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ИЗЛОЖБА ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација“

Митровачки затвор
лидер у пољопривреди
М

инистар пољопривреде Бранислав Недимовић отворио је
прошле суботе, 2. септембра
Изложбу домаће пољопривредне механизације, коју су заједнички организовали Казнено поправни завод Сремска Митровица – производна јединица
Дубрава, Град Сремска Митровица,
Агенција за рурални развој и Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде.
Домаћа пољопривредна механизација била је изложена на платоу преко пута Хиподрома, а за купце су били
обезбеђени и сајамски попусти. На
изложби су представљене пољопривредне машине које се производе у
митровачком затвору, као и производи
из области пољомеханизације 17 домаћих компанија.
Управник КПЗ у Сремској Митровици Александар Алимпић нагласио је
да је изложба, која је прва манифестација такве врсте у неком од завода у
систему извршења кривичних санкција
у Србији, подршка растућој привреди
Србије и да наредне године тај завод
планира да прошири спектар производа и да организује Сајам пољопривреде.

– Када сам пре две године постављен
за управника КПЗ Сремска Митровица
имао сам визију у ком правцу ова установа треба да се развија. Имао сам
велику жељу, добру вољу и спремност
да уложим много рада и труда да би та
визија постала стварност. Сада један
део те визије постао стварност. Ово је
само увертира јер наредне године планирамо да проширимо спектар производа који ће се производити у погонима
КПЗ – истакао је Алимпић.
Отварању манифестације присуствовала је и министарка правде Нела Кубуровић, која је истакла да је изложба још
један показатељ да је КПЗ у Сремској
Митровици у потпуности производно
оријентисан и да може да стане раме
уз раме са другим произвођачима.
- Завод је на време препознао значај
пољопривреде и давно се на тржишту
позиционирао својим, сада већ свуда
препознатљивим производима попут
Дубравиних приколица и дрљача. Ови
производи завода нису само познати на
домаћим просторима, већ и у региону, а
ускоро ће бити присутни и на тржишту
Европске уније - нагласила је Кубуровић.
Министар Недимовић је најавио да

Приходи затвора расту
Министарка Кубуровић је истакла да се
у митровачком затвору обављају и металостругарски радови, да је развијена дрвна и пољопривредна производња и да
посебно треба истаћи рад штампарије и
да је све то допринело да укупни приходи
те установе у последње три године расту.
- Они су у 2014. години износили скоро 280 милиона динара, а у 2016. години
преко 344 милиона динара. Верујем да
ће на крају ове године они износити још

више - истакла је министарка правде.
Кубуровић је рекла и да константни
приходи нису једини позитивни пример
доброг управљања у том заводу и да треба истаћи да се велика пажња посвећује програмима третмана и поступању са
осуђеним лицима, који могу да заврше
обуке за занате и да заврше основну и
средњу школу, без навођења података
да је диплома стечена током издржавања
казне.

ће држава у наредном периоду подржати производњу домаће механизације
и нагласио да је ова изложба још један
покушај да се издигне пољопривредна
механизација Србије на место које јој
припада, нарочито ако се има у виду
да се у тој грани индустрије у последњих 20-30 година бележи стагнација и
да постоји озбиљан проблем у погледу
производње трактора и друге механизације.
- Свих ових 18 произвођача који се
овде налазе су доказ да је могуће оживети ову врсту индустрије. Ми ћемо у
наредном периоду подстицати домаћу
механизацију – изјавио је Бранислав
Недимовић и подсетио да је анализа
Светске банке од пре неколико дана
показала да постоје четири сектора
у коме Србија може постићи још већу
вредност и већи искорак и да су ту
поред аутомобилске и металске, и прехрамбена и дрвнопрерађивачка индустрија.
рема речима директора Агенције
за рурални развој Града Сремска
Митровица Петра Самарџића,
циљ организовања ове изложбе јесте
да се на једном месту окупи што већи
број домаћих произвођача пољомеханизације, те да се кроз фаворизовање
домаће индустријске производње и
домаће привреде у овој области подигне ниво њихове конкурентности.
- Желимо да уверимо наше пољопривреднике да по врло повољним ценама
могу да купе пољопривредну механизацију која често има боље карактеристике од увозних машина. План је да ово
постане стална поставка, где ће током
године пољопривредници долазити да
погледају и испробају механизацију –
изјавио је Самарџић.
Б. Селаковић
Фото: Ж. Петрас
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Те-ве пољопривреда
Нико се не сећа предака
надничара, углавном се сви
сећају како је то 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

О

божавам 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 ватиканскокоминтерновска 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.
едино 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 неком другом, садашњим сељацима сигурно не, тако
да уопште неће морати да се нервирају. Кад већ не знају како
се то ради, боље и да се не петљају. Има ко зна.
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Мање запослених
у јавном сектору

Заседање митровачког парламента

О

дборници Скупштине Града
Сремска Митровица су на сед
ници која је одржана првог сеп
тембарског дана усвојили одлуку о
максималном броју запослених на нео
дређено време у јавном сектору Града
Сремска Митровица за 2017. годину.
Према овој одлуци, максималан број
стално запослених може да буде 986,
што је мање у односу на претходну
одлуку којом је било предвиђено 1.010
запослених на неодређено време.
Према речима начелника Градске
управе за опште и заједничке послове
Мирослава Јокића, неће доћи до отпу
штања у јавном сектору, јер је природ
ним одливом већ дошло до смањења
броја стално запослених.

- Ова локална самоуправа је водила
рачуна и рационално користила упра
жњена радна места. Неће бити отпу
штања – изјавио је Јокић.
Градоначелник Владимир Санадер
је рекао да је локална самоуправа у
претходне две и по године успела да
смањи сталан број запослених за 40.
- Наша одлука је у складу са репу
бличком одлуком и успели смо да наш
јавни систем прилагодимо новом броју.
То значи да смо у претходном перио
ду са 1.010 тај број свели на 970 стал
но запослених. Добијамо стално нове
надлежности, уводимо нове социјалне
услуге локалног типа и са постојећим
бројем људи ради се обимнији посао –
рекао је градоначелник.

Одборничка питања
Као и на крају сваког скупштинског
заседања шеф опозиционе одборнич
ке групе „За бољу Митровицу“ Алек
сандар Продановић поставио је неко
лико одборничких питања. Њега је
занимало да ли је одбачена пријава
Борислава Бабића на конкурс за
директора ЈКП „Водовод“, с обзиром
на то да не испуњава услове конкур
са. Како Продановић наводи одбачена
је пријава Драгана Јовановића, који
има искуства у руковођењу јавним
предузећем за разлику од Бабића.
Такође је Продановића занимало
колико је коштала изградња отвореног
игралишта за рекреацију поред ПСЦ
Пинки. Oн је упутио и питање директо
ру Дома здравља др Владимиру Луки
ћу због чега шест лекара иако су им

одобрене специјализације и субспе
цијализације ипак неће ићи на исте?
Радивој Добрњац из Српске ради
калне странке је в.д. директора „Водо
вода“ Борислава Бабића питао следе
ће:
– Становници насеља Гај у Манђе
лосу имају проблем са водом. Тамо
водоводна мрежа постоји, али је у јако
лошем стању, па поједине куће уоп
ште немају воде, а рачуни редовно
стижу. Постоји ли могућност да се овај
проблем узме у разматрање како би
се решио у најкраћем року? Постоји
ли могућност да се отклоне кварови,
замени оштећени део мреже и да се
испита ситуација око дивљих при
кључка? – била су питања Радивоја
Добрњца.

На дневном реду скупштинског
заседања нашло се и неколико одлу
ка везаних за доношење или израду
планова детаљне регулације (ПДР).
Усвојена је одлука о доношењу Пла
на детаљне регулације блока између
улица Булевар Константина Великог,
Насеља Стари мост, Улице Босут
ски пут и Улице Ђуре Даничића, као
и одлуке о изради ПДР локалитета
„Летенка“ на Фрушкој гори, изради ПДР
акумулације „Врањаш“ у к.о. Манђе
лос и к.о. Гргуревци, изради ПДР ком
плекса за изградњу енергане и фарме
свиња у к.о. Засавица 1 и израде ПДР
секундарног центра „Радиначки пут“ у
Сремској Митровици.
– На иницијативу приватног инвести
тора, који је желео да направи тржни
центар на простору некадашње фабри
ке 1. новембар урађен је План детаљ
не регулације блока између улица
Булевар Константина Великог, Насеља
Стари мост, Улице Босутски пут и Ули
це Ђуре Даничића. Са овим планом
омогућиће се изградња тржног центра,
а Град ће суфинансирати изградњу
сервисних саобраћајница. Предвиђе
но је овим планом да се у склопу самог
просторног блока граде и објекти друге
намене. Што се тиче језера Врањаш,
ПДР се обухвата туристичка и рекреа
циона садржина, односно садржаји који
ће омогућити изградњу угоститељских,
туристичких објеката, пре свега камп
за риболовце, бициклистичке и пешач
ке стазе, смештај у самим угоститељ
ским објектима. Изградња инфраструк
туре уз језеро Врањаш умногоме ће
допринети туристичкој понуди града
– истакао је Санадер.
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Иницијативе
Драган Циврић, предс тавн ик
одборничке групе ЛСВ – ЛДП - Зеле
ни је обавестио одборнике да ће
његова одборничка група Скупштини
поднети иницијативу да 1. новембар,
Дан ослобођења града поново обе
лежава као Дан града.
Израда ПДР Летенка се ради због
изградње модерног школског центра
за смештај школске деце и наставу у
природи коју ће финансирати Покра
јинска влада.
- Како се тај комплекс налази на
територији Града, ЈП „Урбанизам“ је
задужено за израду ПДР, којим ће се
поправити постојећи план и тако ће
се омогућити издавање грађевинске
дозволе за изградњу хотела и спорт
ских терена. Интерес града да учеству
је у овом пројекту је велик, јер ће сви
приходи од наплате боравишне таксе
ићи у градску касу, а запошљаваће се
лица са територије Града – изјавио је
градоначелник.
Директорка ЈП „Урбанизам“ Мирјана
Вашут говорила је о изради ПДР ком
плекса за изградњу енергане и фарме
свиња у к. о. Засавица 1.
- Инвеститор који већ има фарму
свиња се удружује са инвеститором
који жели да гради енеграну на биома
су и заједничким снагама они ће фор
мирати радну зону која би требала да
донесе приход, нове запослене и анга
жман наших привредника у новој сфе
ри производње електричне енергије из
обновљивих извора. Удруживањем се
даје велики допринос развоју села и
наше пољопривреде – истакла је Мир
јана Вашут.
Одборници су усвојили Статут Тури
стичке организације Града Сремска
Митровица, као и измене програма
пословања ЈП „Урбанизам“, Агенције
за рурални развој, ЈКП „Топлификаци
ја“, ЈП „Срем гас“ и ЈКП „Комуналије“
за 2017. годину.
Славко Сладојевић је већином гла
сова именован за директора ЈКП
„Топлификација“ на период од чети
ри године, док је на исти период за
директора ЈП „Урбанизам“ именована
Мирјана Вашут. На истој седници за
вршиоце дужности директора установа
културе именовани су Љубиша Шулаја
(Завод за заштиту споменика културе),
Дејан Уметић (Историјски архив Срем),
Јелена Јанковић (Позориште „Добри
ца Милутиновић“), Милан Маринковић
(Галерија „Лазар Возаревић“) и Све
тлана Сабо (Туристичка организација).
Даница Драгичевић Ђукић разрешена
је дужности директора Музеја Срема,
а на њено место нико није постављен.
Ранко Дрљача именован је за пред
седника Надзорног одбора Установе
за неговање културе „Срем“ у Срем
ској Митровици, уместо Александра
Нешковића.
Биљана Селаковић
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ШКОЛЕ СПРЕМНЕ ЗА НОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ

Санација уз помоћ
осуђених лица

Мирјана Пјевац и Александар Алимпић у обиласку

Ђ

аци који се школују у основним и
средњим школама које се нала
зе на територији Града Сремска
Митровица, почетак нове школске годи
не дочекали су у новом амбијенту. У 10
школа завршени су радови које су спро
водила осуђена лица Казнено поправног
завода, што је омогућило квалитетнији и
угоднији боравак у школским клупама.
Завршене радове су у уторак, 29. авгу
ста обишли начелница Градске управе
за образовање Мирјана Пјевац и управ
ник Казнено поправног завода Алек
сандар Алимпић. Наиме, радовима је
претходио уговор о пословној сарадњи

Радови у
школама
Овим радовима обухваћено је 10 шко
ла, а то су: ШОСО „Радивој Поповић“ где
је извршено фарбање и кречење ходни
ка и унутрашњост фискултурне сале, као
и постављање плочица, Техничка школа
„Никола Тесла“ где је извршено глетова
ње и кречење ходника, Медицинска шко
ла „Драгиња Никшић“ – кречење учиони
ца и ходник а, ОШ „Трива Витасовић
Лебарник“ у Лаћарку – глетовање и кре
чење зидова тоалета и фарбање споља
шње ограде. Радови су спроведени и у
Митровачкој гимназији - укоричавање
матичних књига и подкречавање учиони
ца, у ОШ „Слободан Бајић Паја“ - лепље
ње плочица у истуреном одељењу у
Лежимиру, ПУ „Пчелица“ где је извршено
кречење, ОШ „Свети Сава“ где је урађе
на репарација врата на учионицама и
одношење непотребних ствари са таван
ског простора, у Прехрамбено – шумар
ској и хемијској школи где је извршено
чишћење тавана и ПУ „Пчелица“ Мачван
ска Митровица – брушење и лакирање
паркета.

између ресорне управе и Завода.
Начелница Мирјана Пјевац истакла је
да су школе су из сопствених средстава,
делом, делом из буџета Града и роди
тељског динара куповале материјал, док
су осуђена лица КП Завода извршила
потребне радове. Она је додала се овим
се не завршавају послови, те да ће се
сарадња наставити и током зимског рас
пуста и захвалила се осуђеним лицима
али и управнику Александру Алимпићу.
Радови на уређењу школа трајали су
око два месеца.
- Задовољство је погледати резултат
онога што су радили осуђеници, сматрам
да и они својим радом морају да допри
несу заједници. Видим да ни њима није
тешко падало, чак су се и добровољно
јављали како би радили. Морам да при
знам да су и они донекле допринели,
да својим личним ангажовањем, шко
ле сада изгледају лепо. Наставићемо и
даље да помажемо локалну заједницу,
да радимо за предшколске и школске
установе – изјавио је управник Казнено
поправног завода Александар Алимпић.
У свакој образовној установи извође
ни су радови према потребама. Тако је у
Средњој техничкој школи „Никола Тесла“
извршено глетовање и кречење ходника.
- Вредност пројекта у Средњој технич
кој школи „Никола Тесла“ је око 4.000
евра, а окречено је око 4.000 квадрата
ходника. Био сам присутан све време
док су осуђена лица кречила и мислим
да су се довољно залагали и презадово
љан сам како су то урадили. Захваљујем
се Казнено поправном заводу и Градској
управи за образовање која је препознала
ову причу као и Покрајинском секретари
јату за образовање који је донирао део
материјала – рекао је директор Средње
техничке школе „Никола Тесла“ Милисав
Даничић.

С. С.
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ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ У ОКВИРУ МИТРОВАЧКОГ ЗАТВОРА

Напуштени пси
склоњени са улице
К

ако би се пси луталице пред почетак нове школске године склонили са
улице, локална самоуправа у Сремској Митровици заједно са руководством
митровачког затвора пронашла је привремено решење за смештај напуштених паса.
Азил, који се налази у склопу Казнено
поправног затвора у Сремској Митровици, су прошлог четвртка, 31. августа обишли градоначелник Владимир Санадер и
управник затвора Александар Алимпић са
сарадницима.
Капацитет азила је око 200 паса, а тренутно је ту смештено око 40 напуштених
паса. Азил ће имати укупно 45 боксова.
Управник митровачког затвора Александар Алимпић наводи да је овај огледни пројекат иницирао ОЕБС, а да су КПЗ,
локална самоуправа и невладина организација Хелп партнери на пројекту.
- Локална самоуправа је у финансијском

делу помогла изградњу прихватилишта.
Оно је привременог карактера, ради се о
огледном пројекту, а на основу резултата које ћемо постићи у ресоцијализацији
осуђених лица која ће радити са псима ми
ћемо конкурисати за приступне фондове
Европске уније, како би се изградио градски азил по савременим стандардима.
План је да посетим Шкотску где постоји
затвор који већ пет година функционише
на овом принципу, имају прихватилиште за
псе, тамо се ти пси обуче, негују и ради се
удомљавање истих – изјавио је Алимпић.
Градоначелник Сремске Митровице Владимир Санадер наглашава да је ово привремено решење за смештај напуштених
паса.
- Град ће сигурно ући у изградњу свог
азила, с обзиром на то да ми желимо да
имамо један репрезентативни објекат за
смештај напуштених животиња. Овај азил

Обилазак привременог азила за напуштене псе

Одгајивачница
паса
Казнено поправни завод у Сремској
Митровици уназад 50 година има регистровану одгајивачницу паса. Старији
командир Предраг Баланац, тренутно
ради са обученим псима.
- Тренутно се ради обука паса на проналажењу психоактивних супстанци и
других предмета, попут мобилних телефона и све задатке који су стављени
пред нас успешно решавамо. Одгајивачница постоји више од 50 година и овде
раде два тренера паса. Постоји и тим
који брине о псима, расе белгијски овчар
малино и немачки овчар. Имамо тренутно 16 паса – каже Баланац.
је једно одлично решење које ће омогућити да све оне псе који се налазе у околини школа, стамбених насеља, покупимо и
привремено сместимо овде, где ће имати
апсолутно све услове за боравак. Имаће
адекватну ветеринарску заштиту, лечење и
биће под сталним надзором. Са овим смо
на један дужи временски период решили
проблем паса луталица – рекао је Санадер.
Локална самоуправа ће наставити да
издваја средства за рад овог азила у
сарадњи са КПЗ.
- Обезбедићемо средства за ветеринаре, стерилизацију, огрлице, чиповање. КПЗ
ће нам помоћи око радне снаге и једним
делом око хране коју ће они обезбедити.
Псе ће хватати радници Зоохигијене која
послује у оквиру ЈКП „Комуналије“. Остаје да се набави специјализовано возило
за превоз паса и од септембра ћемо имати
решена сва питања везана за ово прихватилиште - јасан је Санадер.
Б. Селаковић
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ОДРЖАН САЈАМ СВИЊА У КУЗМИНУ

Промоција развоја сточарства

Сајам свиња у Кузмину још једна је манифестација коју подржава локална самоуправа

С

ајам свиња у Кузмину одржан је
прошлог викенда. Овај традиционални, 17. по реду Сајам окупио је
велики број излагача свиња и посетилаца. Битно за напоменути је да, ова манифестација има за циљ промоцију пољопривреде и омогућава размену искустава
оних који се баве узгојем свиња. Сајам је
званично 3. септембра отворио начелник
Градске управе за пољопривреду Владимир Настовић.
- Сви смо схватили значај промоције
пољопривреде и Град Сремска Митровица
подржава овакве манифестације. Радимо
на томе да унапредимо нашу пољопривреду и овакве активности су пожељне.
Желимо да деца пољопривредних произвођача и сточара остају на селу, на својим
газдинствима, а ова манифестација управо то има за циљ - рекао је начелник ГУ за
пољопривреду Владимир Настовић.
Традиционални сајам био је још једна
прилика да се излагачи представе, а уједно и промовишу своје село.
Владислав Живановић, председник
Удружења узгајивача свиња „Граничар“
истиче да је на сајму било присутно 11
излагача.
- Удружење има 30 чланова, то су већином млађи људи. Ми у удружењу хоћемо
да подигнемо меснатост свиња пошто се
у последње време те свиње плаћају по
проценту меснатости. Тренутно имамо 11
излагача који су изнели своје свиње. Још
увек не сарађујемо са Митросом, јер не
можемо да се усагласимо са уговорима
који нам нису били прихватљиви - додао
је Живановић.
Петар Самарџић, директор Агенције за
рурални развој Града Сремска Митровица
истакао је да је сајму дан раније претходио
и низ пропратних активности као што су
такмичење у справљању гулаша, такмичење за најбољи кулен... Он је додао да увек

у оквиру манифестација постоје стручна
предавања која такође помажу пољопривредницима. Локална самоуправа и Агенција ће наставити да подржавају овакве
манифестације које за циљ имају унапређење свињарства. Узгој свиња може да
буде покретач развоја овог дела Срема,
поручио је Самарџић.
На Сајму затичемо и два излагача Живана Станојевића и Спасоја Мирића.

Ова манифестација
има за циљ
промоцију
пољопривреде
и омогућава размену
искустава оних
који се баве
узгојем свиња

Живан је из Кузмина и бави се узгојом
свиња од 1975. године.
- Скоро сваке године долазим на сајам.
Имам 70 година и нећу више да држим
свиње, а млади људи не воле да се тиме
баве. Ипак ће ми бити жао да прекинем,
ово ми је некако у срцу. Што се тиче расе
имам Пјетрене за осемењавање - каже
Живан Станојевић, а Мирић додаје да је

данас изложио двоје свиња.
- Имам 50 свиња, не храним много.
Овим послом се бавим 35 година. Данас
сам изложио двоје. Сваке године долазим
на сајам и супер је. Искористим прилику
да продам свињче за приплод. Од свиња
може да се живи кад је добра цена, за сада
је добра, али лане није била - рекао нам
је Мирић.
Манифестацију је употпунио културно уметнички програм. Тезге са сухомеснатим
производима пробао је велики број мештана, али и људи који су дошли са стране.
Од посетилаца затичемо Петра Ракића из
Бачинаца.
- Сваке године долазим на овај сајам,
прошле године је била лепа атмосфера
исто. Нема много стоке да се види, али
значајна нам је размена искустава са другим узгајивачима, разговарамо о храни,
опреми за фарме, чујемо које су новине,
шта се боље показало - рекао је Ракић,
узгајивач свиња из Бачинаца који је на
манифестацију повео и сина.
ваке године на сајму је и Миленко Мишчевић из Вашице. Он нам је
рекао да радо долази у Кузмин сваке године, највише ради разговора и дружења, али и да види шта се нуди. Гошћа
је и Ружица Бродалић из Босута која сваке
године долази на манифестацију са фолклором. Она каже да би свако село требало да практикује неку манифестацију по
којој би било препознатљиво као што је
Кузмин по овој.
Председник Савета месне заједнице
Кузмин Стеван Миловац истиче да ће убудуће радити на томе да се манифестација
прошири. Што се тиче излагача, он додаје
да је ове године, за разлику од прошлих,
изложен већи број свиња - 18 комада.
Како истичу организатори, сајам се одржава и да би младе подстакли и привукли
да би остали на селу.
С. Станетић

С
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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

МИЛАН МАРИНКОВИЋ: Осам месеци
због злоупотребе службеног положаја

Н

а седници Скупштине Града
Сремска Митровица која је одр
жана прошлог петка, 1. септем
бра дужности директора Галерије „Ла
зар Возаревић“ разрешен је Милан
Маринковић, да би са 40 гласова за и
два против поново био именован на
место вршиоц
 а дужности ове установе
културе на период од годину дана.
Шеф одборничке групе „За бољу
Митровицу“ Александар Продановић
је за скупштинском говорницом проко
ментарисао одлуку скупштинске већи
не која је именовала Маринковића
поново на место директора Галерије.
- Имам информацију да је Милан
Маринковић, директор Галерије осу
ђен на осам месеци условно затвора,
и то у договору са Тужилаштвом. Очи
гледно је ту повучена нека јако велика
веза, јер закон предвиђа пуно више за
такво дело. Осуђен је према мојим
информацијама због незаконито
исплаћених плата Ранку Тривуновићу
у Галерији, којег је држао на месту
возача. А ја сам овде за скупштинском
говорницом лепо причао чему возач у
Галерији, кога вози тај возач. Па је
испало да није постојало систематизо
вано место возача. А онда се Ранко
Тривуновић није појављивао на послу.
И ви сад уместо да казните тог човека,

РАНКО ТРИВУНОВИЋ: Да ли је
Тужилаштво „циљало“ на њега?

ви га поново именујете за в.д. директо
ра – рекао је Продановић.
Судећи по начину на који је поставио
питање, ова информација била је
непозната већини одборника. Могуће
да у моменту када је Маринковић име
нован 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 Јанко
вић је морао знати да је пресуда сти
гла у градску управу и да ће за
неколико дана наступити правосна
жност.
Александар Продановић је поставио
и одборничко питање упућено градо
начелнику:
- Ако је истина да је директор Гале
рије Милан Маринковић добио осам
месеци затвора условно како је могуће
да се он именује за в.д. директора,
када в.д. директор мора да испуњава
исте услове као и директор. А закон
каже да уколико је неко осуђен за кри
вично дело везано за рад не може
бити именован за директора – питао је
Продановић.
Овим поводом смо затражили и
коментар од градоначелника Влади
мира Санадера. Њега смо питали сле
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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

деће: Недавно је стигла пресуда којом
је директор Галерије „Лазар Возаре
вић“ осуђен на осам месеци условно
затвора јер је запослио возача иако у
систематизацији не постоји то радно
место. Плате се морају вратити. Како
ће тај проблем бити решен? Како Ви
коментаришете судску пресуду и коли
ко је још директора који слично раде?
- Што се тиче те пресуде, локална
самоуправа нема ништа са том пресу
дом. То је лична одговорност директо
ра. Што се тиче враћања плата, ми
ћемо поступити у складу са пресудом.
Како Суд буде наложио, тако ће бити
поступљено, односно правобранилац

је тај који заступа интересе града –
рекао је Санадер.
Да ли то значи да ће сада кренути
контрола јер је питање колико још има
сличних ситуација у установама култу
ре и јавним предузећима?
- Ми контролишемо колико можемо.
Сви директори су одговорни за дола
зак и одлазак са посла. Код нас у Град
ској кући постоје електронске евиден
ције и ми то пратимо. У установама су
одговорна лица која у њима раде као
директори. На њима је да воде рачуна
о њиховим доласцима и одласцима са
посла, паузама, правима и обавезама.
Ми ћемо као локална самоуправа гле

дати да то максимално поштују и да
санкционишемо оне који то не поштују
– изјавио је градоначелник.
А како је могло да дође до тога да се
дан пре ступања на снагу Закона о
забрани запошљавања у јавном секто
ру запосли возач у Галерији, а да се
зна да Галерија нема службено вози
ло? И то је део одговорности локалне
самоуправе.
- Одређен број лица је запослен пре
ступања на снагу овог закона и не
видим ништа спорно у томе, с обзиром
на то да је испоштована законска про
цедура. А да ли постоји потреба или
не, то зависи од установе. У том
моменту, опет кажем не могу да гово
рим, нисам ја директно био ту, нити
сам одлучивао о томе, процена је била
да треба возач. Галерија има доста
изложби са стране. Аутомобил су
добили нешто касније. Не мислим да је
то нешто што је непотребно за посао
– навео је градоначелник.
С обзиром на то да је у међувремену
већ наступила правоснажност пресу
де, необавештени председник Скуп
штине Тома Јанковић ће морати (осим
ако није школован на Кумровачкој шко
ли, где је научно доказано Титово наче
ло да се власт не мора држати закона
као пијан плота), да измени скупштин
ску одлуку. Јер, на осам месеци затво
ра Милан Маринковић је осуђен због
извршења продуженог кривичног
дела – злоупотреба службеног поло
жаја из члана 359 став 1, у вези чла
на 61 Кривичног законика.
Милан Маринковић није присуство
вао седници Скупштине града на којој
је поново именован за директора, нити
је хтео да било шта изјави за М нови
не.
Биљана Селаковић

Чудно понашање Тужилаштва:
Ако је Маринковић колатерална
штета, ко је онда права мета?!
Оно што је овде можда још занимљи
вије јесте понашање Тужилаштва. С
обзиром на то да и врапци знају да је
Тужилаштво најчешће тужибапска про
дужена рук а власти, занимљиво би
било доћи до одговора, чију власт
заступа „независно Тужилаштво“ у
Сремској Митровици? Да ли напред
њачку власт, или неформалну братију
окупљену око бивше „жуте“ Пајтићеве
булументе, која је то Тужилаштво и име
новала? Директор Галерије Милан
Маринковић је свакако начинио кривич
но дело, али се Тужилаштво устремило
баш на овог „напредњачког војник а
Швејка“ у мору организованог кримина
ла, чији се предмети споро решавају.
Право је чудо да се експресно решава
један, руку на срце, бениган предмет,
који се ако ћемо право, не би ни десио

без саучесништва са политиком.
Истовремено, већ две године Тужила
штво не решава бројне друге предмете,
међу којима су и криминална пљачка
буџета Града, од стране функционера
Демократске странке Ненада Лемајића
и др Мирослава Кендришића. Дакле,
ако Тужилаштво крије криминалне рад
ње од стране ДС, а, а процесуира пред
мете чланова СНС-а, шта то значи?
Или је подизање оптужнице против
Маринковића и судска пресуда којом је
резултирала, заправо само порук а
неком другом у контексту ове приче.
Можда је овим потезом Тужилаштва
неко желео да убије две муве? Да се
реши доброг напредњачког активисте
Милана Маринковића, као и да пошаље
поруку Ранку Тривуновићу?
Ако грешим, мени на душу…

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 „КОМУНАЛАЦ“

Нова механизација на терену

С

ва насељена места
општине Инђија биће
још чистија захваљу
јући набавци нове механи
зације која је стигла у Јав
но комунално предузеће
„Комун ал ац“.
Набавк ом
трактора, камиона и при
кључних машина почело
се са обновом дотрајале
механизације која је стара
више од 30 година. Посло
вање комуналног предузе
ћа подићи се на виши ниво,
кажу из „Комуналца“. У
уторак, 30. августа пред
стављена је нова механи
зација која се налази у
Марадику, а то је била при
лика да се јавност упозна и
са ситуацијом у којој се
налазе возни парк и меха
низација у инђијском кому
налном предуз ећу.
- Све оно што ми радимо
највише се види у том делу
посла који обавља „Кому
налац“. Желели смо да
грађани виде механизацију
са којом су радници оба
вљали послове до сада.
Ако узмете у обзир чиње
ницу да се у последњих 15
година ништа није обна
вљало, онда се заиста
може рећи да су ови људи
уложили ванредне напоре
како би све службе функ
цион
 исале без већих про
блема - рекао је Владимир
Гак, председник Општине
Инђија истак авши да ће
набавком новог трактора и
прикључних машина та
сремска општина бити још
чистија, а зелене површи
не уређеније.

Представљено стање механизације у Комуналцу

- Сваки нови дан је вели
ки изазов за све људе који
раде у „Комуналцу“ како би
оспособили камионе и дру
гу механизацију за рад рекао је Душан Лемаић, в.
д. директор ЈКП „Комуна
лац“ и додао:
- Постојеће машине су
максимално искоришћене
и дошле су до краја свог
експлоатационог века. За
ову годину смо предвидели
куповину новог камион
а
кипера и смећара. Захва
љујући подршци локалне
самоуправе обновићемо

дотрајалу механизацију.
ЈКП „Комуналац“ је са
минималним ресурсима
недавно ремонтовао три
расходована аутомобила
општинске управе који
годинама стоје у „Водово
ду“ чиме су, како кажу,
показ ал и
рацио н алн о
кориш ћењ е
постојећ их
ресурса.
- Та ремонтована возила
користимо за обилазак гро
баља и свих насељених
места у нашој општини.
Била су нам преко потреб
на и захваљујући нашим

радницима, уз мало новца
су ремонтована и ставље
на у функцију, чиме нам је
олакшан рад - каже Лема
ић и за крај додаје да је за
набавк у новог трактора
марке „Беларус“ издвојено
нешто више од два милио
на динара.
- Овде у Марадику, поред
новог трактора и прикључ
них машина, на проби се
налази и камион који ће,
такође, допринети обна
вљању дотрајале механи
зације - каже в. д. директор
„Комуналца“.
М. Ђ.

РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ

Кредитне линије за пољопривреднике

У

четвртак, 7. септембра са
почетком у 10 часова у Скуп
штинској сали општине Инђија,
Развојни фонд Војводине представи
ће понуду повољних кредита за прав
на лица, предуз етнике и пољоври
вредна газдинства у општини Инђија.
Како тврде надлежни, процедуре су
поједностављене, а средства обезбе
ђења су значајно смањена.
Надзорни одбор Развојног фонда
АП Војводине усвојио је нове конкур
се за правна лица, предузетнике и
регис тров ан а
пољоп рив редн а

газдинства. За правна лица и преду
зетнике расписани су следећи кон
курси:
- Конкурс за дугорочне кредите за
инвестициона улагања са роком
отплате 84 месеца,
- Конкурс за дугорочне кредите за
трајна обртна средства са роком
отплате 48 месеци,
- Конкурс за краткорочне кредите за
обртна средства на 12 месеци, са
периодом расположивости средстава
од 36 месеци (три транше).
За регистрована пољопривредна

газдинства расписани су следећи
конкурси:
- Конкурс за дугорочне кредите за
пољопривреду са роком отплате до
60 месеци,
- Конкурс за дугорочне кредите за
куповину пољопривредног земљишта
са роком оплате од 72 месеца,
- Конкурс за краткорочне кредите за
обртна средства у пољопривреди са
роком од девет месеци и периодом
расположивости средстава од 36
месеци(четири транше).

М. Ђ.
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СВЕЧАНО ОТВОРЕНЕ ДОГРАЂЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ ПУ „БОШКО БУХА“

У нове просторије
уселило се 100 малишана

В

ише од 100 малишана
који су прошле године
били на листи чекања
од 1. септембра бораве у
дограђеним просторијама у
оквиру централног објекта
Предш колс ке
устан ов е
„Бошко Буха“ у Инђији. Они
ће предшколску наставу
похађати у нова три боравка
укупне површине од око 300
метара квадратних које су у
четвртак, 31. августа свеча
но отворили председник
општине Инђија Владимир
Гак и директорица ПУ
„Бошко Буха“ Јелена Кресо
ја. Осим нових просторија,
најмлађи Инђијци добили су
и потпуно нови парк опре
мљен савременим мобили
јаром који испуњава све без
бедносне стандарде.
-Данас је велики дан за
нашу установу јер смо новим
објектом добили одличне
услове за боравак малиша
на, као и за рад васпитачи
ца. Овај пројекат је доказ да
се заједничким радом уста
нове и локалне самоуправе
може доћи до решења како
да се повећа обухват деце
која ће похађати вртић. У
наредном периоду настоја
ћемо да се ширимо и пове
ћамо број уписане децеистакла је Јелена Кресоја,
директорица ПУ „Бошко

Нове просторије у ПУ „Бошко Буха“

Буха“ истичући да је вред
ност изведених радова око
10 милиона динара, док је за
уређење парка и опремање
мобилијаром издвојено 2,8
милиона динара. Директо
рица предшколске установе
посебно се захвалила пред
ставницима локалне самоу
праве што су у оквиру
доградње вртића предвиде
ли и зборницу за васпитаче
коју, ова установа, до сада
није имала.
- Овај простор моје колеге
користиће у паузама и за
одржавање састанака, због

чега смо веома срећни каже Јелена Кресоја.
Дограђене просторије у
оквиру централног објекта
вртића у Инђији изграђене
су по највишим и најсавре
менијим стандардима и
посед ују најк вал итетн ију
опрему која задовољава све
безбедносне критеријуме.
- Чврсто обећавамо да ће
ускоро кренути изградња
новог великог вртића код
Храма Светог цара Констан
тина и царице Јелене. Изра
да пројектне документације
је при крају и завршетком

ПОСЕТА ДАЛМАЦИЈИ

тог објекта, општина Инђија
постаће једна од ретких у
Србији која неће имати про
блем са пријемом деце у
предшколску установу истакао је Гак.
Предс едн ик
општин е
захвалио се особљу вртића
и родитељима који су се
претходних недеља сами
организовали и извршили
мање грађевинске радове
на проширењу просторија и
побољшању услова за бора
вак деце у објекту „Невен“ у
Инђији.

М. Ђ.

Обележавање јубилеја манастира Крупа

Д

елегација општине Инђија прису
ствовала је обележавању 700 годи
на манастира Крупе у Далмацији.
Том приликом, председник општине
Инђија Владимир Гак разговарао је са
амбасадорком Србије у Хрватској Миром
Николић, као и са представницима Срба
у хрватском Сабору, председником Саве
за Срба у регион
 у и представницима
Срба који директно учествују у привред
ном, политичком, спортском и културном
животу Хрватске. Теме разговора су се
односила највише на положај избеглих
лица са простора Далмације, а који су
своје уточиште нашли на територији
општине Инђија, као и шта локална
самоуправа може да учини по питању
дискриминације и разних притисака који
ма су изложени Срби настањени у том
делу Хрватске.
М. Ђ.

Делегација општине Инђија у посети
манастиру Крупа (преузето са www.indjija.net)
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ДАНИ ВОЈВОЂАНСКО - БАВАРСКЕ КУЛТУРЕ

Баварци у Срему

Посетиоц
 и на Бешка фесту

Ш

ести Бешка фест и ове године одр
жан је првог викенда у септембру,
тачније 1. и 2. септембра. Дводневна
манифестација својим међународним карак
тером и богатим садржајем привукла је вели
ку пажњу медија и велики број посетилаца. У
Бешку су стигли гости из партнерског бавар
ског града Карлсхулд који су својом музиком,
ношњама и гастрономским специјалитетима
употпунили добру атмосферу на манифеста
цији. Поред представника баварског града, у
Бешку је стигао и аутобус са преко 40 тури
ста који су током два дана, поред боравка на
Бешка фесту, имали прилику да се упознају
са општином Инђија, али и да посете Бео
град што је, како каже Маја Бошњак, дирек
торица Туристичке организације општине
Инђија била њихова жеља.
- Могу рећи да смо задовољни бројем
посетилаца првог дана. Сви су били оду
шевљени наступом тамбурашког састава
„Ла банда“ и поп - рок састава „Маестрални
бенд“. Такође су нам гости били културно
- уметничка друштва са територије општи
не Инђија и СКУД „Јанко Чмелик“ из Старе
Пазове - каже Бошњак.
Током главне вечери, у суботу 2. септем

Баварски и војвођански специјалитети

Пријем за госте из Баварске
У суботу, 2. септембра, у току преподне
ва представници локалне самоуправе
уприличили су свечани пријем у згради
Општине Инђија за госте из Карлсхулда.
Председник Владимир Гак поздравио је
госте из Баварске пожелевши им добродо
шлицу уз наду да ће се сарадња и наред
них година ширити у правцу, не само кул
туре, већ и привреде.
- Однос са представницима баварског
града Карлсхулд прерастао је у нешто што
се зове право пријатељство. Говорили смо
више пута о томе да желимо да се парт
нерство прошири на Инђију и Нојбург. Раз
говоре смо започели и жеља нам је да се

тај план спроведе до краја - рекао је Вла
димир Гак, председник Општине Инђија и
додао:
- Та сарадња би покренула много тога
јер имамо нешто заједничко, реку Дунав и
кроз Дунавску стратегију могли би да ура
димо много тога јер се тим питањем цела
Европска унија озбиљно бави. Морамо
ићи у корак са Европом јер се трудимо да
стварно будемо најбољи у ономе што
радимо.
Представници општине Инђија на крају
су поделили и симболичне поклоне свим
гостима који су организовано стигли у
општину Инђија.

бра, посетиоци су имали прилику да проба
ју баварске специјалитете - беле и црвене
кобасице, леберкез, баварске переце, затим
куглофе, баварске торте и колаче, али и вој
вођанске специјалитете - бешчанску кобаси
цу, шваргле, џигерњаче, роштиљ, крофне,
штрудле, пите и салчиће.
Међутим, програм предвиђен за друго
вече фестивала није реализован у потпуно
сти због великог невремена које је захватило

подручје општине Инђија. Ипак, од 21 сати
одржан је концерт поп-рок бенда „Парти ани
малс“.
Повод за организовање оваквог фестива
ла у Бешки је то, што поменуто село инђиј
ске општине има партнерство и дугогодишњу
сарадњу са баварском општином Карлсхулд.
Уговор о партнерству Бешке и Карлсхулда
потписан је 2010. године од када се и негује
пријатељство између ова два места.
Карл Хајнц Вендлер, један од иницијатора
партнерства Карлсхулда и Бешке, боравио
је и ове године на Бешка фесту истакавши
да је веома задовољан шестогодишњом
сарадњом која се сваке године све више
развија.
- Ми смо и ове године учествовали у делу
организације Бешка феста док су највећи
део посла завршили домаћини. Могу рећи
да све одлично изгледа и да се, као и сваке
године, осећамо врло пријатно, заиста ужи
вамо - истакао је Хајнц Вендлер.
Организатори манифестације су Туристич
ка организације општине Инђија, Завичајно
друштво „Стара Бешка“ и Удружење „Етно
арт“ из Инђије. Манифестација је одржана
под покровитељством Општине Инђија и
Покрајинског секретаријата за пољопривре
ду, водопривреду и шумарство.
М. Ђ.

Пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Инђија сликом и речју“ финансијски је подржан од стране Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Домаћин
Археста

Најбољи беседници

ФЕСТИВАЛ БЕСЕДНИШТВА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Речи су светло истине
У
Позоришту „Добрица Милутиновић“ у
Сремској Митровици прошле суботе, 2.
септембра, у оквиру фестивала „Цар
ски Сирмијум – град легенди“ одржан је 26. по
реду Фестивал беседништва. У организацији
Установе за неговање културе „Срем“, а под
покровитељством Града Сремска Митровица
и Покрајинског секретаријата за културу, јавно
информисање и односе с верским заједница
ма, за Венац беседништва надметало се 12
младих људи. Победник у категорији ауторска

Град легенди
Овогодишњи Фестивал беседништва „Sirmi
um lux verbi – Сирмијум светлост речи“ одржан
је у оквиру тродневне манифестације „Царски
Сирмијум – град легенди“. Манифестација
посвећена древном Сирмиjуму отворена је на
Летњој сцени у Градском парку у Сремској
Митровици прошлог петка, 1. септембра.
Како је на отварању изјавио градоначелник
Владимир Санадер, кроз овај фестивал се про
мовише Сирмијум.
- У наредном периоду можемо очекивати
много већи број туриста, да сви они који прола
зе кроз Србију сврате и погледају оно што
Сремска Митровица има, а што нема ниједан
други град на свету. Наредни фестивали биће
одржани на једном од најлепших локалитета
античких ископина у нашем граду, Житном тргу
који ће бити реконструисан. Очекујемо да ћемо
до почетк а идуће године завршити његову
обнову. Направићемо један леп амфитеатар
где ће се одржавати све манифестације оваквог
типа и где ће грађани и сви они који дођу у
Сремску Митровицу моћи да уживају у ономе
што приреде наши радници у култури - додао је
Санадер.
У Градском парку, пре и после отварања
фестивала, на римској трпези посетиоци су се
упознали са обичајима, рецептима и тајнама
римске кухиње и могли да пробају неке од спе
цијалитета.
Фестивал, чији је организатор Туристичк а
организација Града Сремска Митровица, а покр
овитељи Град Сремска Митровица и Министар
ство трговине, туризма и телекомуникација,
отворио је званично Томислав Јанковић, пред
седник Скупштине Града Сремска Митровица.

беседа је Никола Масал са Правног факултета
Универзитета у Београду. Он је говорио бесе
ду „Желео сам да се снађем“. Никола је уједно
освојио и награду публике. Најбоља у катего
рији интерпретација била је Катарина Јели
чић, са Факултета уметности Приштина – Зве
чан. Она је говорила беседу „Одбрана госпође
Ломбарди“ Андријена Лашнала. Катарини је
припала и награда Адвокатске канцеларије
Левајац. У категорији импровизација - Екс тем
поре најбољи је по оцени беседничког судског
већа, био Стефан Драгићевић који је беседио
на тему „Не тече река него вода, као што не
пролази време него пролазимо ми“. Стефан
долази са Правног факултета Универзитета
„Унион“ у Београду. Адвокатска канцеларија
Јелкић доделила је награду Катарини Стева
новић са Правног факултета Универзитета
„Унион“ у Београду, која се такмичила у катего
рији ауторска беседа. Назив њене беседе био
је „О људима и вуковима“.
Ове године беседничко судско веће чинили
су глумица и књижевница Татјана Венчелов
ски, Оливера Јелкић, књижевница и адвокат, и
адвокат Зоран Левајац.
Према речима Татјане Венчеловски, жири је
имао тежак задатак да изабере најбоље.
- Морам да похвалим ауторске беседе, које
су по садржини веома занимљиве и врло акту
елне и ангажоване, тако да мислим да не тре
ба да губимо наду у ову младу генерацију –
истакла је Венчеловски.
Никола Станковић, једини представник
Сремске Митровице на финалном Фестива
лу беседништва, добитник је повеље за вер
ност фестивалу, јер је по четврти пут наступио.
Такође, Никола је освојио и друго место у кате
горији интерпретација. Говорио је беседу Дра
горада Драгичевића „Говор деспота Стефана
Лазаревића иноцима преписивачима који су
управо приспели из Хиландара у Београд“. Он
је рекао да му је велика част да учествује на
овом фестивалу, јер се годинама бави бесед
ништвом.
У ревијалном делу наступили су Емилија
База, гошћа из Грчке, победници 3. Фестива
ла беседништва осуђених лица и у музичком
делу „МАЕСТРЕ“. Уводну беседу „Светло исти
не“ говорила је Жељка Аврић.
Б. Селаковић

Завод за заштиту спомени
ка културе Фрада Сремска
Митровица организоваo je
30. и 31. августа манифеста
цију Архест отворени дани у
Сирмијуму и Царској палати.
Била је то прилика да се јав
ности представе резултати
вишегод иш њег
пројект а
Архест, који је посвећен
античким археолошким лока
литетима.
Првог дана манифестације
отворена је изложба фото
графија налазишта под нази
вом „Вечити пут“ и приказане
су 3Д реконструкције архео
лошких налазишта.
- Пројекат Архест траје већ
четири године. Током реали
зације смо стекли велико
искуство у знањима која су
нам потребна прилик ом
аплицирања за средства које
можемо да добијемо из раз
личитих извора у Европске
уније. Овим пројектом афир
мишемо Сирмијум, а уједно и
унапређујемо презентацију
онога што имамо - рекао је
Љубиша Шулаја, директор
Завода за заштиту спомени
ка културе Сремска Митрови
ца.
Сремска Митровица је
сигурно археолошки град који
има шта да покаже, изјавио је
митровачки градоначелник
Владимир Санадер прили
ком отварања манифестаци
је.
- Нама је ова изложба и
цео овај пројекат значајан,
пре свега због едук ације
наших суграђана шта је Сир
мијум био, како се у њему
живело. Жеља нам је да што
већи број туриста дође у
Сремску Митровицу и да на
модеран начин презентујемо
локалитете Сирмијума рекао је Санадер.
Завод је у оквиру првог
дана манифестације у Библи
отеци „Глигорије Возаревић”
организовао низ занимљивих
предавања о археологији и
заштити културног наслеђа.
Манифестација је завршена
31. августа организовањем
стручног вођења и обила
ском пет археолошких лока
литета Сирмијума.
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ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА НАГРАДИЛА НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ

Таблети за одличан успех

Милан Беара и Жељко Шолаја уручују награде најбољим ђацима

О

пштина Стара Пазова награ
дила је прошлог четвртка, 31.
августа вредним робним и нов
чаним наградама преко 250 најбољих
ученика из свих школа у општини за
постигнуте успехе у претходној школ
ској години, на међународним, репу
бличким и окружним такмичењима,
ученике генерације, такође су екипно
награђени ученици седам школа. За
рад са ђацима награђени су и њихови
ментори, а Лазар Ђукић је изабран за
најбољег директора.
У препуној свечаној сали Беле згра
де у Старој Пазови најбољим ђацима
и њиховим професорима се обратио
Милан Беара, заменик председника
Општине који је истакао да су срећне
општине које имају велику број младих
људи, који су свој таленат, рад и вред
ноћу показали и доказали у школи.
- Ви сте наш понос и ми ћемо се зато
борити да што више унапредимо усло
ве за ваше школовање и вашу будућ
ност - истакао је Беара.
Ученици генерације, њих 14, доби
ли су модерне таблет мобилне уређаје
и мп3 плејере док су носиоци Вукове
дипломе добили по таблет мобилни
уређај. За прво место на међународ
ном такмичењу опредељена је новча
на награда у износу 10 хиљада динара
коју су примила три ученика, за треће
место на међународном такмичењу
осам хиљада динара а свима је при
пала и Захвалница Општине Стара
Пазова, коју је поред заменик председ
ника Милана Беаре уручивао и начел
ник друштвених делатности Жељко

Шолаја. Додељене су Захвалнице и
ученицима који су остварили запа
жене резултате и прва три места на
републичким такмичењима и новчане
награде у износу од по осам, седам и
шест хиљада динара. По пет, четири и
три хиљаде динара добили су ученици
са наградама на окружним такмичењи

Општина Стара
Пазова наградила
је вредним робним и
новчаним наградама
преко 250 најбољих
ученика из свих
школа у општини за
постигнуте успехе
у претходној
школској години

ма. У категорији екипних успеха, нов
чаним износом су награђени ученици
седам школа.
- Ова награда ми значи. Ово је награ
да за успех и марљив рад и признајем
да јој се нисам надао - каже један од
најбољих ученика старопазовачке гим

назије Филип Табаковић.
Бојана Смиљанић из Основне школе
„Свети Сава“ из Нове Пазове је такође
пријатно изненађена наградом.
- Такмичила сам се из историје,
физике и биологије и освајала награде
на свим нивоима. Срећна сам што се
рад и знање ипак цене – каже Биљана.
За рад са ученицима са по пет хиља
да динара награђен је 61 ментор,
затим су школе бирале највредније
наставнике којима су припале захвал
нице и енциклопедије. По предлогу
актива директора похвалницом општи
не Стара Пазова као најбољи дирек
тор награђен је Лазар Ђукић, директор
Техничке школе који је на овој функци
ји провео 20 година.
- Велика је ствар бити у друштву
свих овде награђених. Овај посао се
мора радити врло савесно и врло одго
ворно. Морате увек бити на услузи и
деци и родитељима - рекао је Ђукић.
Међу награђеним менторима је и
наставница српског језика Снежана
Коцић.
- Посао наставника и педагога под
разумева пре стручност, подразумева
доследност у раду и поштовање учени
ка али пре свега подразумева љубав,
огромну љубав. И зато ми значи ова
награда – рекла је Снежана Коцић.
Општина Стара Пазова је за ове
намене издвојила преко милион дина
ра у новчаним наградама и преко
милион динара за поменуте таблет
уређаје и мп3 плејере који су доба
вљени путем јавне набавке.
Зденка Кожик
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Паник звона

Због све учесталијих напада и догађаја
са трагичним исходима у центрима за соци
јални рад, који остављају последице на
друштво у целини, друштвено – одговорна
компанија из Срема, позитивно је одговори
ла на иницијативу председника Општине
Стара Пазова Ђорђа Радиновића и дони
рала 140 паник звона свим центрима за
социјални рад у Србији.
- Захваљујући томе што са пазовачким
привредницима имамо одличну сарадњу и
комуникацију, једна веома успешна компа
нија из Срема се одмах укључила и финан
сирала куповину 140 модерних бежичних
уређаја, који ће сви центри за социјални
рад добити потпуно бесплатно, без било
каквих трошкова одржавања - истакао је на
састанку председник Општине Стара Пазо
ва Ђорђе Радиновић.
Помоћу ових модерних бежичних уређа
ја, полиција ће у најкраћем могућем року
бити обавештена о евентуалним нападима
у центрима за социјални рад, што ће утица
ти на већу безбедност жена и деце, али и
свих запослених у центрима. Притиском на
тастер, социјални радник директно шаље
сигнал, који у најкраћем року алармира нај
ближу полицијску станицу. За залагање и
одговорни приступ потребама заједнице,
министар Зоран Ђорђевић је на састанку
одржаном у петак у Клубу народних посла
ник а у Београду, уручио председнику
Општине Стара Пазова Ђорђу Радиновићу
Захвалницу.
М. Л.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Свечани пријем
У Техничкој школи у Старој Пазови је
организован свечани пријем ученика првих
разреда. Део школског тима им је пожелео
добродошлицу у установу у којој ће од
садашњих петнаестогодишњак а постати
одрасли људи, уз помоћ наставника, али и
социјалних партнера школе. Представници
Црвеног крста, Дома здравља, Центра за
социјални рад, Националне службе за
запошљавање и Центра за културу Стара
Пазова представили су своје институције,
објаснивши какву помоћ, савете и програме
нуде, како би средњошколско образовање

било што лакше и занимљивије а затим су
садашњи прваци имали први час са својим
одељењским старешинама. У првом разре
ду се налази 150 ученика који су распоре
ђени у пет одељења и шест занимања. Два
су трогодишња: аутомеханичар и механи
чар за расхладну технику, и четири су
четворогодишња: техничар за компјутерско
конструисање, техничар за компјутерско
управљање, техничар друмског саобраћаја
и техничар за графичку дораду.
Ј. К.

БАНОВЦИ ДУНАВ

Прва школа балета

У насељу Бановци Дунав отворена је
школа балета. Ово је прва балетска школа
у старопазовачкој општини и ради у оквиру
Балетског Удружења “Адагио-НБ”. Опрема
ње просторија школе финансијски је помо
гла Општина Стара Пазова, а у новим про
сторијама јуче је одржан и први јавни час.
Том приликом Удружење је Општини Стара
Пазова уручило Захвалницу. Заменик пред
седника Општине Милан Беара је сходно
могућностима обећао и убудуће помоћ овој
школи балета.
Ј. К.

СТАРА ПАЗОВА

Ухапшен власник
кафића

НОВИ БАНОВЦИ

Касни школска
година

ШКОЛА „ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК“

Електронски
дневник
Од септембра у пилот пројекат „е-про
света“ биће укључено 200 школа, а први
сервис који ће бити примењен је електрон
ски дневник, који треба да омогући настав
ницима, разредним старешинама и дирек
торима брз, једноставан и поуздан начин
вођења евиденције, а родитељима да при
ступе подацима из дневника о свом детету.
Од школа на територији старопазовачке
општине у овај пилот пројекат Министар
ства просвете укључена је ОШ „Херој Јанко
Чмелик“. У школи је данас одржана и прва
обука за наставнике. Како би се обезбеди
ла већа објективност у оцењивању, настав
ници ће моћи да виде само оцене из свог,
али не и из других предмета. Све оцене,
као и изостанке ученика моћи да виде
директор школе и разредни старешина, а
родитељи ће моћи да приступе подацима
из дневника само за своје дете. Електрон
ски дневник само је један од пет сервиса у
оквиру пројекта „е-просвета“. Пројектом је
између осталог планирана и електронска
лектира.
Ј. К.
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У школске клупе сешће и око седам
хиљада ученика основних и средњих шко
ла на територији старопазовачке општине,
сем ђака основне школе „Никола Тесла“ у
Новим Бановцима. За њих ће, због радова
на реновирању, школска година почети нај
вероватније 11. септембра. Ово је прва
фаза реновирања и за те намене је Општи
на Стара Пазова из буџета издвојила 20
милиона динара. У склопу ове фазе врши
се комплетна адаптација нове школске
зграде, замењен је кров, подови у учиони
цама, санитарни чвор, расвета. На пролеће
би требало да почне и адаптација старе
школске зграде, када је у плану и поста
вљање спољашње изолације. Због потребе
за проширењем капацитета, адаптацијом
старе зграде предвиђена је и надоградња
спрата.
Ј. К.

Припадници Министарства унутрашњих
послова у Старој Пазови у сарадњи са
Пореском управом и Вишим јавним тужила
штвом у Сремској Митровици, ухапсили су
одговорно лице фирме “Форма БМ”, М. Ђ.
(50), због постојања основа сумње да је
починио кривична дела злоупотреба поло
жаја одговорног лица и пореска утаја. Сум
ња се да је М.Ђ. од августа 2013. до децем
бра 2016. године на основу фиктивних
фактура за неизвршене услуге и неиспору
чену робу, са текућег рачуна фирме „Форма
МБ“ на рачун шест предузећа из Београда
и Инђије, пребацио 10.320.276 динара.
Одговорна лица тих предузећа, против
којих је поднета кривична пријава у редов
ном поступку због сумње да су починили
кривична дела злоупотреба положаја одго
ворног лица у помагању и пореска утаја у
помагању, уплаћени новац подизали су у
готовини и предавали га осумњиченом
М.Ђ. или га пребацивали на текуће рачуне
других правних или физичких лица, која су
те износе такође подизала у готовини и
враћала осумњиченом М. Ђ. Како би избе
гао плаћање пореза на додатну вредност,
сумња се да је М.Ђ. од осумњичених одго
ворних лица предузећа из Београда и
Инђије прибавио фалсификоване отпрем
нице о наводно извршеним услугама и
наводној набавци добара, у износу од

16

M NOVINE

12.374.448. динара. На основу тих фалси
фикованих отпремница, евидентираних у
пословним књигама предузећа „Форма
МБ“, сачињене су пореске пријаве ПДВ
неистинитог садржаја на основу којих је
М.Ђ. избегао плаћање пореза на додатну
вредност у износу од 2.046.991 динара.
М.Ђ. се терети и да је злоупотребивши
положај, 135.866 килограма јабука из 2015.
године фирме „Форма БМ“, продао као соп
ствени производ, преко свог пољопривред
ног газдинства и присвојио 8.141.422 дина
ра од продаје, а у пословним књигама
фирме, продају приказао фиктивним изла
зним рачуном. На тај начин М.Ђ. је избегао
плаћање пореза на доходак грађана од
3.393.848 динара и тиме починио кривично
дело пореска утаја. На напред описане
начине, М.Ђ. је за себе прибавио против
правну имовинску корист у укупном износу
од 18.461.422 динара и избегао плаћање
пореских обавеза у укупном износу од
5.440.839 динара.
М. Л.

ГРАДСКА ДЕПОНИЈА

Угашен пожар

ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА

седам месеци ове године регистровано је
115 саобраћајних незгода, у којима су
повређене 123 особе а погинуло је троје
људи. Најчешћи узроци саобраћајних
незгода су вожња недозвољеном брзином
и под утицајем алкохола. Када је у питању
саобраћајна сигнализација, на томе се у
последње време доста радило у свим
насељима општине, а уочи почетка школ
ске године управљач путева ЈКП Чистоћа
Стара Пазова поставиће у зонама школа и
успориваче, такозване лежеће полицајце.ж

Ј. К.
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Бановци, тренутно су заустављени, јер је у
току измена пројекта, како би се изашло у
сусрет становницима овог дела Старе
Пазове, који су били незадовољни због
близине саобраћајних трака њиховим кућа
ма. Председник Општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић је још једном напоменуо,
да је кружна раскрсница најбоље решење,
првенствено из аспекта безбедности сао
браћаја, али и због изградње више саобра
ћајница, што је предвиђено реконструкци
јом овог пута, а радови друге фазе требало
би да буду настављени за две недеље.
Ј. К.

Изгорела кинеска
робна кућа

СУРДУК

Суша узела данак

Многи грађани старопазовачке општине
опазили су пожар на градској депонији у
Старој Пазови. За кратко време ватрена
стихија захватила је добар део површине
депоније. Здруженим снагама ватрогасне
јединице МУП-а из Старе Пазове, ЈКП
Чистоћа и ЈКП Водовод и канализација,
пожар је у потпуности угашен након 12 сати
интервенције а место пожара комплетно
санирано. На терен су изашли и еколошки
инспектори. Иако ветар није нанео дим ни
на једно насеље директно, предузете су
све мере предострожности и обавештене
све релевантне републичке институције,
саопштено је из ЈКП Чистоћа. Постоје
индиције да је пожар подметнут и зато су
надлежним органима поднете кривичне
пријаве против НН лица.
М. Л.

САОБРАЋАЈ

Мање незгода
На путевима старопазовачке општине
мање саобраћајки него прошле године
Од почетка јуна до краја августа, када је
већи број возила на путевима због тури
стичке сезоне, према статистичким пода
цима око 200 људи погине у саобраћајним
несрећама, што је готово трећина укупног
годишњег броја, кажу у Управи саобраћај
не полиције. Када је у питању општина
Стара Пазова, у поређењу са прошлом,
ове године је број саобраћајних незгода и
жртава смањен, али је откривен и санкцио
нисан већи број саобраћајних прекршаја.
Прошле године су путеви у старопазовач
кој општини однели шест живота, у првих

Суша десетковала род соје и сунцокрета.
Чак је почела и берба кукуруза
Упоредо се бербом сунцокрета, скида се
и род соје, а много раније него што је уоби
чајено ове године је у старопазовачком
атару, у Подунављу је већ почела и берба
кукуруза. У делу старопазовачке општине,
између Петровић салаша, Сурдука и Слан
камена, на тзв. Лесној тераси југоисточни
Срем, где се налази карбулатничернозем
песковитог типа, ове године је суша узела
највећи данак. У Акционарском друштву
Напредак жетва сунцокрета је завршена,
приноси су били непуних 2,5 тоне по хекта
ру, тренутно беру соју која је такође у јако
лошем стању. У Напретку за следећу неде
љу најављују бербу кукуруза, а ратари у
Сурдуку су већ крајем августа почели са
бербом ове пољопривредне културе. Поро
дица Бачкоња је посејала кукуруз на око 25
хектара и бере у зрну. Влажност износи 12
посто, у великом су губитку и кажу нема се
шта чекати.
З. К.

СТАРА ПАЗОВА

Кружни ток у Улици
Вука Караџића
Радови на изградњи кружне раскрснице
на државном путу II А реда број 127, одно
сно локалном путу Стара Пазова – Стари

У суботу, 2. септембра око 22 сата,
избио је пожар у кинеској робној кући, која
се налази у приземљу стамбене зграде у
Улици Бранка Радичевић у Старој Пазови.
Пожар који је захватио локал, проузроко
вао је и штету на више станова, а станари
зграде су на кратко морали да буду и ева
куисани због дима који се великом брзи
ном проширио кроз читаву зграду. У пожа
ру на срећу нема повређених, а причиње
на је већа материјална штета. Узрок пожа
ра биће познат након увиђаја.

А. О.

ЈАВНИ ПРЕВОЗ

Месечне маркице

На аутобуској станици Саобраћајног
предузећа Ласта Срем у Старој Пазови у
току је продаја месечних маркица, чија се
цена није мењала у последњих пет година.
Месечна карта од Сурдук а износи 790
динара, из Старих Бановаца 530, до Зему
на 2.850, Београда 3.200 динара, цена
перонске карте на месечном нивоу износи
650 динара. Због очекиваних гужви, појачан
је рад шалтерских служби. Месечне марки
це се могу купити сваки дан на аутобуској
станици свакодневно од 5 до 21 час, такође
у кафани „Гурман“ у Новој Пазови и у насе
љу Бановци 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 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Помоћ „Комуналцу“ и „Водоводу“

Ч

ланови Општинског већа у Руми
су на седници одржаној 30. авгу
ста донели одлуку о уступању
две ротационе косачице ЈП „Комуна
лац“ за потребе њихове Радне једини
це „Зеленило“.
Ове косачице је добила локална
самоуправа на конкурсу Покрајинског
секретаријата за науку и технологију,
њихова вредност је око 200.000 дина
ра, а овом предузећу су дате на одржа
вање и коришћење.
Исто тако, ЈП „Водовод“ је уступљена
пумпна станица за подизање притиска
у Стејановцима. За ову пумпну станицу
локална самоуправа је обезбедила 3,5
милиона динара.
- Захваљујући овој пумпној станици
биће олакшано водоснабдевање у Сте
јановцима где је било проблема са при
тиском приликом већег оптерећења,
односно веће потрошње воде - каже
председник Општине Слађан Манчић.
На овој седници је донето и решење
о употреби средстава текуће буџетске
резерве у висини од 300.000 динара за
Шах клуб „Словен“.
Наиме, Шаховски савез Србије је
донео одлуку да Рума и овај клуб буду
домаћини такмичења Прве лиге Срби
је у шаху које ће бити одржано у пери
оду од 1. до 11. септембра.

Седница Општинског већа

- Морам да изразим задовољство
што ће наш град, свега неколико дана
после полумаратона, бити домаћин
једног великог спортског догађаја, овај
пут је реч о шаху. Чланови 12 екипа ће
бити у нашем граду 11 дана, па је то
свакако, још једна прилика за промо
цију Руме - указао је Александар Бун
дало, члан Општинског већа задужен
за спорт.
Донето је и решење о прибављању

грађевинског земљишта у јавну своји
ну Општине по тржишној цени, а реч
је о парцели од 90 ари која ће бити
искоришћења за проширење гробља у
Платичеву.
За спорт је била везана још једна
одлука и то о помоћи Боћарском клубу
„Далматинац“ да организује манифе
стацију којом се обележава три деце
није боћарства.
С. Џакула

У РУМИ ПОЧИЊЕ ПРОЦЕС ПАРТИЦИПАТИВНОГ БУЏЕТИРАЊА

Грађани бирају пројекте

У

румској општини започиње по
трећи пут процес партиципатив
ног буџетирања кроз који грађа
ни и удружења могу да предложе, а
потом гласањем и одлуче, о пројектима
који ће се финансирати из општинског
буџета. У периоду од 4. до 10. септем
бра они ће моћи да предложе шта је то
по њима важно да се уради у њиховој
средини, а од 11. до 14. септембра ће
Комисија сумирати предлоге и саста

вити коначну листу пројеката за које ће
се грађани гласањем опредељивати до
краја септембра.
- Коначну листу пројеката за које ће
се обезбедити средства у општинском
буџету знаћемо 6. октобра - рекао је
Драган Косановић, шеф Одељења за
локални економски развој на конфе
ренцији за новинаре која је одржана 30.
августа у Градској кући.
То је била прилика и да се сумира

Најава новог процеса партиципативног буџетирања

оно што је урађено у прошлој години.
Косановић је подсетио да су лане у про
цес партиципативног буџетирања била
укључена и села, а да ће тако бити и
овај пут.
Изабрано је пет пројеката од којих су
завршени „Бродић Паркић“ и ормари
ћи у ОШ „Вељко Дугошевић“, ускоро ће
бити реализован и авантура парк, док
ће се пројекат уређења Хртковаца и
пешачко - бициклистичка стаза од Жар
ковца до Путинаца, због обима посла и
вредности пројеката, радити фазно.
- Лане смо за ових пет пројаката
определили у општинском буџету око
20 милион
 а динара - рекао је Драган
Косановић.
Што се тиче поступка предлагања
пројеката, он је исти као прошле године.
Дакле, у свакој месној заједници ће гра
ђани моћи да узму обрасце у које могу
дати своје предлоге, поменути обрасци
ће бити и у просторијама Општинске
управе у Орловићевој улици, а пред
лози се могу упутити и у електронској
форми, будући да на званичној интер
нет презентацији општине се налази
банер за партиципативно буџетирање.
С. Џ.
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Венци на
Мосту размене
Као и сваке године, 1. сеп
тембра, положени су венци на
споменик Мост размене и спо
мен плочу Вукашину Бивола
ревићу Волфу, на месту код
Стејановаца где је дошло до
размене заробљених партиза
на и родољуба из Бешенова и
немачких војника.
Венце су положили пред
ставници румске општине, ОО
СУБНОР-а Рума, Шид, Срем
ска Митровица и Стара Пазо
ва, политичких странака - СПС,
ПУПС и Комунистичке партије
(био је присутан и Јошка Броз)
као и породице Биволаревић.
О самом чину размене заро
бљеника - 28 немачких војника
за 62 партизана и родољуба
говорио је Томислав Милић,
председник СУБНОР-а Рума.
Он је подсетио да су крајем
августа 1943. године 28 војни
ка немачке инжењеријске чете
заробили борци Треће војво
ђанске бригаде, те да је разме
на тих војника за партизане и
родољубе договорена од стра
не Вукашина Биволаревића
Волфа и Адама Фелингера,
председика окупацион
 е општи
не у Руми.
Размена је обављена 2. сеп
тембра 1943.године у 10 часо
ва управо на месту где сада
постоји споменик.
У име локалне самоуправе
венац је положио председник
СО Рума Стеван Ковачевић.
Он је том приликом указао да
је дужност нашег народа да
негује своју традицију слобо
дарских идеја и сећање на
догађаје који су обележили
нашу славну историју.

САЈАМ МЕДА

Слаба година
за пчеларе
Традиционални Сајам меда
одржан је од 1. до 3. септем
бра на Градском тргу у Руми.
То је била прилика да пчела
ри изложе своје производе које
су грађани могли да купе, али
сем те презентације меда и
других производа на бази
меда, одржано је и регион
 ално
саветовање пчелара на тему
припреме пчелињих друштава
за зиму.
Организатор 14. Сајма меда
било је Друштво пчелара
„Никола Милеуснић“, а покро
витељ је локална самоуправа.
Сајам је свечано отворио 2.
септембра Стеван Ковачевић,
председник Скупштине општи
не Рума.
С. Џ.
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Локални грађански
монитор

Први округли сто у Руми

У

оквиру пројекта „Локални грађански
монитор“ у Руми је 31. августа одр
жан први тематски округли сто у циљу
афирмације добре локалне праксе у области
приступа информацијамa од јавног знача
ја са посебним освртом на искуства и праксу
у Руми, Кањижи, Сомбору, Бачкој Тополи и
Суботици.
На овом округлом столу су учествовали
представници локалне самоуправе, румских
јавних предузећа, омбудсмана, организација
цивилног друштва и локалних медија.
Област приступа информацијама од јавног
значаја једна је од најзначајнијих области у
оквиру процене постигнутих резултата и пла
нирања мера реформе јавне управе у Србији
за период од 2018. до 2020. године.
Резултати истраживања које је током 2015.
и 2016. године спровела Београдска отворена
школа на нивоу јединица локалних самоупра
ва, показали су да, на пример, информатори
ма о раду најчешће недостају најосетљивије
информације, и то у готово 70 одсто случајева,
информације о буџету.
Информације о јавним набавкама објављу
је свега 16 одсто општина, а податке о доде

љеној државној помоћи и разним видовима
финансијске подршке јавним и осталим преду
зећима 11 процената.
Проактивна транспарентност, принцип који
афирмише и Стратегија реформе јавне упра
ве Србије, подразумева правовремено обја
вљивање докумената и пружање разумљивих
информација грађанима на увид.
Уводну презентацију o пројекту и његовим
циљевима имали Драган Косановић, шеф
Одељења за локални економски развој и
Станка Параћ Дамјановић, директорица Цен
тра за локалне демократије из Суботице.
-У фокусу пројекта ће бити принцип јавне
одговорности тј. доступности информација
од јавног значаја. Такође, желимо да промо
вишемо приступ Општине Рума пројекту Пар
тиципативно буџетирање као пример добре
праксе, како би и неке друге општине могле
да примене ваша искуства - рекла је Станка
Параћ Дамјановић.
Пројекат „Локални грађански монитор“ се
спроводи уз подршку Центра за европске
политике из Београда и Центра за локалне
демократије из Суботице.
С. Џакула

Крај Културног лета

З

ванично, овогодишње
Румско културно лето
је приведено крају кон
цертом Дејана Матића и
Мие Борисављевић, пева
ча народне музике. Они су
наступили 28. августа пред
бројном публиком, углавном
младом, која воли ову врсту
музике, што се дало закљу
чити и по чињеници да су
добро знали песме ових
певача и певали их заједно
са њима.
Концерт је организовао
Културни центар „Брана
Црнчевић“ под покровитељ
ством румске општине.

Наступ Дејана Матића

[id grad po meri svih
6. SEPTEMBAR 2017.

M NOVINE

19

Po~elo opremawe
industrijske zone

20

M NOVINE

ШИД ГРАД ПО МЕРИ СВИХ НАС

6. SEPTEMBAR 2017.

ПОЧЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ШИДУ

Предраг Вуковић:
Испуњавамо своја обећања
Р
адови на инфраструктурном опре
мању индустријске зоне у Шиду,
која се налази у катастарској
општини Адашевци, званично су почели
у другој половини августа. Дуго очекива
на инвестиција, која је основни преду
слов за развој шидске општине и на коју
су грађани годинама чекали, биће пре
ма речима челних људи Општине Шид,
завршена већ следеће године. Такође је
најављено да се већ тада може очекива
ти и долазак страних и домаћих инвести
тора.
Почетак радова на изградњи приступ
не саобраћајнице ка индустријској зони,
био је повод посете председника Општи
не Предрага Вуковића и његових ближих
сарадника, новом градилишту у шидској
општини 25. августа.
- Ово је најсрећнији дан за мене од када
сам на челу Општине. О индустријској
зони се прича већ 17 година. Разни поли
тичари су обећавали почетак радова, а
никад се ништа није урадило. Ми смо
завршили сву неопходну документаци
ју, прошли целокупну правну процеду
ру и започели прве послове. Прва фаза
радова је почела и тренутно се ради пут
дужине километар и 800 метара и шири
не седам метара. У питању је приступ
на саобраћајница ка индустријској зони.
Вредност радова је близу 33 милиона
динара, с тим што је половину средстава
обезбедила Општина Шид, а другу поло

О индустријској
зони се прича већ
17 година. Разни
политичари су
обећавали почетак
радова, а никад се
ништа није урадило.
Ми смо завршили
сву неопходну
документацију,
прошли целокупну
правну процедуру
и започели прве
послове, изјавио
је Предраг Вуковић

вину Управа за капитална улагања. Ово
је велика ствар за све нас. Мислим да
је ово право место за индустријску зону.
Близу је ауто - пут, железница, у близини
су Хрватска и Босна и сматрамо да је ова
локација изузетно добра. Убрзо ће инду
стријска зона добити своју функцију и
сигуран сам да ће бити инвеститора. Већ
сад имамо преговоре са неколико компа
нија које имају жељу да улажу у шидску
општину. Наш циљ је да млади остају у
Шиду, да не одлазе из Србије и даће
мо све од себе за њихово боље сутра.
То можемо осигурати само отварањем
нових радних места. Зато сам неизмер
но срећан што су радови почели и већ у
септембру крећемо у реализацију друге
фазу радова - изјавио је Вуковић.
Према његовим речима, у другој фази
радова предвиђена је изградња каналске
мреже на индустријској зони. Вредност
тих радова износи 12 милион
 а динара.
Општина Шид обезбедила је шест мили
она, а преостала средства обезбедио је
Покрајински секретаријат за привреду,
водопривреду и шумарство. Трећа фаза
радова, према његовим речима, почеће
на пролеће. Након завршетка тих радо
ва, очекује се да ће индустријска зона
бити у функцији и спремна за долазак
инвеститора.
Извођач радова на опремању инду
стријске зоне је „Катаго констракшн“ из
Руме.
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Обилазак радова

УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ

Школа „Сремски фронт“
у новом руху

П

редседник
Општине
Шид Предраг Вуковић
са најближим сарад
ницима, посетио је 24. авгу
ста Основну школу „Сремски
фронт“ у Шиду, где су у току
радови на комплетној сана
цији и реконструкцији објек
та. Адаптација ове школске
установе ради се према про
јекту „Обновимо Србију“, пре
ко Канцеларије за управља
ње јавним улагањима Владе
Републике Србије, а радови
би требали бити завршени за
90 дана.
- Чим се нешто ради и гра
ди, значи да идемо напред и
да се стварају бољи услови
за живот свих наших грађана.
На овом објекту промениће
се сва столарија, затим подо
ви, биће потпуно реконстри
сани санитарни чворови и све

остало што је потребно, како
би ученици имали адекват
не услове за боравак у шко
ли. Школа ће добити потпуно
нови изглед, на опште задо
вољство свих нас. Настоја
ћемо слично да урадимо и у
другим школама на територи
је наше општине, како бисмо
побољшали услове за рад
деци и њиховим професори
ма. Деца су наша будућност
и за њих првенствено све ово
и радимо. Захвалио бих се
Влади Републике Србије која
нам је омогућила да се све
ово реализује, као и Канце
ларији за управљање јавним
улагањима Марка Благојеви
ћа. Искрено се надам да ће
бити још оваквих и сличних
пројеката - истакао је пред
седник Општине Шид Пре
драг Вуковић.

Настава у другим школама
Ученици Основне школе
„Сремски фронт“ од 1. сеп
тембра распоређени су на
наставу у друге школе у
Шиду.
Ђаци виших разреда, од 5.
до 8. разреда, похађају наста
ву у Гимназији „Сава Шума

новић“ у послеподневној сме
ни са почетком наставе у 14
часова. За ученике нижих
разреда, од 1. до 4. разреда
настава се одвија у ОШ
„Бранко Радичевић“ у после
подневној смени, са почетком
наставе у 13:30 часова.

Радови су у пуном јеку.
Радници предузећа „ГАТ“ из
Новог Сада увелико мењају
дотрајалу столарију, сани
тарне чворове, подове, као
и комплетну расвету у шко
ли. Према најавама, радови
би требали бити завршени
за 90 дана, и до тада ће шко
ла бити потпуно спремна за
ученике. За радове на овој
школској установи, Влада
Републике Србије издвојила
је 70 милиона динара, али
уговорени радови коштају
мање.
- Комплетан износ сред
става за све радове износи
70 милиона динара, колико
нам је и одобрено. Нашим
домаћинским
понашањем,
ми смо уштедели 20 мили

она динара јер смо изабра
ли најповољнијег извођача
радова. Тако смо показали
да смо поуздан партнер Вла
ди Републике Србије и за нас
ово није последњи пројекат,
него само један у низу. Мора
мо одговорно да се понаша
мо. За изградњу водовода у
Соту смо такође уштедели
око 20 милиона динара. У
сваком моменту и на сваком
месту, морамо да се понаша
мо домаћински и да гледамо
на сваки динар. Само тако
можемо бити препознати у
држави Србији, како бисмо
наставили са трендом уче
ствовања на бројним пројек
тима и како бисмо и убудуће
добијали средства - изјавио
је Вуковић.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ограничен број
општинских службеника

Н

а седници Општинског већа Општи
не Шид која је одржана 29. авгу
ста, усвојен је извештај о остваре
њу буџету за период од 1. јануара до 30.
јуна 2017. године. Такође, чланови Већа
утврдили су и предлог одлуке о ребалан
су за 2017. годину. Оба предлога одлука,
наћи ће се пред одборницама Скупштине
Општине Шид на следећој седници.
Поред ових одлука утврђен је и предлог
одлуке о максималном броју запослених
на неодређено време у организаоционим
облицима Општине Шид за 2017. годину,
као и предлог одлуке о измени кадровског
плана општинске управе, општинског пра
вобранилаштва и стручних служби Општи
не Шид.
- Влада Републике Србије је донела
одлуку о броју запослених у појединим
системима за 2017. године. Том одлуком
је опредељено да локална самоуп
 рава
Општине Шид за 2017. годину може да има
укупно 449 запослених лица на неодр
 еђе
но време. То је у односу на одлуку из 2015.
године смањење за неких 29 лица. Имају
ћи у виду ту одлуку и рокове који су пред
виђени и везани за смањење и рациона
лизацију, а у складу са том одлуком, Веће
је утврдило предлог броја запослених на
неодређено време у појединим организа
ционим облицима. Сви они који имају већи
број запослених од онога што је предви

Драган Гутић и Ромко Папуга
ђено, мораће да ураде нове правилнике о
организацији и систематизацији и да спро
веду рационализацију - изјавио је начел
ник Општинске управе Ромко Папуга.
Такође, усвојен је и предлог одлуке о
образовању месних заједница.
- С обзиром на то да нас очекују избори
за савете месних заједница, опредељење
је било да се донесе предлог нове одлу
ке и да се кроз један нови акт регулише
све оно што би у наредном периоду тре
бало да се спроведе, а с друге стране да
немамо ситуац
 ију да неко поново потеже
питање уставности те одлуке - истакао је

Ромко Папуга, додајући да је кроз одлуку
предвиђено да ће се одмах након ступа
ња на снагу те одлуке расписати избори
за савете месних заједница. По некој про
цени, избори би требали бити одржани
почетком октобра.
Поред предлога наведених одлука, чла
нови Већа дали су сагласност на статут ЈП
„Завод за урбанизам“, анекс једног посеб
ног - територијалног колективног уговора
за јавна предузећа у комунално-стамбеној
делатности, а разматрани су и поједини
захтеви удружења и физичких лица.

М. Н.

ЗАСЕДАЊЕ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Смањен број миграната

Н

а седници Савета за безбедност
Општине Шид која је одржана 30. авгу
ста и којом је председавао председник
Општине Шид Предраг Вуковић, разматрана
је тренутна безбедносна ситуација у шидској
општини. Како је истакао Предраг Вуковић, у
односу на претходни период, број миграна
та у прихватним центрима у Шиду је знатно
смањен, а Општина Шид у сарадњи са Саве
том за безбедност и у наредном периоду,
свакодневно ће предузимати све неопходне
мере како би се грађани осећали сигурно и
безбедно.
- За разлику од претходног периода када

Предраг Вуковић и Иван Гергинов

је у шидској општини боравило око 2.500
миграната, данас их је знатно мање и у при
хватним центрима их је око 1.000. Нама је
најважнија безбедност наших грађана као
и њихово здравље. Прво што нам је у пла
ну је да уклонимо дивљу кухињу у Улици
Саве Шумановића, која је неусловна и која
не испуњава никакве норме. Друга ствар је
да мигрантима испред некадашњег преду
зећа „Графосрем“ забранимо приступ на тој
локацији. Постоји информација да ће одре
ђен број деце миграната похађати наставу у
нашим школама у Адашевцима, Моровићу и
Ердевику. С обзиром на то да нисам добио

ниједан званичан допис, то не бих комента
рисао - истакао је Вуковић.
Више информација о поласку деце мигра
ната узраста до 15 година у школе у шидској
општини, на конференцији за новинаре дао
је помоћник комесара за избеглице Иван
Гергинов.
- Ова општина је од деведесетих година
кључни партнер Комесаријата за избеглице
и миграције. Сва досадашња искуства била
су добра и позитивна. На овом терену смо
имали ситуацију да и по 12.000 људи напу
шта Србију и пролази кроз Шид, као и ситуа
цију када је 250.000 људи прошло у пет дана
кроз овај град. Данашња ситуација са релак
сираним бројем миграната у овој општини,
њих око 1.000 у моменту када их у држа
ви има 3.800, чине нас растерећенијима. С
обзиром на то да је почетак школске године
ми ћемо омогућити деци која су овде задржа
на против своје воље, да то време проведу
у школама. Образовање ће бити добровољ
но. Децу ће пратити организације које раде
са децом у нашим прихватним центрима, као
и наши запослени и они ће им пружити ком
плетну бригу и пажњу. Ми као добри дома
ћини омогућавамо тој деци образовање,
јер они нажалост нису писмени ни на свом
матерњем језику - изјавио је Иван Гергинов.
Након анкете са родитељима, утврдиће се
и тачан број деце миграната, која би у овој
школској години требала да похађају наставу
у школама у шидској општини.
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Иван Ракоњац, Ненад Поповић и Предраг Вуковић

МИНИСТАР ЗА ИНОВАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ НЕНАД ПОПОВИЋ У ШИДУ

Сеча бирократије која
оптерећује привреду

О

пштину Шид 21. августа посети
ли су министар за иновације и
технолошки развој Ненад Попо
вић и директор Фонда за иновацион
у
делатност Иван Ракоњац са сарадни
цима. Том приликом састали су се са
представницима локалне самоуправе
и у сали Скупштине општине, при
вредницима представили програме
подршке технолошким иновацијама,
програм раног развоја и суфинансира
ња иновација, кроз које Фонд додељу
је средства у висини до 80.000, одно
сно до 300.000 евра за развој инова
тивних технологија, производа и услу
га са тржишном применом и великим
потенцијалом за комерцијализацију.
Како је том приликом изјавио мини
стар за иновације и технолошки развој
Ненад Поповић, начин на који се спро
води државни конкурс за подршку ино
вацијама, један је од најбољих приме
ра примене дигитализације и сече
бирократије која оптерећује привреду.
Процес пријављивања на конкурс је
скоро у потпуности дигитализован, без
непотребне администрације, док се
евалуација пројеката обавља путем
интернет портала Фонда за иновацио
ну делатност, а цео процес је потпуно
транспарентан. Такође он је на конфе
ренцији за новинаре поручио да је
дигитализација шанса за нова радна
места.
- Влада Републике Србије је издвоји
ла 330 милион
 а динара за развој ино
вација. Млади предузетници, младе

Како је том приликом
изјавио министар
за иновације и
технолошки развој
Ненад Поповић, начин
на који се спроводи
државни конкурс за
подршку иновацијама,
један је од најбољих
примера примене
дигитализације и сече
бирократије која
оптерећује привреду

старт-ап компаније, научно - истражи
вачке организације, сви могу да уче
ствују на овом конкурсу.
Први програм је за старт-ап компа
није и компаније које могу да конкури
шу за средства до 10 милион
 а динара.
Компаније које већ дуже постоје и све
оне које могу својим иновацијама да
конкуришу на домаћем и међународ
ном тржишту, могу да конкуришу за
средства по другом програму до 37
милион
 а динара. Нису потребни ника
кви папири, не постоје бирократске
или друге административне препреке
- истакао је министар Поповић, додају
ћи да је уверен да Србија има знање и
потенцијал да цео регион предводи у
ново дигитално доба.
О конкурску за развој иновација у
Србији и његовом значају за раст
локалне економије говорио је и Иван
Ракоњац, директор Фонда за иноваци
ону делатност, а председник Општине
Шид истакао је значај ових конкурса за
шидске привреднике.
- За нас је представљање нових кон
курса од великог значаја посебно што
се то дешава у моменту када се у
Шиду отвара индустријска зона. Ми
желимо да наши људи остану у Шиду
и зато сматрам да је ова посета од изу
зетно великог значаја и да ће ови кон
курси пуно значити нашим привредни
цима и малим предузећима која раде у
шидској општини - истакао је Предраг
Вуковић.

М. Н.
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ПОСЕТА АМБАСАДОРА РУСИЈЕ АЛЕКСАНДРА ЧЕПУРИНА

Шиђани би да извозе у Русију
Посета руског
амбасадора
организована је
на иницијативу
Удружења
српско - руског
пријатељства,
а поводом
отварања
друге Ликовне
српско - руске
колоније „Видици
2017“, на којој
је поред сликара
из Срема,
учествовало
и 12 ликовних
уметника из Русије
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Председник Општине Шид Предраг Вуковић
и амбасадор Русије Александар Чепурин

А

мбасадор Русије у Србији Алек
сандар Васиљевич Чепурин,
посетио је 5. августа општину
Шид. Посета руског амбасадора орга
низована је на иницијативу Удружења
српско - руског пријатељства, а пово
дом отварања друге Ликовне српско руске колоније „Видици 2017“, на којој је
поред сликара из Срема, учествовало и
12 ликовних уметника из Русије.
Током своје радне посете Шиду, амба
садор Чепурин састао се председником
Општине Шид Предрагом Вуковићем и
његовим најближим сарадницима и
привредницима.
- Желео бих да се захвалим општин
ској власти и нашим пријатељима из
овог града на позиву. Посебно ми је
драго што сам у прилици да боравим у
граду великог српског уметника Саве
Шумановића. У многим градовима
Србије видео сам слике овог уметника
и када их угледам, увек ме асоцирају на

Шид. Драго ми је што смо остварили
контакт са челним људима овог града и
искрено се надам да ће се продубити
наша сарадња, како културна, друштве
на, тако и свака друга - истакао је руски
амбасадор Александар Чепурин.
Председник Општине Шид Предраг
Вуковић захвалио се руском амбасадо
ру на посети и изразио наду да ће се
сарадња продубити на обострано задо
вољство.
- Састали смо се и са људима из
пословних кругова, са привредницима,
који имају жељу да извозе своје произ
воде у Русију. Такође, амбасадора смо
упознали са радовима на изградњи
индустријске зоне и изразили жељу за
долазак руских инвеститора, уколико то
буде могуће. Част нам је што смо имали
привилегију да угостимо руског амбаса
дора и његове блиске сараднике и ја
бих им се још једанпут захвалио на
посети - истакао је Вуковић.

Након обиласка кланице Агропапук у
Кукујевцима, руски амбасадор је у
вечерњим сатима свечано у Владичан
ском двору отворио, другу по реду
Ликовну колонију „Видици 2017“. Том
приликом свим присутнима обратио се
и председник Скупштине општине Шид
Велимир Ранисављевић, пожелевши
гостима, сликарима из Русије, угодан
боравак у шидској општини.
Скупу се обратио и председник Удру
жења српско - руског пријатељства
Мићо Ђукић, који се том приликом
захвалио сликарима који су узели уче
шће на ликовној колонији и изразио
наду да ће се сарадња Удружења срп
ско - руског пријатељства са њима
наставити и у наредном периоду.
Свечаност је настављена уз богат
културно - уметнички програм, уз звуке
српске и руске песме.
Сликари су у Шиду боравили и ства
рали све до 14. августа.

M NOVINE

6. SEPTEMBAR 2017.

25

ИМЕНОВАНИ ДИРЕКТОРИ ЈКП „СТАНДАРД“ И ЈКП „ВОДОВОД“

Оправдати очекивања
локалне самоуправе

Славица Сремац,
директорка ЈКП „Стандард“

Н

а седници Скупштине општи
не Шид, која је одржана 28. јула
одборници су усвојили предлог
одлуке о завршном консолидованом
рачуну Општине Шид за 2016. годину.
Према речима руководиоца Одељења
за финансије Јадранке Недић, у пери
оду од 1. јануара до 31. децембра 2016.
године, остварени су укупни приходи и
примања из свих извора финансирања
у укупном износу од 899.706 хиљада
динара, што је 83,25 одсто од прихо
да планираних одлуком о изменама о
буџету за 2016. годину. Укупно изврше
ни расходи у истом периоду износили
су 927.365 хиљада динара, или 80,09
одсто са реалокацијама.
Након разматрања предлога решења
о разрешењу вршилаца дужности јав
них комуналних предузећа „Водовод“
и „Стандард“, Марка Бајића и Славице
Сремац, одборници су усвојили предло
ге решења о именовању истих на место
директора наведених јавних предузећа.
- Мени је заиста част што сам иза
брана за директора ЈКП „Стандард“ и
што ћу обављати ову функцију у наред
не четири године. У претходној години
мог мандата као вршиоца дужности
директора, радили смо на повећању
квалитета услуга и на техничком опре

Марко Бајић,
директор ЈКП „Водовод“

мању нашег предузећа. У наредне
четири године и даље ћемо ићи у том
смеру, јер желимо да наш ниво услуга
буде виши. Такође желимо да проши
римо ниво услуга на територији целе
општине Шид и свакако желимо да тех
нички опремимо још боље и квалитет
није, да бисмо могли да тај ниво услуга
на тај начин и реализујемо - истакла је
новoименована директорка ЈКП „Стан
дард“ Славица Сремац.
Марко Бајић изабран је на функцију
директора ЈКП „Водовод“.
- Желео бих да се захвалим на пове
рењу СО Шид и њеним одборницима,
као и председнику Општине Шид Пре
драгу Вуковићу на указаном и датом
поверењу за мој избор као директора
ЈКП „Водовод“. Тренутно радимо на
прикупљању свих потребних папира и
документације, везане за пројекат пре
чистача отпадних вода у Шиду, тачније
лоцираном у насељеном месту Ада
шевци. Следећа важна ствар је што
ћемо тражити проширење бунара сле
деће године за које морамо припремити
објекте. Ту има неких малих проблема
с обзиром на то да територија где се
налазе бунари припада ЈП „Војводи
нашуме“, али се надам да ћемо уз обо
страно разумевање решити тај проблем

Измене у Општинском већу
На самом почетку седнице локалног
парламента, председник СО Шид Вели
мир Ранисављевић, обавестио је одбор
нике о оставци члана Општинског већа
Миломира Угљешића. Како се наводи у
образложењу, Угљешић је дао оставку из
личних разлога. Након констатовања

оставке, одборници су приступили тајном
гласању новог члана Општинског већа,
предложеног од стране председник а
Општине Шид. Већином гласова одборни
ка, за новог члана Општинског већа иза
брана је Александра Жигић испред Срп
ске напредне странке.

Александра Жигић,
чланица Општинског већа

како бисмо могли конкурисати за сред
ства која бисмо употребили за копање
два бунара а која су нам преко потреб
на. Бунарима које сад користимо је већ
одавно истекао рок, с обзиром на то да
их користимо већ 30 година. Приор
 итет
ЈКП „Водовод“ ће бити да се вода што
здравије допреми до наших корисни
ка - истакао је директор ЈКП „Водовод“
Марко Бајић.
Како је истакао за говорницом, најви
ше пажње биће посвећено хигијенској
исправности воде. Пречистач воде би
према његовим речима, требао бити
капитални пројекат у шидској општини
на коме ће се радити у наредном пери
оду.
Одборници су усвојили и измену про
грама пословања ЈКП „Јавна расвета
услуге и одржавање“. Према речима
директора тог јавног предузећа Душана
Ластића, разлози за измене програма
пословања условљени су повећаним
обимом послова па тако и расхода за
одржавање објеката за смештај мигра
ната на територији општине Шид и
непланирани расходи везани за неиз
мирене и преузете обавезе из 2016.
године, које су као правном следбени
ку пренете и које су у складу са делат
ностима за које је то јавно предуз еће и
основано.
Усвојен је и предлог одлуке о изради
плана детаљне регулације, постројења
за пречишћавање отпадних вода у ката
старској општини Адашевци. Одборни
ци су усвојили и предлог одлуке о пре
носу права коришћења непокретности
у корист ЈП „Путеви Србије“, у циљу
изградње пункта зимске служба у зони
наплатне станице Адашевци, на аутопуту Е-70.
М. Н.
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ОД 22. ЈУЛА ДО 19. АВГУСТА ОДРЖАНО 13. ПО РЕДУ ШИДСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Месец дана одличног провода

Концерт „Ван Гога“ за почетак Културног лета

Т

ринаесту годину за редом у
организацији Културно образов
ног центра Шид и под покрови
тељством Општине Шид од 22. јула
до 19. августа одржано је традицио
нално Шидско културно лето.
Манифестација је почела концер
том популарне рок групе „Ван Гог“ на
отвореној сцени Културно образовног
центра у Шиду, а завршена је насту
пом Милане Ћеранић.
Овогодишњи мото манифестације
био је „Шид је једна варош фина“, а
током 29 дана Шиђани су уживали у

Винарске ноћи

Овогодишњи мото
манифестације
био је „Шид је једна
варош фина“, а током
29 дана Шиђани су
уживали у бројним
концертима

бројним концертима познатих група и
извођача, како народне тако и забав
не музике.
Директор Културно образовног цен
тра Срђан Малешевић отворио је
манифестацији, пожелевши свим гра
ђан им а свак од невн е позит ивн е
вибрације са летње позорнице.
- Ево стигли смо и до 13. по реду
традиционалног Шидског културног
лета. Ми смо се потрудили свих ових
година, а поготово ове године да Шид
буде место где ће људи уживати.
Потрудили смо се да им створимо
амбијент где ће свако вече бити испу
њени и срећни. Потрудићемо се како
ове тако и следећих година, да Шид
ско културно лето буде место и дога
ђај који ће привлачити што већи број
људи и из осталих места и надам се
да ће сви уживати у разноликим садр
жајима које смо им приредити. Такође
се надам да ће их такво расположење
пратити и наредне године до следе
ћег Културног лета - истакао је на
отварању 22. јула Малешевић.
Групи „Ван Гог“, која је својим песма
ма отворила Културно лето у Шиду,
није први пут да се представља шид
ској публици. Прошле године такође
су били гости на културној сцени, а
своје утиске о публици и гостољуби
вости Шиђана, поделили су са нама.
- Иза нас су године и године труда и
рада, које је група „Ван Гог“ посветила
многим турнејама и албумима. Међу
многобројним градовима које смо
обишли, могу да изразим задовољ
ство што смо ево по трећи пут у Шиду,
као и што смо део ове традиционалне
културне манифестације. Драго ми је
што постоје овакве иницијативе и што
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Културно лето,
затворио је
директор
Културно образовног
центра у Шиду
Срђан Малешевић,
изражавајући
наду да ће
ова културна
манифестација
наредних година,
бити све боља
и садржајнија
Наступ Дејана Матића

је организатор препознао ту неку
енергију која је свакако део Културног
лета. Ми увек као бенд дајемо свој
максимум на бини и увек публици
дајемо себе до краја, без обзира да
ли је то Шид, Њујорк, Сиднеј или Бео
град. Планирамо да у 2017. години
завршимо турнеју „Лицем у лице“.
Након тога, неколико месеци ћемо
организовати акустичне концерте по
позоришним салама, а онда се нада
мо да ћемо средином 2018. године,
уколико се изнедри нека нова песма,
која ће нам бити по вољи, обрадовати

публику неким новим хитом - рекао је
певач групе „Ван Гог“ Звонимир Ђукић
Ђуле.
Већ наредне вечери, Шиђане је
забављао шидски кантаут ор Бојан
Бабић и пријатељи, као и гости евер
грин састав „Дени“ из Бачке Паланке
у саставу Мира и Саша Борковић и
Ненад Костелац, виолисткиња Оливе
ра Милић Хиршер и фронтмен групе
„Жаре и коприве“ Жарко Ђурчић. Тре
ће вечери Културног лета, на велико
задовољство младих Шиђана, на кул
турној сцени наступио је Милан Стан

Фолклораши плесали за мигранте

У Прихватном центру за мигранте
у Адашевцима 7. августа одржан је
културно уметнички програм, на које
су учествовала фолклорна друштва
из Шида, СКУД „Свети Сава“, КПД
„Ђура Киш“ и СКУД „Једнота“.
Организатори овог догађаја били
су Општина Шид, Општинско пове
реништво за избеглице и миграције
и Културно образовни центар Шид.
Жеља организатора била је да се, у
склопу Културног лета, мигрантима

прикаже културно богатство и госто
примство Шида.
Концерту су присуствовали пред
ставници републичких и покрајин
ских органа, невладиних организа
ција и локалне самоуправе. Присут
нима се у име Општине Шид обра
тио Небојша Илић, помоћник пред
седник а Општине Шид, а у име
Комесаријата Драган Велимировић,
шеф Прихватног центра у Адашев
цима.

ковић, познати поп-фолк певач, који је
широј јавности постао познат након
учествовања у Звездама Гранда 2007.
године.
Идуће вече било је посвећено Син
ђи, старом шидском рокеру који је
цео свој живот посветио рокенролу.
Ово је већ друга година за редом
када пријатељи и најближа родбина,
сада на жалост покојног рок певача
Синђе, вече у оквиру Шидског култур
ног лета посвећују њему. Вече посве
ћено Стевану Вићановићу Синђи,
било је осмишљено спонтано, оку
пљањем музичара на наступу који је
носио назив „Сасвим случајно“, упра
во онако како је то и сам Синђа радио
у Шиду. Поред наступа екипе „Сасвим
случајно“, шидској публици су се те
вечери представили и бендови „Про
гресив“ и „Бандитоси“.
На култ урној сцени 26. јула
наступио је „Амаро бенд“ из Шида,
чији чланови су се потрудили да
извођењем својих композиција Шиђа
нима пруже добру забаву. Следећи
дан био је посвећен најмлађима.
Кроз центар града организован је
дечји корзо, а децу је забављао Пеђо
лино, као и жонглери и кловнови, који
су у Карађорђевој улици анимирали и
забављали малишане. „Тешко врије
ме“ (Азра трибут бенд - равно до дна)
и „Мистерс систерс“ акустични трио
из Новог Сада, представили су се
Шиђанима 28. јула.
Шидско културно лето настављено
је свирком домаћих група „Груп
систерс“, „Дед хорс“ и „Револт“. Првог
дана августа, на сцени Културно
образовн ог цент ра, мнгоб ројн а
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публика имала је прилику да ужива у
богатом репертоару песама познатог
фолк певача Дејана Матића.
Наредна два дана била су посвеће
на вину. У оквиру дводневне манифе
стације „Винарске ноћи“ винари са
подручја шидске општине, предста
вили су своје производе. Уз дегуста
цију вина шидских винара, посетиоци
је забављао оркестар „Господа музи
чари“ и чланови фолклорног ансам
бла СКУД „Свети Сава“.
У оквиру Културног лета одиграна
је и шаховска симултанка, а одржани
су и концерти Бојана Милановића,
Јане, Романе и младог рокера Џонија
Раннковића. На летњој сцени публи
ци су се представили песнички каба
ре „Парче раја“ Немање Радивојши
ћа, затим перформанс против ГМО,
бенд „Сантос брадерс“, трубачки
оркестар Данијела Јокановића, „Бла
бла бенд“, а одржана је и манифеста
ција „Песмом против пушења, дроге,
сиде и алкохола“.
Концертом певачице Милене Ћера
нић на летњој позорници Културно
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Концерт за Синђу

АНКЕТА: ШТА ВАМ СЕ НАЈВИШЕ СВИДЕЛО ОД КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА НА
ШИДСКОМ КУЛТУРНОМ ЛЕТУ?

Одлични концерти и организација

Марка Вранешевић, Ратко Јањић, Војислав Филиповић, Маја Ђурић, Наташа Колар и Александар Балић
Марка Вранешевић, Шид: Било
ми је јако лепо и чини ми се да је ове
године било много више културних
садржаја него претходних година.
Посебно ми се допао дечји део про
грама на самом почетку Културног
лета. Углавном је све било јако лепо
и мислим да је и посетилаца било
много више ове године. Сигурна сам
да би их било још више, да нису биле
тако велике врућине. А што се тиче
завршнице уз ватромет, мој једини
коментар је фантастично.
Ратко Јањић, Шид: Све је било
супер. Мислим да је ове године било
најбоље организовано Културно лето
до сада. Немам примедбу ни на један
културни догађај. Све, баш све је
било одлично и сваки дан је био
феноменално посећен.

Војислав Филиповић, Шид: Као и
сваке године и ове године је одржано
Културно лето у Шиду и могу рећи да
је све беспрекорно организовано.
Грађани су се окупљали у великом
броју, Шид је живнуо, а ја сам најче
шће долазио на концерте. Шид је
месец дана, у правом смислу те речи,
била једна весела варош у Срему.
Маја Ђурић, Адашевци: Цела
организација и целокупан садржај на
Културном лету је за сваку похвалу.
Културни садржај био је прилагођен
сваком узрасту и могао је свако за
себе да изабере по нешто. С обзиром
на то да имамо малу децу, присуство
вали смо Дечјем културном лету и
били смо одушевљени, како ми тако и
деца. Од осталих концерата, похва
лила бих наступ Дејана Матића.

Наташа Колар, Шид: Све је било
добро, али би по мом мишљењу, тре
бало одржати мало више фолклорних
вечери. Лоше време и киша, били су
разлог што ни СКУД „Једнота“, а ни
русинско културно уметничко друштво
није могло да се представи на летњој
сцени, али се на то није могло утица
ти. Ипак сматрам да се то требало
некако надокнадити. И можда предлог
за убудуће, да се организује један до
два концерта класичне музике.
Александар Балић, Шид: Нисам
нешто често посећивао културне
манифестације, али на онима на који
ма сам био, свиделе су ми се. Похва
лио бих организацију, та дешавања су
од великог значаја за наш град, а од
концерата бих издвојио наступе наших
локалних група. Све похвале за њих.
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Вече посвећено
Стевану Вићановићу
Синђи, било
је осмишљено
спонтано, окупљањем
музичара на наступу
који је носио назив
„Сасвим случајно“

Поетске вечери у „Илијануму“

Упоредо са концертима на летњој
сцени, у Музеју наивне уметности
„Илијанум“, сваког четврта одржаване
су поетске вечери и промовисане књи
ге чији је издавач Културно образовни
центар.
- Искористимо смо прилику да про
мовишемо и једно лепо место за поет
ске вечери. Имамо среће да у овом
нашем граду не фали лепих места за
одржавање манифестација. У преле
пом амбијенту промовисали смо књи
ге у издаваштву Културно образовног
центра. Тако да је сигурно и излазак
књига Светислава Ненадовића, Миле
не Алексић и Станислава Ступавског,
нешто што је обележило ову сезону и
то ми је веома драго - истакао је
Малешевић.
Прво књижевно вече на којем су се
представили чланови Српског књи
жевног клуба „Милош Црњански“ из
Шида, организовано је 27. јула.
- Књижевно вече је било замишље
но управо тако да се организује пред
стављање Књижевног клуба „Милош

Црњански“ и његових чланова. Пред
ставили Петра Бошњак, Сања Тиркај
ло, Срђан Малешевић. Пре свега оно
што смо стварали, оно што стварамо,
што остављамо граду Шиду и нашој
општини, али и овом лепом Музеју
наивне уметности „Илијанум“ чијим
запосленима бих се захвалио за усту
пљен простор. Исти тако захвалио
бих се Културно образовном центру и
Општини Шид што су нам омогућили
да организујемо једно овакво предив
но вече посвећено поезији и музици истак ао је члан Књижевног клуба
Зденко Лазор.
Следећег четвртка, 3. августа гости
Шида била су два књижевника из Сре
ма Недељко Терзић и Тодор Бјелкић.
О њиховом стваралаштву говорила је
професорка Слађана Миленковић, а
недељу дана касније одржана је
промоција
књиге
Светислава
Ненадовића.
Промоција књиге „Вишњи бездан“
ауторке Милене Алексић одржана је
17. августа.

образовног центра и спектакуларним
ватрометом који је био изненађење
за све присутне, 19. августа затворе
но је овогодишње Шидско културно
лето.
- Ове године Шидско културно лето
било је најдуже. Трајало је један дан
дуже у односу на прошлу годину. Оно
што ми је пре свега задовољство је
то што се на манифестацији ове годи
не није десио ниједан инцидент. То
све говори да су сви они који су ради
ли на организацији, одрадили свој
посао како треба. Захвалио бих се
помоћи и од стране Општине Шид и
градских служби, уз помоћ којих је
ова манифестација такође успешно
организована. Велики број људи је
присуствовао на тргу разним догађа
јима и надам се да је свако успео
пронаћи нешто за себе. Публика се
мењала из дана у дан, у зависности
од извођача, а мислим да је и сврха
учешћа локалних бендова испуњена
и да су они у правом светлу показали
колико су напредовали од прошле
године. Они ће увек имати своје
место на сцени Културног лета и
захваљујући њима, Шидско културно
лето и траје толико дуго, јер не бисмо
могли да исфинансирамо толики број
гостујућих бендова - истакао је Срђан
Малешевић.
Последњи дан манифестације,
одиграо се као и сваке године на дан
обележавања шидске славе Прео
бражења. Осим у центру града, скуп
многобројних Шиђана и њихових
гостију, одигравао се на месту код
Руског двора, које је и ове године
било испуњено великим бројем
реквизита за разоноду, рингишпила,
аутића, као и разнобојних штандова
који су мамили посетиоце.
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Триптих Берачице изложен у шидској Галерији

ГАЛЕРИЈА СЛИКА „САВА ШУМАНОВИЋ“

Вече сећања

П

оводом обележавања
75 година од страда
ња Саве Шумановића,
Галерија слика „Сава Шума
новић“ у Шиду, организовала
је 31. августа Вече сећања на
шидског сликара Саву Шума
новића. 28. августа 1942.
године, на Велику Госпоји
ну, Сава Шумановић је одве
ден из своје куће на пут без
повратка. Два агента у цивилу
дошла су у кућу Шуманови
ћевих који су наредили Сави
Шумановићу да пође с њима.
Дозволили су му да се спреми
и поздрави са мајком, након
чега је одведен на испитива
ње у среско начелство где је
већ било ухапшених грађана.

У тој акцији, коју је предводио
озлоглашени Виктор Томић,
ухапшено је око 150 Шиђана.
Већина ухапшених, њих 121,
су као таоци транспортовани
у Сремску Митровицу у казни
ону где су поново саслушава
ни. Одатле су их рано ујутро
30. августа превезли на гро
бље и стрељали. Сахрањени
су у заједничкој гробници на
сремскомитровачком гробљу.
Сава Шумановић оставио
је неизбрисив траг у српској
уметности, а захваљујући
његовој мајци Персиди Шума
новић, највећи део његовог
стваралаштва сачуван је и
данас доступан јавности.
1952. године Савина мајка

Вече сећања на Саву Шумановића

Персида је поклонила граду
Шиду легат од 417 Савиних
дела. Савина дела се чувају
у Галерији слика „Сава Шума
новић“ у Шиду.
Сваке године на дан стра
дања овог познатог шидског
сликара, Галерија слика орга
низује вече сећања. Тако је
било и ове године. У прису
ству великог броја поштовао
ца и љубитеља Саве Шума
новића и његових слика, на
вечери сећања посетиоц
 и су
имали прилику да погледају
пројекцију уметничко доку
ментарног филма Алексан
дра Саше Петровића „Путе
ви“ снимљен 1958. године и
послушати тумачење послед

њег Савиног дела „Триптих
Берачице“ историчарке умет
ности и директорке Галерије у
Шиду Весне Буројевић.
- Вече сећања, је увек јед
но емотивно вече и вечерас
смо у Галерији поделили емо
ције са нашим суграђанима.
Програм који организујемо
поводом Савиног страдања
је сваке године другачији, а
ове године смо сматрали да
је примерено да прикажемо
краткометражни филм Алек
сандра Петровића, јер је то
први филм снимљен о ства
ралаштву Саве Шумановића.
Снимљен је 1958. године и
више пута награђиван. Поред
ставова о уметности Саве
Шумановића који су видљиви
у овом филму, ту је снимљена
и Персида Шумановић како
говори о хапшењу њеног сина
и његовом последњем јутру
које је провео код куће. То је
једини снимак који имамо са
Персидом Шумановић. Сма
трали смо да је ове вечери
најбоље да се представимо
са неким Савиним делом, које
је он највише волео. „Трип
тих Берачице“ за које се зна
да је последње дело Саве
Шумановића и које предста
вља крај његовог овоземаљ
ског живота. Било је приме
рено да ту причу поделимо
и са посетиоц
 има Галерије.
На тај начин, сви смо заједно
поделили емоције и сетили се
нашег великана - истакла је
Весна Буројевић.
M. Н.
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ЕТНО ДАН

Ал се некад добро јело

К

ао и протеклих година и ове године
чланице удружења жена са подручја
шидске општине имале прилику да се
представе у оквиру манифестације Шид
ско културно лето. Разне рукотворине, у
виду ручних радова, бројних декорација
за домаћинство, старинских јела, само су
биле неке од изложених радова на шаро
ликим штандовима на платоу испред Кул
турно образовног центра.
Како су истакле представнице удруже
ња жена, овакве манифестације управо су
прилика да се ти старински обичаји пред
ставе и на тај начин сачувају од заборава.
Чланице Удружења жена „Извор“ из
Беркасова и ове године су се потрудиле
да представе обичаје свога села. Овога
пута посетиоц
 има су представиле „лупа
ње“ сунцокрета.
- Некада су наши стари секли главе сун
цокрета ножевима или срповима, доноси
ли колима кући где су се лупале главе
сунцокрета. Након тога се семе сунцокре
та паковало у џакове и отпремало на
места предвиђена за чување и сушење.
Тај обичај у нашем селу је због савремене
технологије данас, одавно ишчезао. Ми
смо хтеле на овај начин да подсетимо
наше грађане како је то изгледало некад.
На нашем штанду је увек весело, а тако је
било и ове године. С обзиром на то да је
ово обичај са некадашњих прела, када се
сакупљао комшилук и када се све то оди
гравало уз песму, доскочице и шалу, тако
смо се понашале и ми данас и на тај начин
привукле пажњу посетилаца - истакла је
заменица председнице Удружења „Извор“
Милица Лазор.
Поред разгледања рукотворина вред
них руку жена, Шиђани су тог дана имали
прилику и да дегустирају разна старинска
јела, карактеристична за неколико нацио
налних заједница које живе у шидској
општини. Жене из Сота, ове године при
премале су кувани кукуруз.
- Ове године смо спремале кувани куку
руз, колаче и разне друге посластице које
ми у нашем селу најчешће припремамо.
Сваке године се трудимо да унесемо неку
новину, како би штанд био препознатљив
и надам се да у томе и успевамо. Циљ нам
је да подсетимо грађане на све оно што је

Жене из Сота припремале су кувани кукуруз

Шиђани су имали
прилику и да
дегустирају разна
старинска јела,
карактеристична за
неколико националних
заједница које живе у
шидској општини

Чланице УЖ „Извор“ из Беркасова лупале су сунцокрет као некада

било некада, али и да се дружимо што и
јесте наш главни циљ доласка на овакве
манифестације - каже чланица Удружења
„Фрушкогорске голубице“ из Сота Марија
на Довчак.
Традиционална русинска јела и овога
пута мамила су многобројне посетиоце,
али исто тако и препознатљива ношња
Русина из Бикић Дола, чији су представни
ци поносно стајали испред свог штанда.
- Ове године као и свих претходних, на
Етно дану су се представиле чланице
Удружења жена „Бикићанке“ са традицио
налним русинским јелима, везовима, али
и са воћем, грожђем, бресквама, које
добро успева у нашем месту. Била је ово
прилика да се на бини представи и наше
Култ урно уметничк о друштво „Иван
Котљаревски“, које је приказало обичаје
Русина у Бикић Долу када се бере грожђе.
Ту кореографију су припремили Борислав
Барна и Зденко Лазор и та игра предста
вља цео процес од почетка бербе грожђа,
гажења и одласка берача кући. Са том
кореографијом се наше друштво пласира
ло и на покрајинску смотру фолклора која
ће бити одржана у Врбасу, а такође смо
позвани следеће године да гостујемо у
Словачкој и Пољској да се и тамошњој
публици представимо - рекао је председ
ник КУД „Иван Котљаревски“ Дејан
Бобаљ.
И ове године Етно дан био је прилика
да се на једном месту окупе сви они који
чине ову средину специфичном, а то је
управо богатство различитости предста
вљена на више начина, на чега су грађа
ни шидске општине највише поносни.

32

ШИД ГРАД ПО МЕРИ СВИХ НАС

M NOVINE

6. SEPTEMBAR 2017.

ФИЈАКЕРИЈАДА

Све је више узгајивача коња

Дефиле фијакера улицама Шида

Н

а стадиону ОФК „Шид“
12. августа одржана је
традиционална Фија
керијада. Шеста по реду
ревија парадних запрега у
оквиру Шидског културног
лета и ове године на једном
месту окупила је узгајиваче
и љубитеље коња из Срема
и Мачве.

Организатори ове мани
фестације су Коњички клуб
„Граничар 2011“, Културно
образовни центар Шид и
Турис тичк а орган из ац ија
Шид, а Фијакеријада је одр
жана под покровитељством
Општине Шид.
Према речима организато
ра, овогодишња ревија

Понији из Сремске Митровице

Награђени
У једнопрегу прво место
припало је Милану Степа
нићу (КК „Граничар 2011“
Шид), друго место Перици
Гемерин (такође из клуба
домаћина), а треће Ивани
Суботић (КК „Граничар
2011“). Прво место у дво
прегу припало је Огњену
Радовановићу (КК „Еуро
мачва“ Богатић), док су
друго и треће место заузе
ли чланови КК „Падок“ из
Шашинаца Ранко Поповић
и Никола Гело. Домаћини
су однели победу и у тро
прегу. Први је био Ђорђе
Милинковић, други Жика
Суботић, а трећа Јована
Степанић. Награда за нај
лепши серсан отишла је у

руке Ђорђа Милинковића,
најлепшу запрегу имао је
Милан Беочанин из КК
„Падок“ Шашинци, најлеп
шег пасупа Јовица Степа
нић из КК „Граничар 2011“,
најлепшу кобилу Жељко
Моцко из КК „Стари фија
кер“ Лаћарак. Награда за
најудаљенију запрегу при
пала је Огњену Радовано
вићу из КК „Еуромачва“
Богатић, најмлађу запрегу
имао је Петар Стевић из
КК „Граничар“ Кузмин, нај
старији кочијаш је Милан
Беочанин из КК „Падок“ из
Шашинаца, а најмлађи
кочијаш је Душан Дражић
из КК „Граничар 2011“
Шид.

парадних запрега у Шиду
показала је да је идеја о
организацији ове манифе
стација покренута пре шест
година уродила плодом, као
и да је број учесника из годи
не у годину све већи.
- Ове године имамо око
тридесет учесника из неко

лико места из Срема и
Мачве. У ревијалном делу
представљени су сви уче
сници, а традиционално
одржавамо и такмичарски
део у којем награђујемо нај
успешније учеснике. Драго
ми је што на овај начин
попул ар изујем о коњичк и
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Култура спаја народе

Јовица Степанић

спорт и узгајиваче коња са
ових простора. Коњи су лепе
и племените животиње и
драго ми је што видим да је
упркос данашњим тешким
условима живота, број узга
јивача из године у годину
све већи - истакао је пред
седник КК „Граничар 2011“
Шид Јовица Степанић.
Пре дефилеа кроз Шид, у
парку Зелени појас узгајива
чи су припремали своје
љубимце за параду. Међу
њима био је и један од стал
них учесника Шидске фија
керијаде, узгајивач понија из
Сремске Митровице Сандо
кан Селимовић, који је при
вукао највећу пажњу, посеб
но млађих посетилаца.
- Мислим да је ова мани
фестација од великог знача
ја како за узгајиваче коња
тако и за децу која треба да
уживају у коњичком спорту.
Из године у годину је на
Фијакеријади у Шиду све
лепше и све је већи број
учесника, што је јако лепо.
Јако је лепо и дружити се са
коњима, водити рачуна о
њима. Бавим се коњима од
малих ногу. Рођен сам на
шпедитеру. Коње су узгајали
и моји родитељи и та љубав
према коњима ми је усађена
од њих. Поред понија узгаја
мо и липицанере али овог
пута нисмо били у могућно
сти да их доведемо, али
мислим да ће бити прилике
идуће године - рекао је
Селимовић.
Манифестацију је свечано
отворио председник Скуп
штине општине Шид Вели
мир Ранисављевић, а нају
спешнијим учесницима уру
чене су захвалнице и награ
де.

Фолклор Македонаца

У

оквиру манифестаци
је Шидског културног
лета, поред бројних
концерата естрадних умет
ника, рок, поп, хеви метал и
локалних група, вечери на
културној сцени биле су
резервисане и за културно
уметничке ансамбле. Чла
нови Словачког културно
уметничког друштва „Јед
нота“ су одржали целове
черњи концерт са својим
гостим а,
фолк лорн им
ансамблом „Вретено” из
Кисача, који је због лошег
времена одржан у сали
Словачког дома у Шиду.
Апред крај Културног лета
шидска публика имала је
прилику да погледа и кул
турно уметнички програм
који је приредило Хрватско
културно душтво „Шид“ са
својим гостима из Македо
није.
На овај начин, Шид је још
једном потврдио да је место
у којем се негује мултикул
туралност и мултиетнич
ност, што и јесте обележје
Срема у коме живимо.
Гости из Македоније,
Фолклорни ансамбл „Пле

тенка“ из Битоља, по први
пут су ове године наступи
ли у Шиду, а неколико дана
били су гости ХКД „Шид“.
До
успос тав љањ а
сарадње је дошло сасвим
случајно на састанк у у
Петроварадину. Драго ми је
што смо имали могућност
да их угостимо и да заједно
са њима наступимо у окви
ру Шидског културног лета,
поготово што македонски
мелос и њихове игре, ретко
имамо прилику да чујемо и
видимо на овим простори
ма. Ова сарадња ће се
наставити и даље, а дого
вор је да ХКД „Шид“ идуће
године, гостује и представи
се на Илинденским денима
фолклорној манифестацији
која се у августу одржава у
Македонији у Битољу каже председник ХКД „Шид“
Јосип Павловић.
Фолклорни ансамбл „Пле
тенка“ изразио је задовољ
ство што је са ХКД „Шид“
успоставио сарадњу на
пољу културе и што су има
ли прилику да се представе
шидској публици.
- Битољ је познат као

космополитски град у коме
живе и Срби и Хрвати и
Македонци, Роми као и
други народи. Ми лепо
живимо и слажемо се и
поштујемо једни друге.
Седам дана смо провели у
Србији, најпре у Суботици
где смо били гости Буње
вачког кола и наставили
смо дружење са нашим
пријатељима из Шида.
Лепо су нас прихватили,
утисци су нам јако лепи и
већ сад имамо осећај као
да се знамо дужи низ годи
на. Деца су овде стекла
нове пријатеље и сигуран
сам да ће се та пријатељ
ства наставити и да ће нас
они посетити идуће године
- истак ао је председник
фолклорног ансамбла из
Битоља Златко Стојчевски.
И како истичу на крају,
култура је та која спаја
народе и где не постоје гра
нице. Концертима друшта
ва свих национ
 алних зајед
ница који живе на овим про
сторима то су и потврдили,
а шидска публик а их је
подржала громогласним
аплаузима.

ДЕЦА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА

Школски прибор на поклон
Председник Општине Шид
Предраг Вуковић у понеде
љак, 4. септембра уручио је
школски прибор за 24 деце
ратних војних инвалида.

Удружење ратних војних
инвалида општине Шид упу
тило је Општинском већу
молбу да се за 24 деце рат
них војних инвалида купи

школски прибор неопходан за
почетак школске године.
Општинско веће је одобрило
овај захтев на својој послед
њој седници.
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„СРЕМСКИ РУЧАК ЧОБАНСКИ“ ОДРЖАН У БАЧИНЦИМА

Загарантована забава
за све узрасте

Кување овчијег паприкаша

П

оследњег викенда у августу,
сви путеви у шидској општини
водили су у Бачинце, тачније на
локацији „Чесмин До“.
Да би стигли на привредно - тури
стичку манифестацију „Сремски ручак
чобански“, многи проналазе путеве и
путиће како би на најбржи начин сти
гли у ову оазу очуване природе. Љуби
тељи пешачења уздајући се у своје
познавање околине долазили су само
њима знаним богазама. Други су сео
ском ленијом јездили што у запрега
ма, што у аутомобилима, а све у „дру
штву“ великих облака прашине.
„Сремски ручак чобански“, одржан
је 26. августа осми пут по реду на про
стору „Чесмин До“, власника Ивана
Рацановића. Ова привредно - тури
стичка манифестација је прилика да
се на једном месту промовише срем
ска чобанска традиција. Организато
ри манифестације потрудили су се
да програм буде што занимљивији и
садржајнији. Поред чувеног такми
чења у кувању паприкаша од овчијег
меса, посетиоци су могли да уживају
у дефилеу фијакера, пецању, изложби
голубова и украсне живине, бројним
такмичењима спретности до ручних
радова.
Велимир Ранисављевић, председ

ник Скупштине општине Шид, прили
ком свечаног отварања, пожелео је
такмичарима успех, а свима осталима
добру забаву.
Међу бројним екипама које су се
такмичиле у спремању овчијег папри
каша био је и Томислав Закарић из
Сремске Митровице.
- Ми се не такмичимо ради такмиче
ња, већ да би се дружили. Идемо на
разне манифестације, а и освајамо
награде. Прошле недеље у Бешенову
смо победили у кувању кавурме, овог
викенда смо овде, а следеће неде
ље идемо у Баноштор на такмичење
у спремању пударског паприкаша.
Од зачина највише користимо добру
вољу – прича Закарић.
Милош Остојић, млади сликар из
Шида, учествовао је са својим љубим
цима на изложби украсне живине.
- Своје место на изложби нашли
су златни и сребрни селбрихт, врста
патуљасте живине. Од раног детињ
ства сам се интересовао за ову врсту
коју карактерише специфична боја –
каже Милош Остојић.
Да се од идеје до реализације може
брзо доћи пример је Петра Коваље
ско, која од новинског папира ствара
уметничка дела.
- Две године се бавим овим зана

том, а сва обука је трајала три месеца.
Кад останете без посла, онда гледате
како да зарадите који динар – рекао је
Петар Коваљеско.
На малом штанду изложени су укра
сни предмети чија се цена креће од
100 динара па навише.
- Свака манифестација на терито
рији шидске општине је прилика да се
истакну природне лепоте, а посебно је
то ова данас јер се одржава у амби
јенту готово нетакнуте природе. Ово
је и прилика да се апострофира овај
фрушкогорски део општине, што ће
наравно допринети и промоцији тури
зма. Манифестација је и привредног
карактера јер утиче на развој сточар
ства и сточне хране - каже Кристина
Радосављевић, директорка Туристич
ке организације Шид.
Удружење грађана „Сремски ручак
чобански“ у сарадњи са Општином
Шид, Културно - образовним центром
и Туристичком организацијом Шид
организатори су ове манифестације.
„Сремски ручак чобански“ је мани
фестација на којој је загарантована
забава за све узрасте, прилика да се
сретнете са старим пријатељима, ужи
вате у добром залогају, чаши вина и
заборавите свакодневницу.

Драгана Попов

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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ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

БЕСПЛАТНА ШКОЛА ПЛИВАЊА

Развијање спортског
духа кроз пливање

Додела диплома најмлађим пливачима

Н

а пећиначким базенима завршена је
купалишна сезона, као и бесплатна
школа пливања за најмлађе станов
нике општине Пећинци, који су током лета
били у прилици да науче да пливају или
усаврше разне стилове пливања. Бесплат
ну школу пливања ове године су, захваљу
јући успешној сарадњи са пећиначком
локалном самоуправом реализовали
Спортски савез „Развој спортова“ и Базени
Пећинци.
Дипломе новопеченим пливачима 29.
августа су уручили председник Спортског
савеза „Развоја спортова“ Синиша Ђокић,
руководилац пећиначких базена Дарко
Пантић и заменик председнице Општине
Пећинци Зоран Војкић, који је пре свечаног
уручења диплома деци честитао на труду и
раду током лета.
- Надам се да сте током протеклог лета
схватили значај здравог начина живота, као
и важности да научите да пливате, јер пли
вање вам пружа прилику да лепо обликује
те своје тело али и да на један здрав начин
развијете спортски дух. Пећиначка локална
самоуправа доста улаже у најмлађе, у вас,
а добром сарадњом са Спортским савезом
и Базенима у прилици смо да вам омогући
мо и ову школу. Ми ћемо наставити и
наредне године да финансирамо бесплат
ну школу пливања како би сва деца са
територије пећиначке општине научила да

пливају, а на вама је да оно што сте научи
ли током протеклог лета примените у
даљем животу - да наставите да се бавите
спортом – истакао је Војкић.
Развијање спортског духа код најмлађих
један је од основних циљева пећиначког
Спортског савеза, а како нам је рекао пред
седник Синиша Ђокић, улагање у развој
школског и аматерског спорта је њихов при
оритет.
- Изузетно нам је важно да сва наша
деца од најраније доби крену да се баве
неком врстом спорта, те смо пре седам
година одлучили да им омогућимо бесплат
ну школу пливања, где ће бити у прилици
не само да се забаве током летњег распу
ста, него и да науче једну вештину која ће
им омогућити да се правилно развијају, а
надам се и пробудити у њима жељу да
наставе да се баве овим или неким другим
спортом – рекао је Ђокић.
Укупно 120 малишана ове године је успе
шно завршило школу пливања – једни су
научили да пливају, други развили разне
стилове пливања, а они најмлађи су се
ослободили страха од воде и направили
прве кораке ка пливању. Током два месеца
са њима су радили искусни инструктори
пливања Борко Крстић и Иван Стојаковић
– наставници физичког васпитања и Драга
на Најић, Небојша Кокиновић и Дејан Томић
– студенти ДИФ-а.

ОБЕДСКА БАРА

Завршен еколошки камп

Одласком учесник у суботу, 2. септем
бра, завршен је 20. Међународни волон
терски еколошки камп Обедска бара,
током којег је 14 волонтера из Чешке,
Јапана, Немачке, Шпаније, Русије, Итали
је, Белгије и Србије за две недеље очи
стило неколико хектара влажних ливада
од инвазивног и дрвенастог растиња.
Организатори Кампа су Удружење гра
ђана „Зелени поглед“ из Купинова и Мла
ди истраживачи Србије, а председник
„Зеленог погледа“ Перица Одобашић каже

да је дирљив растанак учесника само
потврдио да се за две недеље заједничког
рада и дружења могу премостити гео
графске, културолошке и генерацијске
разлике.
И овај двадесети, јубиларни, еколошки
камп подржали су Министарство омлади
не и спорта Републике Србије, Покрајин
ски секретаријат за градитељство и
заштит у животне средине, Општина
Пећинци и Покрајински завод за заштиту
природе.
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Запослени уредили
двориште

Протекле недеље запослени у Пред
школској установи „Влада Обрадовић
Камени“ у Пећинцима интензивно су се
припремали за дочек малишана у новој
школској години. Како је рекла директорка
Светлана Поповић, поред радова на уређе
њу унутрашњости објекта – кречења и уре
ђења просторија, поправке тоалета и дез
инфиковања играчака, запослени у овој
установи су добровољним радом уредили
двориште и простор око вртића.
- Двориште је покошено и очишћено,
дрвеће је орезано, а наши радници су
оплеменили двориште новим садржајима
за малишане. Направили смо пескарнике у
којима ће деца моћи да се играју, а зидове
ћемо опремити новим интерактивним
таблама. Настојаћемо да деца што више
бораве напољу, што је добро за њихово
здравствено стање, а да бисмо то постигли
простор морамо што учинити занимљиви
јим, али и безбеднијим. Фарбамо и дечје
игралиште, обележавамо саобраћајни
полигон, а опремамо и летњу учионицу у
оквиру дворишта у којој ће васпитачи моћи
да раде са децом у природи. Имамо про
страно двориште и трудимо се да за децу у
новој школској години припремимо што
више занимљивих садржаја – рекла је пред
почетак нове школске године Светлана
Поповић.

АШАЊА

Опрема се
кошаркашки терен
У Ашањи су 31. августа завршени радови
на асфалтирању кошаркашког терена на
теренима за мале спортове. Како је рекао
председник Савета месне заједнице Аша
ња Дејан Ђураћис, у Ашањи је већ раније
на теренима за мале спортове постављен
један кош, али није било простора за поста
вљање другог коша.
- Након ових радова, које су реализовали
Савет месне заједнице и пећиначка локал
на самоуправа, добијен је простор за
кошаркашки терен у пуној величини. Други
кош је већ купљен и ја очекујем да ћемо
већ током наредне недеље поставити дру
ги кош и обележити кошаркашки терен,
чиме ћемо свим љубитељима кошарке у
Ашањи омогућити да се у адекватним усло
вима баве овим спортом. У Ашањи већ
постоји Кошаркашки клуб „Феникс 1“, који
ће сада тренирати и такмичити се на тере
ну који испуњава критеријуме за званична
такмичења – рекао је Ђураћис.
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Милан Ковачевић са ђацима из Гргуреваца

ПОЧЕЛА НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА

У Срему 2.628 првака

Н

а територији Срема 2.628 првака
кренуло је 1. септембра у школу.
У свим сремским основним шко
лама приређени су пригодни програми
за ђаке прваке.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Поводом
почетк а нове школске године ђаке
прваке у Основној школи „Свети Сава“
посетила је начелница Градске управе
за образовање Мирјана Пјевац. У име
локалне самоуправе начелница је
поздравила ученике и поделила неоп
ходан школски прибор за ђаке који
полазе у школу.
Заменик покрајинског секретара за
образовање, прописе, управу и нацио
налне мањине – националне заједнице
Милан Ковачевић обишао је 1. септем
бра основне школе у Бешенову, Шуљ
му и Гргуревцима и поделио ученицима
од првог до четвртог разреда ранчеве.
- Поводом почетк а нове школске
године, ученици од првог до четвртог
разреда су на дар од Покрајинске вла
де, секретаријата за образовање доби
ли ранчеве. Видели сте како су се деца
обрадовала. То је наш скроман допри
нос. Укупно је подељено 4.500 хиљаде
ранчева на територији Војводине. Овде
сам стицајем околности некада био
директор, некада је број ученика био
150, а сада се свео на око 30 ученика
што је мали број. Сваке године је све
мање одељења, што није добро –
рекао је Ковачевић и пожелео деци
пуно успеха и среће у новој школској
години.
Он је напоменуо да је у Војводини
уписано 17.150 првак а, а у Срему
2.628.

На територији Срема
2.628 првака кренуло
је 1. септембра
у школу. У свим
сремским основним
школама приређени
су пригодни програми
за ђаке прваке.
Заменик покрајинског
секретара за
образовање Милан
Ковачевић обишао је
1. септембра основне
школе у Бешенову,
Шуљму и Гргуревцима
и поделио ученицима
од првог до четвртог
разреда ранчеве

РУМА: Локална самоуправа у рум
ској општини је и ове школске године
за све ученике који су кренули у први
разред обезбедила поклон пакетиће
са школским прибором, у којима се
налазе свеске, оловке, бојице, перето
ница и словарица. Поклон пакетиће ће
добити сви прваци, а њих је према
последњим подацима укупно 472, за
ту намену обезбеђено је око 400.000
динара. Председник Општине Сла
ђан Манчић је свим ђацима првацима
пожелео срећан полазак у школу, као и
безбедне и радосне школске дане
током којих ће стећи бројна пријатељ
ства и усвојити много знања.
По традицији, у свим школама рум
ске општине старији ђаци су за своје
нове другаре припремили пригодне
програме добродошлице.
ИНЂИЈА: У петак, 1. септембра
почела је нова школска година за све
ученике основних и средњих школа на
територији општине Инђија. По први
пут у школске клупе село је 442 учени
ка првих разреда основне школе.
Представници локалне самоуправе
посетили су неколико образовних
установа на територији општине, а
међу њима била је и Основна школа
„Бранко Радичевић“ у Марадику. Чла
нови кабинета председника општине
поздравили су ђаке прваке и поделили
им симболичне поклоне за срећан
полазак у школу. Школске 2017/2018.
године у први разред основне школе у
Марадику уписало се 28 ученика. За
ђаке прваке у марадичкој основној
школи организована је и приредба на
којој су им, поред поклона Општине
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ПРЕДАВАЊЕ ЗА
МОТОЦИКЛИСТЕ

Ризик на мотору

Пријем првака у иришкој општини

Инђија, уручени и пакетићи које су
обезбедили представници мађарског
Национ
 алног савета.
СТАРА ПАЗОВА: Школско звоно
означило је 1. септембра почетак нове
школске године и за око седам хиља
да ученик а пазовачких основних и
средњих школа. У школске клупе је
село 653 првака, што је више него про
шле године и у ОШ „Херој Јанко Чме
лик“ у Старој Пазови су након дужег
времена поново три одељења првог
разреда. У две основне школе на тери
торији старопазовачке општине, школ
ско звоно се овог 1. септембра није
огласило. У ОШ „Никола Тесла“ у
Новим Бановцима су у току радови на
реновирању и за тамошње ученике ће
распуст потрајати још две недеље, а
ђаци ОШ „Вера Мишчевић“ из Белеги
ша су нову школску годину почели 4.
септембра у Сурдуку, јер ускоро почи
ње комплетна реконструкција школе у
Белегишу, за шта је Општина Стара
Пазова издвојила 40 милион
 а динара.
Такође је за ученике и наставнике
обезбедила превоз до Сурдука. Прва
ци свих основних школа су од Општи
не Стара Пазова добили школски при
бор, а ове године је локална самоу
права први пут финансирала и купови
ну комплета уџбеника.
ИРИГ: Као у свим сремским локал
ним самоуправа, тако су и представни
ци иришке локалне самоуправе дели
ли школски прибор најмлађима, пово
дом 1. септембра, односно поласка у
школу. Поклоне су делили начелница
Општинске управе Оливера Филипо
вић Протић и председник Скупштине
општине Ириг Владислав Илкић. Они
су том приликом поручили првацима
да их кроз школовање прати осмех и
срећа, да слушају учитељице, да мар
љиво уче и да добрим оценама свако
га дана обрадују породицу.
ШИД: У Основној школи „Бранко
Радичевић“ у Шиду, првог дана школ
ске године приређен је пригодан про
грам за ђаке прваке и њихове родите
ље. Добродошлицу првацима упутио

је директор те школе Далибор Фарбаш
и члан Општинског већа Општине Шид
Драган Гутић, који им је том приликом
уручио поклон пакете са школским
прибором, које је и ове године за ђаке
прваке обезбедила Општина Шид.
Пријем за ђаке прваке ОШ „Сремски
фронт“, организован је у понедељак 4.
септембра, када су и малишани ове
школе добили пригодне поклоне. До
завршетка радова на адаптацији ове
школе, ученици од првог до четвртог
разреда похађаће наставу у школи
„Бранко Радичевић“, док ће ученици
виших разреда имати наставу у Гимна
зији „Сава Шумановић“ у послеподнев
ној смени.
ПЕЋИНЦИ: У свим основним школа
ма на територији општине Пећинци
први дан школске године био је посве
ћен ученицима који су ове године први
пут сели у ђачке клупе, а у Основној
школи „Душан Вукасовић Диоген“ у
Купинову првацима је, поред ученика
петог разреда који су им приредили
пригодан програм, добродошлицу
пожелела и председница пећиначке
општине Дубравка Ковачевић Субо
тички, која их је обрадовала пригодним
поклоном – торбом за спортску опрему
напуњеном школским прибором, какву
су данас на поклон добили сви прваци
у општини Пећинци.
Прва жена пећиначке општине поже
лела је првацима добродошлицу и
поручила им да уживају у првим дани
ма школе.
Према подацима Одељења за дру
штвене делатности општине Пећинци,
ове године у први разред ОШ „Слобо
дан Бајић Паја“ са подручним одеље
њима уписано је 90 ђака, у купинску
ОШ „Душан Вукасовић Диоген“ са под
ручним одељењима уписано је 50, а у
шимановачку ОШ „Душан Јерковић
Уча“ са подручним одељењима уписа
но је 67 ђака првака. Свих 207 првака
на територији општине Пећинци уше
тало је 1. септембра у своје учионице и
примило поклон добродошлице од
пећиначке локалне самоуправе.

У последњих пет година на подручју
Града Сремска Митровица догодило
се 109 саобраћајних незгода у којима
су учествовали мотоциклисти, а двоје
људи је у тим несрећама изгубило
живот. Ово су подаци које је изнео
председник Савета за безбедност сао
браћаја Града Сремска Митровица,
начелник Градске управе за саобраћај
Мирослав Јовановић на трибини која је
организована прошле среде, 30. авгу
ста у митровачкој Градској кући.
Предавање намењено мотоцикли
стима држали су Владимир Јевтић,
председник Асоцијације за безбедност
мотоциклиста Србије и Божидар Михај
ловић председник Мото савеза Србије.
Они су бајкерима указали на грешке
које праве током вожње, са посебним
акцентом на градску вожњу и неприла
гођену брзину.
Како се могло чути, мотоциклисти
спадају у једну од најугроженијих кате
горија учесника у саобраћају.

- Ризик за страдање у саобраћајним
незгодама је 45 пута већи код мотоци
клиста него код возача путничких ауто
мобила. Ове сезоне је погинуло преко
40 возача мотоциклиста у Србији, а
најчешће страдају млади мотоцикли
сти у првој сезони вожења мотора.
Један од највећих „противника“ мото
циклиста су возачи путничких возила.
Зато саветујемо возачима путничких
возила да дају показиваче правца и да
не користе током вожње мобилни теле
фон јер то значајно угрожава мотоци
клисте – изјавио је Владимир Јевтић.
Једна од улога новоформираног
Савета за безбедност саобраћаја Гра
да Сремска Митровица је да спроводи
кампање како би се повећала безбед
ност свих учесника у саобраћају.
- Скоро смо реализовали кампању
унапређења безбедности тракториста,
сада радимо кампању унапређења
безбедности мотоциклиста, а у септем
бру ћемо акценат ставити на бицикли
сте. Кампања се спроводи заједно са
Полицијском управом Сремска Митро
вица, Мото савезом Србије и Асоција
цијом за безбедности мотоциклиста
Србије. Оваквим трибина ми подижемо
како знање тако и свест самих мотоци
клиста са неким крајњем циљем, а то
је да се смањи број саобраћајних
незгода – изјавио је начелник Миро
слав Јовановић.
На крају предавања мотоциклистима
су подељене заштитне кациге. Б. С.
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Борис Војкић са породицом, пријатељима и дипломом у руци

БОРИС ВОЈКИЋ: ЛОПТА ОПИСАНА ОКО ЖИВОТНОГ ПРОЈЕКТА

Сви путеви воде до успеха

Л

опта је облик савршенства –
тако су мислили не само Платон
и антички филозофи, утемељи
вачи европске науке и културе, већ и
дечаци широм света који са сјајем у
очима и бескрајним дивљењем гледа
ју фудбалске чаролије најпознатијих
светских играча. Борис Војкић из
Шимановаца није желео да из фоте
ље сања о фудбалској слави, већ да
истрчи на терен и сам једнога дана
постане славан. И тако, док су многа
„деца“ у четвртој деценији муку мучи
ла да донесу судбоносну одлуку и
откаче се са мамине кухиње и татиног
новчаника, Борис је већ у 15. години
из топлог родитељског дома закора
чио у велики свет фудбала - стигао је
у Пјаћенцу у Италији. Било је тамо
много његових вршњака из Италије и
целог света, али тренери задужени да
одаберу најбоље, од странаца у тиму
оставили су само Бориса и Рађа
Наинголан (белгијски репрезентати
вац, садашњи играч Роме). Борисов
тренер био је Ђузепе Јакини, сада
шњи тренер Кјева, серија „А“. Предви
ђали су Борису блиставу каријеру,
скаути највећих италијанских клубова
Милан, Интер и Јувентус желели су да
пређе у њихове клубове. И тако, док
су се клубови отимали за Бориса, он
је грабио нова знања: уписао се у Гим
назију уметности, одсек архитектура,
јер је желео да се једног дана, после
завршетка фудбалске каријере, бави
архитектуром. Италија је земља не
само фудбала, већ и уметности – зар
да пропусти шансу која му се пружа на
непресушном извору светских мод
них, дизајнерских и архитектонских

Борис овенчан титулом архитекте

Најважније је да
млад човек не крене
странпутицом, већ да
остане на правом путу,
јер – као што све
странпутице воде у
пропаст, тако и сви
путеви воде ка успеху,
ако је човек вредан и
жељан успеха

трендова? Био је гладан успеха на
оба поља, и знао је да му успех неће
умаћи, као што гладној мачки миш
неће побећи. Али, на том путу није се
питао само он - и судбина је имала
своје рачуне.
- Јаки тренинзи, велико оптерећење,
играње са старијим омладинцима и
моја превелик а жеља за успехом,
одједном су постали ноћна мора - на
једној утакмици доживео сам велику
повреду и пребачен у болницу на опе
рацију менискуса. Моја чежња да се
што пре вратим на терен и докажем
своје квалитете била је јача од савета
лекара да се стрпим и мало сачекам
са тренинзима – играо сам, а пошто се
нисам довољно опоравио, доживља
вао сам повреду за повредом. На крају
када је све то прошло и када сам опет
био потпуно здрав и почео да играм,
менаџери који су били задужени за
мене нису одрадили свој посао како
треба – све то и цео мој фудбалски пут
описао је један познати италијански
новинар и писац у својој књизи, у којој
каже да од 1.000 фудбалера и великих
талената само један успе. Мој животни
пут и причу је назвао: „L’ UNICA BOM
BA INESPLOZA“ – „Једина бомба која
није експлодирала“. Испоставило се
да је било јако добро што сам ишао
тежим путем и никада нисам запоста
вљао школу - тренирао сам фудбал,
уморан долазио у стан и ноћу учио,
нисам имао ни минут слободног вре
мена. По завршетку средње школе
уписао сам факултет „Politecnico di
Milano“, смер „Архитектонско пројекто
вање – град и пејзаж“. Моје обавезе су
постале још веће јер су из других
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делова света и држава са различитих
континената почеле да стижу понуде
да пређем у њихове клубове. Нисам
одбио ни један позив. Ноћу сам учио и
радио пројекте и са фудбалских тере
на по свету журио у Италију да пола
жем испите. Имао сам мало времена
да дођем у своју земљу, да се видим
са својим родитељима и братом, међу
тим, увек сам имао њихову велику
подршку и разумевање. Морали смо
да стегнемо срце и они и ја, јер ја сам
знао шта хоћу а они нису хтели да ме
спутавају. Било ми је много лакше кад
је мој брат Младен дошао у Болоњу на
магистарске студије, које је завршио и
убрзо и добио посао у Италији. Тада
сам добио још већу жељу да и ја завр
шим факултет и магистарске студије,
али нисам желео ни да напустим фуд
бал. Боравак у различитим земљама
искористио сам да упознам њихове
обичаје, културу и наравно архитекту
ру, стекао сам велики број пријатеља и
све то се лепо уклопило у моје даље
усавршавање. Почео сам да радим
озбиљне пројекте који су објавјени у
Фиренци на 13. државном конгресу
„Convento nazionale dell’architetura Itali
ana“. У Милану сам радио пројекат
„Expo dopo Expo“, чак сам са пар коле
га и професора дошао у Београд да
урадимо неколико предлога за велики
пројекат Град на води „Workshop water
living Belgrade“ - прича нам Борис своју
и те како поучну причу, и закључује:
- Најважније је да млад човек не кре
не странпутицом, већ да остане на
правом путу, јер – као што све стран
путице воде у пропаст, тако и сви путе
ви воде ка успеху, ако је човек вредан
и жељан успеха – да ли ће бити успе
шан у фудбалу, архитектури или
пекарском занату, мање је важно. Када
сам то схватио, више нисам патио што
у фудбалу нисам постигао оно што
сам можда у почетку сањао, јер – у
архитектури сам постигао и више него
што сам смео да сањам. Наравно,
нисам напустио ни пут фудбала - завр
шио сам Јувентусову академију за
тренера и добио лиценцу УЕФА „А“ за
професионалног тренера. Поред
активног играња тренирам и децу у
омладинској школи, па ко зна – можда
неком дечаку помогнем да оствари
свој сан, а то је једнако важно као када
оствариш сопствени сан.
Наравно, Борис нам није рекао да је
недавно дипломирао архитектуру са
оценом 10+, и да је његов дипломски и
мастер рад похваљен као најбољи. На
одбрани мастер рада било је и неко
лико професора архитектуре из Бео
града и Црне Горе, пљуштале су пону
де за посао са свих страна. Ту чиње
ницу Борис је прећутао, ваљда руко
вођен пословицом: „Добро се само
хвали“. Или можда зато што је надгла
сан буком успешних продаваца магле
у свим паковањима и облицима. Због
младих који ту буку слушају из дана у
дан, вреди да се чује и Борисов глас.
Светлана Велимировић
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Још један кружни ток

Раскрсница код Хороскопа
Радови на изградњи кружне раскрсни
це код Хороскопа у Сремској Митрови
ци почели су у понедељак, 4. септембра.
Њих је истог дана обишао градоначелник
Владимир Санадер, који је том приликом
истакао да ће доћи до измештања посто
јеће инсталације водовода, канализације,

телефона, струје и гаса. Када се то завр
ши, кренуће се са асфалтирањем.
Рок за завршетак ових радова је почетак
новембра, а средства за изградњу обезбе
дио је Град Сремска Митровица у сарад
њи са Путевима Србије. Вредност радова
је преко 30 милиона динара.
С. С.

ЈП „СРЕМ - ГАС“

Корекција цене гаса
Надзорни одбор ЈП „Срем – гас“ донео
је Одлуке о промени цене приступа и
цене природног гаса за јавно снабдева
ње. До корекције цена дошло је на осно
ву препоруке Агенције за енергетику
Републике Србије, а ради прве примене
методологије обрачуна. Наиме, од 1.
октобра, према тим Одлукама, потроша
чи природног гаса у Сремској Митровици

плаћаће кубик гаса незнатно мање него
на претходним рачунима. За категорију
„Мала потрошња-домаћинства“ и „Мала
потрошња-остали“ нова цена износи
33,07, уместо досадашњих 33,15 динара
по губном метру природног гаса. За оста
ле категорије на јавном снабдевању
цена енергента остаје непромењена.
Т. П.

ЛЕГЕТСКА БИТКА

Обележена 103. годишњица
Прошле суботе, 2. септембра обеле
жена је 103. годишњица од Легетске бит
ке. Свечаност је одржана на спомен
обележју Легет, а венце и цвеће положи

ле су бројне делегације. Одржан је пара
стос за жртве, а у оквиру обележавања
ове годишњице уприличен је и културно
уметнички – програм.

УЛУ „ЕСНАФ“

Годишња изложба
Годишња изложба Удружења ликовних
уметника „Еснаф“, поводом славе удру
жења Светог Рафаила Шишатовачког
отворена је прошле недеље, 3. септем

бра у Галерији „Лазар Возаревић“ у
Сремској Митровици. Радове чланова
УЛУ „Еснаф“ заинтересована публика
може погледати до 20. септембра.

СОТСКО ЈЕЗЕРО

Постављене клупе

Фондација „Ана и Владе Дивац“ дони
рала је Општини Шид пикник клупе за
седење, које су уз помоћ волонтера
невладине организације Центар за развој

Срема постављене прошле недеље на
Сотском језеру. Донација је реализована
у оквиру пројекта „Подршка локалним
самоуправама у ванредним ситуацијама“.

40

M NOVINE

VREMEPLOV
6. септембар
1988.
Јед ан ае с тогод иш њи
дечак Томас Грегори постао
најмлађа особа која је препли
вала Ламанш. Пливање траја
ло 11 сати и 54 минута.
7. септембар
1788. Турци заробили, а потом
убили вођу српских доброво
љаца у аустријско-турском
рату Кочу Анђелковића, позна
тог као Коча Капетан.
1822. Гуверн ер Браз ил а,
принц Педро, прогласио неза
висност од Португалије и про
гласио се за цара. Португал
признао независност Бразила
1828.
8. септембар
1331. На државном сабору у
Сврчину на Косову архиепи
скоп Данил о II крунисао
23-годишњег Душана Стефана
Немањића за краља српских и
поморских земаља. За првог
српског цара Душан Немањић
крунисан 1346. у тадашњој
српској престоници Скопљу.
9. септембар
1513. У бици против Енглеза
код Флудена погинуо је шкот
ски краљ Џејмс IV заједно са
неколико хиљада Шкота, међу
којима је било готово цело
племство.
10. септембар
1526. Турски султан Сулејман
II Величанствени, после побе
де над Мађарима на Мохачком
пољу, зауз ео Будим, који је
постао седиште Будимског
пашалук а, провинције Ото
манског царства у наредних
150 година.
1945. Видкун Квислинг, шеф
марионетске норвешке владе,
проглашен кривим за издају и
осуђен на смрт због сарадње с
нацистичком Немачком у Дру
гом светском рату.
11. септембар
1773. Убијен Шћепан Мали,
лажни руски цар Петар III, који
се наметнуо Црногорцима као
владар. Током владавине, од
1767, измирио племена, увео
суд, почео попис становништва
и имовине и почео да гради
путеве. Према предању, убио
га слуга, млетачко-турски агент
по налогу скадарског паше.
2001. У самоубилачком нападу
отетим авионима на Светски
трговински центар у Њујорку и
зграду Пентагона у Вашингто
ну погинуло око 3.000 људи.
12. септембра
490. п.н.е. На источној обали
Атике код Маратона Атињани
су победили десет пута број
нију војску персијског цара
Дарија (9.000 према 100.000).
Вест о победи у Атину је донео
гласник Филидед претрчавши
40 километара, након чега је
умро од премора. По том дога
дјају се у модерном времену
зове најдужа трка у атлетици.
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HOROSKOP

Crkveni
kalendar

ОВАН: Почетни неу
спех треба да вас
мотивише на додатну
упорност. Важно је да
направите листу приоритета или
да прихватите користан савет у
даљој пословној оријентацији.
Веома сте емотивно узнемирени
али партнер не жели да попусти
пред вашим молбама. Смислите
неко алтернативно решење. При
јаће вам шетња или нека спорт
ска активност.

ВАГА: Упорно покуша
вате да импресионира
те своју околину или
једну утицајну особу,
коју сте недавно упознали. Ипак,
све што чините више подсећа на
преув
 еличавање или на претера
но експонирање. До успеха се не
стиже на лак и једноставан начин.
Уместо да интензивно размишља
те о нечијим манама боље је да
озбиљније анализирате своје
понашање.

Среда, 6. септембар
(24. август)
Св. свештмученик Евтихије; Све
та мученица Сира

БИК: Покушајте да се
дистанцирате према
особи која понавља
погрешни причу. Све
што чините за позитивном тен
денцијом оставља добар утисак
на сараднике и потврђује вашу
афирмативну улогу у заједнич
ком договору. Будите довољно
маштовити планирајте неку нову
забаву у двоје. Учините више
него обично како бисте оставили
утисак и освојили особу до које
вам је стало.

ШКОРПИЈА: Не успе
вате најбоље да пред
видите нечији одговор
на задату тему или да
успоставите добар однос у кому
ник ацији са сарадницима. Не
будите превише разметљиви, већ
на време затражите нечију морал
ну или материјалну подршку.
Вољена особа игнорише ваше
идеје и покушава да вас наведе на
своје планове. Пријаће вам вита
минска исхрана.

Субота, 9. септембар
(27. август)
Преподобни Пимен Велики

БЛИЗ АНЦ И: Нем а
потребе да се пове
дете за лажним ути
сцим а
о
нов им
пословним прилик ама. Добро
проверите различите информа
ције и нечију улогу у пословној
сарадњи. Понек ад комплетну
ситуацију треба поступно анали
зирати на више начина. Не може
те заваравати блиску особу о
неким стварима које делују као
позната прича.
РАК: Уколик о вам
нед ос таје
доб ра
воља или концентра
ција, препустите сво
јим сарадницима да се баве ком
пликованијим задацима који изи
скују већи напор. Морате имати
добру процену ко може да вас
замени у одлучујућем тренутку.
Немојте дозволити свом партне
ру претерану дозу самовоље или
да занемари неки заједнички
договор који имате.
ЛАВ:
Избегавајте
претерано експони
рањ е
у
друш тву
сарадника и немојте
причати о стварима које предста
вљају потенцијалну опасност за
ваше пословно – финансијске
интересе. Увек постоји фактор
промене и изненађења. Нема
потребе да наивно потцењујете
партнерове могућности или да се
сувише заносите за субјективним
проценама.
ДЕВИЦА: Иск уство
вас опомиње да не
треба веровати особи
која има необичну
репутацију или за коју ваши
сарадници говоре у неком нега
тивном контексту. Одл ожите
нове финансијске калкулације
или неки вид удруживања под
сумњивим околностима. Добро
размислите и немојте прихватити
пасивну улогу пред вољеном
особом.

СТРЕЛАЦ: Потребно
је да одложите неке
пословне договоре.
Пов рем ен о
пос тоје
ствари које захтевају креативно
размишљање или фазу ствара
лачке инкубације. За сада имате
више питања него задовољавају
ћи одговора, стрпљиво сачекајте
на бољу пословну прилику. Не
можете да се ослободите емотив
ног утиска о једној особи. Често
размишљате о једној особи.
ЈАРАЦ: Ваши сарад
ници и пријатељи има
ју добре намере, тако
да вас очекују пози
тивни догађаји и успешни резулта
ти на различитим странама. На
крају, покажите искрену захвал
ност према свима који заслужују
гест пажње или емотивне накло
ности. Уколико сте млади или сло
бодни, немојте оклевати пред осо
бом која вам упућује емотивне
сигнале и искрене комплименте.
ВОДОЛИЈА: Уколико
вас привлаче нек е
тајанствене или нео
бичне ситуације мора
те да прихватите и одређени сте
пен пословног ризика. Нема раз
лога да преувеличавате своје
могућности или да кршите основ
на правила о пословању. Изненад
ни сусрет са једном особом за вас
представља емотивни врхунац
али на жалост то одушевљење
брже пролази него што бисте то
желели.
РИБЕ: Имате добру
процен у
о
нов им
пословно- финансиј
ским приликама. Уме
те да наметнете своје мишљење
пред сарадницима и добијете
похвале са различитих страна.
Међутим, не желите да се зауста
вите на садашњој позицији. Осе
ћате се као да вам неко ускраћује
могућност новог избора или емо
тивног задовољства. Смета вам и
сазнање да вам неко ускраћује
могућност новог избора.

Четвртак, 7. септембар
(25. август)
Пренос моштију Св. ап. Вартоло
меја; Свети апостол Тит
Петак, 8. септембар
(26. август)
Свети мученици Адријан и Ната
лија

Недеља, 10. септембар
(28. август)
Преподобни Мојсеј Мурин; Преп.
Сава Псковски; Сабор Срп. Све
титеља
Понедељак, 11. септембар
(29. август)
Усековање главе Светог Јована
Крститеља
Уторак, 12. септембар
(30. август)
Пренос моштију Св. Александра
Невског; Св. Кирило, Никон и
Макарије

Салата
од паприка
Састојци: паприке (помешане
жуте,зелене,црвене,наранџасте)
1,5 кг, со 2 кашике, уље 200 мл,
бели лук у праху 2 кашике, шећер
1 кашичица, сирће 4 кашике,
исецкан першунов лист 3 кашике.

Припрема: Паприк е испе
ћи,ољуштити,очистити од семена
и исецкати на трачице.У чинију
сипајте со, бели лук, шећер, сир
ће и першунов лист. Додати
паприке и лепо промешати да се
састојци сједине. Уље загрејати
до кључања и прелити преко
паприка. Још једном промешати
да паприка упије све састојке.
Охладити у фрижидеру и служи
ти. Салата је идеална уз све
врсте меса и куваних јела.

• 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!?

СПОРТ

6. SEPTEMBAR 2017.
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ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМСКА
ЛИГА

Београд: Синђелић - ТСЦ 0:0;
Нови Пазар: Нови Пазар – Јаго
дина 2:1; Крагујевац: Раднички
(К) - ЧСК Пивара 1:0; Земун:
Телеоптик – Металац ће играти
у понедељак; Инђија: Инђија –
Будућност 1:0; Ужице: Слобода
– Динамо 1:0; Крушевац: Тем
нић – Бежанија 3:1; Пирот: Рад
нички (П) – Пролетер 1:2.

Зрењанин: Раднички (З) Братство 1946 0:1; Нови
Бановци: Омладинац - Бачка
1901 3:1; Беочин: Цемент Раднички (СМ) 2:0; Кула: Оџаци
– Железничар 1:0; Бечеј: Бечеј
1918 – Дунав 3:1; Панчево:
Динамо 1945 - Раднички (Ш)
5:0; Нови Сад: Црвена Звезда
- Раднички (НП) 3:1; Бачки
Јарак: Младост (БЈ) – Борац
1:3.

Белегиш: Подунавац - Хајдук
(Д) 2:0; Чуруг: Хајдук (Ч) – Сла
вија 2:1; Каћ: Југовић – Кабел
1:2; Лаћарак: ЛСК - Хајдук (Б)
3:1; Шајкаш: Борац (Ш) – Једин
ство 1:1; Нови Сад: Индекс –
Купиново 2:0; Ердевик: Слога
(Е) - Слога (Т) 4:1; Нови Сад:
Борац (НС) – Сремац 3:0.

Доњи Товарник: Слобода Борац (М) 2:0; Рума: Први Мај
– ПСК 2:1; Попинци: Напредак
– Рудар 0:3; Кленак: Борац (К)
– Јадран 2:0; Адашевци: Гра
ничар 1923 – Будућност 2:1;
Хртковци: Хртковци – Подри
ње 0:1; Инђија: Железничар –
Словен је прекинут; Љуково:
Љуково – Партизан 2:1.

01. Слога (Е)
02. Јединство
03. Подунавац
04. Кабел
05. Хајдук (Ч)
06. Хајдук (Д)
07. Борац (Ш)
08. Индекс
09. Слога (Т)
10. ЛСК
11. Хајдук (Б)
12. Борац (НС)
13. Купиново
14. Сремац
15. Југовић
16. Славија

01. Први Мај
02. Борац (К)
03. Слобода
04. Железн.
05. Подриње
06. Граничар
07. Напредак
08. ПСК
09. Борац (М)
10. Рудар
11. Љуково
12. Словен
13. Хртковци
14. Партизан
15. Јадран
16. Будућност

01. Синђелић
02. Динамо
03. Пролетер
04. Инђија
05. Темнић
06. Раднички (К)
07. Слобода
08. Нови Пазар
09. ТСЦ
10. Будућност
11. Бежанија
12. Металац
13. ЧСК Пивара
14. Телеоптик
15. Раднич.(П)
16. Јагодина

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
2
2
1
0
1
1
1
1
0

0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
2
1
2
1
2
3

3:1
5:2
5:2
4:3
4:4
2:2
2:4
4:3
1:0
3:2
6:6
0:1
3:5
2:4
1:3
1:4

7
6
6
6
6
6
6
5
5
4
3
1
1
1
1
0

ОФЛ РУМА – ИРИГ
Шатринци: 27.Октобар –
Сремац 2:2; Грабовци: Грани
чар - Јединство (Ру) 1:2; Нера
дин: Војводина – Полет 1:2;
Стејановци: Борац – Фрушко
горац 3:3; Краљевци: Једин
ство (К) - Јединство (П) 1:0;
Вогањ: Слога – Младост 9:2.
01. Слога
02. Полет
03. Једин. (К)
04. Једин. (Ру)
05. Фрушког.
06. Једин. (П)
07. Сремац
08. Борац
09. 27-Октобар
10. Војводина
11. Граничар
12. Младост

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0

0 17:2
0 7:1
0 6:0
0 5:3
0 7:3
1 6:3
1 4:5
1 5:9
1 2:10
2 1:6
2 1:7
2 2:14

6
6
6
6
4
3
1
1
1
0
0
0

OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ПЕЋИНЦИ
Резултати одиграних утакми
ца 1.кола ОФЛ Пећинци: Прхо
во: Младост – Словен 3:0; Аша
ња: Камени – Сремац 0:2; Субо
тиште: Витез – Шумар 1:3;
Шимановци: Хајдук 1932 – Лвац
4:1; Срем је био Слободан.

01. Бечеј 1918
02. Борац
03. Омладинац
04. Оџаци
05. Братство
06. Цемент
07. Радни. (З)
08. Динамо
09. Млад. (БЈ)
10. Железничар
11. Ц. Звезда
12. Радни. (НП)
13. Бачка 1901
14. Дунав
15. Радни. (СМ)
16. Радни. (Ш)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0 13:2
0 9:2
0 7:1
0 6:3
0 4:1
1 6:4
1 4:2
2 6:3
2 5:6
2 2:3
2 4:9
2 2:7
2 2:6
3 4:8
3 1:7
3 3:14

9
9
9
9
7
6
6
3
3
3
3
3
1
0
0
0

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГА СРЕМ
Обреж: Граничар (О) – Фру
шкогорац је прекинутл; Доњи
Петровци: Доњи Петровци Бикић Дол 1:0; Жарковац:
Напредак – Полет 2:1; Чалма:
Слога – Брестач 4:2; Кузмин:
Граничар (К) – Младост 1:4;
Сремска Митровица: Митрос
– Слобода 2:2; Вишњићево:
Хајдук - Фрушка Гора 2:2; Рав
ње: Зек а Буљубаша - Доњи
Срем 2015 3:1.
01. Д. Петровци
02. Напредак
03. Младост
04. Слога
05. Гранич. (О)
06. Хајдук
07. Фрушко.
08. Доњи Срем
09. Слобода
10. Ф. Гора
11. Митрос
12. З.Буљубаша
13. Полет
14. Бикић Дол
15. Граничар (К)
16. Брестач

3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
3
3
3
3

14:0
11:3
8:6
6:4
5:3
8:5
4:1
6:5
6:6
6:6
6:7
5:6
4:8
0:5
3:10
2:19

9
9
6
6
6
5
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ШИД
01. Обилић
02. Напредак
03. Ердевик
04. Јединство
05. ОФК Бачин.
06. Синђелић
07. Једнота
08. Омладинац
09. Граничар
10. ОФК Бингу.
11. Сремац
12. Једин. (Љ)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0

0
1
1
0
2
2
0
0
0
2
0
0

0
0
0
1
0
0
2
2
2
1
3
3

10:3 9
9:4
7
5:1
7
8:5
6
10:4 5
6:3
5
10:7 30
4:9
3
4:12 3
3:5
2
3:9
0
2:12 0

Јамена: Граничар – Напре
дак 0:4; Гибарац: Синђелић ОФК Бачинци 1:1; Ердевик:
Ердевик 2017 - ОФК Бингула
1:1; Шид: Једнота – Омладинац
2:3; Моровић: Јединство Јединство (Љ) 6:2; Беркасово:
Сремац - Обилић 1993 0:4.

ОФЛ ИНЂИЈА – СТАРА ПАЗОВА
Крчедин: Фрушкогорац - Цар Урош је одложено; Крњешевци:
Слога (К) – Планинац 2:0; Нови Сланкамен: Дунав – Борац 2:1;
Ириг: Раднички - Слога (М) 3:0; Крушедол: Крушедол – ЧСК 2:2.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
1
1
1
0
0
2
1
1
1
0
0
1
1
0
0

0 10:1
0 11:4
0 7:3
0 6:4
1 4:2
1 2:2
0 6:3
1 3:2
1 3:5
1 6:10
2 4:6
2 3:5
2 2:7
2 1:6
3 3:7
3 1:5

9
7
7
7
6
6
5
4
4
4
3
3
1
1
0
0

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3

3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
2
1
1
0

0 10:2
0 9:3
0 6:0
0 5:0
1 4:3
1 5:5
1 2:3
2 3:5
2 3:5
2 3:6
2 3:6
0 4:4
1 3:4
2 3:6
2 1:6
3 2:8

9
9
9
6
6
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
0

ЈЕЗЕРО У СУБОТИШТУ

Уловљено 360
килограма шарана

Н

а двадесетчетвороча
совном такмичењу у
пецању шарана, које је
26. и 26. августа у организа
цији Удружења риболоваца
Доњи Товарник одржано на
језеру у Суботишту, девет
екипа је уловило укупно
359,118 килограма шарана,
а прву награду за највише
укупно уловљене рибе осво
јио је КТ(карп тим) „Ресник“
која је уловила укупно 81,445
килограма шарана. Друго
место освојио је КТ „Гвозде
на паприка“ са 79,348 кило
грама, док је треће место

припало КТ „Карпманиа“ са
укупно 54,215 килограма
уловљеног шарана.
КТ „Гвоздена паприка“ оки
тио се са још две награде –
брестачка екипа је однела
пехаре за највећи и најмањи
појединачни улов. Највећи
упецани шаран био је тежак
5,2 килограма, а најмањи
улов је био тежак 2,165 кило
грама.
Током 24 сата такмичења
упецано је укупно 108 при
мерака шарана, чија просеч
на тежина је износила 4,5
килограма.

БИЦИКЛИЗАМ

Маратон у Шиду
У организацији Бициклистичког клуба „Једнота“ из
Шида и Бициклистичког савеза Војводине одржан је про
шле суботе, 2. септембра МТБ маратон Првенство Вој
водине. Маратон се возио на релацији Шид – Липовача.
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Припреме за
нова такмичења

Фрушка гора била је у овим летњим
данима права оаза где су се окупили
каратисти из Мађарске, Словеније,
Босне и Херцеговине и Србије. Повод
за окупљање је интернационални
карате семинар којим је руководио
професор Душан Дачић, носилац
црног појаса 9. дан. У стручном тиму
који је руководио семинаром био је и
тренер Карате клуба „Сирмијум“ из
Сремске Митровице Станислав Рако
вић, носилац црног појаса 7. дан. Циљ
семинара је био едукација такмичара,
тренера и судија о савременим крета
њима и погледима на карате спорт у
свету. Увежбавали су се нови елемен
ти за борбе и кате за наредна такмиче
ња а нарочито је обрађен рад на фоку
серима, гумама и осталим реквизити
ма. Тренинзи су одржавани три пута
дневно што је створило могућност за
пуно нових сазнања о карате спорту.
На овим припремама је учествовало
12 такмичара из Карате клуба „Сирми
јум“.
На крају семинара је одржано пола
гање за ученичка и мајсторска звања у
карате спорту. За ученичке појасеве су
из „Сирмијума“ полагали и успешно
положили: за зелени други појас Вук
Петровић, за плави први Емилија Цве
тенић и Игор Спахић, за плави други
Вања и Ђорђе Грујић и Лазар Матије
вић. За црни појас положили су Мили
ца Баланац, Владимир Пашић и Јован
Лопатић.
Семинар су похађали и наши веома
успешни такмичари који следеће годи
не полажу за црни појас: Анастасија
Павлешин, Миица Крстић и Милица
Кузминац.
- Овим путем честитамо свим такми
чарима Сирмијума, као и осталим уче
сницима, који су успешно положили
испит за виша звања у карате спорту и
учествовали на семинару – наводе из
клуба.
С. Р.

КАЈАК КЛУБ „ВАЛ“

Нове медаље
Претпрошлог викенда на бачкопала
начком језеру Тиквара одржано је
Првенство Србије у мини кајаку које
обухвата такмичаре узраста до 13
година а такмичило се у мини једносе

СПОРТ
дима (МК-1), двоседима (МК-2) и
четвороседима (МК-4).
Подмладак „Вала“ је на последњем
такмичењу мини кајак а закључио
успешну сезону са нових пет медаља,
то јест златном, сребрном и три брон
зане, а све под вођством тренера Иго
ра Дошена и Ненада Косијера. У екип
ном поретку Кајак клуб „Вал“ је заузео
5. место.
Прваци Србије су постали Алексан
дар Јовановић и Јован Радмановић у
двоседу на 500 метара за 2004. годи
ште, а у истој дисциплини у конкурен
цији 2005. годишта вицепрваци су
Страхиња Филиповић и Михаил
 о Жив
ковић. Трећа места су освојили Ната
ша Лаушевић и Марко Пепелчевић у

једноседима на 1000 метара за 2007.
годиште, као и двосед Луна Новаковић
и Александра Стојановић на 500 мета
ра у истом годишту.
Првенство Србије за старије катего
рије одржаће се на београдској Ади
Циганлији од 7. до 10. септембра.

Б. З.

ШАХОВСКА ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ У РУМИ

За првака Србије
бори се 12 екипа
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али и у сваком другом смислу. Свима
желим пуно успеха у такмичарском
делу, али и да се истовремено лепо
осећају у нашем граду - рекао је пред
седник Манчић.
Румска локална самоуправа је и
покровитељ шаховског надметања а
за организацију је издвојено 300.000
динара.
У Руми ће се за титулу најбоље
борити 12 екипа из Србије. Надметаће
се укупно 110 такмичара, од чега 44
велемајстора и четири репрезентатив
ца Србије.
Руму ће на овом такмичењу пред
стављати Шаховски клуб „Словен“,
који је и члан најјачег ранга такмиче
ња. Поред домаћина ту су још екипе
„Омладинац“ Нови Бановци, „Јелица“
Горачићи, „Светозар Глигорић“ Панче
во, „Црвене звезда“ Београд, „Нафта
гас“ Елемир, „Југовић“ Каћ, „Слога
Тудис “ Краљево, „Итака“ Београд,
екипа из Параћина , Новосадски шах
клуб и „Свети Николај“ Ваљево.
Ратко Пижурица, в.д. председник
Шаховског савеза Србије рекао је да
је домаћин већ првог дана показао
организациону класу и да ће се неиз
весни мечеви играти у врхунским
условима.
- Постоји више екипа које ће се
борити за титулу најбоље у Србији.
Можемо рећи да пет или шест екипа
има подједнаке шансе да дође до
пехара, док ће се пар екипа борити за
опстанак. Овогодишње такмичење у
Руми ће бити заиста квалитетно. То
гарантују најбољи српски шахисти
који су допутовали у Руму, али и
чињеница да велики број екипа у сво
јим саставима има проверене интер
националце. Очекује нас неизвесно
такмичење у Руми - сматра Ратко
Пижурица.

РУМСКИ ПОЛУМАРАТОН

Захвалнице
за подршку

Такмичење Прве лиге Србије у шаху
за мушкарце започело је 1. септембра
у румском хотелу „Парк“ где ће се
мечеви најбољих екипа Србије играти
до 11. септембра, када се овогоди
шње такмичење завршава и када ће
се сазнати ко су најуспешнији шахи
сти за ову сезону.
Први потез на такмичењу је повукао
председник румске оптшине Слађан
Манчић.
- Ми смо ово домаћинство, заједно
са Шах клубом „Словен“ са задовољ
ством прихватили и новчано помогли.
Мислимо да је и ово једна лепа про
моција наше општине у спортском,

За све оне који су помогли да први
Румски полумаратон прође без већих
проблема, Спортски савез Руме, као
организатор,
приредио је скромну
свечаност на којима су им додељене
захвалнице. У име Спортског савеза
њих је поздравио Милош Марковић,
генерални секретар и изразио наду
да ће на истом послу бити и наредне
године.
С. Џ.
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АТЛЕТСКИ КЛУБ „СИРМИЈУМ“

Огњен Деспић други у Новом Саду

У

понедељак 28. августа на
стадиону „Карађорђе“ у
Новом Саду одржано је
новоформирано такмичење под
називом „Велика награда Србије“
на ком су наступили најбољи
атлетичари наше земље.
Атлетски клуб „Сирмијум“ имао
је четири своја представника, два
у мушкој и два у женској конкурен
цији. Наташа Живановић заузела
је 3. место у трци на 1.500 метара,
док је Ивана Тадић била одмах
иза ње на четвртој позицији.
Немања Јоргић је заузео друго
место у трци на 100 метара, а
прво место му је измакло за једну
стотинку у фотофинишу.
Најпријатније изненађење при
редио је млађи јуниор Огњен
Деспић у дисциплини бацања
копље. Наиме Огњен је заузео
друго место сјајним хицем од
53,85 метара, што је његов нови
лични рекорд за готово шест мета
ра са копљем од 800 грама, чиме
је најавио да је пред њим светла
будућност, преноси тренер Слобо
дан Мацановић.

Слободан Мацановић и Огњен Деспић

АТЛЕТСКИ КЛУБ „СРЕМ“

Успешни на домаћим првенствима

Т

оком викенда атлети
чари „Срема“ су насту
пили на два такмиче
ња. На Првенству Војводине
за млађе пионире и пионир
ке одржаном у Новом Саду
у суботу 2. септембра чла
нови АК „Срем“ освојили су
шест медаља – две златне,
једну сребрну и три бронза
не.
Најуспешнија је била Ксе
нија Зорановић, која је побе
дила у трци на 60 метара
својим новим личним рекор
дом (8,31 с) и освојила брон

Атлетичари „Срема“

зану медаљу у дисциплини
бацање кугле (2кг) резулта
том 9,35 метара. Мила Миљ
ковић је победила у бацању
кугле са пребачених 11,11
метара, док је у бацању вор
текса била четврта са 46
метара. Сребрну медаљу на
600 метара освојила је Мила
Маринковић
резултатом
1:45,79, док је у истој трци
Тамара Чонић била једа
наеста резултатом 2:12,21.
Бронзану медаљу у трци на
800 метара освојио је Андреј
Јоксимовић
резултатом

2:28,72. Бронзом се окитио и
Ђорђе Топић који је вортекс
бацио на даљину од 51,60
метара.
Четвртопласира
на на 300 метара била је са
46,89 секунди Ивона Лајић.
У скоку у даљ из зоне одско
ка резултатом 4,67 метара
Милана Симић је освојила
пето место а исти пласман
остварила је и у бацању
кугле даљином 7,49 метара.
Петопласирани је био и Вук
Шуман у трци на 60 мета
ра резултатом 8,17 секун
ди. Милош Максимовић је

у бацању кугле био четврти
док је у бацању вортекса
освојио седму позицију.
На екипном првенству
Србије за старије пионир
ке женска екипа „Срема“
освојила је четврто место
од једанаест пријављених
екипа. Сремице су такми
чење завршиле само један
бод иза трећепласираних
пионирки шабачког АШК
„Темпа“. Победиле су атле
тичарке београдског Пар
тизана које су имале исти
број бодова као новосадска
„Војводина“, а победа је при
пала црно-белим девојкама
захваљујући већем броју
освојених првих места.
Екипу „Срема“ чиниле су
Ања Лајић (80м препоне,
скок у даљ, 4x100м), Ксенија
Зорановић (100м, 4x100м),
Жељка Познановић (скок
у вис, 4x100м), Натали
ја Крстић (бацање кугле),
Ивона Лајић (300м), Мила
Маринковић (600м), Мила
Миљковић (бацање копља),
Сара Берток (1500м), Мила
на Симић (4x 100м).
Д. М.
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Вечити ривали и добри другари

И

рижани Митар Касапски
(63) и Обрад Гачић (46),
двадесет девет година се
кладе ко ће однети победу на
вечитом дербију између Црвене
Звезде и Партизана. Скоро три
деценије они у истом ресторану
„Код рибара“, плаћају ручак, једу
исто јело, али утакмицу никада
нису гледали заједно, ни преко
телевизијског преноса, а ни на
стадиону. Жеља им је како кажу,
да следеће године на јубилеј,
осете навијачку еуфорију, и овај
пут Обрад пружа руку тврдећи
да ће их први Партизан позва
ти на дерби, док Митар очекује
Звездин подвиг.
Све је почело давне 1988.
године, када се тада као седам
наестогодишњак и омладинац
у Фудбалском клубу „Раднички“
Ириг, Обрад звани Гале опкла
дио са Митром, да ће у тада
шњој утакмици титулу шампио
на понети црно - бели.
- Ни мање, ни више, у ручак
се кладимо, иако тада нисам
имао стална примања. На моју
жалост Партизан је изгубио.
Скоро две недеље сам издвајао
паре од џепарца, како бих могао
да платим изгубљену опкладу –
присећа се кроз осмех Обрад,
који каже да му тих наредних
неколико година није баш ишло
за руком.
- Звезда у тадашњој СФРЈ је
била јака, годишње сам морао
Митру да платим по три, четири
ручка - тешка срца признаје овај
Партизановац.
А Митар или у народу познат
као Баћа, имао је стрпљења да

РУКА РУЦИ: Обрад Гачић и Митар Касапски
чека и чека, и како тврди све
ручкове му је ривал исплатио.
- Када је нерешено онда пла
ћамо по пола, али више волим
кад он плаћа – трља руке дели
ја, који је очекивао да ће тако
бити и приликом последњег
дербија. Мада сада Гале није
у шкрипцу, када се пре чети
ри године отиснуо у Немачку и
тамо запослио.
Иако су навијачи два ривал
ска тима, како наглашавају
никада се нису посвађали због
утакмице.
- Када Звезда изгуби, онда
неће да се јави на телефон. Ја
га позовем на фиксни и кажем
његовој супрузи да ми тре

ба Митар јер ми се прскалица
покварила, јер ради као серви
сер. Она жена наравно сматра
да у кући треба сваки динар, и
одмах му да везу. Кад чује мој
глас, тотално полуди, почне да
виче – каже Обрад, док Митар
потврђује његову причу.
За свих ових, скоро тридесет
година колико су ручкова поје
ли у ресторану, ни газда Ђорђе
Анђић не може да изброји. Али
кад их угледа на вратима локала
већ унапред зна шта да спрема.
- Обрад једе рибу, а Митар
јело са роштиља. Митар и даље
пије само кока-колу, док је Гале
прво пио сокове, а сада вино каже газда Ђорђе, стављајући

ракију на сто, у флаши са зна
ком Партизана, наздрављајући.
- Е, да сам знао да је газда
гробар, сигурно не би изабра
ли овај локал, већ неутралног
угоститеља – уз опаску вели
Митар.
Међутим и да су хтели, сигур
но да у њему не би прославили
толике године дружења, јер у
Иригу и нема више ресторана
са толиком дугом традицијом.
- Ако бог да следеће године,
славимо 40 година послова
ња. Било је лоших, а било је и
добрих година, сачували смо
госте и то је веома важно у овом
послу - вели газда Ђорђе.
С. Костић

