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Погонзаоткупмеда
ОпштинуШидпрошлогпетка,23.

септембра посетили су мини
стар пољопривреде и заштите

животне средине Бранислав Недимо
вић и министарка за државну управу
и локалну самоуправу Ана Брнабић.
Главна тема разговора министара и
представникалокалнесамоуправеби
ла јеулагањеупољопривредуипре
рађивачкупроизводњу,абилојеречи
иомогућностимаотварањапогоназа
прерадуипаковањепчеларскихпроиз
водаушидскојопштини.
 Овде смо како би омогућили раз

говор између представника Општине
ШидиСавезапчеларскеорганизације
Србије, који траже у Србији локацију
за свој погон за прераду и паковање
производа за извоз, али и за домаће
тржиште. Ми смо као Влада Србије
препозналидајетојаковажно,незбог
бројазапослених,јерупрвомкругуне
ћебитипунозапослених,алијеважно
показатикаконашидомаћипроизвођа
чимогударадезаједно,дасеудружују
инаправевећекапацитетеиондатако
удружени да покривају светско тржи
ште.Тојеондадоказенергијеизмеђу
произвођача и локалне самоуправе и
ово Министарство ће инсистирати и
фокусираћесеувећојмериналокал
ниекономскиразвојизјавилајемини
старкаАнаБрнабић.
Као основни предуслов за развој

прерађивачке индустрије и отварање
новихраднихместа,министрисуиста
клитимскирадлокалнихсамоуправаи
министарстава.
Свизаједноимамоистициљ,ато

једабудештовишераднихместа,да
прерађивачки сектор који је био за
постављен у протеклих 20, 30 година
потпуно афирмишемо. У последњих
месец дана свакодневно говорим о
прерађивачкој индустрији као нечему
што може бити покретач читаве по
љопривредне производње у Србији.

Тржиштапостојеинанамаједаихна
квалитетан начин перципирамо и да
развијемоонепрерађивачкекапаците
те који су потребни, а да се тржишта
задовоље. Самим тим, да смањимо
притисак на домаће тржиште пољо
привредних производа. Прича о меду
је један фантастичан пример како у
Србијитребададођемодорезултата
идапомогнемоогромномбројуљуди
који су често и неоправдано забора
вљени.Аимаихмногоистакаојеми
нистарБраниславНедимовић.
Велику подршку Министарство по

љопривредећекакојеречено,давати
локалнимсамоуправама за креирање
агроиндустријскихпаркова.
 Охрабриваћемо локалне самоу

правеидаватиимфинансијска сред
ства за креирање агроиндустријских
паркова који ће бити инфраструктур
но опремљени. Да би могло доћи до
развоја прерађивачке индустрије они
простоморајудапостојенапростори
манакојимамогудасеразвијају.Ито

јеоношто јенесамоидеја,негоћеу
овомтренуткубитииалатзаборбус
једне стране против незапослености,
а с друге стране за повећање извоза
пољопривреднихпроизводаизвангра
ницаСрбије.АкоигдеуСрбијипостоји
могућностзаотварањеагроиндустриј
ских паркова, онда је то управо овде
у Срему. Срем треба да буде једно
од главнихпокретачачитавеовепри
чекојужелимодапроширимонацелу
територијуСрбијеистакаојеНедимо
вић.

Асама иницијатива за покретањедистрибутивног центра за пче
ларство у Шиду потекла је од

СавезапчеларскеорганизацијеСрби
је.
Искористилисмопосетуминистара

шидскојопштини,дабисморазговара
лиоидејиСавезаинашој иницијати
ви коју смо послали свим општинама
уСрбијидасепријавесвионикојису
заинтересованидасенањиховојтери
торији гради погон за откупмедаСа
веза пчеларских организацијаСрбије.
Миимамодостапроблемаупласману
меда и одлучили смо да направимо
сопствени погон како би смо се лак
шеборилинатржиштуСрбијеиуино
странствурекаојепредседникСаве
запчеларскихорганизацијаСрбиједр
РодољубЖивадиновић.
Председник Општине Шид Предраг

Вуковић,истакаојевеликуважностпо
сетеминистарашидскојопштини.
Свакакода јепосетаовакведеле

гацијемногозначајназаопштинуШид.
Разговарали смо о воћарству, пољо
привреди, пчеларству, индустријској
зони.Вишениконетребадасумњада
ћеШидкренутинапредидаћеинду
стријсказонауштоскоријевремебити
отворена. Подршка Владе Републике
Србијеиовапосетаминистара,потвр
дајетоме.Стижунаммногобољида
ниистакаојеВуковић. М.Н.

Приликомпосетеминистарашидској
општини,уразговорусапредставници
малокалнесамоуправе,билојеречии
омогућностимаштоскоријеготварања
индустријскезонеуШиду.
 Оношто ми највишеможемо то је

дасарађујемосаПокрајинскомвладом
ивидимокакозаједноможемодауна
предимоусловезаинвестирање.Инду
стријсказонауШидујесвакакоогроман
потенцијал.Шидимафантастичну гео
графскулокацију,такодасенадамода
ћемоунаредномпериодууспетимало
тодапогурамо,дапоправимоидадо
ведемоидомаћеистранеинвеститоре
уШидистаклајеминистаркаБрнабић.

Индустријска
зона

ШИДЦЕНТАРПЧЕЛАРСТВА:БраниславНедимовић,АнаБрнабићиПредрагВуковић
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Оставка градоначелника
Pi{e:
Vladimir ]osi}
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Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Сремска Митровица
Датум: 26.09.2016.

Скупштина града Сремска Митровица

На основу одлуке Градског одбора 
Српске напредне странке Сремска 
Митровица о изгласавању неповерења 
од дана 25.09.2016. године, подносим 
оставку на место градоначелника града 
Сремска Митровица.

Градоначелник
Владимир Петковић

Градоначелник Сремске Митровице Владимир Петковић 
поднео је неопозиву оставку на ту функцију. Оставка која 
је поднета у понедељак 26. септембра, уследила је након 

седнице Градског одбора СНС, чији је Петковић био члан, на 
којој му је затражена оставка, јер (како незванично сазнају М 
новине), „није имао добру комуникацију са својим најближим 
сарадницима“. Овај потез који је дошао неочекивано, изазвао 
је бројне коментаре на друштвеним мрежама, пре свега из 
разлога јер је (сада по свему судећи бивши градоначелник), 
на место првог човека Сремске Митровице изабран пре 
непуна три месеца. Седница Градског одбора, коју је заказао 
повереник СНС за Сремску Митровицу и актуелни министар 
пољопривреде Бранислав Недимовић, одржана је у недељу 
25. септембра, без присуства новинара и након ње није 
издато никакво званично саопштење. О оставци Владимира 
Петковића, како је незванично речено, биће речи на седници 
Скупштине града Сремска Митровица, која је заказана за 
среду 28. септембар. Према поузданим информацијама до 
којих су дошле М новине, за новог градоначелника биће 
именован блиски Недимовићев сарадник Владимир Санадер, 
тренутно на функцији заменика градоначелника, где је дошао 
са места директора Дирекције за изградњу Града Сремска 
Митровица, која је у поступку ликвидације.

Шта је прави разлог за смену градоначелника за сада је у 
фази спекулације. То се тешко може назрети из штурог текста 

оставке коју је Петковић упутио Скупштини града. Да ли је у 
питању мала свађа међу партијским друговима из СНС, 
можда ће се знати након седнице градског парламента. У 
сваком случају, овде мора бити реч о партијској дисциплини, 
јер градове и општине формално воде градоначелници, али 
последњу реч дају градски одбори, односно повереници. Да 
ли се Петковић оглушио о „партијску дисциплину“ можда 
ћемо сазнати, али није ни важно. Владимир Петковић је на 
место првог човека Сремске Митровице изабран 12. јула ове 
године. У интервјуу који је дао М новинама у броју од 3. 
августа, наш новинар му је, између осталог, поставио и 
следеће питање:   

Ви сте на функ ци ју гра до на чел ни ка до шли из вла да ју ће 
стран ке. Ва жи те за чо ве ка ко ји ми сли сво јом гла вом. 
Ва ша функ ци ја је по ли тич ка, али и кон крет на, из вр шна, 
ве за на за прав ну ре гу ла ти ву. Хи по те тич ки, шта ће се 
де си ти ако се на ђе те из ме ђу по ли ти ке и стру ке?

Петковић је између осталог одговорио:
Као на чел ник упра ве за ур ба ни зам ни сам био у та квој по зи

ци ји. Ни је ов де реч о јед ном чо ве ку и јед ној функ ци ји. У пи та
њу је тим љу ди ко ји ра ди и ту је стру ка нај ва жни ја. Без 
струч ног ти ма ни на чел ник ни гра до на чел ник не мо же да 
по стиг не ни ка кав ре зул тат. 

Тако је у интервју М новинама говорио Владимир Петковић. 
Сада већ бивши градоначелник Сремске Митровице.
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СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА

Ре ба лан сом до
но вих рад них ме ста

Је дан од глав них раз ло га за дру ги ре ба ланс је по ве ћа ње ма се сред ста ва за пла те 
у УП ВО „По ле та рац“ за 3.650.000 ди на ра. По ве ћа ње ма се за ра де је про у зро ко ва но 
отва ра њем че ти ри но ве вас пит не гру пе и за те по тре бе до дат ним ан га жо ва њем рад
ни ка. За по ве ћа ње ма се за ра да са гла сност је прет ход но да ло Ми ни стар ство фи нан
си ја, ис та кла је ше фи ца Оде ље ња за фи нан си је, при вре ду и по љо при вре ду Би ља на 
Да мља но вић

На сед ни ци Оп штин ског ве ћа у Ру ми, 
ко ја је одр жа на 20. сеп тем бра рас
пра вља ло се о из вр ше њу оп штин

ског бу џе та за пр во по лу го ђе те ку ће го ди
не, као и о дру гом ре ба лан су бу џе та. У 
пе ри о ду од по чет ка ја ну а ра до кра ја ју на 
оства ре ни су при хо ди и при ма ња од 
736.744.292 ди на ра, што је 36,34 од сто од 
укуп но пла ни ра них при хо да. Исто вре ме но, 
рас хо ди из но се 677.866.423 ди на ра, што је 
33,44 про цен та од укуп но пла ни ра них рас
хо да и из да та ка оп штин ског бу џе та у овој 
го ди ни. 

 Без пре не тих не у тро ше них сред ста ва 
из про шле го ди не, при хо ди и при ма ња су, у 
од но су на пла ни ра не у 2016. го ди ни, оства
ре ни са 37,87 про це на та. У струк ту ри 
оства ре них при хо да нај ве ће уче шће има ју 
при хо ди од по ре за на до хо дак, до бит и 
ка пи тал не до бит ке од 41,6 про це на та, сле
де тран сфе ри од дру гих ни воа вла сти, док 
су тре ћи при хо ди од по ре за на имо ви ну, 
чи је уче шће из но си 16,2 про цен та  ре кла 
је ше фи ца Оде ље ња за фи нан си је, при
вре ду и по љо при вре ду Би ља на Да мља но
вић.

Го во ре ћи о по ме ну том из ве шта ју пред
сед ник рум ске оп шти не Сла ђан Ман чић је 
ре као да су ово по ка за те љи да се рум ска 
оп шти на раз ви ја и да су бе не фи ти но во о
тво ре них рад них ме ста у про шлој и овој 
го ди ни ви дљи ви.

 По осно ву по ре за на за ра де до са да се 

у бу џет сли ло 14 ми ли о на ди на ра ви ше 
при хо да не го про шле го ди не, што ука зу је 
на зна чај отва ра ња но вих рад них ме ста. 
Ова кав тренд се на ста вља, јер по сто је 
ин ве сти то ри са ко ји ма су пре го во ри у за вр
шној фа зи, ко ји же ле да ку пе зе мљи ште у 
рад ним зо на ма и поч ну из град њу про из
вод них по го на. И од про да је зе мљи шта се 
оче ку ју зна чај ни при хо ди. Во ди мо јед ну 
ста бли ну бу џет ску по ли ти ку, ни смо се за ду
жи ва ли, а све до спе ле оба ве зе од мах 
из ми ру је мо  ре као је по во дом овог из ве
шта ја о ре а ли за ци ји бу џе та Сла ђан Ман
чић, на ја вив ши да се знат но ве ћи при ли ви 
оче ку ју до кра ја ове го ди не.

На овој сед ни ци Оп штин ског ве ћа до нет 
је и пред лог од лу ке о дру гом ре ба лан су 
оп штин ског бу џе та. 

 У овом слу ча ју при хо ди и при ма ња се 
ускла ђу ју са рас хо ди ма и из да ци ма на 
ви шем ни воу у из но су од 14.162.584 ди на
ра бу џет ских при хо да и рас хо да и 1.544.500 
ди на ра при хо да и рас хо да из до дат них 
сред ста ва. Је дан од глав них раз ло га за 
дру ги  ре ба ланс је по ве ћа ње ма се сред ста
ва за пла те у УП ВО „По ле та рац“ за 
3.650.000 ди на ра. По ве ћа ње ма се за ра де 
је про у зро ко ва но отва ра њем че ти ри но ве 
вас пит не гру пе и за те по тре бе до дат ним 
ан га жо ва њем рад ни ка. За по ве ћа ње ма се 

На сво јој сед мој сед ни ци чла но ви 
Оп штин ског ве ћа су до не ли од лу ку о утвр
ђи ва њу по чет ног из но са го ди шње за куп ни
не за да ва ње у за куп гра ђе вин ског зе мљи
шта у јав ној сво ји ни оп шти не ра ди по љо
при вред не об ра де. Ка ко је об ја сни ла 
ди рек тор ка Ди рек ци је за из град њу Ру ме 
Вла ди сла ва Ста ме но вић ово зе мљи ште 
се мо же из да ва ти за по љо при вред ну 
об ра ду на пе ри од од јед не до пет го ди на, 
од но сно до ње го вог при во ђе ња на ме ни, а 
це ну за куп ни не, пре ма од лу ци, утвр ђу је 
Оп штин ско ве ће. 

 У пр вом кру гу ли ци та ци је из ли ци ти ра

но је све га се дам од 46 ши фри над ме та
ња, пре све га због ви со ке по чет не це не, па 
нам је Ко ми си ја за спро во ђе ње ли ци та ци је 
пред ло жи ла да ова по чет на це на го ди шње 
за куп ни не бу де као на прет ход ној ли ци та
ци ји, од но сно 34.990 ди на ра  об ја сни ла 
Вла ди сла ва Ста ме но вић.

Реч је о 106,8 хек та ра гра ђе вин ског 
зе мљи шта ко је се са да не ко ри сти, а на ла
зи се на „Рум ској пе тљи“. На ме ра ло кал не 
са мо у пра ве је да се на овај на чин до ђе до 
сред ста ва у бу џе ту, јер би у про тив ном ово 
зе мљи ште би ло нео бра ђе но или узур пи
ра но.

За куп гра ђе вин ског зе мљи шта

УСВО ЈЕН РЕ БА ЛАНС БУ ЏЕ ТА: Сед ни ца Оп штин ског ве ћа
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за ра да са гла сност је прет ход но да ло Ми ни
стар ство фи нан си ја  ис та кла је Би ља на 
Да мља но вић.

Ка да је реч о из ме на ма на рас ход ној 
стра ни тре ба по ме ну ти да је у окви ру 
про гра ма за шти те жи вот не сре ди не 

до шло до по ве ћа ња сред ста ва за пет 
ми ли о на ди на ра на по зи ци ји упра вља ње 
от пад ним во да ма због фир ме „Ха чин сон“ 
као и код со ци јал не и де чи је за шти те  за 
јед но крат не по мо ћи, по мо ћи уче ни ци ма и 
сту ден ти ма, ак тив но сти Цр ве ног кр ста и 
На род не ку хи ње, те уво ђе ње но ве услу ге 
пер со нал но  пе да го шке аси стен ци је и пре
во за и сме шта ја уче ни ка  сред њо шко ла ца 
са ин ва ли ди те том.

Пред сед ник Сла ђан Ман чић је ис та као 
да је основ ни раз лог за ре ба ланс упра во то 
по ве ћа ње ма се за ра да за УП ВО „По ле та
рац“ за отва ра ње но вих вас пит них гру па, 
па са мим тим и за по шља ва ње но вих рад
ни ка у овој уста но ви. 

 На ли сти че ка ња за рум ске вр ти ће има 
око 85 де це, али ће се отва ра њем но вих 
вас пит них гру па та број ка пре по ло ви ти. 
На дам се да ли сти че ка ња на ред не го ди не 
не ће би ти и да ће про ши ре ње ка па ци те та 
омо гу ћи ти свој де ци по ха ђа ње вр ти ћа. 
Осим то га, ви шак сред ста ва са не ких по зи
ци ја смо усме ри ли на дру ге, где се по ка за
ло да ће до кра ја го ди не тре ба ти но вих 
сред ста ва  ре као је Сла ђан Ман чић.

Чла но ви Оп штин ског ве ћа су при хва ти ли 
и за кључ ке Струч ног рад ног те ла ко је је 
фор ми ра но да ана ли зи ра ста ње у ЈП 
„Стам бе но“ и по ну ди ре ше ња, о че му је 
из ве стио Ду шан Љу би шић, на чел ник 
Оп штин ске упра ве ко ји је пред сед ник овог 
те ла. Пред ло же но је да је по треб но из гра
ди ти као пр ви при о ри тет но ву ко тлар ни цу 
на при род ни гас у На се љу Ти вол. У овом 
на се љу се на ла зи 16 од сто кон зу ма, али су 
тро шко ви гре ја ња нај ве ћи  це на ко шта ња 
енер ге на та за гре ја ње ов де је чак око 131 
ди нар по ква драт ном ме тру на ме сеч ном 
ни воу, а у сек то ру Цен тар се вер око 64 
ди на ра.

 Оче ку је мо да би се из град њом ко тлар
ни це на гас на ло ка ци ји код тог на се ља 
тро шко ви енер ге на та сма њи ли на ис под 60 
ди на ра. Та ко ђе, пред ла же мо и из град њу 
ко тлар ни ца на при род ни гас у сек то ру 
„Цен тар  се вер“ и у на се љу „Со ли дар
ност“. Ти ме би се ре ши ли еко ло шки про

бле ми ве за ни за ко ри шће ње ма зу та, а и гас 
је тре нут но јеф ти ни ји енер гент  об ја снио је 
Ду шан Љу би шић. 

За кљу чак је и да се об у ста ве све ак тив
но сти ве за не за уград њу ко тлар ни це на 
би о ма су у Ти во лу бу ду ћи да би она ко шта
ла око 1,8 ми ли о на евра и ко ри сти ла се за 
гре ја ње све га 16 од сто по тро ша ча, док би 
из град ња све три по ме ну те ко тлар ни це 
ста ја ла 1,5 ми ли о на евра. Тре ба ло би да 
се ура ди пред лог но ве од лу ке о ис по ру ци 
то плот не енер ги је, а ово Струч но рад но 
те ло ће и да ље функ ци о ни са ти и пра ти ти 
оства ре ње пред ло же них ме ра.

Ре ци мо још да ЈП „Стам бе но“ има де вет 
то пла на са 16 ко тло ва, а у 11 се као енер
гент ко ри сти ма зут. По го то во код ма зу та, 
про из вод ња то плот не енер ги је зах те ва и 
зна чај но уче шће елек трич не енер ги је. 

 У про шлој го ди ни утро ше но је за ма зут, 
при род ни гас и елек трич ну енер ги ју 80 
ми ли о на ди на ра. Про из вод ња то плот не 
енер ги је је ску па, па за то има про бле ме на 
тр жи шту у гу би ко ри сни ке си сте ма да љин
ског гре ја ња  до дао је Љу би шић.

Сла ђан Ман чић је ре као да је Струч но 
рад но те ло до бро оба ви ло свој по сао, да је 
де таљ но ана ли зи ра но ста ње и утвр ђе но 
где на ста ју нај ве ћи гу би ци, али да га чу ди 
што се де це ни ја ма ни је ре а го ва ло и ре ша

ва ли се по ме ну ти про бле ми.
 Ду го ва ња су ве ли ка и са мо од њих 

мо же мо сер ви си ра ти евен ту ал на кре дит на 
за ду же ња за но ве ко тлар ни це. Са да тре ба 
да обез бе ди мо про јект ну до ку мен та ци ју и 
фи нан сиј ска сред ства ко ја су за то пла ну на 
Ти во лу из но се не где око по ла ми ли о на 
евра. Што се ти че но ве од лу ке о ис по ру ци 
то плот не енер ги је, ми слим да ће мо мо ра ти 
и то ми да ура ди мо јер не мо же мо че ка ти 
да то у „Стам бе ном“  ура де, да су хте ли већ 
би то ура ди ли. Та ква од лу ка не мо же ићи 
на ште ту фир ме али не сме мо до зво ли ти 
да це на бу де пре ви со ка за то што не ко не 
ра ди ка ко тре ба, што не бри не о гра ђа ни ма 
ко ји тре ба ју да до би ју кон ку рент ни је це не и 
од го ва ра ју ће гре ја ње та ко да ће мо ми у 
ло кал ној са мо у пра ви по ву ћи од го ва ра ју ће 
по те зе  ре као је Ман чић.

На овој сед ни ци је раз ма тра но и 16 жал
би на ре ше ња ЈП „Стам бе но“ ко јим се 
од би ја ју зах те ви за ис кљу че ње са си сте ма 
да љин ског гре ја ња. Сан дра По по вић, 
се кре тар ка Скуп шти не оп шти не Ру ма, ко ја 
је у ко ми си ји за ис пи ти ва ње ових жал би је 
ис та кла да је до бро што је број зах те ва 
сма њен  про шле го ди не је би ло 78 жал би, 
а по ла је усво је но. Са да је од по ме ну тих 16 
жал би, по зи тив но ре ше но 15, а са мо јед на 
од би је на бу ду ћи да под но си лац зах те ва 
пр во мо ра да ис пла ти ду го ва ња за прет
ход но утро ше ну то плот ну енер ги ју, па тек 
он да да се ис кљу чи са да љин ског си сте ма 
гре ја ња.

Бо сиљ ка Ђур ђе вић, ди пло ми ра на 
прав ни ца из Шап ца по ста вље на је за 
за ме ни цу Оп штин ског пра во бра ни о ца 

Оп шти не Ру ма на пе ри од од пет го ди на. 
Ве ће је одо бри ло и не ко ли ко нов ча них 
по мо ћи: ФК „Пар ти зан“ из Ви то је ва ца ће 
до би ти 100.000 ди на ра за ре гу ли са ње тро
шко ва так ми че ња, Ор га ни за ци ја фуд бал
ских су ди ја Ру маИриг 30.000 ди на ра за 
ку по ви ну опре ме за уна пре ђе ње ра да фуд
бал ских су ди ја, Са вез спор то ва Оп шти не 
Ру ма 100.000 ди на ра за тро шко ве фи на ла 
Ку па на те ри то ри ји рум ске оп шти не, Ло вач
ко удру же ње „Зец“ 50.000 ди на ра за тра ди
ци о нал ну ло вач ку ма ни фе ста ци ју „Ши ца
ра“, а Са вез ин ва ли да ра да из Ру ме 20.000 
ди на ра за функ ци о ни са ње Удру же ња. 
Та ко ђе, че ти ри жал бе на ре ше ња Оде ље
ња за ло кал не јав не при хо де су од би је не. 

Сми ља Џа ку ла

ОСТВА РЕ ЊЕ БУ ЏЕ ТА ПРЕ КО 37 ОД СТО: 
Ше фи ца бу џе та Би ља на Да мља но вић

СТАБИЛАН БУЏЕТ: Пред сед ник
рум ске оп шти не Сла ђан Ман чић

СКУ ПА ПРО ИЗ ВОД ЊА ТО ПЛОТ НЕ 
ЕНЕР ГИ ЈЕ: На чел ник Ду шан Љу би шић 

При хва ћен је и пред лог пла на де таљ не 
ре гу ла ци је при о бал ног под руч ја ле ве оба
ле Са ве од Хрт ко ва ца до Јар ка. Зна чи реч 
је о за јед нич ком пла ну рум ске оп шти не и 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца (ко ји га је већ 
усво јио). Јав ни увид у план је оба вљен, уз 
јед ну при мед бу За во да за за шти ту спо ме
ни ка кул ту ре у Срем ској Ми тро ви ци ко ја 
је усво је на, а ти че се зах те ва да се на гла
се ар хе о ло шка на ла зи шта Го мо ла ва и 
Јар чи на  Ушће ка ко би се пред у зе ле 
ме ре за шти те. Пла ном је пред ви ђе на 
град ња оба ло у твр де, али и од брам бе но 
за штит ног на си па па ра лел но са оба ло у
твр дом, има ју ћи у ви ду не га тив на ис ку
ства ве за на за ве ли ке мај ске по пла ве из 
2014. го ди не. Ин ве сти тор је ЈП „Во де 
Вој во ди не“.

За шти та
Го мо ла ве
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Јав но пред у зе ће „Гас  Ру ма“ у но ву греј
ну се зо ну ула зи спрем но, са це ном куб
ног ме тра га са од 37,63 ди на ра са ПДВ, 

што је за го то во се дам ди на ра ма ње не го 
ла не, али и са мо гућ но шћу да 7.300 ко ри
сни ка ка те го ри је „до ма ћин ство“ сво је ра чу
не пла ћа ју кроз ре про грам ко ји ове го ди не 
об у хва та ра чу не за чак пет ме се ци гре ја ња.

Ди рек тор Ра да Ма ра вић ис ти че да су 
на вре ме ура ђе ни сви по сло ви ве за ни за 
пре гле де кућ не га сне ин ста ла ци је, ди стри
бу тив не мре же, као и мер но ре гу ла ци о них 
ста ни ца. 

Же ле ћи да иза ђе у су срет сво јим по тро
ша чи ма у рум ској и ири шкој оп шти ни, ЈП 
„Гас  Ру ма“ ће и ове го ди не вр ши ти ре про
грам ра чу на за утро ше ни гас под по вољ ни
јим усло ви ма не го за про шлу греј ну се зо ну. 

 Ово је тре ћа го ди на ка ко има мо ре про
грам, али овај пут ће се ра чу ни за утро ше
ни гас за чак пет ме се ци ре про гра ми ра ти, 
зна чи би ће ре про гра мом об у хва ће на го то
во це ла греј на се зо на. То ва жи за ра чу не 
за утро ше ни гас по чев од но вем бра, па 
за кључ но са ра чу ном за утро ше ни гас у 
мар ту. Пр ви ра чун ко ји до ђе на на пла ту 30. 
но вем бра до спе ва на на пла ту за 165 да на 
да кле, 15. ма ја, а у од но су као и ра ни јих 
го ди на 70:30. Зна чи пр во се пла ћа 70 од
сто ра чу на, а по том кроз ре про грам за 165 
да на пре о ста лих 30 про це на та. Ово је на

ша до бра во ља да на ова кав на чин, на шим 
сред стви ма, кре ди ти ра мо гра ђа не – на во
ди Ра да Ма ра вић, ди рек тор ЈП „Гас  Ру
ма“.

Са ни жом це ном га са и ре про гра мом у 
овом Јав ном пред у зе ћу же ле да по ве ћа ју 
број ко ри сни ка, бар оних ко ји има ју при
кључ ке а за са да не ко ри сте гас, а та квих 
је тре нут но пре ко 900, уз кон ста та ци ју да 
мо гу да сер ви си ра ју све њи хо ве по тре бе у 
ве зи га са, од но сно да се сва про це ду ра и 
на бав ка опре ме мо же ре а ли зо ва ти у окви
ру пред у зе ћа.

Ако би се то де си ло ово пред у зе ће би, 
у ка те го ри ји до ма ћин ство, има ло око 8.200 
ко ри сни ка, уме сто са да шњих 7.300.

У рум ској оп шти ни је и све ви ше ин ве
сти ци ја, а ди рек тор Ма ра вић ка же да су за 
њих пот пу но спрем ни. 

 Све ин ду стриј ске зо не су по кри ве не га
сном мре жом и има мо до вољ но ка па ци те
та за са да. За све што се са да гра ди ми 
смо већ спрем ни, са мо да се ура де при
кључ ци  ка же Ра да Ма ра вић.

Ка ко са зна је мо, ове го ди не не би тре ба
ло да бу де про бле ма са снаб де ва њем га
сом. 

 Има мо уве ра ва ње „Ср би ја га са“ да ће 
све би ти у ре ду  ка же на кра ју ди рек тор ЈП 
„Гас  Ру ма“ Ра да Ма ра вић.

С. Џа ку ла

ЈП „ГАС  РУ МА“: Но ва греј на се зо на стар ту је без про бле ма

По но во омо гу ћен
ре про грам ра чу на

Што се ти че про цен та на пла те ра чу на 
она је пре ко 90 про це на та, а они ко ји не 
пла ћа ју се ту же. Ва ља ис та ћи да пред у зе
ће има ви ше про бле ма са на пла том у 
до ма ћин стви ма, док ин ду стри ја, где је 
по тро шња и знат но ве ћа, пла ћа ре дов но.

Ин ду стри ја
ре дов но пла ћа

СПРЕМ НИ ЗА ГРЕЈ НУ СЕ ЗО НУ:
Ди рек тор Ра да Ма ра вић

По сту пак оза ко ње ња не ле
гал но из гра ђе них обје ка та, 
пре ма За ко ну о оза ко ње њу 

тре ба ло би да се окон ча до 27. 
но вем бра. До сту па ња на сна гу 
по ме ну тог За ко на, у скла ду са 
прет ход ним за ко ни ма, у рум ској 
оп шти ни је под не то укуп
но 3.014 зах те ва, од ко јих 
је 845 ре ше но, та ко да је 
пре о ста ло, из прет ход них 
ле га ли за ци ја 2.169 зах те
ва, а од тих је, по но вим 
за кон ским од ред ба ма до
не то 69 ре ше ња. 

 По За ко ну о оза ко
ње њу до са да је до не то 
укуп но 196 ре ше ња (плус 
по ме ну тих 69) да кле 265 
ре ше ња. Та ко ђе, до са да 
је по пи са но 704 објек та и 
по на шој про це ни то је 15 
 20 про це на та од укуп ног 
бро ја обје ка та ко је тре
ба по пи са ти. Ка да је реч 
о про це ни вр сте обје ка та 
ис ти чем да је око 35 од сто 
стам бе них обје ка та, нај
ви ше је по моћ них, око 60 
од сто, а оста так су ко мер
ци јал ни објек ти  ка же за 
на ше но ви не Та ња Дро

бац, ше фи ца Оде ље ња за ур ба
ни зам и гра ђе ње Оп шти не Ру ма.

Ка да је реч о со ци јал ној струк
ту ри под но си о ца зах те ва нај
ви ше је пен зи о не ра, јер су они 
нај че шће и вла сни ци обје ка та 
ко је тре ба оза ко ни ти. Би ло је и 

не ко ли ко слу ча је ва где су ли ца 
при ма о ци со ци јал не по мо ћи и у 
тим слу ча је ви ма се во ди ло ра чу
на око на пла те так се.

 На ша је про це на да је за по
пис оста ло око 4.500 обје ка та. 
Апе лу јем на гра ђа не да се ја ве у 

на ше Оде ље ње и под не су 
зах те ве за оза ко ње ње, а 
ми ће мо ура ди ти и оба ве
ште ња ко ја ће мо по ста ви
ти у све ме сне за јед ни це у 
рум ској оп шти ни. Због ло
ше фи нан сиј ске си ту а ци је 
стра на ка не мо же мо да ти 
оквир ну про це ну вре ме на 
за вр шет ка по пи са. Тре
нут но има 40 пред ме та за 
ко је смо при пре ми ли ре
ше ња и да ли их стран ка
ма да пла те так су, али то 
ни је ура ђе но  ка же Та ња 
Дро бац, ко ја до да је да су 
се до са да нај че шће ко ри
сти ли, за рад на те ре ну, 
сним ци на ГЕО Ср би ји и 
по да ци из ка та стра. Са те
лит ски сним ци су по не кад 
ло ши, а ни су још до би је ни 
ко ри снич ки на ло зи.

С. Џ.

ОЗА КО ЊЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

Из да то 265 ре ше ња

Та ња Дро бац , ше фи ца Оде ље ња
за ур ба ни зам и гра ђе ње

ПУТ НО ВИ САД  РУ МА 

Ки не зи би
да гра де 

Пред сед ник По кра јин ске вла
де Игор Ми ро вић при мио је 19. 
сеп тем бра пред став ни ке ки не
ске ком па ни је Чај на Шан донг 
ин тер не ше нел за Евро пу, ко ју је 
пред во дио Лиу Зи ченг. Реч је о 
јед ној од нај ве ћих гра ђе вин ски 
ком па ни ја Ки не, ко ја ис ка зу је 
по се бан ин те рес за уче шће у 
де лу про јек та, ко ји се од но си на 
из град њу др жав ног пу та ИБ21  
Но ви Сад  Ру ма са ту не лом 
кроз Фру шку го ру. 

Ина че, Ми ни стар ство гра ђе
ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра
струк ту ре и По кра јин ска вла да 
под не ли су зах тев да се у бу џе ту 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је пла ни
ра ју сред ства за ре ша ва ње имо
вин ских пи та ња на тра си за 
из град њу но вог пу та Но ви Сад  
Ру ма. Ва жно је да овај про је кат 
на пре ду је из не де ље у не де љу, 
ис та као је пред сед ник Ми ро вић 
и под ву као да По кра ји на ра ди 
парт нер ски са Вла дом Ср би је и 
ми ни стар стви ма.
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Про је кат „ИН ТЕ РЕС ЈАВ НИ – БЕЗ ТАЈ НИ: ЈАВ НИ ИН ТЕ РЕС У ЛО КАЛ НОЈ СА МО У ПРА ВИ ПЕ ЋИН ЦИ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку 
Оп шти не Пе ћин ци. Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.

Про шле сре де, 21. сеп тем бра је у пе
ћи нач ком Кул тур ном цен тру отво ре на 
из ло жба сли ка и ико на сли ка ра Те ша 

Кне же ви ћа из Де ча и Са ше Ма ри ћа из Ши
ма но ва ца. Из ло жбу је, у при су ству уче ни ка 
пе ћи нач ке Основ не шко ле „Сло бо дан Ба јић 
Па ја“, отво рио ди рек тор Кул тур ног цен тра 
Јо ван Де вр ња, ко ји је том при ли ком ре као 
да овом из ло жбом по чи ње је се њи про грам 
ак тив но сти уста но ве на чи јем је че лу.

 Ово га пу та же ле ли смо да кроз про мо ци
ју сли ка ра са на ше те ри то ри је по ка же мо ка
ко ло кал ној пу бли ци, та ко и ши рој јав но сти 
ка кве умет ни ке има мо. Ова из ло жба има и 
еду ка тив ни ка рак тер, јер да на шњем отва ра
њу при су ство ва ли су пе ћи нач ки основ ци, а 
то ком тра ја ња из ло жбе по зва ће мо и основ
це из оста лих шко ла пе ћи нач ке оп шти не да 
се упо зна ју са де ли ма на ших сли ка ра – ре
као је Де вр ња.

Те шо Кне же вић ро дом је из око ли не Би
је љи не, а у Сре му жи ви већ 20 го ди на. 
Сли кар ством се ба ви 25 го ди на, а пр ву са
мо стал ну из ло жбу имао је пре 20 го ди на 
упра во у пе ћи нач ком Кул тур ном цен тру. У 
ша ли ка же да се на да да до на ред не из ло
жбе у Пе ћин ци ма не ће про ћи још 20 го ди на.

 Мо ја нај че шћа ин спи ра ци ја су пеј са жи, 

јер мој узор је Са ва Стој ков и у мо јим ра до
ви ма има и ње го вих мо ти ва. На мо јим сли
ка ма рав но прав но су за сту пље ни пре де ли 
из род ног кра ја и рав ни ца у ко јој са да жи вим 
и ко ја ме ин спи ри ше – ре као нам је Кне же
вић.  

Са ша Ма рић, иако ро ђе ни Зе му нац, од 
2000. го ди не жи ви и ства ра у Ши ма нов ци ма, 
а ка ко нам је ре као, сли кар ством се ба ви це
лог жи во та. Ка умет но сти га је усме рио де
да, ко ји му је у нај ра ни јем де тињ ству цр тао 
ко ње, па су ње го ви пр ви сли кар ски ко ра ци 
би ли по ку шај ко пи ра ња де ди них цр те жа.

 До од ла ска у вој ску сам сли као нај ра
зли чи ти је мо ти ве, а у вој сци сам се за ин те
ре со вао за ико но пис и од та да је сли ка ње 
ико на оно што ме нај ви ше ин спи ри ше. Тех
ни ку уље на плат ну сам че ти ри го ди не учио 
код ака дем ског сли ка ра Ми лен ка Ђур ђе ви
ћа  Ми лец ке из Ши ма но ва ца – ис при чао 
нам је Ма рић.

Са де ли ма Ма ри ћа и Кне же ви ћа пе ћи нач
ке основ це је упо зна ла Ол ги ца Бог да но вић, 
ор га ни за тор кул тур них ак тив но сти у Кул тур
ном цен тру, а на кон офи ци јел ног де ла про
гра ма уче ни ци су има ли при ли ку и да раз
го ва ра ју са умет ни ци ма. Из ло жба ће би ти 
отво ре на до 7. ок то бра.

ЈЕ СЕ ЊИ ПРО ГРАМ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА

Про мо ци ја умет ни ка

Отва ра ње из ло жбе сли ка

У пе так, 23. сеп тем бра је у Основ ној 
шко ли „Ду шан Ву ка со вић Ди о ген“ у 
Ку пи но ву, про гра мом у ма тич ној и 

под руч ним шко ла ма, обе ле жен Дан уста
но ве.

Про грам Да на шко ле по чео је при ред бом 
у ма тич ној згра ди у Ку пи но ву, ко јој је као и 
сва ке го ди не при су ство вао ве ли ки број уче
ни ка, њи хо вих ро ди те ља, пред став ни ка ло
кал не за јед ни це, али и мно го број ни го сти. 
Оста так школ ског да на, уче ни ци су про ве
ли у спорт ским ак тив но сти ма, бу ду ћи да је 
шко ла ор га ни зо ва ла тур ни ре у жен ском и 

му шком фуд ба лу и ко шар ци.  
И уче ни ци под руч не шко ле у Обре жу су 

Дан шко ле су обе ле жи ли спорт ски – од и
гра на је утак ми ца из ме ђу еки пе РК „До њи 
Срем“ и ру ко мет не сек ци је основ не шко ле 
у обре жу.

Уче ни ке је у Ку пи но ву по се ти ла и пред
сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка Ко ва
че вић Су бо тич ки, а за го сте је ор га ни зо ван 
оби ла зак кул тур них зна ме ни то сти Ку пи но
ва – Ет но ком плек са, ста рог гра да Ку пи ни ка 
и Цр кве Све тог Лу ке, нај ста ри је пра во слав
не цр кве у Вој во ди ни.

КУ ПИ НО ВО

Дан шко ле у спорт ском ду ху

ЦР ВЕ НИ КРСТ 

Обу ка у пру жа њу 
пр ве по мо ћи

Цр ве ни крст Пе ћин ци ор га ни зу је обу ку 
у пру жа њу пр ве по мо ћи за за по сле на ли
ца. На и ме, За кон о без бед но сти и здра вљу 
на ра ду оба ве зу је све по сло дав це јав ног и 
при ват ног сек то ра да обез бе де пру жа ње 
пр ве по мо ћи, као и да оспо со бе од го ва
ра ју ћи број за по сле них за пру жа ње пр ве 
по мо ћи, спа са ва ње и ева ку а ци ју у слу ча ју 
опа сно сти.

Цр ве ни крст Пе ћин ци обу ку ре а ли зу је по 
Про гра му Цр ве ног кр ста Ср би је, а обу ка се 
са сто ји из те о риј ског и прак тич ног де ла и 
по ла га ња ис пи та. По за вр ше ној обу ци и по
ло же ном ис пи ту по ла зни ци до би ја ју Уве ре
ње о за вр ше ној обу ци из пр ве по мо ћи.

Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се до би
ти пу тем те ле фо на 022/436503 или лич но 
у про сто ри ја ма Цр ве ног кр ста у Пе ћин ци
ма, Ули ца Јо ве Не гу ше ви ћа број 4.

Да ва ње кр ви

У ор га ни за ци ји пе ћи нач ког Цр ве ног кр
ста и Ин сти ту та за тран сфу зи ју кр ви Ср би је 
про шлог че тврт ка, 22. сеп тем бра одр жа на 
је ре дов на ак ци ја до бро вољ ног да ва ња 
кр ви у Пе ћин ци ма, ина че ше ста у овој го
ди ни на те ри то ри ји пе ћи нач ке оп шти не. На 
ак ци ји одр жа ној у про сто ри ја ма пе ћи нач ког 
Кул тур ног цен тра крв је по ну ди ло 55 ли ца, 
де вет је од би је но из ме ди цин ских раз ло га, 
а крв је да ло 46 да ва ла ца, ме ђу ко ји ма 13 
при пад ни ца леп шег по ла и 10 но вих да ва
ла ца.

У окви ру ак ци је крв су ор га ни зо ва но да
ли ма ту ран ти Сред ње тех нич ке шко ле „Ми
лен ко Вер кић Не ша“, при пад ни ци По ли циј
ске ста ни це Пе ћин ци и за по сле ни у пе ћи
нач кој Оп штин ској упра ви.
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РО ТА РИ ЈАН ЦИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Тај ни жи вот дру штва
тран спа рент них до бро тво ра

На зи ду по ред ула зних 
вра та у ка пе дом ски 

хо тел Срем сто ји 
та бла са обе леж јем 

ротариклуба, што је 
знак да им је ту ме сто 

где одр жа ва ју сво је 
са стан ке. На опа ску

да има ко мен та ра по 
ко ји ма је по је ди ним 

ми тро вач ким
„ро та ри јан ци ма“ 

ме сто „с оне стра не 
ка пе дом ског зи да“, 

ак ту ел ни пред сед ник 
Ротариклуба у

Срем ској Ми тро ви ци 
Да ни ло Љев на ић ка же 

да су за та кве ства ри 
за ду же ни По ли ци ја

и Ту жи ла штво

Ка пи тал на до на ци ја од чи та вих 20 
кре ве та за по тре бе ми тро вач ке 
Оп ште бол ни це, за слу га је по ред 

број них дру гих ор га ни за ци ја из зе мље и 
ино стран ства, из ме ђу оста лих, и ми тро
вач ког ро та ри клу ба. Би ла је то при ли ка 
да се ми тро вач ки ро та ри јан ци по сред
ством ме ди ја још јед ном јав но по хва ле 
сво јим ху ма ни тар ним де ло ва њем, ко је 
не ма ни ка квих до дир них та ча ка са са мо
ре кла ми ра њем, лич ним ко ри сто љу бљем, 
по ли тич ким или ка квим дру гим де ло ва
њем. Уоп ште узев, ми тро вач ки ро та ри јан
ци су јед на ху ма ни тар на дру жи на ко ја 
гле да сва ку при ли ку да по мог не по је дин
ци ма и дру штву, не са мо у ма те ри јал ном 
не го и у кул ту ро ло шком сми слу.

Ро та ри клуб у Срем ској Ми тро ви ци је 
про шле го ди не обе ле жио де се то го ди
шњи цу зва нич ног по сто ја ња. На зи ду 
по ред ула зних вра та у ка пе дом ски хо тел 

Срем сто ји та бла са обе леж јем ро та ри 
клу ба, што је знак да им је ту ме сто где 
одр жа ва ју сво је са стан ке. На опа ску да 
има ко мен та ра по ко ји ма је по је ди ним 
ми тро вач ким „ро та ри јан ци ма“ ме сто „с 
оне стра не ка пе дом ског зи да“, ак ту ел ни 
пред сед ник Ро та ри клу ба у Срем ској 
Ми тро ви ци Да ни ло Љев на ић ка же да су 
за та кве ства ри за ду же ни По ли ци ја и 
Ту жи ла штво. Дру гим  ре чи ма, сва ко има 
пра во да бу де тран спа рент ни до бро твор 
док га не ухва те, што је у сва ком слу ча ју 
бо ље не го би ти до бро твор по што те ухва
те, или, што је још го ре, зи да ти хра мо ве 
ка ко би опрао би о гра фи ју и ру ке окр ва
вље не до ла ка та рат ним зло чи ни ма и 
ко ри сним ро до љу бљем. У сва ком слу ча ју, 
пр ви ми тро вач ки ро та ри ја нац ми сли да 
та бла њи хо вог клу ба на зи ду ка пе дом ског 
хо те ла мо же би ти са мо ре кла ма овом 
елит ном уго сти тељ ском објек ту, ви ше 

не го што би то мо гло би ти обр ну то.
Ми тро вач ки ро та ри клуб бро ји 31 чла

на, а Да ни ло Љев на ић за М но ви не ка же 
да се по себ на па жња по кла ња под млат ку 
клу ба ко ји при па да по ро ди ци ове нај мно
го људ ни је не вла ди не ор га ни за ци је. Не ка
да је, ка же, би ло пра ви ло да ме сто у 
ро та ри клу бу бу де ре зер ви са но за нај у
спе шни је у сво јој про фе си ји, али са да је 
ва жно да онај ко же ли да по ста не члан, 
бу де из ре до ва „ви ђе ни јих“ Ми тров ча на. 
Што се го спо ди на Љев на и ћа ти че, он је у 
кру го ви ма ми тро вач ке би знис ели те 
за пам ћен као успе шни ди лер мо бил них 
те ле фо на, док је у по след ње вре ме пре
по знат као по сло ван чо век из све та пи ро
тех ни ке и вла сник пи це ри је ко ју је не кад 
во дио та ко ђе углед ни Ми тров чан, ко га 
зна ју као Ми ки ја Та ба ска. Да кле, ако је 
пи ца ствар уку са и сим па ти је, што се 
пи ро тех ни ке ти че, ту не ма ди ле ме. Ту су 

КЛУБ УГЛЕДНИХ МИТРОВЧАНА: Данило Љевнаић,
председник Ротари клуба у Сремској Митровици
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Од про шлог утор ка, 20. сеп тем бра 
срем ско ми тро вач ка Оп шта бол ни ца бо га
ти ја је за 20 но вих кре ве та сме ште них на 
Слу жби оп ште хи рур ги је. До на ци ја из 
Нор ве шке је до пре мље на по сред ством 
бе о град ског Ро та ри клу ба, а у са рад њи 
са Ро та ри клу бом из Срем ске Ми тро ви це. 

 За хва љу јем се Ро та ри клу бу из Срем
ске Ми тро ви це и Ро та ри клу бу из Нор ве
шке на до на ци ји 20 кре ве та ко ји ће нам 
до бро до ћи за бол ни цу. Ина че има мо 
до во љан број кре ве та, али је сва ка до на
ци ја до бро до шла, та ко и ова са кре ве ти
ма и на дам се да ће на ша са рад ња и 
да ље би ти успе шна – ре као је в.д. ди рек
тор Оп ште бол ни це др Жив ко Вр цељ. 

Пред сед ник ми тро вач ких ро та ри ја на ца 
Да ни ло Љев на ић ис та као је сво је за до
вољ ство што је ова до на ци ја успе шно 
спро ве де на. 

 Ствар но ми је ве ли ко за до вољ ство 
што смо ус пе ли да, пре ко на ших ро та ри
ја на ца из Нор ве шке и два бе о град ска 
ро та ри клу ба, Ска дар ли ја и Ме тро по ли
тен, ми ро та ри јан ци из Срем ске Ми тро ви
це, до ни ра мо на шој бол ни ци 20 кре ве та. 
Ве ру јем да ће мо са ра ђи ва ти и у бу дућ но

сти. Ми смо ор га ни за ци ја ко ја же ли на 
раз не на чи не, у скло пу сво јих мо гућ но
сти, да ура ди би ло шта по зи тив но кроз 
уста но ве ме ди ци не – ис та као је Љев на
ић. 

При мо пре да ји до на ци је у Слу жби 
оп ште хи рур ги је при су ство ва ли су, по ред 
пред сед ни ка Љев на и ћа и дру ги чла но ви 
Ро та ри клу ба Срем ска Ми тро ви ца.

С. С. 

ДО НА ЦИ ЈА МИ ТРО ВАЧ КОЈ БОЛ НИ ЦИ

Кре ве ти за хи рур ги ју

ва тро ме ти, пе тар де и дру га пи ро тех нич ка 
ве се ља кад на и ђе вре ме сла ва и но вих 
го ди на.

Пре не го што се од лу чио за ро та ри 
до бро чин ства, го спо дин Љев на ић се 
опро бао и у по ли ти ци, во де ћи не ко вре ме 
ми тро вач ки град ски од бор  Дин ки ће вог Г 
17 Плус. Као и то ли ки број ни ен ту зи ја сти, 
по ли ти ку ни је хтео да зло у по тре би у лич
не, при ват не свр хе, већ је, на про тив, 
же лео да не што учи ни за на род, да до ве
де још не ку фа бри ку, по ред већ то ли ких 
по сто је ћих, или слич но. На жа лост, схва
тио је да се по ли ти ка мно го зло у по тре
бља ва и ни је ви ше се бе ви део у то ме. На 
сво ју, а и на на шу сре ћу, зна ју ћи ко ли ко је 
Дин кић по мо гао раз вој стра не при вре де у 
Ср би ји. Са срп ским па ра ма и на ште ту 
Ср би је.

Го спо дин Љев на ић не ће про пу сти ти 
при ли ку да на гла си да је јед на од нај ве
ћих ак ци ја ми тро вач ког ро та ри клу ба, уче
шће у ре но ви ра њу до ма кул ту ре у Ја ме
ни, на кон по пла ва. Ве ли ки про јек ти као 
овај, по пра ви лу се ра де са уче шћем 
ро та ри ја на ца на свим ни во и ма, па је дом 
кул ту ре об на вљан брат ским ве за ма из 
Ср би је, Хр ват ске, Ма ђар ске... Ро та ри јан
ци не тр пе гра ни це, ни ти би ло шта дру го 
што љу де раз два ја. 

Што се пак по је ди нач них ак ци ја ти че, и 
ту је до шло до зна чај них по ме ра ња, за 
раз ли ку од вре ме на ка да су се ми тро вач
ки ро та ри јан ци бес плат но ре кла ми ра ли 
по кла ња њем не про да тих ја бу ка из Хо до
би них воћ ња ка си ро ма шној де ци. Да нас 
се по кло не но во го ди шњи па ке ти ћи де ци 
без ро ди тељ ског ста ра ња, по ма же се да 
се при ку пи но вац по је ди ној де ци за ле че
ње, али и ви ше од то га. Уоп ште, ра ди се 
на то ме да жи вот љу ди ма у њи хо вом 
окру же њу по ста не леп ши. 

Ма да  ми тро вач ки пред сед ник ро та ри 
клу ба ка же да је њи хов рад тран спа рен
тан, то се сла бо мо же ви де ти, сем по не
што на феј сбук стра ни ца ма, али то је већ 
ствар њи хо ве ин фор ма тив не слу жбе. Ово 
на по ми ње мо из раз ло га јер би, ве ћом 
тран спа рент но шћу, би ло ма ње не по зна
ни ца о ра ду ро та ри клу ба. Но ње го во 
де ло ва ње сва ка ко не ма ни ка кве ве зе са 
не ка квим „ма со ни ма“, „ви те зо ви ма тем
пла ри ма“, „Ала ном Фор дом“, „Тар за но вим 
си ном“ и оста лим жи во пи сним и оп скур
ним ли ко ви ма из стри по ва за де цу и 
од ра сле. Ро та ри јан ци су број на свет ска 
не вла ди на ор га ни за ци ја у ко јој има и ве о
ма фи ног све та, а на ђе се и по ко ја би тан
га. Јер ман гу па има у сва чи јим ре до ви ма, 
како је говорио покојни Милан Стојановић, 
некадашњи члан митровачког ротари 
клуба.

Вла ди мир Ћо сић
С ОВЕ СТРАНЕ ЗИДА: Табла ротари клуба као добра реклама

ВЕЛИКА ИНВЕСТИЦИЈА РОТАРИЈАНАЦА ИЗ ЗЕМЉЕ
И ИНОСТРАНСТВА: 20 кревета за митровачку Болницу

Не ка да је би ло
пра ви ло да ме сто

у ро та ри клу бу бу де 
ре зер ви са но за

нај у спе шни је у сво јој 
про фе си ји, али са да је 
ва жно да онај ко же ли 
да по ста не члан, бу де 
из ре до ва „ви ђе ни јих“ 

Ми тров ча на
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НА СА МА РЕ НИ ЗА ДРУ ГА РИ ИЗ НО ВОГ СЛАН КА МЕ НА

Где су на ше па ре и ја бу ке?
Пре ско ро две го ди не 

не ко ли ко за дру га ра из 
Жен ске зе мљо рад нич ке 

за дру ге (ЖЗЗ) пре да ло је осам 
шле пе ра ја бу ке фир ми „Нор
ма план“ доо из Бе о гра да. 
Пред став ни ци ма тог пред у зе ћа 
убр зо се гу би сва ки траг, а 
ми ли он ди на ра, ко ли ко су тре
ба ли да ис пла те на ра чун 
за дру ге, до да нас ни ко ни је 
ви део. Та тја на Рок нић, ди рек
то ри ца ЖЗЗ из Но вог Слан ка
ме на ка же да је до ве ден у 
пи та ње оп ста нак за дру ге, јер је 
ра чун бло ки ран. Пред мет је 
пре дат Су ду у Ста рој Па зо ви, 
али до да нас не ма од го во ра 
где су за вр ши ле ја бу ке из 
Слан ка ме на, али ни шта је са 
па ра ма и фир мом ко ја је из вр
ши ла от куп. 

 Ја бу ке смо пре да ли у ок то
бру 2014. го ди не, са зва нич ном 
ва лу том пла ћа ња од 30 да на. 
Ка да је до шло вре ме на пла те, 
фир ми ко ја је из вр ши ла от куп 
бло ки ран је ра чун и ка ко смо 
ус пе ли да са зна мо, про ме њен 
је ди рек тор. На све на ше по зи

ве ни ко ни је од го ва рао. Јед но
став но су не ста ли без тра га. 
Убр зо на кон то га, по чет ком 
де цем бра 2014. пре да ли смо 
пр ву при ја ву по ли ци ји у Ин ђи ји, 
а до да нас ни је ре шен пред мет 
ко ји сто ји у Су ду у Ста рој Па зо
ви. Ни шта ни је учи ње но, на кон 
свих мо јих апе ла, зах те ва и 

мол би, а цео слу чај сто ји не за
вр шен и пи та ње је ка да ће се 
све ре ши ти  ка же Та тја на Рок
нић, ди рек то ри ца Жен ске 
зе мљо рад нич ке за дру ге из 
Но вог Слан ка ме на и до да је:

 Све је по че ло та ко што је 
фир ма из Бе о гра да ко ја се 
ба ви от ку пом ја бу ке тра жи ла 
осам шле пе ра и пре не го што 
је по сао оба вљен до ла зи ли су 
не ко ли ко пу та у се ло, ка ко би 
на шли од го ва ра ју ће про из во
ђа че. На пра ви ли смо до го вор, 
а обе ћа ли су да ће пла ти ти у 
уго во ру на ве де ном ро ку. Ме ђу
тим од то га ни шта. Сла ли смо 
до пи се на њи хо ву адре су, по ку
ша ли да сту пи мо у кон такт са 
од го вор ним ли ци ма, али нам 
се сва по шта вра ти ла. Ра ди се 
о из но су од ми ли он ди на ра 
ко ји не знам ка ко ће мо на док
на ди ти  ка же Рок нић.

Да би за дру га ушла у пар ни
цу тре ба да пла те 50.000 ди на
ра и то је не мо гу ће, ка же 
ди рек то ри ца, јер је ра чун бло
ки ран. За дру га је у овом слу ча
ју тре ба ла да бу де са мо 

по сред ник из ме ђу по ме ну те 
бе о град ске фир ме и дво је про
из во ђа ча ја бу ке, ка ко би се 
ро ба лак ше на пла ти ла, од но
сно ка ко би све би ло ура ђе но у 
скла ду са за ко ном.

 На кра ју су за дру га ри 
на пла ти ли сво ја по тра жи ва ња 
од нас, а за дру га је до ве де на у 
ста ње про па сти. Си гур но је да 
не ћу од у ста ти, јер же лим да 
до ка жем да не мо же про ћи 
не ка жње но не ко ко нас је пре
ва рио. Стал но се про мо ви шу 
за дру ге и удру жи ва ње ма лих 
про из во ђа ча, а ни ко нас не 
пи та ни за шта. Наш ра чун је 
бло ки ран, оп ста нак за дру ге је 
до ве ден у пи та ње и ко ће сад 
да нам по мог не, ка да смо оста
ли на ми лост и не ми лост. 
По сла ла сам меј ло ве на адре
се три ми ни стар ства и ни ко до 
са да ни је ре а го вао  ис ти че 
Та тја на Рок нић, ди рек то ри ца 
ЖЗЗ из Но вог Слан ка ме на и за 
крај на во ди да ће ићи до нај ви
ших ин стан ци ка ко би овај слу
чај био ре шен.

 М. Ђ.

Та тја на Рок нић, ди рек то ри ца
ЖЗЗ Но ви Слан ка мен

По на ло гу пред сед ни ка Оп шти не Ин
ђи ја Вла ди ми ра Га ка про шлог пет ка, 
23. сеп тем бра у ата ру се ла Ма ра дик 

је са 89 хек та ра не ле гал но ко ри шће ног др
жав ног зе мљи шта ски нут ку ку руз. Та ко је 
на ста вље на бес ком про ми сна бор ба про тив 
ко руп ци је и кри ми на ла. 

 Овим до ка зу је мо да је Оп шти на Ин ђи
ја ис трај на у бор би про тив ко руп ци је. Ни ко 
не ма пра во да на бру та лан на чин ште ти 
бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је и Оп шти не Ин ђи
ја. Ми ће мо на ста ви ти да се бес по штед но 
бо ри мо про тив ко руп ци је до кле год смо на 
од го вор ним по зи ци ја ма у Оп шти ни. На дам 

се да ће мо овом ак ци јом и од луч но шћу по
слу жи ти као по зи ти ван при мер дру гим оп
шти на ма и гра до ви ма да се од ва же и да 
кре ну агре сив ни је у бор бу про тив ко руп ци је 
 ре као је Гак.

Овом узур па ци јом бу џет Ре пу бли ке Ср
би је је оште ћен за око 57 хи ља да евра. 
Пред сед ник Гак се за хва лио по ли циј ским 
слу жбе ни ци ма у Ин ђи ји за пру жа ње по др
шке у бор би про тив ко руп ци је. Та ко ђе је 
до дао да је ово ис пу ње ње јед ног од пред
из бор них обе ћа ња гра ђа ни ма, и да ће ова 
бор ба тра ја ти без об зи ра на све по сле ди це 
ко је као по је дин ци мо гу има ти.

 Ми слим да је ја сно да се Оп шти на Ин
ђи ја тру ди да за шти ти ин те ре се гра ђа на 
Ср би је, а пре све га ове оп шти не – из ја вио 
је пред сед ник ин ђиј ске оп шти не Вла ди мир 
Гак и по ру чио да се овим ме ра ма ша ље 
ја сна по ру ка да ни ко не мо же да оства ри 
про тив прав ну имо вин ску ко рист на ште ту 
Оп шти не Ин ђи је, По кра ји не од но сно Ре пу
бли ке.

У прет ход ном пе ри о ду са узурпираног 
земљишта ски ну то је пре ко 100 хек та ра под 
жи том и око 10 хек та ра под сун цо кре том, а 
Оп шти на Ин ђи ја је ме ђу пр ви ма у Сре му 
кре ну ла у об ра чу н са узур па то ри ма.  

ОП ШТИ НА НА СТА ВЉА БОР БУ ПРО ТИВ УЗУР ПА ТО РА ДР ЖАВ НОГ ЗЕ МЉИ ШТА

Ски нут ку ку руз са 89 хектара

Пред сед ник ин ђиј ске оп шти не Вла ди мир Гак у Ма ра ди ку
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ДА НИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ У ИН ЂИ ЈИ 

Не рас ки ди ва ве за

Ма ни фе ста ци ја „Да ни Срп ске у Ср би ји“ 
одр жа на је сре ди ном сеп тем бра у Ин
ђи ји, а у окви ру ње је На род ној би бли о

те ци „Др Ђор ђе На то ше вић“ 12. сеп тем бра од 
стра не пред став ни штва Ре пу бли ке Срп ске у 
Бе о гра ду уру че но 300 књи га на по клон.

Де ле га ци ју је до че као пред сед ник Скуп шти
не оп шти не Ин ђи ја Ми лан Пре до је вић, ко ји је 
ре као да је ово ве о ма леп по клон и по чет на 
тач ка са рад ње из ме ђу Ре пу бли ке Срп ске у Ин
ђи је. 

 Ово је по че так са рад ње са Ин ђи јом, наш 
ма ли скром ни по клон би бли о те ци у ви ду књи
га. На ме ра ва мо да под стак не мо да љу са рад
њу пре све га због ве ли ког бро ја љу ди из Ре пу
бли ке Срп ске ко ји жи ве у Ин ђи ји. Са мим тим 
же ли мо да им до не се мо део њи хо вог за ви ча ја 
и кул ту ре и да ло кал ној за јед ни ци по ка же мо 
ода кле су ти љу ди и шта је њи хов ко рен и по
ре кло – ре као је Бо ри слав Мак си мо вић, са рад
ник за кул ту ру у пред став ни штву Ре пу бли ке 
Срп ске у Ср би ји. 

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак 
са са рад ни ци ма је у окви ру ма ни фе ста ци је 
„Да ни Срп ске у Ср би ји“ 15. сеп тем бра у Кул
тур ном цен тру при су ство вао по зо ри шној пред
ста ви „По след ња пе сма“ аутор ке Ани те Па нић. 

 Ми слим да је са рад ња из ме ђу Ре пу бли
ке Срп ске и Оп шти не Ин ђи ја не што не рас ки
ди во, али не са мо са рад ња из ме ђу Ин ђи је и 
Ре пу бли ке Срп ске, не го Ре пу бли ке Ср би је и 

Ре пу бли ке Срп ске. Сви зна мо да смо ми је дан 
на род и кул ту ра, иако смо ад ми ни стра тив но 
раз дво је ни, ови да ни упра во по ка зу ју да је на
ша са рад ња не рас ки ди ва. На да мо се и бу ду ћој 
успе шној са рад њи и да ће би ти све ра зно вр
сни ја, да ће се мо жда про ши ри ти и на при вре
ду. Оче ку је мо да ће мо има ти при ли ку да у на
ред ном вре ме ну пред ста ви мо оп шти ну Ин ђи ја 
у не кој брат ској оп шти ни у Ре пу бли ци Срп ској 
– ре као је Вла ди мир Гак, пред сед ник Оп шти не 
Ин ђи ја. 

Рад ња пред ста ве је сме ште на у пе ри о ду из
ме ђу 1941. и 1943. го ди не у вре ме ка да је Јо
ван Ду чић по слат од стра не вла де Кра ље ви не 
Ју го сла ви је у спе ци јал ну ми си ју у САД. Пред
ста вље на при ча по ка за ла је да су „ве ли ки“ љу
ди за пра во би ћа од кр ви и ме са, пу ни вр ли на и 
ма на, су је те, гри же са ве сти и ко ји у по зним го
ди на ма има ју не спо кој ство као и сви „обич ни“ 
љу ди, пре не го што њи хов прах „мир но пре ђе 
у гру мен гли не уже же не“, ка ко је Јо ван Ду чић 
го во рио.

Пред ста ву је ре жи рао Мар ко Ми си ра ча, а 
игра ју Не бој ша Кун да чи на, Ма ја Ко лун џи јаЗо
рое и Ми лан Ни ки то вић.

Овај про је кат је по др жан од стра не Ми ни
стар ства про све те и кул ту ре Ре пу бли ке Срп
ске, Пред став ни штва Ре пу бли ке Срп ске у Ср
би ји, а про ду цен ти су „Бал кан филм“ Ко зар ска 
Ду бри ца, „Дри на Филм“ Бе о град и „Уна Филм“ 
Бе о град. 

Књи ге на по клон 

Пред ста ва „По след ња пе сма“

СА СТА НАК
СИ СТЕ МА 48

Кон тро ле
у град ском 
са о бра ћа ју

Због по ве ћа ног бро ја 
при мед би гра ђа на на услу
ге град ског пре во за, на 
са стан ку Си сте ма 48, ко ји 
је одр жан про шлог пет ка, 
23. сеп тем бра пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир 
Гак до нео је оба ве зу ју ћи 
за кљу чак упу ћен ЈП Ди рек
ци ја за из град њу оп шти не 
Ин ђи ја да се по о штре и 
по ве ћа ју кон тро ле у ауто
бу си ма град ског и при град
ског са о бра ћа ја.

У на ред ном пе ри о ду 
пред сто је и ула га ња у све 
ме сне за јед ни це оп шти не 
Ин ђи ја, а ка ко је ис та као 
Гак на кон са стан ка, уве ден 
је тренд оби ла за ка ме сних 
за јед ни ца ка ко би се у раз
го во ру са ме шта ни ма уста
но ви ле нај ур гент ни је 
по тре бе у се ли ма.

ИН ЂИ ЈА

Да ни ме да

Про шлог пет ка и су бо те, 
23. и 24. сеп тем бра у Ин ђи
ји је по два на е сти пут одр
жа на ма ни фе ста ци ја Да ни 
ме да. Ову тра ди ци о нал ну 
про дај ну из ло жбу ме да и 
пче ли њих про из во да ор га
ни зо ва ло је Удру же ње пче
ла ра „Рој“ из Ин ђи је, уз 
по др шку Ту ри стич ке ор га
ни за ци је Оп шти не Ин ђи ја, 
Оп шти не Ин ђи ја и По кра
јин ског се кре та ри ја та за 
по љо при вре ду, во до при
вре ду и шу мар ство.

Пре ма ре чи ма пред сед
ни ка Удру же ња пче ла ра 
„Рој“ Дра га на Ву че но ви ћа, 
и ове го ди не су сви по се ти
о ци би ли у при ли ци да упо
зна ју пче ла ре, ка ко би би ли 
си гур ни да ку пу ју при род ни 
мед. Го ди на за пче ла ре 
ни је би ла нај сјај ни ја, али су 
се у по ну ди ипак на шле 
не ко ли ко вр ста ме да, 
по лен, про по лис, во сак, а 
вред не до ма ћи це су при
пре ми ле ко ла че са ме дом. 

Ор га ни за то ри мо гу да се 
по хва ле и ре корд ним бро
јем из ла га ча, овог сеп тем
бра у Ин ђи ји их је би ло 25.
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У СУ СРЕТ ГРЕЈ НОЈ СЕ ЗО НИ

Све је ску по ка да је бес па ри ца
Би ло ка ко би ло, 

зи ма са мо што
ни је, до мо ве тре ба 
за гре ја ти, јер се не 

мо же се де ти у 
хлад ним со ба ма. 

Ма да, чи та ју ћи 
ко мен та ре по

пор та ли ма, Ср би
су до се тљив на род, 

па су пред ло зи 
ка ко се огре ја ти 

зи ми, а не
по тро ши ти пу но 

нов ца сјај ни

Ок то бар са мо што ни је, тем пе ра ту ра 
је па ла, те сто га сви ин тен зив ни је 
раз ми шља ју о греј ној се зо ни. Ма ло 

је оних ко ји су већ спрем ни за зи му, а раз
лог за то су сва ка ко пра зни нов ча ни ци. Што 
се си ту а ци је у Срем ској Ми тро ви ци ти че, 
гра ђа ни глав ног гра да Сре ма има ју не ко ли
ко ва ри јан ти за гре ја ње, да љин ско, на гас, 
чвр сто го ри во или стру ју. 

Што се ти че да љин ског гре ја ња, сре ди
ном сеп тем бра рад ни ци ЈКП То пли фи ка ци
ја у Срем ској Ми тро ви ци за вр ши ли су 
по след ње при пре ме за по че так греј не се зо
не. Ка ко на во ди ди рек тор овог јав ног пред

у зе ћа Слав ко Сла до је вић, иако зва нич на 
греј на се зо на по чи ње 15. ок то бра, ми тро
вач ка То пли фи ка ци ја је већ са да спрем на 
да поч не са гре ја њем 3.500 ко ри сни ка 
стам бе ног про сто ра и око 80.000 ме та ра 
ква драт них по слов ног про сто ра.

Це на гре ја ња оста је не про ме ње на и 
из но си 84,38 ди на ра по ме тру ква драт ном 
без ПДВа за стам бе ни про стор, док је за 
по слов ни про стор це на гре ја ња по ме тру 
ква драт ном 105,48 ди на ра. За по тро ша че 
ко ји пла ћа ју гре ја ње по утро шку, це на фик
сног де ла за стам бе ни про стор из но си 
41,59 ди на ра по ме тру ква драт ном, а за 

по слов ни про стор она из но си 51,99 ди на ра 
по ме тру ква драт ном. Ва ри ја бил ни део за 
стам бе ни про стор се на пла ћу је 4,63 ди на ра 
по ки ло ват са ту, а за по слов ни про стор 
ва ри ја бил ни део се на пла ћу је 5,79 ди на ра 
по ки ло ват са ту. Из ЈКП То пли фи ка ци ја 
са оп шта ва ју да тре нут но ни је у пла ну 
ко рек ци ја це на гре ја ња, иако је га с у Срем
ској Ми тро ви ци у овој го ди ни чак три пу та 
по јеф ти ниo.  

Из ми тро вач ке ло кал не са мо у пра ве 
наводе да је ЈП Сремгас 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 

Дра ган Ко вић, пен зи о нер: Ја се гре јем 
пре ко то пло во да. Кад кре не греј на се зо на 
ауто мат ски кре ће мо са гре ја њем пре ко на ше 
то пли фи ка ци је. 

Ва си ли је Ми ља но вић, пен зи о нер: На 
чвр сто го ри во се ја гре јем, на др ва и угаљ. 
Већ го ди на ма се гре јем са мо ова ко. По тро
шим око че ти ри то не угља и око пет, шест ме
та ра др ва.

Пе ро Хер цег, пен зи о нер: Ја се го ди на ма 
гре јем на кла сич но гре ја ње, огрев. По тро ши
мо око де сет ме тери др ва за це лу зи му. Гас 
ни сам уво дио, а ми слим да је ово ипак нај
по вољ ни је. 

Иван Ки шур, не за по слен: Гре јем се на 
др ва, спре мам са да огрев, ме ни је то нај јеф
ти ни је. Око 15 ме тара ми је до вољ но да пре
гу рам зи му. 

Сте ви ца Бјел кић, но ви нар: Гре је мо се на 
да љин ско гре ја ње. Бу де то ком це ле зи ме то
пло у ста ну, ма ло је ску пље, али се ипак мо же 
из др жа ти. 

Пе тар Пе тро вић, пен зи о нер: Ја за гре ја
ње ко ри стим гас, али увек ку пим и од ре ђе не 
ко ли чи не огрев ног др ве та, за сва ки слу чај, 
ако би би ло про бле ма са снаб де ва њем га сом.
 Фо то: У. Р. 

АН КЕ ТА: Ка ко ће те се гре ја ти ове зи ме?

Др ва и да ље број је дан

Дра ган Ко вић, Ва си ли је Ми ља но вић, Пе ро Хер цег, Иван Ки шур, Сте ви ца Бјел кић и Пе тар Пе тро вић

СЛА БА ПРО ДА ЈА ДР ВА: Ми ло је Пан те лић
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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. 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 ПДВа, за 
ка те го ри ју до ма ћин ства, док це на га са за 
ка те го ри ју оста лих по тро ша ча на јав ном 
снаб де ва њу из но си од 25,44 до 26,12 ди на
ра по ме тру куб ном. 

Елек трич на енер ги ја ће од ок то бра би ти 
ску пља за 3,8 од сто, те ће про сеч на це на 
по сле по ску пље ња из но си ти 6,6 ди на ра за 
ки ло ват сат, без по ре за. Аген ци ја за енер ге
ти ку ис ти че да је про ме на ре гу ли са не це не 
снаб де ва ња углав ном по сле ди ца ви ше 
це не по ко јој ЕПС на ба вља елек трич ну 
енер ги ју за снаб де ва ње до ма ћин ста ва и 
ма лих ку па ца. На кон про шло го ди шњег 
по ску пље ња стру је од 12 од сто, од че га је 
7,5 оти шло на но ву ак ци зу за ки ло ва те, а 
4,5 ди рект но у ЕПС, ове зи ме по тро ша чи ће 
по но во мо ра ти да из дво је ви ше за ра чун за 
стру ју. Око 120 ди на ра у про се ку.

Ипак, гре ја ње на ТА пе ћи ће по све му 
су де ћи и ове зи ме би ти нај јеф ти ни је. Иако 
ће ок то бар ски ра чу ни за стру ју би ти ве ћи за 
3,8 од сто, овај вид гре ја ња ипак ће по тро
ша чи ма и да ље нај ма ње нов ца „ис те ра ти“ 
из џе по ва.  На рав но то је мо гу ће са мо уко
ли ко се ТА пе ћи пу не ис кљу чи во но ћу, по 
јеф ти ни јој та ри фи. При ме ра ра ди, да би се 
за гре јао стан од око 60 ква драт них ме та ра 
по треб не су две ТА пе ћи. Уко ли ко се оне 
ко ри сте ис кљу чи во то ком но ћи, ка да је 
стру ја јеф ти ни ја, док то ком да на са мо „иси
ја ва ју“ то пло ту, ме сеч ни ра чун из но си ће 
око 7.800 ди на ра, од но сно око 47.000 ди на
ра за це лу се зо ну. За три са та днев ног 
„до гре ва ња“, ме сеч ни ра чун уве ћа ва се за 
око 10.000 ди на ра, што на се зон ском ни воу 
из но си 63.000 ди на ра.

Што се ти че гре ја ња на чвр сто го ри во, 
це на др ва је оста ла на ни воу про шло го ди
шњих и кре ће се од 4.500 до 5.000 ди на ра 
за куб ни ме тар ба гре ма, бу кве, це ра и хра
ста. Угља у по ну ди, ка ко на во де про дав ци 
из Ру ме, не ма, а тек ма ле ко ли чи не би ле су 
у про да ји про шле го ди не. Та да се це на кре
та ла од 7.000 до 11.000 ди на ра по то ни, 
за ви сно од вр сте угља.

Про дав ци не во ле пу но да при ча ју, али за 
на ше но ви не при ста је крат ко да раз го ва ра 
са на ма Ми ло је Пан те лић из око ли не Шап
ца.

  Љу ди све ма ње ку пу ју, до ла зе у ви ше 
на вра та па ку пу ју по ме тар, два др ва, јер 
не ма ју па ра. Ове го ди не је још ло ши ја про
да ја не го про шле, јед но став но не ма па ра  
ка же Пан те лић ко ји већ де се так го ди на 
про да је огрев, из ме ђу оста лог, и на рум
ском ва ша ри шту. Е. М. Н.

ЛА ЋА РАК

Ни ска ули ца има
пр вен ство про ла за

Сту па њем на сна гу но вог си сте ма јав
ног град ског пре во за и уво ђе њем но вих 
ста ја ли шта, ја ви ла се по тре ба за из ме ном 
ре жи ма са о бра ћа ја. Град Срем ска Ми тро
ви ца је же лео да скра ти пут ко ји ста нов ни
ци Ули це Ни ске и окол них ули ца у Ла ћар
ку тре ба да пре ђу пе шке, па је фор ми рао 
но ви ли ни ју ко ја са о бра ћа упра во кроз ову 
ули цу. 

С тим у ве зи, да би се убр зао про ла зак 
ауто бу са, би ће про ме њен ре жим са о бра
ћа ја и Улицa Ни ска ће од сад има ти пр вен
ство про ла за у од но су на спо ред не ули це.

Из ме њен ре жим са о бра ћа ја ће се при

ме њи ва ти од мах по по ста вља њу од го ва
ра ју ће са о бра ћај не сиг на ли за ци је.

 Као што смо ви ше пу та већ на ве ли, 
по што је ово пот пу но нов си стем и Град 
се пр ви пут су сре ће са ова квим по слом, 
у хо ду ре ша ва мо про бле ме на ко је на и ла
зи мо. Оче ку је нас ко рек ци ја ре да во жње и 
ко нач но уса гла ша ва ње истог. Што се ти че 
са ме из ме не ре жи ма са о бра ћа ја апе лу је
мо на во за че да обра те па жњу и по шту ју 
но во по ста вље ну са о бра ћај ну сиг на ли за
ци ју – из ја вио је 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.

Би ло ка ко би ло, зи ма са мо што ни је, 
до мо ве тре ба за гре ја ти, јер се не мо же 
се де ти у хлад ним со ба ма. Ма да, чи та ју ћи 
ко мен та ре по пор та ли ма, Ср би су до се тљив 
на род, па су пред ло зи ка ко се огре ја ти зи ми, 
а не по тро ши ти пу но нов ца сјај ни. Не ки од 
њих су про ве сти зи му под јор га ном, пре се
ли ти се код мом ка/де вој ке док не про ђе 
зи ма, а ми пред ла же мо Ми тров ча ни ма да 
по се те и цр кву у Ма лој Бо сни, јер има под но 
гре ја ње, те ће сва ка ко ус пе ти ба рем ма ло 
да за гре ју хлад не но ге. Јер, да би се за гре
ја ла људ ска ду ша до во љан је сва ки пра во
слав ни храм, али да би се за хлад них зим
ских да на за гре ја ле озе бле но ге, нео п ход но 
је до бро под но гре ја ње. Б. С.

Грејање под 
јорган планином

Про шлог че тврт ка, 22. сеп тем бра у 
Ши ду су отво ре не про сто ри је бан ке 
По штан ска ште ди о ни ца у при су ству 

пред став ни ка ло кал не са мо у пра ве и бан
ке, а све ча ну врп цу пре се као је пред сед ник 
Оп шти не Шид Пре драг Ву ко вић. Том при
ли ком он је ис та као да ће од са да гра ђа ни 
има ти ком плет не бан кар ске про из во де и 
услу ге у свом гра ду, због ко јих су доне дав
но мо ра ли пу то ва ти у дру га ме ста.

 Ово је за и ста озби љан про је кат. По
штан ска ште ди о ни ца у Ши ду ве ћа са да 
има пре ко 5.000 кли је на та са те ку ћим и 
штед ним ра чу ни ма и кли је на та са пре ко 
11.000 по вре ме них ра чу на, ко ји су до са
да мо ра ли пу то ва ти у Срем ску Ми тро ви цу 
ка ко би из вр ши ли од ре ђе не тран сак ци је. 
На ра дост свих њих, Шид ће од са да има
ти екс по зи ту ру у свом гра ду где ће гра ђа
ни мо ћи сво је по сло ве да оба вља ју бр же 
и ефи ка сни је. Отва ра њем По штан ске ште
ди о ни це омо гу ћи ли смо и за по сле ње за 
че тво ро љу ди из на шег гра да. Ве ру јем да 
ће сво јим ра дом у на ред ном пе ри о ду до ка
за ти сво ју про фе си о нал ност и озбиљ ност. 
Ово је сја јан по тез за оп шти ну Шид и на
дам се да ће уско ро у на шој оп шти ни и при
вре да по че ти да ра ди, а ми слим да се већ 
мо гу уочи ти ве ли ке про ме не у гра ду. Ми се 
мно го тру ди мо и ра ди мо и ве ру јем да ће мо 
оправ да ти по ве ре ње на ших гра ђа на  ис та

као је Ву ко вић, за хва љу ју ћи се том при ли
ком ди рек то ру бан ке и свим са рад ни ци ма 
на ука за ном по ве ре њу и опре де ље њу да 
се бан ка отво ри у Ши ду.

Бан ка По штан ска ште ди о ни ца у Шиду 
пе та је екс по зи ту ра у Сре му. 

 За хва лио бих се пен зи о не ри ма ко ји су 
нам нај о да ни ји кли јен ти и при ја те љи и на
сто ја ће мо да ра ди мо за њих и да им по
ну ди мо про из во де ко је кон ку рент ске бан ке 
са ино стра ним вла сни штвом не ће мо ћи да 
пра те. Би ће мо про фи та бил на бан ка, али 
пре све га ће мо во ди ти ра чу на да на ши 
кли јен ти бу ду за до вољ ни  ис та као је Бо јан 
Ке кић, члан Из вр шног од бо ра По штан ске 
ште ди о ни це.

У го ди ни ка да По штан ска ште ди о ни ца 
обе ле жа ва 95 го ди на по сто ја ња, ка ко обе
ћа ва ју, отво ри ће још не ко ли ко екс по зи ту ра 
у Ср би ји. Нај пре у ис точ ној Ср би ји и јед ном 
де лу Вој во ди не, а за де се так да на на ја
вљу ју отва ра ње екс по зи ту ра у При је по љу, 
При бо ју и Но вој Ва ро ши. А ка ко би сма њи
ли гу жве, пр вен стве но због сво јих нај о да
ни јих кли је на та пен зи о не ра, у пла ну им је 
да у ве ћим гра до ви ма по пут Бе о гра да, Но
вог Са да, Ни ша и Кра гу јев ца, отво ре но ве 
ор га ни за ци о не објек те, од но сно са мо стал
не шал те ре ка ко кли јен ти не би че ка ли ду
го у ре ду. 

М. Н.

ОТВО РЕ НА ПО ШТАН СКА ШТЕ ДИ О НИ ЦА У ШИ ДУ

По пензију у Шид

Отва ра ње бан ке у Ши ду
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ЈКП ЧИ СТО ЋА

Ре ци кла жа от па да 

Са ци љем за шти те жи вот не сре ди
не, али и уште де ма те ри ја ла и енер ги
је, што ути че на еко ном ски ефе кат, у 
ЈКП Чи сто ћа уско ро по чи њу са раз вр
ста ва њем от па да. У окви ру Сај ма при
вре де у том ци љу је пот пи сан уго вор о 
про гра му ре ци кла же са Дру штвом за 
по сту па ње са ам ба ла жним от па дом 
Се ко пак. Ге не рал на ди рек тор ка Се ко
па ка Ви о ле та Бе ла но вић Ко кир је 
по зва ла гра ђа не да одва ја ју ам ба ла
жни от пад, због се бе и сво је сре ди не, 
до да ју ћи да ње но пред у зе ће са ра ђу је 
са мно гим ко му нал ним пред у зе ћи ма и 
да се за са да се лек ци ја вр ши у око 40 
гра до ва Ср би је. Овој гру пи гра до ва 
са да се при дру жу је и Ста ра Па зо ва, 
за хва љу ју ћи и са рад њи са Ми ни стар
ством и Аген ци јом за за шти ту жи вот не 
сре ди не. З. К.

ДАН БЕЗ АУТО МО БИ ЛА

Би цикл уме сто
ауто мо би ла

У че твр так, 22. сеп тем бра је обе ле
жен Европ ски дан без ауто мо би ла. 
Дан без ауто мо би ла пр ви пут је ор га
ни зо ван 1970. го ди не, за вре ме нафт
не кри зе, а у по је ди ним европ ским 
гра до ви ма, по чет ком де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка. За ми шљен је 
та ко да се сва ког 22. сеп тем бра де ло
ви гра да за тво ре за ауто мо би ле. Овај 
дан про мо ви ше раз вој би ци кли зма и 
оста лих не мо то ри зо ва них кре та ња на 
град ским и ван град ским де о ни ца ма, тј. 
по ку шај да се сма њи ко ри шће ње ауто
мо би ла на град ским де о ни ца ма и ти ме 
до при не се раз во ју еко ло шких усло ва 
жи во та. У оп шти ни Ста ра Па зо ва има 
пре ко 30 хи ља да ауто мо би ла, што је 
ско ро два ауто мо би ла по бро ју ста нов
ни ка. Ауто мо би ли и ка ми о ни су по ред 
фа бри ка и елек тро е нер гет ских по стро
је ња, нај ве ћи за га ђи ва чи ва зду ха. 

Ме ре ње за га ђе ња ва зду ха се на те ри
то ри ји ста ро па зо вач ке оп шти не не 
вр ши, што би по ре чи ма над ле жних у 
Оде ље њу ко му нал них де лат но сти и 
за шти те жи вот не сре ди не, тре ба ло да 
се про ме ни већ од на ред не го ди не. 
Да кле, и ста нов ни ци ове, не ма ле, 
срем ске оп шти не, ко нач но ће са зна ти, 
ка кав ва здух ди шу. А на то си гур но 
мо же да ути че сва ки по је ди нац. Је дан 
од на чи на је, за ме ни ти ауто мо бил 
би ци клом. Без об зи ра да ли же ли те да 
по бољ ша те кон ди ци ју, здра вље, бан
ков но ста ње, или је то ваш еко ло шки 
из бор, во жња би ци кла мо же би ти јед
на од нај бо љих од лу ка ко ју ће те ика да 
до не ти. Ј. К.

АК ЦИ ЈЕ

За шти ти мо
би ци кли сте

Не фор мал но удру же ње „Па зо вач ки 
би ци кли сти“ ор га ни зо ва ло је 17. сеп
тем бра, тре ћу во жњу би ци кли ма, с 
ци љем из град ње но вих би ци кли стич
ких ста за на те ри то ри ји оп шти не Ста
ра Па зо ве. Уче сни ци су се оку пи ли у 
ста ро па зо вач ком пар ку, где је и би ла 
старт на по зи ци ја, а во жњу су на ста ви
ли по ули ца ма Ста ре Па зо ве. Глав ни 
циљ ак ци је „За шти ти мо би ци кли сте“ је 
скре та ње па жње на по тре бу из град ње 
но вих би ци кли стич ких ста за, ра ди без
бед ни је во жње би ци кли ста. Су гра ђа ни 
су осим уче шћем у во жњи и сво јим 
пот пи сом мо гли да да ју по др шку овој 
ак ци ји, на штан ду ко ји је био по ста
вљен у са мом пар ку, а штан до ви ће у 
на ред ном пе ри о ду би ти по ста вље ни и 
у дру гим ме сти ма ста ро па зо вач ке 
оп шти не. Прет ход не две во жње, као и 
ову, по др жао је ве ли ки број гра ђа на, а 
за без бед ност би ци кли ста по бри ну ла 
се по ли циј ска прат ња. К. Л.

ГИМ НА ЗИ ЈА

Опре ма ње ка би не та
Бли зу 500 уче ни ка ста ро па зо вач ке 

Гим на зи је „Бран ко Ра ди че вић“ од ове 
школ ске го ди не има ће нај о пре мље ни
ји ка би нет за хе ми ју у ко јој ће ква ли
тет но мо ћи да пра те на ста ву. Вред ност 
ра до ва чи је је опре ма ње за по че ло 
из но си 360 хи ља да ди на ра, од ко јих је 
јед ну тре ћи ну од 130 хи ља да одо брио 
По кра јин ски се кре та ри јат за обра зо ва

ње, про пи се, упра ву и на ци о нал не 
за јед ни це, док ће се оста так фи нан си
ра ти из бу џе та Oпшти не, по твр дио је 
за РТВ Ста ра Па зо ва ди рек тор Гим на
зи је Ми ро слав Опав ски. За вр ше так 
ком плет них ра до ва на опре ма њу 
ла бо ра то ри је у ко јој ће се од ви ја ти 
на ста ва хе ми је, пре ма ре чи ма Опав
ског, оче ку је се до кра ја го ди не.

СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ

Ђач ке екс кур зи је
С по чет ком но ве школ ске го ди не, 

као јед на од глав них те ма за уче ни ке, 
њи хо ве ро ди те ље и ди рек то ре шко ла, 
сва ка ко су ђач ке екс кур зи је. Шко ле су 
и да ље ду жне да рас пи су ју јав ну 
на бав ку при ли ком из бо ра ту ри стич ке 
аген ци је пре ко ко је ће уче ни ци ићи на 
екс кур зи ју и на ста ву у при ро ди. 
По след њим из ме на ма За ко на о јав ним 
на бав ка ма шко ле ни су из у зе те од те 
оба ве зе, јер Ми ни стар ство фи нан си ја 
ни је при хва ти ло ар гу мен те ко ле га из 
про све те и ту ри зма да но вац, ко јим 
ро ди те љи пла ћа ју пу то ва ња пре ко 
ра чу на шко ле, не тре ба тре ти ра ти као 
бу џет ски. По је ди не шко ле на те ри то
ри ји оп шти не Ста ра Па зо ва су ус пе ле 
да се при ла го де овом за ко ну, та ко да 
су уче ни ци Гим на зи је „Бран ко Ра ди че
вић“ по се ти ли де сти на ци ју Праг  Беч, 
док се у Тех нич кој шко ли у Ста рој 
Па зо ви већ не ко ли ко го ди на због ви со
ких це на и ма ле за ин те ре со ва но сти не 
ре а ли зу ју ови из ле ти. Из ту ри стич ких 
аген ци ја на во де да је бе сми сле но при
ме њи ва ти овај за кон на спро во ђе ње 
ђач ких екс кур зи ја.  С. С. 

ЦР ВЕ НИ КРСТ

Ме сец со ли дар но сти
Ак ци ја „Со ли дар ност на де лу“ се у 

нај ве ћем бро ју ор га ни за ци ја Цр ве ног 
кр ста ре а ли зу је то ком це ле го ди не, а у 
Ме се цу со ли дар но сти се по се бан 
ак це нат ста вља на при ку пља ње оде
ће, обу ће, деч је гар де ро бе и игра ча ка. 
По ред гар де ро бе, ко ја мо же да бу де и 
но ва и по лов на, али тре ба да бу де 
чи ста, гра ђа ни мо гу до не ти и на мир ни
це. Цр ве ни крст у Ста рој Па зо ви тре
нут но при пре ма око 700 ку ва них обро
ка днев но и 200 ланч па ке та, та ко да 
су до бро до шла и го то ва је ла, као и 
нов ча на сред ства, ко ја се мо гу упла ти
ти ди рект но на ра чун Цр ве ног кр ста на 

ЕКОЛОГИЈА

ОБРАЗОВАЊЕ

ДРУШТВО
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број: 340130977, са на зна ком „ху ма
ни тар на по моћ“. За при јем хра не, обу
ће, оде ће и оста лих до бро вољ них при
ло га, фор ми ра ни се пунк то ви у свим 
ме сним ор га ни за ци ја ма Цр ве ног 
кр ста, на ко ји ма су ор га ни зо ва на пре

по днев на и по по днев на де жур ства. 
Сва при ку пље на по моћ би ће по де ље
на ис кљу чи во угро же ним по ро ди ца ма 
и гра ђа ни ма оп шти не Ста ра Па зо ва и 
они ма, ко ји при вре ме но бо ра ве на 
те ри то ри ји оп шти не. Ак ци ја је по че ла 
14. сеп тем бра и тра ја ће до 17. ок то
бра. Ј. К.

СТА РИ БА НОВ ЦИ

Обе ле же на сла ва 
По во дом Ма ле Го спо ји не и сла ве 

Ста рих Ба но ва ца у сре ду, 21. сеп тем
бра је на про сто ру код ста ди о на ФК 
„Ду нав“ одр жа на тра ди ци о нал на Фи ја
ке ри ја да, так ми че ње ко њич ких за пре
га. У так ми чар ском и ре ви јал ном де лу 
во зи ли су дво пре зи, тро пре зи, че тво
ро пре зи и пе то пре зи, а уче ство ва ле су 
за пре ге из це ле Ср би је. На кон Фи ја ке
ри ја де ор га ни зо ва на је при ја тељ ска 
утак ми ца из ме ђу Фуд бал ског клу ба 
„Ду нав“ и Фуд бал ског клу ба „По ду на
вац“, а упри ли че на је и по во дом сла ве 
Ста рих Ба но ва ца, али и обе ле жа ва ња 

ју би ле ја, 80 го ди на по сто ја ња ФК „Ду
нав“. Уве че у До му кул ту ре је одр жан 
кон церт на ко ме су по ред до ма ћи на, 
Кул тур но умет нич ког дру штва „Из вор“, 
на сту пи ли го сти из Бу си ја, Дру штво 
„Ћи ри ло и Ме то ди је“, Умет нич ки цен
тар „Та ли ја“ из Но вог Бе о гра да, као и 
хор Основ не шко ле „Сло бо дан Сав ко
вић“. На по чет ку кон цер та Жељ ко 
Мир ко вић, пред сед ник КУД „Из вор“ 
за хва лио се на по др шци пред сед ни ку 
Оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђу Ра ди
но ви ћу за ку по ви ну но шњи за ко ре о
гра фи ју Шу ма ди ја. Кон церт је одр жан 
пред пу ном са лом До ма кул ту ре, а 
при су ство ва ли су Ра ди слав Са вић, 
пред сед ник Ме сне за јед ни це и Бо шко 
Ми ло је вић, ди рек тор Основ не шко ле 
„Сло бо дан Сав ко вић“. М. М.

ЛИ КОВ НА СМО ТРА

Из ло же но 37 ра до ва 
У хо лу по зо ри шта про шлог пет ка, 23. 

сеп тем бра отво ре на је 13. оп штин ска 
смо тра ли ков ног ства ра ла штва на 
ко јој уче ству је 22 ауто ра са 37 ра до ва. 
Се лек тор је и ове го ди не Ма ри јан 
Ка ра вла, ака дем ски сли кар, ко ји ће 
ода бра ти нај у спе шни је за зон ску смо
тру, ко ја ће би ти у ок то бру у Срем ској 
Ми тро ви ци. Ан ђел ка Ма ли, пред сед
ни ца Скуп шти не Са ве за ама те ра из ја
ви ла је да је ове го ди не знат но ма њи 
број уче сни ка у од но су на прет ход не 
го ди не, а отва ра ју ћи из ло жбу го во ри ла 
је и о не за вид ном по ло жа ју свих ама

те ра ста ро па зо вач ке оп шти не, ко ји и 
по ред то га осва ја ју број не на гра де и 
из ра зи ла на ду, да ће ис тра ја ти у то ме 
што ра де, и да ће то не ко при ме ти ти.

Уче сни ци ово го ди шње смо тре су 
до би ли ди пло ме за уче шће, а за тим су 
уру че не и на гра де ко је је уста но вио 
Са вез ама те ра, а ко је до де љу је жи ри 
са ста вљен од пред став ни ка сва три 
удру же ња. Тре ће ме сто рав но прав но 
су по де ли ли Ру долф Це ти нић и Си ни
ша Чо ла ко вић, дру го је при па ло Мар ку 
Ра до ше ви ћу, а пр во Дра га ни Олу јић, 
ака дем ској сли кар ки из Ста ре Па зо ве.

З. К.

ФЕ СТИ ВАЛ КОН ТРА БА СА

Кон церт Љу би н ка 
Ла зи ћа 

У Ве ли кој са ли Ко лар че ве за ду жби
не 18. сеп тем бра је одр жан кон церт 
кон тра ба си сте из Вој ке Љу бин ка Ла зи
ћа са го сти ма. На ре пер то а ру су би ла 
де ла Ро си ни ја, Шу бер та и Бо те си ни ја, 
а за јед но за ма ги стром Ла зи ћем на 
сце ни су на сту пи ли ви о лон че ли ста 
Дра ган Ђор ђе вић Су зу ки и пи ја ни ста 
проф. Алек сан дар Сер дар. Кон церт је 
одр жан у скло пу фе сти ва ла по све ће

ног кон тра ба су под на зи вом Бејс пешн, 
ко ји је за ми шљен као по ли гон за пред
ста вља ње му зи ке ко ју из во де или кре
и ра ју кон тра ба си сти.

М. Л.

ПА РА О ЛИМ ПИ ЈАЦ ПРО ТР ЧАО 
КРОЗ СТА РУ ПА ЗО ВУ

Ма ра то ни за Ги ни са

Kроз Ста ру Па зо ву је 18. сеп тем бра 
про тр чао па ра о лим пи јац Го ран Ни ко
лић ко ји је 3. сеп тем бра кре нуо из род
ног Кра гу јев ца ка ко би обо рио Ги ни сов 
ре корд 55 ма ра то на за 55 да на. У Ста
рој Па зо ви су га до че ка ли чла но ви 
Ро та ри клу ба чи ји је и члан. По ред 
ве ли ког иза зо ва ак ци ја има и ху ма ни
тар ни ка рак тер, сав при лог би ће при
ку пљен и про сле ђен за ку по ви ну 
спорт ске опре ме и ре кви зи та за осо бе 
са ин ва ли ди те том. За вр шни ца ма ра
то на је за ка за на за 27. ок то бар у 
Бу дви. До та да пла ни ра да про тр чи 
кроз раз не гра до ве ка ко на ше зе мље 
та ко и су сед них. М. С.

НО ВИ БА НОВ ЦИ

Ку ва ње ри бље чор бе

Еки па „Не ша ка пе тан“ по бед ник је 
два де се тог так ми че ња у ку ва њу 
ри бље чор бе ко је је 18. сеп тем бра 
ор га ни зо ва но ис пред ре сто ра на При ча 
у Но вим Ба нов ци ма. У кон ку рен ци ји 
18 еки па, дру го ме сто при па ло је еки
пи „Дра гуљ и ку мо ви“, а тре ће еки пи 
„Гу ла ри бар“. Ма ни фе ста ци ја је про те
кла у зна ку Ме мо ри ја ла „Ми ки Са вић“ 
ко ји је пре ми нуо ав гу ста про шле го ди
не, а био је ви ше стру ки по бед ник на 
слич ним так ми че њи ма ши ром Ср би је. 
Ма ни фе ста ци ју су по мо гли Оп шти на 
Ста ра Па зо ва, Ту ри стич ка ор га ни за ци
ја и Ме сна за јед ни ца Но ви Ба нов ци, 
као и ве ли ки број спон зо ра. Слав ко 
Са вић, вла сник ре сто ра на При ча, и 
Ми ки јев ро ђе ни брат је ре као да ће 
ме мо ри јал по ста ти тра ди ци ја.

М. М.

КУЛТУРА

СПОРТ
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Ово го ди шњи,
13. по ре ду фе сти вал 
отво рио је 12. ав гу ста 

на чел ник Град ске 
упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну
Или ја Не дић, ко ји

је ис та као да је
Срем фолк фест

нај ве ћи бренд
Срем ске Ми тро ви це

У окви ру Кул тур ног ле та у Срем
ској Ми тро ви ци је то ком ју ла и 
ав гу ста одр жа но не ко ли ко ма ни

фе ста ци ја, по чев од По зо ри шног ле та 
„Тра го ви 2016.“, пре ко кре а тив них 
ра ди о ни ца у ми тро вач кој Би бли о те ци, 
Срем фолк фе ста и там бу ра шке ве че
ри на Жит ном тр гу, до Клин ци ја де и 

Сав ског кар не ва ла бро до ва. По кро ви
тељ свих ових де ша ва ња је Град 
Срем ска Ми тро ви ца. 

Јед на од нај по се ће ни јих ма ни фе
ста ци ја у окви ру Кул тур ног ле та био је 
Срем фолк фест, ко ји је одр жан од 12. 
до 14. ав гу ста. Ово го ди шњи, 13. по 
ре ду фе сти вал отво рио је на чел ник 

Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и 
омла ди ну Или ја Не дић, ко ји је ис та као 
да је Срем фолк фест нај ве ћи бренд 
Срем ске Ми тро ви це и ду ша Сир ми ју
ма, спој ан тич ког, тра ди ци о нал ног и 
мо дер ног. Кул ту ра бри ше све гра ни це, 
на гла сио је Не дић. 

То ком три да на Срем ском Ми тро ви

Бран ка Те њи, за по сле на: Фан та стич
но је, сва че ти ри да на сам би ла, а там бу
ра ше не про пу штам. Пун по го дак и фан
та стич на ор га ни за ци ја. 

Дра га на Пров чи, за по сле на: Пр во 
ве че сам до шла на там бу ра ше, јер во лим 
ту вр сту му зи ке. Ина че ор га ни за ци ја је 
од лич на, сви ђа ми се. 

Дра га на Коц ка ре вић, за по сле на: 
Обо жа вам там бу ра ше и ову вр сту му зи ке 
уз ко ју смо од ра ста ли. Ово је не што 
не пре ва зи ђе но, до ма ће, на ше. 

Вла ди мир Ко ва чић, пен зи о нер: Ор га
ни за ци ја је из у зет но ква ли тет на, све је у 
срем ском ду ху. Ви ди се да је то на ше 
из вор но, сре мач ко, вој во ђан ско. 

Је ле на Ба рун, сту дент: До шла сам да 
слу шам там бу ра ше, на фол клор ни сам 
до ла зи ла. До бро је ор га ни зо ва но и ве о ма 
ми се до па да, за до вољ на сам. 

Ан ђел ка Ни ко лић, пен зи о нер ка: Сва
ко ве че нам се до па ло, а по себ но во ли мо 
там бу ри цу. Све је фан та стич но, оду ше
вље ни смо. 

Ан ке та: Ка ко су им се до па ле ма ни фе ста ци је „Срем фолк фест“ и Ве че там бу ре 
и да ли су за до вољ ни про гра мом?

Ор га ни за ци ја на ви со ком ни воу 

Бран ка Те њи, Дра га на Пров чи, Дра га на Коц ка ре вић, Вла ди мир Ко ва чић, Је ле на Ба рун и Ан ђел ка Ни ко лић

Срем фолк фест
бренд гра да

КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО У
СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

На ступ Мек си ка на ца на отва ра њу Фе сти ва ла
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цом про де фи ло ва ли су ан сам бли из 
11 зе ма ља, а на Жит ном тр гу је на сту
пи ло укуп но 15 фол клор них ан сам ба
ла и то из Ар ген ти не, Мек си ка, Ка нар
ских остр ва, Се вер ног Ки пра, Сло ве
ни је, Бел ги је, Пољ ске, Ма ке до ни је, 
Ита ли је, Хр ват ске и Ср би је. 

За ово го ди шњу ор га ни за ци ју Срем 
фолк фе ста и Там бу ра шке ве че ри из 
град ског бу џе та је из дво је но око 3,5 
ми ли о на ди на ра.

Пе тар Са мар џић, ди рек тор Фе сти ва
ла је из ја вио да су уче сни ци оду ше
вље ни го сто прим ством и ор га ни за ци
јом, као и да је за све го сте то ком 
фе сти ва ла био ор га ни зо ван оби ла зак 
исто риј ских зна ме ни то сти гра да, Спе

ци јал ног ре зер ва та при ро де „За са ви
ца“, Бе о гра да и Но вог Са да.

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

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

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

 У Ва ра жди ну има мо сли чан фе сти
вал, ове го ди не је одр жан по тре ћи пут, 

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

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

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

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

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

 Ве о ма ми дра го што је Ми тро ви ца 
до ма ћин ова ко ве ли ког и зна чај ног 
фе сти ва ла и што има мо ту част да уго
сти мо фол клор не ан сам бле чак из 
Мек си ка, Ар ген ти не, са Ка нар ских 
остр ва. Наш град је увек био оли че ње 
ет нич ког ша ре ни ла и при ја тељ ства. 
Ово је при ли ка да се упо зна мо са 
но вим кул ту ра ма, оби ча ји ма и пра ви 
на чин да се пре ко кул ту ре по ве же мо 
са љу ди ма из це лог све та – ис та као је 
гра до на чел ник Пет ко вић и до дао да се 
на да да ће ука за ти при ли ка да се и 
срп ска ко ла за и гра ју на ме ђу на род ним 
фе сти ва ли ма фо кло ра ши ром све та. 

Б. С.

На Жит ном тр гу у Срем ској Ми тро ви ци 
на кон за вр шет ка ово го ди шњег Срем 
фолк фе ста 15. ав гу ста одр жа но је  там
бу ра шко ве че „Од бе ге ша до при ма“. 
Ми тро вач кој пу бли ци су се пред ста ви ла 
три там бу ра шка ор ке стра  „Срем ска бан
да“ из Срем ске Ми тро ви це, ТО „Да не 
умре там бу ра“ из Ша ши на ца и ТО „Нај бо
љи срем ски там бу ра ши“, чи ји чла но ви 
до ла зе из раз ли чи тих ме ста из Сре ма.

Ми ро слав Ада ше вић, члан Там бу ра
шког ор ке стра „Срем ска бан да“ ис та као 
је да су они до шли на иде ју да на пра ве 
там бу ра шки кон церт ко јим би Ми тров ча
ни ма пред ста ви ли и при бли жи ли там бу
ру. 

 Ини ци ја то ри смо овог до га ђа ја, отво
ри ли смо и Срем фолк фест и до шли на 
иде ју да про ду жи мо ма ни фе ста ци ју за 
још је дан дан, да на пра ви мо кон церт там
бу ра шких ор ке ста ра, и Ми тров ча не вра
ти мо там бу ри. С об зи ром да сви ра мо 

че тврт ком, пет ком и су бо том у гра ду, мо гу 
сло бод но да ка жем да је там бу ра ве о ма 
по пу лар на, јер до ла зе све мла ђи и мла ђи 
љу ди и тра же да им сви ра мо не ке до ста 
ста ре пе сме и та ко нас при јат но из не на
де. То нас ја ко ра ду је – ка же Ада ше вић. 

Пу бли ка је сва ка ко ужи ва ла у ве че ри 
там бу ра шке му зи ке, а сва ка пе сма ко ју су 

од сви ра ли ова три ор ке стра је ис пра ће на 
ве ли ким апла у зом. Пред крај ве че ри 
мом ци из „Срем ске бан де“ и Там бу ра
шког ор ке стра „Да не умре там бу ра“ су 
„укр сти ли“ там бу ре и од сви ра ли не ко ли ко 
пе са ма, а на ре пер то а ру су се на шли и 
Здрав ко Чо лић и Би је ло дуг ме.  

 С. С.

Там бу ра шко
ве че

Ми тро ви ца има сво ју там бу ра шку пу бли ку

Тра ди ци о нал на раз ме на по кло на на при је му
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Здрав стве ним ам бу лан та ма на те
ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро
ви ца по чет ком ав гу ста по де ље ни 

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

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

 Иако је при мар на здрав стве на за
шти та пр ви бра ник здра вља јед ног 
на ро да, у њу се нај ма ње ула же. У же
љи да се усло ви у се ли ма на при ма ру 
по бољ ша ју из бу џе та Гра да је про шле 
го ди не ком плет но ре но ви ра на здрав
стве на ста ни ца у Чал ми, а удру же ним 
сред стви ма Гра да и Ре пу бли ке је са
зи да на и но ва здрав стве на ста ни ца у 

Бе ше но ву. Ове го ди не је ло кал на са мо
у пра ва пред ви де ли да из сво јих сред
ста ва ком плет но ре но ви ра здрав стве
ну ста ни цу у Ве ли ким Ра дин ци ма, као 
и здрав стве ну ста ни цу и пе ди ја триј ску 
ам бу лан ту у Ла ћар ку. Дом здра вља је 
ове го ди не из соп стве них сред ста ва за
вр шио ре но ви ра ње здрав стве не ста ни
це у Срем ској Ра чи. Уз гра ђе вин ски део 
иде и опре ма ње здрав стве них ста ни ца 
са ме ди цин ским сред стви ма и у скло
пу то га Дом здра вља је ушао у на бав ку 
хи рур шких ин стру ме на та за ма ле хи
рур шке ин тер вен ци је ко је се оба вља ју 
у ам бу лан та ма у се ли ма. До са да су ти 
хи рур шки ин стру мен ти у се ли ма би ли 
углав ном оно што се рас хо ду је у опе
ра ци о ним са ла ма бол ни це, па та ко оно 
што ни је ви ше до вољ но до бро за опе
ра ци је од ла зи ло је за се ла. Ку пље но је 
укуп но 28 се то ва хи рур шких ин стру ме
на та и ка се та за сте ри ли за ци ју за сва ку 
се о ску и град ску ам бу лан ту. Же ља нам 
је да се па ци јен ти и ме ди цин ско осо
бље не осе ћа ју за по ста вље ним и да се 

по бољ ша ју усло ви ле че ња на те ре ну – 
истакао је др Ду шко Ма џић.

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

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

Б. С.

МИ ТРО ВАЧ КИ ДОМ ЗДРА ВЉА 

Но ви хи рур шки ин стру мен ти

Ку пље но је укуп но 28 
се то ва хи рур шких ин стру
ме на та и ка се та за сте ри
ли за ци ју за сва ку се о ску и 
град ску ам бу лан ту. Же ља 
нам је да се па ци јен ти али 
ни ме ди цин ско осо бље не 
осе ћа ју за по ста вље ним и 
да се по бољ ша ју усло ви 
ле че ња на те ре ну, на во ди 
ди рек тор До ма здра вља 
др Ду шко Ма џић Ди рек тор До ма здра вља

др Ду шко Ма џић
Хи рур шки ин стру мен ти
са се о ске ам бу лан те
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10. РЕ ГИ О НАЛ НИ СА ЈАМ
ПРИ ВРЕ ДЕ У НО ВОЈ ПА ЗО ВИ 

Ди ван је при вред ни Срем
У Но вој Па зо ви се на јед ном ме сту већ де сет го ди на су сре ћу зна-

ње и успех, по др шка и за ла га ње, мо ти ви са ност и же ља за бо љом 
бу дућ но шћу. На ово го ди шњем Сај му, чи ји су ор га ни за то ри Срем ска 
при вред на ко мо ра и Оп шти на Ста ра Па зо ва, оку пи ло се пре ко 200 
из ла га ча - при вред ни ка, удру же ња и јав них пред у зе ћа из Ср би је и 
ре ги о на

ганизациониоблицифирмииорганиза
ција:предузећа,предузетници,холдинг
компаније,удружења,кластери,локал
несамоуправе,занатлијеисамостални
уметници,банке,институтиидругеор
ганизације (туристичке,струковне, јав
неиприватнеустанове...)
Збогтогасусајамскеманифестације

добра прилика за обнављање и ства
рање нових пословних веза, за развој
предузетништва,унапређењепослова
ња,креирањеновихпроизводаинових
услуга.
РегионалномсајмупривредеуНовој

Пазовиприсуствовалисуипотпредсед
ник Покрајинске владе и покрајински
секретар за привреду и туризамИван
Ђоковић,директорУправезакапитал
наулагањаАПВојводинеНедељкоКо
вачевић,каоипредставницисремских
локалнихсамоуправа.
Током дводневне сајамске манифе

стације организован је и пропратни
програм. У програмском делу Сајма
крозстручнескуповеусарадњисадр
жавним институцијама, афирмисаним
професионалцимаиизлагачимаобра
ђенесутемекојенепосредноутичуна
привредниамбијентукојемсеобавља
привреднаактивност.
Другог дана Сајма, 23. септембра,

одржанјеСајамзапошљавања,аиску
ствојепоказалодајевеомадоброда
се на истом месту, организује сусрет
послодаваца и незапослених лица ко
јитражепосао.Натајначинсештеди
време привредницима, а незапослени
имајувишемогућностидадођудопо
сла.

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

УоквируРегионалногсајмапривре
де у Новој Пазови, 24. и 25. септем
браодржанајеманифестација„Гастро
Срем“,којајекрозбогатугастрономску,
културну и туристичку понуду спојила
традиционалноисавременодоба.
Колико су жене успешне показале

суизмеђуосталихиБојанаиДанијела
Драгишић из домаћинства Драгишић
којесебавепроизводњомзимнице,као
иУдружењежена„ВеселеСремице“из
Голубинаца.
Прављењезимницејесезонскипо

сао,почињемодаправимозимницупо
ловином августа па све до новембра,
свезависиодтогакаквајегодина.Тада
серадисвакидан,цеодан.Мамаија,
узпомоћсестреспремамопреко20ра
знихврстазимницеиуживамоутоме
–реклајеДанијелаДрагишић.
Својштандсуималеи„ВеселеСре

мице“тенамјеЗвездицаЦрљен,пред
седницаовогудружењарекладаимје
основнициљочувањетрадиције.
 Наше удружење броји 15 жена,

окупљамо се једном недељно и тада
свакарадионоштонајбољеуме.Ме
симоколаче,веземопешкире,бавимо
седекупажтехником,правимослатко,
пекмез...Трудимоседаучествујемона
разнимсајмовима,будемонечијигости
идаувекрадоугостимодруге–рекла
јенасајмуЦрљен.
 С. С.

Га стро Срем
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Јубиларни, десети по реду Регио
нални сајам привреде, под сло
ганом „Диван је привредни Срем“

одржан је прошле недеље, 22. и 23.
септембрана комплексуспортско ре
креативнихбазенауНовомПазови.На
овогодишњем Сајму, чији су организа
ториСремска привредна комораиОп
штинаСтараПазова,окупилосепреко
200 излагача  привредника, удружења
ијавнихпредузећаизСрбијеирегиона.
У Новој Пазови се на једном месту

већдесетгодинасусрећузнањеиуспех,
подршка и залагање, мотивисаност и
жеља за бољом будућношћу. Управо
сууовојсремскојопштинипревишеод
40 година међу првима у бившој Југо
славијиотворенепрвезанатскерадње.
ДанасуопштиниСтараПазовапослује
прекохиљадупривредникаитрихиља
депредузетничкихрадњи,каоиокосто
великихстранихкомпанија.
Тако се општина Стара Пазова при

кључила најразвијенијим општинама и
градовима у Србији. На једном месту
међусобносусепрепозналииудружили
своје снаге квалитетни, предузимљиви
људи,јаснихжељаивизијеиприродни
иекономскипотенцијали.
– Поносни смо на овај десети јуби

ларнисајаминадамоседаћеонбити
најбољидосада.Изражавамвеликоза
довољствоипоноснапривредникеоп
штинеСтараПазова,којисудопринели
даоваопштинабудеједнаоднајразви
јенијихуСрбији.Сигурно једакадане
бибилоразвијенепривредениопштина
СтараПазованебиималаовајстатуси
епитетизатосезахваљујемсвимпред
узетницима који послују на територији
нашеопштине.Локалнауправаћеувек
бити на услузи привреди и привредни
цима,затоштојетонераскидивспојко

јидоприносиразвојуопштинеибољем
животуграђана–истакао јенаотвара
њуовогодишњегРегионалногсајмапри
вреде Ђорђе Радиновић, председник
ОпштинеСтараПазова.
Сајамјеиовегодинеорганизованса

циљем да понуди не само прилику да
посетиоцивидеоношторазвијенапри
вредауовомкрајуимадапонуди,него
дапостанеместоокупљањапословних
људи,предузетника,какобисеобезбе
диле могућности за реализацију нових
пословнихидејаиноваулагања.
Сајамска манифестација је јако зна

чајназарегион,јерсенатајначиндоби
јајудиректнеиправеинформацијеомо
гућностимаинвестирања,остварујусеи
интензивирају контакти са пословним
људима,асвеуциљустварањазајед
ничкихпословаишансидасебудекон
курентаннатржишту.Сремскапривред
накоморапредстављаместоокупљања
имеђусобногповезивањапривредника.
Према речима председника Сремске

привредне коморе Ђорђа Божића, ова
манифестацијаизгодинеугодинурасте,
штосвакакоорганизаторимаимпонује.
Радујемосештосусајмовиоваквог

типапосталиинтересантнијиодвеликих
сајмова,амиутомепрепознајемодасу
привредници пронашли модус на који
начиндаизлажуидасеприказују.Што
се тиче бројки, у Срему постоји преко
3.200привреднихсубјеката,одтогаоко
1.000јеуопштиниСтараПазова,посто
ји више од 10.000 предузетника, пре
ко 4.000 газдинстава, што представља
огроман потенцијал за целу Републику
Србију.Срембележивећпетугодинуза
редомсуфицитуизвозу,аразлогтомеје
свакакоидобрасарадњаСремскепри
вредне коморе, локалних самоуправа,
Покрајинскевладе,ВладеСрбијеиПри

вреднекомореСрбије.Иове године је
дошлодосмањењабројанезапослених
уСрему,ауовомрегионутренутноради
преко74.000запослених,што језнача
јанпорастуодносунапретходнугодину
–изнеојепредседникСремскепривред
некомореЂорђеБожић.
ЧастдаотворидесетипоредуРеги

онални сајампривреде уНовојПазови
припалајепокрајинскомпремијеруИго
руМировићу.Он јепоручиодасепри
вредницимаморапосветитивеликапа
жња,тедаћеПокрајинскавлада,актив
ном политиком, према приоритетима,
помагатиуразвојупословногамбијента
свихопштинауПокрајини.
ОвденасајмууНовојПазовивидели

смоснажнепотенцијалепривредеСре
ма,алиидругихкрајеваСрбије.Виде
лисмодасумерекојесепредузимају,
пре свега на националном нивоу, дале
резултатекојисеогледајуурастуброја
запослених,каоиурастуиндустријске
производњеибрутодруштвеногпроиз
вода,штотребаочувати рекао јеМи
ровић.

Он једодаодадобрирезултатиоба
везујудасенастависарадомнаства
рањупредусловадаСрбијаиАПВојво
динаостанудестинација којапривлачи
атрактивнеулагаче,какодомаће,такои
стране.
ИПокрајинска владаће самерама

које ће предузимати у наредном пери
оду активно доприносити тој полити
ци, пре свега, кроз мере које развијају
пословни амбијент, развијаћемо инду
стријске зоне, опредељивати средства
за развој конкурентности грана које су
евидентноуузлету,каоштосутуризам,
малапривреда,пољопривреда,агроби
знис, мала и средња пољопривредна
газдинства.Нашиприоритетисурезул
тати,инаосновуновихраднихместаи
нових компанијамериће се наш успех.
Зато желим да и резултат овог сајма
будуновиуговори,новараднаместаи
новиподстицајизапривреднуактивност
несамоуСрему,већучитавојземљи–
истакаојепредседникПокрајинскевла
деИгорМировић.
ИспредВладеСрбије,НовуПазовује

посетилаТатјанаМатић,државнасекре
таркауМинистарствутрговине,туризма
и телекомуникација, која је поздравила
напорекојеноваПокрајинскавладаула
жеунеговањеповољногпословногам
бијентаикојајепрепозналапотребеза
инвестирањемуразвојнепројекте.
 Потребно је улагање у промоцију

домаће привреде, а један од начина
подршкејеразменаискуставаисарад
њаизмеђурегионалнихпривреднихсу
бјекатанасајмовимакаошто јеовају
НовојПазови.Честитамовамнаистрај
ностиијубиларнојдесетојорганизацији
овеманифестације,узжељудаостане
традиционалнирегионалнидогађај,ко
ји окупља пословнељуде и предузет
никеиунапређујепривредниживотка
коСрема,такоиВојводине,алиицеле
Србије и суседних земаља – изјавила
јеМатићева.
Регионални сајам привреде у Новој

Пазовијејединапривреднопословна
сајамскаманифестацијанатериторији
Среманакојојучествујуразличитиор

Ове године излагачима су се при
дружиле и чланицеДомаћег трговачког
ланца које су промовисале своје наци
оналнеирегионалнедобављаче  про
извођачеиробнемарке.Такосеитрго
винскиланацМедиусизНовеПазовеса
својимпартнеримапредставионаового
дишњемсајму.
–Ово је први пут да наша трговачка

кућаМедиус са својим пословним при
јатељемипартнером,уоквируДомаћег
трговинског ланца, Еуропромом из Ва
љеванаступанаСајмупривреде.Хтели
смодадемонстрирамоколико јеважно
даседомаћатрговинаипроизводњапо
везују,зближавајуиданаоваквиммани
фестацијама покажемо потенцијалним
потрошачимаштаминалокалуможемо

дапроизведемоидасетонађенало
калнимполицамаутрговачкимпредузе
ћима.Овдесмонаштандуса15наших
локалнихпартнерауглавномизсектора
прехранеипромовишемоважностпове
зивања пре свега локалних трговачких
предузећа и произвођача. Медиус на
овомсајмупромовишеисвојновоотво
ренипогонзапрерадумеса,имамошта
дапокажемоижелимодасетовиди–
изјавиојеЦвикоКрунић,власниккомпа
нијеМедиус.
Иначе,Медиус јелокалнитрговински

ланацкојисебавипродајомробеширо
ке потрошње кроз велепродају и ланац
малопродајнихобјекатаурегијиСрема.
Централа фирме смештена је у Новој
Пазови.

Ме ди ус, до ма ћи тр го вин ски ла нац

У Сре му по сто ји
пре ко 3.200
при вред них
су бје ка та, 

ви ше од 10.000
пред у зет ни ка,

пре ко 4.000
га здин ста ва,

што пред ста вља 
огро ман по тен ци јал 
за це лу Ре пу бли ку 

Ср би ју. Срем
бе ле жи већ пе ту
го ди ну за ре дом

су фи цит у из во зу

На штанду Медиуса се добро јело и пило

На Сајму привреде су се представила и јавна предузећа

Цвико Крунић, власник Медиуса
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Јубиларни, десети по реду Регио
нални сајам привреде, под сло
ганом „Диван је привредни Срем“

одржан је прошле недеље, 22. и 23.
септембрана комплексуспортско ре
креативнихбазенауНовомПазови.На
овогодишњем Сајму, чији су организа
ториСремска привредна комораиОп
штинаСтараПазова,окупилосепреко
200 излагача  привредника, удружења
ијавнихпредузећаизСрбијеирегиона.
У Новој Пазови се на једном месту

већдесетгодинасусрећузнањеиуспех,
подршка и залагање, мотивисаност и
жеља за бољом будућношћу. Управо
сууовојсремскојопштинипревишеод
40 година међу првима у бившој Југо
славијиотворенепрвезанатскерадње.
ДанасуопштиниСтараПазовапослује
прекохиљадупривредникаитрихиља
депредузетничкихрадњи,каоиокосто
великихстранихкомпанија.
Тако се општина Стара Пазова при

кључила најразвијенијим општинама и
градовима у Србији. На једном месту
међусобносусепрепозналииудружили
своје снаге квалитетни, предузимљиви
људи,јаснихжељаивизијеиприродни
иекономскипотенцијали.
– Поносни смо на овај десети јуби

ларнисајаминадамоседаћеонбити
најбољидосада.Изражавамвеликоза
довољствоипоноснапривредникеоп
штинеСтараПазова,којисудопринели
даоваопштинабудеједнаоднајразви
јенијихуСрбији.Сигурно једакадане
бибилоразвијенепривредениопштина
СтараПазованебиималаовајстатуси
епитетизатосезахваљујемсвимпред
узетницима који послују на територији
нашеопштине.Локалнауправаћеувек
бити на услузи привреди и привредни
цима,затоштојетонераскидивспојко

јидоприносиразвојуопштинеибољем
животуграђана–истакао јенаотвара
њуовогодишњегРегионалногсајмапри
вреде Ђорђе Радиновић, председник
ОпштинеСтараПазова.
Сајамјеиовегодинеорганизованса

циљем да понуди не само прилику да
посетиоцивидеоношторазвијенапри
вредауовомкрајуимадапонуди,него
дапостанеместоокупљањапословних
људи,предузетника,какобисеобезбе
диле могућности за реализацију нових
пословнихидејаиноваулагања.
Сајамска манифестација је јако зна

чајназарегион,јерсенатајначиндоби
јајудиректнеиправеинформацијеомо
гућностимаинвестирања,остварујусеи
интензивирају контакти са пословним
људима,асвеуциљустварањазајед
ничкихпословаишансидасебудекон
курентаннатржишту.Сремскапривред
накоморапредстављаместоокупљања
имеђусобногповезивањапривредника.
Према речима председника Сремске

привредне коморе Ђорђа Божића, ова
манифестацијаизгодинеугодинурасте,
штосвакакоорганизаторимаимпонује.
Радујемосештосусајмовиоваквог

типапосталиинтересантнијиодвеликих
сајмова,амиутомепрепознајемодасу
привредници пронашли модус на који
начиндаизлажуидасеприказују.Што
се тиче бројки, у Срему постоји преко
3.200привреднихсубјеката,одтогаоко
1.000јеуопштиниСтараПазова,посто
ји више од 10.000 предузетника, пре
ко 4.000 газдинстава, што представља
огроман потенцијал за целу Републику
Србију.Срембележивећпетугодинуза
редомсуфицитуизвозу,аразлогтомеје
свакакоидобрасарадњаСремскепри
вредне коморе, локалних самоуправа,
Покрајинскевладе,ВладеСрбијеиПри

вреднекомореСрбије.Иове године је
дошлодосмањењабројанезапослених
уСрему,ауовомрегионутренутноради
преко74.000запослених,што језнача
јанпорастуодносунапретходнугодину
–изнеојепредседникСремскепривред
некомореЂорђеБожић.
ЧастдаотворидесетипоредуРеги

онални сајампривреде уНовојПазови
припалајепокрајинскомпремијеруИго
руМировићу.Он јепоручиодасепри
вредницимаморапосветитивеликапа
жња,тедаћеПокрајинскавлада,актив
ном политиком, према приоритетима,
помагатиуразвојупословногамбијента
свихопштинауПокрајини.
ОвденасајмууНовојПазовивидели

смоснажнепотенцијалепривредеСре
ма,алиидругихкрајеваСрбије.Виде
лисмодасумерекојесепредузимају,
пре свега на националном нивоу, дале
резултатекојисеогледајуурастуброја
запослених,каоиурастуиндустријске
производњеибрутодруштвеногпроиз
вода,штотребаочувати рекао јеМи
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Он једодаодадобрирезултатиоба
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рањупредусловадаСрбијаиАПВојво
динаостанудестинација којапривлачи
атрактивнеулагаче,какодомаће,такои
стране.
ИПокрајинска владаће самерама

које ће предузимати у наредном пери
оду активно доприносити тој полити
ци, пре свега, кроз мере које развијају
пословни амбијент, развијаћемо инду
стријске зоне, опредељивати средства
за развој конкурентности грана које су
евидентноуузлету,каоштосутуризам,
малапривреда,пољопривреда,агроби
знис, мала и средња пољопривредна
газдинства.Нашиприоритетисурезул
тати,инаосновуновихраднихместаи
нових компанијамериће се наш успех.
Зато желим да и резултат овог сајма
будуновиуговори,новараднаместаи
новиподстицајизапривреднуактивност
несамоуСрему,већучитавојземљи–
истакаојепредседникПокрајинскевла
деИгорМировић.
ИспредВладеСрбије,НовуПазовује

посетилаТатјанаМатић,државнасекре
таркауМинистарствутрговине,туризма
и телекомуникација, која је поздравила
напорекојеноваПокрајинскавладаула
жеунеговањеповољногпословногам
бијентаикојајепрепозналапотребеза
инвестирањемуразвојнепројекте.
 Потребно је улагање у промоцију

домаће привреде, а један од начина
подршкејеразменаискуставаисарад
њаизмеђурегионалнихпривреднихсу
бјекатанасајмовимакаошто јеовају
НовојПазови.Честитамовамнаистрај
ностиијубиларнојдесетојорганизацији
овеманифестације,узжељудаостане
традиционалнирегионалнидогађај,ко
ји окупља пословнељуде и предузет
никеиунапређујепривредниживотка
коСрема,такоиВојводине,алиицеле
Србије и суседних земаља – изјавила
јеМатићева.
Регионални сајам привреде у Новој

Пазовијејединапривреднопословна
сајамскаманифестацијанатериторији
Среманакојојучествујуразличитиор

Ове године излагачима су се при
дружиле и чланицеДомаћег трговачког
ланца које су промовисале своје наци
оналнеирегионалнедобављаче  про
извођачеиробнемарке.Такосеитрго
винскиланацМедиусизНовеПазовеса
својимпартнеримапредставионаового
дишњемсајму.
–Ово је први пут да наша трговачка

кућаМедиус са својим пословним при
јатељемипартнером,уоквируДомаћег
трговинског ланца, Еуропромом из Ва
љеванаступанаСајмупривреде.Хтели
смодадемонстрирамоколико јеважно
даседомаћатрговинаипроизводњапо
везују,зближавајуиданаоваквиммани
фестацијама покажемо потенцијалним
потрошачимаштаминалокалуможемо

дапроизведемоидасетонађенало
калнимполицамаутрговачкимпредузе
ћима.Овдесмонаштандуса15наших
локалнихпартнерауглавномизсектора
прехранеипромовишемоважностпове
зивања пре свега локалних трговачких
предузећа и произвођача. Медиус на
овомсајмупромовишеисвојновоотво
ренипогонзапрерадумеса,имамошта
дапокажемоижелимодасетовиди–
изјавиојеЦвикоКрунић,власниккомпа
нијеМедиус.
Иначе,Медиус јелокалнитрговински

ланацкојисебавипродајомробеширо
ке потрошње кроз велепродају и ланац
малопродајнихобјекатаурегијиСрема.
Централа фирме смештена је у Новој
Пазови.

Ме ди ус, до ма ћи тр го вин ски ла нац

У Сре му по сто ји
пре ко 3.200
при вред них
су бје ка та, 

ви ше од 10.000
пред у зет ни ка,

пре ко 4.000
га здин ста ва,

што пред ста вља 
огро ман по тен ци јал 
за це лу Ре пу бли ку 

Ср би ју. Срем
бе ле жи већ пе ту
го ди ну за ре дом

су фи цит у из во зу

На штанду Медиуса се добро јело и пило

На Сајму привреде су се представила и јавна предузећа

Цвико Крунић, власник Медиуса
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10. РЕ ГИ О НАЛ НИ СА ЈАМ
ПРИ ВРЕ ДЕ У НО ВОЈ ПА ЗО ВИ 

Ди ван је при вред ни Срем
У Но вој Па зо ви се на јед ном ме сту већ де сет го ди на су сре ћу зна-

ње и успех, по др шка и за ла га ње, мо ти ви са ност и же ља за бо љом 
бу дућ но шћу. На ово го ди шњем Сај му, чи ји су ор га ни за то ри Срем ска 
при вред на ко мо ра и Оп шти на Ста ра Па зо ва, оку пи ло се пре ко 200 
из ла га ча - при вред ни ка, удру же ња и јав них пред у зе ћа из Ср би је и 
ре ги о на

ганизациониоблицифирмииорганиза
ција:предузећа,предузетници,холдинг
компаније,удружења,кластери,локал
несамоуправе,занатлијеисамостални
уметници,банке,институтиидругеор
ганизације (туристичке,струковне, јав
неиприватнеустанове...)
Збогтогасусајамскеманифестације

добра прилика за обнављање и ства
рање нових пословних веза, за развој
предузетништва,унапређењепослова
ња,креирањеновихпроизводаинових
услуга.
РегионалномсајмупривредеуНовој

Пазовиприсуствовалисуипотпредсед
ник Покрајинске владе и покрајински
секретар за привреду и туризамИван
Ђоковић,директорУправезакапитал
наулагањаАПВојводинеНедељкоКо
вачевић,каоипредставницисремских
локалнихсамоуправа.
Током дводневне сајамске манифе

стације организован је и пропратни
програм. У програмском делу Сајма
крозстручнескуповеусарадњисадр
жавним институцијама, афирмисаним
професионалцимаиизлагачимаобра
ђенесутемекојенепосредноутичуна
привредниамбијентукојемсеобавља
привреднаактивност.
Другог дана Сајма, 23. септембра,

одржанјеСајамзапошљавања,аиску
ствојепоказалодајевеомадоброда
се на истом месту, организује сусрет
послодаваца и незапослених лица ко
јитражепосао.Натајначинсештеди
време привредницима, а незапослени
имајувишемогућностидадођудопо
сла.

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

УоквируРегионалногсајмапривре
де у Новој Пазови, 24. и 25. септем
браодржанајеманифестација„Гастро
Срем“,којајекрозбогатугастрономску,
културну и туристичку понуду спојила
традиционалноисавременодоба.
Колико су жене успешне показале

суизмеђуосталихиБојанаиДанијела
Драгишић из домаћинства Драгишић
којесебавепроизводњомзимнице,као
иУдружењежена„ВеселеСремице“из
Голубинаца.
Прављењезимницејесезонскипо

сао,почињемодаправимозимницупо
ловином августа па све до новембра,
свезависиодтогакаквајегодина.Тада
серадисвакидан,цеодан.Мамаија,
узпомоћсестреспремамопреко20ра
знихврстазимницеиуживамоутоме
–реклајеДанијелаДрагишић.
Својштандсуималеи„ВеселеСре

мице“тенамјеЗвездицаЦрљен,пред
седницаовогудружењарекладаимје
основнициљочувањетрадиције.
 Наше удружење броји 15 жена,

окупљамо се једном недељно и тада
свакарадионоштонајбољеуме.Ме
симоколаче,веземопешкире,бавимо
седекупажтехником,правимослатко,
пекмез...Трудимоседаучествујемона
разнимсајмовима,будемонечијигости
идаувекрадоугостимодруге–рекла
јенасајмуЦрљен.
 С. С.

Га стро Срем
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У Град ској ку ћи у 
Срем ској Ми тро ви
ци на кра ју школ ске 

2015/2016. го ди не, кра јем 
ју на, све ча но су до де ље не 
на гра де „Ђак ге не ра ци је“. 
Нај у спе шни јим ђа ци ма до
де ље не су ди пло ме и нов
ча не на гра де у из но су од 
по 20.000 ди на ра. Ис пред 
Град ске упра ве за обра зо
ва ње, зва ни це је уго сти ла 
на чел ни ца Мир ја на Пје вац.

 Град Срем ска Ми тро ви
ца већ тра ди ци о нал но на
гра ђу је нај бо ље ме ђу јед
на ки ма за по стиг нут успех 
то ком шко ло ва ња. Ди пло ма 
и нов ча на на гра да су са
мо знак да успех има сво ју 
вред ност, а ђа ци ге не ра ци
је су на гра ђе ни са по 20.000 
ди на ра – ре кла је на чел ни
ца Пје вац.

Мар ко Ска кун је иза бран 
за ђа ка ге не ра ци је Ми тро
вач ке гим на зи је и ка же да 
је као и увек, кон ку рен ци ја 
би ла озбиљ на, због че га му 
је до де ље но при зна ње још 
дра же.

 По ха ђао сам при род
ни смер и мно го ми зна чи 
ово при зна ње, јер сам баш 
ја иза бран у при лич но ја кој 
кон ку рен ци ји. Ово при зна
ње ће ми мно го зна чи ти у 
да љем шко ло ва њу  ре као 
је Ска кун.

Ма ша Лу кић по не ла је 

ово пре сти жно при зна ње 
ис пред Основ не шко ле „Бо
шко Пал ко вље вић Пин ки“.

 Ве о ма ми је зна чај но ово 
при зна ње, јер го во ри о то
ме да се уло же ни труд ис
пла ти. Би ла је те шка бор ба, 
али ус пе ла сам и ја ко ми је 
дра го због то га. Ни сам про
пу шта ла спорт ска так ми
че ња, као ни так ми че ња у 
ге о гра фи ји, хе ми ји, ма те ма
ти ци и тех нич ком обра зо ва
њу – ка за ла је Ма ша.

И у но вој школ ској го ди ни 
пред ви ђе но је да ло кал на 
са мо у пра ва по ма же нај
бо ље ђа ке, као и де цу из 
си ро ма шних по ро ди ца. С 
тим у ве зи је на по след њој 
сед ни ци ми тро вач ког пар
ла мен та 15. сеп тем бра је 
утвр ђе но да ће Град фи нан
си ра ти део тро шко ва бо рав
ка у ПУ „Пче ли ца“ Срем ска 
Ми тро ви ца за де те тре ћег 
од но сно че твр тог ре да ро
ђе ња, да ће се бу џет ска 
сред ства Гра да ко ри сти ти 
за на бав ку ма те ри јал них 
до ба ра ко ја ће се до де љи
ва ти у ви ду по кло на уче ни
ци ма основ них и сред њих 
шко ла, да ће Град ска упра
ва за обра зо ва ње вр ши ти 
на кна ду пут них тро шко ва 
за пре воз пра ти о ца де це и 
уче ни ка са смет ња ма у раз
во ју са пре би ва ли штем на 
те ри то ри ји Гра да, ко ја по

ха ђа ју основ не и сред ње 
шко ле на те ри то ри ји Гра да, 
ШО СО „Ра ди вој По по вић“ 
у Срем ској Ми тро ви ци као 
и де цу ко ја по ха ђа ју шко лу 
ван те ри то ри је Срем ске Ми
тро ви це. Исто та ко је утвр
ђе но да ће Град обез бе ди
ти сред ства за по вла шће ну 
во жњу за ре дов не уче ни ке 
сред њих шко ла са пре би ва
ли штем у Срем ској Ми тро
ви ци ко ји по ха ђа ју шко лу 
ван те ри то ри је Гра да Срем
ска Ми тро ви ца упи са них у 
обра зов не про фи ле ко јих 
не ма у шко ла ма у Срем ској 
Ми тро ви ци и сва ко днев но 
пу ту ју на ре ла ци ји ме сто 
ста но ва ња  ме сто где се 
шко ла на ла зи, као и да ће 
ГУ за обра зо ва ње вр ши ти 
на кна ду пут них тро шко ва у 
јав ном пре во зу де фек то ло
га или ло го пе да ко ји пру жа
ју до дат ну по др шку уче ни ку, 
ро ди те љу, на став ни ку, а на 
осно ву ми шље ња Ин тер ре
сор не ко ми си је. Град Срем
ска Ми тро ви ца обез бе ђу је 
суб вен ци је за пре воз сту
де на та, ко ји сва ко днев но 
пу ту ју на ре ла ци ји Срем ска 
Ми тро ви ца  Уни вер зи тет
ски цен тар, а и да ље ће се 
до де љи ва ти бу џет ска сред
ства успе шним по је дин ци ма 
из обла сти обра зо ва ња, као 
и сту дент ске сти пен ди је. 

Е. М. Н.

ЛО КАЛ НА СА МО У ПРА ВА НА ГРА ДИ ЛА ЂА КЕ ГЕ НЕ РА ЦИ ЈЕ

Мотивација за даље 
успешно школовање

На гра ђе ни уче ни ци са пред став ни ци ма ло кал не са мо у пра ве

УДРУ ЖЕ ЊЕ „ДА УН“

Ме да ље са 
Свет ског ку па

Гра до на чел ник Срем ске 
Ми тро ви це Вла ди мир Пет ко
вић и на чел ник Град ске упра
ве за здрав стве ну и со ци јал
ну за шти ту Во ји слав Мир нић, 
15. сеп тем бра, уго сти ли су 
чла но ве Удру же ња осо ба са 
Да у но вим син дро мом „Да ун“ 
из Срем ске Ми тро ви це, ко ји 
су осво ји ли ме да ље на дру
гом по ре ду Свет ском ку пу у 
мо то ри ци за де цу и мла де са 
аути змом и те шко ћа ма „Ликс 
опен“.

Три чла на срем ско ми тро
вач ког Удру же ња „Да ун“ је 
ове го ди не на сту пи ло на так
ми че њу и осво је не су укуп но 
че ти ри на гра де. Так ми че ње 
је одр жа но прет про шлог 
ви кен да на Ади у Бе о гра ду, а 
Срем ску Ми тро ви цу су пред
ста вља ли Алек сан дар Ко ва
че вић, ко ји је про гла шен за 
нај та лен то ва ни јег уче сни ка 
так ми че ња, Је ле на Ке кић и 
Фи лип Бо ја нић. 

 Мо рам да ка жем да сам 
по но сан на рад и ре зул та те 
ко је су оства ри ли Алек сан
дар, Фи лип и Је ле на, јер сва
ки њи хов успех је успех и 
Срем ске Ми тро ви це. Же лим 
им да у на став ку и да ље 
на пре ду ју, ра де и по стиг ну 
још мно го до брих ре зул та та, 
да нам до не су још мно го 
пе ха ра и учи не нас по но сним 
као што су да нас  ре као је 
гра до на чел ник Пет ко вић на 
при је му.

На чел ник Мир нић је на гла
сио да је од ла зак чла но ва 
овог Удру же ња на Свет ски 
куп пот по мог нут упра вом за 
со ци јал ну за шти ту и да је то 
са мо још је дан при мер до бре 
са рад ње Упра ве са не вла ди
ним сек то ром из обла сти 
со ци јал не за шти те.  

Ра до ван Ке кић, се кре тар 
Удру же ња „Да ун“ ре као је да 
осво је не на гра де и при јем 
код гра до на чел ни ка за осва
ја че ме да ља има ју не мер
љив зна чај.

Овом при ли ком, гра до на
чел ник Срем ске Ми тро ви це 
Вла ди мир Пет ко вић до де лио 
је при год не по кло не за осва
ја че од лич ја. 

 С. С. 
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ОЛИМ ПИ ЈА ДА: СРЕ БР НИ КА ЈА КАШ „ВА ЛА“ 

Мар ко То ми ће вић
дру ги на све ту

Ми тров ча ни су 25. ав гу ста до че ка ли осва ја че сре бр не ме да ље у ка ја ку Мар ка 
То ми ће ви ћа, Ми лен ка Зо ри ћа као и тре не ра Са шу Рад ма но ви ћа. Обра ћа ју ћи се оку
пље ним гра ђа ни ма са бал ко на Ка ја ка шког клу ба „Вал“, олим пиј ци ни су кри ли оду
ше вље ње до че ком

Ово го ди шње по ја ча ње ми тро
вач ког Ка јак клу ба „Вал“ Мар ко 
То ми ће вић на Олим пиј ским 

игра ма у Ри ју, у дво се ду са Ми лен ком 
Зо ри ћем, на 1.000 ме та ра осво јио је 
сре бр ну ме да љу и та ко до нео на шој 
зе мљи пр ву олим пиј ску ме да љу у 
овом спор ту по сле 32 го ди не.  

Срп ски дво јац је у фи нал ној тр ци 
18. ав гу ста сла би је стар то вао, али су 
на по ла тр ке убр за ли и са ше сте 
по зи ци је ус пе ли да пре стиг ну по са де 
из Аустра ли је и Пор ту га ла и стиг ну 
до сре бр ног од лич ја. Тр ку су за вр ши
ли за 3:10.969 ми ну та.

Пред по ла зак за Рио, на ис пра ћа ју 
ко ји је при ре дио гра до на чел ник 
Срем ске Ми тро ви це Вла ди мир Пет
ко вић, То ми ће вић је на ја вио да узи ма 
ме да љу на Олим пи ја ди.

 При пре ме смо од ра ди ли са вр ше
но, ни смо има ли про бле ма са здра
вљем, та ко да идем опу ште но у Рио. 
Оче ки ва ња су да узме мо ме да љу, 
на да мо се злат ној, на свет ским ку по
ви ма смо би ли ја ко бли зу по бе де и 
ве ру јем да са да мо же мо да по бе ди
мо – ре као је пред пут за Рио Мар ко 
То ми ће вић. 

На кон тр ке и осво је ног дру гог 
ме ста, То ми ће вић је из ја вио:

 Да смо још два ме тра са мо има ли, 
сти гли би смо Нем це. Ка ко смо се 
бли жи ли ци љу, та ко сам мо лио бо га 
да се што ви ше оду жи хи ља дар ка, 
јер смо их има ли у ша ци. Ди са ли смо 
им за вра том и сти за ли их, ма ло нам 
је не до ста ја ло да пр ви про ђе мо кроз 
циљ. Зла то је би ло мој и Ба тин циљ, 
али срећ ни смо и због овог сре бра. 
Мно го смо ра ди ли за ме да љу... Овај 
ча мац је ско ро фор ми ран, и све смо 
кон стант ни ји и бо љи. Још мно го тр ка 
и ме да ља је пред на ма – за кљу чио је 
То ми ће вић. 

Ми тров ча ни су 25. ав гу ста до че ка
ли осва ја че сре бр не ме да ље у ка ја ку 
Мар ка То ми ће ви ћа, Ми лен ка Зо ри ћа 
као и тре не ра Са шу Рад ма но ви ћа. 
Обра ћа ју ћи се оку пље ним гра ђа ни ма 
са бал ко на Ка ја ка шког клу ба „Вал“, 
олим пиј ци ни су кри ли оду ше вље ње 
до че ком.

 Ве ли ка ми је част што сам ус пео 
пр ви да до не сем ме да љу за Ми тро
ви цу   из ја вио је То ми ће вић и за хва
лио се сви ма на по др шци.

Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви

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

Пред сед ник Управ ног од бо ра Ка јак 
клу ба „Вал“ Пре драг Мил ко вић за М 
но ви не је из ја вио да је ово пр ва 
олим пиј ска ме да ља за „Вал“ и из у зе
тан успех.

 Сви из клу ба су не стр пљи во че ка
ли ту тр ку, Мар ко је наш члан од ове 
го ди не и ра ди се за и ста о јед ном 
ве ли ком спорт ском по тен ци ја лу. 
По тај но смо при жељ ки ва ли ме да љу, 
јер је он био пр вак Евро пе на 500 и на 
1.000 ме та ра. Из у зе тан успех је у обе 
ди сци пли не би ти пр ви у Евро пи. 
Би ли смо упо зна ти и ра ни је са ње го
вим ра дом, Мар ко је ди сци пли но ван 
млад чо век, ко ји вред но тре ни ра. 
Ини ци ја ти вом Ка ја ка шког са ве за 
Ср би је, спорт ског ди рек то ра КК Ср би
је, Ми ро сла ва Алек си ћа, Мар ко То ми
ће вић је до шао у наш клуб, у са рад
њи са Град ском упра вом за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну, и са та да шњим 
гра до на чел ни ком Бра ни сла вом 

Осва ја чи сре бр не ме да ље Мар ко То ми ће вић и Ми лен ко Зо рић  (фо то Рој терс)
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Пројекат „У средишту пажње: градски буџет и његово трошење“ реализује се уз финансијску
подршку Градске управе за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица“. Ставови изнети

у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

Не ди мо ви ћем – под се ћа Мил ко вић и 
до да је да увек тре ба узе ти у об зир 
Олим пи ја ду као јед но спе ци фич но 
так ми че ње, и сам ка јак као спе ци фи
чан спорт ко ји мно го за ви си од спољ
них усло ва, те да су ло ше вре мен ске 
при ли ке до вољ не да по ква ре сав рад 
и труд. 

 Сва ко так ми че ње је дру га чи је, 
не по но вљи во. Здра вље је је дан ја ко 
би тан еле ме нат, јер има те ту фи зи о
ло ги ју на по ра, са по ра стом на по ра и 
фор ме, с ја чим тре нин зи ма до ла зи 
до па да от пор но сти ор га ни зма. На ши 
вр хун ски спор ти сти су осо бе вр ло 
не жног здра вља и ми слим да се у 

на шим усло ви ма не во ди до вољ но 
ра чу на и не раз ми шља до вољ но, јер 
та кав је дан на по ран рад и тре нинг 
мо ра да пра ти аде кват на ис хра на, 
су пле мен та ци ја и ве ли ка па жња да 
се слу чај но не де си не ки ин ци дент са 
не на мер ним узи ма њем не ких не до
зво ље них суп стан ци, сви смо ту буд
ни да па зи мо на та кве ства ри. Нај ва
жни је је за и ста оста ти здрав у тим 
усло ви ма, јер је ор га ни зам ја ко осе
тљив – сма тра Мил ко вић. 

Иако је ово пр ва олим пиј ска ме да
ља за ка ја ка ше „Ва ла“, на ра ни јим 
Олим пиј ским игра ма су се так ми чи ли 
и ми тро вач ки ка ја ка ши Ста ни ша Рад

ма но вић, Ог њен Фи ли по вић и Иван 
Ох мут.   

Игор До шен, тре нер у КК „Вал“ 
на да се да ће по стиг ну тим успе хом 
Мар ка То ми ће ви ћа још ви ше де це 
за ин те ре со ва ти за овај спорт. 

 Ова го ди на нам је по себ на, јер 
има мо на свим бо ји шти ма до би је не 
бит ке. Има мо мно го де це, за ин те ре
со ва ност је ве ли ка, на дам се да ће 
по сле овог успе ха за ин те ре со ва них 
би ти још ви ше. Осво је на сре бр на 
ме да ља је ујед но пр ва олим пиј ска 
ме да ља за срп ски ка јак од ка ко смо 
са мо стал на др жа ва. То ми ће вић је 
по нос на шег гра да и на шег клу ба. 
Ово је те жак спорт, спорт сна ге и 
из др жљи во сти и тре ба до ста ра да и 
од ри ца ња. Успе ва ју са мо из др жљи ви 
и упор ни, то је ма ло за де цу те шко, 
али онај ко га из ве де мо до ју ни о ра 
или се ни о ра, тај је на пра вио ре зул тат 
– ка же тре нер До шен. 

Сво ју сре ћу због Мар ко вог успе ха 
не кри ју ни Јо ван Рад ма но вић, Стра
хи ња Фи ли по вић и Бо јан Зде лар, 
успе шни мла ди ка ја ка ши ко ји су 
по ла ко али си гур но кре ну ли ње го вим 
сто па ма. Њи хо ви ре зул та ти и ус пе си 
су већ ве о ма за па же ни.

Да је кон ти ну и ран успех ових спор
ти ста за па жен, до каз је не дав на ком
плет на ре кон струк ци ја Ка јак клу ба 
„Вал“ од стра не Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца. Са да су усло ви за рад 
бо љи и леп ши, та ко да у бу дућ но сти 
оче ку је мо још олим пиј ских ме да ља. 

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

Гра до на чел ник Вла ди мир Пет ко вић је 
ис та као да је Срем ска Ми тро ви ца ве о ма 
по но сна што има сре бр ног олим пиј ца и 
до дао да ће Град и да ље на ста ви ти да 
ула же у спорт ску ин фра струк ту ру, ка ко би 
се спор ти сти ма омо гу ћи ли што бо љи 
усло ви за тре нинг. 

На чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну Гра да Срем ска Ми тро
ви ца Или ја Не дић из ра зио је за до вољ ство 
што је Срем ска Ми тро ви ца има ла три 
пред став ни ка на ово го ди шњим Олим пиј
ским игра ма. 

 Оно што је из у зет но ва жно је да смо 
има ли дво је ми тро вач ких спор ти ста на 
Олим пиј ским игра ма у Рио де Жа не и ру, то 
су Дра га на То ма ше вић, из Атлет ског клу ба 
„Сир ми јум“, и Мар ко То ми ће вић, про шло
го ди шње по ја ча ње Ка јак клу ба „Вал“. 
По но сни смо и што је рад ник на ше упра ве, 

са мо стал ни струч ни са рад ник Са ша Рад
ма но вић био у Ри ју као је дан од тре не ра 
ка ја ка шке ре пре зен та ци је. Еви ден тан је 
успон Ка ја ка шког клу ба „Вал“, не са мо 
кроз спор ти сте ко ји осва ја ју ме да ље, не го 
и кроз тре не ре, од но сно оне љу де ко ји те 
спор ти сте уче оно ме нај бо љем – ре као је 
на чел ник Не дић.

Он је до дао да је Град из дво јио нов ча на 
сред ства за ове спор ти сте. 

 Град је из дво јио сред ства и за Мар ка 
То ми ће ви ћа и за Дра га ну То ма ше вић. 
То ми ће вић је до био 450.000 ди на ра, а 
Дра га на То ма ше вић по ла ми ли о на ди на ра 
пре ко Атлет ског клу ба „Сир ми јум“ и до дат
них 600.000 ди на ра на име про гра ма по др
шке успе шним по је дин ци ма. Дра га на 
То ма ше вић је Ми тров чан ка, та ко да по ла
же пра во за до би ја ње сред ста ва и по том 
осно ву – ис та као је Не дић. 

Град сто ји иза спор ти ста

До чек олим пи ја ца у Срем ској Ми тро ви ци
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МИ ТРО ВАЧ КИ ХИ ПО ДРОМ

Ко њич ки дан 2. ок то бра 

На срем ско ми тро вач
ком хи по дро му у не де

љу, 2. ок то бра са по чет
ком у 14 ча со ва одр жа

ће се тре ћи по ре ду 
Ко њич ки дан у ор га ни
за ци ји Ко њич ког клу ба 

„Срем“ и уз по др шку 
Ка зне но по прав ног 

за во да Срем ска Ми тро
ви ца и Гра да Срем ска 

Ми тро ви ца.
У окви ру Ко њич ког 

да на, по ред га лоп ских 
тр ка, за по се ти о це ће 

би ти при ре ђен и пра те
ћи про грам, по пут из ло

жбе сли ка, де гу ста ци је 
ви на, про мо ци је стре

ли чар ства. 

ПО ЧЕО ФЕ СТИ ВАЛ „СВРА ТИ ШТЕ У ПО ЗО РИ ШТЕ“ У ШИ ДУ

По сла та по ру ка ми ра 
Пред ста вом „Де вој чи ца са сли ке“ Кул

тур но умет нич ког дру штва „Змај“ из 
Ири га про шлог пет ка, 23. сеп тем бра 

у Кул тур но обра зов ном цен тру у Ши ду, 
отво рен је тре ћи по ре ду по зо ри шни фе сти
вал „Свра ти ште у по зо ри ште“. На фе сти ва
лу ће у наредна два месеца би ти од и гра но 
29 пред ста ва, а пу бли ка ће би ти у при ли ци 
да се су срет не са раз ли чи тим жан ро ви ма и 
сти ло ви ма и да се упо зна са глум ци ма из 
го то во свих зе ма ља бив ше Ју го сла ви је: 
Ма ке до ни је, Бо сне и Хер це го ви не, Цр не 
го ре, Хр ват ске, Сло ве ни је. 

 Циљ фе сти ва ла је из ме ђу оста лог, да 
се ма ло при се ти мо и је зи ка ко је смо мо жда 
за бо ра ви ли. При ча ће се на ије ка ви ци, би ће 
пред ста ва и на кај кав ском на реч ју, го сто ва
ће нам Цр но гор ци, Ма ке дон ци, та ко да 
ће мо има ти при ли ку осим да ужи ва мо у 
мно го број ним пред ста ва ма, и да се под се
ти мо је зи ка на ших ком ши ја али и њи хо вих 
кул ту ра и оби ча ја  ис та као је Цве тин Ани
чић, ре ди тељ Ама тер ског по зо ри шта „Бра
ни слав Ну шић“ из Ши да и је дан од глав них 
„кри ва ца“ за ор га ни за ци ју овог по зо ри шног 
фе сти ва ла.

Тре ћи фе сти вал „Свра ти ште у по зо ри
ште“ зва нич но је отво рио ди рек тор Кул тур
но обра зов ног цен тра у Ши ду Ср ђан Ма ле
ше вић, по ру чив ши да овим фе сти ва лом 
Ши ђа ни ша љу по ру ку ми ра.

 Ова кав фе сти вал ко ји оку пља го сте из 
не ко ли ко др жа ва, мо же да по слу жи дру ги
ма за при мер. У вре ме ну ка да се опет у 
на шем окру же њу пре ти оруж јем, ми одав де 

из гра да на гра ни ци ша ље мо по ру ку ми ра и 
по ру чу је мо да се стра сти сти ша ју и сми ре. 
Да љу ди по се ћу ју по зо ри ште и да бу ду 
љу ди од умет но сти, спор та и не ких па мет
них ства ри, а да оно ру жно за бо ра ви мо и 
по све ти мо се ле по ти жи вље ња  ис та као је 
Ср ђан Ма ле ше вић.

Пред ста ва „Де вој чи ца са сли ке“, ко ју су 
Ши ђа ни има ли при ли ке да ви де про шлог 
пет ка, го во ри о фо то гра фи ји ма ле Ви јет
нам ке сни мље не 1972. го ди не, ка ко го ли
ша ва бе жи из свог за па ље ног се ла. О тој 
фо то гра фи ји се пре ме сец да на ди гла 

ве ли ка бу ка, јер се го во ри ло да је на њој 
пред ста вље на до за пе до фи ли је. Це ла та 
при ча око фо то гра фи је, кре ну ла је из Аме
ри ке. Ши ђа ни су са оду ше вље њем при хва
ти ли пред ста ву и гро мо гла сним апла у зом 
по здра ви ли глу ми це ко је су ју нач ки из не ле 
це лу при чу. Већ су тра дан, на ре пер то а ру 
фе сти ва ла би ла је ко ме ди ја „Кад ми ни стар 
прд не“, го сту ју ћег ка за ли шта КУД „Бран ко 
Ра ди че вић“ из Па че ти на Ре пу бли ке Хр ват
ске, ко ју је шид ска пу бли ка та ко ђе ле по 
при хва ти ла.

 М. Н.

Представа „Де вој чи ца са сли ке“
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Град ско по зо ри ште Ру ма по
сто ји од 1994. го ди не, у по
чет ку као кла сич но по зо ри

ште, да би од осни ва ња Тре ма 
фе ста 1998. го ди не на чи ни ло 
за о крет и про ши ри ло сво је де
ло ва ње. Ове го ди не одр жан је 
19. Арт Тре ма фест ко ји већ го
ди на ма уна зад има ме ђу на род
ни ка рак тер, али и ис так ну те 
ре жи се ре, дра ма тур ге и глум це 
у свом струч ном жи ри ју  по ме
ни мо Јо ва на Ћи ри ло ва, Зи ја ха 
Со ко ло ви ћа, Мир ја ну Ка ра но
вић.... По зо ри ште оку пља 60 
чла но ва, 40 стал но ак тив них, 
али уз са рад ни ке реч је о сто
ти нак ли ца раз ли чи тог уз ра ста  
од основ не шко ле до од ра слих.

Сво јим пред ста ва ма ових да
на Град ско по зо ри ште до да је 
јед ну но ву. На и ме, Омла дин ска 
сце на овог по зо ри шта има ла је 
прет пре ми је ру пред ста ве „Про
сјач ка опе ра за три гро ша“  22. 
сеп тем бра, у окви ру Тре ме у 
сеп тем бру. Ве ли ка пре ми је ра 
ове пред ста ве на ја вље на је за 
крај ок то бра. 

У при пре ми пред ста ве ко ја је 
на ста ла ком би на ци јом Ха ве ло
вих тек сто ва и Брех то вих сон
го ва (оту да и на зив) два де се так 
мла дих љу ди ра ди ло је пу них 
осам ме се ци са глу ми цом Бо
ја ном Ми ла но вић и ре дитељем  
Зол та ном Фрид ма ном. 

 Ово је и пред ста ва за ју би
лар ни 20. Фест сле де ће го ди не, 
а сни ма мо је ка ко би мо гли да 
са њом кон ку ри ше мо на фе сти
ва ле. По том сле де и го сто ва ња. 
Ово је озби љан текст Вац ла ва 
Ха ве ла „Про сјач ка опе ра“ уз и 
Брех то ве сон го ве из „Опе ре за 
три гро ша“. Сон го ве смо ра ди ли 
са про фе со ри цом Ма ри јом Ра
тан чић ко ја во ди во кал ну гру пу 
у Гим на зи ји. Пред ста ва је ја ко 

зах тев на, јер је Ха ве лов текст 
ја ко озби љан, до ста смо ра ди ли 
на ли ко ви ма и њи хо вим од но
си ма. Сви су ре дов но до ла зи ли 
на про бе, ра ди ли смо и до пет 
са ти и ство ри ла се јед на до бра 
ат мос фе ра. Ста вља мо упра во 
ак це нат на ове мла де љу де, а 
у на шу по зо ри шну 23. се зо ну 
сле де ће го ди не упра во за то и 
иде мо под сло га ном „Но ва мла
дост“  ка же Зол тан Фрид ман, 
ре дитељ и ко ор ди на тор свих 
сце на у Град ском по зо ри шту 
Ру ма.

Са овом пред ста вом Ру мља
ни су по зва ни и на не ко ли ко фе
сти ва ла, у Шид, Ша бац, Мла де
но вац, Ба ња лу ку и ма ке дон ски 
град Кру ше во са ко ји ма, као и 
Ба ња лу ча ни ма, има ју ду го го ди
шњу са рад њу.

 У окви ру ре дов не отво ре
не Тре ми не сце не план је да 
бар јед ном ме сеч но игра мо ову 
пред ста ву на ка мер ној сце ни  
Кул тур ног цен тра или у До му 

омла ди не, као и да нам до ла зе 
дру ге пред ста ве, све уз бес пла
тан улаз  ка же Фрид ман.

Бо ја на Ми ла но вић, глу ми ца 
из Ру ме ра ди ла је у овој пред
ста ви са чла но ви ма Омла дин
ске сце не. Пре то га је са њи ма 
др жа ла и глу мач ке ра ди о ни це, 
али је ово је дан за и ста ве ли ки 
про је кат и про цес. 

 Реч је, углав ном о сред њо
школ ци ма, али мо рам да ка жем 
да су ве о ма ди сци пли но ва ни, 
по све ће ни и од го вор ни мла ди 
љу ди. За и ста су од лич ни и од
лич но ра де. Реч је о јед ном те
шком тек сту и ком би на ци ји са 
Брех то вим пе сма ма, ко сти ме 
је ра ди ла Љи ља на Пан те лић 
Фрид ман, а има ли смо и са ве те 
Бо ри са Чак ши ра на. Про цес је 
био дуг, тра јао је осам ме се ци, 
то је не ко вре ме ко је је по треб
но да се ура ди до бра пред ста
ва. Оку пља ли смо се јед ном до 
два пу та не дељ но и ра ди ли смо 
и по пет са ти, што ни је ла ко. Ов

де има до ста мла дих љу ди ко ји 
пла ни ра ју да се да ље ба ве глу
мом и упи шу Ака де ми ју. Стал но 
се кон сул ту ју са мном и дра го 
ми је да има мно го та лен то ва
не де це, вред не и упор не ко ји 
су ве о ма успе шно из не ли овај 
те жак текст  ре кла је за на ше 
но ви не Бо ја на Ми ла но вић.

С. Џа ку ла

ГРАД СКО ПО ЗО РИ ШТЕ РУ МА

Про сјач ка опе ра за три гро ша

Сце на из пред ста ве

Редитељ Золтан Фридман

У Цар ској па ла ти у Срем
ској Ми тро ви ци у уто
рак, 20. сеп тем бра одр

жа на је про мо ци ја ин тер ак
тив не књи ге за де цу „Сир ми
јум кроз сли ке и ре чи“ . 

Аутор ке тек ста и за да та ка 
су Го ра на Ле ма јић и Је ле на 
Не дић, књи гу је илу стро вао 
Ми лан Кар даш, ма те ма тич ке 
и ениг мат ске за дат ке при пре
мио је Ђор ђе До ма зет, а пре
лом и гра фич ки ди зајн књи ге 
је ура дио Урош Ри сти во је вић. 

Кроз књи гу је пред ста вље
на рим ска исто ри ја Срем ске 

Ми тро ви це, ту су при че о 
ца ре ви ма, гра ду, вој ни ци ма, 
ку па ти ли ма, оде ћи, ста рим 
је ли ма... Књи га са др жи 21 
пе сми цу, 25 за бав них за да та
ка и 32 на леп ни це, те де ца 
кроз ин тер ак тив ну за ба ву, 
ле пе ћи на леп ни це обла че 
рим ске вој ни ке, ре ша ва ју 
ма те ма тич ке за дат ке и уче о 
исто ри ји Срем ске Ми тро ви це. 

Из да вач књи ге „Сир ми јум 
кроз сли ке и ре чи“, ко ја је 
штам па на на срп ском и 
ен гле ском је зи ку, је За вод за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре. 

НО ВЕ КЊИ ГЕ

„Сир ми јум кроз
сли ке и ре чи“

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Сим по зи јум

У Град ској ку ћи у Срем ској 
Ми тро ви ци 20. сеп тем бра у 
ор га ни за ци ји Удру же ња здрав
стве них рад ни ка Гра да Срем
ска Ми тро ви ца, одр жан је Сим
по зи јум „Збри ња ва ње у слу ча ју 
са о бра ћај них не сре ћа“, у 
са рад њи са Слу жбом хит не 
ме ди цин ске по мо ћи До ма здра
вља Срем ска Ми тро ви ца и Сек
то ром за ван ред не си ту а ци је 
МУПа Ре пу бли ке Ср би је.
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СТЕ ВАН ДО БО, КО ЗАР ИЗ СВИ ЛО ША

Ис пла ти се др жа ти ко зе

Љу ди не ће да раз ми шља ју, од сви ња не ма ни шта, са мо се ба ца ју па ре, је ди но се 
ис пла ти др жа ти ко зе и ов це, ме ни лич но се ви ше ис пла те ко зе, због мле ка и ја ри ћа. Та ко 
је ли тра мле ка сто ди на ра, ки ло грам твр дог си ра је 1.000 ди на ра, а у кри шка ма је 500 
ди на ра. Ни ка да не мам ре зер ве, увек све што на пра вим и про дам, ка же Сте ван До бо

Ка да ви ше ни је мо гао да из др жи 
тем по ко ји но си ве ли ки град, Сте
ван До бо ре шио је да на пу стио 

Бе о град и он да шњи по сао и пре се ли 
се у Сви лош, се ло у оп шти ни Бе о чин. 
Са да се ба ви уз го јем ко за, а члан је и 
Удру же ња од га ји ва ча ова ца и ко за 
„Сир ми јум“, чи је је се ди ште у Ле жи ми
ру. Наш са го вор ник има ве зе и са Сре
мом, јер је за вр шио шко лу у Срем ској 
Ми тро ви ци.

Ка же да су са да да ни ко је про во ди у 
Сви ло шу мно го мир ни ји и да ужи ва у 
сво јих де сет ко за, му жи и пра вље њу 
си ра.

 При ме тио сам док сам жи вео у 
Бе о гра ду, да све ви ше де це има про
блем са ди сај ним ор га ни ма. Пре се
лив ши се на се ло, од лу чио сам да се 
ба вим ко зар ством, јер су бе не фи ти 
ко је до но се ко зе ве ли ки. Тре нут но 
имам 10 ко за, што је са свим за до во
ља ва ју ћи број с об зи ром на по тра жњу 
мле ка и си ра. Ни ка да не му зем све 
ко зе, углав ном му зем по шест ко за 
ко је ми днев но да ју око 20 ли та ра мле
ка, бу де од 600 до 700 ли та ра мле ка 
ме сеч но. Углав ном сво мле ко по тро
шим кроз сир, али ја не пра вим сир од 
ку ва ног мле ка, већ од си ро вог. Имам 
тај ну ре цеп ту ру за тај твр ди сир, ко ји 
је ве о ма уку сан. Ње гов ки ло грам 
ко шта 1.000 ди на ра. За ки ло грам си ра 
по треб но је от при ли ке 11 ли та ра мле

ка, пре ко ле та ка да ко зе пи ју до ста 
во де по треб но је ви ше мле ка јер не 
бу де гу сто, а у про ле ће и је сен мле ко 
је гу шће и ма сни је. Не што мле ка про
да јем стал ним куп ци ма, 100 ди на ра је 
ли тра – на во ди До бо.

Ка да је реч о млеч ним про из во ди ма, 
ко зје мле ко спа да у нај здра ви је на мир
ни це. Ње гов са став има нај ве ћу слич
ност са мај чи ним мле ком. Очи глед но 
да су то зна ли и ста ри на ро ди, с об зи
ром на то да су га пре по ру чи ва ли за 
ја ча ње иму ни те та, ле че ње и ја ча ње 
плу ћа, као и про тив ту бер ку ло зе. Ко зје 
мле ко је са вр ше ни са ве зник у бор би 
про тив стре са, брон хи ти са, алер ги ја. 
Та ко ђе, сма њу је ри зик за на ста нак 
кар ци но ма плу ћа, а мо гу да га пи ју и 
ди ја бе ти ча ри.

До бо ис ти че да ни је по треб но ку ва ти 
ко зје мле ко, већ га пи ти у си ро вом 
об ли ку, јер се ку ва њем уби ја ју све оне 
ка ко он ка же „до бре бак те ри је“. 

Ко зе су от пор не и из др жа ва ју све 
вре мен ске усло ве, ни су зах тев не ка да 
је ис хра на у пи та њу, а не тра же ни 
по се бан сме штај. От пор не су и из др
жа ва ју све вре мен ске усло ве. За 
ин тен зив ну про из вод њу ко зи јег ме са, 
си ра или мле ка по треб но је и обез бе
ђе но тр жи ште. Мно ги уз га ји ва чи ко за 
си гур ног от ку па не ма ју па се због то га 
и не упу шта ју у зна чај ни ју про из вод њу. 

 Љу ди не ће да раз ми шља ју, од сви

ња не ма ни шта, са мо се ба ца ју па ре, 
је ди но се ис пла ти др жа ти ко зе и ов це, 
ме ни лич но се ви ше ис пла те ко зе, због 
мле ка и ја ри ћа. Та ко је ли тра мле ка 
сто ди на ра, ки ло грам твр дог си ра је 
1.000 ди на ра, а у кри шка ма је 500 
ди на ра. Ни ка да не мам ре зер ве, увек 
све што на пра вим и про дам. Ја ри ће 
про да јем за 150 евра, уна пред ми 
љу ди ре зер ви шу, а куп це имам из це ле 
Ср би је. Жен ски ја ри ћи су ве о ма млеч
ни, па љу ди углав ном хо ће жен ске 
ја ри ће. Ко зар ство је ис пла ти во, јер 
ко за ко шта без пе ди греа од 120 до 150 
евра – ка же овај ко зар из Сви ло ша.

Ма ло је по зна то да је Ср би ја до 
Дру гог свет ског ра та има ла еви
ден ти ра них ми ли он и осам сто

ти на хи ља да гр ла ко за. Ко зар ство је 
би ла ве о ма раз ви је на сто чар ска гра на 
у пред рат ној Ср би ји, али је за кон ском 
уред бом др жа ње ко за за бра ње но 
1954. го ди не. Та да шње вла сти обра
зло жи ле су ову од лу ку об ја шње њем 
да су ко зе нај ве ћи уни шти ва чи шу ма и 
ра сти ња и да их по хит ном по ступ ку 
тре ба уни шти ти. Што пре  што је и 
учи ње но.

Да нас се по ве ћа ва број ко за ра, пре 
све га јер су ко зе, као и ов це нај и спла
ти ви је. Не зах те ва ју пу но, а да ју мно го, 
од при плод ног ма те ри ја ла, ме са, мле
ка и си ра.  

Б. Се ла ко вић 

КО ЗЕ СУ НАЈ И СПЛА ТИ ВИ ЈЕ: Сте ван До бо
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ОВАН: Сум ња те у 
не чи је на ме ре и има
те лош пред о се ћај са 
од ре ђе ним са рад ни

ци ма. На ма по тре бе да за кљу
чу је те на осно ву пр вог ути ска, 
са че кај те на при го дан тре ну так. 
Има те до вољ но ис ку ства да се 
за шти ти те од ло ших ути ца ја. 
По сто ји осо ба ко ја у ва ма по кре
ће сна жне емо ци је, усме ри те 
сво је ми сли ка за јед нич ким 
те ма ма. 

БИК: Не ко не ма 
до вољ но раз у ме ва
ња за ва ше по слов не 
иде је, от кри ва те 

но ве не спо ра зу ме у су сре ту са 
са рад ни ци ма, не до ста је вам 
уза јам на по др шка и раз у ме ва
ње. Са че кај те да вам не ко зва
нич но са оп шти сво ју од лу ку о 
по слов ној са рад њи. По треб но је 
вре ме да ис кри ста ли ше те сво ја 
осе ћа ња. Не мој те до но си ти 
ис хи тре не од лу ке. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Не ко у 
ва ма под сти че кре а
тив ну ра до зна лост и 
же љу за но вим 

са зна њем. При хва ти те ко ри сну 
иде ју о по слов ној са рад њи и 
до ка жи те сво је спо соб но сти на 
де лу. Не ма по тре бе да од ла же
те не ку за јед нич ку ак ци ју. Емо
тив но за до вољ ство про из и ла зи 
из су сре та са дра гом осо бом. 
Де лу је те за но сно и успе ва те да 
при ву че те не чи ју па жњу.

РАК: На ва ма је да 
оправ да те свој 
по слов ни углед у 
си ту а ци ја ма ко је 

мо гу раз ли чи то да се про ту ма
че. Осми сли те до бар план, уз 
од ре ђе ну до зу му дро сти и уме
шно сти све мо же да се под ве де 
под по слов ни успех. За до вољ
ство ко је осе ћа те у не чи јој бли
зи ни пред ста вља до бар пред
знак. Сре ћа је до сти жна ка да 
вас са не ким по ве зу ју то пла 
осе ћа ња. 

ЛАВ: Не ма по тре бе 
да оп ту жу је те дру ге 
за ло шу про це ну или 
свој  по слов но – 

фи нан сиј ски не у спех. По тру ди те 
се да пра вил но ко ри гу је те сво је 
по на ша ње у скла ду са за јед нич
ким ин те ре си ма. Парт нер ве што 
при кри ва део исти не, што до дат
но ути че на ва ше рас по ло же ње. 
По не кад ни је ла ко до ка за ти 
исти ну, чак и ка да су све пред
но сти на ва шој стра ни. 

ДЕ ВИ ЦА: Ста ло вам 
је да ускла ди те сво је 
по слов не и при ват не 
оба ве зе. До вољ но 

сте ве шти да оства ри те сво је 
ин те ре се на раз ли чи тим стра на
ма. Не мој те до зво ли ти да вас 
не ко не по треб но успо ра ва или 
да ре ме ти ва шу кон цен тра ци ју. 
Има те по зи ти ван ути цај на не чи
је рас по ло же ње. По ка жи те да се 

за јед нич ка сре ћа кри је у искре
ној раз ме ни осе ћа ња. 

ВА ГА: На ла зи те се у 
кре а тив ној фа зи али 
не ко не ма до вољ но 
слу ха да вам се при

дру жи. Због раз ли чи тих ин те ре
со ва ња и по слов них пра ви ла ко ја 
на ме ћу од ре ђе ни са рад ни ци, 
мо ра те да при хва ти те ком про мис 
или уте шну ва ри јан ту. Из бе га вај
те но ву љу бав ну рас пра ву, уз др
жи те се од гла сних ко мен та ра 
пред во ље ном осо бом. 

ШКОР ПИ ЈА: Не ко 
оспо ра ва ваш успех, 
та ко да вас не по треб
но оп те ре ћу је но вим 

тест си ту а ци ја ма или до дат ним 
усло ви ма. Не мој те до зво ли ти да 
но ви по слов ни не спо ра зу ми ути
чу на ва шу кон цеп ци ју и на кре а
тив но рас по ло же ње. Пла ни рај те 
су срет  са осо бом ко ја у ва ма 
по кре ће емо тив не та ла се, по тре
бан вам је по зи ти ван им пулс. 

СТРЕ ЛАЦ: Ин те ре су
ју вас кон крет ни 
ре зул та ти и мо гућ
ност за убр за ним 

на пре до ва њем на по слов ној 
ле стви ци. Ваш став де лу је 
ра зум но, али по треб на вам је и 
не чи ја озбиљ на по др шка. Обра
ти те па жњу на свој стил из ра жа
ва ња. Без не чи јег при су ства осе
ћа те емо тив ну пра зни ну, те шко 
вам је да из ра зи те сво ја осе ћа ња 
и на ме ре пред бли ском осо бом.

ЈА РАЦ: Има те по зи
ти ван ути цај на сво ју 
око ли ну, иде ја ко ју 
про па ги ра те по твр ђу

је ва шу про фе си о нал ну свест о 
за јед нич ким ин те ре си ма. По ку
ша ва те да осми сли те до бру 
стра те ги ју и не до зво ли те да вас 
не ко за тек не. Ра ду ју вас но ви 
до га ђа ји и не чи ја искре на на ме
ра да вам уго ди. Парт нер уме да 
вам пре не се до бро рас по ло же
ње и емо тив ну ин спи ра ци ју. 

ВО ДО ЛИ ЈА: По слов
ни до го вор кре ће у 
по зи тив ном сме ру, 
ка да по сто ји по др шка 

и са гла сност око ува жа ва ња раз
ли чи тих ин те ре са. Ва жно је да 
но ве до га ђа је при хва ти те у оп ти
ми стич ном сти лу, не ма раз ло га 
да сум ња те у не чи је  по слов не 
на ме ре. По тру ди те се да об ра ду
је те во ље ну осо бу на ори ги на лан 
на чин, до бра во ља чу да чи ни. 

РИ БА: Не ко вас на во
ди на по гре шан из бор 
и по ку ша ва да огра
ни чи ваш по слов ни 

ути цај. Не ма по тре бе да ула зи те 
у рас пра ву са осо бом ко ја ко ри
сти дру га чи ја ме ри ла вред но сти. 
До сто јан стве но при хва ти те тре
нут ну по зи ци ју. По ка жи те до бру 
во љу, не мо же те оче ки ва ти да 
сре ћан епи лог до ла зи сам по 
се би. По треб на вам је емо тив на 
по др шка. 

VREMEPLOV
28. сеп тем бар

1914. Умро срп ски ком по зи тор 
и му зич ки пе да гог Сте ван Сто
ја но вић Мо кра њац.
1958. У Фран цу ској одр жан 
ре фе рен дум на ком је при хва
ћен нов Устав, чи ме је по че ло 
раз до бље Пе те Ре пу бли ке. 
Но вим Уста вом оја ча на пред
сед нич ка власт. 

29. сеп тем бар
1758. Ро ђен ен гле ски ад ми рал 
Хо ра цио Нел сон, је дан од нај
ве ћих стра те га у исто ри ји 
по мор ских ра то ва. Од нео 
кључ не по бе де над На по ле о
но вом фло том, а 1805. на нео 
ка та стро фа лан по раз удру же
ној шпан скофран цу ској фло
ти код Тра фал га ра.
1854. У Ва ље ву умро про та 
Ма ти ја Не на до вић, вој во да и 
је дан од во ђа Пр вог срп ског 
устан ка.

30. сеп тем бар
1846. Аме рич ки зу бар Ви ли јам 
Мор тон пр ви упо тре био ане
сте зи ју при ли ком ва ђе ња 
зу ба. 
1955. У ауто мо бил ској не сре
ћи у 24. го ди ни по ги нуо аме
рич ки глу мац Џејмс Дин, сим
бол уз не ми ре не и по бу ње не 
мла до сти по сле Дру гог свет
ског ра та. 

1. ок то бар
1878. У Ни шу је отво ре на пр ва 
гим на зи ја, у пр ву школ ску 
го ди ну је упи са но 49 уче ни ка. 
1949. У Пе кин гу је про гла ше на 
На род на Ре пу бли ка Ки на на 
че лу са Мао Це дун гом. За 
пр вог пре ми је ра и ми ни стра 
спољ них по сло ва по ста вљен 
је Чу Ен лај.

2. ок то бар
1608. Хо ланд ски оп ти чар Ханс 
Ли пер шеј при ка зао је у Ха гу 
пр ви те ле скоп.
1810. Срп ски уста ни ци су у 
Пр вом срп ском устан ку под 
вођ ством Ка ра ђор ђа по ту кли 
код Ло зни це тур ску вој ску 
по сла ту из Бо сне да угу ши 
уста нак. 

3. ок то бар
1990. Ис точ на и За пад на 
Не мач ка се, по сле 45 го ди на, 
по но во зва нич но ује ди ни ле. 
Не фор мал но ује ди ње ње по че
ло 9. но вем бра 1989, по па ду 
Бер лин ског зи да.
1997. Ја пан ски воз на маг нет
ним ја сту ци ма бр зи ном од 451 
ки ло ме тар на час обо рио свет
ски ре корд, на екс пе ри мен
тал ној же ле знич кој де о ни ци 
за пад но од То ки ја.

4. ок то бар
1669. Умро хо ланд ски сли кар 
Хар менс ван Рајн Рем брант, 
је дан од нај ве ћих мај сто ра у 
исто ри ји сли кар ства. Ура дио 
око 650 уља них сли ка, око 300 
гра ви ра и око 2.500 цр те жа.
1970. Од пре ко мер не до зе 
дро ге умр ла аме рич ка пе ва чи
ца Џе нис Џо плин.

HOROSKOP

Сре да, 28. (15) сеп тем бар 
Св. ве ли ко му че ник Ни ки та; Св. 
Јо сиф Те ми швар ски

Че твр так, 29. (16) сеп тем бар 
Пре по доб ни До ро теј; Св. Ки при
јан; Св. ве ли ко муч. Је фи ми ја

Пе так, 30. (17) сеп тем бар 
Све те му че ни це Ве ра, На да и 
Љу бав и мај ка им Со фи ја

Су бо та, 1. ок то бар
(18. сеп тем бар)

Све ти Ев ме ни је Гор тин ски; Све
та му че ни ца Ари ад на 

Не де ља, 2. ок то бар
(19. сеп тем бар)

Све ти му че ни ци Тро фим, Са ва
ти је и До ри ме донт

По не де љак, 3. ок то бар
(20. сеп тем бар)

Све ти ве ли ко му че ник Јев ста ти је

Уто рак, 4. ок то бар
(21. сеп тем бар)

Све ти апо стол Ко драт (Ода ни је 
Во здви же ња)

Crkveni
kalendar

• На ње му је све ве штач
ко, са мо је при род но 
глуп.
• За оне ко ји се сла бо 
сна ла зе у књи га ма, уве
де не су књи жи це.
• Имао је та ко ве ли ку 
ду шу да је хи ља де љу ди 
но сио на њој.

Ја фа тор та 
Са стој ци: 5 ку ти ја ја фа кек са, 

150 г мар га ри на, 50 г млеч не чо ко
ла де, 150 мл мле ка, 5 ка ши ка 
ше ће ра, 100 г чо ко ла де за ку ва ње, 
1 ка ши ка уља, по же љи до да ти и 
ма ло ви ша ња, ма ли на или ја го да. 

При пре ма: Ис то пи ти мар га рин 
и млеч ну чо ко ла ду, до да ти мле ко 
и пет ка ши ка ше ће ра, па све 
за јед но ме ша ти на рин гли док се 
ле по не сје ди ни. Сит но исец ка ти 
ја фа кекс. Пре ли ти прет ход но 
при пре мље ном сме сом. Ако ста
вља те во ће, сит но га исец кај те и 
уме шај те у све. Оста ви ти да се 
охла ди, па сме сти ти у ка луп 
об ло жен фо ли јом. Оста ви ти у 
фри жи де ру не ко ли ко са ти. Из ва
ди ти из ка лу па и пре ли ти гла зу
ром од чо ко ла де за ку ва ње. По 
же љи де ко ри са ти шла гом, ша ре
ним мр ви ца ма или во ћем.
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ЖЕН СКИ КУ ГЛА ШКИ КЛУБ „СРЕМ“ РУ МА

У но ву так ми чар ску се зо ну 
по нај бо љи пла сман

Еки па Жен ског ку гла шког клу ба „Срем“ 
из Ру ме свој спорт ски жи вот је за по
че ла 1991. го ди не так ми че њем у нај

ни жем ран гу  Вој во ђан ској ли ги. Ка сни је 
овај клуб до спе ва до Пр ве Б, а за тим и у 
дру штво де сет нај бо љих  Су пер ли гу. По
сле ис па да ња из Су пер ли ге, у њу се по но
во вра ћа ју и од та да се у њој и так ми че  од 
2011. го ди не.

До са да нај у спе шни ја се зо на рум ских 
ку гла ши ца је би ла она 2013/2014. го ди не, 
ка да су би ле ви це шам пи он ке. Прет ход ну 
се зо ну су за вр ши ле на ше стом ме сту, а у 
но во так ми че ње ко је је по че ло 4. сеп тем бра 
ула зе са ам би ци ја ма да до сег ну свој до са
да нај бо љи ре зул тат, по тај но се на да ју ћи и 
пр вом ме сту ме ђу нај бо љи ма. 

По ре чи ма пред сед ни це клу ба и тре не
ра Јо ван ке Ра лић, оче ки ва ња су ре ал на 
бу ду ћи да се је ди на про фе си о нал на еки па 
су бо тич ког „Пи о ни ра“ рас па ла, а са да су 
је ди ни ре ал ни так ма ци еки пе из Апа ти на 
(има ју нај бо љу ку гла ну у Ср би ји) и Зре ња
ни на. По го то во што пр ва рум ска еки па има 
де сет из у зет них ку гла ши ца, ме ђу њи ма је, 
по ре зул та ти ма и свет ским ре кор ди ма, и 
нај бо ља срп ска ку гла ши ца свих вре ме на  
Је ле на Бог да нов.

 За до вољ на сам на шим пла сма ни ма, јер 
ми не игра мо на на шој ку гла ни ко ја не ис
пу ња ва усло ве за так ми че ње у Су пер ли ги. 
На и ме, на ку гла на ма ко је ни су по пло ча не 
у овом ран гу се не мо же так ми чи ти, па смо 
мо ра ли да бу де мо до ма ћи ни пр во у Бе о гра
ду, а не ко ли ко го ди на уна зад у Но вом Са ду. 
Тре ни ра мо у на шој ку гла ни, а кад год мо
же мо иде мо и на тре нин ге у Но ви Сад, на 
ку гла ну на Сај ми шту. У овој се зо ни смо кре
ну ли ле по, пр во смо по бе ди ли, а иако смо 
до бро игра ле у дру гом ко лу у  Апа ти ну смо 
из гу би ле. Ипак, од шест на ших игра чи ца 
три су би ле игра чи це ко ла  го во ри за на ше 
но ви не Јо ван ка Ра лић. 

Про шле го ди не су рум ске ку гла ши це би
ле ше сте у Су пер ли ги, а Јо ван ка ка же да 

је раз лог за та кав пла сман био ве ли ки број 
по вре да нај бо љих игра чи ца, али и њи хо ва 
раз о ча ра ност што ни су оти шле у Ва ра ждин 
на Европ ски куп. 

 То нас је по го ди ло и ло ше ути ца ло на 
на ше игра чи це, та так ми че ња су је дан од 
мо ти ва за игра ње, јер ов де па ра не ма. Ми
слим да смо има ле сјај ну еки пу и не би се 
обру ка ли  ка же Јо ван ка Ра лић.

Она до да је да од ло кал не са мо у пра ве 
до би ја ју но вац за за куп са ле и ко ти за ци ју, а 
че сто им је обез бе ђен и пре воз.

 Ко рек тан је став пре ма на ма, би ло би 
до бро ка да бу ду мо гли да нам иза ђу у су
срет и ре но ви ра ју на шу ку гла ну, да не пу ту
је мо. Ја сно ми је да то из и ску је до ста нов ца 
 ре но ви ра ње по јед ној ста зи је 7.000 евра, 
а рум ска ку гла на има шест ста за. Да кле, 
реч је о око 50.000 евра, али би та да по
ред на ше ли ге, ту мо гла да се одр жа ва ју и 
ме ђу на род на так ми че ња. Има и ва ри јан та, 
углав ном су то не мач ке фир ме, ко је од ра де 

ком плет но ре но ви ра ње, ко ри сте не ко ли ко 
го ди на ку гла ну као до ма ћи ни, а по сле тог 
ис те ка за ку па тај обје кат оста је гра ду. И о 
то ме раз ми шља мо да по ну ди мо као мо гућ
ност, јер смо ми све сни да је реч о ве ли ком 
нов цу или да по ку ша мо да не што узме мо, 
кроз про јек те и из по кра јин ских и ре пу блич
ких фон до ва  об ја шња ва Јо ван ка Ра лић. 

Ову њи хо ву ини ци ја ти ву по др жа ва и Ку
гла шки са вез Ср би је.

Она ка же да у Вој во ди ни чак и не ка се
ла има ју те са вре ме не ку гла не, а у 
Сре му је не ма, ма да има за и ста до

брих ку гла ша.
ЖКгК „Срем“ има 24 ре ги стро ва не чла ни

це, а пр ва по ста ва де сет игра чи ца. Ту је и 
се дам де вој чи ца ко је се при пре ма ју за бу
ду ћа так ми че ња, ко је уче ству ју на ку по ви
ма за мла ђе уз ра сте ка ко би сти ца ле так
ми чар ска ис ку ства, та ко да бри ге за бу ду ће 
до бре игра чи це не ма. 

 По го то во што је спорт ски век ку гла ши ца 
ду га чак. На ша нај ста ри ја игра чи ца Ани ца 
Ра да ко вић има из у зет не  ре зул та те, а има 
ско ро 60 го ди на. У Апа ти ну је по бе ди ла 
њи хо ву нај бо љу игра чи цу, чла ни цу ре пре
зен та ци је и то још на њи хо вој ку гла ни. Ов
де је ва жна и јед на мен тал на зре лост, али 
и јед на дру гар ска ат мос фе ра у клу бу. Ми 
смо са да спој мла ђих и ис ку сни јих игра чи
ца. Има мо увек игра чи це по ква ли те ту ме ђу 
пр вих 15 у Ср би ји. На ше је ди но по ја ча ње 
са стра не је Ма ри на Јо кић, про фе со ри ца из 
Кру шев ца. По ре зул та ти ма и она је у са мом 
вр ху у Ср би ји, а ре кла је да же ли са мо код 
нас да игра. Са на ма је већ три го ди не и не 
па да јој те шко да за сва ку утак ми цу пу ту је 
из Кру шев ца  ка же пред сед ни ца Јо ван ка 
Ра лић. 

Има ју ћи све ово у ви ду, а ако их још по
слу жи и сре ћа, што ни је за не мар љи во у 
спор ту, за оче ки ва ти је од рум ских ку гла ши
ца до бар ре зул тат у Су пер ли ги у апри лу 
ка да се за вр ша ва так ми чар ска се зо на.

С. Џа ку ла

Рум ски ку гла ши

Пред сед ни ца Јо ван ка Ра лић

ЖКгК „Срем“ има 24
ре ги стро ва не

чла ни це, а пр ва
по ста ва де сет

игра чи ца. Ту је и 
се дам де вој чи ца ко је 

се при пре ма ју за
бу ду ћа так ми че ња
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Ре зул та ти утак ми ца 10. 
ко ла: Кру ше вац: На пре дак – 
Спар так 1:0, Бе о град: Рад – 
Чу ка рич ки 1:1, Ча чак: Бо рац – 
Ја вор Ма тис 1:1, Бе о град: 
Цр ве на Зве зда – Вој во ди на 4:1, 
Гор њи Ми ла но вац: Ме та лац  
Пар ти зан 0:1, Лу ча ни: Мла дост 
– Бач ка 1:0, Бе о град: Во ждо
вац  Но ви Па зар 2:0, Ниш: Рад
нич ки  Рад ник 1:0.

1. Ц. Зве зда 10 8 1 1 30:8 25
2. Вој во ди на 10 7 2 1 21:8 23
3. Рад нич ки 10 6 2 2 16:10 20
4. Пар ти зан 10 6 1 3 14:7 19
5. Мла дост 10 6 0 4 11:11 18
6. На пре дак 10 4 4 2 11:9 16
7. Спар так 10 5 1 4 19:19 16
8. Ме та лац 10 4 2 4 8:7 14
9. Во ждо вац 10 4 2 4 9:13 14

10. Рад 10 3 3 4 8:14 12
11. Рад ник 10 2 3 5 8:15 9
12. Ја вор 10 1 6 3 8:15 9
13. Н. Па зар 10 2 2 6 11:17 8
14. Бач ка 10 2 1 7 4:11 7
15. Чу кар. 10 1 3 6 7:14 6
16. Бо рац 10 1 3 6 5:12 6

СУПЕР ЛИГА ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти утак ми ца 7. ко ла: 
До ба нов ци: Бу дућ ност – Ин ђи
ја 2:0, Ја го ди на: Ја го ди на  
ОФК Бе о град 3:3, Вра ње: Ди на
мо – Син ђе лић 0:0, Бе о град: 
Бе жа ни ја  ЧСК Пи ва ра (по не
де љак), Ша бац: Ма чва – БСК 
1:0, Ужи це: Сло бо да  ОФК 
Оџа ци 1:0, Зе мун: Зе мун – 
Ко лу ба ра 1:0, Но ви Сад: Про
ле тер  Рад нич ки 0:1.

1. Ма чва 7 6 1 0 11:1 19
2. ЧСК 6 4 2 0 11:3 14
3. Син ђе лић 7 3 3 1 7:1 12
4. Сло бо да 7 3 3 1 4:3 12
5. БСК 7 4 0 3 7:7 12
6. Бу дућ ност 7 3 2 2 7:7 11
7. Ја го ди на 7 2 3 2 10:8 9
8. Рад нич ки 7 3 0 4 7:7 9
9. Оџа ци 7 2 3 2 5:5 9

10. Зе мун 7 1 4 2 4:6 7
11. Бе жа ни ја 6 1 3 2 3:4 6
12. Про ле тер 7 1 3 3 4:7 6
13. Ди на мо 7 1 3 3 4:10 6
14. Ин ђи ја 7 1 2 4 3:7 5
15. Бе о град 7 1 2 4 5:13 5
16. Ко лу ба ра 7 0 4 3 3:6 4

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца 7. ко ла: 
Бе о чин: Це мент – Омла ди нац 
(сре да), Вр шац: Вр шац – Сло га 
(нео ди гра но), Ста ри Ба нов ци: 
Ду нав  Рад нич ки (Ш) 1:0, Са ку
ле: Бо рац  Брат ство 1946 (сре
да), Но ва Па зо ва: Рад нич ки  
Бач ка 1901 (сре да), Но ви Сад: 
Цр ве на Зве зда – Же ле зни чар 
0:0, Зре ња нин: Рад нич ки  ТСЦ 
2:0, Рад нич ки (СМ) је био сло
бо дан.

1. Брат ство 6 5 1 0 17:3 16
2. Ду нав 7 4 2 1 11:5 14
3. Омла ди нац 5 4 0 1 10:2 12
4. Радн. (СМ) 6 3 2 1 9:4 11
5. Бач ка 6 3 1 2 6:7 10
6. Бо рац 5 2 3 0 9:3 9
7. Же лезн. 7 2 3 2 10:9 9
8. ТСЦ 6 2 1 3 5:8 7
9. Радн. (Ш) 7 2 1 4 7:13 7

10. Вр шац 6 2 0 4 4:10 6
11. Це мент 6 1 2 3 5:11 5
12. Радн. (З) 6 1 2 3 3:10 5
13. Сло га 6 0 4 2 5:7 4
14. Радн. (НП) 5 1 1 3 6:10 4
15. Ц. Зве зда 6 1 1 4 5:10 4

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Ре зул та ти утак ми ца 7. ко ла: 
Ер де вик: Сло га  Ка бел 5:1, 
Жа баљ: ЖСК  ЛСК 0:2, Чу руг: 
Хај дук  Ве тер ник 3:2, Вој ка: 
Сре мац – Ку пи но во 3:1, Но ви 
Сад: Ин декс – Је дин ство 0:3, 
Бе ле гиш: По ду на вац  Хај дук 
(Б) 5:1, Бач ки Ја рак: Мла дост 
– Бо рац 3:0, Фу тог: СО ФЕКС  
Сла ви ја 1:0.

1. ЛСК 7 6 1 0 12:3 19
2. Хај дук (Ч) 7 6 1 0 11:4 19
3. По ду на вац 7 5 1 1 19:3 16
4. Сло га 7 5 0 2 21:9 15
5. Сре мац 7 4 2 1 12:4 14
6. Мла дост 7 4 2 1 9:3 14
7. Ка бел 7 4 1 2 11:7 13
8. Је дин ство 7 3 1 3 9:5 10
9. Ку пи но во 7 3 0 4 8:8 9

10. Ин декс 7 2 2 3 11:9 8
11. Сла ви ја 7 2 1 4 9:10 7
12. Хај дук (Б) 7 2 1 4 8:19 7
13. Бо рац 7 1 1 5 6:20 4
14. СО ФЕКС 7 1 0 6 1:14 3
15. Ве тер ник 7 1 0 6 7:21 3
16. ЖСК 7 0 0 7 4:19 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 6. ко ла: 
Шид: Јед но та  ОФК Ба чин ци 
4:2, Ва ши ца: На пре дак  ОФК 
Би кић 1:1, Ги ба рац: Син ђе лић 
 Сре мац 6:2, Љу ба: Је дин ство 
– Гра ни чар 4:1, Илин ци: Бо рац 
 ОФК Бин гу ла 0:4, Омла ди нац 
је био сло бо дан. 

Ре зул та ти утак ми ца 4. ко ла: 
Но ви Кар лов ци: По лет – Фру
шко го рац 5:2, Кру ше дол: Кру
ше дол – Ду нав 4:1, Чор та нов
ци: ЧСК  Сло га (К) 0:0, Сур дук: 
Бо рац  Бо рац (Ј) 0:4, Сло га (М) 
је био сло бо дан. 

Ре зул та ти утак ми ца 4. ко ла: 
Срем ска Ми тро ви ца: Тр го вач
ки  Бо рац (ВР) 2:3, Ша шин ци: 
Сло бо да – Сло га 8:0, Но ћај: 
Но ћај  Сре мац 3:0, Бо рац (Ра) 
је био сло бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 4. ко ла: 
Шу љам: На пре дак  Пла ни нац 
3:2, Бо сут: Бо сут – По ле та рац 
4:1, Гр гу рев ци: Гр гу рев ци – 
БСК 0:3, Срем је био сло бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 4. ко ла: 
Си бач: Сло вен – Срем 2:5, 
Пр хо во: Мла дост  Шу мар 0:2, 
Су бо ти ште: Ви тез – Ло вац 0:5, 
Ши ма нов ци: До њи Срем 2015 
 Хај дук 1932 3:0, Деч: Сре мац 
– Ка ме ни 3: 2.

Ре зул та ти утак ми ца 6. ко ла: 
Ша трин ци: 27. ок то бар – Вој во
ди на 0:6, Ни кин ци: По лет  Цар 
Урош 4:0, Ру ма: Је дин ство – 
Бо рац 2:1, Ри ви ца: Пла ни нац  
Фру шка Го ра 2:1, Ириг: 
С.В.Рад нич ки  Је дин ство (К) 
4:1, Гра бов ци: Гра ни чар – Фру
шко го рац 3:2, Во гањ: Сло га  
Сре мац 0:1.

1. Би кић 6 5 1 0 22:3 16
2. Бин гу ла 6 5 0 1 15:5 15
3. Јед но та 6 4 0 2 23:13 12
4. Је дин ство 5 4 0 1 12:9 12
5. Син ђе лић 5 3 1 1 19:7 10
6. На пре дак 5 3 1 1 11:4 10
7. Ба чин ци 5 2 0 3 16:10 6
8. Гра ни чар 6 1 0 5 10:20 3
9. Бо рац 5 0 2 3 6:14 2

10. Омла ди нац 5 0 1 4 4:18 1
11. Сре мац 6 0 0 6 3:38 0

1. Кру ше дол 4 3 1 0 12:2 10
2. По лет 4 3 0 1 11:5 9
3. Бо рац (Ј) 4 3 0 1 8:4 9
4. Ду нав 4 2 0 2 6:10 6
5. Сло га (К) 4 1 1 2 8:6 4
6. Фрушк. 3 1 0 2 6:6 3
7. ЧСК 2 0 1 1 1:3 1
8. Бо рац (С) 2 0 1 1 1:5 1
9. Сло га (М) 3 0 0 3 2:14 0

1. Сло бо да 3 3 0 0 15:1 9
2. Бо рац (ВР) 3 2 1 0 11:4 7
3. Сло га 4 2 1 1 11:11 7
4. Тр го вач ки 4 2 0 2 7:6 6
5. Но ћај 3 1 0 2 4:5 3
6. Сре мац 4 1 0 3 5:9 3
7. Бо рац (Ра) 3 0 0 3 0:17 0

1. На пре дак 4 3 1 0 10:7 10
2. Срем 3 2 1 0 8:3 7
3. БСК 4 2 1 1 9:5 7
4. Бо сут 3 2 0 1 8:4 6
5. Пла ни нац 3 0 1 2 3:7 1
6. По ле та рац 4 0 1 3 7:13 1
7. Гр гу рев ци 3 0 1 2 0:6 1

1. До њи Срем 4 4 0 0 21:1 12
2. Сре мац 4 3 0 1 17:8 9
3. Ло вац 4 3 0 1 13:5 9
4. Шу мар 4 3 0 1 9:2 9
5. Срем 4 3 0 1 8:5 9
6. Хај дук 4 1 1 2 7:6 4
7. Мла дост 4 0 2 2 3:7 2
8. Ка ме ни 4 0 2 2 6:11 2
9. Ви тез 4 0 1 3 3:22 1

10. Сло вен 4 0 0 4 4:24 0

1. С.В. Рад. 6 4 0 2 15:5 12
2. По лет 6 3 3 0 11:2 12
3. 27.ок то бар 6 4 0 2 15:12 12
4. Је дин. (Ру) 6 4 0 2 12:9 12
5. Гра ни чар 6 4 0 2 12:9 11
6. Ф. Го ра 6 3 1 2 21:6 10
7. Пла ни нац 6 3 1 2 11:9 10
8. Сре мац 6 3 1 2 6:10 10
9. Вој во ди на 6 3 0 3 14:10 9

10. Цар Урош 6 3 0 3 12:10 9
11. Фру шког. 6 3 0 3 11:14 9
12. Је дин. (К) 6 1 0 5 4:14 3
13. Сло га 6 0 1 5 5:14 1
14. Бо рац 6 0 1 5 2:27 1

Ре зул та ти утак ми ца 7. ко ла: 
Го лу бин ци: Ја дран – Хрт ков ци 
5:2, Љу ко во: Љу ко во – Сло вен 
2:0, Срем ска Ми тро ви ца: 
Ми трос – Сло бо да 1:0, Ма чван
ска Ми тро ви ца: Под ри ње  
Пар ти зан 2:0, По пин ци: На пре
дак  Пр ви Мај 0:2, Ада шев ци: 
Гра ни чар 1923 – Бу дућ ност 0:4, 
Ди вош: Хај дук – Бо рац 2:0, 
До њи Пе тров ци: До њи Пе тров
ци – Ру дар 1:3.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. Љу ко во 7 5 1 1 14:11 16
2. Под ри ње 7 4 2 1 16:3 14
3. Пр ви Мај 7 4 1 2 14:3 13
4. Хај дук 7 4 1 2 11:3 13
5. Бу дућ ност 7 4 1 2 13:8 13
6. Ја дран 7 4 0 3 13:10 12
7. На пре дак 7 4 0 3 11:8 12
8. Гран. 1923 7 4 0 3 13:11 12
9. Сло бо да 7 4 0 3 7:6 12

10. Бо рац 7 3 1 3 9:8 10
11. Пар ти зан 7 3 0 4 11:12 9
12. Ру дар 7 3 0 4 8:18 9
13. Ми трос 7 2 1 4 8:11 7
14. Хрт ков ци 7 2 0 5 6:13 6
15. Сло вен 7 2 0 5 4:12 6
16. Д. Пе тров. 7 0 0 7 3:24 0

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 7. ко ла: 
Пу тин ци: ПСК – Мла дост 2:1, 
Бре стач: ОФК Бре стач – Фру
шко го рац 1:3, Ку змин: Гра ни
чар  Је дин ство (М) 0:0, Обреж: 
Гра ни чар  Зе ка Бу љу ба ша 3:0, 
Ин ђи ја: Же ле зни чар  Омла ди
нац 9:1, Пла ти че во: Је дин ство 
 Бо рац 2:3, Ви шњи ће во: Хај
дук  Оби лић 1993 4:3, Жар ко
вац: На пре дак – Сло га 3:0.

1. Же лезн. 7 6 1 0 33:5 19
2. ПСК 7 5 1 1 12:6 16
3. Бо рац 7 4 2 1 13:8 14
4. Мла дост 7 4 1 2 15:11 13
5. Бре стач 7 4 1 2 11:9 13
6. Фру шког. 7 3 3 1 14:10 12
7. Хај дук 7 4 0 3 16:13 12
8. Гран. (К) 7 3 2 2 7:7 11
9. Сло га 7 3 2 2 10:13 11

10. Оби лић 7 3 0 4 10:9 9
11. На пре дак 7 3 0 4 16:21 9
12. Зе ка Б. 7 2 0 5 12:13 6
13. Је дин. (М) 7 1 3 3 11:16 6
14. Гран. (О) 7 1 2 4 9:14 5
15. Омлад. 7 0 2 5 10:24 2
16. Јед. (П) 7 0 0 7 5:25 0
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SREMSKA MITROVICA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Ерак Не ма ња и Ми ло

ше вић Ива на, Еле зо вић Пе ђа и Са мар џи ја 
Го ра на, Оже го вић Ла зар и Сто ја но вић Да ни
је ла, Ме дић Ми лан и Са мац Ива на.

ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Илић Ми лан и Илић 
Ива на  Ма чван ска Ми тро ви ца, Угрен Ра до
мир и Угрен Ми ли ја на  Ин ђи ја, Дра жић 
Го ран и Дра жић Ива на  Жар ко вац, Ан дрић 
Бра ни слав и Ан дић Сла ђа на  Срем ска 
Ми тро ви ца, Зу бер Ми лан и Зу бер Жељ ка  
Ру ма, Тра ви ца Алек сан дар и Тра ви ца Ма ја 
 Срем ска Ми тро ви ца, Ра јић Де јан и Да кић 
Ра јић Ђур ђи ца  Су бо ти ца, Ву ка ши но вић 
Ве ли бор и Ву ка ши но вић Ма ра  Пла ти че во, 
Мар ја но вић Ра ди во је и Мар ја но вић Зо ри ца 
 Ба чин ци, Цвет ко вић Пре драг и Цвет ко вић 
Не дељ ка  Ру ма, Ву ко вић Ра до мир и Ву ко
вић Ве ри ца  Срем ска Ми тро ви ца, Ва си ље
вић Алек сан дар и Ва си ље вић Зо ри ца  
Ку ку јев ци, Ку ла ча нин Ни ко ла и Ку ла ча нин 
Та ња  Ви шњи ће во, Та не вић Пре драг и 
Та не вић Та ња  Ру ма, Ја ић Дра ган и Ја ић 
Све тла на  Срем ска Ми тро ви ца, Ћа ћић Дар
ко и Ћа ћић Ве сна  Љу ко во, Мил кић Да ли
бор и Мил кић Ми ли ца – До брин ци.

ДО БИ ЛИ СИ НА: Бо жић Си ни ша и Бо жић 
Бо ја на  Ма чван ска Ми тро ви ца, Ву ко вић 
Дра ган и Ву ко вић Ду шан ка  Ни кин ци, 
Ри стић Вла ди мир и Ри стић Ма ри на  Но ва 
Па зо ва, Је лић Бо јан и Пе тро вић Је лић Маг
да ле на  Срем ска Ми тро ви ца, Уме тић Бо јан 
и Уме тић Јо ва на  Ла ћа рак, Ми лин ко вић 
Зо ран и Ми лин ко вић Алек сан дра  Бу ђа нов
ци, Уро ше вић Бра ни слав и Уро ше вић Ду ши
ца  Ја рак, Поп Мар ко и Поп Ми ли ца  Ста ра 
Па зо ва, Пе рин Ми лош и Пе рин Ан ђел ка  
Вој ка, Да ви до вић Ђор ђе и Да ви до вић Мир
ја на  Шид, Му ја но вић Пе ђа и Му ја но вић 
Гор да на  Са лаш Но ћај ски, Хај нал Сте ван и 
Хај нал Ани ка  Ша трин ци, Гом бар Ср ђан и 
Рок сан дић Гом бар Ива на  Ла ћа рак, Хло жан 
Влат ко и Хло жан Да ни е ла  Ер де вик, Са бол 
Ни ко ла и Са бол Го ра на  Шид, Де дић Вла
дан и Де дић Ма ри ја  Ру ма, Чу бри ло Са ша 
и Чу бри ло Ми ла на  Ру ма, Зе ља јић Бо јан и 
Зе ља јић Ру жи ца – Кра љев ци. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Жив ко вић Го ран и Жив ко вић 
Ма ја  Срем ска Ми тро ви ца.

УМР ЛИ: Ма рић Си ме у на, рођ. 1935; 
Ми хај ло вић Ми о драг, рођ. 1964; Ха џић 
Јо сип, рођ. 1953; Теп шић Или ја, рођ. 1924; 
Ми хај ло вић Сав ка, рођ. 1941; Пе тро вић 
Сло бо дан, рођ. 1947; Ни нић Ра ди вој, рођ. 
1937; Ми ја то вић Ра ден ко, рођ. 1932; Мар ко
вић Но вак, рођ. 1934; Ог ња но вић Јо ван ка, 
рођ. 1938; Ми ра жић Ве ри ца, рођ. 1946; Кра
ник Ми ли ца, рођ. 1928; Мур го шки Ка та ри на, 
рођ. 1942; Те ша но вић Здрав ко, рођ. 1936; 
Ру ка ви на Стје пан, рођ. 1936; Чо тра Ви да, 
рођ. 1933; Јо ва но вић Ми ли вој, рођ. 1940.

RUMA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Мар ко Ни ко лић и 
Та ма ра Па вло вић, Дра ган Ма ри чић и 
Пе тра Вла и са вље вић, Ми лен ко Вук мир и 
Је ле на Па ни шић, Алек сан дар Ре пар ски и 
Те о до ра Са вић, Де јан Гла мо чић и Ма ја 
Си мић

УМР ЛИ: Бог дан ка Ца ре вић, рођ. 1936, 
Ми лен ко Ку бат, рођ. 1958, Ста на До бро са
вље вић, рођ. 1930, Ан ђел ка Јо вић, рођ. 
1948, Ми лан Ве сић, рођ. 1959.

РУМСКИ БИОСКОП
Ма ла дво ра на 20.00 и 22.00 ча са

28.9. По след њи вук
29.9 – 5.10. Ки ко ри ки: Ле ген да о злат ном 
зма ју, од 18.00 ча со ва
По себ на, од 20.00 и 22.00 ча са

Ра све тље не кра ђе
Опе ра тив ним ра дом при пад ни ка Ми ни

стар ства уну тра шњих по сло ва у Ру ми, 
ра све тље но је пет кра ђа мо тор них пум пи 
за на вод ња ва ње и от кри ве на три му шкар
ца ста ро сти 29, 31 и 47 го ди на, осум њи че
на за ова кри вич на де ла. Они се те ре те да 
су но ћу ула зи ли у њи ве на под руч ју Ру ме, 
кра ли пум пе и то ва ри ли у ауто мо бил мар
ке „форд“ а за тим про да ва ли по је дин ци ма 
у око ли ни Бе о гра да. При чи ње на ма те ри
јал на ште та се про це њу је на око 460.000 
ди на ра. По ли ци ја је про на шла укра де не 
пум пе, од ко јих су три вра ће не вла сни ци
ма. Про тив осум њи че них би ће под не та 
кри вич на при ја ва за кра ђу, над ле жном 
ту жи ла штву.

За пле на пу шке 
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра

шњих по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци су 
при ли ком пре тре са јед не при ват не ку ће 
про на шли и од у зе ли ауто мат ску пу шку са 
при па да ју ћим окви ром у ко јем се на ла зи
ло 30 ме та ка, у не ле гал ном по се ду. Пре
трес је из вр шен по на ред би над ле жног 
су да. Због по сто ја ња осно ва сум ње да је 
из вр шио кри вич но де ло не до зво ље на 
про из вод ња, др жа ње, но ше ње и про мет 
оруж ја и екс пло зив них ма те ри ја, про тив 
49го ди шњег му шкар ца би ће под не та 
кри вич на при ја ва, над ле жном ту жи ла
штву.

Са о бра ћај ка
У са о бра ћај ној не сре ћи ко ја се до го ди ла 

26. сеп тем бра око осам ча со ва на ауто пу
ту Бе о град  Ба тров ци, под руч је Срем ске 
Ми тро ви це, жи вот је из гу би ла јед на осо ба, 
док је дру га за до би ла те шке те ле сне 
по вре де. Обе осо бе су рад ни ци пред у зе ћа 
за одр жа ва ње пу те ва. По вре ђе ни је пре
ве жен у срем ско ми тро вач ку бол ни цу. На 
њих је на ле тео ка ми он тур ске ре ги стра ци
је док су обе ле жа ва ли озна ке на за у став
ној тра ци. На кон не сре ће, во зач ка ми о на 
се уда љио са ли ца ме ста и по ли ци ја тра га 
за њим. Уви ђај на ли цу ме ста је из вр шио 
над ле жни ту жи лац, у при су ству по ли ци је. 

Ухап шен због из ну де
Ефи ка сном ак ци јом при пад ни ка Ми ни

стар ства уну тра шњих по сло ва у Ин ђи ји, 
ухап шен је Н. Ш. (34), због по сто ја ња 
осно ва сум ње да је из вр шио кри вич но 
де ло из ну да на ште ту 33го ди шњег су гра
ђа ни на. Осум њи че ни се те ре ти да је од 
ја ну а ра до сеп тем бра ове го ди не, на име 
не по сто је ћег ду га, уз прет ње оште ће ном 
и чла но ви ма ње го ве по ро ди це, из ну дио 
око 250.000 ди на ра. Н. Ш. је ли шен сло бо
де у тре нут ку пре у зи ма ња на вод ног ду га 
од оште ће ног. По на ло гу над ле жног ту жи
о ца, ње му 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 
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. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

У не де љу, 25. сеп тем
бра на атлет ском ста
ди о ну на Вој ној ака де

ми ји у Бе о гра ду одр жа но је 
Пр вен ство Ср би је за мла ђе 
пи о ни ре и пи о нир ке. На сту
пио је ве ли ки број так ми ча
ра из це ле Ср би је та ко да је 
кон ку рен ци ја би ла ве о ма ја
ка. Нај у спе шни ја так ми чар
ка АК „Срем“ на овом так
ми че њу би ла је Ања Ла јић, 
ко ја је убе дљи во по бе ди ла 
у ди сци пли ни скок у даљ 
из зо не од ско ка. Она је два 
пу та оба ра ла (свој) др жав
ни ре корд нај пре са пре ско
че них 5,15 ме та ра у пр вој 
се ри ји, да би у пе тој се ри ји 
ско чи ла фан та стич них 5,27 
ме та ра и пот пу но за слу же но осво ји ла злат
ну ме да љу.

Сре бр ну ме да љу осво ји ла је На та ли
ја Кр стић у ба ца њу ку гле хит нув ши спра ву 
на да љи ну свог но вог нај бо љег ре зул та та 
11,84 ме та ра.

Че твр то пла си ра на је би ла Ксе ни ја Зо ра
но вић у ди сци пли не 60 ме та ра. Она је нај
пре у ква ли фи ка ци ја ма тр ча ла 8,73 се кун
де што је би ло до вољ но за ше сто вре ме и 
пла сман у фи на ле где тр чи 8,70 се кун ди и 
осва ја че твр ту по зи ци ју. Ксе ни ја има пра во 
на сту па на овом пр вен ству и сле де ће го ди
не.

Пе то пла си ра на у ба ца њу вор тек са са 
46,09 ме та ра би ла је Ла на Кр ње вић, док је 

у ис тој ди сци пли ни код де ча ка Си ни ша Др
ља ча са 46,08 ме та ра био ше сто пла си ра
ни. Дра жен Бе го вић је вор текс ба цио 41,45 
ме тра.

У тр ци на 600 ме та ра Са ра Бер ток је би
ла пе та са 1:49,76, Ми ла Ма рин ко вић два
на е ста са 1:53,09 а Ле он ти на Ђу ра но вић 
осам на е ста са 2:01,31. Ва ња Бу га џи ја је 
осво ји ла ше сто ме сто у ди сци пли ни скок у 
даљ из зо не од ско ка са 4,74 ме та ра, док је 
Ан ђе ла Ко ва чић би ла осма са 4,55 ме та ра, 
а Ва ња По по вић 32. са 4,07 ме та ра. У ис тој 
ди сци пли не за пи о ни ре Вук Шу ман је био 
је да на е сти са 4,33 ме тра. Иво на Ла јић је тр
ча ла 300 ме та ра за 50,26 се кун ди и осво ји
ла осам на е сту по зи ци ју.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У АТЛЕ ТИ ЦИ

Успешни Сремци


