде ље ње и на ја-
ви ло, и да је из ме ње на про це ду ра за оства-
ри ва ње тог пра ва.

У скла ду са из ме ње ним Јав ним по зи вом, 
по ред оста ле по треб не до ку мен та ци је за 
до ка зи ва ње пра ва пре чег за ку па по треб-
но је под не ти и за пи сник и по твр ду о бро ју 
услов них гр ла, а ко је из да је ве те ри нар ски 
ин спек тор за ду жен за оп шти ну Пе ћин ци, 
од но сно По љо при вред ни фа кул тет у Но вом 
Са ду - Де парт ман за сто чар ство, нај ка сни је 
до 31. ок то бра 2016. го ди не.

Зах тев ве те ри нар ском ин спек то ру за из-
ла зак на те рен се мо же под не ти лич но у 
кан це ла ри ји ве те ри нар ског ин спек то ра сва-
ког по не дељ ка и че тврт ка од 8 до 10 ча со ва, 
или кон так ти ра ти пу тем те ле фо на 064/86-
80-414 и 064/86-80-418.

Оде ље ње за при вре ду оп шти не Пе ћин ци 
је, ка ко би иза шло у су срет по љо при вред-
ни ци ма на ше оп шти не и ка ко би што ви ше 
за ин те ре со ва них оства ри ло пра во пре чег 
за ку па по љо при вред ног зе мљи шта, по сти-
гло до го вор са ве те ри нар ским ин спек то ром 
да се сви за ин те ре со ва ни за оства ри ва ње 
овог пра ва мо гу при ја ви ти у кан це ла ри ју 
број 30 Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин-
ци, Ули ца Сло бо да на Ба ји ћа бр. 5, а њи хо ве 
при ја ве ће би ти бла го вре ме но про сле ђе не 
ве те ри нар ском ин спек то ру, ка ко би он што 
бр же иза шао на те рен и са чи нио по треб не 
за пи сни ке.

За све бли же ин фор ма ци је за ин те ре со ва-
ни се мо гу обра ти ти Оде ље њу за при вре ду 
Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци пу тем 
те ле фо на 022/400-711.
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ПРИ ЈЕМ  ЗА УСПЕ ШНУ
ТЕ НИ СЕР КУ У МИТРОВИЦИ

Злат на На та ли ја 
Пе ја ко вић

На чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну Или ја Не дић при ре дио 
је про шлог че тврт ка, 1. сеп тем бра при јем у 
Град ској ку ћи за мла ду Ми тров чан ку На та-
ли ју Пе ја ко вић, осва ја чи цу злат не ме да ље 
на 20. Спорт ским игра ма мла дих у Спли ту, 
ко је су тра ја ле од 22. до 27. ав гу ста. 

На та ли ја је из ра зи ла ве ли ко за до вољ-
ство због по стиг ну тог успе ха и ис ку ства ко је 
је сте кла за вре ме так ми че ња, а ге не рал ни 
се кре тар Спорт ског са ве за Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца Не ма ња Цр нић је ис та као ка ко 
су срп ски спор ти сти по сти гли у Спли ту од-
лич не ре зул та ти, осво је но је до ста злат них 
ме да ља, ме ђу ко ји ма и јед на за Срем ску Ми-
тро ви цу. 

- На та ли ја је то ком так ми че ња по ка за ла 
из у зе тан та ле нат и ква ли тет, а би ла је и за-
штит ни знак на ше де ле га ци је сво јим осме-
хом, по на ша њем, ду хом, про сто је пле ни ла - 
ре као је Цр нић.

На чел ник Или ја Не дић је по же лео На та-
ли ји још пу но успе ха у бу дућ но сти и ре као 
да ће Град на ста ви ти да по др жа ва мла де 
спор ти сте и ула же у спорт ску ин фра струк ту-
ру ка ко би они има ли усло ве за ква ли тет ни ји 
тре нинг и по сти за ње но вих успе ха. У. Р.

ТЕ НИС

Успешна 
Пазовчанка

Ми ха е ла Ђа ко вић, те ни сер ка из Но ве 
Па зо ве не дав но се вра ти ла са тур ни ра у 
не мач ком гра ду Ре нин ге ну. Она је на тур ни-
ру пр ве ка те го ри је за уз раст до 16 го ди на и 
по ред по вре де сти гла до фи на ла. У фи на лу 
је у два се та од ње би ла бо ља Та ма ра Ма-
ле ше вић та ко ђе из Ср би је. 

Ми ха е ла је уче ство ва ла на тур ни ру у 
Пан че ву, а за тим ће от пу то ва ти на тур нир 
и у Но ви Сад. Оче ку ју је и два ИТФ тур ни ра 
у Ли са бо ну и Бар се ло ни, а пре два де се так 
да на игра ла је и за ре пре зен та ци ју Ср би је 
на екип ном пр вен ству, где је од и гра ла два 
ме ча у син глу и је дан у ду блу. Ми ха е ла има 
ја сно за цр тан циљ, а то је да уђе на за вр-
шни Ма стерс ме ђу осам нај бо љих, тре нут-
но се на ла зи на 11. ме сту. 

А. К.

КА РА ТЕ КЛУБ СИР МИ ЈУМ

При пре ме на 
Фру шкој го ри

Фру шка го ра је већ тра ди ци о нал но ме сто 
оку пља ња нај бо љих ка ра ти ста из Сло ве ни-
је, Бо сне и Хер це го ви не и Ср би је. У ор га-
ни за ци ји Ка ра те уни је Ср би је кра јем ав гу ста 
одр жан је ка ра те се ми нар за све уз ра сне 
ка те го ри је. Се ми на ром је ру ко во дио про-
фе сор Ду шан Да чић, но си лац цр ног по ја са 
де ве ти дан, уз са рад њу тре не ра из не ко ли-
ко нај у спе шни јих клу бо ва, а ме ђу њи ма и 
ис так ну ти тре нер ка ра те спор та Ста ни слав 
Ра ко вић но си лац цр ног по ја са сед ми дан. 

Циљ се ми на ра је био при пре ма ре пре-
зен та ци је Ср би је за пред сто је ће пр вен ство 
Евро пе ко је се одр жа ва у но вем бру у Ита ли-
ји, ли цен ци ра ње су ди ја и тре не ра и по ла га-
ње за ви ша зва ња у ка ра те спор ту. 

На се ми на ру су уче ство ва ли и ка ра ти сти 
из Ка ра те клу ба Сир ми јум, а пет так ми ча ра 
ко ји ве жба ју ка ра те већ 10 го ди на и осва-
ја чи су ме да ља на свим ни во и ма до ма ћих 
европ ских и свет ских так ми че ња, успе шно 
су по ло жи ли за цр ни по јас пр ви дан. За цр-
ни по јас по ло жи ли су: Фи лип Дра га но вић, 
Ни ко ла Хо ље вац, Ду шан Ђор ђе вић, Та ма-
ра Илић и Алек сан дар Пров чи. 

Так ми ча ри из Ка ра те клу ба Сир ми јум су 
та ко ђе при ка за ли за све уче сни ке се ми на ра 
ве о ма атрак тив не еле мен те бор бе и са мо-
од бра не. М. М.

ЗА ВР ШЕ НА ШКО ЛА
ПЛИ ВА ЊА У ПЕ ЋИН ЦИ МА

Ди пло ме за
нове пли ва че

На пе ћи нач ким ба зе ни ма 30. ав гу ста уру-
че не су ди пло ме уче ни ци ма ко ји су то ком ле-
та по ха ђа ли бес плат ну шко лу пли ва ња. Ову 
шко лу, ко ја се одр жа ва већ ше сту го ди ну за 
ре дом, за јед нич ки су ор га ни зо ва ли Оп шти на 
Пе ћин ци, Спорт ски са вез „Раз вој спор то ва“ 
и пе ћи нач ки ба зе ни, а ове го ди не је то ком 
ју ла и ав гу ста шко лу успе шно за вр ши ло 114 
по ла зни ка, што је до са да шњи ре корд шко ле.

Ди пло ме но во пе че ним пли ва чи ма уру чи-
ли су пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду-
брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки, пред сед ник 
„Раз во ја спор то ва“ Си ни ша Ђо кић и ру ко во-
ди лац пе ћи нач ких ба зе на Дар ко Пан тић.

- Бес плат на шко ла пли ва ња на ба зе ни ма 
у Пе ћин ци ма по че ла је пре шест го ди на са 

два де сет по ла зни ка, а ове го ди не је шко-
лу за вр ши ло 114 уче ни ка, што по ка зу је да 
су де ца све за ин те ре со ва ни ја за пли ва ње. 
Пли ва ње је спорт ко ји ан га жу је све ми шић не 
гру пе и са здрав стве ног аспек та је из у зет но 
ко ри сно за де цу. И са без бед но сног аспек та 
је зна чај но да де ца у ра ном уз ра сту са вла-
да ју страх од во де и да уко ли ко се на ђу у та-
квој си ту а ци ји мо гу да ис ко ри сте зна ње ко је 
су ов де сте кла и спа су се би жи вот – из ја ви-
ла је пр ва же на пе ћи нач ке оп шти не.

ФУД БАЛ СКИ ТУР НИР
У ШИ МА НОВ ЦИ МА

Над ме та ње
бу ду ћих асо ва

Фуд бал ски клуб „Хај дук 1932“ ор га ни зо вао 
је у сре ду, 31. ав гу ста у Ши ма нов ци ма де вет-
на е сти фуд бал ски тур нир пи о нир ских еки па 
„Бу ду ћи асо ви“, на ко јем су на сту пи ли так-
ми ча ри ро ђе ни 2006. го ди не. На тур ни ру су, 
по ред до ма ћи на, уче ство ва ли „Вој во ди на“ 
(Но ви Сад), ОФК „Бе о град“, Шко ла фуд ба ла 
„Са ва Сол да то вић“ (Зе мун) и Шко ла фуд ба-
ла „Чи ви ја“ (Ша бац). 

Уче сни ке тур ни ра је у име ор га ни за то ра 
по здра вио пред сед ник ФК „Хај дук 1932“ То-
ми слав Ћир ко вић, а так ми че ње је све ча но 
отво рио за ме ник пред сед ни це Оп шти не Пе-
ћин ци Зо ран Вој кић, ко ји је том при ли ком на-
гла сио да је раз вој школ ског спор та је дан од 
при о ри те та ло кал не са мо у пра ве, ко ја ве ли-
ку па жњу по све ћу је уре ђе њу деч јих игра ли-
шта и по бољ ша њу усло ва за ба вље ње де це 
спор том.

У ко нач ном пла сма ну нај бо ља је би ла „Вој-
во ди на“ са два на ест бо до ва 12, дру го ме сто 
је осво јио ОФК „Бе о град“ са де вет бо до ва, 
тре ћи је био до ма ћи „Хај дук 1932“ са шест, 
че твр та ШФ „Са ва Сол да то вић“ са три, док је 
пе то ме сто за у зе ла ШФ „Чи ви ја“ без бо до ва. 

Нај бо љи стре лац тур ни ра био је Да мјан 
Ву кај ло вић (Хај дук 1932) са пет по стиг ну тих 
го ло ва, нај бо љи играч је Ми хај ло Бу тра ко вић 
(Вој во ди на), а гол ман Вељ ко Кр стић (ОФК 
Бе о град). Нај у спе шни ји у пим пло ва њу лоп-
том био је Кон сат нтин Пан тић (Вој во ди на). 

АТЛЕ ТИ КА

Успех Сир ми ју ма
на Ку пу Ср би је

На Фи на лу Ку па Ср би је за ју ни о ре атле-
ти ча ри Сир ми ју ма по сти гли су до бре ре зул-
та те. Ис та као се Са ша Ба бић, ко ји је по бе-
дио у тр ци на 110 ме та ра пре по не, осво јио 
тре ће ме сто у ба ца њу ко пља, као и у тр ци 
на 200 ме та ра са но вим лич ним ре кор дом 
22,69 се кун ди.

Рас по ло жен је био и Урош Пе трић, ко ји је 
осво јио два тре ћа ме ста у ба ца њу ку гле и 
ба ца њу ди ска.

Ми ло рад Џи но вић је био тре ћи у тр ци на 
3.000 м стипл, а Ми ха и ло Јо вић че твр ти у 
ба ца њу кла ди ва.

Ипак, нај бо љи ути сак оста ви ла је шта фе-
та че ти ри пу та 100 ме та ра, ко ја је оства ри-
ла по бе ду у под мла ђе ном са ста ву и по твр-
ди ла до ми на ци ју за по че ту на др жав ном 
пр вен ству. Шта фе та је на сту пи ла у са ста ву 
Не ма ња Јор гић, Са ша Ба бић, Алек сан дар 
Ма ца но вић и Ог њен Сто ја но вић.

Ју ни о ри Сир ми ју ма су ак ту ел ни шам пи о-
ни Ср би је и по нос ми тро вач ког спор та.

Г. П.
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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 вор Ма 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 4. ко ла: 
Ин ђи ја: Ин ђи ја - Зе мун 1:1, 
Но ви Сад: Про ле тер - Сло бо да 
0:0, Пи рот: Рад нич ки – Ма чва 
0:3, Ла за ре вац: Ко лу ба ра – 
Бе жа ни ја 1:1, Бач ка Па лан ка: 
ОФК Оџа ци – Ди на мо 2:0, Бор-
ча: БСК - Ја го ди на 2:1, Че ла ре-
во: ЧСК Пи ва ра – Бу дућ ност 
4:2, Бе о град: Син ђе лић - ОФК 
Бе о град 4:0.

1. Ма чва 4 4 0 0 9:1 12
2.  Пи ва ра 4 3 1 0 8:2 10
3. БСК 4 3 0 1 6:4 9
4. Синђ. 4 2 2 0 6:0 8
5. Ја го ди на 4 2 1 1 6:3 7
6. Оџа ци 4 2 1 1 5:4 7
7. Бе жа ни ја 4 1 2 1 3:3 5
8. Про ле тер 4 1 2 1 3:3 5
9. Сло бо да 4 1 2 1 1:2 5

10. Бу ду. 4 1 1 2 4:7 4
11. Рад. 4 1 0 3 5:6 3
12. Кол. 4 0 3 1 2:3 3
13. Зе мун 4 0 3 1 2:4 3
14. Ин ђи ја 4 0 2 2 1:4 2
15. Ди на мо 4 0 2 2 2:8 2
16. ОФК Бео. 4 0 0 4 1:10 0

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца 4. ко ла: 
Зре ња нин: Рад нич ки - Цр ве на 
Зве зда 0:3, Бач ка То по ла: ТСЦ 
- Рад нич ки (НП) 3:2, Срем ска 
Ми тро ви ца: Рад нич ки - Бо рац 
1:1, Пан че во: Же ле зни чар – 
Ду нав 1:1, Су бо ти ца: Бач ка 
1901 – Вр шац 1:0, При гре ви ца: 
Брат ство 1946 – Це мент 4:1, 
Шид: Рад нич ки - Сло га 1:1, 
Омла ди нац је био сло бо дан.

1. Брат ство 4 3 1 0 12:3 10
2. Бач ка 4 3 0 1 5:3 9
3. Ду нав 4 2 2 0 7:3 8
4. Омлад. 3 2 0 1 6:2 6
5. Вр шац 4 2 0 2 3:4 6
6. Же лез. 4 1 2 1 6:4 5
7. Бо рац 3 1 2 0 4:2 5
8. Рад. (СМ) 4 1 2 1 4:3 5
9. Рад. (НП) 3 1 1 1 5:4 4

10. ТСЦ 4 1 1 2 4:6 4
11. Рад. (Ш) 4 1 1 2 3:8 4
12. Сло га 4 0 3 1 4:5 3
13. Ц. Зве зда 3 1 0 2 4:6 3
14. Рад. (З) 4 0 2 2 1:7 2
15. Це мент 4 0 1 3 1:9 1

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Ре зул та ти утак ми ца 4. ко ла: 
Но ви Сад: Ка бел - Мла дост 0:0, 
Фу тог: СО ФЕКС – По ду на вац 
0:3, Но ви Сад: Сла ви ја - 
Ин декс 0:0, Но ви Сад: Бо рац – 
Сре мац 1:1, Бе шка: Хај дук - 
Хај дук (Ч) 0:0, Ста ра Па зо ва: 
Је дин ство - ЖСК 2:0, Ку пи но-
во: Ку пи но во – Сло га 3:1, 
Ве тер ник: Ве тер ник – ЛСК 1:2.

1. Ка бел 4 3 1 0 7:1 10
2. ЛСК 4 3 1 0 6:1 10
3. Хајд. (Ч) 4 3 1 0 4:1 10
4. Сло га 4 3 0 1 9:4 9
5. Сла ви ја 4 2 1 1 8:4 7
6. Јед. 4 2 1 1 5:1 7
7. По ду. 4 2 1 1 5:1 7
8. Куп. 4 2 0 2 6:4 6
9. Ин декс 4 1 2 1 5:2 5

10. Сре мац 4 1 2 1 3:3 0
11. Млад. 4 1 2 1 2:3 5
12. Бо рац 4 1 1 2 5:7 4
13. Хај. (Б) 4 1 1 2 3:7 4
14. СОФ. 4 0 0 4 0:9 0
15. ЖСК 4 0 0 4 3:13 0
16. Вет. 4 0 0 4 1:11 0

ОФЛ ШИД

ОФЛ ИНЂИЈА - СТАРА ПАЗОВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 2. ГРУПА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 1. ГРУПА

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

ОФЛ РУМА - ИРИГ

Ре зул та ти утак ми ца 3. ко ла: 
Илин ци: Бо рац – Јед но та 1:2, 
Ба тров ци: Омла ди нац – Је дин-
ство 2:3, Бин гу ла: ОФК Бин гу ла 
– На пре дак 1:0, Ја ме на: Гра ни-
чар - ОФК Ба чин ци 1:3, Бер ка со-
во: Сре мац - ОФК Би кић 0: 3 
пфф, Син ђе лић је био сло бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 1. ко ла: 
Сур дук: Бо рац - Кру ше дол 1:1, 
Јар ков ци: Бо рац  - По лет 1:0, 
Кр ње шев ци: Сло га - Сло га (М) 
7:0, Но ви Слан ка мен: Ду нав – 
Фру шко го рац 1:0, ЧСК 1939 је 
био сло бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 1. ко ла: 
Но ћај: Но ћај – Тр го вач ки 1:2, 
Ја рак: Сре мац - Бо рац (Ра) 4:0, 
За са ви ца: Сло га - Бо рац (ВР) 
2:2, Сло бо да - сло бод на

Ре зул та ти утак ми ца 1. ко ла: 
Гр гу рев ци: Гр гу рев ци - На пре-
дак 0:0, Бе ше но во: БСК - Срем 
2:2,  Ла ћа рак: По ле та рац – 
Пла ни нац 1:1, Бо сут - сло бо дан

Ре зул та ти утак ми ца 1. ко ла: 
Пе ћин ци: До њи Срем 2015 - 
Сло вен 9:0, Деч: Сре мац – 
Ви тез 8:0, Аша ња: Ка ме ни – 
Мла дост 0:0, Ши ма нов ци: Хај-
дук 1932 – Срем 0:2, Кар лов-
чић: Ло вац – Шу мар 1:3.

Ре зул та ти утак ми ца 3. ко ла: 
Гра бов ци: Гра ни чар - 27. ок то-
бар 2:1, Во гањ: Сло га - С.В. 
Рад нич ки 0:2, До брин ци: Сре-
мац – Пла ни нац 2:1, Ма ли 
Ра дин ци: Фру шко го рац - Је дин-
ство (Ру) 2:0, Кра љев ци: 
Је дин ство - По лет 0:1, Ру ма: 
Фру шка Го ра – Вој во ди на 3:1, 
Сте ја нов ци: Бо рац - Цар Урош 
0:4.

1. ОФК Би кић 3 3 0 0 12:2 9
2. Је дин ство 3 3 0 0 8:3 9
3. Јед но та 3 2 0 1 15:3 6
4. Бин гу ла 3 2 0 1 4:4 6
5. Син ђе лић 2 1 1 0 9:3 4
6. На пре дак 2 1 0 1 4:1 3
7. Ба чин ци 2 1 0 1 5:4 3
8. Гра ни чар 3 1 0 2 7:10 3
9. Бо рац 3 0 1 2 5:9 1

10. Омла ди нац 3 0 0 3 2:13 0
11. Сре мац 3 0 0 3 1:20 0

1. Сло га (К) 1 1 0 0 7:0 3
2. Бо рац (Ј) 1 1 0 0 1:0 3
3. Ду нав 1 1 0 0 1:0 3
4. Бо рац (С) 1 0 1 0 1:1 1
5. Кру ше дол 1 1 0 1 0:1 1
6. ЧСК 0 0 0 0 0:0 0
7. По лет 1 0 0 1 0:1 0
8. Фрушк. 1 0 0 1 0:1 0
9. Сло га (М) 1 0 0 1 0:7 0

1. Сре мац 1 1 0 0 4:0 3
2. Тр гов. 1 1 0 0 2:1 3
3. Сло га 1 0 1 0 2:2 1
4. Бор. (ВР) 1 0 1 0 2:2 1
5. Сло бо да 0 0 0 0 0:0 0
6. Но ћај 1 0 0 1 1:2 0
7. Бор. (Ра) 1 0 0 1 0:4 0

1. БСК 1 0 1 0 2:2 1
2. Срем 1 0 1 0 2:2 1
3. По лет. 1 0 1 0 1:1 1
4. План. 1 0 1 0 1:1 1
5. Грг. 1 0 1 0 0:0 1
6. На пре дак 1 0 1 0 0:0 1
7. Бо сут 0 0 0 0 0:0 0

1. До њи Срем 1 1 0 0 9:0 3
2. Сре мац 1 1 0 0 8:0 3
3. Шу мар 1 1 0 0 3:1 3
4. Срем 1 1 0 0 2:0 3
5. Ка ме ни 1 0 1 0 0:0 1
6. Мла дост 1 0 1 0 0:0 1
7. Ло вац 1 0 0 1 1:3 0
8. Хај дук 1 0 0 1 0:2 0
9. Ви тез 1 0 0 1 0:8 0

10. Сло вен 1 0 0 1 0:9 0

1. Гра ни чар 3 3 0 0 7:2 9
2. По лет 3 2 1 0 6:1 7
3. Фр. Го ра 3 2 0 1 16:3 6
4. Цар Урош 3 2 0 1 6:2 6
5. Је дин . (Ру) 3 2 0 1 6:4 6
6. С.В.Рад . 3 2 0 1 4:2 6
7. Фру шко г. 3 2 0 1 6:6 6
8. Сре мац 3 1 1 1 3:3 4
9. Вој во ди на 3 1 0 2 5:7 3

10. Је дин . (К) 3 1 0 2 2:4 3
11. Пла ни нац 3 0 1 2 3:7 1
12. Сло га 3 0 1 2 3:8 1
13. 27. ок то бар 2 0 0 2 1:3 0
14. Бо рац 2 0 0 2 0:16 0

Ре зул та ти утак ми ца 4. ко ла: 
Хрт ков ци: Хрт ков ци - Хај дук 
0:1, До њи Пе тров ци: До њи 
Пе тров ци - Гра ни чар 1923 0:4, 
Врд ник: Ру дар – На пре дак 1:2, 
Кле нак: Бо рац – Под ри ње 0:2, 
Са лаш Но ћај ски: Бу дућ ност - 
Ми трос 2:1, Ру ма: Пр ви Мај - 
Љу ко во 6:0, Ви то јев ци: Пар ти-
зан – Ја дран 1:2, До њи То вар-
ник: Сло бо да – Сло вен 2:0.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. Под ри ње 4 3 1 0 13:1 10
2. Гран. 4 3 0 1 9:4 9
3. На пре дак 4 3 0 1 8:4 9
4. Ја дран 4 3 0 1 7:5 9
5. Сло бо да 4 3 0 1 5:3 9
6. Бо рац 4 2 1 1 5:3 7
7. Хај дук 4 2 1 1 3:1 7
8. Љу ко во 4 2 1 1 6:9 7
9. Пр ви Мај 4 2 0 2 11:3 6

10. Парт. 4 2 0 2 5:3 6
11. Буд. 4 2 0 2 7:7 6
12. Ми трос 4 1 0 3 5:7 3
13. Сло вен 4 1 0 3 2:8 3
14. Ру дар 4 1 0 3 4:13 3
15. Хрт. 4 0 0 4 0:7 0
16. Д. Пе тр. 4 0 0 4 1:13 0

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 4. ко ла: 
Бу ђа нов ци: Мла дост - Хај дук 
2:1, Жар ко вац: На пре дак - 
Је дин ство (П) 5:2, Чал ма: Сло-
га – Же ле зни чар 0:5, Ку ку јев-
ци: Оби лић 1993 - Гра ни чар (О) 
2:0, Мар тин ци: Бо рац - Гра ни-
чар (К) 2:0, Шид: Омла ди нац - 
ОФК Бре стач 1:2, Рав ње: Зе ка 
Бу љу ба ша – ПСК 0:2, Мо ро-
вић: Је дин ство - Фру шко го рац 
2:2.

1. Жел. 4 4 0 0 21:2 12
2. ПСК 4 3 0 1 6:3 9
3. Фруш. 4 2 2 0 9:5 8
4. Бо рац 4 2 1 1 5:2 7
5. Бре стач 4 2 1 1 6:5 7
6. Мла дост 4 2 1 1 6:8 7
7. Зе ка Б. 4 2 0 2 11:7 6
8. На пред. 4 2 0 2 11:11 6
9. Хај дук 4 2 0 2 6:6 6

10. Оби лић 4 2 0 2 4:4 6
11. Гран. (К) 4 2 0 2 3:4 6
12. Је дин. (М) 4 1 2 1 10:11 5
13. Сло га 4 1 2 1 5:9 5
14. Гран. (О) 4 0 1 3 3:10 1
15. Омлад. 4 0 0 4 5:11 0
16. Је дин. (П) 4 0 0 4 3:16 0
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ОВАН: На ва ма је 
да до не се те за вр-
шну реч или ко нач-

ну од лу ку, ко ја пред ста вља 
по зи тив ну пре крет ни цу у 
по слов ној са рад њи. Бу ди те 
до вољ но про ми шље ни и 
од го вор ни за сво је по ступ ке, 
не ма раз ло га да по вла чи те 
ис хи тре не по те зе. У су сре ту 
са во ље ном осо бом пр ви ути-
сак мо же ла ко да вас за ва ра. 

БИК: Из бе га вај те 
осо бу ко ја уно си 
до дат ну нер во зу у 

ва ше окру же ње. Уко ли ко вам 
је ста ло да до би је те не чи је 
по ве ре ње, мо ра те де ло ва ти 
при себ но и у скла ду са утвр-
ђе ним пра ви ли ма о по слов ној 
са рад њи. По треб но је да 
бо ље раз у ме те ства ри ко је 
парт нер упор но пре ћут ку је. 
Упо тре би те сво ју ин ту и ци ју. 

БЛИ ЗАН ЦИ: По ку-
ша ва те да про на-
ђе те не ко ефи ка-

сно и за о би ла зно ре ше ње. 
По себ но вас ири ти ра су о ча-
ва ње са са рад ни ци ма, ко ји 
оче ку ју ва ше при хва та ње 
раз ли чи тих по слов них усту-
па ка. Де лу је те уз не ми ре но, 
али парт нер до бро зна на 
ко ји на чин мо же да вас ин спи-
ри ше на по зи тив но раз ми-
шља ње. 

РАК: Обра ти те 
па жњу на раз ли чи-
те ин фор ма ци је 

ко је ука зу ју на не ко прак тич но 
и ко ри сно ре ше ње. Оче ку ју 
вас успе шни ре зул та ти. Не ма 
по тре бе да огра ни ча ва те сво-
ју ма шту, из не на ди те во ље ну 
осо бу нео бич ним иде ја ма. 
Де лу је те вр ло за но сно у 
на ме ри да се до пад не те. 

ЛАВ: Не чи је од го-
во ре мо же те ту ма-
чи ти на раз ли чи те 

на чи не, али на кра ју оста је те 
ус кра ће ни за основ не усло ве 
ко ји су вам нео п ход ни. Не ма 
раз ло га да се по на ша те пре-
ви ше су сре тљи во пре ма 
са рад ни ци ма ко ји иг но ри шу 
ва ше при су ство или мол бу. У 
емо тив ним су сре ти ма не где 
до би ја те а не где гу би те. 

ДЕ ВИ ЦА: Ваш 
по слов но - фи нан-
сиј ски успех про из-

и ла зи из до бро осми шље них 
пла но ва и пре ци зних по те за. 
Ни шта ни је слу чај но, сто га 
бу ди те упор ни у сво јим на ме-
ра ма пред по слов ним парт не-
ри ма. При ја ће вам емо тив ни 
су срет или ро ман тич на за ба-
ва у ода бра ном дру штву.

ВА ГА: Док ви упор-
но так ти зи ра те и 
сми шља те за о би ла-

зна ре ше ња, не ко дру ги де лу-
је ве о ма ефи ка сно и ни же 
по зи тив не ре зул та те. У су сре-
ту са во ље ном осо бом бу ди те 
ис кре ни и ре ал ни, бо ље је да 
не обе ћа ва те ства ри ко је 
ни сте у ста њу да ис пу ни те. 
Не ма раз ло га да се оп те ре ћу-
је те на пор ним оба ве за ма.

ШКОР ПИ ЈА: Има те 
осе ћај да вам не до-
ста ју по у зда не 

ин фор ма ци је или да вам 
из не на да из ми че до бра 
по слов на при ли ка. Због оте-
жа ва ју ћих окол но сти у ко ји ма 
се на ла зи те, не мо же те да 
при кри је те сво је раз о ча ре ње 
у од ре ђе не са рад ни ке. Ва жно 
је да пре ва зи ђе те сво је уну-
тра шње кон флик те. 

СТРЕ ЛАЦ: Уко ли ко 
вам се не до па да 
не чи је ул ти ма тив но 

по на ша ње, он да па жљи ви је 
би ра те ре чи ко је ко ри сти те у 
свом на сту пу или у су сре ту са 
са рад ни ци ма. Ди пло мат ска 
но та по ста је не из бе жна, на ро-
чи то ка да за то по сто ји до бар 
по слов ни ин те рес. По треб на 
вам је пси хо ло шка рав но те жа. 

ЈА РАЦ: Де лу је те 
сна ла жљи во у оним 
по чет ним фа за ма 

ка да се ре ша ва ју ва жни 
по слов но – фи нан сиј ски ин те-
ре си, али ва ша кон цен тра ци ја 
опа да у за вр шни ци. Не мо же-
те да ути че те на ток или са му 
ди на ми ку по слов них пре го во-
ра, јер по сто ји основ ни про то-
кол. Но ва сум ња са мо во ди ка 
не ком емо тив ном уда ља ва њу. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Не ко 
не обра ћа па жњу 
на ваш по слов ни 

ауто ри тет или на ко мен та ре 
ко је упу ћуј те. Ипак, из бе га вај-
те су коб са осо бом ко ја оспо-
ра ва ваш на чин раз ми шља-
ња. По треб но је да ус по ста-
ви те бо љи мо дел успе шне 
ко му ни ка ци је. По ка жи те да 
има те до вољ но раз у ме ва ња и 
емо тив ног слу ха за оно што 
се де ша ва. 

РИ БЕ: Не мој те 
по ти ски ва ти сво ју 
ин ту и ци ју, сјај но 

уме те да пред ви ди те ток 
до га ђа ја и мо гу ћи рас плет на 
по слов ној сце ни. По сто је 
си ту а ци је ка да је те шко об ја-
сни ти пра ви узрок или по сле-
ди цу али ако су ва ша осе ћа-
ња у скла ду са гла сом ра зу ма 
по сту пи те по сво јој са ве сти. 

VREMEPLOV
7. сеп тем бар

1788. Тур ци за ро би ли, а по том 
уби ли во ђу срп ских до бро во-
ља ца у аустриј ско-тур ском 
ра ту Ко чу Ан ђел ко ви ћа, по зна-
тог као Ко ча Ка пе тан. 
1822. Гу вер нер Бра зи ла, принц 
Пе дро, про гла сио не за ви сност 
од Пор ту га ли је и про гла сио се 
за ца ра. Пор ту гал при знао 
не за ви сност Бра зи ла 1828. 

8. сеп тем бар
1331. На др жав ном са бо ру у 
Свр чи ну на Ко со ву ар хи е пи-
скоп Да ни ло II кру ни сао 
23-го ди шњег Ду ша на Сте фа на 
Не ма њи ћа за кра ља срп ских и 
по мор ских зе ма ља. За пр вог 
срп ског ца ра Ду шан Не ма њић 
кру ни сан 1346. у та да шњој 
срп ској пре сто ни ци Ско пљу. 

9. сеп тем бар
1513. У би ци про тив Ен гле за 
код Флу де на по ги нуо је шкот-
ски краљ Џејмс IV за јед но са 
не ко ли ко хи ља да Шко та, ме ђу 
ко ји ма је би ло го то во це ло 
плем ство. 

10. сеп тем бар
1526. Тур ски сул тан Су леј ман 
II Ве ли чан стве ни, по сле по бе-
де над Ма ђа ри ма на Мо хач-
ком по љу, за у зео Бу дим, ко ји 
је по стао се ди ште Бу дим ског 
па ша лу ка, про вин ци је Ото-
ман ског цар ства у на ред них 
150 го ди на. 
1945. Вид кун Кви слинг, шеф 
ма ри о нет ске нор ве шке вла де, 
про гла шен кри вим за из да ју и 
осу ђен на смрт због са рад ње с 
на ци стич ком Не мач ком у Дру-
гом свет ском ра ту. 

11. сеп тем бар
1962. Бри тан ска поп-гру па 
Битлс сни ми ла пр ви сингл „Lo-
ve Me Do“. 
2001. У са мо у би лач ком на па-
ду оте тим ави о ни ма на Свет-
ски тр го вин ски цен тар у 
Њу јор ку и згра ду Пен та го на у 
Ва шинг то ну по ги ну ло око 
3.000 љу ди. 

12. сеп тем бар
490. п.н.е. На ис точ ној оба ли 
Ати ке код Ма ра то на Ати ња ни 
су по бе ди ли де сет пу та број-
ни ју вој ску пер сиј ског ца ра 
Да ри ја (9.000 пре ма 100.000). 
Вест о по бе ди у Ати ну је до нео 
гла сник Фи ли дед пре тр чав ши 
40 ки ло ме та ра, на кон че га је 
умро од пре мо ра. По том до га-
ђа ју се у мо дер ном вре ме ну 
зо ве нај ду жа тр ка у атле ти ци. 

13. сеп тем бар
1788. Њу јорк је про гла шен 
пр вом фе де рал ном пре сто ни-
цом САД. Град су осно ва ли 
1626. хо ланд ски до се ље ни ци 
и на зва ли га Но ви Ам стер дам, 
а два де се так го ди на ка сни је 
за у зе ли су га Ен гле зи и да ли 
му на зив Њу јорк у част вој во-
де од Јор ка, ка сни је ен гле ског 
кра ља. 

HOROSKOP

Сре да, 7. сеп тем бар
(25. ав густ)

Пре нос мо шти ју св.ап.Вар то ло-
ме ја; Све ти апо стол Тит

Че твр так, 8. сеп тем бар
(26. ав густ)

Све ти му че ни ци Адри јан и 
На та ли ја

Пе так, 9. сеп тем бар
(27. ав густ)

Пре по доб ни Пи мен Ве ли ки

Су бо та, 10. сеп тем бар
(28. ав густ)

Пре по доб ни Мој сеј Му рин; Пре-
по доб ни Са ва Псков ски

Не де ља, 11. сеп тем бар
(29. ав густ)

Усе ко ва ње гла ве све тог Јо ва на 
Кр сти те ља; Са бор срп. све ти те-
ља

По не де љак, 12. сеп тем бар 
(30. ав густ)

Пре нос мо шти ју Св. Алек сан-
дра Нев ског; Св. Ки ри ло, Ни кон 
и Ма ка ри је

Уто рак, 13. сеп тем бар
(31. ав густ)

По ла га ње по ја са Пре све те 
Бо го ро ди це – Св. муч. Ја се но-
вач ки

Crkveni
kalendar

• Бо ље би ти мр тав пи јан 
не го мр тав тре зан!
• Ни сам при ме тио да ми 
се же на да ви. Ври шта ла 
је уоби ча је но. 
• Раз ли ка из ме ђу ле по те 
и кри зе је у то ме што је 
ле по та про ла зна. 

Kек си ћи
са ки ки ри ки
пу те ром

Са стој ци: 125 г ма сла ца, 100 г 
сме ђег ше ће ра, 100 г ма сла ца од 
ки ки ри ки ја, 150 г бра шна, 1 ја је, 1 
ка ши ка ка каа.

По сту пак: Ма слац и ше ћер 
пе на сто уму ти ти мик се ром, по том 
до да ти бра шно и оста ле са стој ке. 
За ме си ти те сто и оста ви ти на 
15-30 ми ну та у фри жи дер. По том 
об ли ко ва ти ма ле лоп те, па их 
сла га ти у плех, об ло жен пек па пи-
ром. Ви љу шком на пра ви ти ша ре, 
та ко што ће те сва ки кекс при ти-
сну ти ла га но.
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Јав но пред у зе ће „Срем-гас“ Срем ска Ми тро ви ца је 
сво јим по тро ша чи ма омо гу ћи ло нај ни жу це ну га са 
у Ср би ји. Си ту а ци ја је слич на као пр вих го ди на по-

сло ва ња овог пред у зе ћа, ка да су це не га са и при кључ-
ка би ле нај по вољ ни је. 

Це не при род ног га са и кућ ног при кључ ка по но во су 
при сту пач не, чи ме гре ја ње на гас пред ста вља озбиљ-
ну кон ку рен ци ју дру гим ви до ви ма гре ја ња. Ак ту ел на 
це на га са из но си 28,45 ди на ра по стан дард ном ме тру 
куб ном без ПДВ-а, за ка те го ри ју до ма ћин ства, чи ме је 
ово ми тро вач ко пред у зе ће до спе ло на врх ле стви це 
успе шних јав них пред у зе ћа у зе мљи.

ЈП „Срем-гас“ по ну ди ло је бу ду ћим по тро ша чи ма 
у Срем ској Ми тро ви ци и око ли ни и по вољ ни је це не 
га сног при кључ ка. Це на за кућ ни при кљу чак из но си 
59.789 ди на ра без ПДВ-а, уз мо гућ ност от пла те на 
шест или 12 ме сеч них ра та, уз уче шће од 25 од сто. 
Уко ли ко се при кљу чак од јед ном пла ћа, це на је ни жа за 
пет од сто. Це не га са и га сног при кључ ка фор ми ра не 
су на осно ву ме то до ло ги је ко ју је про пи са ла ре пу блич-
ка Аген ци ја за енер ге ти ку. 

У на ред ном пе ри о ду јед на од нај ва жни јих ин ве сти-
ци ја овог ми тро вач ког пред у зе ћа је сте га си фи ка ци ја 
Мар ти на ца и Ку зми на, где се та ко ђе оче ку је по ве ре ње 
бу ду ћих по тро ша ча и њи хо ва од лу ка да се гре ју баш 
на гас.

С. В.

ЈП „СРЕМ-ГАС“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

По вољ ним це на ма
до ве ћег бро ја по тро ша ча

Школ ско зво но је 1. сеп тем бра озна чи ло 
по че так но ве школ ске го ди не, а тим 
по во дом пред став ни ци срем ских ло кал-

них са мо у пра ва су обез бе ди ли по клон па ке те за 
све ма ли ша не ко ји ове го ди не по пр ви пут се да-
ју у школ ске клу пе. На те ри то ри ји рум ске оп шти-
не у школ ске клу пе се ло је 452 пр ва ка, у основ-
ним шко ла ма са те ри то ри је Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца је 783 пр ва ка, док је у шид ској 
оп шти ни 342 уче ни ка пр вих раз ре да. Пр вог сеп-
тем бра је у три основ не шко ле у Оп шти ни 
Пе ћин ци у ђач ке клу пе пр ви пут се ло укуп но 234 
пр ва ка. Пред сед ни ца пе ћи нач ке оп шти не 
Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки је за јед но са 
на чел ни цом Оде ље ња за дру штве не де лат но-
сти Сне жа ном Га гић, по се ти ла два оде ље ња 
пр ва ка у Основ ној шко ли „Сло бо дан Ба јић - 
Па ја“ у Пе ћин ци ма и том при ли ком им на по клон 
уру чи ла ма ји це и ком пле те ђач ког при бо ра.

У Оп шти ни Ста ра Па зо ва пр вог сеп тем бра 
но ва школ ска го ди на је по че ла за 5.338 уче ни ка 
основ них шко ла и 1.375 сред њо шко ла ца, ре кли 
су у Оде ље њу за дру штве не де лат но сти, кул ту-
ру и ин фор ми са ње Оп шти не Ста ра Па зо ва. 

Пред свим шко ла ма о без бед но сти ђа ка, по себ-
но пр ва ка и пред шко ла ца бри ну ли су при пад ни-
ци по ли ци је, во лон те ри Цр ве ног кр ста и Кан це-
ла ри је за мла де. 

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак 
уру чио је 1. сеп тем бра ђа ци ма пр ва ци ма по кло-
не и по же лео сре ћан по че так шко ло ва ња. Обра-
ћа ју ћи се уче ни ци ма и ро ди те љи ма, Гак је ре као 
да је ло кал на са мо у пра ва то ком лет њих ме се ци 
ус пе ла да ре но ви ра шко ле ко ли ко је би ла у 
мо гућ но сти. 

По во дом по чет ка школ ске 2016/2017. го ди не, 
за ме ник по кра јин ског се кре та ра за обра зо ва ње, 
про пи се, упра ву и на ци о нал не ма њи не – на ци о-
нал не за јед ни це Ми лан Ко ва че вић је 1. сеп тем-
бра по се тио Основ ну шко лу „До си теј Об ра до-
вић“, где се обра тио пр ва ци ма и њи хо вим ро ди-
те љи ма на све ча ној при ред би при ре ђе ној у част 
по ла ска 39 ма ли ша на у пр ви раз ред. 

Е. М. Н.

ПО ЧЕ ЛА НО ВА ШКОЛ СКА ГО ДИ НА

По кло ни за ђа ке пр ва ке

Кре че ње, ра до ви на елек трич ним ин ста ла-
ци ја ма и ком плет но ре но ви ра ње ку па ти ла 
за вр ше ни су у објек ти ма „Ма ја“ у На се љу 
Де кан ске ба ште, „Леп ти рић“ у На се љу Орао и 
„Ма сла чак“ у На се љу 29. но вем бар. У На се љу 
КПД у објек ту „Ђур ђе вак“ су офар ба ни ра ди ја-
то ри и по ста вље не но ве пло чи це на ула зу, а у 

сва че ти ри објек та је офар ба на и уну тра шња 
сто ла ри ја. Ка ко би спрем но до че ка ли ма ли ша-
не у но вој рад ној го ди ни, окре че ни су и вр ти ћи 
у Ди во шу, Ман ђе ло су, ку хи ња у ла ћа рач ком 
„Чу пер ку“, као и део „Зве зди це“ у На се љу 
„Ка ме њар“ и део објек та „Ла не“ у Ма чван ској 
Ми тро ви ци.

Ре но ви ра ње ми тро вач ких вр ти ћа

Прваци из Лаћарка са представницима локалне самоуправе


