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Web: www.smtoplana.rsМини стар пољо при вре де Бра-
ни слав Неди мо вић отво рио је 
про шле субо те, 2. сеп тем бра 

Изло жбу дома ће пољо при вред не меха-
ни за ци је, коју су зајед нич ки орга ни зо-
ва ли Казне но поправ ни завод Срем-
ска Митро ви ца – про из вод на једи ни ца 
Дубра ва, Град Срем ска Митро ви ца, 
Аген ци ја за рурал ни раз вој и Мини-
стар ство пољо при вре де, шумар ства и 
водо при вре де.

Дома ћа пољо при вред на меха ни за-
ци ја била је изло же на на пла тоу пре-
ко пута Хипо дро ма, а за куп це су били 
обез бе ђе ни и сајам ски попу сти. На 
изло жби су пред ста вље не пољо при-
вред не маши не које се про из во де у 
митро вач ком затво ру, као и про из во ди 
из обла сти пољо ме ха ни за ци је 17 дома-
ћих ком па ни ја.

Управ ник КПЗ у Срем ској Митро ви-
ци Алек сан дар Алим пић нагла сио је 
да је изло жба, која је прва мани фе ста-
ци ја такве врсте у неком од заво да у 
систе му извр ше ња кри вич них санк ци ја 
у Срби ји, подр шка расту ћој при вре ди 
Срби је и да наред не годи не тај завод 
пла ни ра да про ши ри спек тар про из во-
да и да орга ни зу је Сајам пољо при вре-
де.

– Када сам пре две годи не поста вљен 
за управ ни ка КПЗ Срем ска Митро ви ца 
имао сам визи ју у ком прав цу ова уста-
но ва тре ба да се раз ви ја. Имао сам 
вели ку жељу, добру вољу и спрем ност 
да уло жим мно го рада и тру да да би та 
визи ја поста ла ствар ност. Сада један 
део те визи је постао ствар ност. Ово је 
само увер ти ра јер наред не годи не пла-
ни ра мо да про ши ри мо спек тар про из-
во да који ће се про из во ди ти у пого ни ма 
КПЗ – иста као је Алим пић. 

Отва ра њу мани фе ста ци је при су ство-
ва ла је и мини стар ка прав де Нела Кубу-
ро вић, која је иста кла да је изло жба још 
један пока за тељ да је КПЗ у Срем ској 
Митро ви ци у пот пу но сти про из вод но 
ори јен ти сан и да може да ста не раме 
уз раме са дру гим про из во ђа чи ма.

- Завод је на вре ме пре по знао зна чај 
пољо при вре де и дав но се на тржи шту 
пози ци о ни рао сво јим, сада већ сву да 
пре по зна тљи вим про из во ди ма попут 
Дубра ви них при ко ли ца и дрља ча. Ови 
про из во ди заво да нису само позна ти на 
дома ћим про сто ри ма, већ и у реги о ну, а 
уско ро ће бити при сут ни и на тржи шту 
Европ ске уни је - нагла си ла је Кубу ро-
вић.

Мини стар Неди мо вић је наја вио да 

ће држа ва у наред ном пери о ду подр-
жа ти про из вод њу дома ће меха ни за ци је 
и нагла сио да је ова изло жба још један 
поку шај да се издиг не пољо при вред на 
меха ни за ци ја Срби је на место које јој 
при па да, наро чи то ако се има у виду 
да се у тој гра ни инду стри је у послед-
њих 20-30 годи на беле жи стаг на ци ја и 
да посто ји озби љан про блем у погле ду 
про из вод ње трак то ра и дру ге меха ни-
за ци је.

- Свих ових 18 про из во ђа ча који се 
овде нала зе су доказ да је могу ће ожи-
ве ти ову врсту инду стри је. Ми ћемо у 
наред ном пери о ду под сти ца ти дома ћу 
меха ни за ци ју – изја вио је Бра ни слав 
Неди мо вић и под се тио да је ана ли за 
Свет ске бан ке од пре неко ли ко дана 
пока за ла да посто је чети ри сек то ра 
у коме Срби ја може пости ћи још већу 
вред ност и већи иско рак и да су ту 
поред ауто мо бил ске и метал ске, и пре-
храм бе на и дрв но пре ра ђи вач ка инду-
стри ја. 

Пре ма речи ма дирек то ра Аген ци је 
за рурал ни раз вој Гра да Срем ска 
Митро ви ца Петра Самар џи ћа, 

циљ орга ни зо ва ња ове изло жбе јесте 
да се на јед ном месту оку пи што већи 
број дома ћих про из во ђа ча пољо ме ха-
ни за ци је, те да се кроз фаво ри зо ва ње 
дома ће инду стриј ске про из вод ње и 
дома ће при вре де у овој обла сти подиг-
не ниво њихо ве кон ку рент но сти. 

- Жели мо да уве ри мо наше пољо при-
вред ни ке да по врло повољ ним цена ма 
могу да купе пољо при вред ну меха ни за-
ци ју која често има боље карак те ри сти-
ке од уво зних маши на. План је да ово 
поста не стал на постав ка, где ће током 
годи не пољо при вред ни ци дола зи ти да 
погле да ју и испро ба ју меха ни за ци ју – 
изја вио је Самар џић. 

Б. Села ко вић
Фото: Ж. Петрас

Мини стар ка Кубу ро вић је иста кла да се 
у митро вач ком затво ру оба вља ју и мета-
ло стру гар ски радо ви, да је раз ви је на дрв-
на и пољо при вред на про из вод ња и да 
посеб но тре ба иста ћи рад штам па ри је и 
да је све то допри не ло да укуп ни при хо ди 
те уста но ве у послед ње три годи не расту.

- Они су у 2014. годи ни изно си ли ско-
ро 280 мили о на дина ра, а у 2016. годи ни 
пре ко 344 мили о на дина ра. Веру јем да 
ће на кра ју ове годи не они изно си ти још 

више - иста кла је мини старка прав де.
Кубу ро вић је рекла и да кон стант ни 

при хо ди нису једи ни пози тив ни при мер 
доброг упра вља ња у том заво ду и да тре-
ба иста ћи да се вели ка пажња посве ћу-
је про гра ми ма трет ма на и посту па њу са 
осу ђе ним лици ма, који могу да завр ше 
обу ке за зана те и да завр ше основ ну и 
сред њу шко лу, без наво ђе ња пода та ка 
да је дипло ма сте че на током издр жа ва ња 
казне. 

При хо ди затво ра расту

Митровачки затвор
лидер у пољопривреди

ИЗЛО ЖБА ПОЉО ПРИ ВРЕД НЕ МЕХА НИ ЗА ЦИ ЈЕ
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УВОДНИК

Те-ве пољопривреда

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Обожавам да гледам емисије пољопривреди. Неко воли 
да гледа емисије о животињама, неко воли песме, неко 
циркус, а ја, дете са села, волим да гледам како сељаци 

просперирају. А они нигде боље не просперирају него на 
телевизији. Додуше, тренутна ситуација је чабар, то признају и 
на телевизији, али ... само мало да поправимо инфраструктуру, 
само да се сељаци удруже, само мало да се подигне свест о 
потреби осигуравања и наводњавања, само да се науче да 
пишу пројекте за ЕУ и само мало да буду паметнији, вреднији и 
опрезнији, па има Бог да их види.

Веће научне фантастике од емисија о пољопривреди нема на 
свету. Њима могу да парирају само прилози извесне госпође са 
јавног сервиса о здравству. Дотична никад није направила 
ниједан прилог о проблемима у здравству, па би човек 
помислио да она у ствари живи и ради у Норвешкој, јер све нам 
је супер само фали да сви ђутуре потпишемо донорске картице 
и то је то. Идила, такорећи мед и млеко у здравственом 
систему Србије.

Али, да се вратим на пољопривреду. Суша је ове године 
упропастила пољопривреду дибидуз. Пре тога, ако се сећате, 
падао је снег у априлу, па па град у мају, тако да су сељаци 
пропали начисто. И, ајд сад што су пропали, није им први пут, 
ал у последње време не само што пропадају него су и сами 
криви што пропадају. Што се нису наводњавали?! Кад их убије 
лед опет су криви што се нису осигуравали!? Кад немају коме 
да продају оно што произведу опет су криви што неће да се 
удружују, јер заједно смо јачи (тако кажу на телевизији)... и тако 
даље и томе слично. 

Све у свему сељаци су криви што су живи. И што уопште 
мисле да могу да живе од земље, као што су вековима живели 
њихови преци. То како су живели њихови преци – пиши 
пропало. Нико се не сећа предака надничара, углавном се 
сећају како је било седамдесетих и осамдесетих, у Титово 

време. Кад се са десет јутара могло живети ко Бог, о максимуму 
земље да не говорим, још ако је ту платица са неког Матроза, 
шта ћеш више. Ти одвратни комунисти и њихова ватиканско-
коминтерновска завера од које ови поштени демократски 
српски режими већ 30 година не могу да се опораве.

Али, ако гледате емисије о пољопривреди, онда уопште 
нећете имати утисак да нам нешто у тој грани не штима. Иако 
баш тренутно није све како треба, већ колико за две до три 
године има да се поправи. И онда сељаци има де се 
наводњавају, осигуравају, удружују и уопште да се понашају 
прописано и уредно. И видеће да ће све да буде добро. И ако 
буде суше, има само да капље из система за наводњавање. 
Ако удари лед, боли њих уво, осигуравајуће куће има да 
исплаћују штете све у шеснаест, удружени и заједно јачи има 
да извозе у Немачку, Америку, ако треба, о Кини и Русији да не 
причам.

Једино је можда проблем што нико сељацима да објасни 
како да се наводњавају ратарске културе? Они су чули 
(можда је то непријатељска пропаганда) да се то не 

исплати у ратарству, да се мења структура земљишта. Да је 
наводњавање смислено у воћарству и повртарству. Такође чули 
су да су трошкови огромни и да се не може у ратарству кроз 
цену вратити уложено, а посебно су чули да је све то бадава 
ако Бог пошаље плус 40 Целзијуса два-три месеца, да биљке у 
таквим условима уопште не могу да усвајају воду...

Можда сељаци слушају погрешне људе и гледају погрешне 
емисије о пољопривреди. Не знам, ја се у агрономију баш и не 
разумем, али економија ми је струка. А са становишта моје 
струке, ситуација је сасвим јасна, чабар. 

А како ствари стоје, пољопривреда ће убудуће бити 
намењена не ком дру гом, са да шњим се ља ци ма си гур но не, та ко 
да уоп ште не ће мо ра ти да се нер ви ра ју. Кад већ не зна ју ка ко 
се то ра ди, бо ље и да се не пе тља ју. Има ко зна.

Ни ко се не се ћа пре да ка
над ни ча ра, углав ном се сви 

се ћа ју ка ко је то би ло
се дам де се тих и осам де се тих, у 

Ти то во вре ме. Кад се са де сет 
ју та ра мо гло жи ве ти ко Бог,

о мак си муму зе мље да не
го во рим, још ако је ту пла ти ца 

са не ког Ма тро за, шта ћеш 
ви ше. Ти од врат ни ко му ни сти

и њи хо ва ва ти кан ско
- ко мин тер нов ска за ве ра од 

ко је ови по ште ни де мо крат ски 
срп ски ре жи ми већ 30 го ди на

не мо гу да се опо ра ве



4 6. SEPTEMBAR 2017.  M NOVINE ГРАД ПОД ЛУПОМ

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Мање запо сле них
у јав ном сек то ру

Одбор ни ци Скуп шти не Гра да 
Срем ска Митро ви ца су на сед-
ни ци која је одр жа на првог сеп-

тем бар ског дана усво ји ли одлу ку о 
мак си мал ном бро ју запо сле них на нео-
д ре ђе но вре ме у јав ном сек то ру Гра да 
Срем ска Митро ви ца за 2017. годи ну. 
Пре ма овој одлу ци, мак си ма лан број 
стал но запо сле них може да буде 986, 
што је мање у одно су на прет ход ну 
одлу ку којом је било пред ви ђе но 1.010 
запо сле них на нео д ре ђе но вре ме. 

Пре ма речи ма начел ни ка Град ске 
упра ве за опште и зајед нич ке посло ве 
Миро сла ва Јоки ћа, неће доћи до отпу-
шта ња у јав ном сек то ру, јер је при род-
ним одли вом већ дошло до сма ње ња 
бро ја стал но запо сле них. 

- Ова локал на само у пра ва је води ла 
рачу на и раци о нал но кори сти ла упра-
жње на рад на места. Неће бити отпу-
шта ња – изја вио је Јокић. 

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер 
је рекао да је локал на само у пра ва у 
прет ход не две и по годи не успе ла да 
сма њи ста лан број запо сле них за 40. 

- Наша одлу ка је у скла ду са репу-
блич ком одлу ком и успе ли смо да наш 
јав ни систем при ла го ди мо новом бро ју. 
То зна чи да смо у прет ход ном пери о-
ду са 1.010 тај број све ли на 970 стал-
но запо сле них. Доби ја мо стал но нове 
над ле жно сти, уво ди мо нове соци јал не 
услу ге локал ног типа и са посто је ћим 
бро јем људи ради се обим ни ји посао – 
рекао је гра до на чел ник. 

На днев ном реду скуп штин ског 
засе да ња нашло се и неко ли ко одлу-
ка веза них за доно ше ње или изра ду 
пла но ва детаљ не регу ла ци је (ПДР). 
Усво је на је одлу ка о доно ше њу Пла-
на детаљ не регу ла ци је бло ка изме ђу 
ули ца Буле вар Кон стан ти на Вели ког, 
Насе ља Ста ри мост, Ули це Босут-
ски пут и Ули це Ђуре Дани чи ћа, као 
и одлу ке о изра ди ПДР лока ли те та 
„Летен ка“ на Фру шкој гори, изра ди ПДР 
аку му ла ци је „Вра њаш“ у к.о. Ман ђе-
лос и к.о. Гргу рев ци, изра ди ПДР ком-
плек са за изград њу енер га не и фар ме 
сви ња у к.о. Заса ви ца 1 и изра де ПДР 
секун дар ног цен тра „Ради нач ки пут“ у 
Срем ској Митро ви ци.

– На ини ци ја ти ву при ват ног инве сти-
то ра, који је желео да напра ви тржни 
цен тар на про сто ру нека да шње фабри-
ке 1. новем бар ура ђен је План детаљ-
не регу ла ци је бло ка изме ђу ули ца 
Буле вар Кон стан ти на Вели ког, Насе ља 
Ста ри мост, Ули це Босут ски пут и Ули-
це Ђуре Дани чи ћа. Са овим пла ном 
омо гу ћи ће се изград ња тржног цен тра, 
а Град ће суфи нан си ра ти изград њу 
сер ви сних сао бра ћај ни ца. Пред ви ђе-
но је овим пла ном да се у скло пу самог 
про стор ног бло ка гра де и објек ти дру ге 
наме не. Што се тиче језе ра Вра њаш, 
ПДР се обу хва та тури стич ка и рекре а-
ци о на садр жи на, одно сно садр жа ји који 
ће омо гу ћи ти изград њу уго сти тељ ских, 
тури стич ких обје ка та, пре све га камп 
за рибо лов це, бици кли стич ке и пешач-
ке ста зе, сме штај у самим уго сти тељ-
ским објек ти ма. Изград ња инфра струк-
ту ре уз језе ро Вра њаш умно го ме ће 
допри не ти тури стич кој пону ди гра да 
– иста као је Сана дер.

Као и на кра ју сва ког скуп штин ског 
засе да ња шеф опо зи ци о не одбор нич-
ке гру пе „За бољу Митро ви цу“ Алек-
сан дар Про да но вић поста вио је неко-
ли ко одбор нич ких пита ња. Њега је 
зани ма ло да ли је одба че на при ја ва 
Бори сла ва Баби ћа на кон курс за 
дирек то ра ЈКП „Водо вод“, с обзи ром 
на то да не испу ња ва усло ве кон кур-
са. Како Про да но вић наво ди одба че на 
је при ја ва Дра га на Јова но ви ћа, који 
има иску ства у руко во ђе њу јав ним 
пред у зе ћем за раз ли ку од Баби ћа.

Тако ђе је Про да но ви ћа зани ма ло 
коли ко је кошта ла изград ња отвореног 
игралишта за рекреацију поред ПСЦ 
Пин ки. Oн је упу тио и пита ње дирек то-
ру Дома здра вља др Вла ди ми ру Луки-
ћу због чега шест лека ра иако су им 

одо бре не спе ци ја ли за ци је и суб спе-
ци ја ли за ци је ипак неће ићи на исте?

Ради вој Добр њац из Срп ске ради-
кал не стран ке је в.д. дирек то ра „Водо-
во да“ Бори сла ва Баби ћа питао сле де-
ће:

– Ста нов ни ци насе ља Гај у Ман ђе-
ло су има ју про блем са водом. Тамо 
водо вод на мре жа посто ји, али је у јако 
лошем ста њу, па поје ди не куће уоп-
ште нема ју воде, а рачу ни редов но 
сти жу. Посто ји ли могућ ност да се овај 
про блем узме у раз ма тра ње како би 
се решио у нај кра ћем року? Посто ји 
ли могућ ност да се откло не ква ро ви, 
заме ни оште ће ни део мре же и да се 
испи та ситу а ци ја око дивљих при-
кључ ка? – била су пита ња Ради во ја 
Добрњ ца.

Одбор нич ка пита ња

Засе да ње митро вач ког пар ла мен та
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Изра да ПДР Летен ка се ради због 
изград ње модер ног школ ског цен тра 
за сме штај школ ске деце и наста ву у 
при ро ди коју ће финан си ра ти Покра-
јин ска вла да. 

- Како се тај ком плекс нала зи на 
тери то ри ји Гра да, ЈП „Урба ни зам“ је 
заду же но за изра ду ПДР, којим ће се 
попра ви ти посто је ћи план и тако ће 
се омо гу ћи ти изда ва ње гра ђе вин ске 
дозво ле за изград њу хоте ла и спорт-
ских тере на. Инте рес гра да да уче ству-
је у овом про јек ту је велик, јер ће сви 
при хо ди од напла те бора ви шне так се 
ићи у град ску касу, а запо шља ва ће се 
лица са тери то ри је Гра да – изја вио је 
гра до на чел ник.

Дирек тор ка ЈП „Урба ни зам“ Мир ја на 
Вашут гово ри ла је о изра ди ПДР ком-
плек са за изград њу енер га не и фар ме 
сви ња у к. о. Заса ви ца 1.

- Инве сти тор који већ има фар му 
сви ња се удру жу је са инве сти то ром 
који жели да гра ди ене гра ну на био ма-
су и зајед нич ким сна га ма они ће фор-
ми ра ти рад ну зону која би тре ба ла да 
доне се при ход, нове запо сле не и анга-
жман наших при вред ни ка у новој сфе-
ри про из вод ње елек трич не енер ги је из 
обно вљивих изво ра. Удру жи ва њем се 
даје вели ки допри нос раз во ју села и 
наше пољо при вре де – иста кла је Мир-
ја на Вашут. 

Одбор ни ци су усво ји ли Ста тут Тури-
стич ке орга ни за ци је Гра да Срем ска 
Митро ви ца, као и изме не про гра ма 
посло ва ња ЈП „Урба ни зам“, Аген ци је 
за рурал ни раз вој, ЈКП „Топли фи ка ци-
ја“, ЈП „Срем гас“ и ЈКП „Кому на ли је“ 
за 2017. годи ну. 

Слав ко Сла до је вић је већи ном гла-
со ва име но ван за дирек то ра ЈКП 
„Топли фи ка ци ја“ на пери од од чети-
ри годи не, док је на исти пери од за 
дирек то ра ЈП „Урба ни зам“ име но ва на 
Мир ја на Вашут. На истој сед ни ци за 
врши о це дужно сти дирек то ра уста но ва 
кул ту ре име но ва ни су Љуби ша Шула ја 
(Завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре), 
Дејан Уме тић (Исто риј ски архив Срем), 
Јеле на Јан ко вић (Позо ри ште „Добри-
ца Милу ти но вић“), Милан Марин ко вић 
(Гале ри ја „Лазар Воза ре вић“) и Све-
тла на Сабо (Тури стич ка орга ни за ци ја). 
Дани ца Дра ги че вић Ђукић раз ре ше на 
је дужно сти дирек то ра Музе ја Сре ма, 
а на њено место нико није поста вљен. 

Ран ко Дрља ча име но ван је за пред-
сед ни ка Над зор ног одбо ра Уста но ве 
за него ва ње кул ту ре „Срем“ у Срем-
ској Митро ви ци, уме сто Алек сан дра 
Нешко ви ћа. 

Биља на Села ко вић

Дра ган Циврић, пред став ник 
одбор нич ке гру пе ЛСВ – ЛДП - Зеле-
ни је оба ве стио одбор ни ке да ће 
њего ва одбор нич ка гру па Скуп шти ни 
под не ти ини ци ја ти ву да 1. новем бар, 
Дан осло бо ђе ња гра да поно во обе-
ле жа ва као Дан гра да.  

Ини ци ја ти ве ШКО ЛЕ СПРЕМ НЕ ЗА НОВУ ШКОЛ СКУ ГОДИ НУ

Сана ци ја уз помоћ
осу ђе них лица

Ђаци који се шко лу ју у основ ним и 
сред њим шко ла ма које се нала-
зе на тери то ри ји Гра да Срем ска 

Митро ви ца, поче так нове школ ске годи-
не доче ка ли су у новом амби јен ту. У 10 
шко ла завр ше ни су радо ви које су спро-
во ди ла осу ђе на лица Казне но поправ ног 
заво да, што је омо гу ћи ло ква ли тет ни ји и 
угод ни ји бора вак у школ ским клу па ма. 
Завр ше не радо ве су у уто рак, 29. авгу-
ста оби шли начел ни ца Град ске упра ве 
за обра зо ва ње Мир ја на Пје вац и управ-
ник Казне но поправ ног заво да Алек-
сан дар Алим пић. Наи ме, радо ви ма је 
прет хо дио уго вор о послов ној сарад њи 

изме ђу ресор не упра ве и Заво да. 
Начел ни ца Мир ја на Пје вац иста кла је 

да су шко ле су из соп стве них сред ста ва, 
делом, делом из буџе та Гра да и роди-
тељ ског  дина ра купо ва ле мате ри јал, док 
су осу ђе на лица КП Заво да извр ши ла 
потреб не радо ве. Она је дода ла се овим 
се не завр ша ва ју посло ви, те да ће се 
сарад ња наста ви ти и током зим ског рас-
пу ста и захва ли ла се осу ђе ним лици ма 
али и управ ни ку Алек сан дру Алим пи ћу.

Радо ви на уре ђе њу шко ла тра ја ли су 
око два месе ца. 

- Задо вољ ство је погле да ти резул тат 
оно га што су ради ли осу ђе ни ци, сма трам 
да и они сво јим радом мора ју да допри-
не су зајед ни ци. Видим да ни њима није 
тешко пада ло, чак су се и добро вољ но 
јавља ли како би ради ли. Морам да при-
знам да су и они доне кле допри не ли, 
да сво јим лич ним анга жо ва њем, шко-
ле сада изгле да ју лепо. Наста ви ће мо и 
даље да пома же мо локал ну зајед ни цу, 
да ради мо за пред школ ске и школ ске 
уста но ве – изја вио је управ ник Казне но 
поправ ног заво да Алек сан дар Алим пић. 

У сва кој обра зов ној уста но ви изво ђе-
ни су радо ви пре ма потре ба ма. Тако је у 
Сред њој тех нич кој шко ли „Нико ла Тесла“ 
извр ше но гле то ва ње и кре че ње ход ни ка.

- Вред ност про јек та у Сред њој тех нич-
кој шко ли „Нико ла Тесла“ је око 4.000 
евра, а окре че но је око 4.000 ква дра та 
ход ни ка. Био сам при су тан све вре ме 
док су осу ђе на лица кре чи ла и мислим 
да су се довољ но зала га ли и пре за до во-
љан сам како су то ура ди ли. Захва љу јем 
се Казне но поправ ном заво ду и Град ској 
упра ви за обра зо ва ње која је пре по зна ла 
ову при чу као и Покра јин ском секре та ри-
ја ту за обра зо ва ње који је дони рао  део 
мате ри ја ла – рекао је дирек тор Сред ње 
тех нич ке шко ле „Нико ла Тесла“ Мили сав 
Дани чић. 

 С. С. 

Овим радо ви ма обу хва ће но је 10 шко-
ла, а то су: ШОСО „Ради вој Попо вић“ где 
је извр ше но фар ба ње и кре че ње ход ни-
ка и уну тра шњост фискул тур не сале, као 
и поста вља ње пло чи ца, Тех нич ка шко ла 
„Нико ла Тесла“ где је извр ше но гле то ва-
ње и кре че ње ход ни ка, Меди цин ска шко-
ла „Дра ги ња Ник шић“ – кре че ње учи о ни-
ца и ход ни ка, ОШ „Три ва Вита со вић 
Лебар ник“ у Лаћар ку – гле то ва ње и кре-
че ње зидо ва тоа ле та и фар ба ње спо ља-
шње огра де. Радо ви су спро ве де ни и у 
Митро вач кој гим на зи ји - уко ри ча ва ње 
матич них књи га и под кре ча ва ње учи о ни-
ца, у ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“ - лепље-
ње пло чи ца у исту ре ном оде ље њу у 
Лежи ми ру, ПУ „Пче ли ца“ где је извр ше но 
кре че ње, ОШ „Све ти Сава“ где је ура ђе-
на репа ра ци ја вра та на учи о ни ца ма и 
одно ше ње непо треб них ства ри са таван-
ског про сто ра, у Пре храм бе но – шумар-
ској и хемиј ској шко ли где је извр ше но 
чишће ње тава на и ПУ „Пче ли ца“ Мачван-
ска Митро ви ца – бру ше ње и лаки ра ње 
пар ке та. 

Радо ви у
шко ла ма

Мир ја на Пје вац и Алек сан дар Алим пић у оби ла ску 
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Како би се пси лута ли це пред поче-
так нове школ ске годи не скло ни ли са 
ули це, локал на само у пра ва у Срем-

ској Митро ви ци зајед но са руко вод ством 
митро вач ког затво ра про на шла је при вре-
ме но реше ње за сме штај напу ште них паса. 

Азил, који се нала зи у скло пу Казне но 
поправ ног затво ра у Срем ској Митро ви-
ци, су про шлог четврт ка, 31. авгу ста оби-
шли гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер и 
управ ник затво ра Алек сан дар Алим пић са 
сарад ни ци ма.

Капа ци тет ази ла је око 200 паса, а тре-
нут но је ту сме ште но око 40 напу ште них 
паса. Азил ће има ти укуп но 45 бок сова. 

Управ ник митро вач ког затво ра Алек-
сан дар Алим пић наво ди да је овај оглед-
ни про је кат ини ци рао ОЕБС,  а да су КПЗ, 
локал на само у пра ва и невла ди на орга ни-
за ци ја Хелп парт не ри на про јек ту.

- Локал на само у пра ва је у финан сиј ском 

делу помо гла изград њу при хва ти ли шта. 
Оно је при вре ме ног карак те ра, ради се о 
оглед ном про јек ту, а на осно ву резул та-
та које ћемо пости ћи у ресо ци ја ли за ци ји 
осу ђе них лица која ће ради ти са пси ма ми 
ћемо кон ку ри са ти за при ступ не фон до ве 
Европ ске уни је, како би се изгра дио град-
ски азил по савре ме ним стан дар ди ма. 
План је да посе тим Шкот ску где посто ји 
затвор који већ пет годи на функ ци о ни ше 
на овом прин ци пу, има ју при хва ти ли ште за 
псе, тамо се ти пси обу че, негу ју и ради се 
удо мља ва ње истих – изја вио је Алим пић. 

Гра до на чел ник Срем ске Митро ви це Вла-
ди мир Сана дер нагла ша ва да је ово при-
вре ме но реше ње за смештај напу ште них 
паса.

- Град ће сигур но ући у изград њу свог 
ази ла, с обзи ром на то да ми жели мо да 
има мо један репре зен та тив ни обје кат за 
сме штај напу ште них живо ти ња. Овај азил 

је јед но одлич но реше ње које ће омо гу ћи-
ти да све оне псе који се нала зе у око ли-
ни шко ла, стам бе них насе ља, поку пи мо и 
при вре ме но сме сти мо овде, где ће има ти 
апсо лут но све усло ве за бора вак. Има ће 
аде кват ну вете ри нар ску зашти ту, лече ње и 
биће под стал ним над зо ром. Са овим смо 
на један дужи вре мен ски пери од реши ли 
про блем паса лута ли ца – рекао је Сана-
дер. 

Локал на само у пра ва ће наста ви ти да 
издва ја сред ства за рад овог ази ла у 
сарад њи са КПЗ. 

- Обез бе ди ће мо сред ства за вете ри на-
ре, сте ри ли за ци ју, огр ли це, чипо ва ње. КПЗ 
ће нам помо ћи око рад не сна ге и јед ним 
делом око хра не коју ће они обез бе ди ти. 
Псе ће хва та ти рад ни ци Зоо хи ги је не која 
послу је у окви ру ЈКП „Кому на ли је“. Оста-
је да се наба ви спе ци ја ли зо ва но вози ло 
за пре воз паса и од сеп тем бра ћемо има ти 
реше на сва пита ња веза на за ово при хва-
ти ли ште - јасан је Сана дер. 

Б. Села ко вић

Казне но поправ ни завод у Срем ској 
Митро ви ци уна зад 50 годи на има реги-
стро ва ну одга ји вач ни цу паса. Ста ри ји 
коман дир Пре драг Бала нац, тре нут но 
ради са обу че ним пси ма. 

- Тре нут но се ради обу ка паса на про-
на ла же њу пси хо ак тив них суп стан ци и 
дру гих пред ме та, попут мобил них теле-
фо на и све задат ке који су ста вље ни 
пред нас успе шно реша ва мо. Одга ји вач-
ни ца посто ји више од 50 годи на и овде 
раде два тре не ра паса. Посто ји и тим 
који бри не о пси ма, расе бел гиј ски овчар 
мали но и немач ки овчар. Има мо тре нут-
но 16 паса – каже Бала нац.

Одга ји вач ни ца 
паса

Оби ла зак при вре ме ног ази ла за напу ште не псе

ПРИ ХВА ТИ ЛИ ШТЕ ЗА ПСЕ У ОКВИ РУ МИТРО ВАЧ КОГ ЗАТВО РА 

Напу ште ни пси
скло ње ни са ули це
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ОДР ЖАН САЈАМ СВИ ЊА У КУЗМИ НУ

Про мо ци ја раз во ја сто чар ства

Сајам сви ња у Кузми ну одржан је 
прошлог викенда. Овај тра ди ци о-
нал ни, 17. по реду Сајам оку пио је 

вели ки број изла га ча сви ња и посе ти ла-
ца. Бит но за напо ме ну ти је да, ова мани-
фе ста ци ја има за циљ про мо ци ју пољо-
при вре де и омо гу ћа ва раз ме ну иску ста ва 
оних који се баве узго јем сви ња. Сајам је 
зва нич но 3. септембра отво рио начел ник 
Град ске упра ве за пољо при вре ду Вла ди-
мир Насто вић. 

- Сви смо схва ти ли зна чај про мо ци је 
пољо при вре де и Град Срем ска Митро ви ца 
подр жа ва ова кве мани фе ста ци је. Ради мо 
на томе да уна пре ди мо нашу пољо при-
вре ду и ова кве актив но сти су пожељ не. 
Жели мо да деца пољо при вред них про из-
во ђа ча и сто ча ра оста ју на селу, на сво јим 
газдин стви ма, а ова мани фе ста ци ја упра-
во то има за циљ - рекао је начел ник ГУ за 
пољо при вре ду Вла ди мир Насто вић. 

Тра ди ци о нал ни сајам био је још јед на 
при ли ка да се изла га чи пред ста ве, а ујед-
но и про мо ви шу сво је село. 

Вла ди слав Жива но вић, пред сед ник 
Удру же ња узга ји ва ча сви ња „Гра ни чар“ 
исти че да је на сај му било при сут но 11 
изла га ча.  

 - Удру же ње има 30 чла но ва, то су већи-
ном мла ђи људи. Ми у удру же њу хоће мо 
да подиг не мо месна тост сви ња пошто се 
у послед ње вре ме те сви ње пла ћа ју по 
про цен ту месна то сти. Тре нут но има мо 11 
изла га ча који су изне ли сво је сви ње. Још 
увек не сара ђу је мо са Митро сом, јер не 
може мо да се уса гла си мо са уго во ри ма 
који нам нису били при хва тљи ви - додао 
је Жива но вић. 

Петар Самар џић, дирек тор Аген ци је за 
рурал ни раз вој Гра да Срем ска Митро ви ца 
иста као је да је сај му дан рани је прет хо дио 
и низ про прат них актив но сти као што су 
так ми че ње у спра вља њу гула ша, так ми че-
ње за нај бо љи кулен... Он је додао да увек 

у окви ру мани фе ста ци ја посто је струч на 
пре да ва ња која тако ђе пома жу пољо при-
вред ни ци ма. Локал на само у пра ва и Аген-
ци ја ће наста ви ти да подр жа ва ју ова кве 
мани фе ста ци је које за циљ има ју уна пре-
ђе ње сви њар ства. Узгој сви ња може да 
буде покре тач раз во ја овог дела Сре ма, 
пору чио је Самар џић. 

На Сај му зати че мо и два изла га ча - 
Жива на Ста но је ви ћа и Спа со ја Мири ћа. 

Живан је из Кузми на и бави се узго јом 
сви ња од 1975. годи не.

- Ско ро сва ке годи не дола зим на сајам. 
Имам 70 годи на и нећу више да држим 
сви ње, а мла ди људи не воле да се тиме 
баве. Ипак ће ми бити жао да пре ки нем, 
ово ми је нека ко у срцу. Што се тиче расе 
имам Пје тре не за осе ме ња ва ње - каже 
Живан Ста но је вић,  а Мирић дода је да је 

данас изло жио дво је сви ња.
- Имам 50 сви ња, не хра ним мно го. 

Овим послом се бавим 35 годи на. Данас 
сам изло жио дво је. Сва ке годи не дола зим 
на сајам и супер је. Иско ри стим при ли ку 
да про дам свињ че за при плод. Од сви ња 
може да се живи кад је добра цена, за сада 
је добра, али лане није била - рекао нам 
је Мирић. 

Мани фе ста ци ју је упот пу нио кул тур но - 
умет нич ки про грам. Тезге са сухо ме сна тим 
про из во ди ма про бао је вели ки број мешта-
на, али и људи који су дошли са стра не. 
Од посе ти ла ца зати че мо Петра Раки ћа из 
Бачи на ца. 

- Сва ке годи не дола зим на овај сајам, 
про шле годи не је била лепа атмос фе ра 
исто. Нема мно го сто ке да се види, али 
зна чај на нам је раз ме на иску ста ва са дру-
гим узга ји ва чи ма, раз го ва ра мо о хра ни, 
опре ми за фар ме, чује мо које су нови не, 
шта се боље пока за ло - рекао је Ракић, 
узга ји вач сви ња из Бачи на ца који је на 
мани фе ста ци ју повео и сина. 

Сва ке годи не на сај му је и Милен-
ко Мишче вић из Ваши це. Он нам је 
рекао да радо дола зи у Кузмин сва-

ке годи не, нај ви ше ради раз го во ра и дру-
же ња, али и да види шта се нуди. Гошћа 
је и Ружи ца Бро да лић из Босу та која сва ке 
годи не дола зи на мани фе ста ци ју са фол-
кло ром. Она каже да би сва ко село тре ба-
ло да прак ти ку је неку мани фе ста ци ју по 
којој би било пре по зна тљи во као што је 
Кузмин по овој. 

Пред сед ник Саве та месне зајед ни це 
Кузмин Сте ван Мило вац исти че да ће убу-
ду ће ради ти на томе да се мани фе ста ци ја  
про ши ри. Што се тиче изла га ча, он дода је 
да је ове годи не, за раз ли ку од про шлих,  
изло жен већи број сви ња - 18 кома да. 

Како исти чу орга ни за то ри, сајам се одр-
жа ва и да би мла де под ста кли и при ву кли 
да би оста ли на селу.  С. Ста не тић

Ова мани фе ста ци ја 
има за циљ
про мо ци ју

пољо при вре де
и омо гу ћа ва раз ме ну 

иску ста ва оних
који се баве

узго јем сви ња

Сајам свиња у Кузмину још једна је манифестација коју подржава локална самоуправа
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: МИЛАН МАРИНКОВИЋ, УПРКОС ЗАТВОРСКЕ КАЗНЕ 
ИМЕНОВАН ЗА ДИРЕКТОРА ГАЛЕРИЈЕ

Директор са осам
месеци затвора

Могуће да у моменту 
када је Маринковић 

именован за 
директора Галерије 
„Лазар Возаревић“, 

пресуда још увек није 
била формално 

правоснажна, можда 
се сазнање о њој 

крило од одборника, 
али председник 

Скупштине Града 
Сремска Митровица 

Томислав Јанковић је 
морао знати да је 
пресуда стигла у 

Градску управу и да ће 
за неколико дана 

наступити 
правоснажност 

На сед ни ци Скуп шти не Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца ко ја је одр-
жа на про шлог пет ка, 1. сеп тем-

бра ду жно сти ди рек то ра Га ле ри је „Ла-
зар Во за ре вић“ раз ре шен је Ми лан 
Ма рин ко вић, да би са 40 гла со ва за и 
два про тив по но во био име но ван на 
ме сто вр ши о ца ду жно сти ове уста но ве 
кул ту ре на пе ри од од го ди ну да на. 

Шеф од бор нич ке гру пе „За бо љу 
Ми тро ви цу“ Алек сан дар Про да но вић 
је за скуп штин ском го вор ни цом про ко-
мен та ри сао од лу ку скуп штин ске ве ћи-
не ко ја је име но ва ла Ма рин ко ви ћа 
по но во на ме сто ди рек то ра Га ле ри је. 

- Имам ин фор ма ци ју да је Ми лан 
Ма рин ко вић, ди рек тор Га ле ри је осу-
ђен на осам ме се ци услов но за тво ра, 
и то у до го во ру са Ту жи ла штвом. Очи-
глед но је ту по ву че на не ка ја ко ве ли ка 
ве за, јер за кон пред ви ђа пу но ви ше за 
та кво де ло. Осу ђен је пре ма мо јим 
ин фор ма ци ја ма због незаконито 
ис пла ће них пла та Ран ку Три ву но ви ћу 
у Га ле ри ји, ко јег је др жао на ме сту 
во за ча. А ја сам ов де за скуп штин ском 
го вор ни цом ле по при чао че му во зач у 
Га ле ри ји, ко га во зи тај во зач. Па је 
ис па ло да ни је по сто ја ло си сте ма ти зо-
ва но ме сто во за ча. А он да се Ран ко 
Три ву но вић ни је по ја вљи вао на по слу. 
И ви сад уме сто да ка зни те тог чо ве ка, 

ви га по но во име ну је те за в.д. ди рек то-
ра – ре као је Про да но вић.

Су де ћи по на чи ну на ко ји је по ста вио 
пи та ње, ова ин фор ма ци ја би ла је 
не по зна та ве ћи ни од бор ни ка. Мо гу ће 
да у мо мен ту ка да је Ма рин ко вић име-
но ван за ди рек то ра Га ле ри је„ Ла зар 
Во за ре вић“, пре су да још увек ни је 
би ла фор мал но пра во сна жна, мо жда 
се са зна ње о њој кри ло од од бор ни ка, 
али пред сед ник Скуп шти не Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца То ми слав Јан ко-
вић је мо рао зна ти да је пре су да сти-
гла у град ску упра ву и да ће за 
неколико да на на сту пи ти пра во сна-
жност. 

Алек сан дар Про да но вић је по ста вио 
и од бор нич ко пи та ње упу ће но гра до-
на чел ни ку: 

- Ако је исти на да је ди рек тор Га ле-
ри је Ми лан Ма рин ко вић до био осам 
ме се ци за тво ра услов но ка ко је мо гу ће 
да се он име ну је за в.д. ди рек то ра, 
ка да в.д. ди рек тор мо ра да ис пу ња ва 
исте усло ве као и ди рек тор. А за кон 
ка же да уко ли ко је не ко осу ђен за кри-
вич но де ло ве за но за рад не мо же 
би ти име но ван за ди рек то ра – пи тао је 
Про да но вић.

Овим по во дом смо за тра жи ли и 
ко мен тар од гра до на чел ни ка Вла ди-
ми ра Са на де ра. Ње га смо пи та ли сле-

МИЛАН МАРИНКОВИЋ: Осам месеци 
због злоупотребе службеног положаја

РАНКО ТРИВУНОВИЋ: Да ли је 
Тужилаштво „циљало“ на њега?
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де ће: Не дав но је сти гла пре су да ко јом 
је ди рек тор Га ле ри је „Ла зар Во за ре-
вић“ осу ђен на осам ме се ци услов но 
за тво ра јер је за по слио во за ча иако у 
си сте ма ти за ци ји не по сто ји то рад но 
ме сто. Пла те се мо ра ју вра ти ти. Ка ко 
ће тај про блем би ти ре шен? Ка ко Ви 
ко мен та ри ше те суд ску пре су ду и ко ли-
ко је још ди рек то ра ко ји слич но ра де?

- Што се ти че те пре су де, ло кал на 
са мо у пра ва не ма ни шта са том пре су-
дом. То је лич на од го вор ност ди рек то-
ра. Што се ти че вра ћа ња пла та, ми 
ће мо по сту пи ти у скла ду са пре су дом. 
Ка ко Суд бу де на ло жио, та ко ће би ти 
по сту пље но, од но сно пра во бра ни лац 

је тај ко ји за сту па ин те ре се гра да – 
ре као је Са на дер.

Да ли то зна чи да ће са да кре ну ти 
кон тро ла јер је пи та ње ко ли ко још има 
слич них си ту а ци ја у уста но ва ма кул ту-
ре и јав ним пред у зе ћи ма?

- Ми кон тро ли ше мо ко ли ко мо же мо. 
Сви ди рек то ри су од го вор ни за до ла-
зак и од ла зак са по сла. Код нас у Град-
ској ку ћи по сто је елек трон ске еви ден-
ци је и ми то пра ти мо. У уста но ва ма су 
од го вор на ли ца ко ја у њи ма ра де као 
ди рек то ри. На њи ма је да во де ра чу на 
о њи хо вим до ла сци ма и од ла сци ма са 
по сла, па у за ма, пра ви ма и оба ве за ма. 
Ми ће мо као ло кал на са мо у пра ва гле-

да ти да то мак си мал но по шту ју и да 
санк ци о ни ше мо оне ко ји то не по шту ју 
– из ја вио је гра до на чел ник.

А ка ко је мо гло да до ђе до то га да се 
дан пре сту па ња на сна гу За ко на о 
за бра ни за по шља ва ња у јав ном сек то-
ру за по сли во зач у Га ле ри ји, а да се 
зна да Га ле ри ја не ма слу жбе но во зи-
ло? И то је део од го вор но сти ло кал не 
са мо у пра ве. 

- Од ре ђен број ли ца је за по слен пре 
сту па ња на сна гу овог за ко на и не 
ви дим ни шта спор но у то ме, с об зи ром 
на то да је ис по што ва на за кон ска про-
це ду ра. А да ли по сто ји по тре ба или 
не, то за ви си од уста но ве. У том 
мо мен ту, опет ка жем не мо гу да го во-
рим, ни сам ја ди рект но био ту, ни ти 
сам од лу чи вао о то ме, про це на је би ла 
да тре ба во зач. Га ле ри ја има до ста 
из ло жби са стра не. Ауто мо бил су 
до би ли не што ка сни је. Не ми слим да је 
то не што што је не по треб но за по сао 
– на вео је гра до на чел ник.  

С об зи ром на то да је у ме ђу вре ме ну 
већ на сту пи ла пра во сна жност пре су-
де, нео ба ве ште ни пред сед ник Скуп-
шти не То ма Јан ко вић ће мо ра ти (осим 
ако ни је шко ло ван на Ку мро вач кој шко-
ли, где је на уч но до ка за но Ти то во на че-
ло да се власт не мо ра др жа ти за ко на 
као пи јан пло та), да из ме ни скуп штин-
ску од лу ку. Јер, на осам ме се ци за тво-
ра Ми лан Ма рин ко вић је осу ђен због 
из вр ше ња про ду же ног кри вич ног 
де ла – зло у по тре ба слу жбе ног по ло-
жа ја из чла на 359 став 1, у ве зи чла-
на 61 Кри вич ног за ко ни ка. 

Ми лан Ма рин ко вић ни је при су ство-
вао сед ни ци Скуп шти не гра да на ко јој 
је по но во име но ван за ди рек то ра, ни ти 
је хтео да би ло шта из ја ви за М но ви
не.

Би ља на Се ла ко вић

Оно што је ов де мо жда још за ни мљи-
ви је је сте по на ша ње Ту жи ла штва. С 
об зи ром на то да и врап ци зна ју да је 
Ту жи ла штво нај че шће ту жи бапска про-
ду же на ру ка вла сти, за ни мљи во би 
би ло до ћи до од го во ра, чи ју власт 
за сту па „не за ви сно Ту жи ла штво“ у 
Срем ској Ми тро ви ци? Да ли на пред-
њач ку власт, или не фор мал ну бра ти ју 
оку пље ну око бив ше „жу те“ Пај ти ће ве 
бу лу мен те, ко ја је то Ту жи ла штво и име-
но ва ла? Ди рек тор Га ле ри је Ми лан 
Ма рин ко вић је сва ка ко на чи нио кри вич-
но де ло, али се Ту жи ла штво устре ми ло 
баш на овог „на пред њач ког вој ни ка 
Швеј ка“ у мо ру ор га ни зо ва ног кри ми на-
ла, чи ји се пред ме ти спо ро ре ша ва ју. 
Пра во је чу до да се екс пре сно ре ша ва 
је дан, ру ку на ср це, бе ни ган пред мет, 
ко ји се ако ће мо пра во, не би ни де сио 

без са у че сни штва са по ли ти ком. 
Исто вре ме но, већ две го ди не Ту жи ла-

штво не ре ша ва број не дру ге пред ме те, 
ме ђу ко ји ма су и кри ми нал на пљач ка 
бу џе та Гра да, од стра не функ ци о не ра 
Де мо крат ске стран ке Не на да Ле ма ји ћа 
и др Ми ро сла ва Кен дри ши ћа. Да кле, 
ако Ту жи ла штво кри је кри ми нал не рад-
ње од стра не ДС, а, а про це су и ра пред-
ме те чла но ва СНС-а, шта то зна чи? 

Или је по ди за ње оп ту жни це про тив 
Ма рин ко ви ћа и суд ска пре су да ко јом је 
ре зул ти ра ла, за пра во са мо по ру ка 
не ком дру гом у кон тек сту ове при че. 
Мо жда је овим по те зом Ту жи ла штва 
не ко же лео да уби је две му ве? Да се 
ре ши до брог на пред њач ког ак ти ви сте 
Ми ла на Ма рин ко ви ћа, као и да по ша ље 
по ру ку Ран ку Три ву но ви ћу? 

Ако гре шим, ме ни на ду шу…  

Чуд но по на ша ње Ту жи ла штва: 
Ако је Ма рин ко вић ко ла те рал на 
ште та, ко је он да пра ва ме та?! 

ТОМИСЛАВ ЈАНКОВИЋ: Не морамо
се држати закона као пијан плота?

ВЛАДИМИР САНАДЕР: Локална 
самоуправа нема ништа са том пресудом

АЛЕКСАНДАР ПРОДАНОВИЋ: Не може 
бити директор ако је кривично осуђен

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. 
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ЈКП „КОМУ НА ЛАЦ“ 

Нова меха ни за ци ја на тере ну
Сва насе ље на места 

општи не Инђи ја биће 
још чисти ја захва љу-

ју ћи набав ци нове меха ни-
за ци је која је сти гла у Јав-
но кому нал но пред у зе ће 
„Кому на лац“. Набав ком 
трак то ра, ками о на и при-
кључ них маши на поче ло 
се са обно вом дотра ја ле 
меха ни за ци је која је ста ра 
више од 30 годи на. Посло-
ва ње кому нал ног пред у зе-
ћа поди ћи се на виши ниво, 
кажу из „Кому нал ца“. У 
уто рак, 30. авгу ста пред-
ста вље на је нова меха ни-
за ци ја која се нала зи у 
Мара ди ку, а то је била при-
ли ка да се јав ност упо зна и 
са ситу а ци јом у којој се 
нала зе возни парк и меха-
ни за ци ја у инђиј ском кому-
нал ном пред у зе ћу.

- Све оно што ми ради мо 
нај ви ше се види у том делу 
посла који оба вља „Кому-
на лац“. Желе ли смо да 
гра ђа ни виде меха ни за ци ју 
са којом су рад ни ци оба-
вља ли посло ве до сада. 
Ако узме те у обзир чиње-
ни цу да се у послед њих  15 
годи на ништа није обна-
вља ло, онда се заи ста 
може рећи да су ови људи 
уло жи ли ван ред не напо ре 
како би све слу жбе функ-
ци о ни са ле без већих про-
бле ма - рекао је Вла ди мир 
Гак, пред сед ник Општи не 
Инђи ја иста кав ши да ће 
набав ком новог трак то ра и 
при кључ них маши на та 
срем ска општи на бити још 
чисти ја, а зеле не повр ши-
не уре ђе ни је.

- Сва ки нови дан је вели-
ки иза зов за све људе који 
раде у „Кому нал цу“ како би 
оспо со би ли ками о не и дру-
гу меха ни за ци ју за рад - 
рекао је Душан Лема ић, в. 
д. дирек тор ЈКП „Кому на-
лац“ и додао:

- Посто је ће маши не су 
мак си мал но иско ри шће не 
и дошле су до кра ја свог 
екс пло а та ци о ног века. За 
ову годи ну смо пред ви де ли 
купо ви ну новог ками о на 
кипе ра и сме ћа ра. Захва-
љу ју ћи подр шци локал не 
само у пра ве обно ви ће мо 

дотра ја лу меха ни за ци ју.
ЈКП „Кому на лац“ је са 

мини мал ним ресур си ма 
недав но ремон то вао три 
рас хо до ва на ауто мо би ла 
општин ске упра ве који 
годи на ма сто је у „Водо во-
ду“ чиме су, како кажу, 
пока за ли раци о нал но 
кори шће ње посто је ћих 
ресур са.

- Та ремон то ва на вози ла 
кори сти мо за оби ла зак гро-
ба ља и свих насе ље них 
места у нашој општи ни. 
Била су нам пре ко потреб-
на и захва љу ју ћи нашим 

рад ни ци ма, уз мало нов ца 
су ремон то ва на и ста вље-
на у функ ци ју, чиме нам је 
олак шан рад - каже Лема-
ић и за крај дода је да је за 
набав ку новог трак то ра 
мар ке „Бела рус“ издво је но 
нешто више од два мили о-
на дина ра.

- Овде у Мара ди ку, поред 
новог трак то ра и при кључ-
них маши на, на про би се 
нала зи и ками он који ће, 
тако ђе, допри не ти обна-
вља њу дотра ја ле меха ни-
за ци је - каже в. д. дирек тор 
„Кому нал ца“. М. Ђ.

Пред ста вље но ста ње меха ни за ци је у Кому нал цу

РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ

Кре дит не лини је за пољо при вред ни ке
У четвр так, 7. сеп тем бра са 

почет ком у 10 часо ва у Скуп-
штин ској сали општи не Инђи ја, 

Раз вој ни фонд Вој во ди не пред ста ви-
ће пону ду повољ них кре ди та за прав-
на лица, пред у зет ни ке и пољо ври-
вред на газдин ства у општи ни Инђи ја. 
Како твр де над ле жни, про це ду ре су 
појед но ста вље не, а сред ства обез бе-
ђе ња су зна чај но сма ње на.

Над зор ни одбор Раз вој ног фон да 
АП Вој во ди не усво јио је нове кон кур-
се за прав на лица, пред у зет ни ке и 
реги стро ва на пољо при вред на 

газдин ства. За прав на лица и пред у-
зет ни ке рас пи са ни су сле де ћи кон-
кур си:

- Кон курс за дуго роч не кре ди те за 
инве сти ци о на ула га ња са роком 
отпла те 84 месе ца,

- Кон курс за дуго роч не кре ди те за 
трај на обрт на сред ства са роком 
отпла те 48 месе ци,

- Кон курс за крат ко роч не кре ди те за 
обрт на сред ства на 12 месе ци, са 
пери о дом рас по ло жи во сти сред ста ва 
од 36 месе ци (три тран ше).

За реги стро ва на пољо при вред на 

газдин ства рас пи са ни су сле де ћи 
кон кур си:

- Кон курс за дуго роч не кре ди те за 
пољо при вре ду са роком отпла те до 
60 месе ци,

- Кон курс за дуго роч не кре ди те за 
купо ви ну пољо при вред ног земљи шта 
са роком опла те од 72 месе ца,

- Кон курс за крат ко роч не кре ди те за 
обрт на сред ства у пољо при вре ди са 
роком од девет месе ци и пери о дом 
рас по ло жи во сти сред ста ва од 36 
месе ци(чети ри тран ше).

 М. Ђ.
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СВЕ ЧА НО ОТВО РЕ НЕ ДОГРА ЂЕ НЕ ПРО СТО РИ ЈЕ ПУ „БОШКО БУХА“

У нове про сто ри је
усе ли ло се 100 мали ша на
Више од 100 мали ша на 

који су про шле годи не 
били на листи чека ња 

од 1. сеп тем бра бора ве у 
догра ђе ним про сто ри ја ма у 
окви ру цен трал ног објек та 
Пред школ ске уста но ве 
„Бошко Буха“ у Инђи ји. Они 
ће пред школ ску наста ву 
поха ђа ти у нова три борав ка 
укуп не повр ши не од око 300 
мета ра ква драт них које су у 
четвр так, 31. авгу ста све ча-
но отво ри ли пред сед ник 
општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак и дирек то ри ца ПУ 
„Бошко Буха“ Јеле на Кре со-
ја. Осим нових про сто ри ја, 
нај мла ђи Инђиј ци доби ли су 
и пот пу но нови парк опре-
мљен савре ме ним моби ли-
ја ром који испу ња ва све без-
бед но сне стан дар де.

-Данас је вели ки дан за 
нашу уста но ву јер смо новим 
објек том доби ли одлич не 
усло ве за бора вак мали ша-
на, као и за рад вас пи та чи-
ца. Овај про је кат је доказ да 
се зајед нич ким радом уста-
но ве и локал не само у пра ве 
може доћи до реше ња како 
да се пове ћа обу хват деце 
која ће поха ђа ти вртић. У 
наред ном пери о ду насто ја-
ће мо да се шири мо и пове-
ћа мо број упи са не деце- 
иста кла је Јеле на Кре со ја, 
дирек то ри ца ПУ „Бошко 

Буха“ исти чу ћи да је вред-
ност изве де них радо ва око 
10 мили о на дина ра, док је за 
уре ђе ње пар ка и опре ма ње 
моби ли ја ром издво је но 2,8 
мили о на дина ра. Дирек то-
ри ца пред школ ске уста но ве 
посеб но се захва ли ла пред-
став ни ци ма локал не само у-
пра ве што су у окви ру 
доград ње врти ћа пред ви де-
ли и збор ни цу за вас пи та че 
коју, ова уста но ва, до сада 
није има ла.

- Овај про стор моје коле ге 
кори сти ће у пау за ма и за 
одр жа ва ње саста на ка, због 

чега смо вео ма срећ ни - 
каже Јеле на Кре со ја.

Догра ђе не про сто ри је у 
окви ру цен трал ног објек та 
врти ћа у Инђи ји изгра ђе не 
су по нај ви шим и нај са вре-
ме ни јим стан дар ди ма и 
посе ду ју нај ква ли тет ни ју 
опре му која задо во ља ва све 
без бед но сне кри те ри ју ме. 

- Чвр сто обе ћа ва мо да ће 
уско ро кре ну ти изград ња 
новог вели ког врти ћа код 
Хра ма Све тог цара Кон стан-
ти на и цари це Јеле не. Изра-
да про јект не доку мен та ци је 
је при кра ју и завр шет ком 

тог објек та, општи на Инђи ја 
поста ће јед на од рет ких у 
Срби ји која неће има ти про-
блем са при је мом деце у 
пред школ ску уста но ву - 
иста као је Гак.

Пред сед ник општи не 
захва лио се осо бљу врти ћа 
и роди те љи ма који су се 
прет ход них неде ља сами 
орга ни зо ва ли и извр ши ли 
мање гра ђе вин ске радо ве 
на про ши ре њу про сто ри ја и 
побољ ша њу усло ва за бора-
вак деце у објек ту „Невен“ у 
Инђи ји.
 М. Ђ.

Нове про сто ри је у ПУ „Бошко Буха“

Деле га ци ја општи не Инђи ја при су-
ство ва ла је обе ле жа ва њу 700 годи-
на мана сти ра Кру пе у Дал ма ци ји. 

Том при ли ком, пред сед ник општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак раз го ва рао је са 
амба са дор ком Срби је у Хрват ској Миром 
Нико лић, као и са пред став ни ци ма Срба 
у хрват ском Сабо ру, пред сед ни ком Саве-
за Срба у реги о ну и пред став ни ци ма 
Срба који директ но уче ству ју у при вред-
ном, поли тич ком, спорт ском и кул тур ном 
живо ту Хрват ске. Теме раз го во ра су се 
одно си ла нај ви ше на поло жај избе глих 
лица са про сто ра Дал ма ци је, а који су 
сво је уто чи ште нашли на тери то ри ји 
општи не Инђи ја, као и шта локал на 
само у пра ва може да учи ни по пита њу 
дис кри ми на ци је и разних при ти са ка који-
ма су изло же ни Срби наста ње ни у том 
делу Хрват ске. М. Ђ.

ПОСЕТА ДАЛМАЦИЈИ

Обе ле жа ва ње јуби ле ја мана сти ра Кру па

Деле га ци ја општи не Инђи ја у посе ти
мана сти ру Кру па (пре у зе то са www.indji ja.net)
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ДАНИ ВОЈ ВО ЂАН СКО - БАВАР СКЕ КУЛ ТУ РЕ 

Бавар ци у Сре му

Шести Бешка фест и ове годи не одр-
жан је првог викен да у сеп тем бру, 
тач ни је 1. и 2. сеп тем бра. Дво днев на 

мани фе ста ци ја сво јим међу на род ним карак-
те ром и бога тим садр жа јем при ву кла је вели-
ку пажњу меди ја и вели ки број посе ти ла ца. У 
Бешку су сти гли гости из парт нер ског бавар-
ског гра да Кар лсхулд који су сво јом музи ком, 
ношња ма и гастро ном ским спе ци ја ли те ти ма 
упот пу ни ли добру атмос фе ру на мани фе ста-
ци ји. Поред пред став ни ка бавар ског гра да, у 
Бешку је сти гао и ауто бус са пре ко 40 тури-
ста који су током два дана, поред борав ка на 
Бешка фесту, има ли при ли ку да се упо зна ју 
са општи ном Инђи ја, али и да посе те Бео-
град што је, како каже Маја Бошњак, дирек-
то ри ца Тури стич ке орга ни за ци је општи не 
Инђи ја била њихо ва жеља.

- Могу рећи да смо задо вољ ни бро јем 
посе ти ла ца првог дана. Сви су били оду-
ше вље ни насту пом там бу ра шког саста ва 
„Ла бан да“ и поп - рок саста ва „Мае страл ни 
бенд“. Тако ђе су нам гости били кул тур но 
- умет нич ка дру штва са тери то ри је општи-
не Инђи ја и СКУД „Јан ко Чме лик“ из Ста ре 
Пазо ве - каже Бошњак.

Током глав не вече ри, у субо ту 2. сеп тем-

бра, посе ти о ци су има ли при ли ку да про ба-
ју бавар ске спе ци ја ли те те - беле и црве не 
коба си це, лебер кез, бавар ске пере це, затим 
кугло фе, бавар ске тор те и кола че, али и вој-
во ђан ске спе ци ја ли те те - беш чан ску коба си-
цу, швар гле, џигер ња че, роштиљ,  кроф не, 
штру дле, пите и сал чи ће.

Међу тим, про грам пред ви ђен за дру го 
вече фести ва ла није реа ли зо ван у пот пу но-
сти због вели ког невре ме на које је захва ти ло 

под руч је општи не Инђи ја. Ипак, од 21 сати 
одр жан је кон церт поп-рок бен да „Пар ти ани-
малс“. 

Повод за орга ни зо ва ње ова квог фести ва-
ла у Бешки је то, што поме ну то село инђиј-
ске општи не има парт нер ство и дуго го ди шњу 
сарад њу са бавар ском општи ном Кар лсхулд. 
Уго вор о парт нер ству Бешке и Кар лсхул да 
пот пи сан је 2010. годи не од када се и негу је 
при ја тељ ство изме ђу ова два места. 

Карл Хајнц Вен длер, један од ини ци ја то ра 
парт нер ства Кар лсхул да и Бешке, бора вио 
је и ове годи не на Бешка фесту иста кав ши 
да је вео ма задо во љан шесто го ди шњом 
сарад њом која се сва ке годи не све више 
раз ви ја.

- Ми смо и ове годи не уче ство ва ли у делу 
орга ни за ци је Бешка феста док су нај ве ћи 
део посла завр ши ли дома ћи ни. Могу рећи 
да све одлич но изгле да и да се, као и сва ке 
годи не, осе ћа мо врло при јат но, заи ста ужи-
ва мо - иста као је Хајнц Вен длер.

Орга ни за то ри мани фе ста ци је су Тури стич-
ка орга ни за ци је општи не Инђи ја, Зави чај но 
дру штво „Ста ра Бешка“ и Удру же ње „Етно 
арт“ из Инђи је. Мани фе ста ци ја је одр жа на 
под покро ви тељ ством Општи не Инђи ја и 
Покра јин ског секре та ри ја та за пољо при вре-
ду, водо при вре ду и шумар ство.

М. Ђ.

У субо ту, 2. сеп тем бра, у току пре по дне-
ва пред став ни ци локал не само у пра ве 
упри ли чи ли су све ча ни при јем у згра ди 
Општи не Инђи ја за госте из Кар лсхул да. 
Пред сед ник Вла ди мир Гак поздра вио је 
госте из Бавар ске поже лев ши им добро до-
шли цу уз наду да ће се сарад ња и наред-
них годи на шири ти у прав цу, не само кул-
ту ре, већ и при вре де.

- Однос са пред став ни ци ма бавар ског 
гра да Кар лсхулд пре ра стао је у нешто што 
се зове пра во при ја тељ ство. Гово ри ли смо 
више пута о томе да жели мо да се парт-
нер ство про ши ри на Инђи ју и Ној бург. Раз-
го во ре смо запо че ли и жеља нам је да се 

тај план спро ве де до кра ја - рекао је Вла-
ди мир Гак, пред сед ник Општи не Инђи ја и 
додао:

- Та сарад ња би покре ну ла мно го тога 
јер има мо нешто зајед нич ко, реку Дунав и 
кроз Дунав ску стра те ги ју могли би да ура-
ди мо мно го тога јер се тим пита њем цела 
Европ ска уни ја озбиљ но бави. Мора мо 
ићи у корак са Евро пом јер се тру ди мо да 
ствар но буде мо нај бо љи у оно ме што 
ради мо.

Пред став ни ци општи не Инђи ја на кра ју 
су поде ли ли и сим бо лич не покло не свим 
гости ма који су орга ни зо ва но сти гли у 
општи ну Инђи ја.

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. 

При јем за госте из Бавар скеПосе ти о ци на Бешка фесту

Бавар ски и вој во ђан ски спе ци ја ли те ти
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Дома ћин
Архе ста

Завод за зашти ту спо ме ни-
ка кул ту ре Фра да Срем ска 
Митро ви ца организоваo je 
30. и 31. авгу ста мани фе ста-
ци ју Архест отво ре ни дани у 
Сир ми ју му и Цар ској пала ти. 
Била је то при ли ка да се јав-
но сти пред ста ве резул та ти 
више го ди шњег про јек та 
Архест, који је посве ћен 
антич ким архе о ло шким лока-
ли те ти ма. 

Првог дана мани фе ста ци је 
отво ре на је изло жба фото-
гра фи ја нала зи шта под нази-
вом „Вечи ти пут“ и при ка за не 
су 3Д рекон струк ци је архе о-
ло шких нала зи шта.

- Про је кат Архест тра је већ 
чети ри годи не. Током реа ли-
за ци је смо сте кли вели ко 
иску ство у зна њи ма која су 
нам потреб на при ли ком 
апли ци ра ња за сред ства које 
може мо да доби је мо из раз-
ли чи тих изво ра у Европ ске 
уни је. Овим про јек том афир-
ми ше мо Сир ми јум, а ујед но и 
уна пре ђу је мо пре зен та ци ју 
оно га што има мо - рекао је 
Љуби ша Шула ја, дирек тор 
Заво да за зашти ту спо ме ни-
ка кул ту ре Срем ска Митро ви-
ца.

Срем ска Митро ви ца је 
сигур но архе о ло шки град који 
има шта да пока же, изја вио је 
митро вач ки гра до на чел ник 
Вла ди мир Сана дер при ли-
ком отва ра ња мани фе ста ци-
је. 

- Нама је ова изло жба и 
цео овај про је кат зна ча јан, 
пре све га због еду ка ци је 
наших сугра ђа на шта је Сир-
ми јум био, како се у њему 
живе ло. Жеља нам је да што 
већи број тури ста дође у 
Срем ску Митро ви цу и да на 
моде ран начин пре зен ту је мо 
лока ли те те Сир ми ју ма - 
рекао је Сана дер.

Завод је у окви ру првог 
дана мани фе ста ци је у Библи-
о те ци „Гли го ри је Воза ре вић” 
орга ни зо вао низ зани мљи вих 
пре да ва ња о архе о ло ги ји и 
зашти ти кул тур ног насле ђа. 
Мани фе ста ци ја је завр ше на 
31. авгу ста орга ни зо ва њем 
струч ног вође ња и оби ла-
ском пет архе о ло шких лока-
ли те та Сир ми ју ма.

ФЕСТИ ВАЛ БЕСЕД НИ ШТВА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Речи су све тло исти не 
У Позо ри шту „Добри ца Милу ти но вић“ у 

Срем ској Митро ви ци про шле субо те, 2. 
сеп тем бра, у окви ру фести ва ла „Цар-

ски Сир ми јум – град леген ди“ одр жан је 26. по 
реду Фести вал бесед ни штва. У орга ни за ци ји 
Уста но ве за него ва ње кул ту ре „Срем“, а под 
покро ви тељ ством Гра да Срем ска Митро ви ца 
и Покра јин ског секре та ри ја та за кул ту ру, јав но 
инфор ми са ње и одно се с вер ским зајед ни ца-
ма, за Венац бесед ни штва над ме та ло се 12 
мла дих људи. Побед ник у кате го ри ји аутор ска 

бесе да је Нико ла Масал са Прав ног факул те та 
Уни вер зи те та у Бео гра ду. Он је гово рио бесе-
ду „Желео сам да се сна ђем“. Нико ла је ујед но 
осво јио и награ ду публи ке. Нај бо ља у кате го-
ри ји интер пре та ци ја била је Ката ри на Јели-
чић, са Факул те та умет но сти При шти на – Зве-
чан. Она је гово ри ла бесе ду „Одбра на госпо ђе 
Лом бар ди“ Андри је на Лашна ла. Ката ри ни је 
при па ла и награ да Адво кат ске кан це ла ри је 
Лева јац. У кате го ри ји импро ви за ци ја - Екс тем-
по ре нај бо љи је по оце ни бесед нич ког суд ског 
већа, био Сте фан Дра ги ће вић који је бесе дио 
на тему „Не тече река него вода, као што не 
про ла зи вре ме него про ла зи мо ми“. Сте фан 
дола зи са Прав ног факул те та Уни вер зи те та 
„Уни он“ у Бео гра ду. Адво кат ска кан це ла ри ја 
Јел кић доде ли ла је награ ду Ката ри ни Сте ва-
но вић са Прав ног факул те та Уни вер зи те та 
„Уни он“ у Бео гра ду, која се так ми чи ла у кате го-
ри ји аутор ска бесе да. Назив њене бесе де био 
је „О људи ма и вуко ви ма“.

Ове годи не бесед нич ко суд ско веће чини ли 
су глу ми ца и књи жев ни ца Татја на Вен че лов-
ски, Оли ве ра Јел кић, књи жев ни ца и адво кат, и 
адво кат Зоран Лева јац.

Пре ма речи ма Татја не Вен че лов ски, жири је 
имао тежак зада так да иза бе ре нај бо ље.

- Морам да похва лим аутор ске бесе де, које 
су по садр жи ни вео ма зани мљи ве и врло акту-
ел не и анга жо ва не, тако да мислим да не тре-
ба да губи мо наду у ову мла ду гене ра ци ју – 
иста кла је Вен че лов ски.

Нико ла Стан ко вић, једи ни пред став ник 
Срем ске Митро ви це на финал ном Фести ва-
лу бесед ни штва, добит ник је пове ље за вер-
ност фести ва лу, јер је по четвр ти пут насту пио. 
Тако ђе, Нико ла је осво јио и дру го место у кате-
го ри ји интер пре та ци ја. Гово рио је бесе ду Дра-
го ра да Дра ги че ви ћа „Говор деспо та Сте фа на 
Лаза ре ви ћа ино ци ма пре пи си ва чи ма који су 
упра во при спе ли из Хилан да ра у Бео град“. Он 
је рекао да му је вели ка част да уче ству је на 
овом фести ва лу, јер се годи на ма бави бесед-
ни штвом.

У реви јал ном делу насту пи ли су Еми ли ја 
База, гошћа из Грч ке, побед ни ци 3. Фести ва-
ла бесед ни штва осу ђе них лица и у музич ком 
делу „МАЕ СТРЕ“. Увод ну бесе ду „Све тло исти-
не“ гово ри ла је Жељ ка Аврић.

Б. Села ко вић

Ово го ди шњи Фести вал бесед ни штва „Sir mi-
um lux ver bi – Сир ми јум све тлост речи“ одр жан 
је у окви ру тро днев не мани фе ста ци је „Цар ски 
Сир ми јум – град леген ди“. Мани фе ста ци ја 
посве ће на древ ном Сирмиjуму отво ре на је на 
Лет њој сце ни у Град ском пар ку у Срем ској 
Митро ви ци про шлог пет ка, 1. сеп тем бра. 

Како је на отва ра њу изја вио гра до на чел ник 
Вла ди мир Сана дер, кроз овај фести вал се про-
мо ви ше Сир ми ју м.

- У наред ном пери о ду може мо оче ки ва ти 
мно го већи број тури ста, да сви они који про ла-
зе кроз Срби ју свра те и погле да ју оно што 
Срем ска Митро ви ца има, а што нема ниједан 
дру ги град на све ту. Наред ни фести ва ли биће 
одр жа ни на јед ном од нај леп ших лока ли те та 
антич ких иско пи на у нашем гра ду, Жит ном тргу 
који ће бити рекон стру и сан. Оче ку је мо да ћемо 
до почет ка иду ће годи не завр ши ти њего ву 
обно ву. Напра ви ће мо један леп амфи те а тар 
где ће се одр жа ва ти све мани фе ста ци је ова квог 
типа и где ће гра ђа ни и сви они који дођу у 
Срем ску Митро ви цу моћи да ужи ва ју у оно ме 
што при ре де наши рад ни ци у кул ту ри - додао је 
Сана дер.

У Град ском пар ку, пре и после отва ра ња 
фести ва ла, на рим ској трпе зи посе ти о ци су се 
упо зна ли са оби ча ји ма, рецеп ти ма и тај на ма 
рим ске кухи ње и могли да про ба ју неке од спе-
ци ја ли те та. 

Фести вал, чији је орга ни за тор Тури стич ка 
орга ни за ци ја Гра да Срем ска Митро ви ца, а покр-
о ви те љи Град Срем ска Митро ви ца и Мини ста р-
ство трго ви не, тури зма и теле ко му ни ка ци ја, 
отво рио је зва нич но Томи слав Јан ко вић, пред-
сед ник Скуп шти не Гра да Срем ска Митро ви ца.

Град леген ди

Нај бо љи бесед ни ци 
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ОПШТИ НА СТА РА ПАЗО ВА НАГРА ДИ ЛА НАЈ БО ЉЕ УЧЕ НИ КЕ И ПРО ФЕ СО РЕ 

Табле ти за одли чан успех

Општи на Ста ра Пазо ва награ-
ди ла је про шлог четврт ка, 31. 
авгу ста вред ним роб ним и нов-

ча ним награ да ма пре ко 250 нај бо љих 
уче ни ка  из свих шко ла у општи ни за 
постиг ну те успе хе у прет ход ној школ-
ској годи ни, на међу на род ним, репу-
блич ким и окру жним так ми че њи ма, 
уче ни ке гене ра ци је, тако ђе су екип но 
награ ђе ни уче ни ци седам шко ла. За 
рад са ђаци ма награ ђе ни су и њихо ви 
мен то ри, а Лазар Ђукић је иза бран за 
нај бо љег дирек то ра. 

У пре пу ној све ча ној сали Беле згра-
де у Ста рој Пазо ви нај бо љим ђаци ма 
и њихо вим про фе со ри ма се обра тио 
Милан Беа ра, заме ник пред сед ни ка 
Општи не који је иста као да су срећ не 
општи не које има ју вели ку број мла дих 
људи, који су свој тале нат, рад и вред-
но ћу пока за ли и дока за ли у шко ли.

- Ви сте наш понос и ми ћемо се зато 
бори ти да што више уна пре ди мо усло-
ве за ваше шко ло ва ње и вашу будућ-
ност - иста као је Беа ра.

Уче ни ци гене ра ци је, њих 14, доби-
ли су модер не таблет мобил не уре ђа је 
и мп3 пле је ре док су носи о ци Вуко ве 
дипло ме доби ли по таблет мобил ни 
уре ђај. За прво место на међу на род-
ном так ми че њу опре де ље на је нов ча-
на награ да у изно су 10 хиља да дина ра 
коју су при ми ла три уче ни ка, за тре ће 
место на међу на род ном так ми че њу 
осам хиља да дина ра а сви ма је при-
па ла и Захвал ни ца Општи не Ста ра 
Пазо ва, коју је поред заме ник пред сед-
ни ка Мила на Беа ре уру чи вао и начел-
ник дру штве них делат но сти Жељ ко 

Шола ја. Доде ље не су Захвал ни це и 
уче ни ци ма који су оства ри ли запа-
же не резул та те и прва три места на 
репу блич ким так ми че њи ма и нов ча не 
награ де у изно су од по осам, седам и 
шест хиља да дина ра. По пет, чети ри и 
три хиља де дина ра доби ли су уче ни ци 
са награ да ма на окру жним так ми че њи-

ма. У кате го ри ји екип них успе ха, нов-
ча ним изно сом су награ ђе ни уче ни ци 
седам шко ла. 

- Ова награ да ми зна чи. Ово је награ-
да за успех и мар љив рад и при зна јем 
да јој се нисам надао - каже један од 
нај бо љих уче ни ка ста ро па зо вач ке гим-

на зи је Филип Таба ко вић.
Боја на Сми ља нић из Основ не шко ле 

„Све ти Сава“ из Нове Пазо ве је тако ђе 
при јат но изне на ђе на награ дом.

- Так ми чи ла сам се из исто ри је, 
физи ке и био ло ги је и осва ја ла награ де 
на свим ниво и ма. Срећ на сам што се 
рад и зна ње ипак цене – каже Биља на.

За рад са уче ни ци ма са по пет хиља-
да дина ра награ ђен је 61 мен тор, 
затим су шко ле бира ле нај вред ни је 
настав ни ке који ма су при па ле захвал-
ни це и енци кло пе ди је. По пред ло гу 
акти ва дирек то ра похвал ни цом општи-
не Ста ра Пазо ва као нај бо љи дирек-
тор награ ђен је Лазар Ђукић, дирек тор 
Тех нич ке шко ле који је на овој функ ци-
ји про вео 20 годи на. 

- Вели ка је ствар бити у дру штву 
свих овде награ ђе них. Овај посао се 
мора ради ти врло саве сно и врло одго-
вор но. Мора те увек бити на услу зи и 
деци и роди те љи ма - рекао је Ђукић.

Међу награ ђе ним мен то ри ма је и 
настав ни ца срп ског јези ка Сне жа на 
Коцић.

- Посао настав ни ка и педа го га под-
ра зу ме ва пре струч ност, под ра зу ме ва 
дослед ност у раду и пошто ва ње уче ни-
ка али пре све га под ра зу ме ва љубав, 
огром ну љубав. И зато ми зна чи ова 
награ да – рекла је Сне жа на Коцић. 

Општи на Ста ра Пазо ва је за ове 
наме не издво ји ла пре ко мили он дина-
ра у нов ча ним награ да ма и пре ко 
мили он дина ра за поме ну те таблет 
уре ђа је и мп3 пле је ре који су доба-
вље ни путем јав не набав ке.

Зден ка Кожик

Општи на Ста ра
Пазо ва награ ди ла

је вред ним роб ним и 
нов ча ним награ да ма 
пре ко 250 нај бо љих 

уче ни ка  из свих
шко ла у општи ни за 
постиг ну те успе хе

у прет ход ној
школ ској годи ни

Милан Беа ра и Жељ ко Шола ја уру чу ју награ де нај бо љим ђаци ма
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ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Паник зво на 

Због све уче ста ли јих напа да и дога ђа ја 
са тра гич ним исхо ди ма у цен три ма за соци-
јал ни рад, који оста вља ју после ди це на 
дру штво у цели ни, дру штве но – одго вор на 
ком па ни ја из Сре ма, пози тив но је одго во ри-
ла на ини ци ја ти ву пред сед ни ка Општи не 
Ста ра Пазо ва Ђор ђа Ради но вића и дони-
ра ла 140 паник зво на свим цен три ма за 
соци јал ни рад у Срби ји. 

- Захва љу ју ћи томе што са пазо вач ким 
при вред ни ци ма има мо одлич ну сарад њу и 
кому ни ка ци ју, јед на вео ма успе шна ком па-
ни ја из Сре ма се одмах укљу чи ла и финан-
си ра ла купо ви ну 140 модер них бежич них 
уре ђа ја, који ће сви цен три за соци јал ни 
рад доби ти пот пу но бес плат но, без било 
каквих тро шко ва одр жа ва ња - иста као је на 
састан ку пред сед ник Општи не Ста ра Пазо-
ва Ђор ђе Ради но вић.

Помо ћу ових модер них бежич них уре ђа-
ја, поли ци ја ће у нај кра ћем могу ћем року 
бити оба ве ште на о евен ту ал ним напа ди ма 
у цен три ма за соци јал ни рад, што ће ути ца-
ти на већу без бед ност жена и деце, али и 
свих запо сле них у цен три ма. При ти ском на 
тастер, соци јал ни рад ник директ но шаље 
сиг нал, који у нај кра ћем року алар ми ра нај-
бли жу поли циј ску ста ни цу. За зала га ње и 
одго вор ни при ступ потре ба ма зајед ни це, 
мини стар Зоран Ђор ђе вић је на састан ку 
одр жа ном у петак у Клу бу народ них посла-
ни ка у Бео гра ду, уру чио пред сед ни ку 
Општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђу Ради но ви ћу 
Захвал ни цу. М. Л.

ШКО ЛА „ХЕРОЈ ЈАН КО ЧМЕ ЛИК“

Елек трон ски
днев ник

Од сеп тем бра у пилот про је кат „е-про-
све та“ биће укљу че но 200 шко ла, а први 
сер вис који ће бити при ме њен је елек трон-
ски днев ник, који тре ба да омо гу ћи настав-
ни ци ма, раз ред ним ста ре ши на ма и дирек-
то ри ма брз, јед но ста ван и поу здан начин 
вође ња еви ден ци је, а роди те љи ма да при-
сту пе пода ци ма из днев ни ка о свом дете ту. 
Од шко ла на тери то ри ји ста ро па зо вач ке 
општи не у овај пилот про је кат Мини стар-
ства про све те укљу че на је ОШ „Херој Јан ко 
Чме лик“. У шко ли је данас одр жа на и прва 
обу ка за настав ни ке. Како би се обез бе ди-
ла већа објек тив ност у оце њи ва њу, настав-
ни ци ће моћи да виде само оце не из свог, 
али не и из дру гих пред ме та. Све оце не, 
као и изо стан ке уче ни ка моћи да виде 
дирек тор шко ле и раз ред ни ста ре ши на, а 
роди те љи ће моћи да при сту пе пода ци ма 
из днев ни ка само за сво је дете. Елек трон-
ски днев ник само је један од пет сер ви са у 
окви ру про јек та „е-про све та“. Про јек том је 
изме ђу оста лог пла ни ра на и елек трон ска 
лек ти ра. Ј. К.

ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА

Све ча ни при јем
У Тех нич кој шко ли у Ста рој Пазо ви  је 

орга ни зо ван све ча ни при јем уче ни ка првих 
раз ре да. Део школ ског тима им је поже лео 
добро до шли цу у уста но ву у којој ће од 
сада шњих пет на е сто го ди шња ка поста ти 
одра сли људи, уз помоћ настав ни ка, али и 
соци јал них парт не ра шко ле. Пред став ни ци 
Црве ног крста, Дома здра вља, Цен тра за 
соци јал ни рад, Наци о нал не слу жбе за 
запо шља ва ње и Цен тра за кул ту ру Ста ра 
Пазо ва пред ста ви ли су сво је инсти ту ци је, 
обја снив ши какву помоћ, саве те и про гра ме 
нуде, како би сред њо школ ско обра зо ва ње 

било што лак ше и зани мљи ви је а затим су 
сада шњи прва ци има ли први час са сво јим 
оде љењ ским ста ре ши на ма. У првом раз ре-
ду се нала зи 150 уче ни ка који су рас по ре-
ђе ни у пет оде ље ња и шест зани ма ња. Два 
су тро го ди шња: ауто ме ха ни чар и меха ни-
чар за рас хлад ну тех ни ку, и чети ри су 
четво ро го ди шња: тех ни чар за ком пју тер ско 
кон стру и са ње, тех ни чар за ком пју тер ско 
упра вља ње, тех ни чар друм ског сао бра ћа ја 
и тех ни чар за гра фич ку дора ду. Ј. К.

НОВИ БАНОВ ЦИ

Касни школ ска 
годи на

У школ ске клу пе сешће и око седам 
хиља да уче ни ка основ них и сред њих шко-
ла на тери то ри ји ста ро па зо вач ке општи не, 
сем ђака основ не шко ле „Нико ла Тесла“ у 
Новим Банов ци ма. За њих ће, због радо ва 
на рено ви ра њу, школ ска годи на поче ти нај-
ве ро ват ни је 11. сеп тем бра. Ово је прва 
фаза рено ви ра ња и за те наме не је Општи-
на Ста ра Пазо ва из буџе та издво ји ла 20 
мили о на дина ра. У скло пу ове фазе врши 
се ком плет на адап та ци ја нове школ ске 
згра де, заме њен је кров, подо ви у учи о ни-
ца ма, сани тар ни чвор, расве та. На про ле ће 
би тре ба ло да поч не и адап та ци ја ста ре 
школ ске згра де, када је у пла ну и поста-
вља ње спо ља шње изо ла ци је. Због потре бе 
за про ши ре њем капа ци те та, адап та ци јом 
ста ре згра де пред ви ђе на је и надо град ња 
спра та. Ј. К.

БАНОВ ЦИ ДУНАВ

Прва шко ла бале та

У насе љу Банов ци Дунав отво ре на је 
шко ла бале та. Ово је прва балет ска шко ла 
у ста ро па зо вач кој општи ни и ради у окви ру 
Балет ског Удру же ња “Ада гио-НБ”. Опре ма-
ње про сто ри ја шко ле финан сиј ски је помо-
гла Општи на Ста ра Пазо ва, а у новим про-
сто ри ја ма јуче је одр жан и први јав ни час. 
Том при ли ком Удру же ње је Општи ни Ста ра 
Пазо ва уру чи ло Захвал ни цу. Заме ник пред-
сед ни ка Општи не Милан Беа ра је сход но 
могућ но сти ма обе ћао и убу ду ће помоћ овој 
шко ли бале та. Ј. К.

СТА РА ПАЗО ВА

Ухап шен вла сник 
кафи ћа

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Ста рој Пазо ви у сарад њи са 
Поре ском упра вом и Вишим јав ним тужи ла-
штвом у Срем ској Митро ви ци, ухап си ли су 
одго вор но лице фир ме “Фор ма БМ”, М. Ђ. 
(50), због посто ја ња осно ва сум ње да је 
почи нио кри вич на дела зло у по тре ба поло-
жа ја одго во р ног лица и поре ска ута ја. Сум-
ња се да је М.Ђ. од авгу ста 2013. до децем-
бра 2016. годи не на осно ву фик тив них 
фак ту ра за неиз вр ше не услу ге и неис по ру-
че ну робу, са теку ћег рачу на фир ме „Фор ма 
МБ“ на рачун шест пред у зе ћа из Бео гра да 
и Инђи је, пре ба цио 10.320.276 дина ра. 
Одго вор на лица тих пред у зе ћа, про тив 
којих је под не та кри вич на при ја ва у редов-
ном поступ ку због сум ње да су почи ни ли 
кри вич на дела зло у по тре ба поло жа ја одго-
вор ног лица у пома га њу и поре ска ута ја у 
пома га њу, упла ће ни новац поди за ли су у 
гото ви ни и пре да ва ли га осум њи че ном 
М.Ђ. или га пре ба ци ва ли на теку ће рачу не 
дру гих прав них или физич ких лица, која су 
те изно се тако ђе поди за ла у гото ви ни и 
вра ћа ла осум њи че ном М. Ђ. Како би избе-
гао пла ћа ње поре за на додат ну вред ност, 
сум ња се да је М.Ђ. од осум њи че них одго-
вор них лица пред у зе ћа из Бео гра да и 
Инђи је при ба вио фал си фи ко ва не отпрем-
ни це о навод но извр ше ним услу га ма и 
навод ној набав ци доба ра, у изно су од 
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12.374.448. дина ра. На осно ву тих фал си-
фи ко ва них отпрем ни ца, еви ден ти ра них у 
послов ним књи га ма пред у зе ћа „Фор ма 
МБ“, сачи ње не су поре ске при ја ве ПДВ 
неи сти ни тог садр жа ја на осно ву којих је 
М.Ђ. избе гао пла ћа ње поре за на додат ну 
вред ност у изно су од 2.046.991 дина ра. 
М.Ђ. се тере ти и да је зло у по тре бив ши 
поло жај, 135.866 кило гра ма јабу ка из 2015. 
годи не фир ме „Фор ма БМ“, про дао као соп-
стве ни про из вод, пре ко свог пољо при вред-
ног газдин ства и при сво јио 8.141.422 дина-
ра од про да је, а у послов ним књи га ма 
фир ме, про да ју при ка зао фик тив ним изла-
зним рачу ном. На тај начин М.Ђ. је избе гао 
пла ћа ње поре за на дохо дак гра ђа на од 
3.393.848 дина ра и тиме почи нио кри вич но 
дело поре ска ута ја. На напред опи са не 
начи не, М.Ђ. је за себе при ба вио про тив-
прав ну имо вин ску корист у укуп ном изно су 
од 18.461.422 дина ра и избе гао пла ћа ње 
поре ских оба ве за у укуп ном изно су од 
5.440.839 дина ра. М. Л.

ГРАД СКА ДЕПО НИ ЈА

Уга шен пожар

Мно ги гра ђа ни ста ро па зо вач ке општи не 
опа зи ли су пожар на град ској депо ни ји у 
Ста рој Пазо ви. За крат ко вре ме ватре на 
сти хи ја захва ти ла је добар део повр ши не 
депо ни је. Здру же ним сна га ма ватро га сне 
једи ни це МУП-а из Ста ре Пазо ве, ЈКП 
Чисто ћа и ЈКП Водо вод и кана ли за ци ја, 
пожар је у пот пу но сти уга шен након 12 сати 
интер вен ци је а место пожа ра ком плет но 
сани ра но. На терен су иза шли и еко ло шки 
инспек то ри. Иако ветар није нанео дим ни 
на јед но насе ље директ но, пред у зе те су 
све мере пре до стро жно сти и оба ве ште не 
све реле вант не репу блич ке инсти ту ци је, 
саоп ште но је из ЈКП Чисто ћа. Посто је 
инди ци је да је пожар под мет нут и зато су 
над ле жним орга ни ма под не те кри вич не 
при ја ве про тив НН лица. М. Л.

САО БРА ЋАЈ

Мање незго да
На путе ви ма ста ро па зо вач ке општи не 

мање сао бра ћај ки него про шле годи не
Од почет ка јуна до кра ја авгу ста, када је 

већи број вози ла на путе ви ма због тури-
стич ке сезо не, пре ма ста ти стич ким пода-
ци ма око 200 људи поги не у сао бра ћај ним 
несре ћа ма, што је гото во тре ћи на укуп ног 
годи шњег бро ја, кажу у Упра ви сао бра ћај-
не поли ци је. Када је у пита њу општи на 
Ста ра Пазо ва, у поре ђе њу са про шлом, 
ове годи не је број сао бра ћај них незго да и 
жрта ва сма њен, али је откри вен и санк ци о-
ни сан већи број сао бра ћај них пре кр ша ја. 
Про шле годи не су путе ви у ста ро па зо вач-
кој општи ни одне ли шест живо та, у првих 

седам месе ци ове годи не реги стро ва но је 
115 сао бра ћај них незго да, у који ма су 
повре ђе не 123 осо бе а поги ну ло је тро је 
људи. Нај че шћи узро ци сао бра ћај них 
незго да су вожња недо зво ље ном брзи ном 
и под ути ца јем алко хо ла. Када је у пита њу 
сао бра ћај на сиг на ли за ци ја, на томе се у 
послед ње вре ме доста ради ло у свим 
насе љи ма општи не, а уочи почет ка школ-
ске годи не упра вљач путе ва ЈКП Чисто ћа 
Ста ра Пазо ва поста ви ће у зона ма шко ла и 
успо ри ва че, тако зва не леже ће поли цај це.ж
 Ј. К.

СУР ДУК

Суша узе ла данак

Суша десет ко ва ла род соје и сун цо кре та. 
Чак је поче ла и бер ба куку ру за

Упо ре до се бер бом сун цо кре та, ски да се 
и род соје, а мно го рани је него што је уоби-
ча је но ове годи не је у ста ро па зо вач ком 
ата ру, у Поду на вљу је већ поче ла и бер ба 
куку ру за. У делу ста ро па зо вач ке општи не, 
изме ђу Петро вић сала ша, Сур ду ка и Слан-
ка ме на, на тзв. Лесној тера си југо и сточ ни 
Срем, где се нала зи кар бу лат ни чер но зем 
песко ви тог типа, ове годи не је суша узе ла 
нај ве ћи данак. У Акци о нар ском дру штву 
Напре дак жетва сун цо кре та је завр ше на, 
при но си су били непу них 2,5 тоне по хек та-
ру, тре нут но беру соју која је тако ђе у јако 
лошем ста њу. У Напрет ку за сле де ћу неде-
љу наја вљу ју бер бу куку ру за, а рата ри у 
Сур ду ку су већ кра јем авгу ста поче ли са 
бер бом ове пољо при вред не кул ту ре. Поро-
ди ца Бач ко ња је посе ја ла куку руз на око 25 
хек та ра и бере у зрну. Вла жност изно си 12 
посто, у вели ком су губит ку и кажу нема се 
шта чека ти. З. К.

СТА РА ПАЗО ВА

Кру жни ток у Ули ци 
Вука Кара џи ћа

Радо ви на изград њи кру жне рас кр сни це 
на држав ном путу II А реда број 127, одно-
сно локал ном путу Ста ра Пазо ва – Ста ри 

Банов ци, тре нут но су зау ста вље ни, јер је у 
току изме на про јек та, како би се иза шло у 
сусрет ста нов ни ци ма овог дела Ста ре 
Пазо ве, који су били неза до вољ ни због 
бли зи не сао бра ћај них тра ка њихо вим кућа-
ма. Пред сед ник Општи не Ста ра Пазо ва 
Ђор ђе Ради но вић је још јед ном напо ме нуо, 
да је кру жна рас кр сни ца нај бо ље реше ње, 
првен стве но из аспек та без бед но сти сао-
бра ћа ја, али и због изград ње више сао бра-
ћај ни ца, што је пред ви ђе но рекон струк ци-
јом овог пута, а радо ви дру ге фазе тре ба ло 
би да буду наста вље ни за две неде ље.

Ј. К.

Изго ре ла кине ска 
роб на кућа

У субо ту, 2. сеп тем бра око 22 сата, 
избио је пожар у кине ској роб ној кући, која 
се нала зи у при зе мљу стам бе не згра де у 
Ули ци Бран ка Ради че вић у Ста рој Пазо ви. 
Пожар који је захва тио локал, про у зро ко-
вао је и ште ту на више ста но ва, а ста на ри 
згра де су на крат ко мора ли да буду и ева-
ку и са ни због дима који се вели ком брзи-
ном про ши рио кроз чита ву згра ду. У пожа-
ру на сре ћу нема повре ђе них, а при чи ње-
на је већа мате ри јал на ште та. Узрок пожа-
ра биће познат након уви ђа ја.

 А. О.

ЈАВ НИ ПРЕ ВОЗ

Месеч не мар ки це

На ауто бу ској ста ни ци Сао бра ћај ног 
пред у зе ћа Ласта Срем у Ста рој Пазо ви у 
току је про да ја месеч них мар ки ца, чија се 
цена није мења ла у послед њих пет годи на. 
Месеч на кар та од Сур ду ка изно си 790 
дина ра, из Ста рих Бано ва ца 530, до Зему-
на 2.850, Бео гра да 3.200 дина ра, цена 
перон ске кар те на месеч ном нивоу изно си 
650 дина ра. Због оче ки ва них гужви, поја чан 
је рад шал тер ских слу жби. Месеч не мар ки-
це се могу купи ти сва ки дан на ауто бу ској 
ста ни ци сва ко днев но од 5 до 21 час, тако ђе 
у кафа ни „Гур ман“ у Новој Пазо ви и у насе-
љу Банов ци Дунав.

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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СЕДНИЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Помоћ „Кому нал цу“ и „Водо во ду“
Чла но ви Општин ског већа у Руми 

су на сед ни ци одр жа ној 30. авгу-
ста доне ли одлу ку о усту па њу 

две рота ци о не коса чи це ЈП „Кому на-
лац“ за потре бе њихо ве Рад не једи ни-
це „Зеле ни ло“. 

Ове коса чи це је доби ла локал на 
само у пра ва на кон кур су Покра јин ског 
секре та ри ја та за нау ку и тех но ло ги ју, 
њихо ва вред ност је око 200.000 дина-
ра, а овом пред у зе ћу су дате на одр жа-
ва ње и кори шће ње. 

Исто тако, ЈП „Водо вод“ је усту пље на 
пумп на ста ни ца за поди за ње при ти ска 
у Сте ја нов ци ма. За ову пумп ну ста ни цу 
локал на само у пра ва је обез бе ди ла 3,5 
мили о на дина ра. 

- Захва љу ју ћи овој пумп ној ста ни ци 
биће олак ша но водо снаб де ва ње у Сте-
ја нов ци ма где је било про бле ма са при-
ти ском при ли ком већег опте ре ће ња, 
одно сно веће потро шње воде - каже 
пред сед ник Општи не Сла ђан Ман чић.

На овој сед ни ци је доне то и реше ње 
о упо тре би сред ста ва теку ће буџет ске 
резер ве у виси ни од 300.000 дина ра за 
Шах клуб „Сло вен“. 

Наи ме, Шахов ски савез Срби је је 
донео одлу ку да Рума и овај клуб буду 
дома ћини так ми че ња Прве лиге Срби-
је у шаху које ће бити одр жа но у пери-
о ду од 1. до 11. сеп тем бра. 

- Морам да изра зим задо вољ ство 
што ће наш град, све га неко ли ко дана 
после полу ма ра то на, бити дома ћин 
јед ног вели ког спорт ског дога ђа ја, овај 
пут је реч о шаху. Чла но ви 12 еки па ће 
бити у нашем гра ду 11 дана, па је то 
сва ка ко, још јед на при ли ка за про мо-
ци ју Руме - ука зао је Алек сан дар Бун-
да ло, члан Општин ског већа заду жен 
за спорт.

Доне то је и реше ње о при ба вља њу 

гра ђе вин ског земљи шта у јав ну сво ји-
ну Општи не по тржи шној цени, а реч 
је о пар це ли од 90 ари која ће бити 
иско ри шће ња за про ши ре ње гро бља у 
Пла ти че ву.

За спорт је била веза на још јед на 
одлу ка и то о помо ћи Боћар ском клу бу 
„Дал ма ти нац“ да орга ни зу је мани фе-
ста ци ју којом се обе ле жа ва три деце-
ни је боћар ства.

С. Џакула

Сед ни ца Општин ског већа 

У РУМИ ПОЧИЊЕ ПРО ЦЕС ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НОГ БУЏЕ ТИ РА ЊА

Гра ђа ни бирају про јек те
У рум ској општи ни запо чи ње по 

тре ћи пут про цес пар ти ци па тив-
ног буџе ти ра ња кроз који гра ђа-

ни и удру же ња могу да пред ло же, а 
потом гла са њем и одлу че, о про јек ти ма 
који ће се финан си ра ти из општин ског 
буџе та. У пери о ду од 4. до 10. сеп тем-
бра они ће моћи да пред ло же шта је то 
по њима важно да се ура ди у њихо вој 
сре ди ни, а од 11. до 14. сеп тем бра ће 
Коми си ја суми ра ти пред ло ге и саста-

ви ти конач ну листу про је ка та за које ће 
се гра ђа ни гла са њем опре де љи ва ти до 
кра ја сеп тем бра.

- Конач ну листу про је ка та за које ће 
се обез бе ди ти сред ства у општин ском 
буџе ту зна ће мо 6. окто бра - рекао је 
Дра ган Коса но вић, шеф Оде ље ња за 
локал ни еко ном ски раз вој на кон фе-
рен ци ји за нови на ре која је одр жа на 30. 
авгу ста у Град ској кући. 

То је била при ли ка и да се суми ра 

оно што је ура ђе но у про шлој годи ни. 
Коса но вић је под се тио да су лане у про-
цес пар ти ци па тив ног буџе ти ра ња била 
укљу че на и села, а да ће тако бити и 
овај пут. 

Иза бра но је пет про је ка та од којих су 
завр ше ни „Бро дић Пар кић“ и орма ри-
ћи у ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“, уско ро ће 
бити реа ли зо ван и аван ту ра парк, док 
ће се про је кат уре ђе ња Хрт ко ва ца и 
пешач ко - бици кли стич ка ста за од Жар-
ков ца до Пути на ца, због оби ма посла и 
вред но сти про је ка та, ради ти фазно.

- Лане смо за ових пет про ја ка та 
опре де ли ли у општин ском буџе ту око 
20 мили о на дина ра - рекао је Дра ган 
Коса но вић. 

Што се тиче поступ ка пред ла га ња 
про је ка та, он је исти као про шле годи не. 
Дакле, у сва кој месној зајед ни ци ће гра-
ђа ни моћи да узму обра сце у које могу 
дати сво је пред ло ге, поме ну ти обра сци 
ће бити и у про сто ри ја ма Општин ске 
упра ве у Орло ви ће вој ули ци, а пред-
ло зи се могу упу ти ти и у елек трон ској 
фор ми, буду ћи да на зва нич ној интер-
нет пре зен та ци ји општи не се нала зи 
банер за пар ти ци па тив но буџе ти ра ње.

С. Џ.
Наја ва новог про це са пар ти ци па тив ног буџе ти ра ња
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Крај Културног лета
Зва нич но, ово го ди шње 

Рум ско кул тур но лето 
је при ве де но кра ју кон-

цер том Деја на Мати ћа и 
Мие Бори са вље вић, пева-
ча народ не музи ке. Они су 
насту пи ли 28. авгу ста пред 
број ном публи ком, углав ном 
мла дом,  која воли ову врсту 
музи ке, што се дало закљу-
чи ти и по чиње ни ци да су 
добро зна ли песме ових 
пева ча и пева ли их зајед но 
са њима.

Кон церт је орга ни зо вао 
Кул тур ни цен тар „Бра на 
Црн че вић“ под покро ви тељ-
ством рум ске општи не.

Наступ Деја на Мати ћа

РУМА

Локал ни гра ђан ски 
мони тор

У окви ру про јек та „Локал ни гра ђан ски 
мони тор“ у Руми је 31. авгу ста одр-
жан први темат ски окру гли сто у циљу 

афир ма ци је добре локал не прак се у обла сти 
при сту па информацијамa од јав ног зна ча-
ја са посеб ним освр том на иску ства и прак су 
у Руми, Кањи жи, Сом бо ру, Бач кој  То по ли и 
Субо ти ци. 

На овом окру глом сто лу су уче ство ва ли 
пред став ни ци локал не само у пра ве, рум ских 
јав них пред у зе ћа, омбуд сма на, орга ни за ци ја 
цивил ног дру штва и локал них меди ја.

Област при сту па инфор ма ци ја ма од јав ног 
зна ча ја јед на је од нај зна чај ни јих обла сти у 
окви ру про це не постиг ну тих резул та та и пла-
ни ра ња мера рефор ме јав не упра ве у Срби ји 
за пери од од 2018. до 2020. годи не. 

Резул та ти истра жи ва ња које је током 2015. 
и 2016. годи не спро ве ла Бео град ска отво ре на 
шко ла на нивоу једи ни ца локал них само у пра-
ва, пока за ли су да, на при мер, инфор ма то ри-
ма о раду нај че шће недо ста ју нај о се тљи ви је 
инфор ма ци је, и то у гото во 70 одсто слу ча је ва, 
инфор ма ци је о буџе ту. 

Инфор ма ци је о јав ним набав ка ма обја вљу-
је све га 16 одсто општи на, а подат ке о доде-

ље ној држав ној помо ћи и разним видо ви ма 
финан сиј ске подр шке јав ним и оста лим пред у-
зе ћи ма 11 про це на та.

Про ак тив на тран спа рент ност, прин цип који 
афир ми ше и Стра те ги ја рефор ме јав не упра-
ве Срби је, под ра зу ме ва пра во вре ме но обја-
вљи ва ње доку ме на та и пру жа ње разу мљи вих 
инфор ма ци ја гра ђа ни ма на увид.

Увод ну пре зен та ци ју o про јек ту и њего вим 
циље ви ма има ли Дра ган Коса но вић, шеф 
Оде ље ња за локал ни еко ном ски раз вој и 
Стан ка Параћ Дамја но вић, дирек то ри ца Цен-
тра за локал не демо кра ти је из Субо ти це.

-У фоку су про јек та ће бити прин цип јав не 
одго вор но сти тј. доступ но сти инфор ма ци ја 
од јав ног зна ча ја. Тако ђе, жели мо да про мо-
ви ше мо при ступ Општи не Рума про јек ту Пар-
ти ци па тив но буџе ти ра ње као при мер добре 
прак се, како би и неке дру ге општи не могле 
да при ме не ваша иску ства - рекла је Стан ка 
Параћ Дамја но вић.

Про је кат „Локал ни гра ђан ски мони тор“ се 
спро во ди уз подр шку Цен тра за европ ске 
поли ти ке из Бео гра да и Цен тра за локал не 
демо кра ти је из Субо ти це.

С. Џакула

Први окру гли сто у Руми

СТЕ ЈА НОВ ЦИ

Вен ци на 
Мосту раз ме не

Као и сва ке годи не, 1. сеп-
тем бра, поло же ни су вен ци на 
спо ме ник Мост раз ме не и спо-
мен пло чу Вука ши ну Биво ла-
ре ви ћу Вол фу, на месту код 
Сте ја но ва ца где је дошло до 
раз ме не заро бље них пар ти за-
на и родо љу ба из Беше но ва и 
немач ких вој ни ка.

Вен це су поло жи ли пред-
став ни ци рум ске општи не, ОО 
СУБ НОР-а Рума, Шид, Срем-
ска Митро ви ца и Ста ра Пазо-
ва, поли тич ких стра на ка - СПС, 
ПУПС и Кому ни стич ке пар ти је 
(био је при су тан и Јошка Броз) 
као и поро ди це Биво ла ре вић.

О самом чину раз ме не заро-
бље ни ка - 28 немач ких вој ни ка 
за 62 пар ти за на и родо љу ба 
гово рио је Томи слав Милић, 
пред сед ник СУБ НОР-а Рума. 

Он је под се тио да су кра јем 
авгу ста 1943. годи не 28 вој ни-
ка немач ке инже ње риј ске чете 
заро би ли бор ци Тре ће вој во-
ђан ске бри га де, те да је раз ме-
на тих вој ни ка за пар ти за не и 
родо љу бе дого во ре на од стра-
не Вука ши на Биво ла ре ви ћа 
Вол фа и Ада ма Фелин ге ра, 
пред се ди ка оку па ци о не општи-
не у Руми.

Раз ме на је оба вље на 2. сеп-
тем бра 1943.годи не у 10 часо-
ва упра во на месту где сада 
посто ји спо ме ник.

У име локал не само у пра ве 
венац је поло жио пред сед ник 
СО Рума Сте ван Кова че вић. 
Он је том при ли ком ука зао да 
је дужност нашег наро да да 
негу је сво ју тра ди ци ју сло бо-
дар ских иде ја и сећа ње на 
дога ђа је који су обе ле жи ли 
нашу слав ну исто ри ју.

САЈАМ МЕДА 

Сла ба годи на 
за пче ла ре

Тра ди ци о нал ни Сајам меда 
одр жан је од 1. до 3. сеп тем-
бра на Град ском тргу у Руми. 

То је била при ли ка да пче ла-
ри изло же сво је про из во де које 
су гра ђа ни могли да купе, али 
сем те пре зен та ци је меда и 
дру гих про из во да на бази 
меда, одр жа но је и реги о нал но 
саве то ва ње пче ла ра на тему 
при пре ме пче ли њих дру шта ва 
за зиму. 

Орга ни за тор 14. Сај ма меда 
било је Дру штво пче ла ра 
„Нико ла Миле у снић“, а покро-
ви тељ је локал на само у пра ва. 
Сајам је све ча но отво рио 2. 
сеп тем бра Сте ван Кова че вић, 
пред сед ник Скуп шти не општи-
не Рума.

С. Џ.
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ПОЧЕ ТАК РАДО ВА НА ИЗГРАД ЊИ ИНДУ СТРИЈ СКЕ ЗОНЕ У ШИДУ

Пре драг Вуко вић:
Испу ња ва мо сво ја обе ћа ња
Радо ви на инфра струк тур ном опре-

ма њу инду стриј ске зоне у Шиду, 
која се нала зи у ката стар ској 

општи ни Ада шев ци, зва нич но су поче ли 
у дру гој поло ви ни авгу ста. Дуго оче ки ва-
на инве сти ци ја, која је основ ни пред у-
слов за раз вој шид ске општи не и на коју 
су гра ђа ни годи на ма чека ли, биће пре-
ма речи ма чел них људи Општи не Шид, 
завр ше на већ сле де ће годи не. Тако ђе је 
наја вље но да се већ тада може оче ки ва-
ти и дола зак стра них и дома ћих инве сти-
то ра. 

Поче так радо ва на изград њи при ступ-
не сао бра ћај ни це ка инду стриј ској зони, 
био је повод посе те пред сед ни ка Општи-
не Пре дра га Вуко ви ћа и њего вих бли жих 
сарад ни ка, новом гра ди ли шту у шид ској 
општи ни 25. авгу ста.

- Ово је нај срећ ни ји дан за мене од када 
сам на челу Општине. О индустријској 
зони се при ча већ 17 годи на. Разни поли-
ти ча ри су обе ћа ва ли почетак радова, а 
никад се ништа није уради ло. Ми смо 
завр ши ли сву нео п ход ну доку мен та ци-
ју, про шли цело куп ну прав ну про це ду-
ру и запо че ли прве посло ве. Прва фаза 
радова је по че ла и тре нут но се ради пут 
дужине кило ме тар и 800 мета ра и шири-
не седам мета ра. У пита њу је при ступ-
на сао бра ћај ни ца ка инду стриј ској зони. 
Вред ност радо ва је бли зу 33 мили о на 
дина ра, с тим што је поло ви ну сред ста ва 
обез бе ди ла Општи на Шид, а дру гу поло-

ви ну Упра ва за капи тал на ула га ња. Ово 
је вели ка ствар за све нас. Мислим да 
је ово пра во место за инду стриј ску зону. 
Бли зу је ауто - пут, желе зни ца, у бли зи ни 
су Хрват ска и Босна и сма тра мо да је ова 
лока ци ја изу зет но добра. Убр зо ће инду-
стриј ска зона доби ти сво ју функ ци ју и 
сигу ран сам да ће бити инве сти то ра. Већ 
сад има мо пре го во ре са неко ли ко ком па-
ни ја које има ју жељу да ула жу у шид ску 
општи ну. Наш циљ је да мла ди оста ју у 
Шиду, да не одла зе из Срби је и даће-
мо све од себе за њихо во боље сутра. 
То може мо оси гу ра ти само отва ра њем 
нових рад них места. Зато сам неиз мер-
но сре ћан што су радо ви поче ли и већ у 
сеп тем бру кре ће мо у реа ли за ци ју дру ге 
фазу радо ва - изја вио је Вуко вић.

Пре ма њего вим речи ма, у дру гој фази 
радо ва пред ви ђе на је изград ња канал ске 
мре же на инду стриј ској зони. Вред ност 
тих радо ва изно си 12 мили о на дина ра. 
Општи на Шид обез бе ди ла је шест мили-
о на, а пре о ста ла сред ства обез бе дио је 
Покра јин ски секре та ри јат за при вре ду, 
водо при вре ду и шумар ство. Тре ћа фаза 
радо ва, пре ма њего вим речи ма, поче ће 
на про ле ће. Након завр шет ка тих радо-
ва, оче ку је се да ће инду стриј ска зона 
бити у функ ци ји и спрем на за дола зак 
инве сти то ра.

Изво ђач радо ва на опре ма њу инду-
стриј ске зоне је „Ката го кон стракшн“ из 
Руме.

О индустријској
зони се при ча већ
17 годи на. Разни 
поли ти ча ри су

обе ћа ва ли почетак 
радова, а никад се 

ништа није уради ло. 
Ми смо завр ши ли

сву нео п ход ну
доку мен та ци ју,

про шли цело куп ну 
прав ну про це ду ру
и запо че ли прве 
посло ве, изја вио

је Предраг Вуко вић
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УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ

Школа „Сремски фронт“
у новом руху
Пред сед ник Општи не 

Шид Пре драг Вуко вић 
са нај бли жим сарад-

ни ци ма, посе тио је 24. авгу-
ста Основ ну шко лу „Срем ски 
фронт“ у Шиду, где су у току 
радо ви на ком плет ној сана-
ци ји и рекон струк ци ји објек-
та. Адап та ци ја ове школ ске 
уста но ве ради се пре ма про-
јек ту „Обно ви мо Срби ју“, пре-
ко Кан це ла ри је за упра вља-
ње јав ним ула га њи ма Вла де 
Репу бли ке Срби је, а радо ви 
би тре ба ли бити завр ше ни за 
90 дана.

- Чим се нешто ради и гра-
ди, зна чи да иде мо напред и 
да се ства ра ју бољи усло ви 
за живот свих наших гра ђа на. 
На овом објек ту про ме ни ће 
се сва сто ла ри ја, затим подо-
ви, биће пот пу но рекон стри-
са ни сани тар ни чво ро ви и све 

оста ло што је потреб но, како 
би уче ни ци има ли аде кват-
не усло ве за бора вак у шко-
ли. Шко ла ће доби ти пот пу но 
нови изглед, на опште задо-
вољ ство свих нас. Насто ја-
ће мо слич но да ура ди мо и у 
дру гим шко ла ма на тери то ри-
је наше општи не, како бисмо 
побољ ша ли усло ве за рад 
деци и њихо вим про фе со ри-
ма. Деца су наша будућ ност 
и за њих првен стве но све ово 
и ради мо. Захва лио бих се 
Вла ди Репу бли ке Срби је која 
нам је омо гу ћи ла да се све 
ово реа ли зу је, као и Кан це-
ла ри ји за упра вља ње јав ним 
ула га њи ма Мар ка Бла го је ви-
ћа. Искре но се надам да ће 
бити још ова квих и слич них 
про је ка та - иста као је пред-
сед ник Општи не Шид Пре-
драг Вуко вић.

Радо ви су у пуном јеку. 
Рад ни ци пред у зе ћа „ГАТ“ из 
Новог Сада уве ли ко мења ју 
дотра ја лу сто ла ри ју, сани-
тар не чво ро ве, подо ве, као 
и ком плет ну расве ту у шко-
ли. Пре ма наја ва ма, радо ви 
би тре ба ли бити завр ше ни 
за 90 дана, и до тада ће шко-
ла бити пот пу но спрем на за 
уче ни ке. За радо ве на овој 
школ ској уста но ви, Вла да 
Репу бли ке Срби је издво ји ла 
је 70 мили о на дина ра, али 
уговорени радови коштају 
мање. 

- Ком пле тан износ сред-
ста ва за све радо ве изно си 
70 мили о на дина ра, коли ко 
нам је и одо бре но. Нашим 
дома ћин ским пона ша њем, 
ми смо уште де ли 20 мили-

о на дина ра јер смо иза бра-
ли нај по вољ ни јег изво ђа ча 
радо ва. Тако смо пока за ли 
да смо поу здан парт нер Вла-
ди Репу бли ке Срби је и за нас 
ово није послед њи про је кат, 
него само један у низу. Мора-
мо одго вор но да се пона ша-
мо. За изград њу водо во да у 
Соту смо тако ђе уште де ли 
око 20 мили о на дина ра. У 
сва ком момен ту и на сва ком 
месту, мора мо да се пона ша-
мо дома ћин ски и да гле да мо 
на сва ки динар. Само тако 
може мо бити пре по зна ти у 
држа ви Срби ји, како бисмо 
наста ви ли са трен дом уче-
ство ва ња на број ним про јек-
ти ма и како бисмо и убу ду ће 
доби ја ли сред ства - изја вио 
је Вуко вић.

Уче ни ци Основ не шко ле 
„Срем ски фронт“ од 1. сеп-
тем бра рас по ре ђе ни су на 
наста ву у дру ге шко ле у 
Шиду.

Ђаци виших раз ре да, од 5. 
до 8. раз ре да, поха ђа ју наста-
ву у Гим на зи ји „Сава Шума-

но вић“ у после по днев ној сме-
ни са почет ком наста ве у 14 
часо ва. За уче нике нижих 
раз ре да, од 1. до 4. раз ре да 
наста ва се одви ја у ОШ 
„Бран ко Ради че вић“ у после-
по днев ној сме ни, са почет ком 
наста ве у 13:30 часо ва.

Наста ва у дру гим шко ла ма

Обилазак радова
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Огра ни чен број
општин ских слу жбе ни ка
На сед ни ци Општин ског већа Општи-

не Шид која је одр жа на 29. авгу-
ста, усво јен је изве штај о оства ре-

њу буџе ту за пери од од 1. јану а ра до 30. 
јуна 2017. годи не. Тако ђе, чла но ви Већа 
утвр ди ли су и пред лог одлу ке о реба лан-
су за 2017. годи ну. Оба пред ло га одлу ка, 
наћи ће се пред одбор ни ца ма Скуп шти не 
Општи не Шид на сле де ћој сед ни ци.

Поред ових одлу ка утвр ђен је и пред лог 
одлу ке о мак си мал ном бро ју запо сле них 
на нео д ре ђе но вре ме у орга ни за о ци о ним 
обли ци ма Општи не Шид за 2017. годи ну, 
као и пред лог одлу ке о изме ни кадров ског 
пла на општин ске упра ве, општин ског пра-
во бра ни ла штва и струч них слу жби Општи-
не Шид.

- Вла да Репу бли ке Срби је је доне ла 
одлу ку о бро ју запо сле них у поје ди ним 
систе ми ма за 2017. годи не. Том одлу ком 
је опре де ље но да локал на само у пра ва 
Општи не Шид за 2017. годи ну може да има 
укуп но 449 запо сле них лица на нео д ре ђе-
но вре ме. То је у одно су на одлу ку из 2015. 
годи не сма ње ње за неких 29 лица. Има ју-
ћи у виду ту одлу ку и роко ве који су пред-
ви ђе ни и веза ни за сма ње ње и раци о на-
ли за ци ју, а у скла ду са том одлу ком, Веће 
је утвр ди ло пред лог бро ја запо сле них на 
нео д ре ђе но вре ме у поје ди ним орга ни за-
ци о ним обли ци ма. Сви они који има ју већи 
број запо сле них од оно га што је пред ви-

ђе но, мора ће да ура де нове пра вил ни ке о 
орга ни за ци ји и систе ма ти за ци ји и да спро-
ве ду раци о на ли за ци ју - изја вио је начел-
ник Општин ске упра ве Ром ко Папу га.

Тако ђе, усво јен је и пред лог одлу ке о 
обра зо ва њу месних зајед ни ца.

- С обзи ром на то да нас оче ку ју избо ри 
за саве те месних зајед ни ца, опре де ље ње 
је било да се доне се пред лог нове одлу-
ке и да се кроз један нови акт регу ли ше 
све оно што би у наред ном пери о ду тре-
ба ло да се спро ве де, а с дру ге стра не да 
нема мо ситу а ци ју да неко поно во поте же 
пита ње устав но сти те одлу ке - иста као је 

Ром ко Папу га, дода ју ћи да је кроз одлу ку 
пред ви ђе но да ће се одмах након сту па-
ња на сна гу те одлу ке рас пи са ти избо ри 
за саве те месних зајед ни ца. По некој про-
це ни, избо ри би тре ба ли бити одр жа ни 
почет ком окто бра.

Поред пред ло га наве де них одлу ка, чла-
но ви Већа дали су сагла сност на ста тут ЈП 
„Завод за урба ни зам“, анекс јед ног посеб-
ног - тери то ри јал ног колек тив ног уго во ра 
за јав на пред у зе ћа у кому нал но-стам бе ној 
делат но сти, а раз ма тра ни су и поје ди ни 
зах те ви удру же ња и физич ких лица. 

 М. Н.

Дра ган Гутић и Ром ко Папу га

ЗАСЕ ДА ЊЕ САВЕ ТА ЗА БЕЗ БЕД НОСТ 

Сма њен број мигра на та
На сед ни ци Саве та за без бед ност 

Општи не Шид која је одр жа на 30. авгу-
ста и којом је пред се да вао пред сед ник 

Општи не Шид Пре драг Вуко вић, раз ма тра на 
је тре нут на без бед но сна ситу а ци ја у шид ској 
општи ни. Како је иста као Пре драг Вуко вић, у 
одно су на прет ход ни пери од, број мигра на-
та у при хват ним цен три ма у Шиду је знат но 
сма њен, а Општи на Шид у сарад њи са Саве-
том за без бед ност и у наред ном пери о ду, 
сва ко днев но ће пред у зи ма ти све нео п ход не 
мере како би се гра ђа ни осе ћа ли сигур но и 
без бед но.

- За раз ли ку од прет ход ног пери о да када 

је у шид ској општи ни бора ви ло око 2.500 
мигра на та, данас их је знат но мање и у при-
хват ним цен три ма их је око 1.000. Нама је 
нај ва жни ја без бед ност наших гра ђа на као 
и њихо во здра вље. Прво што нам је у пла-
ну је да укло ни мо дивљу кухи њу у Ули ци 
Саве Шума но ви ћа, која је неу слов на и која 
не испу ња ва ника кве нор ме. Дру га ствар је 
да мигран ти ма испред нека да шњег пред у-
зе ћа „Гра фо срем“ забра ни мо при ступ на тој 
лока ци ји. Посто ји инфор ма ци ја да ће одре-
ђен број деце мигра на та поха ђа ти наста ву у 
нашим шко ла ма у Ада шев ци ма, Моро ви ћу и 
Ерде ви ку. С обзи ром на то да нисам добио 

није дан зва ни чан допис, то не бих комен та-
ри сао - иста као је Вуко вић.

Више инфор ма ци ја о пола ску деце мигра-
на та узра ста до 15 годи на у шко ле у шид ској 
општи ни, на кон фе рен ци ји за нови на ре дао 
је помоћ ник коме са ра за избе гли це Иван 
Гер ги нов.

- Ова општи на је од деве де се тих годи на 
кључ ни парт нер Коме са ри ја та за избе гли це 
и мигра ци је. Сва доса да шња иску ства била 
су добра и пози тив на. На овом тере ну смо 
има ли ситу а ци ју да и по 12.000 људи напу-
шта Срби ју и про ла зи кроз Шид, као и ситу а-
ци ју када је 250.000 људи про шло у пет дана 
кроз овај град. Дана шња ситу а ци ја са релак-
си ра ним бро јем мигра на та у овој општи ни, 
њих око 1.000 у момен ту када их у држа-
ви има 3.800, чине нас рас те ре ће ни ји ма. С 
обзи ром на то да је поче так школ ске годи не 
ми ћемо омо гу ћи ти деци која су овде задр жа-
на про тив сво је воље, да то вре ме про ве ду 
у шко ла ма. Обра зо ва ње ће бити добро вољ-
но. Децу ће пра ти ти орга ни за ци је које раде 
са децом у нашим при хват ним цен три ма, као 
и наши запо сле ни и они ће им пру жи ти ком-
плет ну бри гу и пажњу. Ми као добри дома-
ћи ни омо гу ћа ва мо тој деци обра зо ва ње, 
јер они нажа лост нису писме ни ни на свом 
матер њем јези ку - изја вио је Иван Гер ги нов.

Након анке те са роди те љи ма, утвр ди ће се 
и тачан број деце мигра на та, која би у овој 
школ ској годи ни тре ба ла да поха ђа ју наста ву 
у шко ла ма у шид ској општи ни.

Пре драг Вуко вић и Иван Гер ги нов
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МИНИ СТАР ЗА ИНО ВА ЦИ ЈЕ И ТЕХ НО ЛО ШКИ РАЗ ВОЈ НЕНАД ПОПО ВИЋ У ШИДУ

Сеча бирократије која 
оптерећује при вре ду
Општи ну Шид 21. авгу ста посе ти-

ли су мини стар за ино ва ци је и 
тех но ло шки раз вој Ненад Попо-

вић и дирек тор Фон да за ино ва ци о ну 
делат ност Иван Рако њац са сарад ни-
ци ма. Том при ли ком саста ли су се са 
пред став ни ци ма локал не само у пра ве 
и у сали Скуп шти не општи не, при-
вред ни ци ма пред ста ви ли про гра ме 
подр шке тех но ло шким ино ва ци ја ма, 
про грам раног раз во ја и суфи нан си ра-
ња ино ва ци ја, кроз које Фонд доде љу-
је сред ства у виси ни до 80.000, одно-
сно до 300.000 евра за раз вој ино ва-
тив них тех но ло ги ја, про из во да и услу-
га са тржи шном при ме ном и вели ким 
потен ци ја лом за комер ци ја ли за ци ју. 

Како је том при ли ком изја вио мини-
стар за ино ва ци је и тех но ло шки раз вој 
Ненад Попо вић, начин на који се спро-
во ди држав ни кон курс за подр шку ино-
ва ци ја ма, један је од нај бо љих при ме-
ра при ме не диги та ли за ци је и сече 
биро кра ти је која опте ре ћу је при вре ду. 
Про цес при ја вљи ва ња на кон курс је 
ско ро у пот пу но сти диги та ли зо ван, без 
непо треб не адми ни стра ци је, док се 
ева лу а ци ја про је ка та оба вља путем 
интер нет пор та ла Фон да за ино ва ци о-
ну делат ност, а цео про цес је пот пу но 
тран спа рен тан. Тако ђе он је на кон фе-
рен ци ји за нови на ре пору чио да је 
диги та ли за ци ја шан са за нова рад на 
места.

- Вла да Репу бли ке Срби је је издво ји-
ла 330 мили о на дина ра за раз вој ино-
ва ци ја. Мла ди пред у зет ни ци, мла де 

старт-ап ком па ни је, науч но - истра жи-
вач ке орга ни за ци је, сви могу да уче-
ству ју на овом кон кур су.

Први про грам је за старт-ап ком па-
ни је и ком па ни је које могу да кон ку ри-
шу за сред ства до 10 мили о на дина ра. 
Ком па ни је које већ дуже посто је и све 
оне које могу сво јим ино ва ци ја ма да 
кон ку ри шу на дома ћем и међу на род-
ном тржи шту, могу да кон ку ри шу за 
сред ства по дру гом про гра му до 37 
мили о на дина ра. Нису потреб ни ника-
кви папи ри, не посто је биро крат ске 
или дру ге адми ни стра тив не пре пре ке 
- иста као је мини стар Попо вић, дода ју-
ћи да је уве рен да Срби ја има зна ње и 
потен ци јал да цео реги он пред во ди у 
ново диги тал но доба.

О кон кур ску за раз вој ино ва ци ја у 
Срби ји и њего вом зна ча ју за раст 
локал не еко но ми је гово рио је и Иван 
Рако њац, дирек тор Фон да за ино ва ци-
о ну делат ност, а пред сед ник Општи не 
Шид иста као је зна чај ових кон кур са за 
шид ске при вред ни ке.

- За нас је пред ста вља ње нових кон-
кур са од вели ког зна ча ја посеб но што 
се то деша ва у момен ту када се у 
Шиду отва ра инду стриј ска зона. Ми 
жели мо да наши људи оста ну у Шиду 
и зато сма трам да је ова посе та од изу-
зет но вели ког зна ча ја и да ће ови кон-
кур си пуно зна чи ти нашим при вред ни-
ци ма и малим пред у зе ћи ма која раде у 
шид ској општи ни - иста као је Пре драг 
Вуко вић.

 М. Н.

Како је том при ли ком 
изја вио мини стар

за ино ва ци је и
тех но ло шки раз вој 

Ненад Попо вић, начин 
на који се спро во ди 
држав ни кон курс за 

подр шку ино ва ци ја ма, 
један је од нај бо љих 

при ме ра при ме не 
диги та ли за ци је и сече 

биро кра ти је која
опте ре ћу је при вре ду

Иван Ракоњац, Ненад Поповић и Предраг Вуковић
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ПОСЕТА АМБА СА ДОРА РУСИ ЈЕ АЛЕК САН ДРА ЧЕПУ РИНА 

Шиђани би да извозе у Русију

Посе та руског 
амба са до ра

орга ни зо ва на је
на ини ци ја ти ву

Удру же ња
срп ско - руског 
при ја тељ ства,

а пово дом
отва ра ња

дру ге Ликов не
срп ско - руске

коло ни је „Види ци 
2017“, на којој

је поред сли ка ра 
из Сре ма, 

уче ствовало 
и 12 ликов них 

умет ни ка из Руси је

Амба са дор Руси је у Срби ји Алек-
сан дар Васи ље вич Чепу рин, 
посе тио је 5. авгу ста општи ну 

Шид. Посе та руског амба са до ра орга-
ни зо ва на је на ини ци ја ти ву Удру же ња 
срп ско - руског при ја тељ ства, а пово-
дом отва ра ња дру ге Ликов не срп ско - 
руске коло ни је „Види ци 2017“, на којој је 
поред сли ка ра из Сре ма, уче ствовало и 
12 ликов них умет ни ка из Руси је. 

Током сво је рад не посе те Шиду, амба-
са дор Чепу рин састао се пред сед ни ком 
Општи не Шид Пре дра гом Вуко ви ћем и 
њего вим нај бли жим сарад ни ци ма и 
при вред ни ци ма.

- Желео бих да се захва лим општин-
ској вла сти и нашим при ја те љи ма из 
овог гра да на пози ву. Посеб но ми је 
дра го што сам у при ли ци да бора вим у 
гра ду вели ког срп ског умет ни ка Саве 
Шума но ви ћа. У мно гим гра до ви ма 
Срби је видео сам сли ке овог умет ни ка 
и када их угле дам, увек ме асо ци ра ју на 

Шид. Дра го ми је што смо оства ри ли 
кон такт са чел ним људи ма овог гра да и 
искре но се надам да ће се про ду би ти 
наша сарад ња, како кул тур на, дру штве-
на, тако и сва ка дру га - иста као је руски 
амба са дор Алек сан дар Чепу рин.

Пред сед ник Општи не Шид Пре драг 
Вуко вић захва лио се руском амба са до-
ру на посе ти и изра зио наду да ће се 
сарад ња про ду би ти на обо стра но задо-
вољ ство.

- Саста ли смо се и са људи ма из 
послов них кру го ва, са при вред ни ци ма, 
који има ју жељу да изво зе сво је про из-
во де у Руси ју. Тако ђе, амба са до ра смо 
упо зна ли са радо ви ма на изград њи 
инду стриј ске зоне и изра зи ли жељу за 
дола зак руских инве сти то ра, уко ли ко то 
буде могу ће. Част нам је што смо има ли 
при ви ле ги ју да уго сти мо руског амба са-
до ра и њего ве бли ске сарад ни ке и ја 
бих им се још један пут захва лио на 
посе ти - иста као је Вуко вић.

Након оби ла ска кла ни це Агро па пук у 
Куку јев ци ма, руски амба са дор је у 
вечер њим сати ма све ча но у Вла ди чан-
ском дво ру отво рио, дру гу по реду 
Ликов ну коло ни ју „Види ци 2017“. Том 
при ли ком свим при сут ни ма обра тио се 
и пред сед ник Скуп шти не општи не Шид 
Вели мир Рани са вље вић, поже лев ши 
гости ма, сли ка ри ма из Руси је, уго дан 
бора вак у шид ској општи ни. 

Ску пу се обра тио и пред сед ник Удру-
же ња срп ско - руског при ја тељ ства 
Мићо Ђукић, који се том при ли ком 
захва лио сли ка ри ма који су узе ли уче-
шће на ликов ној коло ни ји и изра зио 
наду да ће се сарад ња Удру же ња срп-
ско - руског при ја тељ ства са њима 
наста ви ти и у наред ном пери о ду.

Све ча ност је наста вље на уз богат 
кул тур но - умет нич ки про грам, уз зву ке 
срп ске и руске песме. 

Сли ка ри су у Шиду бора вили и ства-
ра ли све до 14. авгу ста.

Пред сед ник Општи не Шид Пре драг Вуко вић
и амба са до р Русије Алек сан дар Чепу ри н
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ИМЕНОВАНИ ДИРЕКТОРИ ЈКП „СТАНДАРД“ И ЈКП „ВОДОВОД“

Оправдати очекивања 
локалне самоуправе

На сед ни ци Скуп шти не општи-
не Шид, која је одр жа на 28. јула 
одбор ни ци су усво ји ли пред лог 

одлу ке о завр шном кон со ли до ва ном 
рачу ну Општи не Шид за 2016. годи ну. 
Пре ма речи ма руко во ди о ца Оде ље ња 
за финан си је Јадран ке Недић, у пери-
о ду од 1. јану а ра до 31. децем бра 2016. 
годи не, оства ре ни су укуп ни при хо ди и 
при ма ња из свих изво ра финан си ра ња 
у укуп ном изно су од 899.706 хиља да 
дина ра, што је 83,25 одсто од при хо-
да пла ни ра них одлу ком о изме на ма о 
буџе ту за 2016. годи ну. Укуп но извр ше-
ни рас хо ди у истом пери о ду изно си ли 
су 927.365 хиља да дина ра, или 80,09 
одсто са реа ло ка ци ја ма. 

Након раз ма тра ња пред ло га реше ња 
о раз ре ше њу врши ла ца дужно сти јав-
них кому нал них пред у зе ћа „Водо вод“ 
и „Стан дард“, Мар ка Баји ћа и Сла ви це 
Срема ц, одбор ни ци су усво ји ли пред ло-
ге реше ња о име но ва њу истих на место 
дирек то ра наве де них јав них пред у зе ћа.

- Мени је заи ста част што сам иза-
бра на за дирек то ра ЈКП „Стан дард“ и 
што ћу оба вља ти ову функ ци ју у наред-
не чети ри годи не. У прет ход ној годи ни 
мог ман да та као врши о ца дужно сти 
дирек то ра, ради ли смо на пове ћа њу 
ква ли те та услу га и на тех нич ком опре-

ма њу нашег пред у зе ћа. У наред не 
чети ри годи не и даље ћемо ићи у том 
сме ру, јер жели мо да наш ниво услу га 
буде виши. Тако ђе жели мо да про ши-
ри мо ниво услу га на тери то ри ји целе 
општи не Шид и сва ка ко жели мо да тех-
нич ки опре ми мо још боље и ква ли тет-
ни је, да бисмо могли да тај ниво услу га 
на тај начин и реа ли зу је мо - иста кла је 
новoименована дирек тор ка ЈКП „Стан-
дард“ Сла ви ца Сре мац.

Мар ко Бајић иза бран је на функ ци ју 
дирек то ра ЈКП „Водо вод“.

- Желео бих да се захва лим на пове-
ре њу СО Шид и њеним одбор ни ци ма, 
као и пред сед ни ку Општи не Шид Пре-
дра гу Вуко ви ћу на ука за ном и датом 
пове ре њу за мој избор као дирек то ра 
ЈКП „Водо вод“. Тре нут но ради мо на 
при ку пља њу свих потреб них папи ра и 
доку мен та ци је, веза не за про је кат пре-
чи ста ча отпад них вода у Шиду, тач ни је 
лоци ра ном у насе ље ном месту Ада-
шев ци. Сле де ћа важна ствар је што 
ћемо тра жи ти про ши ре ње буна ра сле-
де ће годи не за које мора мо при пре ми ти 
објек те. Ту има неких малих про бле ма 
с обзи ром на то да тери то ри ја где се 
нала зе буна ри при па да ЈП „Вој во ди-
нашуме“, али се надам да ћемо уз обо-
стра но раз у ме ва ње реши ти тај про блем 

како бисмо могли кон ку ри са ти за сред-
ства која бисмо упо тре би ли за копа ње 
два буна ра а која су нам пре ко потреб-
на. Буна ри ма које сад кори сти мо је већ 
одав но исте као рок, с обзи ром на то да 
их кори сти мо већ 30 годи на. При о ри тет 
ЈКП „Водо вод“ ће бити да се вода што 
здра ви је допре ми до наших кори сни-
ка - иста као је дирек тор ЈКП „Водо вод“ 
Мар ко Бајић.

Како је иста као за говор ни цом, нај ви-
ше пажње биће посве ће но хиги јен ској 
исправ но сти воде. Пре чи стач воде би 
пре ма њего вим речи ма, тре бао бити 
капи тал ни про је кат у шид ској општи ни 
на коме ће се ради ти у наред ном пери-
о ду.

Одбор ни ци су усво ји ли и изме ну про-
гра ма посло ва ња ЈКП „Јав на расве та 
услу ге и одр жа ва ње“. Пре ма речи ма 
дирек то ра тог јав ног пред у зе ћа Душа на 
Ласти ћа, раз ло зи за изме не про гра ма 
посло ва ња усло вље ни су по ве ћа ним 
оби мом посло ва па тако и рас хо да за 
одр жа ва ње обје ка та за сме штај мигра-
на та на тери то ри ји општи не Шид и 
непла ни ра ни рас хо ди веза ни за неиз-
ми ре не и пре у зе те оба ве зе из 2016. 
годи не, које су као прав ном след бе ни-
ку пре не те и које су у скла ду са делат-
но сти ма за које је то јав но пред у зе ће и 
осно ва но.

Усво јен је и пред лог одлу ке о изра ди 
пла на детаљ не регу ла ци је, постро је ња 
за пре чи шћа ва ње отпад них вода у ката-
стар ској општи ни Ада шев ци. Одбор ни-
ци су усво ји ли и пред лог одлу ке о пре-
но су пра ва кори шће ња непо крет но сти 
у корист ЈП „Путе ви Срби је“, у циљу 
изград ње пунк та зим ске слу жба у зони 
наплат не ста ни це Ада шев ци, на ауто-
путу Е-70. М. Н.

На самом почет ку сед ни це локал ног 
пар ла мен та, пред сед ник СО Шид Вели-
мир Рани са вље вић, оба ве стио је одбо р-
ни ке о остав ци чла на Општин ског већа 
Мило ми ра Угље ши ћа. Како се наво ди у 
обра зло же њу, Угље шић је дао остав ку из 
лич них раз ло га. Након кон ста то ва ња 

остав ке, одбор ни ци су при сту пи ли тај ном 
гла са њу новог чла на Општин ског већа, 
пред ло же ног од стра не пред сед ни ка 
Општи не Шид. Већи ном гла со ва одбор ни-
ка, за новог чла на Општин ског већа иза-
бра на је Алек сан дра Жигић испред Срп-
ске напред не стран ке.

Изме не у Општин ском већу

Алек сан дра Жигић,
чла ни ца Општин ског већа

Мар ко Бајић,
дирек тор ЈКП „Водо вод“

Сла ви ца Сре мац,
дирек тор ка ЈКП „Стан дард“
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ОД 22. ЈУЛА ДО 19. АВГУ СТА ОДР ЖА НО 13. ПО РЕДУ ШИД СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Месец дана одлич ног про во да

Три на е сту годи ну за редом у 
орга ни за ци ји Кул тур но обра зов-
ног цен тра Шид и под покро ви-

тељ ством Општи не Шид од 22. јула 
до 19. авгу ста одр жа но је тра ди ци о-
нал но Шид ско кул тур но лето.

Мани фе ста ци ја је поче ла 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, а завр ше на је насту-
пом Мила не Ћера нић.

Ово го ди шњи мото мани фе ста ци је 
био је „Шид је јед на варош фина“, а 
током 29 дана Шиђа ни су ужи ва ли у 

број ним кон цер ти ма позна тих гру па и 
изво ђа ча, како народ не тако и забав-
не музи ке. 

Дирек тор Кул тур но обра зов ног цен-
тра Срђан Мале ше вић отво рио је 
мани фе ста ци ји, поже лев ши свим гра-
ђа ни ма 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 бити 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 у 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 на 
отва ра њу 22. јула 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, а 
сво је ути ске о публи ци и госто љу би-
во сти Шиђа на, поде ли ли су са нама.

- Иза нас су годи не и годи не тру да и 
рада, које је гру па „Ван Гог“ посве ти ла 
мно гим тур не ја ма и албу ми ма. Међу 
мно го број ним гра до ви ма које смо 
оби шли, могу да изра зим задо вољ-
ство што смо ево по тре ћи пут у Шиду, 
као и што смо део ове тра ди ци о нал не 
кул тур не мани фе ста ци је. Дра го ми је 
што посто је ова кве ини ци ја ти ве и што 

Ово го ди шњи мото 
мани фе ста ци је

био је „Шид је јед на 
варош фина“, а током 

29 дана Шиђа ни су 
ужи ва ли у број ним 

кон цер ти ма

Винарске ноћи

Концерт „Ван Гога“ за почетак Културног лета
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је орга ни за тор пре по знао ту неку 
енер ги ју која је сва ка ко део Кул тур ног 
лета. Ми увек као бенд даје мо свој 
мак си мум на бини и увек публи ци 
даје мо себе до кра ја, без обзи ра да 
ли је то Шид, Њујорк, Сид неј или Бео-
град. Пла ни ра мо да у 2017. годи ни 
завр ши мо тур не ју „Лицем у лице“. 
Након тога, неко ли ко месе ци ћемо 
орга ни зо ва ти аку стич не кон цер те по 
позо ри шним сала ма, а онда се нада-
мо да ћемо сре ди ном 2018. годи не, 
уко ли ко се изне дри нека нова песма, 
која ће нам бити по вољи, обра до ва ти 

публи ку неким новим хитом - рекао је 
певач гру пе „Ван Гог“ Зво ни мир Ђукић 
Ђуле.

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, позна ти поп-фолк певач, који је 
широј јав но сти постао познат након 
уче ство ва ња у Зве зда ма Гран да 2007. 
годи не. 

Иду ће вече било је посве ће но Син-
ђи, ста ром шид ском роке ру који је 
цео свој живот посве тио рокен ро лу. 
Ово је већ дру га годи на за редом 
када при ја те љи и нај бли жа род би на, 
сада на жалост покој ног рок пева ча 
Син ђе, вече у окви ру Шид ског кул тур-
ног лета посве ћу ју њему. Вече посве-
ће но Сте ва ну Вића но ви ћу Син ђи, 
било је осми шље но спон та но, оку-
пља њем музи ча ра на насту пу који је 
носио назив „Сасвим слу чај но“, упра-
во она ко како је то и сам Син ђа радио 
у Шиду. Поред насту па еки пе „Сасвим 
слу чај но“, шид ској публи ци су се те 
вече ри пред ста ви ли и бен до ви „Про-
гре сив“ и „Бан ди то си“. 

На кул тур ној сце ни 26. јула 
наступио је „Ама ро бенд“ из Шида, 
чији чла но ви су се потру ди ли да 
изво ђе њем сво јих ком по зи ци ја Шиђа-
ни ма пру же добру заба ву. Сле де ћи 
дан био је посве ћен нај мла ђи ма. 
Кроз цен тар гра да орга ни зо ван је 
деч ји кор зо, а децу је заба вљао Пеђо-
ли но, као и жон гле ри и клов но ви, који 
су у Кара ђор ђе вој ули ци ани ми ра ли и 
заба вља ли мали ша не. „Тешко ври је-
ме“ (Азра три бут бенд - рав но до дна) 
и „Мистерс систерс“ аку стич ни трио 
из Новог Сада, пред ста ви ли су се 
Шиђа ни ма 28. јула.

Шид ско кул тур но лето наста вље но 
је сви р ком дома ћих гру па „Груп 
систерс“, „Дед хорс“ и „Револт“. Првог 
дана авгу ста, на сце ни Кул тур но 
обра зов ног цен тра, мнго број на 

У При хват ном цен тру за мигран те 
у Ада шев ци ма 7. авгу ста одр жан је 
кул тур но умет нич ки про грам, на које 
су уче ство ва ла фол клор на дру штва 
из Шида, СКУД „Све ти Сава“, КПД 
„Ђура Киш“ и СКУД „Јед но та“.

Орга ни за то ри овог дога ђа ја били 
су Општи на Шид, Општин ско пове-
ре ни штво за избе гли це и мигра ци је 
и Кул тур но обра зов ни цен тар Шид. 
Жеља орга ни за то ра била је да се, у 
скло пу Кул тур ног лета, мигран ти ма 

при ка же кул тур но богат ство и госто-
прим ство Шида.

Кон цер ту су при су ство ва ли пред-
став ни ци репу блич ких и покра јин-
ских орга на, невла ди них орга ни за-
ци ја и локал не само у пра ве. При сут-
ни ма се у име Општи не Шид обра-
тио Небој ша Илић, помоћ ник пред-
сед ни ка Општи не Шид, а у име 
Коме са ри ја та Дра ган Вели ми ро вић, 
шеф При хват ног цен тра у Ада шев-
ци ма.

Фол кло ра ши пле са ли за мигран те

Кул тур но лето,
затво рио је
дирек тор
Кул тур но обра зов ног 
цен тра у Шиду
Срђан Мале ше вић, 
изра жа ва ју ћи
наду да ће
ова кул тур на
мани фе ста ци ја
наред них годи на,
бити све боља
и садр жај ни ја

Наступ Дејана Матића
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публи ка има ла је при ли ку да ужи ва у 
бога том репер то а ру песа ма позна тог 
фолк пева ча Деја на Мати ћа.

Наред на два дана била су посве ће-
на вину. У окви ру дво днев не мани фе-
ста ци је „Винар ске ноћи“ вина ри са 
под руч ја шид ске општи не, пред ста-
ви ли су сво је про из во де. Уз дегу ста-
ци ју вина шид ских вина ра, посе ти о ци 
је заба вљао орке стар „Госпо да музи-
ча ри“ и чла но ви фол клор ног ансам-
бла СКУД „Све ти Сава“. 

У окви ру Кул тур ног лета оди гра на 
је и шахов ска симул тан ка, а одр жа ни 
су и кон цер ти Боја на Мила но ви ћа, 
Јане, Рома не и мла дог роке ра Џони ја 
Ран нко ви ћа. На лет њој сце ни публи-
ци су се пред ста ви ли песнич ки каба-
ре „Пар че раја“ Нема ње Ради вој ши-
ћа, затим пер фор манс про тив ГМО, 
бенд „Сан тос бра дерс“, тру бач ки 
орке стар Дани је ла Јока но ви ћа, „Бла 
бла бенд“, а одр жа на је и мани фе ста-
ци ја „Песмом про тив пуше ња, дро ге, 
сиде и алко хо ла“.

Кон цер том пева чи це Миле не Ћера-
нић на лет њој позор ни ци Кул тур но 

Концерт за Синђу

Мар ка Вра не ше вић, Шид: Било 
ми је јако лепо и чини ми се да је ове 
годи не било мно го више кул тур них 
садр жа ја него прет ход них годи на. 
Посеб но ми се допао деч ји део про-
гра ма на самом почет ку Кул тур ног 
лета. Углав ном је све било јако лепо 
и мислим да је и посе ти ла ца било 
мно го више ове годи не. Сигур на сам 
да би их било још више, да нису биле 
тако вели ке вру ћи не. А што се тиче 
завр шни це уз ватро мет, мој једи ни 
комен тар је фан та стич но.

Рат ко Јањић, Шид: Све је било 
супер. Мислим да је ове годи не било 
нај бо ље орга ни зо ва но Кул тур но лето 
до сада. Немам при мед бу ни на један 
кул тур ни дога ђај. Све, баш све је 
било одлич но и сва ки дан је био 
фено ме нал но посе ћен.

Воји слав Фили по вић, Шид: Као и 
сва ке годи не и ове годи не је одр жа но 
Кул тур но лето у Шиду и могу рећи да 
је све бес пре кор но орга ни зо ва но. 
Гра ђа ни су се оку пља ли у вели ком 
бро ју, Шид је жив нуо, а ја сам нај че-
шће дола зио на кон цер те. Шид је 
месец дана, у пра вом сми слу те речи, 
била јед на весе ла варош у Сре му.

Маја Ђурић, Ада шев ци: Цела 
орга ни за ци ја и цело ку пан садр жај на 
Кул тур ном лету је за сва ку похва лу. 
Кул тур ни садр жај био је при ла го ђен 
сва ком узра сту и могао је сва ко за 
себе да иза бе ре по нешто. С обзи ром 
на то да има мо малу децу, при су ство-
ва ли смо Деч јем кул тур ном лету и 
били смо оду ше вље ни, како ми тако и 
деца. Од оста лих кон це ра та, похва-
ли ла бих наступ Деја на Мати ћа.

Ната ша Колар, Шид: Све је било 
добро, али би по мом мишље њу, тре-
ба ло одр жа ти мало више фол клор них 
вече ри. Лоше вре ме и киша, били су 
раз лог што ни СКУД „Јед но та“, а ни 
русин ско кул тур но умет нич ко дру штво 
није могло да се пред ста ви на лет њој 
сце ни, али се на то није могло ути ца-
ти. Ипак сма трам да се то тре ба ло 
нека ко надок на ди ти. И можда пред лог 
за убу ду ће, да се орга ни зу је један до 
два кон цер та кла сич не музи ке.

Алек сан дар Балић, Шид: Нисам 
нешто често посе ћи вао кул тур не 
мани фе ста ци је, али на они ма на који-
ма сам био, сви де ле су ми се. Похва-
лио бих орга ни за ци ју, та деша ва ња су 
од вели ког зна ча ја за наш град, а од 
кон це ра та бих издво јио насту пе наших 
локал них гру па. Све похва ле за њих.

АНКЕ ТА: ШТА ВАМ СЕ НАЈ ВИ ШЕ СВИ ДЕ ЛО ОД КУЛ ТУР НИХ САДР ЖА ЈА НА 
ШИД СКОМ КУЛ ТУР НОМ ЛЕТУ?

Одлич ни кон цер ти и орга ни за ци ја

Мар ка Вра не ше вић, Рат ко Јањић, Воји слав Фили по вић, Маја Ђурић, Ната ша Колар и Алек сан дар Балић
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обра зов ног цен тра и спек та ку лар ним 
ватро ме том који је био изне на ђе ње 
за све при сут не, 19. авгу ста затво ре-
но је ово го ди шње Шид ско кул тур но 
лето. 

- Ове годи не Шид ско кул тур но лето 
било је нај ду же. Тра ја ло је један дан 
дуже у одно су на про шлу годи ну. Оно 
што ми је пре све га задо вољ ство је 
то што се на мани фе ста ци ји ове годи-
не није десио није дан инци дент. То 
све гово ри да су сви они који су ради-
ли на орга ни за ци ји, одра ди ли свој 
посао како тре ба. Захва лио бих се 
помо ћи и од стра не Општи не Шид и 
град ских слу жби, уз помоћ којих је 
ова мани фе ста ци ја тако ђе успе шно 
орга ни зо ва на. Вели ки број људи је 
при су ство вао на тргу разним дога ђа-
ји ма и надам се да је сва ко успео 
про на ћи нешто за себе. Публи ка се 
мења ла из дана у дан, у зави сно сти 
од изво ђа ча, а мислим да је и свр ха 
уче шћа локал них бен до ва испу ње на 
и да су они у пра вом све тлу пока за ли 
коли ко су напре до ва ли од про шле 
годи не. Они ће увек има ти сво је 
место на сце ни Кул тур ног лета и 
захва љу ју ћи њима, Шид ско кул тур но 
лето и тра је толи ко дуго, јер не бисмо 
могли да исфи нан си ра мо толи ки број 
госту ју ћих бен до ва - иста као је Срђан 
Мале ше вић.

Послед њи дан мани фе ста ци је, 
оди грао се као и сва ке годи не на дан 
обе ле жа ва ња шид ске сла ве Пре о-
бра же ња. Осим у цен тру гра да, скуп 
мно го број них Шиђа на и њихо вих 
гости ју, оди гра вао се на месту код 
Руског дво ра, које је и ове годи не 
било испу ње но вели ким бро јем 
рекви зи та за разо но ду, рин ги шпи ла, 
аути ћа, као и разно бој них штан до ва 
који су мами ли посе ти о це.

Упо ре до са кон цер ти ма на лет њој 
сце ни, у Музе ју наив не умет но сти 
„Или ја нум“, сва ког четвр та одр жа ва не 
су поет ске вече ри и про мо ви са не књи-
ге чији је изда вач Кул тур но обра зов ни 
цен тар.

- Иско ри сти мо смо при ли ку да про-
мо ви ше мо и јед но лепо место за поет-
ске вече ри. Има мо сре ће да у овом 
нашем гра ду не фали лепих места за 
одр жа ва ње мани фе ста ци ја. У пре ле-
пом амби јен ту про мо ви са ли смо књи-
ге у изда ва штву Кул тур но обра зов ног 
цен тра. Тако да је сигур но и изла зак 
књи га Све ти сла ва Нена до ви ћа, Миле-
не Алек сић и Ста ни сла ва Сту пав ског, 
нешто што је обе ле жи ло ову сезо ну и 
то ми је вео ма дра го - иста као је 
Мале ше вић.

Прво књи жев но вече на којем су се 
пред ста ви ли чла но ви Срп ског књи-
жев ног клу ба „Милош Црњан ски“ из 
Шида, орга ни зо ва но је 27. јула.

- Књи жев но вече је било зами шље-
но упра во тако да се орга ни зу је пред-
ста вља ње Књи жев ног клу ба „Милош 

Црњан ски“ и њего вих чла но ва. Пред-
ста ви ли Петра Бошњак, Сања Тир кај-
ло, Срђан Мале ше вић. Пре све га оно 
што смо ства ра ли, оно што ства ра мо, 
што оста вља мо гра ду Шиду и нашој 
општи ни, али и овом лепом Музе ју 
наив не умет но сти „Или ја нум“ чијим 
запо сле ни ма бих се захва лио за усту-
пљен про стор. Исти тако захва лио 
бих се Кул тур но обра зов ном цен тру и 
Општи ни Шид што су нам омо гу ћи ли 
да орга ни зу је мо јед но ова кво пре див-
но вече посве ће но пое зи ји и музи ци - 
иста као је члан Књи жев ног клу ба 
Зден ко Лазор.

Сле де ћег четврт ка, 3. авгу ста гости 
Шида била су два књи жев ни ка из Сре-
ма Недељ ко Тер зић и Тодор Бјел кић. 
О њихо вом ства ра ла штву гово ри ла је 
про фе сор ка Сла ђа на Милен ко вић, а 
недељу дана касније одржана је 
промоција књиге Светислава 
Ненадовића.

Про мо ци ја књи ге „Вишњи без дан“ 
аутор ке Миле не Алек сић одр жа на је 
17. авгу ста.

Поет ске вече ри у „Или ја ну му“

Вече посве ће но
Сте ва ну Вића но ви ћу 
Син ђи, било
је осми шље но
спон та но, оку пља њем 
музи ча ра на насту пу 
који је носио назив 
„Сасвим слу чај но“
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ГАЛЕ РИ ЈА СЛИ КА „САВА ШУМА НО ВИЋ“

Вече сећа ња
Пово дом обе ле жа ва ња 

75 годи на од стра да-
ња Саве Шума но ви ћа, 

Гале ри ја сли ка „Сава Шума-
но вић“ у Шиду, орга ни зо ва ла 
је 31. авгу ста Вече сећа ња на 
шид ског сли ка ра Саву Шума-
но ви ћа. 28. авгу ста 1942. 
годи не, на Вели ку Госпо ји-
ну, Сава Шума но вић је одве-
ден из сво је куће на пут без 
поврат ка. Два аген та у циви лу 
дошла су у кућу Шума но ви-
ће вих који су наре ди ли Сави 
Шума но ви ћу да пође с њима. 
Дозво ли ли су му да се спре ми 
и поздра ви са мај ком, након 
чега је одве ден на испи ти ва-
ње у сре ско начел ство где је 
већ било ухап ше них гра ђа на. 

У тој акци ји, коју је пред во дио 
озло гла ше ни Вик тор Томић, 
ухап ше но је око 150 Шиђа на. 
Већи на ухап ше них, њих 121, 
су као тао ци тран спор то ва ни 
у Срем ску Митро ви цу у казни-
о ну где су поно во саслу ша ва-
ни. Ода тле су их рано ују тро 
30. авгу ста пре ве зли на гро-
бље и стре ља ли. Сахра ње ни 
су у зајед нич кој гроб ни ци на 
срем ско ми тро вач ком гро бљу. 

Сава Шума но вић оста вио 
је неиз бри сив траг у срп ској 
умет но сти, а захва љу ју ћи 
њего вој мај ци Пер си ди Шума-
но вић, нај ве ћи део њего вог 
ства ра ла штва сачу ван је и 
данас досту пан јав но сти. 
1952. годи не Сави на мај ка 

Пер си да је покло ни ла гра ду 
Шиду легат од 417 Сави них 
дела. Сави на дела се чува ју 
у Гале ри ји сли ка „Сава Шума-
но вић“ у Шиду.

Сва ке годи не на дан стра-
да ња овог позна тог шид ског 
сли ка ра, Гале ри ја сли ка орга-
ни зу је вече сећа ња. Тако је 
било и ове годи не. У при су-
ству вели ког бро ја пошто ва о-
ца и  љуби те ља Саве Шума-
но ви ћа и њего вих сли ка, на 
вече ри сећа ња посе ти о ци су 
има ли при ли ку да погле дају 
про јек ци ју умет нич ко доку-
мен тар ног фил ма Алек сан-
дра Саше Петро ви ћа „Путе-
ви“ сни мљен 1958. годи не и 
послу ша ти тума че ње послед-

њег Сави ног дела „Трип тих 
Бера чи це“ исто ри чар ке умет-
но сти и дирек тор ке Гале ри је у 
Шиду Весне Буро је вић.

- Вече сећа ња, је увек јед-
но емо тив но вече и вече рас 
смо у Гале ри ји поде ли ли емо-
ци је са нашим сугра ђа ни ма. 
Про грам који орга ни зу је мо 
пово дом Сави ног стра да ња 
је сва ке годи не дру га чи ји, а 
ове годи не смо сма тра ли да 
је при ме ре но да при ка же мо 
крат ко ме тра жни филм Алек-
сан дра Петро ви ћа, јер је то 
први филм сни мљен о ства-
ра ла штву Саве Шума но ви ћа. 
Сни мљен је 1958. годи не и 
више пута награ ђи ван. Поред 
ста во ва о умет но сти Саве 
Шума но ви ћа који су видљи ви 
у овом фил му, ту је сни мље на 
и Пер си да Шума но вић како 
гово ри о хап ше њу њеног сина 
и њего вом послед њем јутру 
које је про вео код куће. То је 
једи ни сни мак који има мо са 
Пер си дом Шума но вић. Сма-
тра ли смо да је ове вече ри 
нај бо ље да се пред ста ви мо 
са неким Сави ним делом, које 
је он нај ви ше волео. „Трип-
тих Бера чи це“ за које се зна 
да је послед ње дело Саве 
Шума но ви ћа и које пред ста-
вља крај њего вог ово зе маљ-
ског живо та. Било је при ме-
ре но да ту при чу поде ли мо 
и са посе ти о ци ма Гале ри је. 
На тај начин, сви смо зајед но 
поде ли ли емо ци је и сети ли се 
нашег вели ка на - иста кла је 
Весна Буро је вић. M. Н.

Трип тих Бера чи це изло жен у шид ској Гале ри ји

Вече сећа ња на Саву Шума но ви ћа
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ЕТНО ДАН 

Ал се некад добро јело
Као и про те клих годи на и ове годи не 

чла ни це удру же ња жена са под руч ја 
шид ске општи не има ле при ли ку да се 

пред ста ве у окви ру мани фе ста ци је Шид-
ско кул тур но лето. Раз не руко тво ри не, у 
виду руч них радо ва, број них деко ра ци ја 
за дома ћин ство, ста рин ских јела, само су 
биле неке од изло же них радо ва на шаро-
ли ким штан до ви ма на пла тоу испред Кул-
тур но обра зов ног цен тра. 

Како су иста кле пред став ни це удру же-
ња жена, ова кве мани фе ста ци је упра во су 
при ли ка да се ти ста рин ски оби ча ји пред-
ста ве и на тај начин сачу ва ју од забо ра ва. 

Чла ни це Удру же ња жена „Извор“ из 
Бер ка со ва и ове годи не су се потру ди ле 
да пред ста ве оби ча је сво га села. Ово га 
пута посе ти о ци ма су пред ста ви ле „лупа-
ње“ сун цо кре та.

- Нека да су наши ста ри секли гла ве сун-
цо кре та ноже ви ма или српо ви ма, доно си-
ли коли ма кући где су се лупа ле гла ве 
сун цо кре та. Након тога се семе сун цо кре-
та пако ва ло у џако ве и отпре ма ло на 
места пред ви ђе на за чува ње и суше ње. 
Тај оби чај у нашем селу је због савре ме не 
тех но ло ги је данас, одав но ишче зао. Ми 
смо хте ле на овај начин да под се ти мо 
наше гра ђа не како је то изгле да ло некад. 
На нашем штан ду је увек весе ло, а тако је 
било и ове годи не. С обзи ром на то да је 
ово оби чај са нека да шњих пре ла, када се 
саку пљао ком ши лук и када се све то оди-
гра ва ло уз песму, доско чи це и шалу, тако 
смо се пона ша ле и ми данас и на тај начин 
при ву кле пажњу посе ти ла ца - иста кла је 
заме ни ца пред сед ни це Удру же ња „Извор“ 
Мили ца Лазор.

Поред раз гле да ња руко тво ри на вред-
них руку жена, Шиђа ни су тог дана има ли 
при ли ку и да дегу сти ра ју разна ста рин ска 
јела, карак те ри стич на за неко ли ко наци о-
нал них зајед ни ца које живе у шид ској 
општи ни. Жене из Сота, ове годи не при-
пре ма ле су кува ни куку руз.

- Ове годи не смо спре ма ле кува ни куку-
руз, кола че и раз не дру ге посла сти це које 
ми у нашем селу нај че шће при пре ма мо. 
Сва ке годи не се тру ди мо да уне се мо неку 
нови ну, како би штанд био пре по зна тљив 
и надам се да у томе и успе ва мо. Циљ нам 
је да под се ти мо гра ђа не на све оно што је 

било нека да, али и да се дру жи мо што и 
јесте наш глав ни циљ дола ска на ова кве 
мани фе ста ци је - каже чла ни ца Удру же ња 
„Фру шко гор ске голу би це“ из Сота Мари ја-
на Дов чак.

Тра ди ци о нал на русин ска јела и ово га 
пута мами ла су мно го број не посе ти о це, 
али исто тако и пре по зна тљи ва ношња 
Руси на из Бикић Дола, чији су пред став ни-
ци поно сно ста ја ли испред свог штан да.

- Ове годи не као и свих прет ход них, на 
Етно дану су се пред ста ви ле чла ни це 
Удру же ња жена „Бики ћан ке“ са тра ди ци о-
нал ним русин ским јели ма, везо ви ма, али 
и са воћем, гро жђем, бре сква ма, које 
добро успе ва у нашем месту. Била је ово 
при ли ка да се на бини пред ста ви и наше 
Кул тур но умет нич ко дру штво „Иван 
Котља рев ски“, које је при ка за ло оби ча је 
Руси на у Бикић Долу када се бере гро жђе. 
Ту коре о гра фи ју су при пре ми ли Бори слав 
Бар на и Зден ко Лазор и та игра пред ста-
вља цео про цес од почет ка бер бе гро жђа, 
гаже ња и одла ска бера ча кући. Са том 
коре о гра фи јом се наше дру штво пла си ра-
ло и на покра јин ску смо тру фол кло ра која 
ће бити одр жа на у Врба су, а тако ђе смо 
позва ни сле де ће годи не да госту је мо у 
Сло вач кој и Пољ ској да се и тамо шњој 
публи ци пред ста ви мо - рекао је пред сед-
ник КУД „Иван Котља рев ски“ Дејан 
Бобаљ.

И ове годи не Етно дан био је при ли ка 
да се на јед ном месту оку пе сви они који 
чине ову сре ди ну спе ци фич ном, а то је 
упра во богат ство раз ли чи то сти пред ста-
вље на на више начи на, на чега су гра ђа-
ни шид ске општи не нај ви ше поно сни.

Шиђа ни су има ли
при ли ку и да

дегу сти ра ју разна
ста рин ска јела,

карак те ри стич на за 
неко ли ко наци о нал них 
зајед ни ца које живе у 

шид ској општи ни

Жене из Сота припремале су кувани кукуруз

Чланице УЖ „Извор“ из Беркасова лупале су сун цо кре т као нека да
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ФИЈА КЕ РИ ЈА ДА 

Све је више узга ји ва ча коња

На ста ди о ну ОФК „Шид“ 
12. авгу ста одр жа на је 
тра ди ци о нал на Фија-

ке ри ја да. Шеста по реду 
реви ја парад них запре га у 
окви ру Шид ског кул тур ног 
лета и ове годи не на јед ном 
месту оку пи ла је узга ји ва че 
и љуби те ље коња из Сре ма 
и Мачве.

Орга ни за то ри ове мани-
фе ста ци је су Коњич ки клуб 
„Гра ни чар 2011“, Кул тур но 
обра зов ни цен тар Шид и 
Тури стич ка орга ни за ци ја 
Шид, а Фија ке ри ја да је одр-
жа на под покро ви тељ ством 
Општи не Шид. 

Пре ма речи ма орга ни за то-
ра, ово го ди шња реви ја 

парад них запре га у Шиду 
пока за ла је да је иде ја о 
орга ни за ци ји ове мани фе-
ста ци ја покре ну та пре шест 
годи на уро ди ла пло дом, као 
и да је број уче сни ка из годи-
не у годи ну све већи.

- Ове годи не има мо око 
три де сет уче сни ка из неко-

ли ко места из Сре ма и 
Мачве. У реви јал ном делу 
пред ста вље ни су сви уче-
сни ци, а тра ди ци о нал но 
одр жа ва мо и так ми чар ски 
део у којем награ ђу је мо нај-
у спе шни је уче сни ке. Дра го 
ми је што на овај начин 
попу ла ри зу је мо коњич ки 

У јед но пре гу прво место 
при па ло је Мила ну Сте па-
ни ћу (КК „Гра ни чар 2011“ 
Шид), дру го место Пери ци 
Геме рин (тако ђе из клу ба 
дома ћи на), а тре ће Ива ни 
Субо тић (КК „Гра ни чар 
2011“). Прво место у дво-
пре гу при па ло је Огње ну 
Радо ва но ви ћу (КК „Еуро-
ма чва“ Бога тић), док су 
дру го и тре ће место зау зе-
ли чла но ви КК „Падок“ из 
Шаши на ца Ран ко Попо вић 
и Нико ла Гело. Дома ћи ни 
су одне ли побе ду и у тро-
пре гу. Први је био Ђор ђе 
Милин ко вић, дру ги Жика 
Субо тић, а тре ћа Јова на 
Сте па нић. Награ да за нај-
леп ши сер сан оти шла је у 

руке Ђор ђа Милин ко ви ћа, 
нај леп шу запре гу имао је 
Милан Бео ча нин из КК 
„Падок“ Шашин ци, нај леп-
шег пасу па Јови ца Сте па-
нић из КК „Гра ни чар 2011“, 
нај леп шу коби лу Жељ ко 
Моц ко из КК „Ста ри фија-
кер“ Лаћа рак. Награ да за 
нај у да ље ни ју запре гу при-
па ла је Огње ну Радо ва но-
ви ћу из КК „Еуро ма чва“ 
Бога тић, нај мла ђу запре гу 
имао је Петар Сте вић из 
КК „Гра ни чар“ Кузмин, нај-
ста ри ји кочи јаш је Милан 
Бео ча нин из КК „Падок“ из 
Шаши на ца, а нај мла ђи 
кочи јаш је Душан Дра жић 
из КК „Гра ни чар 2011“ 
Шид.

Награ ђе ни

Дефи ле фија ке ра ули цама Шида

Пони ји из Срем ске Митро ви це
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спо рт и узга ји ва че коња са 
ових про сто ра. Коњи су лепе 
и пле ме ни те живо ти ње и 
дра го ми је што видим да је 
упр кос дана шњим тешким 
усло ви ма живо та, број узга-
ји ва ча из годи не у годи ну 
све већи - иста као је пред-
сед ник КК „Гра ни чар 2011“ 
Шид Јови ца Сте па нић.

Пре дефи леа кроз Шид, у 
пар ку Зеле ни појас узга ји ва-
чи су при пре ма ли сво је 
љубим це за пара ду. Међу 
њима био је и један од стал-
них уче сни ка Шид ске фија-
ке ри ја де, узга ји вач пони ја из 
Срем ске Митро ви це Сан до-
кан Сели мо вић, који је при-
ву као нај ве ћу пажњу, посеб-
но мла ђих посе ти ла ца.

- Мислим да је ова мани-
фе ста ци ја од вели ког зна ча-
ја како за узга ји ва че коња 
тако и за децу која тре ба да 
ужи ва ју у коњич ком спо р ту. 
Из годи не у годи ну је на 
Фија ке ри ја ди у Шиду све 
леп ше и све је већи број 
уче сни ка, што је јако лепо. 
Јако је лепо и дру жи ти се са 
коњи ма, води ти рачу на о 
њима. Бавим се коњи ма од 
малих ногу. Рођен сам на 
шпе ди те ру. Коње су узга ја ли 
и моји роди те љи и та љубав 
пре ма коњи ма ми је уса ђе на 
од њих. Поред пони ја узга ја-
мо и липи ца не ре али овог 
пута нисмо били у могућ но-
сти да их дове де мо, али 
мислим да ће бити при ли ке 
иду ће годи не - рекао је 
Сели мо вић.

Мани фе ста ци ју је све ча но 
отво рио пред сед ник Скуп-
шти не општи не Шид Вели-
мир Рани са вље вић, а нај у-
спе шни јим уче сни ци ма уру-
че не су захвал ни це и награ-
де.

Јови ца Сте па нић

МАКЕ ДОН СКИ ФОЛ КЛОР ПРЕД ШИЂА НИ МА

Кул ту ра спа ја наро де

У окви ру мани фе ста ци-
је Шид ског кул тур ног 
лета, поред број них 

кон це ра та естрад них умет-
ни ка, рок, поп, хеви метал и 
локал них гру па, вече ри на 
кул тур ној сце ни биле су 
резер ви са не и за кул тур но 
умет нич ке ансам бле. Чла-
но ви Сло вач ког кул тур но 
умет нич ког дру штва „Јед-
но та“ су одр жа ли цело ве-
чер њи кон церт са сво јим 
гости ма, фол клор ним 
ансам блом „Вре те но” из 
Киса ча, који је због лошег 
вре ме на одр жан у сали 
Сло вач ког дома у Шиду. 
Апред крај Кул тур ног лета 
шид ска публи ка има ла је 
при ли ку да погле да и кул-
тур но умет нич ки про грам 
који је при ре ди ло Хрват ско 
кул тур но душтво „Шид“ са 
сво јим гости ма из Маке до-
ни је. 

На овај начин, Шид је још 
јед ном потвр дио да је место 
у којем се негу је мул ти кул-
ту рал ност и мул ти ет нич-
ност, што и јесте обе леж је 
Сре ма у коме живи мо. 

Гости из Маке до ни је, 
Фол клор ни ансамбл „Пле-

тен ка“ из Бито ља, по први 
пут су ове годи не насту пи-
ли у Шиду, а неко ли ко дана 
били су гости ХКД „Шид“.

- До успо ста вља ња 
сарад ње је дошло сасвим 
слу чај но на састан ку у 
Петро ва ра ди ну. Дра го ми је 
што смо има ли могућ ност 
да их уго сти мо и да зајед но 
са њима насту пи мо у окви-
ру Шид ског кул тур ног лета, 
пого то во што маке дон ски 
мелос и њихо ве игре, рет ко 
има мо при ли ку да чује мо и 
види мо на овим про сто ри-
ма. Ова сарад ња ће се 
наста ви ти и даље, а дого-
вор је да ХКД „Шид“ иду ће 
годи не, госту је и пред ста ви 
се на Илин ден ским дени ма 
фол клор ној мани фе ста ци ји 
која се у авгу сту одр жа ва у 
Маке до ни ји у Бито љу - 
каже пред сед ник ХКД „Шид“ 
Јосип Павло вић.

Фол клор ни ансамбл „Пле-
тен ка“ изра зио је задо вољ-
ство што је са ХКД „Шид“ 
успо ста вио сарад њу на 
пољу кул ту ре и што су има-
ли при ли ку да се пред ста ве 
шид ској публи ци.

- Битољ је познат као 

космо по лит ски град у коме 
живе и Срби и Хрва ти и 
Маке дон ци, Роми као и 
други народи. Ми лепо 
живи мо и сла же мо се и 
пошту је мо јед ни дру ге. 
Седам дана смо про ве ли у 
Срби ји, нај пре у Субо ти ци 
где смо били гости Буње-
вач ког кола и наста ви ли 
смо дру же ње са нашим 
при ја те љи ма из Шида. 
Лепо су нас при хва ти ли, 
ути сци су нам јако лепи и 
већ сад има мо осе ћај као 
да се зна мо дужи низ годи-
на. Деца су овде сте кла 
нове при ја те ље и сигу ран 
сам да ће се та при ја тељ-
ства наста ви ти и да ће нас 
они посе ти ти иду ће годи не 
- иста као је пред сед ник 
фол клор ног ансам бла из 
Бито ља Злат ко Стој чев ски.

И како исти чу на кра ју, 
кул ту ра је та која спа ја 
наро де и где не посто је гра-
ни це. Кон цер ти ма дру шта-
ва свих наци о нал них зајед-
ни ца који живе на овим про-
сто ри ма то су и потвр ди ли, 
а шид ска публи ка их је 
подр жа ла гро мо гла сним 
апла у зи ма.

Фол клор Маке до на ца

Пред сед ник Општи не Шид 
Пре драг Вуко вић у поне де-
љак, 4. сеп тем бра уру чио је 
школ ски при бор за 24 деце 
рат них вој них инва ли да.

Удру же ње рат них вој них 
инва ли да општи не Шид упу-
ти ло је Општин ском већу 
мол бу да се за 24 деце рат-
них вој них инва ли да купи 

школ ски при бор нео п хо дан за 
поче так школ ске годи не. 
Општин ско веће је одо бри ло 
овај зах тев на сво јој послед-
њој сед ни ци. 

ДЕЦА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА

Школ ски при бор на поклон
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„СРЕМ СКИ РУЧАК ЧОБАН СКИ“ ОДР ЖАН У БАЧИН ЦИ МА

Зага ран то ва на заба ва
за све узра сте

Послед њег викен да у авгу сту, 
сви путе ви у шид ској општи ни 
води ли су у Бачин це, тач ни је на 

локацији „Чесмин До“. 
Да би сти гли на при вред но - тури-

стич ку мани фе ста ци ју „Срем ски ручак 
чобан ски“, мно ги про на ла зе путе ве и 
пути ће како би на нај бр жи начин сти-
гли у ову оазу очу ва не при ро де. Љуби-
те љи пеша че ња узда ју ћи се у сво је 
позна ва ње око ли не дола зи ли су само 
њима зна ним бога за ма. Дру ги су сео-
ском лени јом језди ли што у запре га-
ма, што у ауто мо би ли ма, а све у „дру-
штву“ вели ких обла ка пра ши не.

 „Срем ски ручак чобан ски“, одр жан 
је 26. авгу ста осми пут по реду на про-
сто ру „Чесмин До“, вла сни ка Ива на 
Раца но ви ћа. Ова при вред но - тури-
стич ка мани фе ста ци ја је при ли ка да 
се на јед ном месту про мо ви ше срем-
ска чобан ска тра ди ци ја. Орга ни за то-
ри мани фе ста ци је потру ди ли су се 
да про грам буде што зани мљи ви ји и 
садр жај ни ји. Поред чуве ног так ми-
че ња у кува њу папри ка ша од овчи јег 
меса, посе ти о ци су могли да ужи ва ју 
у дефи леу фија ке ра, пеца њу, изло жби 
голу бо ва и укра сне живи не, број ним 
так ми че њима спрет но сти до руч них 
радо ва. 

Вели мир Рани са вље вић, пред сед-

ник Скуп шти не општи не Шид, при ли-
ком све ча ног отва ра ња, поже лео је 
так ми ча ри ма успех, а сви ма оста ли ма 
добру заба ву.

Међу број ним еки па ма које су се 
так ми чи ле у спре ма њу овчи јег папри-
ка ша био је и Томи слав Зака рић из 
Срем ске Митро ви це. 

- Ми се не так ми чи мо ради так ми че-
ња, већ да би се дру жи ли. Иде мо на 
раз не мани фе ста ци је, а и осва ја мо 
награ де. Про шле неде ље у Беше но ву 
смо побе ди ли у кува њу кавур ме, овог 
викен да смо овде, а сле де ће неде-
ље иде мо у Бано штор на так ми че ње 
у спре ма њу пудар ског папри ка ша. 
Од зачи на нај ви ше кори сти мо добру 
вољу – при ча Зака рић.

Милош Осто јић, мла ди сли кар из 
Шида, уче ство вао је са сво јим љубим-
ци ма на изло жби укра сне живи не. 

- Сво је место на изло жби нашли 
су злат ни и сре бр ни сел брихт, врста 
пату ља сте живи не. Од раног детињ-
ства сам се инте ре со вао за ову врсту 
коју карак те ри ше спе ци фич на боја – 
каже Милош Осто јић.

Да се од иде је до реа ли за ци је може 
брзо доћи при мер је Петра Кова ље-
ско, која од новин ског папи ра ства ра 
умет нич ка дела.

- Две годи не се бавим овим зана-

том, а сва обу ка је тра ја ла три месе ца. 
Кад оста не те без посла, онда гле да те 
како да зара ди те који динар – рекао је 
Петар Кова ље ско.

На малом штан ду изло же ни су укра-
сни пред ме ти чија се цена кре ће од 
100 дина ра па нави ше.

- Сва ка мани фе ста ци ја на тери то-
ри ји шид ске општи не је при ли ка да се 
истак ну при род не лепо те, а посеб но је 
то ова данас јер се одр жа ва у амби-
јен ту гото во нетак ну те при ро де. Ово 
је и при ли ка да се апо стро фи ра овај 
фру шко гор ски део општи не, што ће 
нарав но допри не ти и про мо ци ји тури-
зма. Мани фе ста ци ја је и при вред ног 
карак те ра јер ути че на раз вој сто чар-
ства и сточ не хра не - каже Кри сти на 
Радо са вље вић, дирек тор ка Тури стич-
ке орга ни за ци је Шид.

Удру же ње гра ђа на „Срем ски ручак 
чобан ски“ у сарад њи са Општи ном 
Шид, Кул тур но - обра зов ним цен тром 
и Тури стич ком орга ни за ци јом Шид 
орга ни за то ри су ове мани фе ста ци је.

„Срем ски ручак чобан ски“ је мани-
фе ста ци ја на којој је зага ран то ва на 
заба ва за све узра сте, при ли ка да се 
срет не те са ста рим при ја те љи ма, ужи-
ва те у добром зало га ју, чаши вина и 
забо ра ви те сва ко днев ни цу.

 Дра га на Попов

Кување овчијег паприкаша

Пројекат „Шид: Град по мери свих нас“ реализује се уз финансијску подршку Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 
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БЕС ПЛАТ НА ШКО ЛА ПЛИ ВА ЊА

Раз ви ја ње спорт ског 
духа кроз пли ва ње

На пећи нач ким базе ни ма завр ше на је 
купа ли шна сезо на, као и бес плат на 
шко ла пли ва ња за нај мла ђе ста нов-

ни ке општи не Пећин ци, који су током лета 
били у при ли ци да нау че да пли ва ју или 
уса вр ше раз не сти ло ве пли ва ња. Бес плат-
ну шко лу пли ва ња ове годи не су, захва љу-
ју ћи успе шној сарад њи са пећи нач ком 
локал ном само у пра вом реа ли зо ва ли 
Спорт ски савез „Раз вој спор то ва“ и Базе ни 
Пећин ци.

Дипло ме ново пе че ним пли ва чи ма 29. 
авгу ста су уру чи ли пред сед ник Спорт ског 
саве за „Раз во ја спор то ва“ Сини ша Ђокић, 
руко во ди лац пећи нач ких базе на Дар ко 
Пан тић и заме ник пред сед ни це Општи не 
Пећин ци Зоран Вој кић, који је пре све ча ног 
уру че ња дипло ма деци чести тао на тру ду и 
раду током лета.

- Надам се да сте током про те клог лета 
схва ти ли зна чај здра вог начи на живо та, као 
и важно сти да нау чи те да пли ва те, јер пли-
ва ње вам пру жа при ли ку да лепо обли ку је-
те сво је тело али и да на један здрав начин 
раз ви је те спорт ски дух. Пећи нач ка локал на 
само у пра ва доста ула же у нај мла ђе, у вас, 
а добром сарад њом са Спорт ским саве зом 
и Базе ни ма у при ли ци смо да вам омо гу ћи-
мо и ову шко лу. Ми ћемо наста ви ти и 
наред не годи не да финан си ра мо бес плат-
ну шко лу пли ва ња како би сва деца са 
тери то ри је пећи нач ке општи не нау чи ла да 

пли ва ју, а на вама је да оно што сте нау чи-
ли током про те клог лета при ме ни те у 
даљем живо ту - да наста ви те да се бави те 
спор том – иста као је Вој кић.

Раз ви ја ње спорт ског духа код нај мла ђих 
један је од основ них циље ва пећи нач ког 
Спорт ског саве за, а како нам је рекао пред-
сед ник Сини ша Ђокић, ула га ње у раз вој 
школ ског и ама тер ског спор та је њихов при-
о ри тет.

- Изу зет но нам је важно да сва наша 
деца од нај ра ни је доби кре ну да се баве 
неком врстом спор та, те смо пре седам 
годи на одлу чи ли да им омо гу ћи мо бес плат-
ну шко лу пли ва ња, где ће бити у при ли ци 
не само да се заба ве током лет њег рас пу-
ста, него и да нау че јед ну вешти ну која ће 
им омо гу ћи ти да се пра вил но раз ви ја ју, а 
надам се и про бу ди ти у њима жељу да 
наста ве да се баве овим или неким дру гим 
спор том – рекао је Ђокић.

Укуп но 120 мали ша на ове годи не је успе-
шно завр ши ло шко лу пли ва ња – јед ни су 
нау чи ли да пли ва ју, дру ги раз ви ли раз не 
сти ло ве пли ва ња, а они нај мла ђи су се 
осло бо ди ли стра ха од воде и напра ви ли 
прве кора ке ка пли ва њу. Током два месе ца 
са њима су ради ли иску сни инструк то ри 
пли ва ња Бор ко Крстић и Иван Сто ја ко вић 
– настав ни ци физич ког вас пи та ња и Дра га-
на Нај ић, Небој ша Коки но вић и Дејан Томић 
– сту ден ти ДИФ-а.

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА

Запо сле ни уре ди ли 
дво ри ште

Про те кле неде ље запо сле ни у Пред-
школ ској уста но ви „Вла да Обра до вић 
Каме ни“ у Пећин ци ма интен зив но су се 
при пре ма ли за дочек мали ша на у новој 
школ ској годи ни. Како је рекла дирек тор ка 
Све тла на Попо вић, поред радо ва на уре ђе-
њу уну тра шњо сти објек та – кре че ња и уре-
ђе ња про сто ри ја, поправ ке тоа ле та и дез-
ин фи ко ва ња игра ча ка, запо сле ни у овој 
уста но ви су добро вољ ним радом уре ди ли 
дво ри ште и про стор око врти ћа.

- Дво ри ште је поко ше но и очи шће но, 
дрве ће је оре за но, а наши рад ни ци су 
опле ме ни ли дво ри ште новим садр жа ји ма 
за мали ша не. Напра ви ли смо пескар ни ке у 
који ма ће деца моћи да се игра ју, а зидо ве 
ћемо опре ми ти новим интер ак тив ним 
табла ма. Насто ја ће мо да деца што више 
бора ве напо љу, што је добро за њихо во 
здрав стве но ста ње, а да бисмо то пости гли 
про стор мора мо што учи ни ти зани мљи ви-
јим, али и без бед ни јим. Фар ба мо и деч је 
игра ли ште, обе ле жа ва мо сао бра ћај ни 
поли гон, а опре ма мо и лет њу учи о ни цу у 
окви ру дво ри шта у којој ће вас пи та чи моћи 
да раде са децом у при ро ди. Има мо про-
стра но дво ри ште и тру ди мо се да за децу у 
новој школ ској годи ни при пре ми мо што 
више зани мљи вих садр жа ја – рекла је пред 
поче так нове школ ске годи не Све тла на 
Попо вић.

АША ЊА

Опре ма се
кошар ка шки терен

У Аша њи су 31. авгу ста завр ше ни радо ви 
на асфал ти ра њу кошар ка шког тере на на 
тере ни ма за мале спор то ве. Како је рекао 
пред сед ник Саве та месне зајед ни це Аша-
ња Дејан Ђура ћис, у Аша њи је већ рани је 
на тере ни ма за мале спор то ве поста вљен 
један кош, али није било про сто ра за поста-
вља ње дру гог коша.

- Након ових радо ва, које су реа ли зо ва ли 
Савет месне зајед ни це и пећи нач ка локал-
на само у пра ва, доби јен је про стор за 
кошар ка шки терен у пуној вели чи ни. Дру ги 
кош је већ купљен и ја оче ку јем да ћемо 
већ током наред не неде ље поста ви ти дру-
ги кош и обе ле жи ти кошар ка шки терен, 
чиме ћемо свим љуби те љи ма кошар ке у 
Аша њи омо гу ћи ти да се у аде кват ним усло-
ви ма баве овим спор том. У Аша њи већ 
посто ји Кошар ка шки клуб „Феникс 1“, који 
ће сада тре ни ра ти и так ми чи ти се на тере-
ну који испу ња ва кри те ри ју ме за зва нич на 
так ми че ња – рекао је Ђура ћис.

Доде ла дипло ма нај мла ђим пли ва чи ма

ОБЕД СКА БАРА

Завр шен еко ло шки камп
Одла ском уче сник у субо ту, 2. сеп тем-

бра, завр шен је 20. Међу на род ни волон-
тер ски еко ло шки камп Обед ска бара, 
током којег је 14 волон те ра из Чешке, 
Јапа на, Немач ке, Шпа ни је, Руси је, Ита ли-
је, Бел ги је и Срби је за две неде ље очи-
сти ло неко ли ко хек та ра вла жних лива да 
од инва зив ног и дрве на стог расти ња.

Орга ни за то ри Кам па су Удру же ње гра-
ђа на „Зеле ни поглед“ из Купи но ва и Мла-
ди истра жи ва чи Срби је, а пред сед ник 
„Зеле ног погле да“ Пери ца Одо ба шић каже 

да је дир љив раста нак уче сни ка само 
потвр дио да се за две неде ље зајед нич ког 
рада и дру же ња могу пре мо сти ти гео-
граф ске, кул ту ро ло шке и гене ра циј ске 
раз ли ке.

И овај два де се ти, јуби лар ни, еко ло шки 
камп подр жа ли су Мини стар ство омла ди-
не и спор та Репу бли ке Срби је, Покра јин-
ски секре та ри јат за гра ди тељ ство и 
зашти ту живот не сре ди не, Општи на 
Пећин ци и Покра јин ски завод за зашти ту 
при ро де.
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ПОЧЕ ЛА НОВА ШКОЛ СКА ГОДИ НА

У Сре му 2.628 прва ка
На тери то ри ји Сре ма 2.628 прва ка 

кре ну ло је 1. сеп тем бра у шко лу. 
У свим срем ским основ ним шко-

ла ма при ре ђе ни су при год ни про гра ми 
за ђаке прва ке. 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: Пово дом 
почет ка нове школ ске годи не ђаке 
прва ке у Основ ној шко ли „Све ти Сава“ 
посе ти ла је начел ни ца Град ске упра ве 
за обра зо ва ње Мир ја на Пје вац. У име 
локал не само у пра ве начел ни ца је 
поздра ви ла уче ни ке и поде ли ла нео п-
хо дан школ ски при бор за ђаке који 
пола зе у шко лу. 

Заме ник покра јин ског секре та ра за 
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и наци о-
нал не мањи не – наци о нал не зајед ни це 
Милан Кова че вић оби шао је 1. сеп тем-
бра основ не шко ле у Беше но ву, Шуљ-
му и Гргу рев ци ма и поде лио уче ни ци ма 
од првог до четвр тог раз ре да ран че ве. 

- Пово дом почет ка нове школ ске 
годи не, уче ни ци од првог до четвр тог 
раз ре да су на дар од Покра јин ске вла-
де, секре та ри ја та за обра зо ва ње доби-
ли ран че ве. Виде ли сте како су се деца 
обра до ва ла. То је наш скро ман допри-
нос. Укуп но је поде ље но 4.500 хиља де 
ран че ва на тери то ри ји Вој во ди не. Овде 
сам сти ца јем окол но сти нека да био 
дирек тор, нека да је број уче ни ка био 
150, а сада се свео на око 30 уче ни ка 
што је мали број. Сва ке годи не је све 
мање оде ље ња, што није добро – 
рекао је Кова че вић и поже лео деци 
пуно успе ха и сре ће у новој школ ској 
годи ни.

Он је напо ме нуо да је у Вој во ди ни 
упи са но 17.150 прва ка, а у Сре му 
2.628. 

РУМА: Локал на само у пра ва у рум-
ској општи ни је и ове школ ске годи не 
за све уче ни ке који су кре ну ли у први 
раз ред обез бе ди ла поклон паке ти ће 
са школ ским при бо ром, у који ма се 
нала зе све ске, олов ке, боји це, пере то-
ни ца и сло ва ри ца. Поклон паке ти ће ће 
доби ти сви прва ци, а њих је пре ма 
послед њим пода ци ма укуп но 472, за 
ту наме ну обез бе ђе но је  око 400.000 
дина ра. Пред сед ник  Општи не  Сла-
ђан Ман чић је свим ђаци ма прва ци ма 
поже лео сре ћан пола зак у шко лу, као и 
без бед не и радо сне школ ске дане 
током којих  ће сте ћи број на при ја тељ-
ства и усво ји ти мно го зна ња.

По тра ди ци ји, у свим шко ла ма рум-
ске општи не ста ри ји ђаци су за сво је 
нове дру га ре  при пре ми ли при год не 
про гра ме добро до шли це. 

ИНЂИ ЈА: У петак, 1. сеп тем бра 
поче ла је нова школ ска годи на за све 
уче ни ке основ них и сред њих шко ла на 
тери то ри ји општи не Инђи ја. По први 
пут у школ ске клу пе село је 442 уче ни-
ка првих раз ре да основ не шко ле. 
Пред став ни ци локал не само у пра ве 
посе ти ли су неко ли ко обра зов них 
уста но ва на тери то ри ји општи не, а 
међу њима била је и Основ на шко ла 
„Бран ко Ради че вић“ у Мара ди ку. Чла-
но ви каби не та пред сед ни ка општи не 
поздра ви ли су ђаке прва ке и поде ли ли 
им сим бо лич не покло не за сре ћан 
пола зак у шко лу.  Школ ске 2017/2018. 
годи не у први раз ред основ не шко ле у 
Мара ди ку упи са ло се 28 уче ни ка. За 
ђаке прва ке у мара дич кој основ ној 
шко ли орга ни зо ва на је и при ред ба на 
којој су им, поред покло на Општи не 

На тери то ри ји Сре ма 
2.628 прва ка кре ну ло 

је 1. сеп тем бра
у шко лу. У свим

срем ским основ ним 
шко ла ма при ре ђе ни

су при год ни про гра ми 
за ђаке прва ке.

Заме ник покра јин ског 
секре та ра за

обра зо ва ње Милан 
Кова че вић оби шао је 
1. сеп тем бра основ не 

шко ле у Беше но ву, 
Шуљ му и Гргу рев ци ма 
и поде лио уче ни ци ма 
од првог до четвр тог 

раз ре да ран че ве

Милан Ковачевић са ђацима из Гргуреваца
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Инђи ја, уру че ни и паке ти ћи које су 
обез бе ди ли пред став ни ци мађар ског 
Наци о нал ног саве та.

СТА РА ПАЗО ВА: Школ ско зво но 
озна чи ло је 1. сеп тем бра поче так нове 
школ ске годи не и за око седам хиља-
да уче ни ка пазо вач ких основ них и 
сред њих шко ла. У школ ске клу пе је 
село 653 прва ка, што је више него про-
шле годи не и у ОШ „Херој Јан ко Чме-
лик“ у Ста рој Пазо ви су након дужег 
вре ме на поно во три оде ље ња првог 
раз ре да. У две основ не шко ле на тери-
то ри ји ста ро па зо вач ке општи не, школ-
ско зво но се овог 1. сеп тем бра није 
огла си ло. У ОШ „Нико ла Тесла“ у 
Новим Банов ци ма су у току радо ви на 
рено ви ра њу и за тамо шње уче ни ке ће 
рас пуст потра ја ти још две неде ље, а 
ђаци ОШ „Вера Мишче вић“ из Беле ги-
ша су нову школ ску годи ну поче ли 4. 
сеп тем бра у Сур ду ку, јер уско ро почи-
ње ком плет на рекон струк ци ја шко ле у 
Беле ги шу, за шта је Општи на Ста ра 
Пазо ва издво ји ла 40 мили о на дина ра. 
Тако ђе је за уче ни ке и настав ни ке 
обез бе ди ла пре воз до Сур ду ка. Прва-
ци свих основ них шко ла су од Општи-
не Ста ра Пазо ва доби ли школ ски при-
бор, а ове годи не је локал на само у-
пра ва први пут финан си ра ла и купо ви-
ну ком пле та уџбе ни ка.

ИРИГ: Као у свим срем ским локал-
ним само у пра ва, тако су и пред став ни-
ци ири шке локал не само у пра ве дели-
ли школ ски при бор нај мла ђи ма, пово-
дом 1. сеп тем бра, одно сно пола ска у 
шко лу. Покло не су дели ли начел ни ца 
Општин ске упра ве Оли ве ра Фили по-
вић Про тић и пред сед ник Скуп шти не 
општи не Ириг Вла ди слав Илкић. Они 
су том при ли ком пору чи ли прва ци ма 
да их кроз шко ло ва ње пра ти осмех и 
сре ћа, да слу ша ју учи те љи це, да мар-
љи во уче и да добрим оце на ма сва ко-
га дана обра ду ју поро ди цу. 

ШИД:  У Основ ној шко ли „Бран ко 
Ради че вић“ у Шиду, првог дана школ-
ске годи не при ре ђен је при го дан про-
грам за ђаке прва ке и њихо ве роди те-
ље. Добро до шли цу прва ци ма упу тио 

је дирек тор те шко ле Дали бор Фар баш 
и члан Општин ског већа Општи не Шид 
Дра ган Гутић, који им је том при ли ком 
уру чио поклон паке те са школ ским 
при бо ром, које је и ове годи не за ђаке 
прва ке обез бе ди ла Општи на Шид.

При јем за ђаке прва ке ОШ „Срем ски 
фронт“, орга ни зо ван је у поне де љак 4. 
сеп тем бра, када су и мали ша ни ове 
шко ле доби ли при год не покло не. До 
завр шет ка радо ва на адап та ци ји ове 
шко ле, уче ни ци од првог до четвр тог 
раз ре да поха ђа ће наста ву у шко ли 
„Бран ко Ради че вић“, док ће уче ни ци 
виших раз ре да има ти наста ву у Гим на-
зи ји „Сава Шума но вић“ у после по днев-
ној сме ни.

ПЕЋИН ЦИ: У свим основ ним шко ла-
ма на тери то ри ји општи не Пећин ци 
први дан школ ске годи не био је посве-
ћен уче ни ци ма који су ове годи не први 
пут сели у ђач ке клу пе, а у Основ ној 
шко ли „Душан Вука со вић Дио ген“ у 
Купи но ву прва ци ма је, поред уче ни ка 
петог раз ре да који су им при ре ди ли 
при го дан про грам, добро до шли цу 
поже ле ла и пред сед ни ца пећи нач ке 
општи не Дубрав ка Кова че вић Субо-
тич ки, која их је обра до ва ла при год ним 
покло ном – тор бом за спорт ску опре му 
напу ње ном школ ским при бо ром, какву 
су данас на поклон доби ли сви прва ци 
у општи ни Пећин ци.

Прва жена пећи нач ке општи не поже-
ле ла је прва ци ма добро до шли цу и 
пору чи ла им да ужи ва ју у првим дани-
ма шко ле.

Пре ма пода ци ма Оде ље ња за дру-
штве не делат но сти општи не Пећин ци, 
ове годи не у први раз ред ОШ „Сло бо-
дан Бајић Паја“ са под руч ним оде ље-
њи ма упи са но је 90 ђака, у купин ску 
ОШ „Душан Вука со вић Дио ген“ са под-
руч ним оде ље њи ма упи са но је 50, а у 
шима но вач ку ОШ „Душан Јер ко вић 
Уча“ са под руч ним оде ље њи ма упи са-
но је 67 ђака прва ка. Свих 207 прва ка 
на тери то ри ји општи не Пећин ци уше-
та ло је 1. сеп тем бра у сво је учи о ни це и 
при ми ло поклон добро до шли це од 
пећи нач ке локал не само у пра ве.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ ЗА 
МОТО ЦИ КЛИ СТЕ

Ризик на мото ру
У послед њих пет годи на на под руч ју 

Гра да Срем ска Митро ви ца дого ди ло 
се 109 сао бра ћај них незго да у који ма 
су уче ство ва ли мото ци кли сти, а дво је 
људи је у тим несре ћа ма изгу би ло 
живот. Ово су пода ци које је изнео 
пред сед ник Саве та за без бед ност сао-
бра ћа ја Гра да Срем ска Митро ви ца, 
начел ник Град ске упра ве за сао бра ћај 
Миро слав Јова но вић на три би ни која је 
орга ни зо ва на про шле сре де, 30. авгу-
ста у митро вач кој Град ској кући.

Пре да ва ње наме ње но мото ци кли-
сти ма држа ли су Вла ди мир Јев тић, 
пред сед ник Асо ци ја ци је за без бед ност 
мото ци кли ста Срби је и Божи дар Михај-
ло вић пред сед ник Мото саве за Срби је. 
Они су бај ке ри ма ука за ли на гре шке 
које пра ве током вожње, са посеб ним 
акцен том на град ску вожњу и непри ла-
го ђе ну брзи ну. 

Како се могло чути, мото ци кли сти 
спа да ју у јед ну од нај у гро же ни јих кате-
го ри ја уче сни ка у сао бра ћа ју. 

- Ризик за стра да ње у сао бра ћај ним 
незго да ма је 45 пута већи код мото ци-
кли ста него код воза ча пут нич ких ауто-
мо би ла. Ове сезо не је поги ну ло пре ко 
40 воза ча мото ци кли ста у Срби ји, а 
нај че шће стра да ју мла ди мото ци кли-
сти у првој сезо ни воже ња мото ра. 
Један од нај ве ћих „про тив ни ка“ мото-
ци кли ста су воза чи пут нич ких вози ла. 
Зато саве ту је мо воза чи ма пут нич ких 
вози ла да дају пока зи ва че прав ца и да 
не кори сте током вожње мобил ни теле-
фон јер то зна чај но угро жа ва мото ци-
кли сте – изја вио је Вла ди мир Јев тић.

Јед на од уло га ново фор ми ра ног 
Саве та за без бед ност сао бра ћа ја Гра-
да Срем ска Митро ви ца је да спро во ди 
кам па ње како би се пове ћа ла без бед-
ност свих уче сни ка у сао бра ћа ју. 

- Ско ро смо реа ли зо ва ли кам па њу 
уна пре ђе ња без бед но сти трак то ри ста, 
сада ради мо кам па њу уна пре ђе ња 
без бед но сти мото ци кли ста, а у сеп тем-
бру ћемо акце нат ста ви ти на бици кли-
сте. Кам па ња се спро во ди зајед но са 
Поли циј ском упра вом Срем ска Митро-
ви ца, Мото саве зом Срби је и Асо ци ја-
ци јом за без бед но сти мото ци кли ста 
Срби је. Ова квим три би на ми поди же мо 
како зна ње тако и свест самих мото ци-
кли ста са неким крај њем циљем, а то 
је да се сма њи број сао бра ћај них 
незго да – изја вио је начел ник Миро-
слав Јова но вић.

На кра ју пре да ва ња мото ци кли сти ма 
су поде ље не заштит не каци ге. Б. С.

Пријем првака у иришкој општини
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БОРИС ВОЈ КИЋ: ЛОП ТА ОПИ СА НА ОКО ЖИВОТ НОГ ПРО ЈЕК ТА    

Сви путе ви воде до успе ха
Лоп та је облик савр шен ства – 

тако су мисли ли не само Пла тон 
и антич ки фило зо фи, уте ме љи-

ва чи европ ске нау ке и кул ту ре, већ и 
деча ци широм све та који са сја јем у 
очи ма и бес крај ним дивље њем гле да-
ју фуд бал ске чаро ли је нај по зна ти јих 
свет ских игра ча. Борис Вој кић из 
Шима но ва ца није желео да из фоте-
ље сања о фуд бал ској сла ви, већ да 
истр чи на терен и сам јед но га дана 
поста не сла ван. И тако, док су мно га 
„деца“ у четвр тој деце ни ји муку мучи-
ла да доне су суд бо но сну одлу ку и 
отка че се са мами не кухи ње и тати ног 
нов ча ни ка, Борис је већ у 15. годи ни 
из топлог роди тељ ског дома зако ра-
чио у вели ки свет фуд ба ла - сти гао је 
у Пја ћен цу у Ита ли ји. Било је тамо 
мно го њего вих вршња ка из Ита ли је и 
целог све та, али тре не ри заду же ни да 
ода бе ру нај бо ље, од стра на ца у тиму 
оста ви ли су само Бори са и Рађа 
Наин го лан (бел гиј ски репре зен та ти-
вац, сада шњи играч Роме). Бори сов 
тре нер био је Ђузепе Јакини, сада-
шњи тре нер Кје ва, сери ја „А“. Пред ви-
ђа ли су Бори су бли ста ву кари је ру, 
ска у ти нај ве ћих ита ли јан ских клу бо ва 
Милан, Интер и Јувен тус желе ли су да 
пре ђе у њихо ве клу бо ве. И тако, док 
су се клу бо ви оти ма ли за Бори са, он 
је гра био нова зна ња: упи сао се у Гим-
на зи ју умет но сти, одсек архи тек ту ра, 
јер је желео да се јед ног дана, после 
завр шет ка фуд бал ске кари је ре, бави 
архи тек ту ром. Ита ли ја је земља не 
само фуд ба ла, већ и умет но сти – зар 
да про пу сти шан су која му се пру жа на 
непре су шном изво ру свет ских мод-
них, дизај нер ских и архи тек тон ских 

трен до ва? Био је гла дан успе ха на 
оба поља, и знао је да му успех неће 
ума ћи, као што глад ној мач ки миш 
неће побе ћи. Али, на том путу није се 
питао само он - и суд би на је има ла 
сво је рачу не. 

- Јаки тре нин зи, вели ко опте ре ће ње, 
игра ње са ста ри јим омла дин ци ма и 
моја пре ве ли ка жеља за успе хом, 
одјед ном су поста ли ноћ на мора - на 
јед ној утак ми ци дожи вео сам вели ку 
повре ду и пре ба чен у бол ни цу на опе-
ра ци ју мени ску са. Моја чежња да се 
што пре вра тим на терен и дока жем 
сво је ква ли те те била је јача од саве та 
лека ра да се стр пим и мало саче кам 
са тре нин зи ма – играо сам, а пошто се 
нисам довољ но опо ра вио, дожи вља-
вао сам повре ду за повре дом. На кра ју 
када је све то про шло и када сам опет 
био пот пу но здрав и почео да играм, 
мена џе ри који су били заду же ни за 
мене нису одра ди ли свој посао како 
тре ба – све то и цео мој фуд бал ски пут 
опи сао је један позна ти ита ли јан ски 
нови нар и писац у сво јој књи зи, у којој 
каже да од 1.000 фуд ба ле ра и вели ких 
тале на та само један успе. Мој живот ни 
пут и при чу је назвао: „L’ UNI CA BOM-
BA INE SPLO ZA“ – „Једи на бом ба која 
није екс пло ди ра ла“. Испо ста ви ло се 
да је било јако добро што сам ишао 
тежим путем и ника да нисам запо ста-
вљао шко лу - тре ни рао сам фуд бал, 
умо ран дола зио у стан и ноћу учио, 
нисам имао ни минут сло бод ног вре-
ме на. По завр шет ку сред ње шко ле 
упи сао сам факул тет „Poli tec ni co di 
Mila no“, смер „Архи тек тон ско про јек то-
ва ње – град и пеј заж“. Моје оба ве зе су 
поста ле још веће јер су из дру гих 

Нај ва жни је је да
млад човек не кре не 

стран пу ти цом, већ да 
оста не на пра вом путу, 

јер – као што све 
стран пу ти це воде у 
про паст, тако и сви 

путе ви воде ка успе ху, 
ако је човек вре дан и 

жељан успе ха

Борис Војкић са породицом, пријатељима и дипломом у руци

Борис овенчан титулом архитекте
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дело ва све та и држа ва са раз ли чи тих 
кон ти не на та поче ле да сти жу пону де 
да пре ђем у њихо ве клу бо ве. Нисам 
одбио ни један позив. Ноћу сам учио и 
радио про јек те и са фуд бал ских тере-
на по све ту журио у Ита ли ју да пола-
жем испи те. Имао сам мало вре ме на 
да дођем у сво ју земљу, да се видим 
са сво јим роди те љи ма и бра том, међу-
тим, увек сам имао њихо ву вели ку 
подр шку и раз у ме ва ње. Мора ли смо 
да стег не мо срце и они и ја, јер ја сам 
знао шта хоћу а они нису хте ли да ме 
спу та ва ју. Било ми је мно го лак ше кад 
је мој брат Мла ден дошао у Боло њу на 
маги стар ске сту ди је, које је завр шио и 
убр зо и добио посао у Ита ли ји. Тада 
сам добио још већу жељу да и ја завр-
шим факул тет и маги стар ске сту ди је, 
али нисам желео ни да напу стим фуд-
бал. Бора вак у раз ли чи тим земља ма 
иско ри стио сам да упо знам њихо ве 
оби ча је, кул ту ру и нарав но архи тек ту-
ру, сте као сам вели ки број при ја те ља и 
све то се лепо укло пи ло у моје даље 
уса вр ша ва ње. Почео сам да радим 
озбиљ не про јек те који су обја вје ни у 
Фирен ци на 13. држав ном кон гре су 
„Con ven to nazi o na le del l’ar chi te tu ra Ita li-
a na“. У Мила ну сам радио про је кат 
„Expo dopo Expo“, чак сам са пар коле-
га и про фе со ра дошао у Бео град да 
ура ди мо неко ли ко пред ло га за вели ки 
про је кат Град на води „Wor kshop water-
li ving Bel gra de“ - при ча нам Борис сво ју 
и те како поуч ну при чу, и закљу чу је: 

- Нај ва жни је је да млад човек не кре-
не стран пу ти цом, већ да оста не на 
пра вом путу, јер – као што све стран-
пу ти це воде у про паст, тако и сви путе-
ви воде ка успе ху, ако је човек вре дан 
и жељан успе ха – да ли ће бити успе-
шан у фуд ба лу, архи тек ту ри или 
пекар ском зана ту, мање је важно. Када 
сам то схва тио, више нисам патио што 
у фуд ба лу нисам пости гао оно што 
сам можда у почет ку сањао, јер – у 
архи тек ту ри сам пости гао и више него 
што сам смео да сањам. Нарав но, 
нисам напу стио ни пут фуд ба ла - завр-
шио сам Јувен ту со ву ака де ми ју за 
тре не ра и добио лицен цу УЕФА „А“ за 
про фе си о нал ног тре не ра. Поред 
актив ног игра ња тре ни рам и децу у 
омла дин ској шко ли, па ко зна – можда 
неком деча ку помог нем да оства ри 
свој сан, а то је јед на ко важно као када 
оства риш соп стве ни сан.

Нарав но, Борис нам није рекао да је 
недав но дипло ми рао архи тек ту ру са 
оце ном 10+, и да је његов диплом ски и 
мастер рад похва љен као нај бо љи. На 
одбра ни мастер рада било је и неко-
ли ко про фе со ра архи тек ту ре из Бео-
гра да и Црне Горе, пљу шта ле су пону-
де за посао са свих стра на. Ту чиње-
ни цу Борис је пре ћу тао, ваљ да руко-
во ђен посло ви цом: „Добро се само 
хва ли“. Или можда зато што је над гла-
сан буком успе шних про да ва ца магле 
у свим пако ва њи ма и обли ци ма. Због 
мла дих који ту буку слу ша ју из дана у 
дан, вре ди да се чује и Бори сов глас.  

Све тла на Вели ми ро вић

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Још један кру жни ток

ЈП „СРЕМ - ГАС“

Корек ци ја цене гаса

ЛЕГЕТ СКА БИТ КА

Обе ле же на 103. годи шњи ца

УЛУ „ЕСНАФ“

Годи шња изло жба 

Радо ви на изград њи кру жне рас кр сни-
це код Хоро ско па у Срем ској Митро ви-
ци поче ли су у поне де љак, 4. сеп тем бра. 
Њих је истог дана оби шао гра до на чел ник 
Вла ди мир Сана дер, који је том при ли ком 
иста као да ће доћи до изме шта ња посто-
је ће инста ла ци је водо во да, кана ли за ци је, 

теле фо на, стру је и гаса. Када се то завр-
ши, кре ну ће се са асфал ти ра њем. 

Рок за завр ше так ових радо ва је поче так 
новем бра, а сред ства за изград њу обез бе-
дио је Град Срем ска Митро ви ца у сарад-
њи са Путе ви ма Срби је. Вред ност радо ва 
је пре ко 30 мили о на дина ра. С. С.

Над зор ни одбор ЈП „Срем – гас“ донео 
је Одлу ке о про ме ни цене при сту па и 
цене при род ног гаса за јав но снаб де ва-
ње. До корек ци је цена дошло је на осно-
ву пре по ру ке Аген ци је за енер ге ти ку 
Репу бли ке Срби је, а ради прве при ме не 
мето до ло ги је обра чу на. Наи ме, од 1. 
окто бра, пре ма тим Одлу ка ма, потро ша-
чи при род ног гаса у Срем ској Митро ви ци 

пла ћа ће кубик гаса незнат но мање него 
на прет ход ним рачу ни ма. За кате го ри ју 
„Мала потро шња-дома ћин ства“ и „Мала 
потро шња-оста ли“ нова цена изно си 
33,07, уме сто доса да шњих 33,15 дина ра 
по губ ном метру при род ног гаса. За оста-
ле кате го ри је на јав ном снаб де ва њу 
цена енер ген та оста је непро ме ње на.

Т. П.

Про шле субо те, 2. сеп тем бра обе ле-
же на је 103. годи шњи ца од Легет ске бит-
ке. Све ча ност је одр жа на на спо мен 
обе леж ју Легет, а вен це и цве ће поло жи-

ле су број не деле га ци је. Одр жан је пара-
стос за жртве, а у окви ру обе ле жа ва ња 
ове годи шњи це упри ли чен је и кул тур но 
умет нич ки – про грам.

Годи шња изло жба Удру же ња ликов них 
умет ни ка „Еснаф“, пово дом сла ве удру-
же ња Све тог Рафа и ла Шиша то вач ког 
отво ре на је про шле неде ље, 3. сеп тем-

бра у Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“ у 
Срем ској Митро ви ци. Радо ве чла но ва 
УЛУ „Еснаф“ заин те ре со ва на публи ка 
може погле да ти до 20. сеп тем бра. 

СОТ СКО ЈЕЗЕ РО

Поста вље не клу пе
Фон да ци ја „Ана и Вла де Дивац“ дони-

ра ла је Општи ни Шид пик ник клу пе за 
седе ње, које су уз помоћ волон те ра 
невла ди не орга ни за ци је Цен тар за раз вој 

Сре ма поста вље не про шле неде ље на 
Сот ском језе ру. Дона ци ја је реа ли зо ва на 
у окви ру про јек та „Подр шка локал ним 
само у пра ва ма у ван ред ним ситу а ци ја ма“.

Раскрсница код Хороскопа
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ОВАН: По чет ни не у-
спех тре ба да вас 
мо ти ви ше на до дат ну 
упор ност. Ва жно је да 

на пра ви те ли сту при о ри те та или 
да при хва ти те ко ри стан са вет у 
да љој по слов ној ори јен та ци ји. 
Ве о ма сте емо тив но уз не ми ре ни 
али парт нер не же ли да по пу сти 
пред ва шим мол ба ма. Сми сли те 
не ко ал тер на тив но ре ше ње. При-
ја ће вам шет ња или не ка спорт-
ска ак тив ност.

БИК: По ку шај те да се 
дис тан ци ра те пре ма 
осо би ко ја по на вља 
по гре шни при чу. Све 

што чи ни те за по зи тив ном тен-
ден ци јом оста вља до бар ути сак 
на са рад ни ке и по твр ђу је ва шу 
афир ма тив ну уло гу у за јед нич-
ком до го во ру. Бу ди те до вољ но 
ма што ви ти  пла ни рај те не ку но ву 
за ба ву у дво је. Учи ни те ви ше 
не го обич но ка ко би сте оста ви ли 
ути сак и осво ји ли осо бу до ко је 
вам је ста ло.

БЛИ ЗАН ЦИ: Не ма 
по тре бе да се по ве-
де те за ла жним ути-
сци ма о но вим 

по слов ним при ли ка ма. До бро 
про ве ри те раз ли чи те ин фор ма-
ци је и не чи ју уло гу у по слов ној 
са рад њи. По не кад ком плет ну 
си ту а ци ју тре ба по ступ но ана ли-
зи ра ти на ви ше на чи на. Не мо же-
те за ва ра ва ти бли ску осо бу о 
не ким ства ри ма ко је де лу ју као 
по зна та при ча.

РАК: Уко ли ко вам 
не до ста је до бра 
во ља или кон цен тра-
ци ја, пре пу сти те сво-

јим са рад ни ци ма да се ба ве ком-
пли ко ва ни јим за да ци ма ко ји из и-
ску ју ве ћи на пор. Мо ра те има ти 
до бру про це ну  ко мо же да вас 
за ме ни у од лу чу ју ћем тре нут ку. 
Не мој те до зво ли ти свом парт не-
ру пре те ра ну до зу са мо во ље или 
да за не ма ри не ки за јед нич ки 
до го вор ко ји има те.

ЛАВ: Из бе га вај те 
пре те ра но екс по ни-
ра ње у дру штву 
са рад ни ка и не мој те 

при ча ти о ства ри ма ко је пред ста-
вља ју по тен ци јал ну опа сност за 
ва ше по слов но – фи нан сиј ске 
ин те ре се. Увек по сто ји фак тор 
про ме не и из не на ђе ња. Не ма 
по тре бе да на ив но пот це њу је те 
парт не ро ве мо гућ но сти или да се 
су ви ше за но си те за су бјек тив ним 
про це на ма.

ДЕ ВИ ЦА: Ис ку ство 
вас опо ми ње да не 
тре ба ве ро ва ти осо би 
ко ја има нео бич ну 

ре пу та ци ју или за ко ју ва ши 
са рад ни ци го во ре у не ком не га-
тив ном кон тек сту. Од ло жи те 
но ве фи нан сиј ске кал ку ла ци је 
или не ки вид удру жи ва ња под 
сум њи вим окол но сти ма. До бро 
раз ми сли те и не мој те при хва ти ти 
па сив ну уло гу пред во ље ном 
осо бом.

ВА ГА: Упор но по ку ша-
ва те да им пре си о ни ра-
те сво ју око ли ну или 
јед ну ути цај ну осо бу, 

ко ју сте не дав но упо зна ли. Ипак, 
све што чи ни те ви ше под се ћа на 
пре у ве ли ча ва ње или на пре те ра-
но екс по ни ра ње. До успе ха се не 
сти же на лак и јед но ста ван на чин. 
Уме сто да ин тен зив но раз ми шља-
те о не чи јим ма на ма бо ље је да 
озбиљ ни је ана ли зи ра те сво је 
по на ша ње.

ШКОР ПИ ЈА: Не успе-
ва те нај бо ље да пред-
ви ди те не чи ји од го вор 
на за да ту те му или да 

ус по ста ви те до бар од нос у ко му-
ни ка ци ји са са рад ни ци ма. Не 
бу ди те пре ви ше раз ме тљи ви, већ 
на вре ме за тра жи те не чи ју мо рал-
ну или ма те ри јал ну по др шку. 
Во ље на осо ба иг но ри ше ва ше 
иде је и по ку ша ва да вас на ве де на 
сво је пла но ве. При ја ће вам ви та-
мин ска ис хра на.

СТРЕ ЛАЦ: По треб но 
је да од ло жи те не ке 
по слов не до го во ре. 
По вре ме но по сто је 

ства ри ко је зах те ва ју кре а тив но 
раз ми шља ње или фа зу ства ра-
лач ке ин ку ба ци је. За са да има те 
ви ше пи та ња не го за до во ља ва ју-
ћи од го во ра, стр пљи во са че кај те 
на бо љу по слов ну при ли ку. Не 
мо же те да се осло бо ди те емо тив-
ног ути ска о јед ној осо би. Че сто 
раз ми шља те о јед ној осо би.

ЈА РАЦ: Ва ши са рад-
ни ци и при ја те љи има-
ју до бре на ме ре, та ко 
да вас оче ку ју по зи-

тив ни до га ђа ји и успе шни ре зул та-
ти на раз ли чи тим стра на ма. На 
кра ју, по ка жи те ис кре ну за хвал-
ност пре ма сви ма ко ји за слу жу ју 
гест па жње или емо тив не на кло-
но сти. Уко ли ко сте мла ди или сло-
бод ни, не мој те окле ва ти пред осо-
бом ко ја вам упу ћу је емо тив не 
сиг на ле и ис кре не ком пли мен те. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Уко ли ко 
вас при вла че не ке 
та јан стве не или нео-
бич не си ту а ци је мо ра-

те да при хва ти те и од ре ђе ни сте-
пен по слов ног ри зи ка. Не ма раз-
ло га да пре у ве ли ча ва те сво је 
мо гућ но сти или да кр ши те основ-
на пра ви ла о по сло ва њу. Из не над-
ни су срет са јед ном осо бом за вас 
пред ста вља емо тив ни вр ху нац 
али на жа лост то оду ше вље ње 
бр же про ла зи не го што би сте то 
же ле ли.

РИ БЕ: Има те до бру 
про це ну о но вим 
по слов но- фи нан сиј-
ским при ли ка ма. Уме-

те да на мет не те сво је ми шље ње 
пред са рад ни ци ма и до би је те 
по хва ле са раз ли чи тих стра на. 
Ме ђу тим, не же ли те да се за у ста-
ви те на са да шњој по зи ци ји. Осе-
ћа те се као да вам не ко ус кра ћу је 
мо гућ ност но вог из бо ра или емо-
тив ног за до вољ ства. Сме та вам и 
са зна ње да вам не ко ус кра ћу је 
мо гућ ност но вог из бо ра.

VREMEPLOV
6. сеп тем бар

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

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

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

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

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

11. сеп тем бар
1773. Уби јен Шће пан Ма ли, 
ла жни ру ски цар Пе тар III, ко ји 
се на мет нуо Цр но гор ци ма као 
вла дар. То ком вла да ви не, од 
1767, из ми рио пле ме на, увео 
суд, по чео по пис ста нов ни штва 
и имо ви не и по чео да гра ди 
пу те ве. Пре ма пре да њу, убио 
га слу га, мле тач ко-тур ски агент 
по на ло гу ска дар ског па ше.
2001. У са мо у би лач ком на па ду 
оте тим ави о ни ма на Свет ски 
тр го вин ски цен тар у Њу јор ку и 
згра ду Пен та го на у Ва шинг то-
ну по ги ну ло око 3.000 љу ди.

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

HOROSKOP

Сре да, 6. сеп тем бар
(24. ав густ)

Св. свешт му че ник Ев ти хи је; Све-
та му че ни ца Си ра

Че твр так, 7. сеп тем бар
(25. ав густ)

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

Пе так, 8. сеп тем бар
(26. ав густ)

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

Су бо та, 9. сеп тем бар
(27. ав густ)

Пре по доб ни Пи мен Ве ли ки

Не де ља, 10. сеп тем бар
(28. ав густ)

Пре по доб ни Мој сеј Му рин; Преп. 
Са ва Псков ски; Са бор Срп. Све-
ти те ља

По не де љак, 11. сеп тем бар
(29. ав густ)

Усе ко ва ње гла ве Све тог Јо ва на 
Кр сти те ља

Уто рак, 12. сеп тем бар
(30. ав густ)

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

Crkveni
kalendar

• Наш углед у свету стално 
расте. Нема дана да нам 
неко нешто не удели.
• Друштво мртвих песника? 
Знам, ми смо их скинули са 
буџета!
• Тражиш промене?! Хоћеш 
да почнем од твог личног 
описа!?

Са ла та
од па при ка

Са стој ци: па при ке (по ме ша не 
жу те,зе ле не,цр ве не,на ран џа сте) 
1,5 кг, со 2 ка ши ке, уље 200 мл, 
бе ли лук у пра ху 2 ка ши ке, ше ћер 
1 ка ши чи ца, сир ће 4 ка ши ке, 
исец кан пер шу нов лист 3 ка ши ке. 

При пре ма: Па при ке ис пе-
ћи,ољу шти ти,очи сти ти од се ме на 
и исец ка ти на тра чи це.У чи ни ју 
си пај те со, бе ли лук, ше ћер, сир-
ће и пер шу нов лист. До да ти 
па при ке и ле по про ме ша ти да се 
са стој ци сје ди не. Уље за гре ја ти 
до кљу ча ња и пре ли ти пре ко 
па при ка. Још јед ном про ме ша ти 
да па при ка упи је све са стој ке. 
Охла ди ти у фри жи де ру и слу жи-
ти. Са ла та је иде ал на уз све 
вр сте ме са и ку ва них је ла.
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Кр че дин: Фру шко го рац - Цар Урош је од ло же но; Кр ње шев ци: 
Сло га (К) – Пла ни нац 2:0; Но ви Слан ка мен: Ду нав – Бо рац 2:1; 
Ириг: Рад нич ки - Сло га (М) 3:0; Кру ше дол: Кру ше дол – ЧСК 2:2.

Бе о град: Син ђе лић - ТСЦ 0:0; 
Но ви Па зар: Но ви Па зар – Ја го-
ди на 2:1; Кра гу је вац: Рад нич ки 
(К) - ЧСК Пи ва ра 1:0; Зе мун: 
Те ле оп тик – Ме та лац ће игра ти 
у по не де љак; Ин ђи ја: Ин ђи ја – 
Бу дућ ност 1:0;  Ужи це: Сло бо да 
– Ди на мо 1:0; Кру ше вац: Тем-
нић – Бе жа ни ја 3:1; Пи рот: Рад-
нич ки (П) – Про ле тер 1:2.

01. Син ђе лић 3 2 1 0 3:1 7
02. Ди на мо 3 2 0 1 5:2 6
03. Про ле тер 3 2 0 1 5:2 6
04. Ин ђи ја 3 2 0 1 4:3 6
05. Тем нић 3 2 0 1 4:4 6
06. Рад нич ки (К) 3 2 0 1 2:2 6
07. Сло бо да 3 2 0 1 2:4 6
08. Но ви Па зар 3 1 2 0 4:3 5
09. ТСЦ 3 1 2 0 1:0 5
10. Бу дућ ност 3 1 1 1 3:2 4
11. Бе жа ни ја 3 1 0 2 6:6 3
12. Ме та лац 2 0 1 1 0:1 1
13. ЧСК Пи ва ра 3 0 1 2 3:5 1
14. Те ле оп тик 2 0 1 1 2:4 1
15. Рад нич.(П) 3 0 1 2 1:3 1
16. Ја го ди на 3 0 0 3 1:4 0

Зре ња нин: Рад нич ки (З) - 
Брат ство 1946 0:1; Но ви 
Ба нов ци: Омла ди нац - Бач ка 
1901 3:1; Бе о чин: Це мент - 
Рад нич ки (СМ) 2:0; Ку ла: Оџа ци 
– Же ле зни чар 1:0; Бе чеј: Бе чеј 
1918 – Ду нав 3:1; Пан че во: 
Ди на мо 1945 - Рад нич ки (Ш) 
5:0; Но ви Сад: Цр ве на Зве зда 
- Рад нич ки (НП) 3:1; Бач ки 
Ја рак: Мла дост (БЈ) – Бо рац 
1:3.

01. Бе чеј 1918 3 3 0 0 13:2 9
02. Бо рац 3 3 0 0 9:2 9
03. Омла ди нац 3 3 0 0 7:1 9
04. Оџа ци 3 3 0 0 6:3 9
05. Брат ство 3 2 1 0 4:1 7
06. Це мент 3 2 0 1 6:4 6
07. Рад ни. (З) 3 2 0 1 4:2 6
08. Ди на мо 3 1 0 2 6:3 3
09. Мла д. (БЈ) 3 1 0 2 5:6 3
10. Же ле зни чар 3 1 0 2 2:3 3
11. Ц. Зве зда 3 1 0 2 4:9 3
12. Рад ни. (НП) 3 1 0 2 2:7 3
13. Бач ка 1901 3 0 1 2 2:6 1
14. Ду нав 3 0 0 3 4:8 0
15. Рад ни. (СМ) 3 0 0 3 1:7 0
16. Рад ни. (Ш) 3 0 0 3 3:14 0

Бе ле гиш: По ду на вац - Хај дук 
(Д) 2:0; Чу руг: Хај дук (Ч) – Сла-
ви ја 2:1; Каћ: Ју го вић – Ка бел 
1:2; Ла ћа рак: ЛСК - Хај дук (Б) 
3:1; Шај каш: Бо рац (Ш) – Је дин-
ство 1:1; Но ви Сад: Ин декс – 
Ку пи но во 2:0; Ер де вик: Сло га 
(Е) - Сло га (Т) 4:1; Но ви Сад: 
Бо рац (НС) – Сре мац 3:0.

До њи То вар ник: Сло бо да - 
Бо рац (М) 2:0; Ру ма: Пр ви Мај 
– ПСК 2:1; По пин ци: На пре дак 
– Ру дар 0:3; Кле нак: Бо рац (К) 
– Ја дран 2:0; Ада шев ци: Гра-
ни чар 1923 – Бу дућ ност 2:1; 
Хрт ков ци: Хрт ков ци – Под ри-
ње 0:1; Ин ђи ја: Же ле зни чар – 
Сло вен је пре ки нут; Љу ко во: 
Љу ко во – Пар ти зан 2:1.

01. Пр ви Мај 3 3 0 0 10:2 9
02. Бо рац (К) 3 3 0 0 9:3 9
03. Сло бо да 3 3 0 0 6:0 9
04. Же ле зн. 2 2 0 0 5:0 6
05. Под ри ње 3 2 0 1 4:3 6
06. Гра ни чар 3 1 1 1 5:5 4
07. На пре дак 3 1 1 1 2:3 4
08. ПСК 3 1 0 2 3:5 3
09. Бо рац (М) 3 1 0 2 3:5 3
10. Ру дар 3 1 0 2 3:6 3
11. Љу ко во 3 1 0 2 3:6 3
12. Сло вен 2 0 2 0 4:4 2
13. Хрт ков ци 3 0 2 1 3:4 2
14. Пар ти зан 3 0 1 2 3:6 1
15. Ја дран 3 0 1 2 1:6 1
16. Бу дућ ност 3 0 0 3 2:8 0

Обреж: Гра ни чар (О) – Фру-
шко го рац је пре ки нутл; До њи 
Пе тров ци: До њи Пе тров ци - 
Би кић Дол 1:0; Жар ко вац: 
На пре дак – По лет 2:1; Чал ма: 
Сло га – Бре стач 4:2; Ку змин: 
Гра ни чар (К) – Мла дост 1:4; 
Срем ска Ми тро ви ца: Ми трос 
– Сло бо да 2:2; Ви шњи ће во: 
Хај дук - Фру шка Го ра 2:2; Рав-
ње: Зе ка Бу љу ба ша - До њи 
Срем 2015 3:1.

01. Сло га (Е) 3 3 0 0 10:1 9
02. Је дин ство 3 2 1 0 11:4 7
03. По ду на вац 3 2 1 0 7:3 7
04. Ка бел 3 2 1 0 6:4 7
05. Хај дук (Ч) 3 2 0 1 4:2 6
06. Хај дук (Д) 3 2 0 1 2:2 6
07. Бо рац (Ш) 3 1 2 0 6:3 5
08. Ин декс 3 1 1 1 3:2 4
09. Сло га (Т) 3 1 1 1 3:5 4
10. ЛСК 3 1 1 1 6:10 4
11. Хај дук (Б) 3 1 0 2 4:6 3
12. Бо рац (НС) 3 1 0 2 3:5 3
13. Ку пи но во 3 0 1 2 2:7 1
14. Сре мац 3 0 1 2 1:6 1
15. Ју го вић 3 0 0 3 3:7 0
16. Сла ви ја 3 0 0 3 1:5 0

Ја ме на: Гра ни чар – На пре-
дак 0:4; Ги ба рац: Син ђе лић - 
ОФК Ба чин ци 1:1; Ер де вик: 
Ер де вик 2017 - ОФК Бин гу ла 
1:1; Шид: Јед но та – Омла ди нац 
2:3; Мо ро вић: Је дин ство - 
Је дин ство (Љ) 6:2; Бер ка со во: 
Сре мац - Оби лић 1993 0:4.

01. Оби лић 3 3 0 0 10:3 9
02. На пре дак 3 2 1 0 9:4 7
03. Ер де вик 3 2 1 0 5:1 7
04. Је дин ство 3 2 0 1 8:5 6
05. ОФК Ба чин. 3 1 2 0 10:4 5
06. Син ђе лић 3 1 2 0 6:3 5
07. Јед но та 3 1 0 2 10:7 30
08. Омла ди нац 3 1 0 2 4:9 3
09. Гра ни чар 3 1 0 2 4:12 3
10. ОФК Бин гу . 3 0 2 1 3:5 2
11. Сре мац 3 0 0 3 3:9 0
12. Је дин . (Љ) 3 0 0 3 2:12 0

Ша трин ци: 27.Ок то бар – 
Сре мац 2:2; Гра бов ци: Гра ни-
чар - Је дин ство (Ру) 1:2; Не ра-
дин: Вој во ди на – По лет 1:2; 
Сте ја нов ци: Бо рац – Фру шко-
го рац 3:3; Кра љев ци: Је дин-
ство (К) - Је дин ство (П) 1:0; 
Во гањ: Сло га – Мла дост 9:2.

01. Сло га 2 2 0 0 17:2 6
02. По лет 2 2 0 0 7:1 6
03. Је дин . (К) 2 2 0 0 6:0 6
04. Је дин. (Ру) 2 2 0 0 5:3 6
05. Фру шко г. 2 1 1 0 7:3 4
06. Је дин. (П) 2 1 0 1 6:3 3
07. Сре мац 2 0 1 1 4:5 1
08. Бо рац 2 0 1 1 5:9 1
09. 27-Ок то бар 2 0 1 1 2:10 1
10. Вој во ди на 2 0 0 2 1:6 0
11. Гра ни чар 2 0 0 2 1:7 0
12. Мла дост 2 0 0 2 2:14 0

Ре зул та ти од и гра них утак ми-
ца 1.ко ла ОФЛ Пе ћин ци: Пр хо-
во: Мла дост – Сло вен 3:0; Аша-
ња: Ка ме ни – Сре мац 0:2; Су бо-
ти ште: Ви тез – Шу мар 1:3; 
Ши ма нов ци: Хај дук 1932 – Лвац 
4:1; Срем је био Сло бо дан.

01. Д. Пе тров ци 3 3 0 0 14:0 9
02. На пре дак 3 3 0 0 11:3 9
03. Мла дост 3 2 0 1 8:6 6
04. Сло га 3 2 0 1 6:4 6
05. Гра ни ч. (О) 2 2 0 0 5:3 6
06. Хај дук 3 1 2 0 8:5 5
07. Фру шко . 2 1 1 0 4:1 4
08. До њи Срем 3 1 1 1 6:5 4
09. Сло бо да 3 1 1 1 6:6 4
10. Ф. Го ра 3 1 1 1 6:6 4
11. Ми трос 3 1 1 1 6:7 4
12. З.Бу љу ба ша 3 1 1 1 5:6 4
13. По лет 3 0 0 3 4:8 0
14. Би кић Дол 3 0 0 3 0:5 0
15. Гра ни чар (К) 3 0 0 3 3:10 0
16. Бре стач 3 0 0 3 2:19 0

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ШИД

ОФЛ РУ МА – ИРИГ

МЕЂУОПШТИНСКА 
ЛИГА СРЕМ

СРЕМ СКА 
ЛИ ГА

OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ПЕЋИНЦИ

ОФЛ ИН ЂИ ЈА – СТА РА ПА ЗО ВА

ЈЕЗЕ РО У СУБО ТИ ШТУ

Уло вље но 360
кило гра ма шара на

На два де сет че тво ро ча-
сов ном так ми че њу у 
пеца њу шара на, које је 

26. и 26. авгу ста у орга ни за-
ци ји Удру же ња рибо ло ва ца 
Доњи Товар ник одр жа но на 
језе ру у Субо ти шту, девет 
еки па је уло ви ло укуп но 
359,118 кило гра ма шара на, 
а прву награ ду за нај ви ше 
укуп но уло вље не рибе осво-
јио је КТ(карп тим) „Ресник“ 
која је уло ви ла укуп но 81,445 
кило гра ма шара на. Дру го 
место осво јио је КТ „Гво зде-
на папри ка“ са 79,348 кило-
гра ма, док је тре ће место 

при па ло КТ „Карп ма ниа“ са 
укуп но 54,215 кило гра ма 
уло вље ног шара на.

КТ „Гво зде на папри ка“ оки-
тио се са још две награ де – 
бре стач ка еки па је одне ла 
пеха ре за нај ве ћи и нај ма њи 
поје ди нач ни улов. Нај ве ћи 
упе ца ни шаран био је тежак 
5,2 кило гра ма, а нај ма њи 
улов је био тежак 2,165 кило-
гра ма.

Током 24 сата так ми че ња 
упе ца но је укуп но 108 при-
ме ра ка шара на, чија про сеч-
на тежи на је изно си ла 4,5 
кило гра ма.

БИЦИ КЛИ ЗАМ

Мара тон у Шиду
У орга ни за ци ји Бици кли стич ког клу ба „Јед но та“ из 

Шида и Бици кли стич ког саве за Вој во ди не одр жан је про-
шле субо те, 2. сеп тем бра МТБ мара тон Првен ство Вој-
во ди не. Мара тон се возио на рела ци ји Шид – Липо ва ча.
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КАРА ТЕ КАМП ЛЕТЕН КА 2017.

При пре ме за
нова так ми че ња

Фру шка гора била је у овим лет њим 
дани ма пра ва оаза где су се оку пи ли 
кара ти сти из Мађар ске, Сло ве ни је, 
Босне и Хер це го ви не и Срби је. Повод 
за оку пља ње је интер на ци о нал ни 
кара те семи нар којим је руко во дио 
про фе сор Душан Дачић, носи лац 
црног поја са 9. дан. У струч ном тиму 
који је руко во дио семи на ром био је и 
тре нер Кара те клу ба „Сир ми јум“ из 
Срем ске Митро ви це Ста ни слав Рако-
вић, носи лац црног поја са 7. дан. Циљ 
семи на ра је био еду ка ци ја так ми ча ра, 
тре не ра и суди ја о савре ме ним кре та-
њи ма и погле ди ма на кара те спорт у 
све ту. Уве жба ва ли су се нови еле мен-
ти за бор бе и кате за наред на так ми че-
ња а наро чи то је обра ђен рад на фоку-
се ри ма, гума ма и оста лим рекви зи ти-
ма. Тре нин зи су одр жа ва ни три пута 
днев но што је ство ри ло могућ ност за 
пуно нових сазна ња о кара те спор ту. 
На овим при пре ма ма је уче ство ва ло 
12 так ми ча ра из Кара те клу ба „Сир ми-
јум“. 

На кра ју семи на ра је одр жа но пола-
га ње за уче нич ка и мај стор ска зва ња у 
кара те спор ту. За уче нич ке поја се ве су 
из „Сир ми ју ма“ пола га ли и успе шно 
поло жи ли: за зеле ни дру ги појас Вук 
Петро вић, за пла ви први Еми ли ја Цве-
те нић и Игор Спа хић, за пла ви дру ги 
Вања и Ђор ђе Гру јић и Лазар Мати је-
вић. За црни појас поло жи ли су Мили-
ца Бала нац, Вла ди мир Пашић и Јован 
Лопа тић. 

Семи нар су поха ђа ли и наши вео ма 
успе шни так ми ча ри који сле де ће годи-
не пола жу за црни појас: Ана ста си ја 
Павле шин, Мии ца Крстић и Мили ца 
Кузми нац. 

- Овим путем чести та мо свим так ми-
ча ри ма Сир ми ју ма, као и оста лим уче-
сни ци ма, који су успе шно поло жи ли 
испит за виша зва ња у кара те спор ту и 
уче ство ва ли на семи на ру – наво де из 
клу ба. С. Р.

КАЈАК КЛУБ „ВАЛ“

Нове меда ље
Прет про шлог викен да на бач ко па ла-

нач ком језе ру Тиква ра одр жа но је 
Првен ство Срби је у мини каја ку које 
обу хва та так ми ча ре узра ста до 13 
годи на а так ми чи ло се у мини јед но се-

ди ма (МК-1), дво се ди ма (МК-2) и 
четво ро се ди ма (МК-4). 

Под мла дак „Вала“ је на послед њем 
так ми че њу мини каја ка закљу чио 
успе шну сезо ну са нових пет меда ља, 
то јест злат ном, сре бр ном и три брон-
за не, а све под вођ ством тре не ра Иго-
ра Доше на и Нена да Коси је ра. У екип-
ном порет ку Кајак клуб „Вал“ је зау зео 
5. место.

Прва ци Срби је су поста ли Алек сан-
дар Јова но вић и Јован Рад ма но вић у 
дво се ду на 500 мета ра за 2004. годи-
ште, а у истој дисци пли ни у кон ку рен-
ци ји 2005. годи шта вице пр ва ци су 
Стра хи ња Фили по вић и Миха и ло Жив-
ко вић. Тре ћа места су осво ји ли Ната-
ша Лау ше вић и Мар ко Пепел че вић у 

јед но се ди ма на 1000 мета ра за 2007. 
годи ште, као и дво сед Луна Нова ко вић 
и Алек сан дра Сто ја но вић на 500 мета-
ра у истом годи шту.

Првен ство Срби је за ста ри је кате го-
ри је одр жа ће се на бео град ској Ади 
Циган ли ји од 7. до 10. сеп тем бра.

 Б. З.

ШАХОВ СКА ПРВА ЛИГА
СРБИ ЈЕ У РУМИ

За прва ка Срби је 
бори се 12 еки па

Так ми че ње Прве лиге Срби је у шаху 
за мушкар це запо че ло је 1. сеп тем бра 
у рум ском хоте лу „Парк“ где ће се 
мече ви нај бо љих еки па Срби је игра ти 
до 11. сеп тем бра, када се ово го ди-
шње так ми че ње завр ша ва и када ће 
се сазна ти ко су нај у спе шни ји шахи-
сти за ову сезо ну.

Први потез на так ми че њу је пову као 
пред сед ник рум ске оптши не Сла ђан 
Ман чић. 

- Ми смо ово дома ћин ство, зајед но 
са Шах клу бом „Сло вен“ са задо вољ-
ством при хва ти ли и нов ча но помо гли. 
Мисли мо да је и ово јед на лепа про-
мо ци ја наше општи не у спорт ском, 

али и у сва ком дру гом сми слу. Сви ма 
желим пуно успе ха у так ми чар ском 
делу, али и да се исто вре ме но лепо 
осе ћа ју у нашем гра ду - рекао је пред-
сед ник Ман чић.

Рум ска локал на само у пра ва је и 
покро ви тељ шахов ског над ме та ња а 
за орга ни за ци ју је издво је но 300.000 
дина ра.

У Руми ће се за титу лу нај бо ље 
бори ти 12 еки па из Срби је. Над ме та ће 
се укуп но 110 так ми ча ра, од чега 44 
веле мај сто ра и чети ри репре зен та тив-
ца Срби је. 

Руму ће на овом так ми че њу пред-
ста вља ти Шахов ски клуб „Сло вен“, 
који је и члан нај ја чег ран га так ми че-
ња. Поред дома ћи на ту су још еки пе 
„Омла ди нац“ Нови Банов ци, „Јели ца“ 
Гора чи ћи, „Све то зар Гли го рић“ Пан че-
во, „Црве не зве зда“ Бео град, „Наф та-
гас“ Еле мир, „Југо вић“ Каћ, „Сло га 
Тудис “ Кра ље во, „Ита ка“ Бео град, 
еки па из Пара ћи на , Ново сад ски шах 
клуб и „Све ти Нико лај“ Ваље во.

Рат ко Пижу ри ца, в.д. пред сед ник 
Шахов ског саве за Срби је рекао је да 
је дома ћин већ првог дана пока зао 
орга ни за ци о ну кла су и да ће се неиз-
ве сни мече ви игра ти у врхун ским 
усло ви ма.

- Посто ји више еки па које ће се 
бори ти за титу лу нај бо ље у Срби ји. 
Може мо рећи да пет или шест еки па 
има под јед на ке шан се да дође до 
пеха ра, док ће се пар еки па бори ти за 
опста нак. Ово го ди шње так ми че ње у 
Руми ће бити заи ста ква ли тет но. То 
гаран ту ју нај бо љи срп ски шахи сти 
који су допу то ва ли у Руму, али и 
чиње ни ца да вели ки број еки па у сво-
јим саста ви ма има про ве ре не интер-
на ци о нал це. Оче ку је нас неиз ве сно 
так ми че ње у Руми - сма тра Рат ко 
Пижу ри ца. 

РУМ СКИ ПОЛУ МА РА ТОН

Захвал ни це
за подр шку

За све оне који су помо гли да први 
Рум ски полу ма ра тон про ђе без већих 
про бле ма, Спорт ски савез Руме, као 
орга ни за тор,  при ре дио је скром ну 
све ча ност на који ма су им доде ље не 
захвал ни це. У име Спорт ског саве за 
њих је поздра вио Милош Мар ко вић, 
гене рал ни секре тар и изра зио наду 
да ће на истом послу бити и наред не 
годи не.  С. Џ.
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АТЛЕТ СКИ КЛУБ „СИР МИ ЈУМ“

Огњен Деспић дру ги у Новом Саду
У поне де љак 28. авгу ста на 

ста ди о ну „Кара ђор ђе“ у 
Новом Саду одр жа но је 

ново фор ми ра но так ми че ње под 
нази вом „Вели ка награ да Срби је“ 
на ком су насту пи ли нај бо љи 
атле ти ча ри наше земље. 

Атлет ски клуб „Сир ми јум“ имао 
је чети ри сво ја пред став ни ка, два 
у мушкој и два у жен ској кон ку рен-
ци ји. Ната ша Жива но вић зау зе ла 
је 3. место у трци на 1.500 мета ра, 
док је Ива на Тадић била одмах 
иза ње на четвр тој пози ци ји. 
Нема ња Јор гић је зау зео дру го 
место у трци на 100 мета ра, а 
прво место му је изма кло за јед ну 
сто тин ку у фото фи ни шу. 

Нај при јат ни је изне на ђе ње при-
ре дио је мла ђи јуни ор Огњен 
Деспић у дисци пли ни баца ња 
копље. Наи ме Огњен је зау зео 
дру го место сјај ним хицем од 
53,85 мета ра, што је његов нови 
лич ни рекорд за гото во шест мета-
ра са копљем од 800 гра ма, чиме 
је наја вио да је пред њим све тла 
будућ ност, пре но си тре нер Сло бо-
дан Маца но вић.

Сло бо дан Маца но вић и Огњен Деспић

АТЛЕТ СКИ КЛУБ „СРЕМ“

Успе шни на дома ћим првен стви ма
Током викен да атле ти-

ча ри „Сре ма“ су насту-
пи ли на два так ми че-

ња. На Првен ству Вој во ди не 
за мла ђе пио ни ре и пио нир-
ке одр жа ном у Новом Саду 
у субо ту 2. сеп тем бра чла-
но ви АК „Срем“ осво ји ли су 
шест меда ља – две злат не, 
јед ну сре бр ну и три брон за-
не. 

Нај у спе шни ја је била Ксе-
ни ја Зора но вић, која је побе-
ди ла у трци на 60 мета ра 
сво јим новим лич ним рекор-
дом (8,31 с) и осво ји ла брон-

за ну меда љу у дисци пли ни 
баца ње кугле (2кг) резул та-
том 9,35 мета ра. Мила Миљ-
ко вић је побе ди ла у баца њу 
кугле са пре ба че них 11,11 
мета ра, док је у баца њу вор-
тек са била четвр та са 46 
мета ра. Сре бр ну меда љу на 
600 мета ра осво ји ла је Мила 
Марин ко вић резул та том 
1:45,79, док је у истој трци 
Тама ра Чонић била једа-
на е ста резул та том 2:12,21. 
Брон за ну меда љу у трци на 
800 мета ра осво јио је Андреј 
Јок си мо вић резул та том 

2:28,72. Брон зом се оки тио и 
Ђор ђе Топић који је вор текс 
бацио на даљи ну од 51,60 
мета ра. Четвр то пла си ра-
на на 300 мета ра била је са 
46,89 секун ди Иво на Лајић. 
У ско ку у даљ из зоне одско-
ка резул та том 4,67 мета ра 
Мила на Симић је осво ји ла 
пето место а исти пла сман 
оства ри ла је и у баца њу 
кугле даљи ном 7,49 мета ра. 
Пето пла си ра ни је био и Вук 
Шуман у трци на 60 мета-
ра резул та том 8,17 секун-
ди. Милош Мак си мо вић је 

у баца њу кугле био четвр ти 
док је у баца њу вор тек са 
осво јио сед му пози ци ју.

На екип ном првен ству 
Срби је за ста ри је пио нир-
ке жен ска еки па „Сре ма“ 
осво ји ла је четвр то место 
од једа на ест при ја вље них 
еки па. Сре ми це су так ми-
че ње завр ши ле само један 
бод иза тре ће пла си ра них 
пио нир ки шабач ког АШК 
„Тем па“. Побе ди ле су атле-
ти чар ке бео град ског Пар-
ти за на које су има ле исти 
број бодо ва као ново сад ска 
„Вој во ди на“, а побе да је при-
па ла црно-белим девој ка ма 
захва љу ју ћи већем бро ју 
осво је них првих места. 

Еки пу „Сре ма“ чини ле су 
Ања Лајић (80м пре по не, 
скок у даљ, 4x100м), Ксе ни ја 
Зора но вић (100м, 4x100м), 
Жељ ка Позна но вић (скок 
у вис, 4x100м), Ната ли-
ја Крстић (баца ње кугле), 
Иво на Лајић (300м), Мила 
Марин ко вић (600м), Мила 
Миљ ко вић (баца ње копља), 
Сара Бер ток (1500м), Мила-
на Симић (4x 100м).

Д. М.
Атле ти ча ри „Сре ма“
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29 ГОДИ НА СЕ МИТАР КАСАП СКИ И ОБРАД ГАЧИЋ КЛА ДЕ НА СВО ЈЕ КЛУ БО ВЕ

Вечи ти рива ли и добри дру га ри
Ири жа ни Митар Касап ски 

(63) и Обрад Гачић (46), 
два де сет девет годи на се 

кла де ко ће одне ти побе ду на 
вечи том дер би ју изме ђу Црве не 
Зве зде и Пар ти за на. Ско ро три 
деце ни је они у истом ресто ра ну 
„Код риба ра“, пла ћа ју ручак, једу 
исто јело, али утак ми цу ника да 
нису гле да ли зајед но, ни пре ко 
теле ви зиј ског пре но са, а ни на 
ста ди о ну. Жеља им је како кажу, 
да сле де ће годи не на јуби леј, 
осе те нави јач ку еуфо ри ју, и овај 
пут Обрад пру жа руку твр де ћи 
да ће их први Пар ти зан позва-
ти на дер би, док Митар оче ку је 
Зве здин под виг.

Све је поче ло дав не 1988. 
годи не, када се тада као седам-
на е сто го ди шњак и омла ди нац 
у Фуд бал ском клу бу „Рад нич ки“ 
Ириг, Обрад зва ни Гале опкла-
дио са Митром, да ће у тада-
шњој утак ми ци титу лу шам пи о-
на поне ти црно - бели.

- Ни мање, ни више, у ручак 
се кла ди мо, иако тада нисам 
имао стал на при ма ња. На моју 
жалост Пар ти зан је изгу био. 
Ско ро две неде ље сам издва јао 
паре од џепар ца, како бих могао 
да пла тим изгу бље ну опкла ду – 
при се ћа се кроз осмех Обрад, 
који каже да му тих наред них 
неко ли ко годи на није баш ишло 
за руком.

- Зве зда у тада шњој СФРЈ је 
била јака, годи шње сам морао 
Митру да пла тим по три, чети ри 
руч ка - тешка срца при зна је овај 
Пар ти за но вац.

А Митар или у наро ду познат 
као Баћа, имао је стр пље ња да 

чека и чека, и како твр ди све 
руч ко ве му је ривал испла тио.

- Када је нере ше но онда пла-
ћа мо по пола, али више волим 
кад он пла ћа – трља руке дели-
ја, који је оче ки вао да ће тако 
бити и при ли ком послед њег 
дер би ја. Мада сада Гале није 
у шкрип цу, када се пре чети-
ри годи не оти снуо у Немач ку и 
тамо запо слио.

Иако су нави ја чи два ривал-
ска тима, како нагла ша ва ју 
ника да се нису посва ђа ли због 
утак ми це.

- Када Зве зда изгу би, онда 
неће да се јави на теле фон. Ја 
га позо вем на фик сни и кажем 
њего вој супру зи да ми тре-

ба Митар јер ми се прска ли ца 
поква ри ла, јер ради као сер ви-
сер. Она жена нарав но сма тра 
да у кући тре ба сва ки динар, и 
одмах му да везу. Кад чује мој 
глас, тотал но полу ди, поч не да 
виче – каже Обрад, док Митар 
потвр ђу је њего ву при чу.

За свих ових, ско ро три де сет 
годи на коли ко су руч ко ва поје-
ли у ресто ра ну, ни газда Ђор ђе 
Анђић не може да избро ји. Али 
кад их угле да на вра ти ма лока ла 
већ уна пред зна шта да спре ма.

- Обрад једе рибу, а Митар 
јело са рошти ља. Митар и даље 
пије само кока-колу, док је Гале 
прво пио соко ве, а сада вино - 
каже газда Ђор ђе, ста вља ју ћи 

раки ју на сто, у фла ши са зна-
ком Пар ти за на, наздра вља ју ћи.

- Е, да сам знао да је газда 
гро бар, сигур но не би иза бра-
ли овај локал, већ неу трал ног 
уго сти те ља – уз опа ску вели 
Митар.

Међу тим и да су хте ли, сигур-
но да у њему не би про сла ви ли 
толи ке годи не дру же ња, јер у 
Ири гу и нема више ресто ра на 
са толи ком дугом тра ди ци јом.

- Ако бог да сле де ће годи не, 
сла ви мо 40 годи на посло ва-
ња. Било је лоших, а било је и 
добрих годи на, сачу ва ли смо 
госте и то је вео ма важно у овом 
послу - вели газда Ђор ђе.

С. Костић

РУКА РУЦИ: Обрад Гачић и Митар Касап ски


