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МИНИСТАРПРОСВЕТЕМЛАДЕНШАРЧЕВИЋПОСЕТИОКАРАВАН„ДУХ
МЛАДОСТИ”УСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Сремкаопримерсарадње
привредеиобразовања
Караван„Духмладости“прошлог

викенда одржан је у Сремској
МитровицииПећинцима.

СремскаМитровицајеусуботу,22.
јулабиладомаћинКаравана,којиза
циљимапромоцијудуалногобразо
вања. Министар просвете, науке и
технолошког развоја Младен Шар
чевићјеговорећинаотварањуКара
вана„Духмладости“углавномграду
Сремаистакаозначајувођењадуал
ногипредузетничкогобразовања.
 Ово је шести град у коме „Дух

младости“ наставља пут кроз целу
Србијуса јаснимпорукама,аСрем
скаМитровицаиСремсудобарпри
мерсимбиозепривредеиобразова
њарекаојеминистарШарчевић.
Онјеистакаодајезасистемдуал

ногобразовањазаинтересованооко
2.000компанија,адајепланда3.500
ђакаучествујуунекомвидудуалног
образовања.
Велико задовољствошто јеКара

ван „Дух младости“ у Сремској
Митровици, граду који је препознао
значајдуалногобразовања,изразио

јеи градоначелникВладимирСана
дер, који је званично отворио ову
манифестацију.
 Град ће и даље бити партнер у

овомпројектуисарадошћуочекује
моЗаконодуалномобразовању.За
нас је пројекат дуалног образовања
веома значајан, с обзиром на то да
имамовеликиброј компанија којима
за проширење капацитета требају
обученирадници.Морамодарадимо
на томе да ојачамо тржиште радне
снаге,дакренемоубољубудућност
засвенашеђакеистуденте,којиће
наконзавршеткасвојихшколаисту
дијамоћиданађузапослењеуСрем
скојМитровицирекаојеСанадер.
У оквиру манифестације органи

зована је панел дискусија на тему
дуалног и предузетничког образо
вања, на којој су говорили саветни
цаминистра за дуално образовање
Габријела Грујић, помоћник мини
стразасредњеобразовањеиобра
зовање одраслихАлександарПајић
и представници неколикомитровач
ких компанија. Присутни су били и

директориПрехрамбено шумарске
и хемијске школе Небојша Огњено
вићиСредњетехничкешколе„Нико
ла Тесла“ Милисав Даничић, чији
учениципраксуодрађујуумитровач
кимфирмама.
Каравану су присуствовали и

министар пољопривреде Брани
славНедимовићипредседникборда
директора омладинске организације
„Духмладости“МилошОбрадовић.
Најмлађисуималиприликудасе

опробајууфудбалу,одбојцинапеску
ибаскету,каоидаучествујууакцији
„Згибзона.
Пећинцисусутраданбилидомаћи

ни Каравана „Дух младости“.Мани
фестацију је отворила председница
ОпштинеДубравкаКовачевићСубо
тички,априсуствовалисујошипред
ставници Техничке школе „Миленко
ВеркићНеша“која јеушлаусистем
дуалногобразовања.
Отварајући манифестацију у

Пећинцима, председница Општине
истакла је значај овеманифестаци
је, јерјеопштинаПећинципиониру
увођењусистемадуалногобразова
њауСрбији,чијијепримарнициљда
ученициодмахпозавршеткушколо
вањабуду у потпуности спремни за
радупроизводњи.
МанифестацијаКараван„Духмла

дости“одржавасеподпокровитељ
ствомМинистарствапросвете,науке
итехнолошкогразвоја.

Б.Селаковић

Са укупно урађених 6.565 зги
бова, Пећинци су избили на прво
место градова у којима је органи
зованаЗгибзонадосадаиушлиу
трку освајања главне награде ове
акције–реновирањешколскогигра

лиштаилидечјегпарка.Јошједном
сепоказалодајеентузијазаммла
дихПећинчананазавидномнивоуи
дасудораслисвакојакцији,апонај
пре оној најважнијој – духумладо
сти.

Пећинчаниурадили6.565згибова

ГрадоначелникВладимирСанадериминистарМладенШарчевићпосетилиКараванмладостиуСремскојМитровици
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POGLED

Можете ли да замислите овакву ситуацију:
Упадне рецимо пијани силеџија у канцеларију 

јавног тужиоца и почиње да га прописно лема. 
Несрећни јавни тужилац, као неко ко води рачуна о 
функционисању правне државе, сигуран је да ће случај 
добити адекватан третман на суду. Кад оно, међутим. Сем 
што је позив за суд добио поменути алкохолисани 
насилник, на суд је позван и премлаћени јавни тужилац 
због (како пише у судском позиву) „ремећења јавног реда 
и мира“. 

На питање постављено неименованом тужиоцу да ли 
може да замисли напред описану ситуацију, овај ме је 
погледао као да сам пао с Марса. Напад на јавног 
тужиоца, у службеној канцеларији, ајте молим вас, па тога 
нема ни у Тунгузији. Наравно да нема. 

Али, ако поставимо питање шта да вам се као 
грађанину, слична ситуација деси на кућном прагу? Да вас 
и вашу породицу нападне гомила разуларених и пијаних 
силеџија? И да сте приморани да браните себе и своје 
најмилије? 

Е, онда може да вам се деси свашта. А свашта се 
управо догађа породици Радановић из Сремске 
Митровице. Претпрошлог викенда (петак на суботу, у ноћи 
између 14. и 15. јула, у Насељу Матија Хуђи, гомила 
пијаних и бучних силеџија, на кућном прагу је испребијала 
целу породицу: Николу Радaновића (28) и његове болесне 
родитеље, мајку Блажицу и оца Мату (о чему наше 
новине опширно пишу на унутрашњим странама). 
Полиција је реаговала на време и коректно. Група 
насилника (њих четворицу, или петорицу) одведена је у 

полицијску станицу, док су чланови породице Радановић, 
који су нападнути, збринути у служби хитне помоћи. 

Али, њихове нове муке тек наступају после свега што су 
доживели. Неколико дана након насилничког и силеџијског 
напада, до породице Радановић долази вест да против 
нападача не само да неће бити поднета кривична пријава 
и покренут кривични поступак, већ да ће се против 
чланова породице која је претрпела насиље, водити 
прекршајни поступак. У коме ће чланови породице 
Радaновић имати својство окривљених.

Мислили смо до сада да ово може да се дешава само у 
лошем филму.  

Чему онда служи Тужилаштво? Зашто се оно зове 
Основно јавно тужилаштво? Кога оно штити? Чему служи? 
Ако једну веома јасну конфликтну ситуацију не уме (или 
не жели) да реши адекватно, већ је квалификује 
паушално, без адекватне истраге и увида у догађај? Шта 
ради Тужилаштво кад се дешавају овакве и сличне 
ствари? Да ли све решава „телефонски“, има ли уопште 
појма шта се заиста дешава?  

Они који имају памћење сећају се времена када су 
(пре чувене „реформе правосуђа“) у поступку 
постојале институције истражног судије. Тужилачка 

истрага, која сада обавља те послове, или не зна, или не 
жели да води истражни поступак. 

Зато, ако вас и вашу породицу нападну на кућном прагу, 
не пружајте отпор. Јер, немојте се чудити ако добијете 
судски позив као окривљени. Само зато што неки тужилац 
није имао времена, или воље да се упозна са оним што 
се заиста десило...      
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НАКА ЗНОСТ „ПРАВ НЕ ДРЖА ВЕ“
Гол го та поро ди це Рада но вић 
Пија не силе џи је их пре ту кле
а сад чека ју суд ски позив 
Шта може да буде поу ка и пору ка овог слу ча ја? Да смо неза

шти ће ни од држа ве чак и у сво јој соп стве ној кући? Или тре ба 
отво ре но рећи: „Не зови поли ци ју кад те туку на кућ ном пра гу, 
јер можеш бити позван на Суд као окри вљени“!

Пре него што се десио напад на 
њега и њего ву поро ди цу око 
поно ћи дана 14. на 15. јул 2017. 

годи не (петак на субо ту), Нико ла 
Рада но вић је са сво јим дру гом Нико
лом Петро ви ћем седео у ста ну бр. 3 
згра де бр. 97, која се нала зи у стам бе
ном Насе љу Мати ја Хуђи (осмо спрат
ни ца пре ко пута само по слу ге „Мачак“).

Након што је први пут чуо јаку гала
му и буку у згра ди и у лиф ту, Нико ла 
Рада но вић одла зи до „шпи јун ке“ сво
јих ула зних вра та, кроз коју види два 
мушка лица како изла зе из згра де. 
Поми слив ши да је гала ма завр ше на 
њихо вим одла ском, вра ћа се за сто за 
којим је са при ја те љем седео, где 
наста вља са при чом.

Неду го затим, након 510 мину та, 
поно во се чула несно сна бука, која је 
дола зи ла из лиф та, и са сте пе ни ца 
исте згра де, и који ма је неко сила зио 
и на путу ка при зе мљу лупао и викао. 
Такву буку и гала му и лупа ње могли су 
да чују сви ста на ри поме ну те згра де, 
у којој има више од 50 ста но ва и у којој 
живи више од 100 људи. Након што је 
то чуо, Нико ла овај пут отва ра вра та и 
нај пре види два лица која изла зе из 
лиф та, када им се обра тио речи ма:

„Мом ци јел ви види те коли ко има 
сати, чему таква гала ма и лупа ње!?“ 

Након тога су те две мушке осо бе, 
али и две или три мушке осо бе које су 
сти за ле са сте пе ни ца истог тре нут ка 
опсо ва ле Нико лу Рада но ви ћа и одмах 
се затр ча ле ка њему, и поче ле да га 
уда ра ју по гла ви и телу. Сви ти мла ди
ћи су били у вид но алко хо ли са ном 
ста њу, што је касни јим алко те сти ра
њем и потвр ђе но. Након пола мину та, 
чув ши лупа ње и уда ра ње, дру гар 
Нико ле Рада но ви ћа, Нико ла Петро
вић изла зи из ста на и поку ша ва да 
одво ји те мла ди ће од свог дру га, при
том им не зада ју ћи нити један уда рац. 
(По соп стве ном при зна њу  има ју ћи у 

ИЗВИНИ СЕ ЂУРИ ШТО ТЕ ТУКАО: Никола Радановић
чека судски позив као окривљени



526. JUL 2017.    M NOVINE

виду да му је до кра ја сту ди ја на Прав
ном факул те ту у Новом Саду оста ло 
још неколико испи та, није желео да се 
са било ким суко бља ва, како не би 
имао про бле ме касни је). 

Ту гала му и тај напад чули су и 
Нико ли ни роди те љи, Мата и Бла жи ца 
Рада но вић, који су се у тре нут ку када 
им је син напад нут нала зи ли у кре ве ту 
сво је днев не собе где су спа ва ли.

Како је мај ка напад ну тог мом ка прва 
дошла до ула зних вра та ста на, и виде
ла да јој сина туку непо зна та лица, 
при тр ча ла је, рачу на ју ћи да њу као 
жену неће напа сти, и поку ша ва ју ћи да 
их од сина одво ји, обра ти ла им се 
речи ма:

„Децо, немој те, пре ки ни те, зашто 
ово ради те, зашто га туче те?“ 

Након чега је од стра не неко га од 
тих лица доби ла три или чети ри удар
ца у пре де лу сто ма ка. Жена се ина че 
на ход ни ку нашла у спа ва ћи ци. Тре ба 
рећи и то да се ради о жени која је у 
два навра та прет ход них годи на опе ри
са ла тумор који се нала зио у сто мач
ном делу, и то нај пре 2009. годи не, а 

потом и 2014. годи не, о чему све до чи 
и меди цин ска доку мен та ци ја.

Јед на ко лоше је про шао и отац 
напад ну тог мом ка, Мата Рада но вић, 
који је после супру ге само у доњем 
вешу истр чао до места на којем се 
бати на ње оди гра ва ло, и који је тако ђе 
задо био неколико уда ра ца у пре де лу 
сто ма ка од стра не мла ди ћа који су 
поста ја ли све агре сив ни ји, при том га 
два или три пута обо рив ши на под. 
Када је Мата у пита њу, меди цин ска 
доку мен та ци ја потвр ђу је да се ради о 
срча ном боле сни ку и чове ку који пати 
од висо ког при ти ска, који је тешко 
покре тан и који има више од 130 кило
гра ма.

Ста на ри који су и пре самог суко ба, 
по соп стве ним речи ма били буд ни јер 
су и сами чули несно сну буку, поче ли 
су да сила зе у при зе мље у којем се 
кри тич ни дога ђај оди гра вао. Тада су 
се напа да чи пову кли испред ула зних 
вра та згра де, све вре ме упу ћу ју ћи нај
по грд ни је речи и пози ва ју ћи људе које 
су напа ли да иза ђу напо ље, при том 

У НАШОЈ ПРОКЛЕТОЈ АВЛИЈИ:
из Срем ске Митро ви це: 
на самом кућ ном пра гу, 
као окри вље ни(!?)

Нико ла Рада но вић:

Не заслу жу је мо 
ово што нам се 
деша ва
Нећу пуно да гово
рим. Напад нут сам 
на кућ ном пра гу. 
Бра нио сам се. А 
након све га огор чен 
сам. Поли ци ја је 
била корект на у 
свом посту па њу. 
Све оста ло не 
заслу жу је мо. Ника да 
нисмо мисли ли да 
ћемо се наћи у овој 
пози ци ји. Немој те 
ме више пита ти – 
био је кра так у сво
јој изја ви напад ну ти 
мла дић Нико ла 
Рада но вић.

ПРЕТУЧЕНИ НА КУЋНОМ ПРАГУ: Мата, Блажица и Никола Радановић
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лупа ју ћи нога ма на вра та која су се 
ауто мат ски закљу ча ла након затва ра
ња. У том тре нут ку, напо љу се већ 
нала зи ло 1015 људи, као и ста на ри 
осмо спрат ни це која се нала зи пре ко 
пута, који су иза шли на сво је тера се и 
про зо ре након што су чули сво то 
лупа ње и дивљач ко пона ша ње поме
ну тих мома ка.

После неколико мину та, поја ви ло се 
и дво је поли циј ских кола, који ма су 
неки од ком ши ја одмах поче ли да вичу 
са тера са да мла ди ће ухап се и да их 
воде. Поли ци ја, врло брзо схва тив ши 
шта се дого ди ло, јер су могли да виде 
чове ка који има пре ко 50 годи на у 
доњем вешу како седи на поду ула за 
згра де 97, и жену која се држи за сто
мак и пла че, те сина који је имао јасно 
уоч љи ве повре де на лицу, обра ти ла 
се напад ну тој поро ди ци рекав ши им 
да иду у хит ну помоћ, како би били 
меди цин ски збри ну ти, док су мла ди ће 
који су то вече напа ли поро ди цу ста
ви ли у поли циј ска кола и одве зли у 
поли циј ску ста ни цу која се нала зи 
пре ко пута Кате дра ле, поред Ерсте 
бан ке.

Напад ну ти отац, њего ва супру га и 
њихов син, зајед но са неко ли ко сво јих 
при ја те ља и ком ши ја, на хит ној помо
ћи су оста ли до чети ри сата ују тру, док 
су напа да чи након нешто више од сат 
вре ме на пуште ни из ста ни це назад на 
ули цу, по речи ма поли ци је – на осно ву 
одлу ке дежур ног јав ног тужи о ца, иако 
је у крви мла ди ћа про на ђе но при су
ство алко хо ла, у нај ма њој коли чи ни 
од 1,5 па до чак 2,6 про ми ла коли ко је 
изме ре но нај ви ше код јед ног од њих.

Прве инфор ма ци је од стра не поли
ци је упућивале су да ће про тив наве
де них мла ди ћа бити под не те кри вич
не при ја ве за насил нич ко пона ша ње, 
а уко ли ко меди цин ски нала зи ука жу и 
на посто ја ње тешких теле сних повре
да, и кри вич не при ја ве за то кри вич но 
дело.

Међу тим, тада су поче ле лоше 
вести за напад ну ту поро ди цу.

Након неколико дана, поли ци ја 
оште ће не оба ве шта ва да је посту па ју
ћи јав ни тужи лац одлу чио да цео 

пред мет буде упу ћен у Пре кр шај ни 
суд у Срем ској Митро ви ци, пред којим 
би про тив напа да ча био вођен само 
пре кр шај ни посту пак због реме ће ња 
јав ног реда и мира. Као да су се, при
ме ра ради, ти исти мла ди ћи напи ли, и 
мало вика ли и пева ли по ули ци. Пот
пу но су игно ри са не чиње ни це да је то 
вече пре ту че но тро је људи, ско ро 
цела поро ди ца, мал те не на свом кућ
ном пра гу, да је пре напа да дивљач ко 
пона ша ње поче ло у ула зу згра де, док 
број ни ста на ри твр де да су буку и пре 
тога чули из јед ног од ста но ва згра де. 
Тако ђе је игно ри са на чиње ни ца да се 
испред згра де оку пи ло мно го људи, а 
у самом ула зу згра де број не ком ши је, 
да су све то посма тра ли и ста на ри 
осмо спрат ни це која се нала зи  пре ко 
пута, али и згра де која се нала зи 

одмах до згра де број 97, где се кри
тич ни дога ђај десио.

Све ово, оште ће ну поро ди цу али и 
њихо ве ком ши је је додат но узне ми ри
ло. Но, за њих то није била послед ња 
у низу лоших вести. Нај ве ћи шок и 
раз о ча ра ње за њих је тек усле дио.

Након све га, након неколико дана, 
до оште ће них дола зи вест, да про тив 
напа да ча не само да неће бити под
не та кри вич на при ја ва и покре нут 
кри вич ни посту пак, већ да ће се и 
про тив чла но ва поро ди це која је 
напад ну та води ти пре кр шај ни 
посту пак, у којем ће и они има ти свој
ство окри вље них! Све ово, навод но по 
одлу ци над ле жног јав ног тужи о ца, 
који је пот пу но игно ри сао све прет ход
но изне те чиње ни це и наво де, и све 
људе који су били спрем ни да потвр де 
како се опи са ни дога ђај десио. Одлу
ка је доне та „теле фон ским путем“. 

У каквој се аго ни ји сада нала зи 
поме ну та поро ди ца, али и оста ли гра
ђа ни, њихо ве ком ши је – није тешко 
прет по ста ви ти, јер је изгле да сасвим 
нор мал но и реал но у глу во доба ноћи 
прво слу ша ти дивља ње, потом бити 
дивљач ки пре ту чен, а потом завр ши ти 
не као жртва, већ као окри вље ни.

Где је ту прав на сигур ност, где су ту 
људ ска пра ва, где је вла да ви на пра ва 
и где је прав на држа ва?

Све му ово ме тре ба дода ти да су се 
прет ње пре ма напад ну тој поро ди ци 
наста ви ле и наред них дана, и које се 
сво де на то да се оште ће ни упо зо ра
ва ју да ни слу чај но не покре ћу ника
кве поступ ке и да о све му ћуте.

Вла ди мир Ћосић

Поку ша ли смо да дође мо 
и до пода та ка лица од којих 
смо напад ну ти, како би 
могли да под не се мо кри
вич ну при ја ву, међу тим, 
поли ци ја нам није дозво ли
ла. Рече но нам је да ће про
тив њих бити под не те кри
вич не при ја ве. Међу тим, 
деси ло се нешто што ника
да нисмо оче ки ва ли. Сте
као сам ути сак да је поли
цај цу било непри јат но због 
ова квог епи ло га, али мислим да он 
човек није крив, они су свој посао по 
мени ура ди ли. Због све га, решио сам 
да као сло бо дан гра ђа нин у сво јој 
држа ви не ћутим, већ да о све му оба
ве стим каби нет мини стра уну тра
шњих посло ва Репу бли ке Срби је, 
Репу блич ко јав но тужи ла штво, Апе ла
ци о но јав но тужи ла штво у Новом 
Саду, Више јав но тужи ла штво у Срем
ској Митро ви ци и Основ но јав но тужи
ла штво у Срем ској Митро ви ци, као и 
јав ност.

Иако је про шло више од 
неде љу дана, не може мо да 
се сми ри мо, не може мо да 
спа ва мо. Поро дич ни живот 
нам је тешко нару шен. 
Дожи вео сам да као боле
стан човек од 55 годи на у 
поноћ морам да спа са вам 
сина и да доби јам бати не 
на соп стве ном кућ ном пра
гу, и да ћу после све га и ја 
бити гоњен зајед но са чла
но ви ма сво је поро ди це.  

Ника да ми као поште ном чове ку не 
би био про блем да за сво је поступ ке 
сно сим после ди це, поштен сам, то ће 
вам потвр ди ти и моје ком ши је и моје 
коле ге и људи који ме позна ју. Тако 
сам и сино ве вас пи та вао. Сада смо у 
ситу а ци ји да се све оно чему сам их 
учио дово ди у пита ње. Огор чен сам, 
узне ми рен, и не осе ћам се добро. 
Боле стан сам и не знам како ће се ово 
све завр ши ти – каже Мата Рада но вић, 
отац напад ну тог Нико ле, који је тако
ђе пре ту чен од насил ни ка. 

Стра шан нам је овај осе
ћај бес по моћ но сти који 
дожи вља ва мо, јер смо пре
ту че ни пред сво јим ста ном 
а сада ће нам се и суди ти. 
Доби ја мо прет ње и даље и 
стра ху је мо за без бед ност 
наше поро ди це. Не зна мо 
да ли ћемо опет бити 
напад ну ти, и не зна мо да 
ли после све га у ситу а ци ји 
да се то деси уоп ште сме
мо да се бра ни мо. Зато смо 

и реши ли да при хва ти мо да 
се обра ти мо јав но сти, јер 
ова ко нешто сва ком обич
ном гра ђа ни ну може да се 
деси. Сла жем се са овим 
што је мој муж рекао, увек 
смо били поште ни и рад ни 
људи. Про ве ри те све то, 
нема мо ништа про тив... А 
сада делу је да се нала зи мо 
у без из ла зној ситу а ци ји – 
при ча кроз плач Нико ли на 
мај ка Бла жи ца Рада но вић. 

Мата Рада но вић:

Ко шти ти силе џи је и кри је 
њихо ва име на?

Бла жи ца Рада но вић:

Пре ту че ни смо на кућ ном пра гу
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ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТРАЈ КО ВИЋЕ ИЗ ДЕЧА

Конач но сво ји на сво ме

У општи ни Пећин ци поче ла је испо ру ка гра
ђе вин ског мате ри ја ла избе глич ким поро
ди ца ма у окви ру Реги о нал ног стам бе ног 

про гра ма – пот про је кат 2. У окви ру овог про гра
ма пећи нач кој Општи ни доде ље на су сред ства 
за купо ви ну 13 сео ских кућа мак си мал не вред
но сти до 9.500 евра, као и за купо ви ну гра ђе
вин ског мате ри ја ла у вред но сти од 1.500 евра 
за побољ ша ње усло ва ста но ва ња.

Четво ро чла на поро ди ца Трај ко вић из Деча 
већ седам годи на живе као под ста на ри, те им је 
при о ри тет, како кажу, био уче шће на овом кон
кур су чиме су сво јој поро ди ци обез бе ди ли кров 
над гла вом.

 Мно го нам зна чи јер смо конач но свој на 
сво ме. Од како сам избе гла из Бугој на, ово је 
први пут да имам нешто сво је. Тако ђе, мате ри

јал који смо доби ли иско ри сти ће мо да рено ви
ра мо кућу и обез бе ди мо нашој деци нор мал не 
усло ве за живот. Захвал на сам Коме са ри ја ту 
и Општи ни Пећин ци на помо ћи у реша ва њу 
нашег стам бе ног пита ња – рекла је Гори ца 
Трај ко вић, мај ка дво је мале деце.

Захва љу ју ћи доброј сарад њи Општи не 
Пећин ци са Коме са ри ја том за избе гли це и 
мигра ци је и кон кур си ма на које је пећи нач ка 
локал на само у пра ва апли ци ра ла, 13 избе глич
ких поро ди ца је збри ну то само путем овог кон
кур са, а из Општи не Пећин ци наја вљу ју да ће и 
убу ду ће апли ци ра ти за сред ства на кон кур си
ма Коме са ри ја та, док и послед ња избе глич ка 
поро ди ца у нашој општи ни не буде стам бе но 
збри ну та и у пот пу но сти инте гри са на у локал ну 
зајед ни цу.

ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА
УРБА НИ ЗАМ

Оза ко ње ње
неле гал них 
обје ка та

У скла ду са Зако ном о оза ко
ње њу, гра ђе вин ска инспек ци ја 
општи не Пећин ци извр ши ла је 
попис неле гал них обје ка та на 
тери то ри ји пећи нач ке општи
не, а у току је посту пак доно ше
ња реше ња о руше њу неле гал
них обје ка та која се про сле ђу ју 
општин ском Оде ље њу за урба
ни зам и имо вин ско прав не посло
ве, које на осно ву ових реше ња 
покре ће посту пак оза ко ње ња 
неле гал них обје ка та.

Ових дана гра ђа ни ма општи не 
Пећин ци доста вља ју се на кућ ну 
адре су оба ве ште ња о доку мен та
ци ји коју је нео п ход но да при ба ве 
како би запо че ти про цес оза ко ње
ња неле гал них обје ка та у њихо
вом вла сни штву био при ве ден 
кра ју, а по речи ма начел ни ка пећи
нач ке Општин ске упра ве Жељ ка 
Трбо ви ћа, важно је да гра ђа ни по 
доби ја њу оба ве ште ња у нај кра
ћем року при ку пе потреб ну доку
мен та ци ју и доста ве је Оде ље њу 
за урба ни зам, како њихов зах тев 
за лега ли за ци ју обје ка та не би 
био одба чен, што би за после ди цу 
има ло при нуд но укла ња ње неле
гал но подиг ну тих обје ка та.

 Циљ доне тог Зако на је оза ко
ње ње обје ка та и сто га је изу зет но 
важно да гра ђа ни озбиљ но схва
те оба ве ште ња, при ку пе потреб
ну доку мен та ци ју и оза ко не сво је 
објек те. У про тив ном, Оде ље ње 
за урба ни зам ће бити при мо ра но 
да одба ци зах тев за оза ко ње ње 
и о томе оба ве сти гра ђе вин ског 
инспек то ра, који ће нало жи ти 
руше ње неле гал них обје ка та – 
изја вио је Трбо вић и нагла сио да 
је оза ко ње ње обје ка та у инте ре су 
самих вла сни ка.

КУПИНОВO

Нови кров
за етно кућу 

Ових дана кућа поро ди це Пут
ник у Купи но ву  спо ме ник кул ту ре 
од вели ког зна ча ја и типи чан при
мер народ ног гра ди тељ ства са 
кра ја 18. и почет ка 19. века, доби
ја нови кров. У гене рал ну поправ
ку тршча ног кро ва уло же но је 
укуп но 350.000 дина ра, које је 
обез бе дио Покра јин ски секре та
ри јат за кул ту ру, јав но инфор ми
са ње и одно се с вер ским зајед ни
ца ма, а по речи ма етно ло га Заво
да за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре 
из Срем ске Митро ви це Душан ке 
Стан ко вић у пита њу је мера 
зашти те која се на тршча ним кро
во ви ма спро во ди након 10 годи на 
од поста вља ња.

За општи ну Пећин ци је етно 
кућа у Купи но ву зна чај на и сто га 
што се у њој нала зи седи ште 
Тури стич ке орга ни за ци је општи не 
Пећин ци, а ујед но је и тури стич ки 
лока ли тет који при вла чи све више 
посе ти ла ца.

Уручење материјала продици Трајковић 

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ 

Изград ња инфра струк ту ре 
дово ди нове инве сти то ре
Новим реба лан сом општин

ског буџе та, који су на 
сед ни ци одр жа ној 20. јула 

изгла са ли одбор ни ци Скуп шти
не општи не Пећин ци, при хо ди у 
општин ску касу су уве ћа ни за 35 
мили о на дина ра. Како је обра
зло жио заме ник пред сед ни це 
општи не Пећин ци Зоран Вој кић, 
ова сред ства која ће обез бе ди ти 

Покра јин ска вла да наме ње на су 
про јек ту изград ње при ступ ног 
пута у рад ној зони Сибач, која 
се насла ња на сао бра ћај ну оби
ла зни цу око Пећи на ца.

 Пећи нач ка локал на само у
пра ва је пре неко ли ко дана пот
пи са ла Мемо ран дум о сарад њи 
са потен ци јал ним инве сти то ром 
који је заин те ре со ван за купо ви

ну земљи шта у овој рад ној зони, 
а део дого во ра је да Општи на 
изгра ди 900 мета ра при ступ ног 
пута кроз рад ну зону. За нас је 
ова инве сти ци ја од вели ког зна
ча ја, јер изград њом ове сао бра
ћај ни це отва ра мо за ула га че 
рад ну зону која се про сти ре на 
сто ти нак хек та ра, од којих је 84 
хек та ра у вла сни штву Општи не 
Пећин ци – обја снио је Вој кић.

Одбор ни ци пећи нач ког пар
ла мен та су на истој сед ни ци 
усво ји ли и одлу ку о мак си
мал ном бро ју запо сле них на 
нео д ре ђе но вре ме у систе му 
локал не само у пра ве Општи не 
Пећин ци за 2017. годи ну. Ова 
одлу ка ускла ђе на је са одлу
ком Вла де Репу бли ке Срби је, 
којом је мак си ма лан број запо
сле них на нео д ре ђе но вре ме у 
систе му локал не само у пра ве у 
Општи ни Пећин ци сма њен са 
доса да шњих 196 на мак си мал
но 188 запо сле них на нео д ре ђе
но вре ме.

Заседање локалног парламента
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НЕДЕЉ КО КОВА ЧЕ ВИЋ, ДИРЕК ТОР УПРА ВЕ ЗА КАПИ ТАЛ НА УЛА ГА ЊА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Поу здан парт нер срем ским 
локал ним само у пра ва ма

Одлу ком Покра јин ске вла де 29. 
јуна про шле годи не за дирек то
ра Упра ве за капи тал на ула га

ња АП Вој во ди не поста вљен је Недељ
ко Кова че вић, који је до тада био на 
челу Дирек ци је за изград њу општи не 
Ста ра Пазо ва. 

Упра ва за капи тал на ула га ња АП 
Вој во ди не наста ви ла је да финан си ра 
све запо че те про јек те у претходним 
годинама, попут изград ње Жеже ље вог 
моста, рекон струк ци је и надо град ње 

„Народ ног позо ри шта“ у Субо ти ци, али 
и да у потпуности заврши изград њу и 
опре ма ње здрав стве ног објек та „Каме
ни це 2“.

Осно ва на је са циљем даљег и сна
жни јег еко ном ског, при вред ног, кул тур
ног и поли тич ког раз во ја Вој во ди не 
кроз ула га ње у рав но ме ран и одр жив 
раз вој вој во ђан ских општи на. Финан
си ра ње про гра ма и про је ка та од зна
ча ја за Вој во ди ну јесте начин да 
нераз ви је не вој во ђан ске општи не 

изгра де и рекон стру и шу шко ле и путе
ве, изгра де водо вод ну и кана ли за ци о
ну мре жу, бици кли стич ке ста зе и тро
то а ре, спорт ске хале, домо ве кул ту ра, 
а да вели ке и раз ви је не општи не, са 
додат ним сред стви ма, ускла де раз вој 
инфра струк ту ре са нара слим потре
ба ма при вре де и пове ћа ног бро ја ста
нов ни ка, здрав стве них, обра зов них и 
кул тур них инсти ту ци ја, а све са јед
ним циљем бољи живот гра ђа на Вој
во ди не.

Финан си ра ње 
про је ка та

од зна ча ја за 
Вој во ди ну

јесте начин
да вој во ђан ске 

општи не изгра де 
и рекон стру и шу 
шко ле и путе ве, 

изгра де
водо вод ну и 

кана ли за ци о ну 
мре жу,

бици кли стич ке 
ста зе и

тро то а ре, 
спорт ске хале, 

домо ве кул ту ра

Недељко Ковачевић
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М НОВИ НЕ: Пре годи ну дана сте 
поста вље ни за дирек то ра Упра ве за 
капи тал на ула га ња. Чини се да 
прет ход на гар ни ту ра вла сти није 
пре ви ше ула га ла у Срем? 

НЕДЕЉ КО КОВА ЧЕ ВИЋ: Ситу а ци ја 
се раз ли ко ва ла од општи не од општи
не. Тако су на при мер општи не Рума и 
Инђи ја и Град Срем ска Митро ви ца од 
осни ва ња Фон да за капи тал на ула га
ња па до сада доби ле од 1,6 до 1,8 
мили јар ди дина ра. Шид је добио око 
800 мили о на дина ра, Ириг је добио 
750 мили о на дина ра, а Пећин ци 550 
мили о на. Ста ра Пазо ва је доби ла 500 
мили о на дина ра, од тога је 300 мили о
на оти шло на фамо зни базен. Дола зим 
из општи не Ста ра Пазо ва, тако да сам 
упо знат са тамо шњом ситу а ци јом. Ако 
упо ре ди мо базен у Ста рој Пазо ви са 
базе ни ма у Сур ду ку који су кошта ли 

дупло мање, а има ју дупло више функ
ци ја, све сам вам рекао. Базен у Ста рој 
Пазо ви има неку упо треб ну вред ност, 
али све су то деч ји базе ни. Рума, Инђи
ја и Срем ска Митро ви ца су изгле да 
биле миље ни це режи ма, пошто је у то 
вре ме у тим општи на ма и у Покра ји ни 
била ком па ти бил на власт. Прет по ста
вљам да су то кри те ри ју ми који су 
одре ђи ва ли коли ко ће нов ца оти ћи у 
коју општи ну и да су апли ци ра ли са 
про јек ти ма за које су мисли ли да су 
капи тал ни у њихо вим сре ди на ма. 

Био сам на челу Дирек ци је за изград
њу општи не Ста ра Пазо ва чети ри годи
не и у Упра ви нисмо могли ништа да 
пип не мо, није било шан се да доби је мо 
„жуте бан ке“. Овде смо посла ли 10 
врхун ских про је ка та, а ника да нисмо 
доби ли одго вор због чега нам сред ства 
нису одо бре на. Што зна чи да је про је
ка та било, међу тим нису хте ли да дају 
сред ства. И то могу одго вор но да твр
дим, зато што сам био директ но уче
сник све га тога. Веро ват но због дру ге 
поли тич ке опци је ми нисмо доби ли 
ништа. У дру гим општи на ма прет по
ста вљам да су се води ли истим кри те
ри ју ми ма, у зави сно сти ко је на вла сти. 
Не видим ја ту ништа лоше, али је тре
ба ло да и дру ге општи не доби ја ју сред
ства. Упра ва није сред ства рас по ре ђи
ва ла како тре ба и дале ко од тога да је 
пра ћен рав но ме ран раз вој Вој во ди не. 

Упра ва за капи тал на ула га ња је и 
осно ва на са циљем даљег и сна жни
јег еко ном ског, при вред ног, кул тур
ног и поли тич ког раз во ја Вој во ди не 
кроз ула га ње у рав но ме ран и одр
жив раз вој вој во ђан ских општи на.

Коли ко су ква ли тет ни про јек ти 
локал них само у пра ва?

Општи не су доста заин те ре со ва не 
за доби ја ње сред ста ва, али им је јако 
сла ба реа ли за ци ја. Они све хоће, 
међу тим про јек ти и доку мен та ци ја су 
им лоши. На рас по ла га њу су им запо
сле ни у Упра ви за капи тал на ула га
ња, доста им пома же мо. Мислим да 
су се већ раз ма зи ле што се мене 
тиче, јер су сред ства доби ли сви, јер 
смо сви ма доступ ни и сви оче ку ју да 
доби ју. Осла ди ло им се и сада би да 
доби ју по сва ком кон кур су. Коли ко ће 
у томе успе ти, зави си од њих самих. 

Мишље ња сам да би у наред ном 
пери о ду тре ба ло да се види са чел ни
ци ма општи на да се у сва кој општи ни 
раде капи тал ни про јек ти, неки пут, 
вртић, шко ла, амбу лан та, водо вод на 
или кана ли за ци о на мре жа. На опре
ма ње инду стриј ске зоне даје мо посе
бан акце нат, како бисмо били спрем
ни за дово ђе ње како дома ћих тако и 
стра них инве сти то ра, што само по 
себи под ра зу ме ва запо шља ва ње, да 
људи има ју где да раде, да оста ју у 
сво јим сре ди на ма, пла ћа ју порез и 
онда има реал ног осно ва да се у тим 
сре ди на ма и ради нешто. 

Раз вој инду стриј ских
зона при о ри тет

Ста ра Пазо ва је
тре нут но вели ко

гра ди ли ште, ради се 
петља на изла зу са 
ауто  пута код Нове 
Пазо ве, кру жни ток 

код Нове Пазо ве који 
финан си ра Упра ва за 
капи тал на ула га ња, а 
гра де се и два кру жна 
тока код Куће фуд ба ла

M NOVINE :

Обилазак радова на изградњи кружног тока код Нове Пазове
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Сада је ситу а ци ја дру га чи ја и сви 
кажу да је то зато што је Срп ска 
напред на стран ка на вла сти како по 
општи на ма и гра до ви ма, тако и у 
Покра ји ни и Репу бли ци. Али ја могу да 
вам кажем да је и дру га чи ја ситу а ци ја, 
ми бисмо дава ли сред ства сви ма који 
има ју добре про јек те. Општи не су те 
које дају пред ло ге, које пра ве про јек те 
и одре ђу ју при о ри те те који су њима 
бит ни. 

У послед њих седам месе ци Упра
ва је подр жа ла про јек те свих седам 
срем ских локал них само у пра ва. 
Захва љу ју ћи томе Срем је тре нут но 
јед но вели ко гра ди ли ште. 

У шид ској општи ни финан си ра ли 
смо изград њу водо вод не мре же у 
Соту, финан си ра мо изград њу при ступ
них сао бра ћај ни ца у инду стриј ској 
зони, а доби ли су и сред ства за радо
ве у Кул тур но обра зов ном цен тру. У 
Соту је завршена изгра дња водо вод не 
мре же, ради се у КОЦу, а уско ро почи
њу радо ви и у инду стриј ској зони. 
Општи на Шид је за реа ли за ци ју ова 
три про јек та од Упра ве за капи тал на 
ула га ња добила око 40 мили о на дина
ра. 

Што се Гра да Срем ска Митро ви ца 
тиче, пре по зна ли смо под во жњак као 
зна чај ну инве сти ци ју и доде ли ли смо 
овој локал ној само у пра ви 90 мили о на 
дина ра за послед њу фазу изград ње 
под во жња ка. У пита њу је кру ци ја лан 
про је кат како за гра ђа не, тако и за раз
вој при вре де. Дра го ми је да посто је 
капи тал ни про јек ти који се реа ли зу ју у 
Вој во ди ни и које ми може мо да финан
си ра мо. Тако ђе су Срем ској Митро ви

ци одо бре на и сред ства за наста вак 
изград ње кана ли за ци је у Лаћар ку. 

Општи на Рума је доби ла сред ства за 
Дом здра вља за набав ку меди цин ског 
апа ра та. Били смо на састан ку са 
пред сед ни ком Општи не Рума Сла ђа
ном Ман чи ћем и мислим да они има ју 
доста добрих про је ка та. Пред сед ник 
Ман чић ради одлич но, раз ви ја ју при
вре ду и доста ула жу у инфра струк ту ру.  

Инђи ји смо доде ли ли 33 мили о на 
дина ра за опре ма ње инду стриј ске 
зоне, а они су тако ђе са 50 одсто соп
стве них сред ста ва финан си ра ли те 
радо ве. Са руко вод ством инђиј ске 
општи не смо раз го ва ра ли на тему 
спорт ске хале и фабри ке воде. Они 
код нас има ју 75 мили о на за наста вак 
изград ње спорт ске хале и мислим да 
ћемо до кра ја годи не наста ви ти радо
ве на том про јек ту. 

Који про јек ти су подр жа ни у ири
шкој, ста ро па зо вач кој и пећи нач кој 
општи ни?  

Ста ра Пазо ва је тре нут но вели ко 
гра ди ли ште, ради се петља на изла зу 
са ауто  пута код Нове Пазо ве, кру жни 
ток код Нове Пазо ве који финан си ра 
Упра ва за капи тал на ула га ња, а гра де 
се и два кру жна тока код Куће фуд ба
ла и те радо ве финан си ра Општи на. 
Од Упра ве је општи на Ста ра Пазо ва 
доби ла 26 мили о на дина ра за кру жну 
рас кр сни цу и пет мили о на за ултра
звуч ни апа рат за Дом здра вља. И опет 
је ова општи на, без обзи ра на све, 
доби ла нај ма ње сред ста ва у одно су 
на оста ле срем ске локал не само у пра
ве. Апли ци ра ли су сада са новим про
јек ти ма и надам се да ће доби ти сред
ства за наста вак раз во ја општи не. Ми 
смо тек годи ну дана на вла сти и сигур

У општи ни Ириг
смо финан си ра ли 

бици кли стич ку ста зу 
од Ири га до Хопо ва, 
сана ци ју локал ног 

пута на Фру шкој гори 
од Ири шког вен ца

до Нор це ва, сана ци ју 
кро ва објек та

Деч је уста но ве 
„Радост“ у Ири гу и

рекон струк ци ју
и адап та ци ју род не 

куће Бори сла ва
Михај ло ви ћа Михи за. 

До сада су доби ли 
око 71 мили он дина ра

У току је реконструкција Михизове родне куће у Иригу
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но је да ћемо рав но мер но раз ви ја ти 
Срем, зави сно од зна ча ја про јека та.

У општи ни Ириг смо финан си ра ли 
бици кли стич ку ста зу од Ири га до Хопо
ва, сана ци ју локал ног пута на Фру шкој 
гори од Ири шког вен ца до Нор це ва, 
сана ци ју кро ва објек та Деч је уста но ве 
„Радост“ у Ири гу и рекон струк ци ју и 
адап та ци ју род не куће Бори сла ва 
Михај ло ви ћа Михи за. До сада су доби
ли око 71 мили он дина ра.

Општи на Пећин ци од фор ми ра ња 
Упра ве за капи тал на ула га ња пре две 
године, када је постала правни 
следбеник Фонда за капи тал на ула га

ња па до ове годи не није доби ла 
ништа. Сада смо им дали новац по 
два про јек та, за сао бра ћај ни цу Шима
нов ци – Срем ски Миха љев ци и за 
изград њу водо вод не мре же у Обре жу, 
укуп на вред ност ових про је ка та је око 
58 мили о на дина ра. Доби ја ће и даље, 
али мора ју да има ју про јек те. 

До сада је 42 од 45 локал них само у
пра ва у Вој во ди ни доби ло сред ста ва, 
а сред ства нису доби ле општи не Ада, 
Жити ште и Нова Црња јер нису има ле 
пот пу ну кон кур сну доку мен та ци ју. 

Путу је те по Вој во ди ни, упо зна ти 
се са ситу а ци јом у свих 45 локал них 
само у пра ва. Који су нај ве ћи про
бле ми и за шта општи не нај че шће 
тра же сред ства од Упра ве за капи
тал на ула га ња?  

Општи не нај ви ше апли ци ра ју за 
кана ли за ци ју и ту је нај ве ћи про блем. 
Шко ле јесу у лошем ста њу, али се 
локал не вла сти ипак сна ђу да обез бе
де сред ства за рекон струк ци ју. По 
мени је нај го ра ситу а ци ја у бол ни ца
ма, јер ту коли ко год да се уло жи као 
да ула же мо у буре без дна. Мили јар ду 
и 400 мили о на је уло же но у здрав ство, 
а про бле ма је и даље пуно. Ни пут на 
инфра струк ту ра није сјај на. Увек апе
лу јем на пред став ни ке гра до ва и 
општи на да се добро спре ме, да има ју 
добре про јек те, да добро сагле да ју 
ста ње и при о ри те те у сво јим општи на
ма. Ми смо им поу здан парт нер. Само 
зави си од сте пе на коо пе ра тив но сти и 
ажур но сти да се  реа ли зу је то што се 
дого во ри мо. Ми неће мо касни ти и тако 
тре ба да се пона ша ју и наши парт не ри 
у општи на ма и гра до ви ма и мислим да 
резул тат неће изо ста ти. 

Биља на Села ко вић

Пред сед ник Покра јин ске вла де 
Игор Миро вић и дирек тор Упра ве за 
капи тал на ула га ња Вој во ди не 
Недељ ко Кова че вић уру чи ли су 24. 
јула уго во ре пред став ни ци ма гра до
ва, општи на, здрав стве них инсти ту
ци ја и инсти ту ци ја соци јал не зашти
те, које су оства ри ле пра во на бес по
врат на сред ства на јав ним кон кур си
ма Упра ве за капи тал на ула га ња Вој
во ди не.

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма, пред
сед ник Покра јин ске вла де Игор Миро
вић је рекао да је након усва ја ња 
реба лан са покра јин ског буџе та, 
Покра ји на у вео ма крат ком року успе
ла да рас пи ше кон кур се за доде лу 
ових сред ста ва и да су, све га три 
дана након закљу че ња кон кур са при
пре мље ни уго во ри, вред ни бли зу 800 
мили о на дина ра. На тај начин, кроз 
добру орга ни зо ва ност и коор ди на ци ју 
на покра јин ском нивоу, пока за на је 

ефи ка сност у раду када је реч о реа
ли за ци ји вели ких јав них инве сти ци ја 
на тери то ри ји Вој во ди не. Миро вић је 
пору чио кори сни ци ма ових бес по
врат них сред ста ва да и они буду што 
ефи ка сни ји у  крај њој реа ли за ци ји 
про је ка та, као и да на вре ме при пре
ма ју про јек те за нови кон курс који ће 
бити рас пи сан или кра јем ове, или на 
самом почет ку наред не годи не.

Покра ји на је опре де ли ла 
791.539.310 дина ра за 25 про је ка та 
на тери то ри ји 22 локал не само у пра
ве, чија реа ли за ци ја ће допри не ти 
рав но мер ном и бржем раз во ју Вој во
ди не. Сред ства су доде ље на за 
финан си ра ње и суфи нан си ра ње про
је ка та у обла сти ма сао бра ћај не 
инфра струк ту ре, водо снаб де ва ња и 
зашти те вода, локал ног и реги о нал
ног еко ном ског раз во ја, обра зо ва ња, 
здрав стве не зашти те и соци јал не 
зашти те.

Кон кур си Упра ве

Општи на Шид је
за реа ли за ци ју три 

про јек та од Упра ве за 
капи тал на ула га ња 

добила око
40 мили о на дина ра

Изградња водоводне мреже у Соту је при крају
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САСТА НАК СА НОВИМ ПРЕД СЕД НИ ЦИ МА САВЕ ТА МЕСНИХ ЗАЈЕД НИ ЦА

Ана ли за про бле ма
и пла но ви рада
Први саста нак ново и за бра них 

пред сед ни ка саве та месних 
зајед ни ца у рум ској општи ни са 

пред сед ни ком Сла ђа ном Ман чи ћем 
одр жа ни су 17. јула у Град ској кући. 
Избо ри за чла но ве саве та одр жа ни су 
за свих 20 месних зајед ни ца у рум ској 
општи ни 25. јуна. Међу новим пред
сед ни ци ма има и оних који су већ били 
на тој функ ци ји, али је и нових који се 
први пут суо ча ва ју са оба ве за ма које 
таква функ ци ја носи.

То је била при ли ка да се ана ли зи ра ју 
тре нут не потре бе и про бле ми месних 
зајед ни ца које нај пре тре ба реша ва ти, 
а нај че шће је било речи о инфра струк
тур ним радо ви ма, одр жа ва њу зеле ни
ла и про бле ми ма веза ним за ства ра ње 
дивљих депо ни ја.

Сла ђан Ман чић је пред сед ни ке 
месних зајед ни ца прво упо знао са про
јек ци јом буџе та и пла ни ра ним циље
ви ма до кра ја ове годи не. Он је ука зао 
пред став ни ци ма месних зајед ни ца да 
су они први покре та чи све га што би 
тре ба ло да се ради у гра ду и сели
ма, а да ће локал на само у пра ва дати 
потреб ну подр шку и обез бе ди ти сред
ства за финан си ра ње.

Нарав но, мно ги про јек ти се могу 
финан си ра ти и са виших нивоа вла сти 
и зато рум ска општи на оче ку је да јој се 
на неко ли ко кон кур са одо бре и таква 
сред ства.

 Пла ни ра мо рекон струк ци ју две ули
це у Буђа нов ци ма, а про це ње на вред

ност радо ва је око 50 мили о на дина ра. 
Тај посао би финан си ра ли сред стви ма 
Упра ве за капи тал на ула га ња АПВ. 
Међу тим, ми смо кон ку ри са ли са мно
го про је ка та, тако да ћемо, када се кон
кур си завр ше, више зна ти у које наме
не ћемо уло жи ти сред ства, да ли ће то 
бити асфал ти ра ње, расве та, изград ња 
врти ћа или нешто дру го  рекао је Сла
ђан Ман чић и додао да дру га поло ви
на годи не доно си зна чај не про јек те за 
општи ну. 

 За неких неде љу дана рас пи са ће
мо тен дер за изград њу пре чи ста ча. 

Изве стан је и тен дер за рекон струк
ци ју Глав не ули це, наста ви ће мо и са 
теку ћим одр жа ва њем. План нам је да 
ура ди мо тро то ар у Инду стриј ској ули
ци, јер ту, у фабри ка ма у рад ној зони 
ради око 2.000 људи. Нема тро то а ра, 
ни бици кли стич ке ста зе и пре све га из 
без бед но сних раз ло га је потреб но уре
ди ти тај део гра да. Део сред ста ва који 
оста не неис ко ри шћен пре у сме ри ће мо 
на тро то а ре у сео ским месним зајед
ни ца ма  рекао је пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић.

С. Џакула

Први саста нак са пред сед ни ци ма саве та месних заједница

ЈП „КОМУ НА ЛАЦ“ 

Купље но 25 кон теј не ра
Рум ски „Кому на лац“ је купио 25 нових 

метал них кон теј не ра који ће заме ни
ти ста ре и дотра ја ле и за ту наме ну је 

издво ји о из соп стве них сред ста ва мили он 
дина ра.

Нови кон теј не ри биће поста вље ни у 
Насе љу Тивол, код Дома здра вља и у цен
тру гра да.

У овом јав ном пред у зе ћу пла ни ра ју 
набав ку нове туре кон теј не ра поло ви ном 
сеп тем бра. 

 План нам је да купи мо изме ђу 25 и 40 
кон теј не ра, тако ђе из соп стве них сред ста
ва. Са новом набав ком бисмо успе ли да 
заме ни мо све дотра ја ле кон теј не ре како 
у гра ду, тако и сели ма. Локал на само у пра
ва је пре шест месе ци помо гла са већим 
бро јем кон теј не ра које смо тада и рас по ре

ди ли у сео ске месне зајед ни це, тако да су 
потре бе за новим кон теј не ри ма изра же ни
је, пре све га у гра ду, у стам бе ним згра да
ма  каже помоћ ник дирек то ра за тех нич ка 
пита ња Жељ ко Дошен.

Воји слав Мио ко вић, шеф Каби не та пред
сед ни ка је при ли ком посе те ЈП „Кому на
лац“ изра зио задо вољ ство што локал на 
само у пра ва има јав но пред у зе ће као што 
је ово, које вео ма успе шно послу је и има 
могућ но сти да спо стве ним сред стви ма 
финан си ра ју одре ђе не набав ке опре ме. 

 Рум ска општи на је увек спрем на да 
помог не свим јав ним пред у зе ћи ма. Ипак, 
овај при мер „Кому нал ца“ пока зу је да има
мо јав на пред у зе ћа која могу да од сво јих 
при хо да уна пре ђу ју ниво пру жа ња услу га  
рекао је Воји слав Мио ко вић. С. Џ. 

Нови кон теј не ри у „Кому нал цу“
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ГРАД СКИ ТРГ

Добро вољ но 
дава ње крви

У окви ру лет ње кам па ње 
при ку пља ња крви тран сфу зи
о мо бил Инсти ту та за тран
сфу зи ју крви Срби је био је на 
Град ском тргу у Руми 18. јула 
у вре ме ну од 11 до 17 часо ва.

Румља ни су, већ по тра ди
ци ји, међу нај број ни ји ма када 
је ова лет ња кам па ња у пита
њу  лане је при ку пље но 105 
једи ни ца крви. Ове годи не се 
ода зва ло 109 гра ђа на, а крв 
је узе та од њих 96  међу 
њима је и 38 који су по први 
пут дали крв.

Радо ван ка Попо вић Јан ко
вић, струч на сарад ни ца у 
Црве ном крсту Рума каже да 
је ова акци ја зна чај на због 
тер ми на када се одр жа ва  у 
лет ње вре ме када су неста
ши це крви нај и зра же ни је.

Спорт ски цен тар је и ове 
годи не свим дава о ци ма 
покло нио по ула зни цу за 
базен.

Мото ово го ди шње лете ње 
акци је је „Неко ли ко ваших 
мину та је нечи ји цео живот. 
Нађи те вре ме на за хума
ност“, а Инсти тут ову акци ју 
орга ни зу је по 13. пут. У Руми 
је ове годи не реа ли зо ва на 
осми пут.

С. Џ.

ПОЉОПРИВРЕДА 

Уре ђе ње атар ских путе ва 

У рум ској општи ни су запо че ли радо ви 
на уре ђе њу атар ских путе ва  реч је о 
шест атар ских путе ва  три су у Жар

ков цу, два у Буђа нов ци ма и један у Пла ти
че ву. 

Радо ве финан си ра локал на само у пра ва 
уз помоћ Покра јин ске вла де  Секре та ри ја
та  за пољо при вре ду.

Радо ви су запо че ли 21. јула наси па њем 
атар ских путе ва у Жар ков цу, а поче так 
радо ва је оби шао и пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић.

 Укуп на вред ност је око 20 мили о на 
дина ра, а од Секре та ри ја та смо доби ли 7,5 
мили о на дина ра. Од ове суме 15 мили о на 
дина ра иде на уре ђе ње атар ских путе ва, 
а три мили о на смо при пре ми ли за уре ђе
ње отре си шта  одно сно асфалт ног дела, 
како на овим атар ским путе ви ма, тако и у 
делу путе ва у Вог њу и Руми. Има ју ћи у виду 
про шлу годи ну, реч је о гото во дупло већим 

сред стви ма за ову наме ну  рекао је Сла ђан 
Ман чић.

Поме ну ти радо ви би тре ба ло да се окон
ча ју за две неде ље, тако да би се спрем но 
доче ка ли јесе њи радо ви на њива ма.

Пара лел но са овим, у току су и радо ви на 
изград њи пута ка пар це ли која је про да та 
бео град ској фир ми „Сино фарм“. 

 Они су купи ли пар це лу од 1,5 хек та ра у 
бли зи ни „Ново град ње“, а ми смо се оба ве
за ли да изгра ди мо пут чија је дужи на око 
280 мета ра. У овој фир ми би посао тре ба ло 
да доби је сто ти нак рад ни ка, а тре ба ла би 
да поч не са радом наред не годи не  иста као 
је пред сед ник Ман чић.

У току је и заме на и поста вља ње сао бра
ћај них зна ко ва на под руч ју целог гра да, како 
би сао бра ћај био без бед ни ји, а пут ни прав
ци обе ле же ни. За то је обез бе ђе но гото во 
два мили о на дина ра.

С. Џ.

Обилазак радова у Жар ков цу

РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Пред ста ве и про јек ци је фил мо ва

У окви ру Кул тур ног лета рум ска 
публи ка је има ла при ли ку да 18. 
јула про ве де део лет ње вече ри са 

глум цем Јови цом Јаши ном. Он је извео 
пред ста ву „Глу мац је глу мац“  један колаж 
про грам сачи њен од пое зи је, већим делом 
пове ће не Вој во ди ни, али и дело ва књи ге 
„Писме из Срби је“.

Музич ка коме ди ја „Брак, у ства ри 
љубав“ била је на репер то а ру дан касни је. 

Одр жа на је у вели кој дво ра ни пред око 
250 посе тиоца.

У Зави чај ном музе ју 20. јуна је ова уста
но ва у сарад њи са Удру же њем Срем 
филм орга ни зо ва ла про јек ци је награ ђе
них фил мо ва са „Срем филм феста“  при
ка за на су чети ри фил ма: аме рич ки „Плен“, 
„Котор 3Д Музеј“ из Црне Горе, „Скри ве но 
вино  путо ва ње, Илок“ и холанд ски „Било 
јед ном пре дрве та“. 
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ДР ЖИВ КО ВРЦЕЉ, ДИРЕК ТОР ОПШТЕ БОЛ НИ ЦЕ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Пре те ра на штед ња шко ди 
здра вљу уста но ве

Захва љу ју ћи дирек то ру 
др Жив ку Врце љу, 
Општа бол ни ца у 

Срем ској Митро ви ци ста ла 
је на сво је ноге. Ова здрав
стве на уста но ва је поно во 
акре ди то ва на, а доби ја њем 
акре ди та ци је на пери од од 
седам годи на Бол ни ца је 
потвр ди ла да испу ња ва 
све нео п ход не стан дар де 
који се одно се на ква ли тет 
пру же них услу га и без бед
ност паци је на та.

 Сер ти фи кат о акре ди та
ци ји је плод нашег рада у 
циљу пости за ња резул та та 
који задо во ља ва ју висо ке 
стан дар де и оце не за доби
ја ње сер ти фи ка та од стра
не Аген ци је за акре ди та ци
ју здрав стве них уста но ва 
Срби је. Нама сва ке годи не 

сле ди кон тро ла и зато 
мора мо да одр жи мо и 
побољ ша мо ниво пру жа ња 
здрав стве них услу га нашим 
гра ђа ни ма. Не сме мо да се 
опу сти мо, мора мо и даље 
да ради мо, да наба ви мо 
нову опре му, сер ви си ра мо 
посто је ћу, да побољ ша мо 
ефи ка сност зака зи ва ња 
пре гле да, као и ква ли тет 
рада и еду ка ци ју наших 
рад ни ка – изја вио је др 
Жив ко Врцељ.

Општа бол ни ца, која је 
доби ла акре ди та ци ју на 
седам годи на из 18 раз ли
чи тих акре ди та ци о них 
обла сти, је потвр ди ла 
дефи ни тив но да испу ња ва 
све нео п ход не стан дар де 
који се одно се на ква ли тет 
пру же них услу га и без бед

ност паци је на та. При оце
њи ва њу уста но ва није 
доби ла нијед ну оце ну 
испод четвор ке што се тиче 
без бед но сти које су еле
мен тар не за уста но ву, а 
оце ње но је 54 раз ли чи та 
кри те ри ју ма. 

Да би уоп ште доби ли 
акре ди та ци ју, Бол ни ца је 
мора ла да уло жи сред ства 
у бол нич ки при јем. 

 Бол нич ки при јем је био 
доста запу штен и био је 

црна тач ка у оце њи ва њу. 
Тако да смо бол нич ки при
јем про стор но сре ди ли, 
наба ви ли смо један покрет
ни респи ра тор и дефи бри
ла тор, мони то ре, кре ве те 
за опсер ва ци ју, цен трал не 
дово де гасо ва. Кадров ски 
смо оја ча ли бол нич ки при
јем, како би се рад могао 
аде кват но орга ни зо вати – 
наво ди др Врцељ.

Бол нич ки при јем је место 
где се при ма ју и збри ња ва

Др Жив ко Врцељ

Ова здрав стве на уста но ва је поно во 
акре ди то ва на, а доби ја њем акре ди та
ци ја на пери од од седам годи на Бол
ни це је потвр ди ла да испу ња ва све 
нео п ход не стан дар де који се одно се 
на ква ли тет пру же них услу га и без
бед ност паци је на та
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ју паци јен ти који ма је нео п
ход на хит на меди цин ска 
помоћ. Ту се оба вља ју пре
гле ди паци је на та и кон сул
та ци је спе ци ја ли ста раз ли
чи тих меди цин ских гра на и 
у зави сно сти од сте пе на и 
тежи не повре да или ста ња, 
доно се одлу ку о хоспи та ли
за ци ји.

Митро вач ка Бол ни ца је 
данас међу сред ње опре
мље ним бол ни ца ма у 
Срби ји. За раз ли ку од вре
ме на када је била на злом 
гла су, ситу а ци ја се знат но 
попра ви ла. У кључ ним 
амбу лан та ма уве ден је 
попо днев ни рад, па тако 
интер ни стич ка амбу лан та 
ради цео дан, у хирур шкој и 
орто пед ској амбу лан ти 
посто је дежур ства који ма 
се покри ва ју хит ни слу ча ји, 
ради о лог ради и попод не. 
Ултра звуч ни пре гле ди се 
раде у две сме не јер је пуно 
паци је на та.

Што се апа ра ту ре тиче, 
недав но је попра вљен ЦТ 
апа рат, међу тим како наво
ди дирек тор Бол ни це, честа 
поправ ка рен гент ских цеви 
за ЦТ апа рат није реше ње, 
и бол ни ци је дефи ни тив но 
потре бан нови ЦТ апа рат.

 Посто је ћи ЦТ апа рат 
није мно го стар, али је 
заста ре ли модел. Купљен 
је 2008. годи не, а про из ве
ден је 2006. То је један од 
ста ри јих моде ла и за њих 
више не посто је ори ги нал
ни дело ви, већ се угра ђу ју 
репа ри ра ни дело ви. Покра
ји на као осни вач Бол ни це је 
дала вели ке паре за 
поправ ку ЦТ апа рат од којег 
леба нема. Нама је потре
бан нов ЦТ апа рат и њего ва 
набав ка ће нам бити при о

ри тет у наред ном пери о ду. 
Недав но смо доби ли нови 
ултра звуч ни апа рат пре ко 
кон кур са Покра јин ске вла
де и он се нала зи у слу жби 
ради о ло ги је. Тре ба ли смо 
да доби је мо и један сте ри
ли за тор, али нисмо могли 
да га купи мо, јер сте ри ли
за тор који нам је био пону
ђен био је веће сна ге него 
што може да под не се наша 
тра фо ста ни ца. На нашу 
тра фо ста ни цу су при кљу
че ни и Завод за јав но здра
вље и Дом здра вља. Међу
тим, иза шао је нови кон
курс, тако да ћемо сада 
кон ку ри са ти за два ста би
ли за то ра мањег капа ци те та 
које наша стру ја може да 
под не се. Нада мо се да 
ћемо наба ви ти и мотор ни 
систем за орто пе ди ју, а у 
пре го во ри ма смо око доби

ја ња сани тет ског вози ла, 
које би тре ба ли да доби је
мо пре ко Мини стар ства 
здра вља на рачун мигра на
та – наво ди др Жив ко 
Врцељ.

Посто ји и даље про блем 
са сани тет ским пре во зом, 
јер Бол ни ца нема оде ље
ње за сани тет ски тран
спорт. Наи ме, када је 2008. 
Здрав стве ни цен тар дељен 
на Бол ни цу и Дом здра
вља, сва сани тет ска вози
ла и сви воза чи су при па ли 
Дому здра вља и њихо вој 
слу жби Хит не помо ћи, а 
Бол ни ца их је услу жно 
кори сти ла. 

 Про шлог јуна је настао 
про блем јер је Дом здра
вља пла тио казну због пла
ћа ња пре ко вре ме них сати 
људи ма који раде са скра
ће ним рад ним вре ме ном, 
што по зако ну није дозво
ље но. Међу тим, ствар но 
ста ње на тере ну не одго ва
ра закон ским уред ба ма. 
Сада се поно во ради на 
спа ја њу Дома здра вља и 

Бол ни це, како би се сма
њи ла адми ни стра ци ја. Ако 
до тога дође, Бол ни ца ће 
поно во моћи да кори сти 
ком плет не услу ге оно га 
што има Дом здра вља, 
попут сани те та, тако да би 
то било реше ње тог про
бле ма – каже дирек тор 
митро вач ке Бол ни це.

Бол ни ца има око 900 
запо сле них, а по кадров
ском пла ну тре ба да има 
931. То зна чи да је мање 
запо сле них, али има ју про
блем са струк ту ром кадро
ва. 

На кра ју др Жив ко Врцељ 
каже:

 Пре по ру ка за штед њом 
јесте, али пре тера на штед
ња у здрав ству није добра. 
Штед ње мора бити јер се 
мно го раси па ло. Потро
шња у здрав ству мора бити 
раци о нал на, али пре те ра
на штед ња шко ди здра вљу 
уста но ва и онда се то одра
жа ва на здра вље паци је на
та.  

   Биља на Села ко вић

Митро вач ка бол ни ца, као 
и дру ге здрав стве не уста
но ве у Срби ји се суо ча ва 
са одли вом кадро ва. Тре
нут но су у Бол ни ци дефи
ци тар ни орто пе ди и ради о
ло зи. 

 Нажа лост кадро ви нам 
се сма њу ју, одла зе нам 
људи, мањим делом лека
ри, а већим делом меди
цин ски тех ни ча ри у ино
стран ство. Људи одла зе 

тамо где им је боље. 
Месеч но дво је тро је оде, а 
ми за сва ко упра жње но 
рад но место мора мо да 
тра жи мо сагла сност Мини
стар ства здра вља. Мини
стар ство нам је обе ћа ло 34 
меди цин ске сестре и девет 
лека ра за стал но за 2017. 
годи ну, а реа ли зо ва но је до 
сада осам сеста ра и два 
лека ра – под се ћа др 
Врцељ. 

Пре ма инфор ма ци ја ма 
до којих су М нови не 
дошле, гине ко ло зи др Дра
ган Мало ба бић и др Слав ко 
Арба нас су дали отка зе. О 
томе дирек тор каже: 

 Они јесу дали отка зе, 
али их ја нисам пот пи сао 
јер мислим да им није 
памет но то што раде. 
Посто је нару ше ни међу
људ ски одно си на гине ко
ло ги ји, али то дати ра из 
вре ме на пре мог дола ска 
на чело Бол ни це. Нару ше
ни међу људ ски одно си 
дати ра ју још од 2005. годи
не изме ђу др Маџи ћа и др 
Мало ба би ћа, а др Арба нас 

се соли да ри сао са др 
Мало ба би ћем, јер сма тра 
да посто је лоши међу људ
ски одно си које не може он 
да трпи. 

Раз го ва рао сам са обо ји
цом и рекао им да им та 
одлу ка није памет на, да то 
није добро за бол ни цу без 
обзи ра што гине ко ло зи 
нису дефи ци тар ни, има мо 
довољ но спе ци ја ли ста. Рат 
тра је око 12 годи на, молио 
сам их да се то реши, да се 
кул тур но раз го ва ра на 
нивоу инте лек ту а ла ца, али 
не може те ви баш свим 
људи ма све обја сни ти – 
сма тра др Врцељ.

Одлив кадр о ва

„Рат“ гине ко ло га

Сре ђен бол нич ки при јем
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ДЕСЕ ТА МЕЂУ НА РОД НА УМЕТ НИЧ КА КОЛО НИ ЈА У КРЧЕ ДИ НУ

Сигур на кућа за умет ни ке
Jубиларна 10. Међу на род на умет нич

ка коло ни ја све ча но је отво ре на 20. 
јула и тра ја ла је до 23. јула, у Дому 

поро ди це Јак шић у Крче ди ну. Тра ди ци о
нал ну Коло ни ју, отво ри ли су сли кар 
Милу тин Дедић и писац Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Мати це Срп ске. У све ча ном 
отва ра њу уче ство вао је и пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак, пред
став ни ци Секре та ри ја та за кул ту ру и 
инфор ми са ње Вој во ди не и пред став ни ци 
Мини стар ства спољ них посло ва Репу
бли ке Срби је, те пред став ни ци дипло
мат ског кора у Срби ји. 

 Коло ни ја у Дому поро ди це Јак шић 
пре ва зи шла је окви ре општи не Инђи ја и 
дефи ни тив но је нешто што нас при ка зу је 
у неком дру гом све тлу. Про шле годи не 
смо обе ћа ли да ћемо све више ула га ти у 
мла де и кул ту ру, мислим да је баш Коло
ни ја у Крче ди ну нај бо љи пока за тељ да 
смо то обе ћа ње испу ни ли. Сред ства која 
смо издво ји ли гово ре довољ но о томе да 
ми жели мо да Инђи ја буде општи на која 
ће има ти под јед нак раз вој кул ту ре, спор
та, при вре де и све га оно га што је нама 
бит но  иста као је Вла ди мир Гак, пред
сед ник Општи не Инђи ја на отва ра њу 10. 
Међу на род не умет нич ке коло ни је у Крче
ди ну.

Током неколико дана на оброн ци ма 
Фру шке горе, сли ка ло је и ваја ло, 60 сли
ка ра из 14 зема ља, пред во ђе ни гости ма 
из Ката ра, Ита ли је, Немач ке, Алба ни је, 
Швед ске, Инди је, Аустри је, Сло ве ни је, 
Хрват ске, Мађар ске, Руму ни је, Босне и 
Хер це го ви не. Међу њима су били: Хана
ди Ал Дар виш, Сила Кам па ни ни, Адмир 
Пер ват хи, Вале рио Тони не ли, Ахмед Ал 
Захед, Хазим Талић, Мари а на Геор ги е ва, 
Ђулио Кате ли, Алме ди на Цифрић, срп
ски ауто ри из ино стран ства Милан Дрча 
из Пари за и Милан Ђурић из Будим пе
ште. 

 Нама је пуно срце што десет годи на 
уна зад у наш дом дола зе нај ва жни ји 
умет ни ци из Срби је. Нема књи жев ни ка и 
песни ка нај ви шег фор ма та који није био 
код нас. Под јед на ко је важно што смо 
дове ли сли ка ре са свих кон ти не на та, јер 
је то добра при ли ка да се они међу соб но 
упо зна ју, дру же и напра ве кон так те  
каже Мио драг Јак шић, књи жев ник и орга
ни за тор Коло ни је и дода је:

 Тру ди мо се да буде мо добри дома ћи
ни и при мер како јед но мало село, које 
нема умет нич ку тра ди ци ју, може да буде 
цен тар кул ту ре макар на пет дана. Умет
ност слу жи да се хра ни мо сви ме оним 
што нема мо у нашим сва ко днев ним 
живо ти ма, умет ност тра је јер је вред на. 
Ми смо 2008. годи не осно ва ли Коло ни ју, 
2010. отво ри ли Гале ри ју, ура ди ли два 
мура ла и напра ви ли апарт ма не за госте 

да би умет ни ци 365 дана у годи ни могли 
да дођу овде да сли ка ју. Тру ди мо се да 
напра ви мо дом, „Сигур ну кућу“ за умет
ни ке у срцу Сре ма.

Писцу Дра га ну Ста ни ћу, глу ми ци Весни 
Ста но је вић, сли ка ру Милу ти ну Деди ћу и 
поп умет ни ци Ива ни Јор дан, доде ље не 
су тра ди ци о нал не титу ле „Ја, Крче ди
нац“.

 Титу ла „Ја, Крче ди нац“ је толи ко бли
ста ва и мени је вели ка част што сам ове 
годи не један од добит ни ка, јер сам и 
прет ход них годи на у Крче ди ну била при
сут на као гост  иста кла је поп умет ни ца 
Ива на Јор дан.

У бога том про гра му Коло ни је, поред 
Дра га на Ста ни ћа, Весне Ста но је вић и 
Ива не Јор дан, уче ство ва ли су и Леон ти
на Вуко ма но вић, „Ничим иза зван“, Миња 
Субо та, Миша Бли за нац, кан та у тор из 
Сло ве ни је Џери Мажгон, попу лар на гру
па „Шта би било, кад би било“ стенд апе
ра Гора на Петра ши на и Воји сла ва Механ
џи ћа, те глум ци Иван Бекја рев, Иван 
Вуч ко вић и Мар ко Аџић. Поред титу ле 
„Ја, Крче ди нац“, доде ље на су и тра ди ци
о нал на при зна ња „Крче дин ска њака“, 
гру пи „Ничим иза зван“, глум цу Мар ку 
Аџи ћу и Џерију Мажго ну, кан та у то ру из 
Мари бо ра.

Као и сва ке годи не Коло ни ја је има ла 
дру штве но одго вор ни и хума ни карак тер, 
јер су се орга ни за то ри укљу чи ли у про
грам „Чеп за хен ди кеп“, за набав ку инва
лид ских коли ца осо ба ма са инва ли ди те
том.

Коло ни ју су и ове годи не подр жа ли 
Општи на Инђи ја, Покра јин ски секре та ри
јат за кул ту ру и инфор ми са ње, Пред став
ни штва Репу бли ке Срп ске у Срби ји и 
Мини стар ства спољ них посло ва Срби је, 
док су у орга ни за ци ји уче ство ва ли Удру
же ње „Мој Срем“ из Крче ди на и Умет нич
ка гру па „Арте“ из Бео гра да. М. Ђ.

Са отва ра ња Међу на род не умет нич ке коло ни је у Крче ди ну

Ива на Јор дан
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РЕНО ВИ РА НА ЗГРА ДА САВЕ ЗА СПОР ТО ВА У ИНЂИ ЈИ

Бољи усло ви за рад у
инђиј ској „кући спор та“

После два месе ца интен зив них радо
ва згра да у којој се нала зи Савез 
спор то ва општи не Инђи ја у пот пу но

сти је рекон стру и са на. Радо ви су се изво
ди ли у две фазе, прва је обу хва ти ла рекон
струк ци ју уну тра шњо сти згра де и фаса де, 
док је у окви ру дру ге фазе уре ђен оста так 
објек та. У скло пу пред ви ђе них радо ва на 
обно ви, рено ви ран је и дво ри шни про стор, 
рекао је Љубо мир Кова че вић, секре тар 
Саве за спор то ва општи не Инђи ја. 

 У првој фази смо попра ви ли усло ве за 
рад запо сле них у Саве зу, а несе бич но смо 
помо гли и пома га ће мо спорт ским удру же
њи ма са тери то ри је наше општи не. Поде
ли ли смо спорт ску опре му у вред но сти од 
600 хиља да дина ра и то у два навра та. 
Тако ђе, обез бе ђу је мо спорт ска при зна
ња за гото во све спорт ске мани фе ста ци је 
које се орга ни зу ју у нашој општи ни  каже 
Кова че вић под се тив ши да у згра ду Саве за 
спор то ва, која се нала зи у Ули ци Вој во де 
Сте пе, у самом цен тру Инђи је, није ула га
но послед њих 20 годи на.

За поме ну те радо ве сти гла је и подр шка 
локал не само у пра ве, која пома же инђиј
ском Саве зу спор то ва у сва ком сег мен ту 
рада.

 Данас ово дво ри ште које је пот пу но 
уре ђе но, амби јент у којем се ради у Саве
зу спор то ва, више него довољ но гово ре о 
томе да Савез спор то ва општи не Инђи
ја данас има пра вог дома ћи на, и не само 
јед ног, јер је овде очи глед но да људи који 
раде функ ци о ни шу као један тим  иста
као је Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи не 
Инђи ја и додао да је у запо сле ни ма у Саве
зу спор то ва увек имао искре не сарад ни ке 
који теже ка томе да ство ре добре усло ве 

за клу бо ве и поје дин це, што пре по зна ју и 
сами спор ти сти и колек ти ви са тери то ри је 
општи не Инђи ја. 

Савез спор то ва општи не Инђи ја пре 
неко ли ко месе ци при сту пио је Спорт ском 
саве зу Срби је од којег, тако ђе, има ју подр
шку и зна чај ну помоћ.

 Циљ Спорт ског саве за Срби је и Спорт
ског саве за Вој во ди не је да се ула же на 
лока лу и да се пра ти раз вој деце и мла дих 
у ама тер ском спор ту, како би се дошло до 
врхун ских спорт ских резул та та. Сем тога, 
потреб ни суин фра струк ту ра и орга ни за ци
ја у локал ној само у пра ви, а то су спорт ски 
саве зи као што је Спорт ски савез Инђи ја 
 иста као је Милош Мар ко вић, функ ци о нер 
Спорт ског саве за Срби је.

Пред став ни ци инђиј ског Саве за спор то
ва освр ну ли су се на прву годи ну рада у 
окви ру које су оства ри ли зна чај не резул
та те. Како је рекао Дра го љуб Самар џић, 
пред сед ник те орга ни за ци је успе ли су да 
ура де мно го за спорт ске колек ти ве и раз
вој спор та у тој срем ској општи ни.

 Фило зо фи ја пошто ва ња и позна ва ња 
била је глав на у поли ти ци Саве за, јер је 
то нешто што је нама дало добар путо каз 
како ради ти. У овој сре ди ни у којој смо 
ради ли прет ход них годи ну дана оства ри ли 
смо запа же не резул та те, а то је само поче
так, јер наш ман дат тра је дуже. Поку ша ће
мо још бли же да при ђе мо клу бо ви ма, како 
би зајед нич ки пости гли боље резул та те. 
Све до сада смо ура ди ли од соп стве них 
сред ста ва и уз помоћ локал не само у пра
ве. Наш рад је тран спа рен тан и ми нема
мо тај ни, све је јав но  иста као је за крај 
Самар џић.

М. Ђ.

Пред став ни ци Општи не Инђи ја испред рекон стру и са не згра де Саве за спор то ва

Про је кат „У СРЕ ДИ ШТУ ПАЖЊЕ: Инђи ја сли ком и реч ју“ финан сиј ски је подр жан од стра не Општи не Инђи ја.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

СИСТЕ МА 48 

Јеф ти ни је 
при кљу че ње 
на гас

На послед њем састан ку 
Систе ма 48 у Инђи ји, одр жа ном 
у петак, 21. јула, било је речи о 
акци ји јеф ти ни јег при кљу че ња 
на гасо вод ну мре жу, која је стар
то ва ла 15. јула и тра ја ће до 15. 
окто бра. Како је иста као Гој ко 
Кне же вић, врши лац дужно сти 
дирек то ра ЈП „Ингас“ већ првог 
дана акци је пот пи са но је десет 
уго во ра. У послед ње две неде
ље тај број се пове ћао на 20 што 
је, како кажу над ле жни, више од 
оче ки ва ног.

 Изу зет но смо задо вољ ни 
одзи вом сугра ђа на који до сада 
нису кори сти ли наше услу ге. 
Акци ја се наста вља и мислим да 
ће до кра ја, број нових при кљу
ча ка бити још већи  рекао је 
Кне же вић и под се тио да је цена 
при кључ ка на гасо вод ну мре жу 
пре акци је изно си ла 71 хиља да 
дина ра, а да је сада 51,5 хиља
да дина ра.

 Омо гу ћи ли смо нашим буду
ћим кори сни ци ма још јед ну 
повољ ност, а то је да при кљу чак 
пла те на шест месеч них рата. 
Ако се одлу че на пла ћа ње у 
рата ма, цена се пове ћа ва за 4,9 
одсто, с тим што мора ју да упла
те одмах 35 одсто од укуп не 
акциј ске цене  обја шња ва в.д. 
дирек то ра „Инга са“.

Он је под се тио и да су у току 
радо ви на про ве ри уну тра шњих 
гасних инста ла ци ја у домо ви ма 
кори сни ка, као и про ве ре про
пуст но сти поли е ти лен ске мре же 
дугач ке 400 кило ме та ра. Како 
каже, тај посао, који се врши 
сва ке годи не, биће завр шен до 
сеп тем бра. До сада нису уоче не 
ника кве непра вил но сти, нити 
про пу шта ња на град ској гасо
вод ној мре жи.

ИЗЛОЖБА

Стилизовани
ауто мо би ли

„Овер тејк кар тју нинг шоу“ 
одр жан је по дру ги пут  у едељу 
23. јула у цен тру Инђи је. Љуби
те љи сти ли зо ва них ауто мо би ла 
могли су да ужи ва ју у пре ко 100 
вози ла којa су билa изложенa 
на пла тоу испред Поште. Андре
а но Ива нов, пред сед ник „Овер
тејк“ клу ба, који је орга ни зо вао 
цео дога ђај, исти че да се ове 
годи не ода звао мно го већи број 
уче сни ка у одно су на про шлу.

Јед ну од нај мла ђих инђиј ских 
мани фе ста ци ја подр жа ли су 
Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Инђи ја и локал на 
само у пра ва.
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САРАД ЊА ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА СА 10 СЛО ВАЧ КИХ ГРА ДО ВА И ОПШТИ НА

Деле га ци ја сло вач ког гра да 
Хуме не у Ста рој Пазо ви

Општи ну Ста ра Пазо ва 20. јула 
посе ти ла је деле га ци ја из гра
да Хуме не из Сло вач ке, а пред

сед ник Општи не Ђор ђе Ради но вић је 
овом при ли ком са гра до на чел ни цом 
Јаном Ваљо вом пот пи сао Про то кол 
о сарад њи. Нај ви ше је пове за но сти 
у кул ту ри и спо р ту, али пот пи сни ци 
се нада ју и еко ном ској и при вред ној 
сарад њи.

Општи на Ста ра Пазо ва за сада 
сара ђу је са десет гра до ва и општи на 
у Сло вач кој. Деле га ци ја овог гра да 
из источ ног дела Сло вач ке по први 
пут бора ви у Срби ји, а током борав
ка у Ста рој Пазо ви, након зва нич ног 
при је ма у Општи ни, упо зна ла се и са 
исто ри јом и кул тур ним живо том места 
и оби шла Инду стриј ску зону у Новој 
Пазо ви.

Госте из гра да Хуме не, који дола зе 
по први пут у Срби ју, нај пре је при мио 
пред сед ник Општи не Ђор ђе Ради
но вић са сво јим сарад ни ци ма, који је 
гра до на чел ни ци Јани Ваљо вој пред
ста вио општи ну, иста кав ши да је ово 
мул ти на ци о нал на сре ди на са раз ви
је ном при вре дом, са пре ко 3.000 при
вред них субје ка та и са сто пом неза по
сле но сти од 4,5 одсто. 

– При мер добре сарад ње изме
ђу наше општи не и Сло вач ке су 
компaније које су се одлу чи ле за 
посло ва ње у општи ни Ста ра Пазо ва 
попут „Stre it Nova“, ком па ни ја за изра
ду дело ва у ауто мо бил ској инду стри ји 
која сво је фабри ке има и у Сло вач кој 

и у нашој општи ни. Сећам се да смо 
прве кон так те са вла сни ци ма те ком
па ни је успо ста ви ли у сло вач ком гра ду 
Нитри што је после неколико годи на 
резул ти ра ло успе шним посло ва њем 
код нас. Све ово упра во због тога и 
наво дим и то је оно што пред ста вља и 

глав ни циљ ова квих посе та – иста као 
је први човек Општи не Ста ра Пазо ва 
Ђор ђе Ради но вић.

Град Хуме не, који ове годи не обе ле
жа ва седам веко ва посто ја ња, одав но 
је желео да успо ста ви сарад њу са гра
до ви ма у Срби ји, што се сад оства ри

ло захва љу ју ћи Кри сти ни Јаков ској, 
родом из Ста ре Пазо ве, која у Хуме
ном ради у Оде ље њу за кул ту ру.

– Немам кон крет на оче ки ва ња, али 
сма трам да уко ли ко се упо зна ју људи, 
који раз ми шља ју о томе шта би могли, 
и хоће то да ура де, иде је про из и ла зе 
саме и нађу се и могућ но сти за реа
ли за ци ју и сарад њу. До сада смо већ 
неко ли ко пута хте ли да успо ста ви мо 
сарад њу са Срби јом, и ево конач но се 
пру жи ла при ли ка. При ова квим сусре
ти ма нај бит ни ја је раз ме на мишље ња, 
поде ла иску ства. Сма трам да тре ба 
да учи мо јед ни од дру гих. Неки про јек
ти, за које чује мо види мо да су добри 
у дру гој држа ви, може мо да апли ци
ра мо код нас, јер нај бит ни је пре не ти 
добре про јек те. Не тре ба изми шља ти 
ништа ново, већ при ме ни ти оно што 
функ ци о ни ше, при ме ни ти при мер 
добре прак се – закљу чи ла је Ваљо ва.

Деле га ци ја из Сло вач ке је затим 
посе ти ла Паро хиј ски дом Сло вач ке 
ева ге лич ке цркве, где је све ште ник 
Игор Фел ди пред ста вио исто ри јат 
места и цркве, а у СКУД „Јан ко Чме
лик“ пот пред сед ник дру штва Алек сан
дер Бако, украт ко је упо знао госте са 
кул ту ром Сло ва ка у овој сре ди ни. Гра
до на чел ни ца Ваљо ва је овом при ли
ком финан сиј ски помо гла рад уста но
ве, и зауз врат доби ла члан ску кар ту. 
На кра ју је усле дио оби ла зак Инду
стриј ске зоне у Новој Пазо ви и Куће 
фуд ба ла.

З. К.

Општи на Ста ра
Пазо ва за сада

сара ђу је са десет
гра до ва и општи на

у Сло вач кој.
Деле га ци ја гра да 

Хуме не из источ ног 
дела Сло вач ке

по први пут бора ви
 у Срби ји

Посе та Сло вач ке деле га ци је Ста рој Пазо ви
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МЗ СТА РА ПАЗО ВА 

Више нов ца за
јав не уста но ве

Извр шни одбор Саве та месне зајед ни це 
Ста ра Пазо ва усво јио је одлу ку о реба лан су 
финан сиј ског пла на за теку ћу годи ну. Износ 
од 20 мили о на дина ра, коли ко је из општин
ског буџе та пред ви ђе но за Месну зајед ни цу 
Ста ра Пазо ва оста је непро ме њен, потвр дио 
је пред сед ник ИО СМЗ Ста ра Пазо ва Дра
го слав Бон ђи. Реба ланс финан сиј ског пла
на се одно си на изме ну неких став ки, одно
сно пошто Месна зајед ни ца више неће 
пла ћа ти гре ја ње у спорт ским хала ма, та 
сред ства су пре у сме ре на на поправ ке. Прва 
од њих ће бити рено ви ра ње ула за у позо ри
шну салу и рам пе за инва ли де, а рам па ће 
бити поста вље на и на ула зу у Сло вач ки 
народ ни дом. Даље ће се ради ти пре ма 
при о ри те ти ма, а у сусрет сла ви Све тог Или
је, Извр шни одбор Саве та МЗ Ста ра Пазо ва 
утвр дио је про грам обе ле жа ва ња сла ве, на 
којој се оче ку ју и гости из ино стран ства. 
Тра ди ци ја доде ле Пла ке те Месне зајед ни це 
пово дом сла ве биће наста вље на и ове 
годи не. На сед ни ци је одо бре но и неко ли ко 
при спе лих зах те ва гра ђа на, удру же ња и 
дру гих орга ни за ци ја, изме ђу оста лог ПУ 
„Поле та рац“ за набав ку и обна вља ње игра
ча ка и оста лих потреп шти на.  Ј. К.

ЈУБИ ЛЕЈ

50 годи на Ради ја 
Ста ра Пазо ва

РТВ Ста ра Пазо ва – нај ста ри ја медиј ска 
кућа у Сре му је све ча ном ака де ми јом у 
Позо ри шној сали обе ле жи ла 50 годи на 
рада и посто ја ња. Пре пола века, тач но 22. 
јула за војач ку пар ти зан ску сла ву са радом 
је поче ла Радио Вој ка, пре те ча дана шње 
РТВ Ста ра Пазо ва. За ових пет деце ни ја се 
раз ви ја ла, што је при ка за но у доку мен тар
ном фил му кроз при се ћа ња оних, који су је 
ства ра ли, до сада шње медиј ске куће која 
еми ту је радиј ски и теле ви зиј ски про грам на 

срп ском и сло вач ком јези ку и пред ста вља 
јед но од важни јих допи сни шта ва покра јин
ског јав ног сер ви са. Сада шње и бив ше 
запо сле не, сарад ни ке, при ја те ље, пред
став ни ке дру штве них инсти ту ци ја и дру гих 
меди ја поздра вио је дирек тор Милош 
Лазић. У име локал не само у пра ве јуби леј је 
чести тао Ђор ђе Ради но вић, пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва, нагла сив ши да 
РТВ Ста ра Пазо ва има вели ку уло гу у 
локал ној зајед ни ци, а успех у даљем раду 
поже лео је Ђор ђе Вук ми ро вић, помоћ ник 
покра јин ског секре та ра за јав но инфор ми
са ње и кул ту ру, нагла ша ва ју ћи да ће покра
ји на подр жа ва ти рад локал них меди ја.

З. К.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Збри ња ва ње
ста рих лица

Ста рач ки домо ви – спас за немоћ не 
оста ре ле роди те ље или сра мо та деце. Да 
ли је ова кав вид збри ња ва ња једи но реше
ње оног тре нут ка када нам роди те љи оста
ре и оне мо ћа ју, када им је потреб на стал на 
нега и помоћ, када им нису потреб ни само 
нежан додир и мало топле супе, већ кате
те ри, боце с кисе о ни ком и гоми ле разних 
леко ва.  И док једи ни ста рач ке домо ве 
виде као место за немоћ не стар це који 
живе у изо ла ци ји, за дру ге је то место где 
наши немоћ ни и оста ре ли роди те љи могу 
доби ти меди цин ску негу, над зор, дру же ње 
и актив но сти. У општи ни Ста ра Пазо ва око 
педе сет лица сме ште но је у герон то ло шке 
цен тре, а пре ко седам де сет се нала зи у 
спе ци јал ним домо ви ма и уста но ва ма за 
лече ње, наво де у ста ро па зо вач ком Цен тру 
за соци јал ни рад и дода ју да бри га саме 
уста но ве о овим лици ма не пре ста је оно га 
тре нут ка када се лице сме сти у ста рач ки 
дом. С. С.

ПОЖА РИ

Казне до 50 хиља да 
дина ра

Од почет ка лета на тери то ри ји општи не 
Ста ра Пазо ва није било пожа ра ширих раз
ме ра, али до пожа ра дола зи гото во сва ко
днев но. За првих 19 дана јула еви ден ти ра
но је 19 интер вен ци ја ватро га сне једи ни це. 
Од тих 19, 17 пожа ра је било на отво ре ном 
про сто ру. Осим нов ча них казни због паље
ња ватре на отво ре ном, које изно се од 10 
до 50 хиља да дина ра за физич ка лица и до 
три мили о на дина ра за прав на лица, уве
де на је нова казне на мера за пољо при
вред ни ке. Пољо при вред ни ци који запа ле 
жетве не остат ке оста ће три годи не без 
суб вен ци ја.  Ј. К.

ВОЈ КА

Пар ти зан ска сла ва
У окви ру ово го ди шње пар ти зан ске сла ве 

у Вој ки „Војач ке пар ти зан ске ватре“ оди гра
не су завр шне утак ми це у руко ме ту, малом 
фуд ба лу и шаху. Одр жа на је и све ча на ака
де ми ја на којој је о анти фа ши зму некад и 
сад гово рио публи ци ста Сини ша Кори ца, а 
том при ли ком уру че не су и захвал ни це 

Ђор ђу Ради но ви ћу, пред сед ни ку Општи не 
за помоћ при обна вља њу спо ме ни ка у цен
тру села, и Гор да ни Ђур ђе вић Димић, прва
ки њи Срп ског народ ног позо ри шта у Новом 
Саду за дуго го ди шње уче ство ва ње у про
гра му сећа ња и ода ва ња поча сти свим 
поги ну лим Вој ча ни ма и жртва ма фаши
стич ког теро ра. Испред обно вље ног спо ме
ни ка вен це је поло жи ло неко ли ко деле га ци
ја, од Месног одбо ра СУБ НОРа до покра
јин ског, уз уче шће мешта на, пред став ни ка 
локал не само у пра ве и покра јин ске вла сти 
испред које се ску пу обра тио Иван Ђоко
вић, пот пред сед ник Покра јин ске вла де. 
Венац је поло жен и на војач ком пар ти зан
ском гро бљу. З. К.

ЛЕТ ЊА ШЕМА

Спорт за мла де, 
шет ња за ста ри је

Ста ра Пазо ва која се нала зи у бли зи ни 
Бео гра да и Новог Сада пру жа вели ке 
могућ но сти за изла ске и про во де упра во у 
већим гра до ви ма, међу тим у зави сно сти од 
гене ра ци је, Пазов ча ни има ју сво је места на 
који ма воле да се оку пља ју, шета ју, возе 
бици кле, попи ју пиће. Док мла ди дају пред
ност кафи ћи ма у касним вечер њим сати ма, 
пред ве че је иде ал но вре ме упра во сада у 
лет њем пери о ду за спорт ске актив но сти на 
тере ни ма у месту, вео ма је попу лар на и 
бици кли стич ко – пешач ка ста за изме ђу 
Ста ре и Нове Пазо ве. Сва ко вре ме носи 
нешто сво је и сва ка гене ра ци ја има попу
лар на места за изла ске. Оку пља ње под ра
зу ме ва ква ли тет но про во ђе ње сло бод ног 
вре ме на, што пред ста вља део акци о ног 
локал ног пла на за мла де а све зави си од 
инте ре со ва ња и лич них афи ни те та. Кафи
ћи су сигур но неиз о став ни и нај по пу лар ни ји 
за дру же ње уз кафу, пиће и при чу, не толи
ко пре ко дана, коли ко у касни јим вечер њим 
сати ма. Лето пру жа могућ но сти и за спорт
ске актив но сти. На при мер на баскет тере
ну у цен тру код „Једин ства“, или на тере ни
ма у дру гим дело ви ма места, а за тинеј џе
ре је попу ла ран онај на тзв. Пажи ћу. 
Пешач ко – бици кли стич ка ста за изме ђу 
Ста ре и Нове Пазо ве иде ал но је место за 
вожњу бици кла, роле ра, трча ње, или шет
њу. Ста ри ји Ста ро па зов ча ни се радо при се
ћа ју шезде се тих годи на, када су биле попу
лар не игран ке а сада им заба ву пру жа ју 
удру же ња пен зи о не ра, тако ђе про ше та ју 
пар ком, град ским тргом или орга ни зу ју кућ
не посе те. Места за оку пља ња и изла ске 
има доста, само их тре ба потра жи ти. За 
добар про вод нису потреб ни посеб ни 
атрак тив ни про сто ри и мно го нов ца, већ су 
нај бит ни ји људи са који ма се то вре ме про
во ди.  З. К.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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75 ГОДИНА ОД МАСОВНОГ ОДЛАСКА ЛАЋАРАЦА У ПАРТИЗАНЕ  

Кад су Лаћарци кренули

Про шло је 75 го ди на од 
ма сов ног од ла ска 
Ла ћа ра ца у пар ти за

не. 36 ме шта на Ла ћар ка, 20. 
ју ла оти шло је у пар ти за не 
1942. го ди не. Тим по во дом, 
сва ке го ди не обе ле жа ва се 
овај дан ка да се про сла вља 
и се о ска сла ва. На цен трал
ној це ре мо ни ји по ла жу се 
вен ци и цве ће на спо ме ник 
жр тва ма фа ши стич ког те ро
ра и бор ци ма НОР–а.

Ме шта ни Ла ћар ка су 19. 

ју ла при год ном све ча но
шћу обе ле жи ли 75. го ди
шњи цу од ла ска ве ли ког 
бро ја ме шта на овог се ла у 
ре до ве На род но о сло бо ди
лач ке бор бе. Ме ђу рет ким 
живим бор ци ма На род но о
сло бо ди лач ког ра та из овог 
ме ста је Бо ри слав Бо ра 
Слав кић ко ји ре дов но при
су ству је овој све ча но сти али 
и дру ги ма, ко је се одр жа ва ју 
по во дом обе ле жа ва ња зна
чај них ју би ле ја из На род но

о сло бо ди лач ког ра та. 
Иако је „пре ва лио“ де ве

де се ту дека Бо ра се се ћа 
го то во свих де та ља од вре
ме на ка да је при мљен у 
пар ти зан ске ре до ве па све 
до за вр шних опе ра ци ја за 
осло бо ђе ње. 

 Ро ђен сам 18. ав гу ста 
1926. го ди не, а 1943. го ди
не, са 17 година одлазим 
у бо рце. По ре клом сам из 
Мар ти на ца, али од 1941. 
го ди не жи вим у Ла ћар ку. 

Уче сник сам На род но о сло
бо ди лач ког ра та од 8. апри
ла 1943. го ди не. По што сам 
био ма ло ле тан, ни су ме мо
гли при ми ти док ни сам на
вр шио 17 го ди на. Ка да сам 
на пу нио 17 го ди на, оти шао 
сам у ору жа ну бор бу про тив 
фа ши зма у Дру ги срем ски 
од ред код Слав ка Ли пи ћа. 
Пр во сам био бом баш, па 
сам пре шао на Фру шку го
ру где се фор ми ра ла Дру га 
че та на Ро хаљ ба за ма. Та мо 
сам бо ра вио се дам ме се ци. 
За тим, ка да се фор ми ра ла 
Че твр та вој во ђан ска бри
га да, тамо сам учествовао 
као ми тра ље зац. По сле сам 
био ди вер зант, ко ман дир 
Ди вер зант ског оде ље ња у 
Че твр тој вој во ђан ској бри
га ди и та мо сам био ра њен. 
На кон ра ња ва ња до ла зим 
на опо ра вак у Ви шњи ће во. 
Бо ра вио сам као ко ман дир 
Ди вер зант ске че те на ре ла
ци ји од Вин ко ва ца до Ру ме 
– при се ћа се Слав кић. 

Слу ша мо при чу овог бор
ца ко ји се се ћа ско ро сва ког 
де та ља, та ко да се у гла ви 
мо же и за ми сли ти ка ко је то 

Ка да сам
на пу нио

17 го ди на,
оти шао сам

у ору жа ну
бор бу про тив 

фа ши зма у
Дру ги срем ски 

од ред код
Слав ка Ли пи ћа. 

Пр во сам био 
бом баш, па сам 

пре шао на
Фру шку го ру где 

се фор ми ра ла 
Дру га че та на 

Ро хаљ ба за ма
ПРИЧЕ ПАРТИЗАНКЕ: Бо ри слав Слав кић 

ЧУВАРИ СЕЋАЊА: Полагање венаца 
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све из гле да ло. Рат је стра
шна ствар. Ка ко ка же Слав
кић, мно го је бо ра ца умр ло 
са мо од хлад но ће и гла ди. 
Смр за ва ли су се, хо да ли 
бо си, да ни ма гла до ва ли, па
да ли од ти фу са...

 Спа ва ли смо под ве дрим 
не бом у шу ми. Нај го ре је би
ло на Ма је ви ци где ни је би
ло ни из во ра во де. Би ли смо 
глад ни, про би ја ли се кроз 
снег, бо си, сла бо об у че ни. 
Вла дао је ти фус, мно ги су 
по у ми ра ли. Ишао сам бос 
по сне гу, се ћам се да су ми 
сви нок ти та да по от па да
ли. У то време су би ле две 
бол ни це где су се вој ни ци 
ле чи ли, јед на у Дво ро ви ма, 
а дру га у Срп ској Тр на ви. 
Ме ђу тим, Нем ци су от кри ли 
ра ње ни ке у Тр на ви и све их 
по би ли. Би ло је же на и де во
ја ка бол ни чар ки ко је су пре
ви ја ле ра ње ни ке, али де це 
у бри га ди ни је би ло. На род 
нас је по др жа вао, он нас је 
хра нио у се ли ма, али је би ло 
и мо ме на та где смо гла до ва
ли и по осам да на. Ми смо 
на па да ли Нем це, оку па то ре, 
уста ше, до мо бра не, чет ни
ке, сву фа ши стич ку бан ду, 
исто та ко су и они нас на па
да ли – при ча де ве де се тјед
но го ди шњи Бо ра Слав кић.

На пи та ње због че га је од
лу чио да ма ло ле тан оде у 
бор це, де ка Бо ра ка же да је 
јед ном при ли ком у Ла ћар ку 
срео два Па ве ли ће ва жан
да ра ко ји су се хва ли ли да 
су це лу ноћ кла ли и уби ја ли 
по Ми тро ви ци. То ме је по ву
кло да одем и не ми ло срд но 
сам се бо рио про тив оку па
то ра, при се ћа се он. 

Бо ри слав Слав кић, у рат 
је оти шао са 17 го ди на, из 
ра та иза шао са 20 го ди на. 
За то вре ме сте као је број
на од лич ја: Ор ден и ме да љу 
за хра брост, ме да љу за слу
га за на род, злат ну знач ку 
бри га де, злат ну знач ку ре
зер вних вој них ста ре ши на... 
По на пу шта њу  Ју го сло вен
ске на род не ар ми је по ста је 
рад ник Же ле зни це. И да ље 
жи ви у Ла ћар ку и ак ти ван 
је уче сник свих слич них ор
га ни за ци ја, а и пред сед ник 
Ме сног удру же ња бо ра ца  
На род но о сло бо ди лач ког ра
та. 

Ла ћа рак је дао ве ли ки 
број бо ра ца НОРа али оно 
што је да нас ма ло по зна то, 
из овог се ла је и у Пр вом 
свет ском ра ту био ве ли ки 
број до бро во ља ца ко ји су се 
бо ри ли за сло бо ду Ср би је.

Са ња Ста не тић 

Са три го ди не
у пар ти за нима

Слав ка Јо ва но вић из Ла ћар ка рат је 
ис ку си ла са све га три го ди не. Ње ног 
оца Три ву Вр сај ко ви ћа рат за ти че 

док је био у вој сци.  По на пу шта њу вој ске, 
он од ла зи у пар ти за не 1943. го ди не, а за 
њим од ла зи и ње го ва же на, ко ја во ди и 
њи хо ву ћер ку   Слав ку. 

 Те 1943. го ди не са ма мом сам оти шла 
у пар ти за не у гру пу ко ју је пред во дио мој 
отац. Та да сам има ла три го ди не. Нај пре 
смо оти шли у Срем ску Ра чу, он да у Бо сну 
 Звор ник, Тр но ву, Ше ко ви ће, Вла се ни цу, 
Бра ту нац, Сре бре ни цу... Мај ка је би ла 
ку ва ри ца и кро ја чи ца у ко ман ди, има ла је 
ста тус бор ца, па сам се ма ло на ша ли ла 
да пи там имам ли га и ја. Де те сам би ла, 
ни сам ра то ва ла, али ис ку си ла сам све 
не да ће ра та са бор ци ма бри га де. Си са ла 
си ро во ме со ка да га има, је ла зр на пре
сног ку ку ру за, а јед ном сам спа си ла бри
га ду – ћу та њем. Је дан дан кад се оче ки ва
ла ве ли ка офан зи ва, ко ма дант на ре ђу је 
да се у не ком зам ку у шу ми оста ве де ца 
са чу ва ри ма, да пла чем не би ода ли бри
га ду, би ло је до ста де це. Мо ја ма ма ме не 
ни је сме ла оста ви ти. Су тра дан сти же вест 
да су у зам ку сви по кла ни – и де ца и чу ва
ри – при се ћа се Слав ка Јо ва но вић. 

Она до да је да све зна из при ча ње не 
мај ке ко је је цео жи вот слу ша ла, те да цео 
жи вот жи ви од успо ме на. 

 Отац је био за став ник Фру шко гор ског 
од ре да, али по сле и ку рир Глав ног шта ба 

Вој во ди не. Био је са кор пу сом на осло бо
ђе њу Бе о гра да и Но вог Са да. Јед ном при
ли ком му је Ка ме њар ре као да на пу сти 
рат, али он ни је хтео. На фор си ра њу Дра
ве као ко ман дир Ауто ма ти чар ске че те 
шта ба 51 ди ви зи је, у но ћи из ме ђу 11. и 12. 
апри ла 1945. го ди не, мој отац ги не у 30 
го ди ни. Ма ма је оста ла удо ви ца у 26  
го ди ни. Од ар ми је је сти гло пи смо, Ор ден 
за хра брост, не што сли ка у ал бу му, то је 
све што имам од оца. Оста ла је љу бав у 
ср цу на чо ве ка ко ји ме је ство рио, на свет 
до че као, био је ба би ца. Је ди ни ме је 
искре но и не се бич но во лео и бо рио се за 
мо је бо ље су тра – са су за ма у очи ма при
ча Слав ка. 

Жи вот јој ни је био лак. Мо ра ла је ра но 
да поч не да ра ди, упо ре до да за вр ша ва и 
шко лу, без ичи је по мо ћи као де те са мо
хра ног ро ди те ља, чи ји је отац по ги нуо у 
ра ту. Ис ти че да је по сле рат них го ди на 
слу ша ла сам мно го ле пе при че о свом оцу 
Три ви Вр сај ко ви ћу што је и да нас чи ни 
по но сном. Још увек чу ва ње го во по след
ње пи смо, че сто га чи та, и ка ко ка же, сва
ки пут пла че. 

Оно што је Слав ки још те же па ло је то 
што до пре пет го ди на ни је зна ла где јој је 
отац са хра њен.

 Пре пет го ди на сам са зна ла да је мој 
отац са хра њен бли зу Оси је ка. На жа лост, 
ни сам ус пе ла да оби ђем гроб, оста је 
го рак укус у усти ма  ту жно ка же Слав ка. 

ЧУ ВА СЕ ЋА ЊЕ НА ОЦА: Слав ка по ка зу је фо то гра фи је

Де те сам би ла, ни сам ра то ва ла, али ис ку си ла сам све не да
ће ра та са бор ци ма бри га де. Си са ла си ро во ме со ка да га има, 
је ла зр на пре сног ку ку ру за, а јед ном сам спа си ла бри га ду – 
ћу та њем
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СУ СРЕ ТИ СЕ ЛА СР БИ ЈЕ У КУ ЗМИ НУ

Док је села, биће и Србије
Ре пу блич ка ко ми си ја за оце њи ва

ње успе шно сти се ла Ср би је за 
нај у спе шни је се ло Ср би је за 

2017. го ди ну про гла си ла је Ку ку јев це. 
На гра ду је при мио пред сед ник Са ве
та ме сне за јед ни це Ми ро слав Стој че
вић.

Признања успе шним се ли ма и по је
дин ци ма до де ље не су на фи нал ној 
при ред би Су сре ти се ла Ср би је ко ји су 
одр жа ни у не де љу, 23. ју ла  у Ку зми ну.

Дом кул ту ре у Ку зми ну био је пре
пун го сти ју, а на ула зу су сви до че ка ни 
са хле бом у со љу. За по слу же ње су 
се по бри ну ле же не из Удру же ња же на 
„Ди ка“. Слат ким и сла ним ђа ко ни ја ма 
рет ко ко је мо гао да одо ли. При јат ној 
ат мос фе ри до при не ли су и на сту пи 
кул тур но  умет нич ких дру шта ва и 
пред шко ла ца. До бру и при јат ну ат
мос фе ру ни је мо гла оме сти ни ви со ка 
тем пе ра ту ра ко ја је би ла тог да на. 

Је дан од до ма ћи на био је и Или ја 
Ко тар лић  Ба ћа.

 Ово је ја ко ле по, дра го ми је што 
се ма ни фе ста ци ја де ша ва у на шем 
Ку зми ну. По но сан сам на Ку змин. Од
у век је био чу вен по сви ња ма, ше ћер
ној ре пи, не чу ди ме што упра во на ше 
се ло иза бра но за до ма ћи на, на дао 
сам се то ме. Ку змин ци су увек би ли 
чу ве ни и би ће  ре као је ме шта нин 
Или ја Ко тар лић. 

Манифестацију у Кузмину посетили су и градоначелник Сремске Митровице
Владимир Санадер и министар пољопривреде Бранислав Недимовић

Вредне руке жена из Кузмина
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По ред до ма ћи на, сре ће мо и го сте 
из Кра ље ва  по моћ ни ка гра до на чел
ни ка за кул ту ру Гра да Кра ље ва Сре
те на Јо ва но ви ћа и Дра го љу ба Мар ко
ви ћа из су сед ног се ла Адра ни.

 И Град Кра ље во по др жа ва ова
кве ор га ни за ци је. Ми ће мо ове го ди
не кре ну ти и са су сре ти ма се ла на 
ни воу на шег гра да за то што има мо 
68 ме сних за јед ни ца. Бит но је да се 
пред став ни ци се ла и ме шта ни дру же, 
да сва ко по ка же шта има, да се раз
ме њу је кул ту ра, али и да до ла зе се ла 
из дру гих де ло ва Ср би је. Са мо та ко 

има мо бу дућ ност  ре као је Сре тен 
Јо ва но вић.

Дра го љуб Мар ко вић је пред сед ник 
Кул тур но умет нич ког дру штва Мо ра
вац из се ла Адра ни.  Он ис ти че да је 
ово се ло по не ло ти ту лу нај у спе шни јег 
2010. го ди не. На пи та ње из ког раз ло
га је ово се ло иза бра но као нај у спе
шни је, са зна је мо да је се ло ком плет

но ин фра струк тур но уре ђе но, а да се 
ис ти че и по љо при вред ној про из вод
њи. Се ло бро ји око 3.000 ста нов ни ка. 
Го сти су пр ви пут у Ку зми ну и оно што 
су ви де ли, до па да им се, као и при јем 
до ма ћи на.  

С. Ста не тић 
Фо то: Ж. Пе трас

Ова ма ни фе ста ци ја одр жа на је под 
по кро ви тељ ством ми ни стар ста ва по
љо при вре де и кул ту ре и ин фор ми са
ња, као и ло кал них са мо у пра ва ода
кле су се ла, а фи нал ну при ред бу по
др жао је Град Срем ска Ми тро ви ца.

Ми ни стар по љо при вре де Бра ни
слав Не ди мо вић ис та као је да ће ре
сор но ми ни стар ство ова кве ак тив но
сти по др жа ва ти и до дао да, до кле год 

има се ла и слич них ак тив но сти, има и 
Ср би је.

Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це 
Вла ди мир Са на дер ре као је да је ова 
ма ни фе ста ци ја јед на до бра ствар и да 
се на овај на чин на гра ђу ју љу ди ко ји су 
ан га жо ва ни у сво јим сре ди на ма и ко
ји по ку ша ва ју да бу ду ли де ри у не ком 
сег мен ту дру штве ног жи во та, те да је 
ово ја ко бит но управо због тих љу ди. 

По др шка ми ни стар ста ва и Гра да

Ми ни стар
по љо при вре де
Бра ни слав
Не ди мо вић ис та као
је да ће ре сор но
ми ни стар ство
ова кве ак тив но сти
по др жа ва ти и до дао 
да, до кле год има се ла 
и слич них ак тив но сти, 
има и Ср би је

Во жња фи ја ке ром

Сре тен Јо ва но вић Дра го љуб Мар ко вићИли ја Ко тар лић  Ба ћа
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Ку ку јев ча ни 
нај бољи 
За нај у спе шни ја се ла 

до 1.000 ста нов ни ка 
про гла ше на су: Ри ви

ца  оп шти на Ириг, Плеш  
оп шти на Алек сан дро вац 
Жуп ски, Ра ки нац  оп шти на  
Ве ли ка Пла на, Ма ји ло вац  
оп шти на Ве ли ко Гра ди ште. 
Из гру пе се ла до 2.000 ста
нов ни ка на гра де су оти шле 
у Рав ње  Град  Срем ска 
Ми тро ви ца, Срп ски Кр стур 
 оп шти на Но ви Кне же вац, 
Вен ча не  оп шти на Аран ђе
ло вац и Кни ћа нин  Град 
Зре ња нин. На гра ђе на се ла 
ко ја бро је од две до три 
хи ља де ста нов ни ка су  
Ми хај ло вац  Град Сме де
ре во, Клек  Град Зре ња нин 
и Па влиш   Град Вр шац. 

На гра ђе на се ла у ко ји ма 
жи ви од 3.000 до 5.000 
љу ди су Ку змин  Град 
Сремска Митровица, Ка ра

ву ко во  оп шти на Оџа ци, 
Ста пар  Град Сом бор и 
Но во Се ло ко је при па да 
оп шти ни Вр њач ка Ба ња. 
Се ла са ви ше од 5.000 
љу ди ко ји ма су при па ла 
ово го ди шња при зна ња су 
Ба до вин ци  оп шти на Бо га
тић, Ба нат ско Но во Се ло  
Град Пан че во, Ло зо вик  
оп шти на Ве ли ка Пла на и 
Ђур ђе во  из оп шти не 
Жа баљ. 

Ор га ни за тор Су сре та 
се ла Ср би је је Кул тур но  
про свет на за јед ни ца Ср би је 
ко ја је име но ва ла Ре пу
блич ку ко ми си ју за оце њи
ва ње се ла у са ста ву проф. 
др Ми ла дин Ше вар лић, 
пред сед ник и два стал на 
чла на ре ди тељ и драм ски 
пи сац Жи во рад Жи ка Ај да
чић, ге не рал ни се кре тар 
КПЗ Ср би је и но ви нар – 

На гра ђе на се ла са те ри то ри је 
Сре ма и Мачве, на ово го ди
шњој ма ни фе ста ци ји, по ред 

Ку ку је ва ца су Ри ви ца, Рав ње и 
Ку змин. 

У Ку ку јев ци ма тре нут но жи ви ви ше 
од 2.300 љу ди. Нај ве ћа је ра дост што 
је све ви ше де це. По да ци го во ре да је 
у овом се лу  ви ше од 300 де це до 18 
го ди на ста ро сти. Деч ји вр тић се стал
но про ши ру је и опет је те сан. Го ди
шње бу де  ви ше од 20 вен ча ња. 
Ме шта ни су на шли по сао у се о ској 
кла ни ци Агро па пук, у две ве о ма успе
шне за дру ге, фар ми ко за и број ним 
дру гим фир ма ма ма ле при вре де. 
Да нас у Ку ку јев ци ма ви ше од 400 
ме шта на из 550 ку ћа  ра ди у свом 
се лу. Зна тан број до ма ћин ства на 
ве ли ким њи ва ма  про из во ди жи та ри
це, по вр ће и во ће. Ку ку јев ча ни су већ 
го ди на ма нај ве ћи про из во ђа чи ду ва
на у Ср би ји. Има ју но ву згра ду основ
не шко ле, до гра ђу ју вр тић, гра де пра
во слав ну цр кву... Се ло из ко јег мла ди 
не до ла зе, где се бе ле жи и до 20 
вен ча ња у то ку го ди не, где се ра ђа 
мно го де це, где по сла има за све 
ме шта не па чак и за до ђо ше. 

 Ве ли ка ми је част што сам при
мио ово при зна ње у име свих мо јих 
ме шта на. Да ни је би ло њих, не би ни 

би ло овог при зна ња. Нај ве ће бо гат
ство су пре све га де ца. Без ра да не ма 
успе ха. Љу ди су се ов де опре де ли ли 
за сад њу ду ва на, упо ре до са тим раз
ви ја ју се и дру ги при вред ни објек ти, 
за дру ге, фир ме... На рав но, не до ста је 
нам спорт ска са ла за де цу и тре ба ло 
би ас фал ти ра ти ули це. У Ку ку јев це 
до ла зе љу ди из дру гих ме ста да ра
де, мла ди не од ла зе јер про на ла зе у 
се лу за по сле ње. Око 200 љу ди је до
шло са ју га Ср би је на рад у Ку ку јев це 
– ре као је пред сед ник Са ве та ме сне 
за јед ни це Ку ку јев ци Ми ро слав Стој
че вић. 

На гра ду у име се ла Рав ња при мио 
је пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни
це Рад ми ло Бу де че вић. 

 До пре осам, де вет го ди на у Рав
ње се ни је ула га ло. Од та да,  за хва
љу ју ћи та да шњем гра до на чел ни ку 
Не ди мо ви ћу и нас не ко ли ци ни ко ја 
се ан га жо ва ла, у се лу је ура ђе но ја ко 
пу но: Дом кул ту ре, ам бу лан та, по шта 
и ме сна кан це ла ри ја, спо мен со ба, 
ком плет на ин фра струк ту ра, те рен за 
ма ле спор то ве, а у из град њи је Храм 
ца ра Кон стан ти на и ца ри це Је ле не. 
Пам тим не ка до бра вре ме на ка да су 
дру штве на ак тив ност и ор га ни за ци
ја би ле из над ин те ре са, са да се све 
све ло на то да се гле да лич ни ин те

рес, ја ко је те шко ра ди ти у овом вре
ме ну. Ка да се при хва ти те да ра ди те 
не што у се лу, из раз ло га што во ли те 
сво је се ло, мно ги ће ре ћи или да има
те ин те рес, или да  са  ва ма не што 
ни је у ре ду. Упра во из тог раз ло га ова 
на гра да има зна чај, то је при зна ње да 
су љу ди не што ура ди ли и оста ће да 
се бу ду ћа по ко ле ња уве ре у то – ре
као је Бу де че вић. 

Рав ње, се ло са 1.300 жи те ља, има 
му зеј ску по став ку ка кву не ма ју мно ги 
гра до ви не са мо у Ср би ји. По во дом 
два ве ка од по сто ја ња се ла, ме шта ни 
су  по ди гли  су спо ме ник чу ве ном 
Бо ју на Рав њу и Зе ки Бу љу ба ши. Уз 
по др шку Гра да Срем ске Ми тро ви це 
ре но ви ра ли су Дом кул ту ре и сад је  
је дан од нај са вре ме ни ји у Ср би ји. 
Има ју КУД, ФК Зе ка Бу љу ба ша, осно
ван 1930. О се лу је на пи са на хро ни
ка. Рав ње има нај ве ћи број про фе си
о нал них ри ба ра на Са ви. Осно ва ли 
су удру же ње по вр та ра ко ји уз га ја ју 
по вр ћа на ви ше од 50 хек та ра, а од 
450 ку ћа ви ше од по ло ви не то ви ве ће 
број сви ња. У Рав њу је осмо го ди шња 
шко ла, а у то ку је из град ња зда ња 
срп ске пра во слав не цр кве. 

Сте ван Ми ло вац, пред сед ник Са ве
та ме сне за јед ни це Ку змин и до ма ћин 
ове ма ни фе ста ци је за хва лио се Кул

Награђени из Срема и Мачве

Награда за Кукујевчане
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пу бли ци ста Ми о мир Фи ли
по вић Фи ћа, осни вач и 
уред ник Се о ских но ви на. 

На гра ду за нај у спе шни је 
по је дин це за до при нос раз
во ја се ла до би ли су Ми лун
ка Алек сић, пред сед ни ца 
се ла Ма ји ло вац, Љи ља на 
Ђу ри шић, кул тур ни ства ра
лац из Ста па ра, Ста ни ја 
Ро гу ља, вла сни ца га здин
ства из Чал ме, Гор да на 
То пић, учи те љи ца из Ба нат
ског Но вог Се ла, Ми ћо 
Ми ћић, гра до на чел ник Би је
љи не – Гра дац, се ло у Сем
бе ри ји, Бра ти слав Бо га тић, 
вла сник Агро па пу ка – Ку ку
јев ци, Со рин Бо ља нац, 
умет ник му зи ке  Ба нат ско 
Но во Се ло, мр Рад ми ло 
Бу де че вић, пред сед ник 
Са ве та ме сне за јед ни це 
Рав ње. По ред њих на гра де 
су при па ле и Ра до ва ну Јан
чи ћу, на род ном по сла ни ку 
из Срп ског Кр сту ра,  Ра ди
са ву Лу ки ћу, на род ном 
здра ви ча ру из Ми хај лов ца, 
Сло бо да ну Лу ки ћу, при
вред ни ку из Јар ка, Жар ку 
Мар ко ви ћу пред сед ни ку 
Но вог Се ла. Иго ру Мат ко ви
ћу, пред сед ни ку Оп шти не 
Ве ли ка Пла на – Ло зо вик. За 

до при нос се лу Ку змин 
на гра де су при па ле Пе тру 
Ви зи ћа ни ну и Пе ри Осто ји
ћу, пи сци ма хро ни ке  о се лу 
Ку зми н и шко ли у Ку зми ну, 
на чел ни ку Град ске упра ве 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
Или ји Не ди ћу, во ћа ру Слав
ку Па вло ви ћу из На ко ва, 
Бран ку По кор ни ћу, пред сед
ни ку Бу ње вач ког кул тур ног 
цен тра из Бај мо ка, пе сни ку 
Ра ди во ју Про ко пље ви ћу 
Про ки из Пе тров чи ћа, др 
Ју го сла ву Стај ков цу, пред
сед ни ку Оп шти не Алек сан
дро вац – Плеш, агро но му и 
ди рек то ру за дру ге Сте ва ну 
Ста ној ко ви ћу – Ка ра ву ко во 
и на род ном пе ва чу и пе сни
ку из Ба до ви на ца Дра го љу
бу Ба ти Цве туљ ском. 

Су сре ти се ла Ср би је су 
одр жа ни под по кро ви тељ
ством ми ни стар ста ва по љо
при вре де и кул ту ре и 
ин фор ми са ња Ср би је и 
ло кал них са мо у пра ва  ода
кле су се ла. Фи нал ну при
ред бу је зна чај но по мо гао 
Град Срем ска Ми тро ви ца 
пре ко Град ске упра ве за 
кул ту ру, спорт и омла ди ну, 
као и се ло Ку змин као до ма
ћин. 

тур но  про свет ној за јед ни ци ко ја је 
за фи нал ну ма ни фе ста ци ју ода бра ла 
Ку змин.

 По ча ство ва ни смо што смо ода
бра ни за до ма ћи на ове ма ни фе ста
ци је. Ку змин је та ко ђе до бит ник на
гра де у ран гу се ла у ко ји ма жи ви од 
три до пет хи ља да љу ди – ре као је 
Ми ло вац.

У Ку зми ну се сва ке го ди не у ав гу сту  
одр жа ва Са јам сви ња, Са бор удру
же ња же на Ср би је, а то ком је се ни 
низ ма ни фе ста ци ја у До му кул ту ре. 
Има ју ин сти ту ци ју Кул тур ни цен тар у 
ко јем ви ше од 200 мла дих учи да сви
ра, пе ва и игра. Шко ла ове го ди не 
обе ле жа ва 260 го ди на по сто ја ња, ФК 
90 го ди на, Удру же ње же на је јед но од 

нај ак тив ни јих у Сре му. Ов да шњи 
се ља ци се ју и жа њу на око 6.000 хек
та ра ора ни ца... Имају и др жав них 
ре кор де ра у про из вод њи хра не, при
ват них фир ми и успе шну за дру гу, 
ам бу лан ту и све дру ге слу жбе по треб
не се лу. Ве ли ки број Ку зми на ца је 
на шло по сао у свом се лу.

Ри ви ца сво ју на гра ду до би ја из раз
ло га што раз ви ја се о ски ту ри зам. 

Се ло има 600 жи те ља у 180 ку ћа. 
Ри ви ца је би ла до ма ћин за ди вље ње 
ре ги о нал не при ред бе Сре ма  Ма чве 
за 22 се ла. Из гра ди ли су До ма кул ту
ре ко ји је рет кост и у де сет пу та ве ћим 
се ли ма. Шко ла је при мер но уре ђе на, 
у ко јој је при мет но да сва ке го ди не 
има пр ва ка ви ше. Има ју КУД 70 го ди

на, ФК 90 го ди на, удру же ња ви на ра, 
по вр та ра, го лу ба ра, лов це. Има ју 
ре корд не при но се  жи та ри ца, во ћа, 
по вр ћа, гро жђа.  Про из вод ња мле ка 
је за вид на, то ве ју над, ку ће све сре
ђе не, чи сте... ви ди се да у се лу има 
ра до сти од жи во та. Раз ви ја ју се о ски 
ту ри зам на из ле ти шту Во де ни ца.

 Ово је ве ли ки зна чај. За хва лио 
бих се Кул тур но  про свет ној за јед ни
ци Ср би је ко ја се од лу чи ла да Ри ви ци 
уру чи на гра ду. На гра да пред ста вља 
ве ли ко при зна ње ка ко за се ло, та ко и 
љу де ко ји жи ве у Ри ви ци.  На сва ки 
на чин се тру ди мо да за др жи мо мла
де у се лу – до дао је пред сед ник Са ве
та ме сне за јед ни це Ри ви ца Сла ви ша 
Сми ља нић.

Рад ми ло Бу де че вић Сте ван Ми ло вац Сла ви ша Сми ља нићМи ро слав Стој че вић
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ДАНИ ЦА НЕДИЋ, В.Д. ДИРЕК ТО РА ЈП „СРЕМГАС“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Има мо раз у ме ва ња
за мале потро ша че

На сед ни ци Скуп шти не Гра да 
Срем ска Митро ви ца 31. маја 
одбор ни ци су усво ји ли одлу ку о 

рас по де ли доби ти ЈП „Сремгас“. 
Нето добит овог јав ног пред у зе ћа за 
2016. годи ну изно си ла је 17.134.353 
дина ра, од чега ће поло ви на сред ста
ва бити упла ће на осни ва чу, Гра ду 
Срем ска Митро ви ца, а дру га поло ви
на биће рас по ре ђе на у резер ве пред
у зе ћа.

Како наво ди Дани ца Недић, врши
лац дужно сти дирек то ра ЈП „Срем

гас“, која се од 20. јану а ра нала зи на 
челу овог пред у зе ћа, про шло го ди
шња добит пред у зе ћа је вели ка јер је 
„Сремгас“ про шле годи не мењао 
доба вља ча гаса, те је због ниже цене 
било и више кори сни ка који су се гре
ја ли на гас. 

 Од 1. јула до 31. децем бра про шле 
годи не има ли смо закљу чен уго вор са 
Ел гасом. Успе ли смо на тржи шту да 
про на ђе мо одре ђе не коли чи не које су 
задо во ља ва ле у том тре нут ку наше 
потре бе и због тога смо има ли повољ

ни ју цену гаса, што је резул ти ра ло да 
добит буде ова ква каква јесте. Зима 
је била при лич но дуга, а цена гаса је 
усло ви ла да се вели ки број потро ша
ча који су се прет ход них годи на 
искљу чи ли поно во при кљу че и кори
сте гас за гре ја ње. Тако је про шле 
годи не закљу че но 68 уго во ра, али то 
не зна чи 68 тип ских при кљу ча ка, јер 
се један уго вор пра ви за један груп ни 
при кљу чак код колек тив ног ста но ва
ња, а они се даље про то ко ли ма рас
по ре ђу ју на засеб не вла сни ке. Тако 
да је више потро ша ча од уго во ра. Од 
почет ка годи не до 12. јула је скло
пље но 43 уго во ра. Сада смо на поло
ви ни сезо не изград ње при кљу ча ка и 
веро ват но ће бити и бољи одзив с 
обзи ром на про шло го ди шњу цену 
гаса – наво ди Дани ца Недић.

Међу тим, како повољ ни ји снаб де
вач више није имао потреб не коли чи
не гаса, од 1. јану а ра „Сремгас“ гасом 
снаб де ва „Срби ја гас“, те је дошло и 
до пове ћа ње цене овог енер ген та. 
Тре нут на цена гаса за гру пу купа ца 
мале потро шње (дома ћин ства и оста
ли мали потро ша чи) изно си 33,15 
дина ра, у одно су на про шло го ди шњих 
децем бар ских 29,76 дина ра по куби
ку, док је за дру ге кате го ри је потро ша
ча на јав ном снаб де ва њу, цена од 
30,13 до 30,82 дина ра по куби ку. 
Иска за не цене су без ПДВа. 

Дирек тор ка наво ди да је кори сни ци 

Иако је нови Закон о енер ге ти ци 
донео могућ ност да сва ки трго вац 
гасом има могућ ност да закљу чи уго
вор са било којом фир мом која се поја
ви на тржи шту и има потреб не коли чи
не гаса, таквих доба вља ча нажа лост 
на тржи шту нема. Те ЈП „Сремгас“ од 
почет ка ове годи не гас поно во купу је 
од „Срби ја га са“. 

 Оно што није нај ја сни је јесте да 
нисмо у могућ но сти да извр ши мо про
ме ну цене гаса, а „Срби ја гас“ је то 
учи нио. Од Аген ци је за енер ге ти ку 
„Срби ја гас“ није добио одо бре ње за 
пове ћа ње цене, а сво јим куп ци ма фак
ту ри ше већу цену. С обзи ром на то да 
не посто ји одо бре ње ни ми нема мо 
основ да тра жи мо већу цену гаса. Тако 

да је цена коју нама „Срби ја гас“ фак ту
ри ше и цена коју ми фак ту ри ше мо 
нашим потро ша чи ма јако бли зу јед на 
дру ге и то нам је тре нут но нај ве ћи 
удар на посло ва ње. При вре да и инду
стри ја нас у овим момен ти ма спа ша
ва ју, јер да има мо већи број потро ша
ча у гру пи јав но снаб де ва ње ми бисмо 
овај дис ба ланс цена мно го више осе
ти ли. Потро ша чи тре ба да зна ју да 
Аген ци ја за енер ге ти ку одре ђу је цену 
гаса јав ног снаб де ва ња, неза ви сно од 
про ме не снаб де ва ча. Тако да смо ми 
немоћ ни да ути че мо на цену, када је у 
пита њу јав но снаб де ва ње, у шта спа
да ју дома ћин ства и мали потро ша чи – 
обја шња ва в.д. дирек то ра ЈП „Срем
гас“ Дани ца Недић. 

Моно пол на тржи шту гаса

С обзи ром на 
пози тив но 

посло ва ње, 
финан сиј ски 

смо у
могућ но сти
да иза ђе мо

у сусрет
гра ђа ни ма,

да лак ше
отпла те

рачу не зим ске 
потро шње

Даница Недић
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Санација фекалних 
станица

Рад ни ци срем ско ми тро вач ког „Водо во
да“ успе шно су завр ши ли сана ци ју Фекал
не црп не ста ни це „Бату то ва“, са циљем 
да систем одво ђе ња отпад них вода на 
вре ме буде при пре мљен за пред сто је ћи 
пери од. Овим се пости же несме тан про
ток отпад них вода и зна чај но допри но си 
ста бил но сти кана ли за ци о ног систе ма. 

ФЦС „Бату то ва“ је јед на од нај ва жни јих 
у систе му кана ли за ци је у чијем саста ву 
је шест црп них ста ни ца. С обзи ром на 
то да је њен зада так изди за ње фекал них 
вода на већу коту и њихо во кана ли са ње 
до глав ног колек то ра ФЦС „Чикас“, овим 
радо ви ма се бит но ути че на функ ци о нал
ност цело куп ног систе ма. У циљу спре
ча ва ња загу ше ња пум пи и неа де кват ног 
про то ка отпад них вода, ура ђе на је сана
ци ја посто је ће решет ке. Муљ и дру ги чвр
сти отпад очи шће ни су руч но, а решет ка 
је поста вље на у поло жај који ће убу ду ће 
омо гу ћи ти јед но став ни је и лак ше одр жа
ва ње. 

Тако ђе, недав но су у скло пу чети ри 
црп не ста ни це у Мачван ској Митро ви
ци бетон ски поклоп ци заме ње ни метал
ним, како би се омо гу ћио лак ши при ступ 
решет ка ма и пум па ма. 

Због чешће поја ве атмос фер ских 
пада ви на које се оче ку ју након лет њег 
пери о да, ове пре вен тив не мере су део 
пла ни ра них редов них актив но сти у ЈКП 
„Водо вод“.

Љ. Јан ко вић

МА ЧВАН СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

На пре ду је град ња 
шко ле

Сре ди ном ју ла у Основ ној шко ли 
„До бро сав Ра до са вље вић – На род“ у 
Ма чван ској Ми тро ви ци за вр ше ни су 
ра до ви на уре ђе њу хи дро и тер мо изо ла
ци је и по ста вље на је сто ла ри ја. Сред
ства за ту на ме ну обез бе ђе на су из 
По кра ји не, а реч је о де вет ми ли о на 
ди на ра. У на ред ном пе ри о ду при сту пи ће 
се опре ма њу и фи нал ним ра до ви ма на 
из гле ду објек та. Ру ко вод ство шко ле се 
на да да ће на зи му ђа ци мо ћи да уђу у 
сво ју но ву шко лу. Да би се на ста ви ли 
ра до ви, пре ма ре чи ма ди рек то ра, оче ку ју 
се сред ства од Гра да Срем ска Ми тро ви
ца и Ми ни стар ства при вре де. 

До са да у из град њу шко ле у Ма чван
ској Ми тро ви ци уло же но је око 67 ми ли о
на ди на ра. 

у нај ве ћем делу редов но изми ру ју 
сво је оба ве зе на вре ме, напла та се 
кре ће изме ђу 80 и 90 одсто, а током 
зим ских месе ци, када су рачу ни за гас 
већи, посто ји могућ ност и репро гра
ма.

 Пен зи о не ри су нам нај ре дов ни је 
пла ти ше. Осе тљи ви ји смо пре ма 
малим потро ша чи ма, има мо раз у ме
ва ња за физич ка лица, док смо пре ма 
прав ним лици ма риго ро зни ји. Сма
тра мо да уко ли ко се неко опре де лио 
да послу је и да кори сти наш енер гент 
било за гре ја ње, било за про из вод њу, 
тре ба редов но и да изми ру је сво је 
оба ве зе. Посто је сред ства обез бе ђе
ња која су нам прав на лица доста ви
ла и увек може мо то да иско ри сти мо. 
Код физич ких лица смо напра ви ли и 
могућ ност репро гра ма рачу на, па се 
70 одсто рачу на пла ћа по доста вља
њу, а 30 одсто након шест месе ци. То 
је послов на поли ти ка пред у зе ћа, да 
се дома ћин стви ма омо гу ћи да лак ше 
изми ре сво је оба ве зе. С обзи ром на 
пози тив но посло ва ње, финан сиј ски 
смо у могућ но сти да иза ђе мо у сусрет 
гра ђа ни ма, да лак ше отпла те рачу не 
зим ске потро шње. Искљу че ња и опо
ми ња ње ста нов ни штва врши мо у лет
њем пери о ду, јер није хума но људе 
искљу чи ти усред греј не сезо не – каже 
Дани ца Недић.

ЈП „Срегас“ гас дистри бу и ра на 
тери то ри ји Срем ске Митр о ви це, 
Лаћар ка, Јар ка, Шаши на ца, Мачван
ске Митр о ви це, Сала ша Ноћај ског и 
Ноћа ја. У наред ном пето го ди шњем 
пери о ду пла ни ра да завр ши гаси фи

ка ци ју села запад ног дела гра да, 
Кузми на и Мар ти на ца, и да пре ђе на 
гаси фи ка ци ју дру гих места где се 
про це ни да посто ји заин те ре со ва ност 
гра ђа на и при вред ни ка за при кљу че
ње на дистри бу тив ну гасну мре жу.

 Закљу чи ли смо уго вор за про је кат 
и тре нут но наша тех нич ка слу жба 
при пре ма идеј но реше ње про јек та 
гаси фи ка ци је Мар ти на ца и Кузми на. 
Дина ми ка радо ва зави си и од „Срби
ја га са“, јер смо се опре де ли ли да они 
ура де маги страл ни гасо вод, а да се 
ми при кљу чи мо на њега. Наше је да 
извр ши мо гаси фи ка ци ју насе ље них 
места, да могу да се при кљу че, да 
при кљу чак буде при сту па чан, а уко
ли ко гас буде пово љан посто ја ће 
већи одзив. Заин те ре со ва на су ста ри
ја дома ћин ства, мањи пољо при вред
ни и при вред ни ци, шко ле, амбу лан те, 
згра де месних зајед ни ца. Цена при
кљу чка се кре ће од 48.138 до 63.626 
дина ра, без ПДВа, у зави сно сти од 
тога да ли се при кљу чак изво ди током 
изград ње мре же или накнад но. 
Посто ји могућ ност пла ћа ња на шест 
или 12 рата. Пред у зе ће је зато и осно
ва но да се иза ђе што више гра ђа ни
ма у сусрет. Ми пошту је мо он што 
јесмо, сер вис гра ђа на – напо ми ње 
Дани ца Недић.  

У лет њем пери о ду рад ни ци овог 
пред у зе ћа врше кон тро лу дистри бу
тив ну мре же, уну тра шњих гасних 
инста ла ци ја, кућ них мер но регу ла ци
о них сето ва, врше редов но бажда ре
ње мера ча на сва ких пет годи на.

Биља на Села ко вић

Пројекат „ГРАД ПОД ЛУПОМ: Јавне финансије у интересу грађана“ 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. 

Контрола гасних инсталација

У лет њем пери о ду рад ни ци овог пред у зе ћа врше кон
тро лу дистри бу тив ну мре же, уну тра шњих гасних 
инста ла ци ја, кућ них мер но регу ла ци о них сето ва, врше 
редов но бажда ре ње мера ча на сва ких пет годи на
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА ШИД

Почи њу радо ви на опре ма њу 
инду стриј ске зоне

Већ 1. авгу ста 
почи њу радо ви 
на инфра струк

тур ном
опре ма њу

инду стриј ске 
зоне. Вред ност 

тих радо ва је
32 мили о на

дина ра. То је 
прва фаза

радо ва током 
које ће се

ради ти при ступ 
сао бра ћај ни ца ма, 

изја вио је
Пре драг Вуко вић

Чла но ви Општин ског већа 
Општи не Шид су на сед
ни ци одр жа ној 18. јула, 

усво ји ли изме ну и допу ну пра
вил ни ка о орга ни за ци ји и 
систе ма ти за ци ји рад них места 
у општин ској упра ви, општин
ском пра во бра ни ла штву и 
струч ним слу жба ма, као и пра
вил ник који се одно си на утвр
ђи ва ње еко ном ске цене услу
ге помо ћи у кући и кри те ри ју ма 
за уче шће кори сни ка услу га у 
цени те услу ге. Тако ђе, утвр
ђен је и пред лог о раз ре ше њу 
и име но ва њу врши ла ца 
дужно сти дирек то ра у јав ним 
пред у зе ћи ма „Стан дард“ и 
„Водо вод“.

 Функ ци ју врши о ца дужно
сти дирек то ра у ЈКП „Стан
дард“ и ЈКП „Водо вод“ до сада 
су оба вља ли Сла ви ца Сре мац 
и Мар ко Бајић. По мом 
мишље њу и мишље њу чла но
ва Општин ског већа, они 
добро раде свој посао, а и 
били су једи ни кан ди да ти за 
функ ци је дирек то ра у тим јав
ним пред у зе ћи ма. Уса гла си ли 
смо се да они и убу ду ће оба
вља ју ту функ ци ју. Доно се ћи 
ту одлу ку руко во ди ли смо се 
њихо вим радом у про те клих 
годи ну дана, јер су током тог 
вре ме на дока за ли да та пред
у зе ћа могу добро да послу ју и 
да биланс буде пози ти ван. 
Тако да ту није било ника кве 
диле ме. Општи на Шид пра ти 

рад јав них пред у зе ћа и наша 
насто ја ња су да она све боље 
раде. Оба та јав на пред у зе ћа 
доби ла су вред не дона ци је у 
виду тех нич ких сред ста ва за 
које је Општи на и нај за слу
жни ја. Јед на од важних ства ри 
које бих хтео да истак нем 
јесте, да је водо вод на мре жа у 
Соту завр ше на и до поло ви не 
сеп тем бра, сви мешта ни тог 
места ће има ти воду у сво јим 
дома ћин стви ма. Што се тиче 
ЈКП „Стан дард“, сви врло 
добро зна мо каква је била 
ситу а ци ја у том јав ном пред у
зе ћу до 2012. годи не. Сва 
вози ла су у том пред у зе ћу 
тада била ста ра пре ко 30 
годи на. Сада они има ју савре
ме на и нова вози ла, а и услу ге 
гра ђа на су подиг ну те на виши 
ниво  иста као је пред сед ник 
Општи не Шид Пре драг Вуко
вић.

За про је кат герон то до ма ћи
ца који спро во де Општи на 
Шид у сарад њи са Мини стар
ством за рад, борач ка и соци
јал на пита ња и Кари та сом из 
Срем ске Митро ви це, чла но ви 
Већа су утвр ди ли еко ном ску 
цене услу ге помо ћи у кући које 
се спро во де у окви ру тог про
јек та.

 Тај про је кат тра је шест 
месе ци, а ми као Општи на 
одре ђу је мо цену тих услу га 
како би се опро је кат наста вио 
спро во ди ти и убу ду ће и како 

би наши кори сни ци има ли 
аде кват ну негу. Ми смо утвр
ди ли да та цена изно си 250 
дина ра на сат, а одлу ка је да 
се ове услу ге наста ве спро во
ди ти и после Нове годи не. 
Коли ко је нама у инте ре су да 
бри не мо о ста рим и немоћ ним 
лици ма, толи ко нам је у инте
ре су и да људи из наше 
општи не раде  исти че Вуко
вић.

Чла но ви Већа доне ли су и 
реше ње о раз ре ше њу и име
но ва њу новог пове ре ни ка за 
избе гли це Општи не Шид. 
Доса да шњем пове ре ни ку Иви
ци Јови ћу је исте као ман дат, а 
чла но ви Већа дали су пред лог 
да Небој ша Илић убу ду ће оба
вља ту функ ци ју. Тај пред лог 
пре ма речи ма Пре дра га Вуко
ви ћа, биће упу ћен Коме са ри ја
ту за избе гли це, како би се 
уста но ви ло да ли Небој ша 
Илић може да оба вља ту 
функ ци ју и да ли посто ји сукоб 
инте ре са, с обзи ром на то да 
врши функ ци ју помоћ ни ка 
пред сед ни ка Општи не. 

На задо вољ ство нај мла ђих 
Шиђа на, усво јен је и зах тев 
Спорт ско рекре а ци о ног цен
тра „Посеј дон ин“ д.о.о. из 
Шида, за суб вен ци о ни са ње 
рада шид ских базе на.

 Општи на Шид суб вен ци о
ни са ће рад шид ских базе на са 
изно сом од 250.000 дина ра. 
Сва деца узра ста до осам 

Сед ни ца Општин ског већа у Шиду
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годи на, има ће бес пла тан улаз 
на базен, као и шко лу пли ва
ња  рекао је Вуко вић.

Поред ових одлу ка, доне та 
је и изме на одлу ке о доде ли 
сред ста ва из буџе та за про
гра ме и про јек ти из обла сти 
спор та. Овом одлу ком пре ра
спо де ље на су сред ства фуд
бал ског клу ба из Сота, који се 
неће так ми чи ти у лиги ове 
сезо не, фуд бал ском клу бу из 
Бикић Дола, а на осно ву дого
во ра та два спорт ска клу ба.

На кон фе рен ци ји за нови на
ре, пред сед ник Општи не Шид 
Пре драг Вуко вић, оба ве стио је 
нови на ре да је 20. јула пот пи
сан уго вор о почет ку радо ва 
на инду стриј ској зони.

 Већ 1. авгу ста почи њу 
радо ви на инфра струк тур ном 
опре ма њу инду стриј ске зоне. 
Вред ност тих радо ва је 32 
мили о на дина ра. То је прва 
фаза радо ва током које ће се 
ради ти при ступ сао бра ћај ни
ца ма. Почет ком авгу ста поче
ће и радо ви на ком плет ној 

адап та ци ји основ не шко ле 
„Срем ски фронт“ у Шиду. Рок 
за завр ше так радо ва је 90 
дана. Оно што бих иста као као 
важно јесте, да је нашој 
општи ни одо бре но 70 мили о
на дина ра за адап та ци ју те 
шко ле. Ми ћемо те радо ве 
завр ши ти за 50 мили о на дина
ра. Уште ду од 20 мили о на 
дина ра, вра ти ће мо држа ви. 
Што се тиче радо ва на гаси
фи ка ци ји шид ске општи не, 
„Срби ја гас“ завр ша ва про јект
ну доку мен та ци ју и тре нут но 
се чека сагла сност Секре та ри
ја та за урба ни зам. 1. мар та 
2018. годи не, пла ни ра се поче
так радо ва при кљу че ња на 
глав ни вод, а завр ше так свих 
радо ва оче ку је мо 1. сеп тем
бра 2018. годи не. Када је кру
жни ток у пита њу, тре нут но се 
уса гла ша ва про је кат са без
бед но сно сао бра ћај ним усло
ви ма и ја се надам да ће њего
ва изград ња поче ти 15. авгу
ста  изја вио је Вуко вић. 

М. Н.

Водо вод на
мре жа у Соту
је завр ше на и
до поло ви не 
сеп тем бра, сви 
мешта ни тог 
места ће има ти 
воду у сво јим 
дома ћин стви ма, 
наводи Вуковић

ШИД СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Ван Гог за поче так

Кон цер том попу лар не рок 
гру пе „Ван Гог“ на отво
ре ној сце ни Кул тур но 

обра зов ног цен тра у Шиду, 
у субо ту 22. јула зва нич но је 
отво ре но 13. по реду Шид
ско кул тур но лето, под мотом 
„Шид је јед на варош фина“. 
Током 29 дана овог лета, 
Шиђа ни ће има ти при ли ку да 
ужи ва ју у број ним кон цер ти
ма позна тих гру па и изво ђа ча, 
како народ не тако и забав не 
музи ке. И ове годи не локал на 
само у пра ва Општи не Шид у 
сарад њи са Кул тур но обра
зов ним цен тром се потру ди

ла да кул тур ни про грам буде 
садр жа јан и богат, при ла го ђен 
свим ста ро сним кате го ри ја ма 
гра ђа на. 

Ово го ди шње Кул тур но 
лето, отво рио је дирек тор 
Кул тур но обра зов ног цен тра 
Срђан Мале ше вић, поже лев
ши свим гра ђа ни ма леп про
вод и сва ко днев не пози тив не 
вибра ци је са лет ње позор ни
це.

 Ево сти гли смо и до 13. по 
реду тра ди ци о нал ног Шид
ског кул тур ног лета. Ми смо 
се потру ди ли свих ових годи
на, а пого то во ове годи не да 

Шид буде место где ће људи 
ужи ва ти. Потру ди ли смо се да 
им ство ри мо амби јент где ће 
сва ко вече моћи да буду на 
неки начин испу ње ни и срећ
ни. Потру ди ће мо се како ове 
тако и сле де ћих годи на, да 
Шид ско кул тур но лето буде 
место и дога ђај који ће при
вла чи ти што већи број људи и 
из оста лих места и надам се 
да ће сви ужи ва ти на разно
ли ким садр жа ји ма које смо им 
при ре ди ти. Тако ђе се надам 
да ће их такво рас по ло же ње 
пра ти ти и наред не годи не до 
сле де ћег Кул тур ног лета  
иста као је Срђан Мале ше вић.

Гру пи „Ван Гог“ која је сво
јим песма ма отво ри ла Кул
тур но лето у Шиду, није први 
пут да се пред ста вља шид
ској публи ци. Про шле годи не 
тако ђе су били гости на кул
тур ној сце ни.

Већ наред не вече ри, Шиђа
не је заба вљао шид ски кан
та у тор Бојан Бабић и при ја
те љи, као и гости евер грин 
састав „Дени“ из Бач ке Палан
ке у саста ву Мира и Саша 
Бор ко вић и Ненад Косте лац, 
вио лист ки ња Оли ве ра Милић 
Хир шер и фронт мен гру пе 
„Жаре и копри ве“ Жар ко Ђур
чић. Тре ће вече ри Кул тур ног 
лета, на вели ко задо вољ ство 
мла дих Шиђа на, на кул тур
ној сце ни насту пио је Милан 
Стан ко вић.

У поне де љак 18. јула, на 
пла тоу Кул тур но обра зов ног 
цен тра у окви ру мани фе ста
ци је Шид ског кул тур ног лета, 
отво ре на је мани фе ста ци ја 
Деч је кул тур но лето. Деч ју 
мани фе ста ци ју, која је пред
ста вља ла увер ти ру Шид ског 
кул тур ног лета, отво рио је 
пред сед ник Скуп шти не 
општи не Шид Вели мир 
Рани са вље вић, који је том 
при ли ком поже лео свој деци 
леп про вод и дру же ње. 

Орга ни за тор ово го ди шње 
мани фе ста ци је је Савет за 
бри гу о деци, пред школ ска 
уста но ва „Јели ца Ста ни ву ко

вић Шиља“, а мани фе ста ци
ја је одр жа на под покро ви
тељ ством Општи не Шид и 
број них спон зо ра. Осим 
деце из Шида, гости су били 
и деца из при хват них цен та
ра Прин ци по вац и Ада шев
ци. Овом при ли ком деца су 
носи ла маске наста ле на 
кре а тив ним ради о ни ца ма 
које СОС Дечи ја села орга
ни зу ју у при хват ним цен три
ма Ада шев ци и Прин ци по
вац. Побед нич ким кости ми
ма уру че не су награ да, а 
Деч је кул тур но лето 21. јула 
завр ше но је спек та ку лар ним 
ватро ме том.

Деч је Кул тур но лето

И ове годи не локал на само у пра ва Општи не Шид у сарад њи са 
Кул тур но обра зов ним цен тром се потру ди ла да кул тур ни про
грам буде садр жа јан и богат, при ла го ђен свим ста ро сним кате
го ри ја ма гра ђа на
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ПУТО ПИС

Вене ци ја увек
оста вља без даха

Коли ко год пута током свог живо та да 
оде у Вене ци ју, човек би се изно ва у 
њу вра ћао. Често се запи та мо како 

је људи ма који тамо живе и може ли им 
лепо та Вене ци је ика да доса ди ти. У раз
го во ру са ста нов ни ци ма сти че се ути сак 
да су вео ма све сни те лепо те, без обзи
ра на све спе ци фи чи но сти и пре че сто 
кре та ње у чам ци ма. То је печат који они 
носе, а због којег читав свет жели да 
дође и баш њих посе ти. Вене ци ја са сво
јим исто риј ским и кул тур ним насле ђем, 
лепо та ма архи тек ту ре при зи ва све ијед
ног свет ског пут ни ка. 

Зау ста ви ли смо се на Тргу Све тог Мар
ка не били попи ли кафи цу која исти ни за 
вољу није нимало јеф ти на. То задовљство 
вас кошта 11,5 евра (јед на кафа), а још 
ако жели те чашу вина мора те издво ји ти 
око 16, али веруј те задо вољ ство је мно го 
веће. Док ужи ва те у кафи и вину, не само 
што ужи ва те у погле ду, већ и у музи ци 
врхун ских струч ња ка који оста вља ју ути
сак да сви ра ју само за ваше уши. Тада 
поми сли те, да кошта и дупло више, вре
де ло је сва ку пару!

На нешто уда ље ни јим лока ци ја ма 
цене су мало ниже, не мало, то мало је 

Пише: Стевица Бјелкић

Ако посто је
вечи то роман тич не 

душе које не
при ста ју само

на огром не днев не 
дозе стре са, већ дају 

при о ри тет вишим 
вред но сти ма у живо ту, 

онда је њима
место у Вене ци ји
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дупло и то не тре ба зане ма ри ти, али и 
про пу сти ти у сми слу оби ла ска и про на
ла ска суве ни ра за ваше нај ми ли је. 

Вене ци ја је једин ствен град на све ту, 
изгра ђе на је на 118 малих остр ва са око 
400 мосто ва, на ушћу реке Брен те у 
Вене ци јан ску лагу ну, са кана ли ма уме
сто ули ца. Дуж кана ла нала зи се низ 
црка ва и пала та прво ра зред не вред но
сти, који пра ве једин ствен урба ни склоп. 
Због тога Вене ци ја и њени кана ли про
гла ше ни су спо ме ни ком свет ске башти не 
УНЕ СКОа.

Наи ме, Вене ци ја је град са око 270 
хиља да ста нов ни ка, док се про це њу је 
како јe днев но посе ћу је око 70 хиља да 
тури ста. Град има број не надим ке попут: 
„Сере ни си ма“, „Кра љи ца Јадра на“, 
„Неве ста мора“, „Град мосто ва“, „Град 
воде“. 

Сан та Мариа дела Салу те коју Вене
ци јан ци јед но став но зову Салу те, је 
слав на вене ци јан ска црква, сме ште на на 
уском Царин ском рту који лежи на ула зу 
у Канал Гран де пре ко пута Трга Св. Мар
ка.

По сво јим димен зи ја ма то је мања 
вене ци јан ска црква, њене склад не и кла
сич не про пор ци је, толи ко су пре по зна
тљи ве и вежу се уз Вене ци ју, да је јед на 
од нај ви ше фото гра фи са них црка ва у 
Ита ли ји. 

Живот ста нов ни ка, али и тури ста у 
Вене ци ји тесно је пове зан са гон до ла ма 
без којих је тај исти живот неза ми слив. 
Оне су јед не од првих дета ља који вас 
доче ку ју чим кро чи те у Вене ци ју. Али 
руку на срце, ипак то је вожња за оне са 
дубљим џепом који могу да при у ште 
себи 5060 евра за ово задо вољ ство. За 
оне са пли ћим, посто је бро ди ћи, тамо их 
зову мали тра јек ти, који за неко ли ко 
еври ћа про ла зе кроз иста места као и 
гон до ле. Али… гон до ла је гон до ла.

Ако посто је вечи то роман тич не душе 
које не при ста ју само на огром не днев не 
дозе стре са, већ дају при о ри тет вишим 
вред но сти ма у живо ту, онда је њима 
место у Вене ци ји.
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ЗНА МЕ НИ ТИ ШИЂА НИН

Симе он Пишче вић, 
срп ски вој ник
Дошао сам на свет, како су ми 

роди те љи кази ва ли, 14. сеп
тем бра 1731. годи не. Отац мој 

Сте фан, син Гаври ла Пишче ви ћа, 
поти цао је из ста ре пле мић ке поро ди
це, као што се из родо сло ва јасно 
види. Имао сам бра ће и сеста ра и 
мла ђих и ста ри јих. Било нас је четр
на е сто ро деце. Ја сам био четвр ти 
по реду. Од роди те ља сам добио 
добро вас пи та ње. Кућа у којој сам се 
родио била је у Сла во ни ји, у малом 
месту Шиду. То је место при па да ло 
тада шњој Поду нав ској мили ци ји. Мој 
отац је био капе тан и запо вед ник тог 
места.

Ова ко почи њу мемо а ри јед ног од нај
зна ме ни ти јих Срба осам на е стог века. 
Књи зи је дао наслов „Изве штај о дожи
вља ји ма Симе о на Сте па но ва Пишче
ви ћа, гене рал мајо ра и кава ље ра орде
на Све тог Ђор ђа“, а писао је у позним 
годи на ма свог живо та, као заслу жни 
пен зи о нер цар ске Руси је, у дале кој 
Укра ји ни, на свом има њу у Новом Мир
го ро ду, у селу Собјан ки. Поста вља се 
пита ње, с обзи ром на то да јасно каже 
ко је и ода кле је, како је тамо доспео. 
Срби осам на е стог века све наде у спас 
поро бље ног ота чат ства пола га ли су у 
Аустри ју. Нај моћ ни ја хри шћан ска сила 
тог доба гра ни чи ла се са Ото ман ском 
импе ри јом на Бал ка ну, па се пола га ла 
вели ка нада међу Срби ма да ће она по 
вели кој вој ној сили, и вољи бож јој, кре
ну ти у про те ри ва ње Агар ја на са Бал ка
на. Но Беч ки двор је, за раз ли ку од 
жеља наших пре да ка, имао сво је поли
тич ке пла но ве, при ли ке у Евро пи су се 
усло жња ва ле, почео је рат за аустриј

ско насле ђе, и уме сто да Србе, који су 
се у већи ни опре де љи ва ли за вој ни 
позив, поша ље у рат про тив Тура ка 
беч ка сињо ри ја шаље их да тума ра ју 
Евро пом, рату ју ћи про тив Фран цу за, 
или поје ди них немач ких држа ва. Срби 
су уза луд гину ли, видео је то мла ди 
офи цир Симе он Пишче вић дубо ко раз
о ча ран у Аустри ју, која се пона ша ла 
као там ни ца наро да, кори сти ла је 
несрет ну суд би ну малих сло вен ских 
наци ја, а наро чи то Срба, обе ћа ва ју ћи 
им при ви ле ги је док рат тра је, а у вре ме 
мира исте уки да. Поврх све га на Србе 
су киди са ли бесни мађар ски вели ка ши, 
теже ћи да од њих напра ве слу ге на 
сво јим спа хи лу ци ма, а като лич ки клер 
није оду ста јао од жеље да их поу ни ја
ти. Све је то ути ца ло да се међу Срби
ма јави покрет за исе ље ње у Руси ју. 
Вели ка, моћ на, цар ска Руси ја, мати 
свих Сло ве на, слич ног јези ка и исте 
вере, као маг нет је при вла чи ла виђе ни
је Србе тог вре ме на. Међу први ма за 
исе ље ње се при ја вио и Симе он Пишче
вић.

Био је, како сам каже, нао чит, сред ње 
виси не и дуге црне косе, на коју је био 
поно сан и коју је бри жно него вао. У то 
вре ме имао је чин поруч ни ка у аустриј
ској вој сци, па је његов зах тев да доби
је отпуст из вој ске, и кре не пут Руси је, 
иза звао вели ко запре па шће ње међу 
над ре ђе ним му офи ци ри ма. После 
мно го пери пе ти ја, које опи су је, и пре
пре ка које је морао да савла да, и део 
поро ди це, наро чи то његов таст пуков
ник Рашко вић, био је про тив те њего ве 
наме ре, нај зад му се испу ни ла жеља, 
кре ну је пут Руси је. У Руси ју је сти гао, 

после дугог и напор ног пута, 22. децем
бра 1753. годи не. Нај пре је бора вио у 
Кије ву, а потом се запу тио у Москву код 
гене ра ла Шеви ћа, где је добио капе тан
ски чин. Већ у тим првим дани ма борав
ка у новој отаџ би ни Симе он Пишче вић 
уви ђа да су Срби, по сво ста ром лошем 
оби ча ју, зава ђе ни и јед ни дру ге денун
ци ра ју код Сена та и Вој ног коле ги ја, 
уста но ва које тре ба да одлу че о њихо
вој суд би ни. Нико није хтео да буде 
под ре ђен оном дру гом, сва ко је мислио 
да њему тре ба да при пад не виши чин, 
и при ви ле ги ја да се нађе на челу обла
сти коју је цар ска власт хте ла да им 
доде ли и назо ве је Нова Срби ја. Такво 
њихо во пона ша ње омо гу ћи ло је цар ској 
биро кра ти ји да изи гра све што им је 
обе ћа ла и доде ли им земљу у дубо кој 
про вин ци ји, у Луган ској обла сти. Земља 
је била пуста, каже Симе он, без ијед ног 
већег насе ља у око ли ни, запу ште на као 
да није обра ђи ва на од поста ња све та, а 
мало број но ста нов ни штво те обла сти 
сиро ма шно и непри ја тељ ски рас по ло
же но пре ма коло ни сти ма. После кра ћег 
борав ка у срп ској коло ни ји, која се 
нази ва ла Сла ве но сер би ја, у мочвар
ним пре де ли ма око река Донац и Луган, 
Симе он Пишче вић одлу чу је да кре не у 
Петро град и да тра жи упра жње но место 
мајо ра. Ова њего ва одлу ка је вео ма 
зна чај на јер је осим кари је ре у вој сци, 
почео да пости же успе хе у дру штве ном 
живо ту пре сто ни це ове вели ке земље. 
Пошто је неко ли ко пута био при мљен и 
код саме цари це Јели са ве те Петров не, 
при ме ће но је од стра не савет ни ка 
импе ра тор ке да мла ди офи цир посе ду
је еле ган ци ју и ети ке ци ју, да је нао чит и 
инте ли ген тан, да гово ри неко ли ко јези
ка и да би као такав могао бити кори
стан у дипло мат ским и поли тич ким 
игра ма које су се води ле изме ђу вла

Библиотека у Шиду носи име Симеона Пишчевића
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дар ских кућа тада шње Евро пе. Тако 
почи ње њего во чуде сно путе ше стви је, 
двор га је слао у повер љи ве миси је 
широм Евро пе, а он је насто јао да 
пове ре не му задат ке оба ви бес пре кор
но. Често је на тим путо ва њи ма било 
вели ких тешко ћа, ризи ко вао је свој 
живот, али и живот сво је поро ди це, 
пошто је за цар ску ерге лу купио коње 
на неком спа хи лу ку у Руму ни ји, повео 
је у поврат ку и сво ју поро ди цу, која је до 
тада живе ла Срем ској Митро ви ци. 18. 
јула 1758. дожи вља ва вели ку несре ћу, 
негде у бес пу ћу Кар па та, вели ка воде
на буји ца, која се изли ла после јаких 
киша, одне ла му је жену Дафи ну, кћер 
пуков ни ка Рашко ви ћа, и тек рође ног 
сина.

Чин пуков ни ка добио је 1767. годи не, 
и дру ги пут се оже нио. Из дру гог бра ка 
са Ката ри ном Хор ват, рођа ком гене ра
ла Хор ва та, добио је сина Алек сан дра. 
Уче ству је 1767. у Руско  тур ском рату, 
а 1775. запа же на је њего ва уло га као 
пуков ни ка цар ске вој ске у сла ма њу 
побу не кме то ва, што се још нази ва и 
Запор шка сеча, наста ла после вели ке 
Пуга чо вље ве буне. Под коман дом је 
земља ка Петра Теке ли је са којим је 
стал ним суко би ма због раз ли чи то сти 
карак те ра. Петар је био напра сит, сује
тан, похле пан на чино ве и зва ња, али у 
сушти ни слаб вој ник, а Симе он њего ва 
сушта супрот ност. У чин гене ра ла уна
пре ђен је 1777. годи не, а те исте годи не 
бива пред ста вљен и цари ци Ката ри ни 
Вели кој. Са сином Алек сан дром, који је 
иза брао вој нич ки позив, није био у 
добрим одно си ма. Цела та гене ра ци ја 
мла дих Срба, рође них у новој домо ви
ни, изја шња ва ла се као Руси. Србе су 
виде ли, како су гово ри ли, као вуч ји 
народ, који непре кид но зави ја уз гусле. 
Несре ћан је и уса мљен, зато се повла
чи из вој не слу жбе 1778. годи не. Добио 
је заслу же ну пен зи ју, сино ве је послао 
у вој ну слу жбу, а кће ри у мана стир 
Смољ ни на шко ло ва ње. Из бра ка са 
Дафи ном имао је кћер Ану, а у бра ку са 
Ката ри ном роди ли су им се сино ви 
Алек сан дар и Иван, и кће ри Наде жда и 
Вар ва ра. Добио је има ње у Новом Мир
го ро ду, и ту је остао до сво је смр ти. Ту 
је на свом има њу у селу Собјан ки напи
сао мемо а ре.

Уми ре почет ком новем бра 1793. 
годи не. Пре ма све до че њу сина Алек
сан дра запо ве дио је да га сахра не на 
отво ре но рекав ши све ште ни ку Ја знам 
да ће мој син Алек сан дар ту сагра ди
ти цркву, па му реци те да подиг не 
храм посве ћен архи ђа ко ну Сте фа ну, 
патро ну наше поро ди це.

Осим што је навео да се Шид нала зи 
у Сла во ни ји, на почет ку сво је књи ге, не 
зна се из ког раз ло га он то твр ди, мемо
а ри Симе о на Пишче ви ћа пред ста вља ју 
врхун ско шти во. Они су и послу жи ли 
као осно ва Мило шу Црњан ском да 
напи ше роман „Сео бе“. Шид мали град 
у Сре му, захва љу ју ћи вели ким људи ма 
који су ту рође ни, изме ђу оста лих и 
Симе он Пишче вић, узди гао се изнад 
свог мате ри јал ног оби ма, и постао 
духов на и кул тур на вели чи на. Библи о
те ка у Шиду носи име „Симе он Пишче
вић“. Зоран Мар ко вић

Пред сед ник 
Скуп шти не Општи
не Ириг Вла ди слав 

Илкић, 21. јула, 
рас пи сао је избо ре 

за саве те месних 
зајед ни ца Јазак, 
Нера дин, Мала 

Реме та и Кру ше дол 
Село. Избо ри ће 

бити одр жа ни 20. 
авгу ста, а избор не 

рад ње кре ну ле су у 
поне де љак, 24. 

јула. 

ИРИГ

Избо ри за
месне заје ди це

Нај те жу лубе ни цу (30 кило гра ма и 100 
гра ма) на ово го ди шњој „Боста ни ја ди“ у 
Шашин ци ма 22. јула има ла је Тија на Јан ко
вић из Буђа но ва ца, док је нај те жу дињу (6,5 
кило гра ма) имао Вељ ко Мален ко вић из 
Шаши на ца. 

На „Боста ни ја ди“, 28. по реду орга ни зо
ва но је и так ми че ње у пуца њу бичем, а 
нај бо љи је био Дра ган Жив ко вић из Шаши
на ца. За нај гла сни ју кле пе ту шу је награ ђен 
Вука шин Фили по вић из Шаши на ца, а нај

леп шу коњ ску запре гу имао Милош Плав
шић из Доба но ва ца. Вла сник нај леп шег 
коња је Дра ган Ста ни са вље вић из Доњих 
Петро ва ца, а нај леп ше коби ле Бра ни слав 
Твр каљ из Беле ги ша. Кувао се бећар 
папри каш, а разна удру же ња жена су изло
жи ле сво је руч не радо ве. За госте је при ре
ђен и кул тур но – забав ни про грам.

Орга ни за тор „Боста ни ја де“ у Шашин ци
ма је Месна зајед ни ца Шашин ци у сарад њи 
са неко ли ко удру же ња.

Боста ни ја да
ШАШИН ЦИ

Основ на музич ка шко ла „Тео дор  Тоша 
Андре је вић“ у Руми упи са ла је у пред сто је
ћу школ ску годи ну 43 уче ни ка у при прем ни 
раз ред  нај ви ше у Руми 25, и по девет у 
Ири гу и Ста рој Пазо ви. Исто вре ме но, у 
први раз ред је упи са но 68 уче ни ка  у 
матич ној шко ли у Руми 52, и по осам у Ири
гу и Ста рој Пазо ви. Сле де ћу школ ску годи
ну ће у Музич кој шко ли поха ђа ти укуп но 
337 уче ни ка  од овог бро ја 227 их је у 
Руми, 67 у Ста рој Пазо ви и 43 у Ири гу.

Како сазна је мо од дирек тор ке шко ле 
Весне Гулан, до почет ка школ ске годи не 
могућ је још једи но упис уче ни ка у при
прем ни раз ред  пет у Руми и по седам у 
Ста рој Пазо ви и Ири гу. 

Тален то ва ни уче ни ци ове шко ле су 
током про те кле школ ске годи не уче ство ва
ли на низ так ми че ња, како репу блич ких 
тако и међу на род них, са којих су доне ли 
број не меда ље. Реч је о 28 так ми че ња са 
којих је 63 уче ни ка у шко лу доне ло укуп но 
107 награ да. Међу тим награ да ма је нај ви
ше првих  чак 61, а ако гле да мо по инстру
мен ти ма уче ни ци који који се шко лу ју за 
фла у ту су осви ји ли 17 награ да, за кла вир 
16, а за гита ру 13 награ да.

Ђаци музич ке шко ле су са разних так ми
че ња за там бу ру доне ли 16 награ да, хар
мо ни ке 26, вио ли не пет награ да, а по јед ну 
за кла ри нет и соло пева ње. У сол фе ђу је 
осво је но 12 награ да. С. Џ.

МУЗИЧ КА ШКО ЛА РУМА

Осво ји ли 107 награ да
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ОВАН: Обра ти те 
пажњу на нове инфор
ма ци је или на нечи је 
упо зо ре ње. Важно је 

да сво јим пона ша њем даје те 
добар при мер. Уко ли ко пре те ру је
те у сво јим зах те ви ма, око ли на 
неће желе ти да вас подр жи у оној 
мери коли ко то оче ку је те: Не 
може те да се опу сти те од раз ли чи
тих деша ва ња која вас пра те, неко 
вам изне на да зада је додат не про
бле ме или нове љубав не диле ме. 
Повре ме но делу је те врло неси гур
но.  

БИК: Неко реме ти ваш 
послов ни кон цепт, тако 
да сте при мо ра ни да 
про на ђе те зао би ла зно 

реше ње. Поне кад је тешко ускла
ди ти раз ли чи та инте ре со ва ња и 
зајед нич ки послов ни ритам. Потре
бан вам је добар под сти цај и нечи
ја подр шка. Емо тив но сте узне ми
ре ни. Жели те да оста ви те пози ти
ван ути сак на осо бу која вам се 
допа да, али још увек не про на ла
зи те пра ву уло гу којом бисте пред
ста ви ли сво ја искре на осе ћа ња. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Поне кад 
тре ба има ти довољ но 
про фе си о нал не мудро
сти и пре ћу та ти раз ли

чи те комен та ре у сусре ту са сарад
ни ци ма. Важно је да сачу ва те 
само кон тро лу, пред осо бом која 
има нега ти ван ути цај на ваше рас
по ло же ње или пона ша ње. Реа гу је
те суви ше раз дра жљи во у ситу а ци
ја ма које вас пра те у при ват но 
живо ту. Пре те ри ва ње у изли ви ма 
осе ћа ња или нови зах те ви делу ју 
ири ти ра ју ће на воље ну осо бу. 

РАК: Има те добар 
пред о се ћај и са нестр
пље њем ишче ку је те 
неки послов ни раз го

вор са јед ном ути цај ном осо бом. 
Важно је да пра вил но исти че те 
сво је про фе си о нал не спо соб но сти, 
али не и да угро жа ва те нечи је инте
ре се зарад сво јих циље ва. Под сти
че те код себе истра жи вач ки дух и 
сми сао за добар укус и мно гим 
ситу а ци ја ма које вас пра те у при
ват ном живо ту. 

ЛАВ: Пону ђе не су вам 
раз ли чи те иде је о 
послов но  финан сиј
ској сарад њи. Добар 

избор послов не теме про из и ла зи 
из зајед нич ких дого во ра и кон сул
та ци је са поу зда ним сарад ни ци ма. 
Важно је да у добром про фе си о
нал ном мани ру испу ни те раз ли чи
та оче ки ва ња. При у шти те сво јој 
поро ди ци или воље ној осо би, мно
ге радо сти и више него добру заба
ву.

ДЕВИ ЦА: Неко има 
пози ти ван ути цај на 
ваш начин раз ми шља
ња или на одлу ке које 

доно си те. Када поред себе има те 
осо бе од пове ре ња, све се лако 
реша ва и успе шно завр ша ва. 
Нала зи те се у при ли ци да оства ри
те дво стру ки доби так. Нај ве ћи ужи
так или задо вољ ство доно си вам 
сусрет са бли ском осо бом која заи
ста уме да вас обра ду је и да вам 
уго ди. Ужи ва те у ства ри ма које вас 
емо тив но испу ња ва.

ВАГА: Сусрет са јед
ном осо бом, откри ва 
неке важне дета ље 
послов не при ро де који 

су вам до сада били непо зна ти. 
Зајед нич ки дого вор, пред ста вља 
добар пред знак или увод у успе
шну сарад њу. Уко ли ко вам је ста
ло да обра ду је те парт не ра, буди
те довољ но машто ви ти у сва ком 
погле ду. Разно вр сност у изра жа
ва њу мисли и осе ћа ња не само да 
обо га ћу је љубав ни однос, већ 
делу је пози тив но на обо је. 

ШКОР ПИ ЈА: Инту и ци
ја вас јасно упо зо ра ва 
на потен ци јал ну опа
сност, сто га буди те 

пажљи ви у про це ни нових послов
них при ли ка. Дис тан ци рај те се од 
осо бе која нема пре ви ше обзи ра 
за ваше инте ре се и која можда 
оспо ра ва ваше заслу ге. Улеп шај
те сво је рас по ло же ње у одго ва ра
ју ћем дру штву. Немој те дозво ли ти 
да неко мења ваш емо тив ни 
ритам или потре бе које има те. 

СТРЕ ЛАЦ: Када 
посто ји неки неспо ра
зум, важно је да сачу
ва те при себ ност духа 

и да се пона ша те у скла ду са 
про фе си о нал ним мани ри ма. 
Задр жи те меру опре за пред осо
бом која уме да игно ри ше ваше 
при су ство или поку ша ва да ума
њи ваше спо соб но сти. Због емо
тив не неси гур но сти повре ме но 
делу је те стро го и зах тев но пре ма 
парт не ру. Потру ди те се да побољ
ша те сво ју кон цен тра ци ју. 

ЈАРАЦ: Сусрет са јед
ном осо бом делу је 
поуч но на ваш начин 
раз ми шља ња. Сто га, 

обра ти те пажњу на нове инфор
ма ци је које откри ва ју важне дета
ље о послов но финан сиј ској 
сарад њи. Пока жи те већу селек
тив ност у раз ми шља њу. Немој те 
дозво ли ти да неко из можда 
пома ло себич них побу да спу та ва 
вашу вољу и пра во на емо тив ни 
избор. 

ВОДО ЛИ ЈА: Уко ли ко 
се заде си те у пра вом 
тре нут ку и на добром 
месту, оче ку је вас 

послов нофинан сиј ски доби так 
или неки вид јав ног при зна ња. 
Успех про из и ла зи из добрих при
пре ма, про це ни те сво ју уло гу и 
место у сарад нич ким редо ви ма. 
Важно је да делу је те оча ра ва ју ће 
и афир ма тив но на свог парт не ра. 
У скла ду са емо тив ном инспи ра
ци јом коју осе ћа те упо тре би те 
сво је завод нич ке спо соб но сти. 

РИБЕ: Не допа да вам 
се уло га коју вам неко 
наме њу је, али не 
буди те брзо пле ти. 

Саче кај те да исти на иза ђе на 
виде ло, раз ли чи те окол но сти су 
на вашој стра ни. Важно је да 
сачу ва те сво ју енер ги ју за неке 
кори сне циље ве. Одго во ри те на 
нечи ју мол бу и про ме ни те сво је 
уста ље не нави ке, ако ћете да 
такав начин усре ћи ти сво ју поро
ди цу. При ре ди те неко при јат но 
изне на ђе ње осо би до које вам је 
ста ло. 

VREMEPLOV
26. јул

1928. Ро ђен аме рич ки филм
ски ре жи сер Стен ли Кју брик. 
1963. У зе мљо тре су у Ско пљу, 
глав ном гра ду Ма ке до ни је, 
по ги ну ло ви ше од 1.000 љу ди, 
град раз ру шен. 

27. јул
1839. По чео Опи јум ски рат 
Ки не и Ве ли ке Бри та ни је, ка да 
су ки не ске вла сти у лу ци у Кан
то ну за пле ни ле и уни шти ле 
20.000 сан ду ка опи ју ма. 
1841. У дво бо ју по ги нуо ру ски 
пи сац Ми ха ил Јур је вич Љер
мон тов. 
1905. У Љу бо ти њу, у Цр ној 
Го ри, ро ђен Пе тар Лу бар да. 

28. јул
1858. Пр ви пут је упо тре бљен 
оти сак пр сти ју као знак иден ти
фи ка ци је.
1914. Аустро  Угар ска је об ја
ви ла рат Ср би ји, ме сец да на 
по сле атен та та на пре сто ло на
след ни ка Фран ца Фер ди нан да 
у Са ра је ву. Да љи ток до га ђа ја 
до вео је до Пр вог свет ског 
ра та. 

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

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

31. јул
1648. У бор би с Тур ци ма по ги
нуо је про сла вље ни срп ски 
ју нак из Рав них Ко та ра Вук 
Ман ду шић, уз Сто ја на Јан ко
ви ћа и Или ју Сми ља ни ћа нај о
ми ље ни ји ју нак на род не ускоч
ке епи ке.
1944. Као пи лот са ве знич ког 
ави о на у Дру гом свет ском ра ту 
над Ме ди те ра ном је по ги нуо 
фран цу ски пи сац Ан то ан де 
Сент Ег зи пе ри, аутор „Ма лог 
прин ца“, јед не од нај чи та ни јих 
књи га у све ту.

1. ав густ
1806. На Ми шар ском по љу код 
Шап ца, срп ски уста ни ци по бе
ди ли су Тур ке. То је би ла нај ве
ћа по бе да Ка ра ђор ђе ве вој ске 
у Пр вом срп ском устан ку. 
1936. Адолф Хи тлер отво рио је 
у Бер ли ну XI олим пиј ске игре. 
1990. Ирач ка вој ска на па ла 
Ку вајт и оку пи ра ла га за је дан 
дан. 

HOROSKOP

Сре да, 26. (13) јул
Сабор Све тог архан ге ла Гаври
ла

Четвр так, 27. (14) јул
Све ти апо стол Аки ла; Пре по
доб ни Нико дим

Петак, 28. (15) јул
Св. муч. Кирик и Јули та; Св. 
Вла ди мир Вели ки кнез руски

Субо та, 29. (16) јул
Св. све ште но му че ник Ати но ген, 
Све та муче ни ца Јули ја

Неде ља, 30. (17) јул
Све та вели ко му че ни ца Мари на 
– Огње на Мари ја

Поне де љак, 31. (18) јул
Све ти муче ник Еми ли јан, Све ти 
муче ник Јакинт

Уто рак, 1. август. (19. јул) 
Преп. Макри на ; Св. Сте фан, 
Деспот срп ски и Преп. Евге ни ја 
(Лаза ре вић)

Crkveni
kalendar

• Оно што народ мисли у 
тре ну ци ма искре но сти, 
забра ње но је за мла ђе 
од осам на ест годи на.
• Оно што свет тре ба је 
мало више гени ја. Нас је 
само неко ли ко.
• Опре зан је онај ко пре 
грмља ви не опе ре косу 
шам по ном од копри ве!

Ја фа ко лач
Са стој ци: 2 ја је та, 12 ка ши ка 

ше ће ра, мле ко 17 ка ши ка, уље 10 
ка ши ка, пра шак за пе ци во 1 ке си
ца, бра шна 12 ка ши ка, џе ма од 
кај си је 5 ка ши ка, чо ко ла де 100 г, 
за мр зну та на ран џа.

По сту пак: Уму ти ти ја ја са 12 
ка ши ка ше ће ра, а за тим до да ти 
12 ка ши ка мле ка, 10 ка ши ка уља, 
12 ка ши ка бра шна и пра шак за 
пе ци во. Све ле по сје ди ни ти и 
си па ти у под ма зан плех. Пе ћи на 
220 Ц око 20 ми ну та. Пе че ну ко ру 
пре се ћи по ду жи ни та ко да се 
до би ју две ко ре. Јед ну ко ру ста
ви ти на од го ва ра ју ћи по слу жав
ник а дру гу ко ру из мр ви ти ви љу
шком до да ти џем, рен да ну по ма
ран џу це лу и 5 ка ши ка мле ка. Све 
ле по сје ди ни ти да се до би је хо мо
ге на сме са. Фил пре ма за ти пре ко 
ко ре и цео ко лач пре ли ти гла зу
ром од чо ко ла де.
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ИН ТЕР ВЈУ: ДИ ЗАЈ НЕР КА ИЗ ИН ЂИ ЈЕ БРАН КА ЋА ЋИЋ

Најновија колекција 
инспирисана вилама
Ди зај нер ка Бран ка Ћа ћић из Ин

ђи је ма шта ла је да по ста не пле
са чи ца, али жи вот је за њу имао 

са свим дру га чи је пла но ве. Слу чај но 
или на мер но, ова та лен то ва на да
ма по ста ла је ди зај нер са ста жом, 
са да, ду гим ви ше од 10 го ди на. Ње
не мо де ле  мо гла је да ви ди пу бли ка 
на „Сер би ан фешн ви ку“ и на мно гим 
дру гим мод ним до га ђа ји ма у зе мљи и 
ино стран ству. По след њи ме ђу њи ма 
је „Бе о град ски мод ни арт фе сти вал“ 
на ко јем је, ова та лен то ва на Ин ђин
чан ка, при ка за ла нај но ви ју ко лек ци ју 
ин спи ри са ну ви ла ма. О сво јим по че
ци ма, ин спи ра ци ји и ори ги нал ним мо
де ли ма го во ри у ин тер вјуу за М но ви
не.

М НО ВИ НЕ: Ко ји је то био тре ну
так ка да сте по че ли да ди зај ни ра те 
оде ћу?

БРАН КА ЋА ЋИЋ: По че ло је све од 
„ма лих но гу“, ка да сам скла па ла кр пи
це за лут ке, са мо што се то за лут ке 
пре не ло и на ме не док сам још би ла 
де те, јер сам, због ло ше си ту а ци је у 
зе мљи, пре кра ја ла мај чи ну оде ћу и 
пра ви ла се би соп стве ни стај линг. Би
ло ми је ве о ма бит но да се раз ли ку јем 
од оста ле де це и ми слим да сам ус пе
ла у то ме.

Шта Вам пред ста вља нај ве ћи иза
зов при ли ком ди зај ни ра ња јед ног 
одев ног пред ме та?

Нај ве ћи иза зов ми је сва ка ко ка да 
кре и рам за од ре ђе ног кли јен та, ко ји 
ми да је пот пу ну сло бо ду да иза бе рем 
бо ју, ма те ри јал и мо дел и да на пра вим 
ком плет ну сти ли за ци ју.  Нај ве ћа на гра
да је по твр да да сам оправ да ла по ве
ре ње осо бе ко ја ку пу је одев ни пред
мет. Та по зи тив на ре ак ци ја је за пра во 
мој нај ве ћи иза зов, али је исто та ко и 
иза зов од го во ри ти на трен до ве ко ји се 
ме ња ју сва ких не ко ли ко ме се ци.

Ка ко би сте опи са ли сво је мо де
ле и шта је оно што их ка рак те ри
ше, шта сма тра те сво јим за штит ним 
зна ком? За ко га ства ра те?

Мо ји мо де ли су микс ро ман тич ног, 
ре тро, хи пи и рок енд рол сти ла, пре
пли ћу се мно го у гар де ро би ко ју кре
и рам. Из над све га то га, оде ћа је вр ло 
жен стве на, а опет смер на и иза зов на у 
исто вре ме.  Ства рам за све де вој ке и 
же не ко је во ле да има ју не што дру га чи
је од дру гих, ко је су сме ле, оства ре не, 
хра бре, сво је. Де вој ке ко ји ма је бит но 
да пра те тренд (ин ста грам тренд), и 
ни су кли ше, то су мо је „Ла вли де вој ке“.

Уче ство ва ли сте на мно гим мод

ним до га ђа ји ма и не дав но сте пред
ста ви ли сво ју ко лек ци ју за 2018. го
ди ну у Бе о гра ду?

Уче ство ва ла сам на ра зним де ша ва
њи ма од „Сплит си ти фе шна“до „Сер
биан фе шн ви ка“ и „Ба фе ивен та“. Не
дав но сам при ка за ла ко лек ци ју за ле то 
2018.  на „Бе о град ском мод ном арт 
фе сти ва лу“. На мет нуо се сам на зив 
„У шу ми“, јер су сви мо де ли не ка ко ви
лин ски. По чет на ин спи ра ци ја су би ле 
две вен ча ни це ко је сам до та да ра ди
ла. Ка да су оне у пи та њу, то је је дан од 
но ви те та ко ји сам уве ла, и на ко ји сам 
ду го че ка ла, јер је сам осе ћај ка да се 
по све ти те јед ној ха љи ни да ни ма про
сто не про цен љив. Ту је уне то мно го 
љу ба ви, кре а тив но сти,јер је та ха љи
на сва кој де вој ци нај бит ни ја у жи во ту.

Ко ли ко обра ћа те па жњу на ак ту
ел не мод не трен до ве док кре и ра те?

Пра тим трен до ве, увек од пред сто
је ћих трен до ва узмем не што у че му 
се про на ла зим. Во лим то што се мо
ји одев ни пред ме ти пре по зна ју као 
аутен тич ни, али во лим и про ме не ко је 
до ла зе из се зо не у се зо ну. Мо гу на ја
ви ти још мно го ле пих одев них пред ме
та, ко ји ма ћу об ра до ва ти све де вој ке 
ко је во ле да но се мо је мо де ле, а на 
сре ћу, њих за и ста има мно го. М. Ђ.

M NOVINE :

Бран ка Ћа ћић, ди зај нер ка из Ин ђи је у јед ном од сво јих мо де лаБран ка Ћа ћић, ди зај нер ка из Ин ђи је у јед ном од сво јих мо де ла
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СВЕТ СКИ КУП ЗА ПИО НИ РЕ У САВА ТЕУ 

Румља ни ну Петру 
Јова но ву зла то 
Репре зен та ци ја Срби

је уче ство ва ла је на 
Свет ском првен ству за 

каде те и Свет ском купу за 
пио ни ре у асо сава теу које 
је одр жа но у Вара ждин ским 
Топли ца ма 14. и 15. јула. 
Репре зен та тив ци Срби је су 
осво ји ли у укуп ном пла сма ну 
тре ће место са по три злат
не и сре бр не и две брон за не 
меда ље.

У саста ву репре зен та ци је 
Срби је насту пи ли су, вео ма 
успе шно, и спор ти сти Сава
те бокс клу ба „Рума“.

Петар Јова нов је осво јио 
злат ну меда љу у кате го ри ји 
до 48 кило гра ма за пио ни
ре након три успе шне бор
бе. У фина лу је убе дљи во 
савла дао репре зен та тив ца 
из Бел ги је. Дру ги так ми чар 
Мар ко Вида ко вић осво јио је 
сре бр ну меда љу у кадет ској 
кон ку рен ци ји до 80 кило гра
ма након три бор бе. Нај ве ћи 
под виг напра вио је убе дљи
вом побе дом над Фран цу зом 
у полу фи на лу ели ми ни шу ћи 

га да стиг не до фина ла. Био 
је то једи ни члан фран цу ске 
репре зен та ци је који је отпао 
пре фина ла.

У фина лу је Вида ко вић 
изгу био тесно од хрват ског 
пред став ни ка, иако је доми
ни рао у целој бор би.

 Пре су ди ли су пое ни и 
све честит ке про тив ни ку без 
обзи ра на резул тат. Мар
ко је одра дио одли чан меч 
и у истом фина лу и добио 
честит ке при сут них из хрват
ске репре зен та ци је  каже 
Мио драг Ракић, пред сед ник 
СБК „Рума“. 

Злат не меда ље за репре
зен та ци ју Срби је су осво
ји ли и Дејан Мар ја но вић из 
СK „Вој во ди на“ Нови Сад до 
85 кило гра ма и Лука Лиси ца 
из KБС „Нови Сад“ у кате го
ри ји до 70 кило гра ма. Сре
бр не меда ље су избо ри ли 
још Јеле на Седо гла вић, 
KБС „Галак тик“ Сом бор до 
70 кило гра ма и Јован Вагић 
KБС „Нови Сад“ до 65 кило
гра ма, док су брон зу осво

ји ли Ени та Бехра мај KБС 
„Једин ство“ Нови Бечеј и 
Нико ла Вукић KБС „Вождо
вац“ из Бео гра да.

Репре зен та ци ју Срби
је водио је шеф деле га ци
је Мио драг Ракић из Руме. 
Покро ви тељ насту па било 
је Мини стар ство омла ди не 
и спор та Репу бли ке Срби је, 
а покро ви тељ Сава те бокс 
клу ба „Рума“ била је рум ска 
општи на.

 Пре за до вољ ни смо резул
та ти ма спор ти ста Сава те 
бокс клу ба „Рума“ који су 
након при пре ма у спорт ском 
кам пу на Kараташу у тра ја
њу од 10 дана фини ши ра ли 
фор му и оства ри ли вели
ки успех за наш клуб и наш 
град. Пого то во нам је важно 
што су то резул та ти у мла
ђим узра сти ма који нам наја
вљу ју да ће наш клуб има ти 
ова кве спор ти сте и ова кве 
резул та те још дуго дуго годи
на  про ко мен та ри сао је ове 
успе хе за наше нови не Мио
драг Ракић. С. Џ.

АК „РУМА“

Пау ко вић први 
у Новом Паза ру

На Првен ству Бал ка на у 
атле ти ци, које је одр жа но 15. 
и 16. јула у Новом Паза ру, 
Бран ко Пау ко вић, члан Атлет
ског клу ба „Рума“, осво јио је 
зла то за Срби ју у баца њу 
копља са резул та том 75, 82 
метра.

KAJAK КЛУБ „ВАЛ“

Вице шам пи о ни 
Вој во ди не

Про те клог викен да у Бач кој 
Палан ци на језе ру Тиква ра 
одр жа но је Првен ство Вој во
ди не за све кате го ри је где су 
каја ка ши митро вач ког „Вала“ 
пости гли одли чан успех осво
јив ши 16 меда ља, и то осам 
злат них и осам сре бр них. У 
екип ном пла сма ну „Вал“ је 
осво јио 2. место у кон ку рен
ци ји јуни о ра. Вели ки број так
ми ча ра се пла си рао у фина
ле, а меда ље су осво ји ли 
пио ни ри Бојан Шимо ник/
Јован Рад ма но вић (сре бро, 
К2 500 мета ра), Бојан Шимо
ник/Јован Рад ма но вић/Алек
сан дар Јова но вић/Дими три је 
Стој шић (сре бро, К4 500 
мета ра). Мари ја Доста нић и 
Сте фан Врдо љак у кон ку рен
ци ји јуни о ра били су злат ни у 
трци на 500 и 200 мета ра, док 
је четве рац у саста ву: Сте фан 
Врдо љак/Нема ња Тајбл/
Огњен Маста ло вић/Огњен 
Њежић у трци на 500 мета ра 
тако ђе био зла тан. Јуни ор 
Нема ња Тајбл је у трци на 
1.000 мета ра осво јио дру го 
место. Сени ор ка Сан дра 
Поло ви на била је нај бр жа у 
трци 1.000 мета ра, а дру го 
место је зау зе ла у трка ма на 
500 и 200 мета ра. Бојан Зде
лар био је тако ђе први у трци 
на 1.000 мета ра, а дру ги у 
трци на 500 мета ра. Четве рац 
сени о ра у саста ву: Сте фан 
Врдо љак/Нема ња Тајбл/
Огњен Маста ло вић/Огњен 
Њежић био је зла тан у трци 
на 1.000 мета ра, сре бро су 
осво ји ли у трка ма на 500 и 
200 мета ра.

ВРД НИК

Шко ла пли ва ња

На базе ни ма Спе ци јал не бол ни це „Тер
мал“ у Врд ни ку и ове годи не одр жа на 
је обу ка деце непли ва ча. Шко ла пли

ва ња је тра ја ла од 6. до 19. јула, а обу ку је 
про шло 150 мали ша на из свих места ири
шке општи не.  

Орга ни за то ри су били Спорт ски савез 

општи не Ириг, основ не шко ле „Доси теј 
Обра до вић“ Ириг, „Мили ца Сто ја ди но вић 
Срп ки ња“ Врд ник и Дечи ја уста но ва „Дечи ја 
радост“ Ириг.

Покро ви те љи су Покра јин ски секре та ри
јат за спорт и омла ди ну, Општи на Ириг и СБ 
„Тер мал“ Врд ник.
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КА ЈА КАШ МИ ТРО ВАЧ КОГ КЛУ БА „ВАЛ“ БО ЈАН ЗДЕ ЛАР НИ ЖЕ УСПЕ ХЕ 

Ве ру јем у се бе и сво је ци ље ве

Ка ја каш срем ско ми тро вач ког клу
ба „Вал“, се дам на е сто го ди шњи 
Бо јан Зде лар на Европ ском 

пр вен ству ко је је одр жа но кра јем ју на 
на Ади Ци ган ли ји у Бе о гра ду, осво јио 
је две брон зе. Јед ну у ди сци пли ни јед
но сед на 500, а дру гу у ди сци пли ни 
јед но сед на 1000 ме та ра. Ово је са мо 
је дан у ни зу од успе ха ко је је овај мла
ди спор ти ста оства рио. Сво је пр ве 
ре зул та те по чео је да бе ле жи са мо 
на кон го ди ну да на тре ни ра ња. Упор
ност, од ри ца ње, труд и рад. По др шка 
по ро ди це и тре не ра. Без овог, ка ко 
ка же, не би би ло ни ка квих ре зул та та. 
Бо јан  је по чео да тре ни ра у сво јој 12 
го ди ни на на го вор ста ри јег бра та. 

 По чео сам да тре ни рам 2012. го ди
не у Ка ја ка шком клу бу „Вал“, код тре
не ра Не на да Ко си је ра. Ка јак сам 
же лео да про бам јер су га тре ни ра ли 
мо ји дру го ви и ста ри ји брат, због ко јих 
сам од лу чио и да до ђем на пр ви тре
нинг. Тре нер Ко си јер ми је ре као да ћу 
би ти успе шан, ви део је не ки по тен ци
јал у ме ни још та да, али ја ни сам мно
го ве ро вао у то. Пр ви пут ка да сам сео 
у ка јак пре вр тао сам се, али је про ра
дио инат у ме ни и же лео сам да 
успем. Код ка ја ка ми се по себ но до па
да што се, као и код дру гих ин ди ви ду
ал них спор то ва, ис ти че труд по је дин
ца, јер је вр ло на по ран спорт па са мим 
тим фор ми ра спор ти сту као упор ну 
лич ност. Мно го вре ме на се про во ди у 
при ро ди, због че га је вр ло здрав спорт. 
Од са мог по чет ка имао сам по др шку 
тре не ра, при ја те ља и по ро ди це, без 
ко јих би све ово би ло не мо гу ће  – 
ка же овај мла ди спор ти ста.

Ње го ви ус пе си огле да ју се у на пор
ном тре нин гу, али и по др шци ње го вих 
нај бли жих. По ред то га што је од ли чан 

спор ти ста, Бо јан је и од ли чан ђак 
Ми тро вач ке Гим на зи је. 

 Ни сам хтео због ка ја ка да жр тву
јем обра зо ва ње, ипак је шко ла на 
пр вом ме сту. Имам до бре про фе со ре 
ко ји има ју раз у ме ва ња за оно чи ме се 
ја ба вим и кад год мо гу иза ђу ми у 
су срет, али на рав но, све их ис по шту
јем. За вр шио сам дру гу го ди ну од лич
ним успе хом, са свим пе ти ца ма. Сва
ка ко пла ни рам да упи шем и фа кул тет, 
же лим да на ста вим обра зо ва ње. 
То ком да на имам ма ло вре ме на за 
од мор јер ми тре нин зи и школ ске оба
ве зе од у зи ма ју нај ве ћи део да на. 
Ле ти пре те жно тре ни ра мо на во ди, 
док зи ми ка да за хла ди до ста вре ме на 
про во ди мо у те ре та ни, на тр ча њу или 

пли ва њу – до да је Зде лар. На пи та ње 
да ли је са да по пу лар ни ји ме ђу дру
штвом, ка же да сва ки успех до но си 
по пу лар ност, али да то не тре ба да 
по ме ра са за цр та ног ци ља. 

 На кон го ди ну да на тре ни ра ња 
по чео сам да осва јам ме да ље у овом 
спор ту. Нај пре је то би ло у ми ни ка ја
ку где сам пр ви пут осво јио злат не 
ме да ље на пр вен ству Вој во ди не и 
Ср би је. Тад сам по чео још озбиљ ни је 
да ра дим. Од ме ђу на род них ре зул та
та нај дра жа ми је ме да ља са про шло
го ди шњег Европ ског пр вен ства. На 
ово го ди шњем Европ ском пр вен ству 
осво јио сам две брон за не ме да ље на 
500 и на 1000 ме та ра. Жао ми је што 
ни сам ус пео да осво јим зла то по го то
во што так ми че ње одр жа но у Бе о гра
ду, али би ће још так ми че ња, ве ру јем 
у се бе. Тре нут но имам два до три 
тре нин га днев но, спре мам се за пред
сто је ћа так ми че ња, јер је ово те жак 
спорт ко ји зах те ва вр хун ску фи зич ку 
спрем ност – ис ти че Зде лар.

Он на по ми ње да је на по чет ку тре
ни ра ња би ло те шко од ре ћи се мно гих 
ства ри ко је ина че ра де ње го ви 
вр шња ци, али да се вре ме ном на ви
као и ста вио спорт и шко лу на пр во 
ме сто. 

За крај раз го во ра Бо јан ис ти че да је 
за до во љан до са да шњим ре зул та ти
ма, али је нео спор но да ње га тек че ка 
бли ста ва бу дућ ност. Он је и сти пен ди
ста Гра да Срем ска Ми тро ви ца,  али и 
По кра ји не. 

Под се ти мо, Ка јак клуб „Вал“ ре но
ви ран је то ком про шле го ди не сред
стви ма из Град ског бу џе та што је, 
пре ма ре чи ма овог ка ја ка ша, омо гу
ћи ло бо ље и лак ше усло ве тре ни ра
ња.  С. Ста не тић 
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Кајакаш Бојан Зделар


