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Web: www.smtoplana.rsУ субо ту, 27. јула завр ше но је 
асфал ти ра ње пута од Мачван-
ске Митро ви це до Заса ви це II. 

Тиме је прва фаза рекон струк ци је 
ове сао бра ћај ни це завр ше на. Гра до-
на чел ник Срем ске Митро ви це Вла-
ди мир Сана дер и начел ник Град ске 
упра ве за опште и зајед нич ке посло-
ве и имо ви ну Миро слав Јокић су том 
при ли ком оби шли радо ве. Гра до на-
чел ник Сана дер је иста као да крај 
обно ве пута Мачван ска Митро ви ца 
- Заса ви ца II зна чи брзо испу ње но 
обе ћа ње, које је пред сед ник Репу-
бли ке Алек сан дар Вучић дао при ли-
ком обил ска Срем ске Митро ви це у 
току кам па ње „Будућ ност Срби је“. 

– После све га неко ли ко месе ци 
ми има мо реа ли за ци ју овог про јек-
та, који је пред сед ник Вучић у мар-
ту обе ћао. Захва љу јем му се што 
ће мешта ни Мачван ске Митро ви це 
и дру гих мачван ских места, и сви 
они који овај пут кори сте, сада има-
ти дале ко без бед ни ју сао бра ћај ни цу. 
Овај пут је био при лич но дева сти ран, 
опа сан, узак, а у исто вре ме при лич-
но про ме тан. Сада је ова сао бра ћај-
ни ца без бед ни ја, а уз бици кли стич ку 
ста зу је јед на савре ме на сао бра ћај-
ни ца. Нарав но, у бли зи ни је и ком па-
ни ја „Ваха ли“ у којој ради 500 људи, 
ту је и При род ни резер ват Заса ви-
ца, про ла зи мно го тури ста и све су 
то чиње ни це које оправ да ва ју ова-
кву инве сти ци ју и сигур но ће се она 
испла ти ти, рекао је Сана дер.

Он је додао да дру га фаза овог 
про јек та почи ње уско ро, а да се 
пла ни ра заме на водо вод не мре же 
и поста вља ње гасне инста ла ци је у 
овом делу Мачван ске Митро ви це. 

После тога сле ди асфа ли тра ње дела 
Мачван ске Митро ви це који није завр-
шен.

Начел ник Миро слав Јокић је навео 
да је вред ност радо ва овог про јек та 
87 мили о на дина ра, а изво ђач радо-
ва је „Срем пут“. 

– Ова рекон струк ци ја је под ра-
зу ме ва ла заме ну дела посте љи це 
пута, као и поста вља ње новог сло-
ја асфал та у дебљи на ма осам и пет 
сан ти ме та ра. На овај начин сао бра-
ћај ни ца је поста ла ква ли тет ни ја и 
без бед ни ја. Дру га фаза ће обу хва-
та ти радо ве у самом насе ље ном 
месту Мачван ска Митр о ви ца. Поред 
рекон струк ци је пута, наша јав на 
пред у зе ћа „Водо вод“ и „Срем гас“ ће 
реконсттру и са ти сво ју инфра струк-
ту ру. На самом почет ку Мачван ске 

Митро ви це се тре нут но депо ну је 
мате ри јал за рекон струк ци ју тог дела 
пута. Вред ност тих радо ва ће бити 
око 27 мили о на дина ра, што зна чи да 
ће пре ко 100 мили о на дина ра бити 
уло же но у пут ну инфра струк ту ру 
Мачван ске Митро ви це. Овом при ли-
ком се захва љу јем „Путе ви ма Срби-
је“ и изво ђа чу радо ва „Срем путу“, 
изја вио је Јокић. 

Дужи на овог дела рекон стру и са-
ног пута је три и по кило ме тра, а 
шири на пута је пове ћа на на шест 
мета ра. Тако ђе, Јокић је додао да 
ће сао бра ћај на поли ци ја чешће 
кон тро ли са ти овај део Мачван ске 
Митро ви це, упра во због тога што ту 
често дола зи до непо што ва ња про-
пи са не брзи не. 

З. Попо вић

Вла ди мир Сана дер Миро слав Јокић

ЗАВР ШЕ НА ПРВА ФАЗА РЕКОН СТРУК ЦИ ЈЕ ПУТА
МАЧВАН СКА МИТРО ВИ ЦА - ЗАСА ВИ ЦА II

Без бед на и савре ме на
сао бра ћај ни ца
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Ни кока-кола
није здра ва

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Дра ма тич но упо зо ре ње науч ни ка: 
5G мре жа сеја ће смрт. Опа сно
сти 5G мре же: Бежич на апо ка

лип са. Више од 180 науч ни ка затра
жи ло сто пи ра ње 5G мре же. Гото во је 
– под тотал ном смо кон тро лом: 5G 
мре же кори сте исту фре квен ци ју као 
оруж је за кон тро лу бола.  5G мре же су 
смр то но сне по људе. 5G мре жа – 
застра шу ју ће фре квен ци је и опа сно
сти нове тех но ло ги је. Тех но ло ги ја која 
уби ја... Ово су неки од насло ва које 
може те наћи на интер не ту или у штам
пи а тичу се нове гене ра ци је мобил ног 
интер не та. Будућ ност која дола зи ули
ва страх у кости, рекло би се по тек
сто ви ма на неким опскур ним пор та ли
ма. Међу тим, из неког раз ло га, ваља
да чиње ни це да нам већи на наро да 
пра ти опскур не пор та ле и чита опскур
не нови не, и озбиљ на штам па се бави 
фено ме ном стра ха од 5G мре же. 
Реци мо, днев не нови не Поли ти ка су у 
про шло не дељ ном изда њу три стра ни
це посве ти ле тој теми, под једин стве
ним над на сло вом: Да ли је оправ дан 
страх од 5G мре же?

Што се мене тиче, пој ма немам. 
Нити знам шта је 5G мре жа нити шта 
су биле оне пре ње. У физи ку се раз у
мем к’о Ман да у ташке. Везе немам о 
јони зу ју ћим зра че њи ма, о гига хер цо
ви ма, ради о фре квен ци ја ма и оста лим 
чуди ма. Некад сам доду ше слу ша ла 
радио, данас све мање, али не знам 
да ли се то рачу на у неку тех нич ку 
обу че ност? Имам и теле фон са вели
ким екра ном на пип ка ње, ал’ не знам 
да се јавим на вибер позив. Ето, то је 

мој домет. Па зашто се опште лаћем 
теме о којој не знам ништа? Зато што 
је при ча о 5G мре жи запра во при ча о 
сто ти на ма годи на отпо ра нау ци и 
напрет ку. И није то изми шље но код 
нас: не, не, то су изми сли ли Енгле зи 
још почет ком 19. века. Наи ме, изве сни 
Нед Луд је био родо на чел ник Луди
стич ког покре та, а при пад ни ци тог 
покре та су се зала га ли за раз би ја ње 
маши на. Маши не су раз би ја ли не зато 
што су их се пла ши ли, него зато што 
су сма тра ли да њихо вим уво ђе њем у 
про из вод њу рад ни ци оста ју без посла. 
Што је било дели мич но тач но, али је 
сва ка ко било ана хро но. 

Код нас је отпор модер ни за ци ји про
из и ла зио из сасвим дру гих изво ра. 
Реци мо, изград ња прве пру ге у Срби
ји, од Бео гра да до Ниша била је нај бо
љи при мер. Елем, кра љ Милан Обре
но вић је нау мио да изгра ди пру гу, али 
опо зи ци о ни ради ка ли Нико ле Паши ћа 
су ту иде ју доче ка ли на нож. Ради ка ли 
су упо зо ра ва ли да ће, ако напра ви 
пру гу, Срби ја изгу би ти „сво је див не 

сло вен ске и сла вјан ске оби ча је и 
уста но ве“. Забе ле же но је да је неки 
поп Ђурић твр дио да је желе зни ца 
„лад на гуја која ће се про ву ћи кроз 
срце срп ског наро да и коју срп ски 
народ мора загре ва ти, те тако да сам 
хра ни ажда ју, која ће га нај зад про гу
та ти“. Ради ка ли су твр ди ли и да ће 
због желе зни це жене мање рађа ти 
деце, а кра ве дава ти мање мле ка. 
Али, то више није ника ква непо зна ни
ца из наше исто ри је и све до чи о ста
њу духа срп ског наро да кра јем 19. 
века. 

Али, шта да се ради, обр ни окре ни, 
про грес никад нико није успео да зау
ста ви. Фаме о 5G су само добар начин 
да се пуне новин ски ступ ци и да се 
застра шу ју широ ке народ не масе. 
Само, кад се наш човек доко па те 
мре же, за коју кажу да ће бити  вауу, 
има да забо ра ви на зра че ње и оста ле 
глу по сти. Позна то је да ми више воли
мо мобил не теле фо не, него ’леба да 
једе мо. Уоста лом ни кока кола није 
здра ва па је пије цела пла не та.

Али, шта да се ради, обр ни окре ни, про грес никад нико 
није успео да зау ста ви. Фаме о 5G су само добар начин 
да се пуне новин ски ступ ци и да се застра шу ју широ ке 
народ не масе. Само, кад се наш човек доко па те мре же, 
за коју кажу да ће бити  вауу, има да забо ра ви на зра че-
ње и оста ле глу по сти. Позна то је да ми више воли мо 
мобил не теле фо не, него ’леба да једе мо. Уоста лом ни 
кока кола није здра ва па је пије цела пла не та
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НАСТА ВАК ИНФРА СТРУК ТУР НИХ ПРО ЈЕ КА ТА У МАЧВАН СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Уско ро изград ња пија це
и моста на Бога зу
У послед њих неко ли ко 

годи на је мно го ура
ђе но у инфра струк ту

ри Мачван ске Митро ви це. 
Нови обје кат Основ не шко
ле „Добро сав Радо са вље вић 
Народ“, рекон струк ци ја пут
ног дела у цен тру Мачван ске 
Митро ви це, реша ва ње про
бле ма енер ге ти ке, водо снаб
де ва ња, теле ко му ни ка ци је 
су неки од про је ка та који су 
завр ше ни, а пре ма наја ва
ма пред сед ни ка Скуп шти не 
Гра да Срем ска Митро ви ца 
Томи сла ва Јан ко ви ћа, уско ро 
би тре ба ло да се гра ди и нов 
мост на Бога зу.

– У поне де љак, 22. јула у 
каби не ту дирек то ра „Путе ва 
Срби је“ госпо ди на Дроб ња ка 
пот пи сан је уго вор за рекон
струк ци ју моста на Бога зу. 
Уско ро би тре ба ло да глав ни 
инже њер, који ће води ти про
је кат, посе ти локал ну само
у пра ву, оде на лице места и 
уго во ри се дина ми ка буду
ћих радо ва. Вред ност радо ва 
моста на Бога зу без глав ног 
про јек та је око осам мили о на 
дина ра. У пла ну је да ширина 
моста буде три метра, посто
ја ће две коло во зне тра ке и 
две пешач ке ста зе, рекао је 
Јан ко вић.

Он је додао да су у току 
при пре ме за руше ње ста
рог објек та Основ не шко ле 
„Добро сав Радо са вље вић 
Народ“, где ће се гра ди ти 
фискул тур на сала. Тако ђе, у 

року је при пре ма про јект не 
доку мен та ци је за про ши ре ње 
врти ћа „Лане“, јер посто је ћи 
обје кат не испу ња ва одре ђе
не усло ве и стан дар де.

– Када је реч о пија ци у 
Мачван ској Митро ви ци, на 
ини ци ја ти ву гра ђа на, под
не ли смо зах тев „Кому на ли
ја ма“ да се обез бе ди јед на 
повр ши на, где би се поста ви
ле тезге. Надам се да ће се 
то до јесе ни реши ти, изја вио 
је Томи слав Јан ко вић.

Тако ђе, у току су радо ви 
на сао бра ћај ни ци Мачван ска 
Митро ви ца  Заса ви ца II, који 
се при во де кра ју. Због асфал
ти ра ња, сао бра ћај је на тој 
пут ној део ни ци пот пу но био 
обу ста вљен од 24. до 27. јула 
у пери о ду  8.00 – 18.00 часо ва.

– Овај пут ни пра вац је врло 
зна ча јан за све мешта не 
Мачван ске Митро ви це и окол
них места, али и за све оне 
који кори сте ову сао бра ћај
ни цу као везу са Репу бли ком 
Срп ском, одно сно Босном 
и Хер це го ви ном. Пут је био 
заи ста у лошем ста њу. Након 
посе те пред сед ни ка Вучи ћа 
у мар ту ове годи не, доби ли 
смо обе ћа ње да ће се овај 
про блем реши ти. Као што се 
може виде ти, радо ви су при 
кра ју након чети ри и по месе
ца. Самим тим смо пока за ли 
да смо и као локал на, али и 
као репу блич ка власт одго
вор ни и да реша ва мо про
бле ме гра ђа на. Кори стим 

Урош Весе ли но вићТоми слав Јан ко вић

У пла ну је изград ња пија це у Мачван ској Митро ви ци

Пла ни ра но је про ши ре ње врти ћа „Лане“
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ову при ли ку да се у име гра
ђа на Срем ске Митро ви це и 
град ске Скуп шти не захва лим 
пре све га пред сед ни ку Вучи
ћу, пре ми јер ки Ани Брна бић, 
али посеб но мини стру Неди
мо ви ћу, нашем сугра ђа ни ну, 
који је посре до вао и зајед но 
са „Путе ви ма Срби је“ ура дио 
овај врло зна ча јан про је кат, 
рекао је Јан ко вић. 

Пред сед ник град ске Скуп
шти не је навео да ће сао бра
ћај ни ца Мачван ска Митро
ви ца  Заса ви ца II бити 
савре ме на и модер на и да ће 

њена дужи на бити два кило
ме тра.

– Апе лу јем на уче сни ке у 
сао бра ћа ју да се при др жа ва ју 
изме не сао бра ћа ја, али и да 
се, када ова сао бра ћај ни ца 
буде завр ше на, при др жа ва ју 
сао бра ћај них про пи са. Овде 
се често вози брже него што 
је то дозво ље но. Вели ки број 
сугра ђа на нам суге ри ше да 
се поје дин ци не при др жа ва ју 
огра ни че ња брзи не. Ми ћемо 
зах те ва ти од сао бра ћај не 
поли ци је да на овом пут ном 
прав цу буду поја ча не кон тро

ле када радо ви буду завр ше
ни. Укуп на вред ност радо ва 
пут ног прав ца Мачван ска 
Митр о ви ца – Заса ви ца II, 
рекон струк ци је остат ка дела 
пута све до Мачван ске Митро
ви це и про је кат моста на Бога
зу је око 150 мили о на дина ра, 
навео је Јан ко вић.

Урош Весе ли но вић, заме
ник начел ни ка Град ске упра ве 
за опште и зајед нич ке посло
ве, навео је да се уско ро оче
ку је и реа ли за ци ја дру ге фазе 
про јек та рекон струк ци је пут
не инфра струк ту ре од пут ног 

прав ца Мачван ска Митро ви ца 
 Заса ви ца II па све до ула ска 
у Мачван ску Митро ви цу.

 – Тај про је кат ће финан си
ра ти Град Срем ска Митро ви
ца, „Путе ви Срби је“ и митро
вач ка јав на пред у зе ћа, пре 
све га мислим на „Водо вод“ 
и “Срем гас“. Овом при ли ком 
апе лу јем на све уче сни ке у 
сао бра ћа ју да се при др жа ва ју 
при вре ме не сиг на ли за ци је и 
кори сте алтер на тив не прав це 
у току радо ва, рекао је Весе
ли но вић. 

 З. Попо вић

Уско ро изград ња новог моста на Бога зу

Оби ла зак радо ва на сао бра ћај ни ци Мачван ска Митро ви ца – Заса ви ца II

Након посе те пред сед ни ка Вучи ћа у мар ту ове годи не, доби ли смо обе ћа ње да ће 
се овај про блем реши ти. Као што се може виде ти, радо ви су при кра ју након чети ри 
и по месе ца. Самим тим смо пока за ли да смо и као локал на, али и као репу блич ка 
власт одго вор ни и да реша ва мо про бле ме гра ђа на. Кори стим ову при ли ку да се у име 
гра ђа на Срем ске Митро ви це и град ске скуп шти не захва лим пре све га пред сед ни ку 
Вучи ћу, пре ми јер ки Ани Брна бић, али посеб но мини стру Неди мо ви ћу, нашем сугра-
ђа ни ну, који је посре до вао и зајед но са „Путе ви ма Срби је“ ура дио овај врло зна ча јан 
про је кат, рекао је Јан ко вић
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Овај реба ланс буџе та је тако ре ћи изну ђен одлу ком Вла де о пове ћа њу пла та у пред-
школ ским уста но ва ма. Мора ли смо напра ви ти корек ци је од маја месе ца да би се 
обез бе ди ла додат на сред ства у маси зара да како би се зара де запо сле ни ма у ПУ 
„Пче ли ца“ могле до кра ја годи не испла ћи ва ти. Буџет је сада оквир но већи за 200 
мили о на дина ра, рекао је Душко Шаро шко вић

Сед ни ца Скуп шти не Гра да Срем ска 
Митро ви ца је одр жа на у четвр так 
25. јуна. Том при ли ком је усво јен 

пред лог одлу ке о реба лан су буџе та Гра
да Срем ска Митро ви ца за 2019. годи ну, 
аманд ма ни на пред лог те одлу ке, као и 
изве штај о извр ше њу буџе та у пери о ду 
од 1. јану а ра до 30. јуна теку ће годи не. 
Као основ ни раз лог за реба ланс буџе та 
Душко Шаро шко вић, начел ник Град ске 
упра ве за буџет и локал ни еко ном ски 
раз вој, навео је одлу ку Вла де Репу бли ке 
Срби је да се запо сле ни ма у пред школ
ским уста но ва ма пове ћа ју зара де, што 
се директ но одно си и на ПУ „Пче ли ца“.

– Овај реба ланс буџе та је тако ре ћи 
изну ђен одлу ком Вла де о пове ћа њу пла
та у пред школ ским уста но ва ма. Мора ли 
смо напра ви ти корек ци је од маја месе ца 
да би се обез бе ди ла додат на сред ства у 
маси зара да како би се зара де запо сле
ни ма у ПУ „Пче ли ца“ могле до кра ја 
годи не испла ћи ва ти. Буџет је сада оквир
но већи за 200 мили о на дина ра. Што се 
тиче изве шта ја о извр ше њу буџе та у 
првој поло ви ни годи не, за сада је њего ва 
реа ли за ци ја 40 посто, што је у гра ни ца
ма оче ки ва ња. Увек је прва поло ви на 
годи на зна чај но сла би ја од дру ге поло
ви не. Нешто више смо тро ши ли буџет ску 

резер ву, јер  су била потреб на додат на 
сред ства за суфи нан си ра ње про је ка та 
где смо обез бе ди ли сред ства са дру гих 
нивоа вла сти, рекао је Шаро шко вић.

На овој сед ни ци је усво јен и пред лог 
одлу ке о изра ди пла на детаљ не регу ла
ци је ком плек са РТЦ „Лука Легет“ са луч
ким под руч јем. Начел ни ца Град ске упра

ве за урба ни зам, про стор но пла ни ра ње 
и изград њу гра да Весна Вуја но вић је 
наве ла да се овај план доно си у свр ху 
фор ми ра ња зоне луч ког при ста ни шта у 
окви ру тог ком плек са, што је вео ма зна
чај но, јер ће се фор ми ра њем ове зоне 
ство ри ти и лука међу на род ног зна ча ја. 

– Обу хват пла на је, пре е ли ми нар но, 
око 87 хек та ра. Осим што ће се фор ми
ра ти то луч ко под руч је и посто је ћи ком
плекс РТЦ „Лука Легет“ ће се реде фи ни
са ти. Пре све га, сао бра ћај ни це ће бити 
боље уре ђе не, а доно ше њем пла на 
обез бе ди ће се земљи ште у јав ној наме
ни за ове свр хе, изја ви ла је Весна Вуја
но вић.

Поред ових тача ка, усво је ни су изве
шта ји о раду и финан сиј ском посло ва њу 
и одлу ке над зор ног одбо ра о рас по де ли 
доби ти јав них пред у зе ћа за 2018. годи ну, 
реч је о „Водо во ду“, „Кому на ли ја ма“, 
„Срем гасу“, „Град ском ста но ва њу“ и 
изве штај о раду за 2018. годи ну за пред
у зе ће ЈКП реги о нал на депо ни ја „Срем 
Мачва“. Усво је на је одлу ка о доно ше њу 
пла но ва детаљ не регу ла ци је бло ка 
изме ђу ули ца Јован ке Габо шац, Јови це 
Трај ко ви ћа и Сте ва на Срем ца, као и 
архе о ло шког пар ка „Глац“. Затим, скуп
штин ски одбор ни ци су усво ји ли реше ње 
о утвр ђи ва њу пре стан ка пра ва кори шће
ња јав ног пред у зе ћа Дирек ци ја за 
изград њу гра да на послов ном про сто ру 
сагра ђе ном на пар це ли 4168 и реше ње о 
утвр ђи ва њу пре стан ка пра ва кори шће
ња Месне зајед ни це Гргу рев ци на поро
дич ним стам бе ним згра да ма на пар це
ла ма 885, 2544, 2618. Усво је не су и 
одлу ке над зор ног одбо ра о покри ћу 
губит ка по редов ном финан сиј ском изве
шта ју за 2018. годи ну пред у зе ћа „Сир ми
јум пут“.  

З. Попо вић

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Усво јен реба ланс буџе та

Весна Вуја но вић

Усво јен је пред лог одлу ке о изра ди пла на детаљ не 
регу ла ци је ком плек са РТЦ „Лука Легет“ са луч ким под-
руч јем. Начел ни ца Град ске упра ве за урба ни зам, про-
стор но пла ни ра ње и изград њу гра да Весна Вуја но вић је 
наве ла да се овај план доно си у свр ху фор ми ра ња зоне 
луч ког при ста ни шта у окви ру тог ком плек са, што је вео-
ма зна чај но, јер ће се фор ми ра њем ове зоне ство ри ти и 
лука међу на род ног зна ча ја
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Недав но су на адре се су гра ђа на 
сти гла реше ња о поре зу на имо
ви ну због којих су мно ги гра ђа ни 

неза до вољ ни нај но ви јим обра чу ном и 
изно си ма које ће мора ти да нами ре 
на име поре за на имо ви ну. На пита ње 
нови на ра како обја шња ва пове ћа ње 
поре за на имо ви ну, начел ник Град ске 
упра ве за буџет и локал ни еко ном ски 
раз вој Душко Шаро шко вић је рекао да 
он јесте пове ћан, али не у зна чај ној 
мери.

– Када гово ри мо о поре зу на пољо
при вред но земљи ште, под се ти ћу да 
смо у 2018. годи ни има ли ума ње ну 
сто пу вред но сти као помоћ пољо
при вред ни ци ма за лошу про из вод ну 
2017. годи ну. Сада то прак тич но зна
чи да смо се у 2019. годи ни вра ти ли 
тако ре ћи на ста ро. Када гово ри мо о 
ста но ви ма, ту има неких корек ци ја, 
које су веза не за зоне. То је после ди
ца тржи шних вред но сти које не зави
се од нас, већ од цена које су иска
за не у уго во ри ма о про ме ту, којих је 
било у првих девет месе ци прет ход не 
годи не, навео је Шаро шко вић.

Тако ђе, начел ник Шаро шко вић је 
рекао да ће редов не пла ти ше бити 
награ ђе не и поно вио да у поли ти
ци поре за на имо ви ну Град Срем ска 

Митро ви ца није ништа зна чај но про
ме нио. Цене некрет ни на се одре ђу ју 
пре ма цена ма на тржи шту.

– Има ли смо ситу а ци ју пре коју 
годи ну да су се уго во ри изме ђу куп
ца и про дав ца некрет ни не сачи ња ва
ли са нетр жни шном ценом. Одно сно, 
купац и про да вац се дого во ре да у 
уго вор ста ве неку сим бо лич лну цену. 

Јав ни беле жни ци то више не толе
ри шу, јер њихо ва накна да зави си од 
тржи шне цене. Захва љу ју ћи томе, 
ми сада има мо пра ву тржи шну цену, 
рекао је Шаро шко вић.

Сто па поре за на имо ви ну је 0,4 
посто. Цена ква драт ног метра непо
крет но сти за утвр ђи ва ње поре за на 
имо ви ну за 2019. годи ну за гра ђе вин
ско земљи ште је у првој зони оста ла 
иста и изно си 1.400 дина ра, док је 
цена у дру гој, тре ћој и четвр тој зони 
сма ње на у одно су на 2018. годи ну. 
Када гово ри мо о ста но ви ма, ту је цена 
ква дра та сма ње на у дру гој, тре ћој и 
четвр тој зони, док је у првој пове ћан 
за 880 дина ра и изно си 75.880 дина
ра. Они који живе у кућа ма ће пла ћа ти 
мањи порез на имо ви ну за прву, дру
гу и четвр ту зону, док је за тре ћу зону 
порез пове ћан са 25.000 дина ра на 
31.060 дина ра. За послов не згра де и 
дру ге објек те који слу же за оба вља ње 
делат но сти порез је пове ћан за прву, 
дру гу и тре ћу зону, а за четвр ту је сма
њен са 17.000 дина ра на 12.000 дина
ра. Тако ђе, важно је напо ме ну ти да се 
порез на имо ви ну ума њу је за све оне 
који живе у свом ста ну или кући, као и 
за амор ти за ци ју.

З. Попо вић

Душко Шаро шко вић

ПОРЕЗ НА ИМО ВИ НУ

Све (ни)је исто к`о и лане

Јав но кому нал но пред у зе ће „Кому
на ли је“ Срем ска Митро ви ца  оба ве
шта ва гра ђа не о резул та ти ма ана ли
зе сав ске воде, коју је извр шио  Завод 
за јав но здра вље  Срем ска Митро ви
ца. Ана ли за сав ске воде је  извр ше на 
дана 17. јула, испи ти ва ње завр ше но 
22. јула и то на тач ка ма узор ко ва ња: 
Река Сава  Мала пла жа, Река Сава 
 Поче так пла же, Река Сава  Дис пан
зер.

Узор ко ва њем и ана ли зом физич ко
хемиј ских и микро би о ло шких пара ме

та ра  сав ска вода на наве де ним лока
ли те ти ма одго ва ра зах те ви ма Уред бе 
о гра нич ним вред но сти ма зага ђу ју ћих 
мате ри ја у повр шин ским вода ма и 
под зем ним вода ма и седи мен ту и 
роко ви ма за њихо во дости за ње.

Пре по ру ке за здрав стве но без бед
но купа ње: избе га ва ти роње ње, гњу
ра ње, прска ње, ска ка ње и гле да ње у 
води, при ли ком ула ска у воду посте
пе но се рас хла ди ти, оба ве зно се 
туши ра ти чистом водом са туше ва 
након изла ска из сав ске воде, врши ти 

над зор над купа њем мале деце  (у 
пли ћа ку је вода нај за га ђе ни ја), после 
кише и олу је не купа ти се два  три 
дана, забра ни ти при ступ дома ћим 
живо ти ња ма.

Моле се сугра ђа ни да  се у току 
борав ка на пла жи  при др жа ва ју пра
ви ла забра не игре с лоп том у води и 
пешча ном делу пла же обе ле же ном 
зна ко ви ма забра не, како не би оме та
ли одмор и рекре а ци ју посе ти ла ца 
Град ске пла же у Срем ској Митро ви
ци.

ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“
Резул та ти ана ли зе сав ске воде
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Пројекат: „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица јуче, данас, сутра“ финансира се из буџета Града Сремска Митровица – Градска управа за образовање, културу и спорт.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Прва фаза рекон струк ци је Желе
знич ке ули це је при кра ју. Пре
ма речи ма Миро сла ва Јоки ћа, 

начел ни ка Град ске упра ве за опште 
и зајед нич ке посло ве, завр ше на је 
рекон струк ци ја ком плет не инфра струк
ту ре и изгра ђе не су пешач ке и бици
кли стич ке ста зе. 

– Ура ђе на је заме на под ло ге при
ступ не и цен трал не сао бра ћај ни це. У 
току је поста вља ње ивич ња ка за сао
бра ћај ни цу и пар кинг места, а ради се 
и на поста вља њу атмос фер ске кана
ли за ци је. Дру ги део рекон струк ци је 
Желе знич ке ули це под ра зу ме ва уре
ђе ње самог пла тоа испред Желе знич ке 
ста ни це и он неће изгле да ти она ко како 
га гра ђа ни Срем ске Митро ви це пам те. 

То ће бити моде ран пла то са пар кинг 
мести ма, али пре све га са зеле ни лом, 
инфор ма ци о ним пане ли ма, угра ђе ном 
савре ме ном тех но ло ги јом и вер о ват но 
фон та ном. Уко ли ко вре мен ске при ли
ке дозво ле, оче ку је мо да у наред них 
месец дана ком плет на рекон струк ци ја 
буде завр ше на, рекао је Јокић

Он је додао да је у пла ну и рекон
струк ци ја Ауто бу ске ста ни це.

 – Вла сник Ауто бу ске ста ни це је 
изра зио жељу да је у пот пу но сти 
рекон стру и шпе, с обзи ром на то да је 
Град зајед но са држа вом и „Путе ви ма 
Срби је“ уло жио вели ка сред ства у тај 
део гра да. Оче ку је мо да то буде, ако 
не ове, онда почет ком наред не годи не, 
изја вио је Јокић. З. Попо вић

ПРВА ФАЗА РЕКОН СТРУК ЦИ ЈЕ ЖЕЛЕ ЗНИЧ КЕ УЛИ ЦЕ 
СЕ ПРИ ВО ДИ КРА ЈУ

Савре мен и моде ран 
изглед гра да

МИТРО ВИ ЦА ДОБИ ЈА ЈОШ 
ЈЕДНУ КРУ ЖНУ РАС КР СНИ ЦУ

Ради нач ка петља 
уско ро без бед бни ја

Пре ма речи ма начел ни ка Град ске 
упра ве за опште и зајед нич ке посло ве 
и имо ви ну Миро сла ва Јоки ћа, за неко
ли ко дана оче ку је се поче так изград
ње кру жне рас кр сни це на Радина чкој 
петљи. Ова рас кр сни ца је ока рак тер
са на као опа сна, а на том месту су се 
деша ва ле сао бра ћај не несре ће, на 
жалост, са смрт ним после ди ца ма. 

– То у буду ће неће бити слу чај када 
се изгра ди кру жна рас кр сни ца, која 
спа да у нај бе збед ни је рас кр сни це, 
овај део гра да ће бити мно го без бед
ни ји. Срем ска Митро ви ца ће доби ти 
савре ме ну сао бра ћај ни цу, моде ран 
ула зак у град и ту ће бити поста вљен 
један савре ме ни инфо рам ци о ни дис
плеј, рекао је Јокић.

Вред ност радо ва је око 40 мили о на 
дина ра, а инве сти тор је пред у зе ће 
„Путе ви Срби је“ и изво ђач је „Срем 
пут“. Сао бра ћај ће у току радо ва бити 
кон стан тан, неће бити у пре ки ду. До 
пре ки да може доћи једи но у току 
асфал ти ра ња.  З. П.

Желе знич ка ули ца доби ја нови изглед

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕДИ ЈЕ У ГРАД СКОЈ КУЋИ

50. Пли вач ки мара тон Јар ак – Шабац
Кон фе рен ци ја за меди је 

пово дом јуби лар ног Пли
вач ког мара то на Јарак – 

Шабац одр жа на је у Град ској 
кући 29. јула. Пли вач ки мара тон 
ове годи не ће тра ја ти два дана, 
и то у субо ту 3. и неде љу 4. авгу
ста. Мара тон је настао у знак 
сећа ња жрта ва услед Крва вог 
мар ша из 1941. годи не када је 
у лого ру у Јар ку живот изгу би ло 
више од 700 људи. Пре ма наја
ва ма орга ни за то ра Гра да Срем
ске Митро ви це и Гра да Шап ца, 
ове годи не ће се пли ва ти на ста
зи од 18 кило ме та ра и 800 мета
ра. Уче ство ва ће омла дин ци из 
Ваље ва, Срем ске Митро ви це и 
Шап ца, а оче ку је се и инте ре
сан тан пра те ћи про грам.

Милан Кова че вић, заме ник 

покра јин ског секре та ра за обра
зо ва ње, навео је да је одр жа
ва ње ова кве мани фе ста ци је 
важно, јер се на сим бо ли чан 
начин ода је почаст жртва ма 
Крва вог мар ша.

– Дра го ми је да се мара
тон после толи ко годи на од 
тог неми лог дога ђа ја са истим 
жаром и енту зи ја змом одр жа
ва и то је јед на тра ди ци ја, која 
тра је 50 годи на. На леди на ма, 
на месту где је био логор у Јар
ку, биће поста вље но јед но спо
менобе леж је сле де ће годи не. 
На тај начин жели мо да ода мо 
почаст жртва ма. Не бисмо сме
ли да забо ра ви мо ни Јар ча не, 
који су се изла га ли опа сно сти и 
доно си ли воду и хра ну људи ма 
у лого ру, изја вио је Кова че вић.

Милан Кова че вић
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ИГОР МИРО ВИЋ ОБИ ШАО ОПШТИ НУ СТА РА ПАЗО ВА У КОЈОЈ ПОКРА ЈИН СКА
ВЛА ДА РЕА ЛИ ЗУ ЈЕ ИНФРА СТРУК ТУР НЕ ПРО ЈЕК ТЕ

Задо вољ ни постиг ну тим 
резул та ти ма

Вео ма сам задо во љан резул та ти ма које смо данас виде ли, оче ку јем да сле де ће 
годи не има мо завр ше ну и спорт ску халу у Ста рим Банов ци ма за коју смо пре ко Упра-
ве за капи тал на ула га ња Вој во ди не издво ји ли 190 мили о на дина ра, казао је пред сед-
ник Покра јин ске вла де Игор Миро вић, након оби ла ска дру ге фазе радо ва на изград-
њи спорт ске хале „Баир“ у Ста рим Банов ци ма

– Након три годи не зајед нич ког 
рада са општи ном Ста ра Пазо ва, 
успе ли смо да реа ли зу је мо све про
јек те које смо и пла ни ра ли. Вео ма 
сам задо во љан резул та ти ма које смо 
данас виде ли, оче ку јем да сле де ће 
годи не има мо завр ше ну и спорт ску 
халу у Ста рим Банов ци ма за коју смо 
пре ко Упра ве за капи тал на ула га ња 
Вој во ди не издво ји ли 190 мили о на 
дина ра, казао је пред сед ник Покра
јин ске вла де Игор Миро вић, након 
оби ла ска дру ге фазе радо ва на 
изград њи спорт ске хале „Баир“ у Ста

рим Банов ци ма, у поне де љак 29. јула.
Покра јин ска вла да је пре ко Упра ве 

за капи тал на ула га ња Вој во ди не обез
бе ди ла и сред ства за рекон струк ци ју 
дела пут ног прав ца држав ног пута II А 
реда у Ста рој Пазо ви.

– Ради ли смо зајед но и на дру гим 
про јек ти ма са локал ном упра вом и 
Кан це ла ри јом за јав на ула га ња. Види 
се напре дак у обла сти ма кому нал не и 
послов не инфра струк ту ре, а ради ли 
смо и на рекон струк ци ји основ них и 
сред њих шко ла и пред школ ских уста
но ва у овој општи ни. Вој во ди на кре ће 

напред, сма њу је се број неза по сле
них, реа ли зу ју се инве сти ци је, рекао је 
пред сед ник Миро вић и додао:

– Све инве сти ци је које смо пла ни ра
ли од 2016. годи не са Упра вом за 
капи тал на ула га ња, завр ши ли смо и 
тех нич ки и финан сиј ски, посло ва ли 
смо пре ма пла но ви ма и стан дар ди ма 
и нисмо пра ви ли гре шке као наши 
прет ход ни ци који су нам оста ви ли 
неза вр ше не про јек те попут Хетер лен
да и Кли ни ке за гине ко ло ги ју и аку
шер ство.

Пред сед ник Општи не Ста ра Пазо ва 
Ђор ђе Ради но вић рекао је да у прет
ход ним годи нама није било сарад ње 
изме ђу покра ји не и локал не само у пра
ве Ста ра Пазо ва.

– Хва ла пред сед ни ку Миро ви ћу на 
сарад њи, јер Покра јин ска вла да издва
ја зна чај на сред ства за про јек те у 
нашој општи ни који се спро во де по 
пла ну и утвр ђе ној дина ми ци. До кра ја 
про ле ћа има ће мо мул ти функ ци о нал ну 
дво ра ну повр ши не 3.200 ква драт них 
мета ра, рекао је Ради но вић.

Оби ла ску радо ва при су ство вао је и 
покра јин ски секре тар за спорт и омла
ди ну Вла ди мир Батез, покра јин ски 
секре тар за енер ге ти ку, гра ђе ви нар
ство и сао бра ћај Ненад Грбић и дирек
тор Упра ве за капи тал на ула га ња Вој
во ди не Недељ ко Кова че вић.

Обилазак изградње спортске хале у Новим Бановцима

Реконструисани део пута у Старој Пазови
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АФАЛ ТИ РА ЊЕ УЛИ ЦА

Радо ви се при во де кра ју
Радо ви на асфал ти ра њу 

дела Ули це Мило ша 
Црњан ског у дужи ни од 

200 мета ра запо че ли су 24. 
јуна, а у поме ну том делу ова 
ули ца није има ла ни асфалт, 
нити било какву инфра струк
ту ру. Пре ма дина ми ци, ови 
радо ви би тре ба ло да се 
окон ча ју до кра ја јула.

Под се ти мо, рум ска Општи
на је за ове радо ве кон ку ри
са ла за сред ства у Упра ви за 
капи тал на ула га ња Вој во ди
не и за њих je, као и рекон
струк ци ју Срем ске ули це, 
доби ла укуп но 50 мили о на 
дина ра. Вред ност целог про
јек та за поме ну те две ули
це је 69 мили о на дина ра, а 
оста так финан си ра локал на 
само у пра ва. 

С обзи ром на то да се 
радо ви у Ули ци Мило ша 
Црњан ског при во де кра ју, 
пред сед ник Општи не Сла
ђан Ман чић је по дру ги пут 
25. јула оби шао ово гра ди
ли ште.

– Прет ход ног дана је ура
ђен први слој, а данас дру
ги, фини слој, тако зва ни АБ 
асфалт. Ми смо обе ћа ли, то 
и испу ња ва мо, да ће и дру
ги део ули це, који је имао 
асфалт, а реч је о додат ној 
дужи ни од око 300 мета
ра, бити пре сву чен новим 
асфалт ним сло јем и за то 
смо издво ји ли још 1,7 мили
о на дина ра из општин ског 

буџе та. Радо ви иду доста 
добро, пре о ста је још да 
се ура де бетон ске ћупри је 
испред сва ког пла ца и куће, 
поста ве кан де ла бри, бан ки
не и уре де зеле не повр ши на 
– рекао је при ли ком оби ла
ска радо ва Сла ђан Ман чић. 

Он је додао да оче ку је да 
ће сви ови радо ви бити завр
ше ни нај ве ро ват ни је до кра
ја месе ца. 

– То пока зу је да завр ша

ва мо и пре рока, с обзи ром 
на то да је рок за завр ше так 
ули ца Мило ша Црњан ског 
и Срем ске, 15. окто бар. Ако 
наста ви мо овом дина ми ком 
и Срем ска ули ца ће бити 
завр ше на пре рока – исти че 
пред сед ник Ман чић.

Ових 200 мета ра Ули
ца Мило ша Црњан ског има 
коло воз шест мета ра шири
не, ура ђе ни су тро то а ри, 
водо вод на и кана ли за ци о на 

мре жа, као и кол ски ула зи, 
а ком плет ни радо ви само 
ове део ни це кошта ју око 24 
мили о на дина ра. По окон ча
њу радо ва, сле ди и изра да 
хори зон тал не сао бра ћај не 
сиг на ли за ци је.

Тако су жите љи Руме, али 
и сви они који кроз њу про
ла зе, доби ли јед ну лепу везу 
изме ђу Орло вићеве и Павло
вач ке ули це, али и излаз на 
пут за Врд ник.  С. Џаку ла

СРЕ ЂУ ЈЕ СЕ ГРАД СКО ЈЕЗГРО

Све по пла ну рада
У наред ном пери о ду у 

рум ској општи ни ће се 
доста ради ти на сре

ђи ва њу гра да, а то су радо
ви који су били пла ни ра ни 
општин ским буџе том, али се 
чека ло да се окон ча ју јав не 
набав ке и иза бе ру изво ђа чи 
радо ва.

Оно што Румља не уско
ро оче ку је, до кра ја јула или 
почет ком авгу ста, су  радо ви 
на уре ђе њу пар кинг про сто
ра иза згра де бив ше роб не 
куће „Венац“ у самом цен тру 
гра да, који сада доста ружно 
изгле да.

Осим тога, ради ће се и 
тро то а ри у Желе знич кој ули
ци, од цен тра до рас кр сни це 

са ЈНА ули цом, као и у Орло
ви ће вој, од цен тра до ули це 
15. маја. – Ови радо ви су 
обје ди ње ни тен де ром, чија 
је вред ност око  25 мили о
на дина ра. У Желе знич кој и 
Орло ви ће вој ули ци ће бити 
поста вљен беха тон и пар
кинг  про сто ри.  Тако ћемо 
зао кру жи ти ком плет но уре
ђе ње град ског језгра које 
смо запо че ли вели ким радо
ви ма на ком плет ној рекон
струк ци ји Глав не ули це, који 
су завр ше ни у новем бру про
шле годи не – гово ри Сла ђан 
Ман чић, пред сед ник рум ске 
Општи не.

У буџе ту за ову годи ну 
је пла ни ра на и адап та ци ја 

Град ске куће, углав ном њене 
фаса де која је у при лич но 
лошем ста њу. Ови радо ви ће 
се реа ли зо ва ти касни је, по 
окон ча њу прет ход но поме
ну тих. За ове наме не је обез
бе ђе но пет мили о на дина ра, 
тако да ће тен дер за изво ђа

ча радо ва тра ја ти осам дана, 
па се оче ку је да ту неће бити 
неких већих про бле ма или 
про ду же ња роко ва.
Рас пи си ва ње тен де ра за 
уре ђе ње фаса де Град ске 
куће се оче ку је у  сеп тем бру.

С. Џаку ла

Пред сед ник Ман чић у оби ла ску завр шних радо ва
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У Град ској кући, 22. 
јула уру че но је избе
глич ким поро ди ца ма 

седам уго во ра о купо про да
ји кућа са окућ ни цом. Сва
ка поро ди ца је доби ла 1,2 
мили о на дина ра за купо
ви ну куће, као и грант од 
200.000 дина ра за купо ви ну 
гра ђе вин ског мате ри ја ла за 
адап та ци ју.

Реч је о сред стви ма које 
је обез бе дио Коме са ри јат 
за избе гли це и мигра ци је 
Срби је. Ради се о укуп ним 
сред стви ма у вред но сти 9,8 
мили о на дина ра, док је уче
шће рум ске општи не 10 про
це на та од укуп не вред но сти. 

Поро ди це које су доби ле 
сред ства су купи ле куће у 
Добрин ци ма, Вог њу, Жар
ков цу и Путин ци ма. Међу 
они ма који су доби ли сред
ства и купи ли кућу у Вог њу 
је и мла ди брач ни пар Дра
га на (37) и Дра го љуб Беић 
(41), који су као тинеј џе
ри дошли из Дво ра на Уни 
1995. годи не, током „Олу је“.

– Обо је ради мо и захва
љу ју ћи овим сред стви ма 

купи ли смо кућу у Вог њу, 
коју сам већ почео да сре
ђу јем. Има и пла ца, па пла
ни ра мо да има мо и башту, 
можда да гаји мо и нешто 
сто ке. С обзи ром на то да 
смо реши ли свој стам бе ни 
про блем, сада може мо и да 
осну је мо поро ди цу и пла ни
ра мо децу – каже Дра го љуб.

Први човек рум ске Општи
не Сла ђан Ман чић, чести
тао је сви ма усе ље ње у 

нове домо ве и кон ста то вао, 
да је помоћ овог пута оти
шла у руке нај у гро же ни јим 
лици ма. 

– Наста вља мо да реша
ва мо стам бе не про бле ме 
људи ма који су избе гли са 
сво јих огњи шта и под сти че
мо их да купу ју сео ска дома
ћин ства. Дра го ми је што 
су се они конач но ску ћи
ли, а више од све га, што је 
помоћ оти шла они ма, који

ма је нај не оп ход ни ја. То су 
људи који нису ни зна ли да 
има ју пра во на помоћ, који 
до сада ника да нису ништа 
тра жи ли. Куће су доби ле 
и мно го чла не поро ди це и 
само хра не мај ке са децом. 
До сада смо доде ли 84 куће, 
а у овом момен ту смо код 
Коме са ри ја та кон ку ри са
ли за још десет стам бе них 
једи ни ца – рекао је Сла ђан 
Ман чић. С. Џ.

ГРАД СКА КУЋА

Уго во ри за сео ске куће

Сла ђан Ман чић Дра га на и Дра го љуб Беић

ФК „ГРА НИ ЧАР“ ГРА БОВ ЦИ

Хума ност на делу
Нај мла ђи чла но ви ФК 

„Гра ни чар“ из Гра
бо ва ца пока за ли су 

да им, иако у пио нир ском 
узра сту, није стра но да засу
чу рука ве и учи не хума но 
дело. Тако су, 21. јула, мла
ди фуд ба ле ри овог клу ба 
узе ли у руке кофе са водом 
и сун ђе ре, како би опра ли 
ауто мо би ле у цен тру села. 
Сред ства која су тако при

ку пи ли, наме ње на су народ
ним кухи ња ма на Косо ву и 
Мето хи ји.

Поред вла сни ка ауто
мо би ла, ову хума ну акци ју 
мла дих фуд ба ле ра су подр
жа ли и мешта ни који возе 
бици кле. Није на одмет под
се ти ти, да само и ни ци ја ти ва 
не недо ста је овим мла дим 

спор ти сти ма, о који ма се 
при ча ло и када су орга ни
зо ва ли акци ју при ку пља
ња жиро ва у шуми, како би 
обез бе ди ли новац потре бан 
за одла зак на так ми че ње.

Нико ла Нова ко вић, тре
нер пио ни ра ФК „Гра ни чар“ 
исти че да је 21. јул био дан 
за актив но сти чла но ва клу

ба, па тако док су пио ни ри 
пра ли ауто мо би ле, сени о ри 
су успе ли да избе то ни ра
ју, одно сно про ши ре ста зу 
на ста ди о ну, у дужи ни од 
четр де се так мета ра. Реч је 
о сред стви ма која су при ку
пље на од дона то ра и при ја
те ља клу ба.

С. Џ.
Тре нер Нико ла Нова ко вић

Мали фуд ба ле ри у акци ји
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Пројекат: „РУМА ЈУЧЕ ДАНАС СУТРА“ финансира се из буџета Општине Рума.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

РАДО ВИ У ГРА БОВ ЦИ МА И ХРТ КОВ ЦИ МА

Сана ци ја Поште и Дома кул ту ре
Када је реч о рум ској 

општи ни, ради се и у 
гра ду и сели ма. Тако 

су тре нут но у току радо ви 
у Гра бов ци ма, где се ком
плет но адап ти ра про стор 
у којем се нала зи Пошта 
у овом селу, док се у Хрт
ков ци ма изво де радо ви на 
при ла зу, као и самом Дому 
кул ту ре. Поме ну та села 
оби шао је 22. јула пред
сед ник рум ске Општи не 
Сла ђан Ман чић, како би са 
изво ђа чем и пред став ни ци
ма ових месних зајед ни ца, 
про ве рио има ли про бле ма 
и да ли радо ви теку по пла
ну.

– Услед хава ри је, одно сно 
пуца ња водо вод не цеви, 
дошло је до оште ће ња про
сто ри ја у којој се нала зи 
Пошта, коју смо мора ли пре
се ли ти у про сто ри је Месне 
кан це ла ри је у Гра бов ци ма. 
Оче ку јем да ће овај про
стор бити врло брзо уре ђен, 
што под ра зу ме ва кре че ње и 
поста вља ње пло чи ца, али 
смо прво сани ра ли квар – 
рекао је том при ли ком Сла
ђан Ман чић. 

Ман чић је иста као, да је 
реч о општин ским про сто ру 
који је усту пљен Пошти, те 
да није корект но, с обзи ром 
на то да ни закуп не пла ћа
ју, што га нису сами поно во 

уре ди ли, иако је јед но од 
нај у спе шни јих јав них пред
у зе ћа у земљи.

Он је у Гра бов ци ма раз
го ва рао и са пред сед ни ком 
Саве та МЗ Бра ни сла вом 
Раха ром, који је ука зао да 
су им сада при о ри тет атар
ски путе ви, што је и логич
но, ако се зна да се већи на 
Гра бов ча на бави пољо при
вре дом. Жите љи овог села 

би уско ро тре ба ло да доби
ју и ново ауто бу ско ста ја ли
ште и то је оно што ће се 
убр зо ради ти у Гра бов ци ма.

У Хрт ков ци ма су у току 
радо ви на уре ђе њу Дома 
кул ту ре. Ини ци ја ти ва је 
поте кла од Месног одбо
ра пен зи о не ра, који ту има 
сво је про сто ри је за састан
ке и дру ге актив но сти, али 
се Дом кул ту ре кори сти и за 

одр жа ва ње разних све ча но
сти и оку пља ње гра ђа на.

 – У ини ци ја ти ви су они 
изра зи ли жељу да се рено
ви ра улаз, сте пе ни ште, 
догра ди ће мо и рам пу за 
инва лид на лица, као и вели
ку тера су са боч не стра не 
објек та. То ће мешта ни ма 
пуно зна чи ти, с обзи ром на 
то да је место честих оку
пља ња и деша ва ња у овој 
Месној зајед ни ци – каже 
пред сед ник Ман чић. 

Радо ви би тре ба ло да се 
окон ча ју за десе так дана, 
а финан си ра ју се из уго во
ра за одр жа ва ње обје ка та 
у Месним зајед ни ца ма и 
кошта ју око 800.000 дина ра.

 – Ком пле тан уго вор је 
вред но сти десет мили о на 
дина ра, до сада је око поло
ви на пред ви ђе них сред
ста ва утро ше на. И даље 
ћемо ради ти по зах те ви ма 
које упу те Месне зајед ни
це – каже Сла ђан Ман чић 
и дода је, да се у Пла ти че ву 
тре нут но мон ти ра ју леже ћи 
поли ци ја ци, а потом ће се 
мон ти ра ти и у Никин ци ма и 
Буђа нов ци ма. 

Ово лепо вре ме, кори сти 
се за број не радо ве како у 
гра ду, тако и у сели ма рум
ске општи не. 

С. Џаку ла

Радо ви у гра бо вач кој Пошти

Уре ђе ње Дома кул ту ре у Хрт ков ци ма
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ВРЕ МЕ ГОДИ ШЊИХ ОДМО РА

Куда на одмор?
Потро ши ли смо већ један 

месец лета, а „кру не” се и 
оста ли вре ли дани, и онда 
као и сва ке годи не, пита
мо се или не, где про ве сти 
годи шњи одмор.

Јели ца Хар ди ника да 
није била на годи шњем 
одмо ру.

– При ма ња су мала, па 
ћу и овог лета, као и сва 
прет ход на оста ти код куће. 
Финан сиј ски нисам у при
ли ци да идем негде на 
годи шњи одмор – каже нам 
Јели ца.

– Два де сет годи на идем 
на одмор у Овчар бању и 
задо во љан сам. И ове годи
не сам био неде љу дана – 

при ча Петар Ловрић.
Миро слав Поњин гер није 

ишао послед ње две годи не 
на одмор.

– Има мо пуно посла  
набав ка, довоз робе, тако 
да не иде мо на годи шњи 
одмор. Рани јих годи на 

смо и одла зи ли, али сада 
због посла нема годи шњег 
одмо ра – обја шња ва Миро
слав. Д. П.

Јели ца Хар ди Петар Ловрић Миро слав Поњин гер

ШИЂА НИ КАО „ЖИВЕ КЊИ ГЕ”

Сла ви мо разно ли кост
„Живе књи ге”  кон цепт, 

који под ра зу ме ва људе као 
књи ге које има ју сво је насло
ве, има ли су при ли ке да 
чита ју пред став ни ци меди ја, 
гра ђа ни Шида и кори сни ци 
при хват ног цен тра у Шиду. 
Овај кон цепт  се реа ли зу је  
у окви ру актив но сти „Сла
ви мо разно ли кост“. У овом, 
дру гом у низу дога ђа ја у 
Шиду, „живе књи ге” били су 
локал ни ста нов ни ци. Они 
су гово ри ли о себи, а кори
сни ци При хват ног цен тра за 
мигран те су их упо зна ва ли 
„чита ју ћи их” кроз раз го вор.

– Циљ „Живих књи га” је 
да пру жи мо про стор за при
че људи са раз ли чи тим кул
тур ним насле ђем, да се чује 
какви су били њихо ви сно ви 
и њихо ве жеље и како су 
они слич ни ода кле год да 
дола зи мо – рекао је Миро
слав Лубу рић у име Фон да
ци је „Ана и Вла де Дивац“, 
која реа ли зу је актив но сти 
„Живе књи ге”.

„Сла ви мо разно ли кост” 
обу хва та актив но сти које 
су поче ле са реа ли за ци
јом у јуну 2019. годи не у 
окви ру Подр шке Европ ске 
уни је упра вља њу мигра ци
ја ма у Репу бли ци Срби ји. 
Циљ актив но сти је ства ра
ње зајед ни штва и зајед нич
ког про сто ра за избе гли це 
и локал но ста нов ни штво у 

Срби ји, са мање пред ра су
да, а више раз у ме ва ња.

– Уло га цивил ног дру штва 
је била кључ на за подр шку 
сви ма који су дола зи ли у 
Срби ју од почет ка мигрант
ске кри зе 2015. године. Мно
ге локал не и поје ди не међу
на род не орга ни за ци је су 
сте кле иску ство и зна ње о 
томе како ефи ка сно да подр
же све оне који про ла зе кроз 
Срби ју укљу чу ју ћи и зашти ту 
за све оне који ма је потреб на 

– изја ви ла је Мари ја Томић, 
пред став ни ца орга ни за ци је 
„Окс фам“.

По инфор ма ци ја ма из 
Коме са ри ја та за избе гли це и 
мигра ци је Репу бли ке Срби
је, тре нут но је у при хват ним 
и цен три ма за азил сме
ште но око 2.600 мигра на та, 
ван цен та ра их је око 380, у 
пар ко ви ма 350. Већи на чека 
да наста ви пут, углав ном у 
земље Запад не Евро пе.

У При хват ном цен тру у 

Шиду тре нут но је сме ште
но 150 мигра на та, углав ном 
поро ди ца и већи ном су из 
Ира на, потом из Авга ни ста
на, Туни са, Сири је, Паки ста
на, Ира ка од којих 67 деце 
основ но школ ског и пред
школ ског узра ста. У овом, 
као и у оста лим при хват ним 
цен три ма у Срби ји, кори сни
ци ма су обез бе ђе ни обро
ци, здрав стве на зашти та и 
школ ски часо ви за децу.

 Д. Попов

 Раз го вор мигра на та са локал ним ста нов ни штвом 
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ЗОРАН СЕМЕ НО ВИЋ, ЗАМЕ НИК ПРЕД СЕД НИ КА ОПШТИ НЕ

Радо ви на више „фрон то ва”

При че о томе да 
ће Шид изгу би ти 

ста тус општи не 
су при че људи 

који не воле овај 
град. Неки

при жељ ку ју да 
буду сате ли ти 

Срем ске
Митро ви це, 

Руме или Бач ке 
Палан ке. Ника да 

неће мо
дозво ли ти

да Шид изгу би 
ста тус општи не. 

Бори ће мо се
да у некој

будућ но сти
Шид доби је

ста тус гра да

Током 2019. годи не у Општи ни 
Шид су запо че ти број ни радо ви, 
пла но ва има, жеља за реа ли

за ци јом још више, а све то уз „реша
ва ње про бле ма у ходу”. О акту ел ним 
радо ви ма и пла но ви ма у овим лет
њим дани ма гово ри Зоран Семе но вић, 
заме ник пред сед ни ка Општи не Шид.

М НОВИ НЕ: Лет њи пери од углав-
ном везу је мо за одмор. Што се тиче 
актив но сти у Општи ни Шид, то се не 
може рећи.

ЗОРАН СЕМЕ НО ВИЋ: У општи ни 
Шид није затиш је, зато што смо ми 
уз помоћ Секре та ри ја та за про све ту, 
успе ли да доби је мо сред ства у изно су 
од 15 мили о на дина ра за рекон струк
ци ју згра де основ не шко ле у Ваши ци. 
Сама згра да је у вео ма лошем ста њу, 
кров про ки шња ва, уру ша ва се. Ми смо 

у рекорд ном року успе ли да при ба ви
мо про јект но  тех нич ку доку мен та ци
ју рекон струк ци је, тако да оче ку је мо 
већ од 1. авгу ста да буде рас пи са на 
јав на набав ка за изво ђе ње радо ва, и 
оче ку је мо да до сре ди не сеп тем бра та 
шко ла буде завр ше на и да ће личи ти 
на оста ле шко ле у шид ској општи ни, 
ство ри ће се усло ви за нор ма лан рад. 
Сред ства која смо доби ли су нам јако 
важна, јер буџет Општи не Шид не би 
могао да финан си ра тај про је кат. Увек 
су била запо ста вље на та руб на села, 
где има мање деце. Ми, као одго вор
на власт, ула же мо нај ви ше сред ста ва 
и тру да да подиг не мо ниво, како про
свет них уста но ва, тако и домо ва здра
вља. Наши гра ђа ни тре ба да има ју све 
оно што има ју и људи који живе у вели
ким гра до ви ма, а то је обра зо ва ње, 
здрав стве на нега и соци јал на зашти та.

 Гра ди ће се и нова згра да амбу-
лан те у Илин ци ма.

– Доби ли смо сагла сност Мини стар
ства здра вља за изград њу нове амбу
лан те у Илин ци ма. Чека мо и сагла
сност Кан це ла ри је за јав на ула га ња за 
изво ђе ње радо ва. Биће то савре ме на 
амбу лан та у скла ду са потре ба ма овог 
села. Неће то бити неки мега ло ман ски 
про је кат, какве су нека да пра ви ли, већ 
ће то бити скром на и модер на амбу
лан та.

Још има про је ка та који су у пла ну 
током наред них месе ци.

– Про јект но  тех нич ка доку мен та ци
ја за Основ ну шко лу „Срем ски фронт” 
је завр ше на и тре нут но се нала зи на 
реви зи ји у Кан це ла ри ји за јав на ула
га ња. Сва доку мен та ци ја за изград
њу затво ре ног базе на у овој шко ли је 

Зоран Семе но вић

M NOVINE :
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про шла, тако да август месец неће 
бити месец одмо ра у шид ској општи
ни, већ ћемо спро во ди ти поступ ке јав
них набав ки за изво ђе ње радо ва. Већ 
од сеп тем бра ће кре ну ти дру га фаза 
рекон струк ци је ОШ „Срем ски фронт”, 
изград ња спорт ских тере на у школ
ском дво ри шту и изград ња базе на. 

Рекон стру и са ће се још јед на 
основ на шко ла.

– Да. Ради се о рекон струк ци ји ОШ 
„Бран ко Ради че вић” у Шиду. Нада
мо се да ћемо до кра ја годи не успе ти 
да са Кан це ла ри јом за јав на ула га ња 
дого во ри мо усло ве, дина ми ку изград
ње и све оно што је веза но за овај про
је кат. Шко ла ће бити рекон стру и са на и 
спо ља и изну тра.

 Да ли ће Шид доби ти још један 
вртић?

– Про је кат је у току, одо бре ње Мини
стар ства има мо, ради мо пре ма усло
ви ма и стан дар ди ма који су про пи са
ни за Европ ску уни ју, до кра ја годи не 
ћемо поче ти са изград њом. Доби ће мо 
обје кат који ће моћи да при ми око 110 
нај мла ђих сугра ђа на.

Ни пут на инфра струк ту ра није 
овог лета запо ста вље на.

– Општи на Шид је напо кон дошла 
на ред код Дирек ци је за путе ве, после 
дужег чека ња. Поче ла је четвр та и 
пета фаза уре ђе ња ули ца, прва и дру
га фаза су рађе не пре шест годи на, 
а тре ћа и сед ма су рађе не пре чети
ри годи не. Ради се од Ули це Огње на 
При це, до угла Ули це Све то за ра Мар
ко ви ћа са ком плет ном рекон струк ци
јом самог коло во за и заме не под ло ге, 
у дело ви ма где је про па ла. Наш крај
њи циљ је ком плет на рекон струк ци ја 
Ули це цара Душа на. Про је кат посто
ји, али због неких про бле ма одло жен 
је, и пре ма обе ћа њу из ЈП „Путе ви 
Срби је”, тре ба ло би у окто бру да поч
ну радо ви. Кад поч ну радо ви, Шиђа ни 
ће има ти про бле ма, али наши људи 
су стр пљи ви и издр жа ће то. Сле де ћег 
про ле ћа Ули ца цара Душан ће има
ти изглед савре ме не сао бра ћај ни це. 
Има мо и обе ћа ње мини стар ке Зора не 
Михај ло вић, да ће од гра нич ног пре
ла за Шид до ула ска у град пут бити 
рекон стру и сан, а да ће један вели ки 

кру жни ток испред Шида бити изгра
ђен за успо ра ва ње сао бра ћа ја. То је 
про је кат који ће тра ја ти две годи не, 
а при че о оби ла зни ци тра ју већ три
де сет годи на. Ми смо почет ком годи
не усво ји ли изме не Гене рал ног пла
на насе ље ног места Шид и изме не 
Про стор ног пла на, где је увр ште на 
сао бра ћај ни ца у оном обли ку каква 
тре ба да буде. Има мо усло ве да се 
она и изгра ди. Мно го нас посла чека. 
Спрем ни смо да се суо чи мо са радом 
и да гра ђа ни шид ске општи не осе те 
неки бољи так. 

Како теку радо ви на пру жном пре-
ла зу Шид - Ада шев ци?

– Тај пру жни пре лаз је тре бао бити 
завр шен још 1. јуна, али из оправ да них 
раз ло га се касни ско ро два месе ца. 
Молим гра ђа не за стр пље ње, радо ви 
ће тра ја ти десе так дана. Сао бра ћај ће 
бити пре у сме ра ван пре ко Ада ше ва ца 
и Ваши це пре ма Шиду. Надам се да ће 
изво ђач радо ва „Срем пут” рекон стру
и са ти тај пре лаз пре ма про јек ту и да 
ће бити дуго трај ни ји. Пре лаз је пре оп
те ре ћен, пре све га терет ним вози ли
ма, по завр шет ку пре ђа шњих радо ва 
је тра јао пар месе ци. Нада мо се да 
овог пута то неће бити тако. Тре ба ло 
би ура ди ти и онај мали пру жни пре лаз 
пре ма Ада шев ци ма, где је некад сао
бра ћао воз за Бије љи ну, као и изме ђу 
Ада ше ва ца и ауто пу та. Оба пру жна 
пре ла за су у лошем ста њу, а поред 
тога су изу зет но небе збед ни. 

И, за крај пита ње о којем се 
„шушка”, а то је да ли ће Шид изгу-
би ти ста тус општи не. Да ли у тим 
при ча ма има исти не?

-То је апсо лут но нетач но! Зли људи, 
који не воле нашу општи ну су и рани
је при ча ли како ће бити уга ше на шко
ла у Ерде ви ку, а ми који води мо овај 
град, иско ри сти ли смо сву сво ју сна гу 
и вољу да шко ла оста не. При че о томе 
да ће Шид изгу би ти ста тус општи не 
су при че људи који не воле овај град. 
Неки при жељ ку ју да буду сате ли ти 
Срем ске Митро ви це, Руме или Бач ке 
Палан ке. Ника да неће мо дозво ли ти да 
Шид изгу би ста тус општи не. Бори ће мо 
се да у некој будућ но сти Шид доби је 
ста тус гра да.

Д. Попов 

ТУРИ СТИЧ КИ
ИНФОР МА ТИВ НИ ЦЕН ТАР 
Сва ки гост је
добродошао 

Тури стич ки инфор ма тив ни 
цен тар - ТИЦ Шид отво рен је 
2009. годи не у окви ру Тури стич-
ке орга ни за ци је општи не Шид. 
Основ не функ ци је самог цен тра 
су, изме ђу оста лог, фор ми ра-
ње базе тури стич ких инфор ма-
ци ја, пру жа ње инфор ма ци ја о 
сме штај ним капа ци те ти ма, акту-
ел ним мани фе ста ци ја ма у гра-
ду, уго сти тељ ским објек ти ма и 
њихо вој пону ди.

– Посе ти о ци који се одлу че да 
посе те општи ну Шид, у ТИЦ-у 
могу про на ћи разно вр сне суве-
ни ре, који су карак те ри стич ни 
за Срем и сам град Шид, мапе, 
раз глед ни це, као и бес плат ни 
реклам ни мате ри јал у виду бро-
шу ра, који ће им омо гу ћи ти лак-
ши и јед но став ни ји увид у то шта 
се све може посе ти ти на тери то-
ри ји општи не Шид – каже Јеле на 
Лукић из шид ског ТИЦ-а и дода-
је, да се у скло пу самог цен тра 
нала зи и струч но осо бље, које 
ће их упу ти ти у сме штај не капа-
ци те те и пону ду јед но днев них 
изле та, у зави сно сти од њихо-
вих инте ре со ва ња.

– Осим тога, за наја вље не 
груп не посе те орга ни зу је се бес-
плат но раз гле да ње гра да и кул-
тур них зна ме ни то сти, уз прат њу 
тури стич ког води ча. Тури стич ки 
инфор ма тив ни цен тар сме штен 
је у самом цен тру гра да Шида и 
отво рен је за све посе ти о це рад-
ним дани ма, тако ђе и викен дом, 
за све прет ход но наја вље не 
посе те – рекла је  Јеле на Лукић.
 Д. П.

Јеле на Лукић

Пројекат: „Шидска трибина: Локална самоуправа у служби грађана“ финансира се из буџета Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Сле де ћег про ле ћа Ули ца цара Душан ће 
добити изглед савре ме не сао бра ћај ни це. Има-
мо и обе ћа ње мини стар ке Зора не Михај ло вић, 
да ће од гра нич ног пре ла за до ула ска у град 
пут бити рекон стру и сан, и да ће испред Шида 
бити изгра ђен један вели ки кру жни ток
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Због све већег бро ја 
непро пи сно пар ки ра
них вози ла у самом 

цен тру Бешке, поче ла је 
изград ња пар кинг про сто ра. 
У пита њу је повр ши на од 
300 ква дра та на којој ће 
бити фор ми ран пар кинг са 
15 до 20 места. 

Како је на послед њем 
састан ку Систе ма 48 одр
жа ном у петак, 26. јула 
потвр дио Зоран Мили ће
вић, дирек тор Јав ног пред у
зе ћа „Инђи ја пут“, потре ба 
за пар кинг про сто ром у 
Бешки посто ји већ дуже 
вре ме, а посеб но је алар
мант на ситу а ци ја због вели
ког бро ја ауто мо би ла, које 
вла сни ци пар ки ра ју на 
зеле ним повр ши на ма.

– Пар кинг се нала зи у 
бли зи ни бан ке „Поштан ска 
ште ди о ни ца“ и оче ку је мо да 
ће радо ви бити завр ше ни 

за неко ли ко дана. Број вози
ла на тери то ри ји општи не 
Инђи ја пове ћао се послед
њих неко ли ко годи на, па је 
сасвим разу мљи во да се 

јавља про блем недо стат ка 
пар кинг места у већим насе
љи ма наше општи не. Ми 
смо одлу чи ли да издво ји мо 
сред ства за изград њу овог 

пар кинг про сто ра и мислим 
да тиме реша ва мо један 
гору ћи про блем – рекао је 
дирек тор ЈП „Инђи ја пут“, 
Зоран Мили ће вић. М. Ђ.

ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА ПРИ МЕР ДОБРЕ ПРАК СЕ

Елек трон ско пла ћа ње
у услужном центру
Општи на Инђи ја је при мер добре 

прак се у уво ђе њу без го то вин
ског пла ћа ња и оса вре ме ња ва ња 

упра ве. То је закљу чак са недав но одр жа
ног састан ка јед ног бро ја пред став ни ка 
локал них само у пра ва у Вла ди Срби је. У 
при лог томе иде пода так да је ова срем
ска локал на само у пра ва оти шла корак 
даље, ини ци ра ју ћи пла ћа ње кому нал них 
услу га путем ске ни ра ња QR кодо ва. Про
јек ту су се при дру жи ли Бео град, Сом бор, 

Сме де ре во, Кра гу је вац, Лозни ца, Жабаљ 
и Шабац.

Гор да на Лазо вић Рашо вић из вла ди ног 
тима за рефор му јав не упра ве похва ли
ла је Инђи ју као про ак тив ну упра ву, која 
изла зи у сусрет гра ђа ни ма и при вре ди. 
Иску ства о при ме ни и начи ну импле мен
ти ра ња без го то вин ског пла ћа ња, QR 
кодо ви ма, елек трон ској при ја ви деце у 
пред школ ску уста но ву и еупра ви, изне ла 
начел ни ца за Општу упра ву, Јеле на Јојић. 

Она је наве ла да је Општин ска упра
ва општи не Инђи ја у сарад њи са Кан це
ла ри јом за инфор ма ци о не тех но ло ги је 
и елек трон ску упра ву поста ви ла седам 
ПОС тер ми на ла, и то пет тер ми на ла у 
про сто ри ја ма услу жног цен тра (шал тер 
сали) и два тер ми на ла у про сто ри ја ма 
Оде ље ња за утвр ђи ва ње и напла ту јав
них при хо да, наво ди се на зва нич ном 
сај ту Општи не Инђи ја. Тиме је омо гу ће
но да гра ђа ни на јед ном месту, адми ни
стра тив не и дру ге так се, накна де и порез 
на имо ви ну, пла те елек трон ским кар ти ца
ма, без чека ња у бан ка ма. Елек трон ско 
пла ћа ње доступ но је плат ним кар ти ца ма 
(dina card, visa, master card) без обзи ра на 
бан ку изда ва о ца.

Инђи ја је прва Општи на у Репу бли ци 
Срби ји која је омо гу ћи ла сво јим сугра ђа
ни ма да сво је оба ве зе пла ћа ју плат ним 
кар ти ца ма, а саста нак у Вла ди Срби је 
пред ста вља још јед но при зна ње Општи
ни Инђи ја, за елек трон ски нај у ре ђе ни ју 
општи ну у држа ви.

Осим пред став ни ка гра до ва и општи на, 
састан ку у Вла ди Срби је при су ство вао је 
и дирек тор Кан це ла ри је за инфор ма ци о
не тех но ло ги је и елек трон ску упра ву Вла
де Репу бли ке Срби је др Миха и ло Јова но
вић.

 М. Ђ.
Саста нак у Вла ди Срби је

Пројекат: „Општина Инђија - општина развоја“

САСТА НАК СИСТЕ МА 48 

Изград ња пар кин га у Бешки

Саста нак Систе ма 48
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ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН И ШИД У ПРОЈЕК ТУ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Боља еви ден ци ја имо ви не 
локал не само у пра ве

Након завршетка пројекта биће омо гу ћен упис пода та ка о општин ској имо ви-
ни у Цен трал ни реги стар непо крет но сти у јав ној сво ји ни који води Репу блич ка 
дирек ци ја за имо ви ну, јав но обја вљени пода ци о објек ти ма који се кори сте у 
комер ци јал не и јав не свр хе на сај ту општи не Бео чин, као и покре та ње про це-
ду ра за лега ли за ци ју бес прав но изгра ђе них обје ка та у јав ној сво ји ни општи не 
Бео чин и Шид

Дру гу фазу про јек та „Имо ви на 
локал не само у пра ве  важна 
кари ка локал ног еко ном ског раз

во ја“ општи на Бео чин, као носи лац 
про јек та, реа ли зу је у парт нер ству са 
општи ном Шид. Реа ли за ци ја је поче
ла у децем бру про шле годи не, а тра
ја ће до мар та 2020. годи не. Про је кат 
је део ИПА 2014: Exchan ge 5 про грам, 
чији је дона тор Европ ска уни ја. Вред
ност про јек та је 166 хиља да евра.

То су основ ни пода ци о вео ма зна
чај ном про јек ту који би тре бао, након 
окон ча ња, да дове де до бржег локал
ног еко ном ског раз во ја и уна пре ђе ња 
пру жа ња јав них услу га, како гра ђа ни
ма, тако и при вре ди кроз успо ста
вља ње ефи ка сни јег упра вља ња 
општин ском имо ви ном. 

Про је кат је наста вак исто и ме ног 
про јек та импле мен ти ра ног кроз про
грам ЕУ Exchan ge 4, током кога су 

Бео чин и Шид зна чај но уна пре ди ли 
посто је ће ста ње у обла сти упра вља
ња општин ском имо ви ном и упи са ле 
пра во јав не сво ји не на више од 4.500 
једи ни ца непо крет но сти. 

Про је кат ће додат но уна пре ди ти 
прет ход но постиг ну те резул та те кроз 
уна пре ђе ње закон ског окви ра за 
упра вља ње општин ском имо ви ном, 
успо ста вља ње про це ду ра за пре нос 
пра ва кори шће ња општин ске имо ви
не на дру ге локал не инсти ту ци је и 
уста но ве, затим кроз фор ми ра ње 
базе пода та ка о земљи шту у јав ној 
сво ји ни, као и кроз јача ње капа ци те та 
запо сле них у општин ским упра ва ма у 
обла сти упра вља ња имо ви ном. 

Поред ово га, про је кат ће омо гу ћи ти 
упис пода та ка о општин ској имо ви ни 
у Цен трал ни реги стар непо крет но сти 
у јав ној сво ји ни који води Репу блич ка 
дирек ци ја за имо ви ну, јав но обја вљи

ва ње пода та ка о објек ти ма који се 
кори сте у комер ци јал не и јав не свр хе 
на сај ту општи не Бео чин, као и покре
та ње про це ду ра за лега ли за ци ју бес
прав но изгра ђе них обје ка та у јав ној 
сво ји ни општи не Бео чин и Шид.

Ови циље ви ће у наред ним месе
ци ма, до завр шет ка про јек та бити 
оства ре ни кроз уна пре ђе ње локал ног 
прав ног окви ра у обла сти упра вља
ња јав ном сво ји ном у општи на ма 
Бео чин и Шид и кроз успо ста вља ње 
про це ду ра сарад ње изме ђу одсе ка за 
еви ден ци ју и упра вља ње општин
ском имо ви ном и локал них кори сни ка 
општин ске имо ви не. Посе бан акцен
та ће бити ста вљен на еду ка ци ју 
запо сле них у општин ским упра ва ма и 
јав ним пред у зе ћи ма, а ту је и набав ка 
рачу нар ске опре ме и надо град ња 
софт ве ра за упра вља ње имо ви ном, 
као и спро во ђе ње попи са општин ске 
имо ви не и фор ми ра ње еви ден ци је 
земљи шта у јав ној сво ји ни општи на 
Бео чин и Шид. 

Упи сом пода та ка о јав ној сво ји ни 
општи на у Цен трал ни реги стар који 
води Репу блич ка дирек ци ја за имо ви
ну сти чу се усло ви и за утвр ђи ва ње 
вред но сти општин ске имо ви не, као и 
спро во ђе ње гео дет ских радо ва и при
пре му тех нич ке доку мен та ци је за 
лега ли за ци ју обје ка та без гра ђе вин
ске дозво ле у општи ни Бео чин.

 Посе бан акцен та ће бити ста вљен на еду ка ци ју 
запо сле них у општин ским упра ва ма и јав ним пред-
у зе ћи ма, а ту је и набав ка рачу нар ске опре ме и 
надо град ња софт ве ра за упра вља ње имо ви ном, 
као и спро во ђе ње попи са општин ске имо ви не и 
фор ми ра ње еви ден ци је земљи шта у јав ној сво ји ни 
општи на Бео чин и Шид

Бео чин и Шид зајед но до боље еви ден ци је општин ске имо ви не
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У сарад њи Месне зајед ни це Риви
ца и Месног одбо ра СНС у том 
селу, током про шле неде ље одр

жа на је акци ја уре ђе ња атар ског пута 
у поте зу Гаје ви, међу Риви ча ни ма 
позна ти ји као Про пуст, како би пољо
при вред ни ци могли лак ше да дођу до 
сво јих ора ни ца.

Сте ван Kазимировић, пред сед ник 
ири шке Општи не иза шао је на терен 
са Сла ви шом Сми ља ни ћем, пред сед
ни ком при вре ме ног тела у Риви ци и 
оби шао уре ђен пут, а наја вље но је да 
је у пла ну да се уско ро ради још један 
пут. 

– Задо вољ ни смо како је потез 
Гаје ви ура ђен, веру јем да ће и наши 

пољо при вред ни ци бити под јед на
ко задо вољ ни – рекао је Сми ља нић. 
Кази ми ро вић  је иста као да се ради 
на тери то ри ји целе ири шке општи не, а 
циљ је, да сада када је пољо при вред
ни ци ма нај по треб ни је, сви атар ски 
путе ви буду уре ђе ни и да то више не 
буде про блем. Слич на акци ја је реа ли
зо ва на и у Ири гу. 

Те радо ве на поте зу Ружас и Свра ка, 
оби шли су пред сед ник Сте ван Кази ми
ро вић и дирек тор Аген ци је за рурал ни 
раз вој Федор Пушић. 

– Ради се о атар ским путе ви ма за 
при ступ ора ни ца ма, који сма њу ју хаба
ње меха ни за ци је и потро шњу гори ва, 
тако да мно го зна че нашим пољо при

вред ним про из во ђа чи ма – рекао је том 
при ли ком Сте ван Кази мир вић.

Поред рав на ња пута, ура ђе на су 
и чети ри про ши ре ња, дужи ном пута 
око пет кило ме та ра, како би пољо при
вред ни ци били без бед ни ји.

– Удру же ним сна га ма може мо мно
го више да ура ди мо, те смо овом при
ли ком при ку пи ли сред ства за гори во, 
анга жо ва ли маши ну за рад, и уре ди ли 
један од бит ни јих поте за у Ири гу, који 
је ства рао озби љан про блем пољо
при вред ни ци ма овог кра ја – додао је 
Федор Пушић.

Актив но сти на уре ђе њу атар ских 
путе ва у ири шкој општи ни биће наста
вље не. С. Џ.

УРЕ ЂЕ ЊЕ АТАР СКИХ ПУТЕ ВА

Лак ше до ора ни ца

Сте ван Кази ми ро вић на атар ском путу у Риви циФедор Пушић на атар ском путу у Ири гу

СТАЗА ЗДРАВЉА У ВРД НИ КУ

Кре ћу обим ни 
радо ви
Место на којем отпо чи њу обим

ни радо ви на изград њи „Ста зе 
здра вља“, оби шао је 25. јула 

заме ник пред сед ни ка ири шке Општи не 
Мио драг Бебић. За овај вели ки про је
кат, који ће упот пу ни ти тури стич ку пону
ду Врд ни ка, Упра ва за капи тал на ула
га ња АП Вој во ди не је ири шкој Општи ни 
одо бри ла 114 мили о на дина ра. 

– Општи на Ириг је као инве сти тор, 
закљу чи ла уго вор  са изво ђа чем радо
ва и у наред ном пери о ду се оче ку је 
њихов поче так. Бањи Врд ник, као  све 
при влач ни јој и попу лар ни јој тури стич
кој дести на ци ји, ова кве и слич не инве
сти ци је, попут адре на лин  пар ка, зип 

лај на и жича ре, изу зет но су важне.  Ово  
је нај бо љи начин за при вла че ње све 
већег бро ја тури ста и пру жа ју ћи им ква
ли тет не и разно вр сне садр жа је, ства
ра мо усло ве за њихов оста нак и дужи 
бора вак на тери то ри ји наше општи не 
– иста као је Мио драг Бебић.

Под се ти мо, ста за у дужи ни 1,96  
кило ме та ра, пове за ће Врд ник од хоте
ла „Пре ми ер Аква“ до Врд нич ке куле, 
на тра си где сада посто ји земља ни пут. 

Радо ви под ра зу ме ва ју асфал ти ра ње, 
бан ки не, јав ну расве ту и сао бра ћај ну 
сиг на ли за ци ју, путем којим ће се кре та
ти пеша ци, бици кли и мотор на вози ла.

С. Џ.

Мио драг Бебић на лока ци ји
Ста зе здра вља
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„ФРУ ШКЕ ТЕР МЕ“ ВРД НИК

Отва ра ње
кра јем авгу ста

Радо ви на изград њи вели ког тури
стич ко  рекре а тив ног ком плек са 
„Фру шке тер ме“ у Врд ни ку, запо

че ли су 11. јуна, а зва нич но пушта
ње у рад овог екс клу зив ног објек та је 
наја вље но за 31. август. Пре почет ка 
радо ва на објек ти ма, који се гра де са 
свим потреб ним папи ри ма и дозво ла
ма, годи ну дана је утро ше но на изра
ду про јек та, као и екс про при ја ци ју и 
спа ја ње пла це ва. Финан си јер про јек та 
и ком плет не екс про при ја ци је је ком па
ни ја „Про монт гру па“.  

– Ово су прве тер ме у Срби ји, које 
ће се про сти ра ти на 32.000 ква драт них 

мета ра, са 11 базе на, шест затво ре
них и пет отво ре них. То ће бити један 
диван ком плекс, са три тер мал на изво
ра која смо оспо со би ли, тако да ћемо 
има ти изу зет но ква ли тет ну воду. До 
овог рока ћемо завр ши ти и Ста зу здра
вља и при ла зни пут тер ма ма – каже за 
наше нови не Милин ко Циц мил, вла
сник „Про монт гру пе“.

Екс клу зи ван хотел ће има ти 210 
соба са 411 лежа је ва, 10 апарт ма на, 
спа и вел нес про стор на 7.300 ква
драт них мета ра, пре ко 1.000 лежаљ ки, 
тобо га не у отво ре ним базе ни ма и све 
дру го из пра те ћег про гра ма. 

– „Фру шке тер ме“ 
се гра де на 301 метру 
над мор ске виси не, на 
пла цу од око 50.000 
ква дра та, са гара жом 
за око 300 вози ла. 
Функ ци о ни са ће током 
целе годи не, има ће
мо отво ре не базе не 
са спе ци јал ним гре ја
њем, који ће ради ти и 
у зим ском пери о ду – 
исти че Милин ко Циц
мил.

Вред ност ком плет
не инве сти ци је је 20 
мили о на евра и запо
сли ће сто ти нак људи.

С. Џ.
Милин ко Циц мил

Фру шке тер ме у Врд ни ку

ТРГ КУЛ ТУ РЕ ШИД

Деч је кул тур но лето

У Шиду ће и ове годи не бити одр
жа на лет ња мани фе ста ци ја посве ће
на нај мла ђи ма Деч је кул тур но лето”. 
На Тргу кул ту ре пету годи ну за редом 
орга ни зу је се богат еду ка тив но  
забав ни про грам.

Ове годи не ће сва ко днев но, од 
31. јула до 9. авгу ста, бити одр жа
не разно вр сне игра о ни це које ће у 
вре ме ну од 19.30 до 21 час, води ти 
про свет ни рад ни ци. Нај мла ђи ста
нов ни ци шид ске општи не ужи ва ће 
у бога том про гра му који је при пре
мљен баш за њих.

Пози ва мо све мали ша не и њихо ве 
роди те ље на зајед нич ко дру же ње.

Пројекат „Општина Ириг: Перспективе развоја и успеха“ финансира се из буџета Општине Ириг.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ПАЗО ВАЧ КИ БАЗЕ НИ

Купа ње и чита ње 
Купа ли шна сезо на на ком плек су 

пазо вач ких базе на је у пуном јеку. Од 
недав но, посе ти о ци осим у воде ним 
садр жа ји ма, могу ужи ва ти и у ква ли
тет ним књи га ма, које пре по ру чу је 
народ на библи о те ка „Доси теј Обра до
вић“.

Библи о те ка на базе ну је у пот пу но
сти бес плат на и могу је кори сти ти сви 
посе ти о ци. Једи ни услов је да се књи
га по завр шет ку дана вра ти на поли цу. 
Тако ђе, чита о ци уко ли ко има ју код 
куће вишка књи га, могу их при ло жи ти 
у библи о теч ки кутак на базе ну, као 
поклон библи о те ци. Д. Г.
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ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ
ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ПРИ ВРЕ ДУ, ЛОКАЛ НИ ЕКО НОМ СКИ РАЗ ВОЈ, 

 ЗАШТИ ТУ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ И ИНСПЕК ЦИЈ СКЕ ПОСЛО ВЕ
Пећин ци, Сло бо да на Баји ћа 5

На осно ву чла на 10. Зако на о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну (“Сл. гла сник РС”, бр. 135/04 и 36/09)
обја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
О ПОСТУП КУ ОДЛУ ЧИ ВА ЊА О ПОТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

На осно ву уред ног зах те ва који је под нео носи лац про
јек та „ТЕЛЕ КОМ СРБИ ЈА“ Бео град - Ста ри град, Таков-
ска 2 спро ве ден је посту пак про це не ути ца ја на живот ну 
сре ди ну за про је кат Базна ста ни ца мобил не теле фо ни-
је „Ogar“ SM40 SMU40 SMO40 на лока ци ји у Ога ру, на 
кат. парц. бр. 623/5 к.о Огар, на тери то ри ји општи не 
Пећин ци. У спро ве де ном поступ ку про це не ути ца ја доне
то је реше ње број 50150/2019III02 од 29. 07. 2019. годи
не којим је утвр ђе но да није потреб на про це на ути ца ја 
пред мет ног про јек та на живот ну сре ди ну и да носи лац 
про јек та може при сту пи ти реа ли за ци ји про јек та под усло
вом да се при ме не мере које су дефи ни са не поме ну тим 
реше њем над ле жног орга на и испо шту ју сви усло ве и 

сагла сно сти дру гих над ле жних орга на и инсти ту ци ја, у 
скла ду са посеб ним зако ном.

Доне то реше ње се засни ва на ана ли зи зах те ва носи о
ца про јек та и пода та ка о лока ци ји, карак те ри сти ка ма 
про јек та, као и на осно ву уред бе о утвр ђи ва њу Листе 
про је ка та за које је оба ве зна про це на ути ца ја и Листе 
про је ка та за које се може зах те ва ти про це на ути ца ја на 
живот ну сре ди ну (“Сл. гла сник РС“, број 114/08).

Про тив овог реше ња заин те ре со ва на јав ност може 
изја ви ти жал бу Покра јин ском Секре та ри ја ту за урба ни
зам и зашти ту живот не сре ди не у Новом Саду, непо сред
но или путем овог орга на у року од 15 дана од дана обја
вљи ва ња овог оба ве ште ња.

Цен тар Пећи на ца је у субо ту, 27. јула 
био сте ци ште добре заба ве, мла до
сти и тра ди ци је, а број ни посе ти о ци 

били су у при ли ци да ужи ва ју зајед но са 
пре ко 800 изво ђа ча до касно у ноћ. Мани
фе ста ци јом „Ули ца добрих вибра ци ја“, 
коју и ове годи не орга ни зу је пећи нач ки 
Кул тур ни цен тар у сарад њи са општин
ском Тури стич ком орга ни за ци јом, Саве
том месне зајед ни це Пећин ци, Удру же
њем жена „Сре ми ца“ и ДННТ „Пећин ци“, а 
под покро ви тељ ством Општи не Пећин ци, 
зва нич но је поче ло Пећи нач ко кул тур но 
лето. Како је рекао Зоран Вој кић, заме ник 
пред сед ни ка Општи не Пећин ци, „Ули ца 
добрих вибра ци ја“ је осми шље на као 
глав на мани фе ста ци ја којом запо чи ње 
Кул тур но лето.

Пре ма речи ма дирек то ра Кул тур ног 
цен тра Јова на Девр ње, поче так Кул тур ног 
лета је само наго ве штај бога тог кул тур ног 
садр жа ја, који оче ку је све ста нов ни ке 
пећи нач ке општи не.

Ули цом добрих вибра ци ја, већ у раним 
попо днев ним сати ма, шири ли су се нео
до љи ви мири си „Кола ча наших бака“, које 
су при пре ми ле чла ни це 27 удру же ња 
жена из целе Срби је, Репу бли ке Срп ске и 

из Гра ча ни це. Пред став ни ци ма удру же ња 
жена, која су уче ство ва ла на мани фе ста
ци ји „Кола чи наших бака“, заме ник Зоран 
Вој кић уру чио је захвал ни це за уче шће на 
мани фе ста ци ји и труд које су пока за ле, уз 
жељу да се ода зо ву и наред не годи не.

Љуби те љи доброг сре мач ког котли ћа 
су се так ми чи ли у пра вље њу нај у ку сни јег 
котли ћа на „Котли ћи ја ди“. Нај у ку сни ји 
котлић при пре ми ла је еки па из Прхо ва.

Посе бан печат мани фе ста ци ји „Ули ца 
добрих вибра ци ја“ при ре ди ла су фол
клор на дру штва из целе Срби је, која су 
све ча ним дефи ле ом Ули цом Сло бо да на 
Баји ћа а затим на шета ли шту при ка за ла 
шаре ни ло и тра ди ци ју нашег наро да. 
Након кон цер та мла дих фол кло ра ша, 
публи ка је до касно у ноћ ужи ва ла у зву
ци ма вио ли не мла дог и тален то ва ног вио
ли ни сте из Пећи на ца Алек сан дра Бучи ћа, 
а као пра те ћи про грам у холу Кул тур ног 
цен тра отво ре на је и изло жба сли ка ра са 
тери то ри је пећи нач ке општи не. Љуби те
љи ликов не умет но сти ће током наред них 
10 дана, бити у при ли ци да погле да ју 23 
сли ке Гор да не Шарић из Шима но ва ца, 
Дра го љу ба Трин ди ћа из Кар лов чи ћа и 
Татја не Мар ја но вић из Шима но ва ца.

ПОЧЕ ЛО КУЛ ТУР НО ЛЕТО У ПЕЋИН ЦИ МА

Ули ца добрих вибра ци ја
СЛАВА У БРЕ СТА ЧУ

Под се ћа ње на 
херој ску про шлост

Пред став ни ци Саве та месне зајед ни
це Бре стач и пећи нач ке локал не само
у пра ве поло жи ли су 26. јула венац на 
спо менпло чу мешта ни ма Бре ста ча који 
су пали као жртве аустро у гар ског теро
ра у Првом свет ском рату. Цере мо ни ја је 
одр жа на у окви ру обе ле жа ва ња сео ске 
и цркве не сла ве у Бре ста чу. Пред сед ник 
Саве та МЗ Бре стач Мар ко Срет ко вић 
пору чио је да мешта ни Бре ста ча има ју 
раз ло га да буду поно сни, јер су потом ци 
херо ја.

У име Општи не Пећин ци Бре ста ча ни
ма је сла ву чести тао дирек тор пећи нач
ког Кул тур ног цен тра Јован Девр ња.

На исто риј ске чиње ни це у вези са 
муче њем и спа љи ва њем 17 мешта на 
Бре ста ча, које су почи ни ли  а у стро у гар
ски оку па то ри у сеп тем бру 1914. годи не, 
Бре ста ча не је под се тио аутор три књи ге 
о Бре ста чу и поча сни гра ђа нин Бре ста
ча Пре драг Пузић, а цере мо ни ји пола га
ња вен ца прет хо дио је помен жртва ма 
Првог свет ског рата.

У окви ру кул тур ноумет нич ког про гра
ма који је при ре дио КЦ Пећин ци насту
пи ле су Бре ста чан ка Боја на Ради во је вић 
и Мери ма Ради во је вић.

У вечер њим часо ви ма оди гран је ноћ
ни тур нир у малом фуд ба лу на којем се 
11 еки па над ме та ло за титу лу нај бо љих. 
На кра ју, нај у спе шни ја је била бео град
ска еки па „011“, коју је пред во дио нека
да шњи играч ОФК Бре ста ча Мак сим 
Ђур ђе вац.

Како нам је рекао члан Саве та МЗ 
Бре стач и један од орга ни за то ра тур ни ра 
Небој ша Савић, побед ни ци су се одре
кли нов ча не награ де, а орга ни за то ри су 
се одре кли свог дела при хо да. Ком пле
тан при ход оства рен од упла та, у изно су 
од 27.500 дина ра, биће упла ћен за лече
ње Јова на Јови чи ћа, два де сет тро го ди
шњег Бре ста ча ни на који се опо ра вља од 
после ди ца тешке сао бра ћај не несре ће.

Фол клор ни дефи ле
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РУМСКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Кон церт и изло жба 
шест сли ка ра

Кул тур но лето у Руми наста вље но је 
25. јула кон цер том позна тог пија ни сте и 
ком по зи то ра Алек сан дра Дуји на и вокал
них солист ки ња 

Неве не Рељин и Вање Манић Матић. 
Кон церт под нази вом „Срећ ни тре ну ци“ 
заи ста је и био такав, јер је вели ком бро
ју Румља на који су дошли, пру жио тре
нут ке пра вог ужи ва ња и опу шта ња. 
Неве на је пева ла позна те џез стан дар де 
и евер грин ком по зи ци је на енгле ском, 
као и песме на шпан ском и пор ту гал
ском, док је Вања пева ла позна те мело
ди је на фран цу ском јези ку.

Дан касни је отво ре на је у Кул тур ном 
цен тру колек тив на изло жба сли ка

шесто ро умет ни ка  под нази вом  
„Шума ди ја шест“: Моми ра Кне же ви ћа из 
Кра гу јев ца, Мио дра га Зуп ца из Аран ђе
лов ца, Весе ли на Рајо ви ћа из Бео гра да, 
Сне жа не Гро зда нић из Белог Пото ка, 
Жар ка Вуч ко ви ћа из Гор њег Мила нов ца 
и Зора на Тодо ра из Сме де рев ске Палан
ке.

Мили ја на Јуца Јова но вић, исто ри чар
ка умет но сти је иста кла да је реч о јед ној 
изу зет но бога тој изло жби шест умет ни ка, 
који први пут зајед но изла жу у овом про
сто ру.

 – То су еми нент ни умет ни ци који су и 
про фе со ри на факул те ти ма. Исто вре ме
но, то су и  умет ни ци са вели ким бро јем 
само стал них изло жби иза себе, сва ко од 
њих  има 30 до 40 само стал них изло жби 
и има ју вели ки број награ да. Иако има ју 
раз ли чи те  пое ти ке, оно што им је зајед
нич ко је да су накло ње ни апстракт ном 
изра жа ва њу  – ука за ла је Мили ја на Јуца 
Јова но вић. Изло жба ове гру пе умет ни ка 
је отво ре на до 4. авгу ста.

Послед њи про грам у јулу у окви ру Кул
тур ног лета је пре да ва ње у Зави чај ном 
музе ју 30. јула на тему „Мора, вешти ца и 
чума“ које ће одр жа ти Јеле на Арсе но
вић, кустос етно лог Зави чај ног музе ја 
Рума. 

ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Инста ли ран
бан ко мат

У дого во ру са Поштан ском ште ди о ни
цом, у Руми у Герон то ло шком цен тру 
„Срем“ поста вљен је бан ко мат. Тако да 
кори сни ци, род би на која их посе ти, као и 
запо сле ни у овој уста но ви, од 24. јула 
могу поди за ти новац, без потре бе да 
због тога иду до цен тра гра да. С. Џ.

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА РУМА

„Румфест“ на
Град ском тргу

Сада већ тра ди ци о на лан, деве ти 
по реду „Рум фест“ биће одр жан 
на Град ском тргу у Руми 2. и 3. 

авгу ста. 
– То је фести вал финих уку са, добре 

капљи це, а нада све госто при мљи вих и 
рас по ло же них људи, који сад већ зала
зи у пре по зна тљи ве и тра ди ци о нал не 
мани фе ста ци је, који ма  се људи раду
ју и које се редов но посе ћу је. Бога том 
про гра му „Кул тур ног лета“ који наме
ни за сва ког поне што, мани фе ста ци ја 
„Рум фест“ дода ону шаре ну, раз и гра
ни ју ноту и пре тво ри Град ски трг у сте
ци ште разно вр сне музи ке, уку са, боја 
и добре енер ги је. Дво днев ни и дина
мич ни садр жа ји на рас по ла га њу су од 
јутар њих часо ва, када се у тако зва ној 
Вин ској ули ци, могу паза ри ти про из во
ди вред них људи наших кра је ва  од 

вина, меда и кола ча, па до руко тво ри
на – исти че за наше нови не дирек тор
ка Тури стич ке орга ни за ци је, Мир ја на 
Вуја си но вић. „Рум фест“ се покла па са 
дани ма ваша ра, који је сва ког 2. и 3. у 
месе цу, па није на одмет да посе ти о ци 
оду и на ову мани фе ста ци ју, која ула
зи у тре ћи век посто ја ња. Као и прет
ход них годи на, посе ти о це „Рум фе ста“ 
у вечер њим сати ма оче ку ју кон цер ти 
дома ћих изво ђа ча. 

Ове годи не, зајед нич ким напо ри
ма Тури стич ке орга ни за ци је општи не 
Рума и Кул тур ног цен тра „Бра на Црн
че вић“, обез бе ђе на су два изу зет но 
ква ли тет на изво ђа ча. Прве вече ри ће 
се за добро рас по ло же ње побри ну ти 
YUGRU PA, док је за дру го вече пла ни
ран наступ гру пе VAN GOGH. Поче так 
оба кон цер та је у 21 час.

Про мо ци ја рум ске
општи не и Сре ма

Тури стич ка орга ни за ци ја општи не Рума наста вља 
са про мо ви са њем кул тур них и при род них вред но сти 
Руме, али и срем ског реги о на. Захва љу ју ћи Мини
стар ству трго ви не, тури зма и теле ко му ни ка ци ја реа
ли зо ва ће се про је кат „Рума  Срем, спој тра ди ци о на
лог и модер ног“,  про мо ци ја тури стич ког про сто ра 
под нож ја Фру шке Горе кроз орга ни зо ва ну про мо  туру 
за меди је.

 – У дане „Рум фе ста“, наш град ће бити дома ћин 
мно го број ним гости ма из окол них места, као и гости
ма из орга ни зо ва не про мо  туре за меди је, који ће у 
Руми бора ви ти два дана. За то вре ме упо зна ће се са 
тури стич ким вред но сти ма не само општи не Рума, 
него и Сре ма – исти че Мир ја на Вуја си но вић, дирек
тор ка Тури стич ке орга ни за ци је Рума.

Поред Мини стар ства, покро ви тељ мани фе ста ци је 
је локал на само у пра ва Општи не Рума, као и Покра
јин ски секре та ри јат за пољо при вре ду, шумар ство и 
водо при вре ду.  С. Џ.

Мир ја на Вуја си но вић

Са прошлогодишњег „Румфеста“
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ДОБРО ДО ШЛИ ЦА ПРИ ЈА ТЕ ЉИ МА ИЗ РУСКЕ ФЕДЕ РА ЦИ ЈЕ

Сарад ња Вели ког Росто ва
и Пећи на ца

Деле га ци ја Вели ког 
Росто ва из Руске Феде
ра ци је, на челу са гра

до на чел ни ком Андре јем 
Лосом, допу то ва ла је 25. 
јула у посе ту општи ни 
Пећин ци, где им је добро до
шли цу поже лео заме ник 
пред сед ни ка Општи не 
Пећин ци Зоран Вој кић са 
сарад ни ци ма.

– Вели ка нам је част и 
задо вољ ство што има мо 
при ли ку да уго сти мо пред
став ни ке локал не само у пра
ве из при ја тељ ске Руси је. 
Потру ди ће мо се да ваш 
бора вак у нашој општи ни 
учи ни мо што при јат ни јим и 
да вам пред ста ви мо шта 
све општи на Пећин ци има 
да пону ди, рекао је Вој кић.

Гра до на чел ник Лос се 
захва лио на добро до шли ци 
и нагла сио да се нада да је 
ово поче так при ја тељ ства 
изме ђу Росто ва и Пећи на ца 
које ће бити наста вље но у 
будућ но сти.

Зоран Вој кић и Андреј Лос 
су 26. јула у Попин ци ма све
ча но поло жи ли вен це на 
спо ме ник бор ци ма и жртва
ма Првог и Дру гог свет ског 
рата. Вој кић је том при ли
ком пору чио да се бора ца и 
жрта ва мора мо сећа ти с 

пошто ва њем и учи ти на 
њихо вом при ме ру.

– Они су у бор би за отаџ
би ну дали нај вред ни је што 
су има ли – свој живот, да 
бисмо ми данас могли да 
живи мо у сло бо ди и хода мо 
висо ко уздиг ну те гла ве. 
Руски и срп ски народ не 
везу ју само поре кло, вера, 
кул ту ра и веков но при ја тељ
ство. Пове зу ју нас и жртве 
које су наша два наро да 
под не ла у вели ким рато ви
ма, у који ма смо увек били 
на истој стра ни – на стра ни 
прав де и сло бо де, пору чио 
је Вој кић.

Први секре тар Одсе ка за 
кул ту ру Амба са де Руске 
Феде ра ци је у Срби ји Вја че
слав Али кин пору чио је да 
ће руски народ веч но бити 
захва лан за жртве срп ског 
наро да и његов допри нос 
зајед нич кој побе ди у Дру гом 
свет ском рату.

Тако ђе, у згра ди Општи не 
Пећин ци, одр жан је и саста
нак пред став ни ка локал не 
само у пра ве и деле га ци је из 
Вели ког Росто ва, на којем су 
пред ста вље ни при род ни и 
инду стриј ски потен ци ја ли 
пећи нач ке општи не. С дру ге 
стра не, гра до на чел ник 
Вели ког Росто ва Андреј Лос 

је пред ста вио исто риј ско 
насле ђе, као и при вред ни 
раз вој гра да на чијем је 
челу. Лос је изја вио да је 
његов први ути сак о општи
ни Пећин ци да овде живе 
људи вели ког срца и да се 
осе ћа као код куће.

– Видео сам да су људи у 

Општи ни про фе си о нал ни и 
да се тру де да раде за гра
ђа не, а то је у нашем послу 
нај ва жни је. Сазна ли смо у 
ком прав цу се ваша општи
на раз ви ја и коли ко је мно го 
уло же но у тај раз вој, изја вио 
је Лос и додао да оче ку је 
узврат ну посе ту деле га ци је 

Дочек гра до на чел ни ка Вели ког Росто ва: Андреј Лос и Зоран Војкић

Утак ми ца изме ђу ФК „Напре дак“ и „Ростов Вели ки“
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пећи нач ке општи не Вели
ком Росто ву, како би две 
локал не само у пра ве могле 
да раз ви ју међу соб ну сарад
њу.

Ини ци ја тор сарад ње 
Вели ког Росто ва и општи не 
Пећин ци је Ната ли ја Шати
љи на, дирек тор ка пред став
ни штва за Бал кан за руска 
цркве на зво на, која је већ 
годи на ма сино ним за уна
пре ђе ње кул тур не, спорт ске 
и еко ном ске сарад ње изме
ђу два наро да.

– Орга ни зу јем број на 
рускосрп ска деша ва ња где 
год за то посто ји могућ ност, 
од бра ти мље ња гра до ва, 
пре ко спорт ских, кул тур них 
и еко ном ских мани фе ста ци
ја, јер сма трам да је потреб
но уна пре ђи ва ти везе изме
ђу наша два наро да. То је 
доказ да смо зајед но и да ће 
тако оста ти зау век. Посе та 
општи ни Пећин ци про те кла 
је лепо, сви смо задо вољ ни 
и наста ви ће мо запо че ту 
сарад њу, рекла је Шати љи
на.

Након пола га ња вена ца, 
на ста ди о ну ФК „Напрет ка“ 
је орга ни зо ва на утак ми ца 
изме ђу дома ћег тима и фуд
бал ског клу ба „Ростов Вели
ки“. Пре почет ка сусре та 
дома ћи ни и гости су раз ме
ни ли покло не и захвал ни це, 
а спе ци јал ни пехар уру чен 
је Ната ли ји Шати љи ној за 
допри нос орга ни за ци ји 
целог дога ђа ја.

Пред сед ник Спорт ског 
саве за „Раз вој спор то ва“ 
Сини ша Ђокић је иста као да 
је спорт оду век пове зи вао 
људе и ује ди ња вао их у 

наче ли ма вите шког над ме
та ња и фер пле ја.

– Спорт нас учи да поме
ра мо гра ни це соп стве них 
могућ но сти, али и гра ни це 
међу људи ма и наро ди ма. 
Доказ за то је и ова утак ми
ца. Ини ци ја ти ва да се оди
гра утак ми ца изме ђу два 
фуд бал ска клу ба, пре ра сла 
је у под сти цај да се пове жу 
две локал не само у пра ве. 
Зато сам захва лан сви ма 
који су помо гли да до овог 
сусре та дође, рекао је 
Ђокић.

На добро до шли ци се 
захва лио дирек тор ростов
ског Град ског цен тра за 
омла ди ну и спорт Алак сан
дар Фрја зи мов, који нам је 
ујед но и пред ста вио госту ју
ћи фуд бал ски клуб.

– „Ростов Вели ки“ осно ван 

је 1977. годи не и данас оку
пља вели ки број фуд ба ле ра 
оку пље них у чети ри мла ђе и 
чак две кате го ри је вете ра на, 
ста ро сти до 40 и пре ко 40 
годи на. До сада смо уче
ство ва ли на број ним реги о
нал ним так ми че њи ма и 
шире, а посеб но смо поно
сни што смо ове годи не 
били шам пи о ни нашег реги
о на – изја вио је Фрја зи мов.

Пред сед ник „Напрет ка“ 
Зоран Кока но вић је навео 
да је била вели ка част уго
сти ти при ја те ље из Руси је.

– Све је поче ло спон та но 
као орга ни за ци ја фуд бал ске 
утак ми це, а пре тво ри ло се у 
посе ту деле га ци је Вели ког 
Росто ва општи ни Пећин ци. 
Сигу ран сам да је ово само 
поче так сарад ње, не само 
изме ђу наших фуд бал ских 

клу бо ва, већ и изме ђу наше 
општи не и гра да Вели ког 
Росто ва, изја вио је Кока но
вић.

На кра ју, утак ми ца је била 
пра ва при ја тељ ска – завр
ше на је нере ше ним резул та
том 2:2, али резул тат у овом 
сусре ту нико ме није био 
при ма ран, већ дру же ње које 
је наста вље но након утак
ми це.

За госте из Руси је, био је 
орга ни зо ван и оби ла зак 
општи не Пећин ци, током 
којег их је дирек тор ка пећи
нач ке Тури стич ке орга ни за
ци је Љуби ца Бошко вић упо
зна ла са нај а трак тив ни јим 
тури стич ким лока ли те ти ма 
и кул тур но  исто риј ским 
насле ђем у Доњем Товар ни
ку, Ога ру, на Обед ској бари 
и у Купи но ву.

Полагање венаца у Попинцима
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Пројекат: „Разгледница из Доњег Срема: Пећинци јуче, данас, сутра“

„ПРВА МАМО ГРА ФИ ЈА“

Пре глед жена у селима

Општи на Пећин ци је дру га општи на 
у Вој во ди ни где се спро во ди пилот 
про је кат „Прва мамо гра фи ја“ под 

сло га ном „Бори се као жена“. Пилот про
је кат финан си ра Покра јин ска вла да, а 
реа ли зу је Кли нич ки цен тар Вој во ди не, 
њего ву успе шност пра ти Инсти тут за 
јав но здра вље Вој во ди не и Инсти тут за 
онко ло ги ју Срем ска Каме ни ца.

Пре ма речи ма др Сне жа не Боја нић 
помоћ ни ка Покра јин ског секре та ра за 
здрав ство, ово је први покрет ни мамо
граф у Вој во ди ни за чију купо ви ну, адап
та ци ју и опре ма ње је Покра јин ска вла
да издво ји ла око 16 мили о на дина ра, а 
про је кат обу хва та пре гле де жена рурал
них сре ди на у општи на ма где не посто ји 
мамо граф. У општи ни Пећин ци покрет ни 
мамо граф биће поста вљен у Шима нов
ци ма од 12. авгу ста, а циљ на гру па су 

жене од 45 до 49 годи не живо та.
– Сни ма ње је бес плат но, није потреб

на здрав стве на књи жи ца, једи но лич на 
кар та, или неки дру ги лич ни доку мент. 
Циљ про јек та је да се жене еду ку ју о зна
ча ју пре вен тив не мамо гра фи је као злат
ног стан дар да у бор би про тив рака дој ке, 
да ура де ту прву мамо гра фи ју, а тамо где 
налаз ука зу је да је потреб но даље лече
ње, убр за сама про це ду ра, и скра ти вре
ме чека ња од момен та откри ва ња тумо
ра до саме опе ра ци је. Томе тежи мо, јер 
од тре нут ка сазна ња о боле сти, поро ди
ца паци јен та и сам паци јент пре жи вља
ва ју тра у му, и ми жели мо да то вре ме 
скра ти мо и убр за мо. Пове за ли смо све 
домо ве здра вља, фили ја ле РФЗО, Саве
те месних зајед ни ца, невла дин сек тор, 
до Кли нич ког цен тра Вој во ди не и Инсти
ту та за онко ло ги ју у Срем ској Каме ни ци. 

Жели мо да сутра овај модел буде стан
дард, и да када је налаз пози ти ван, паци
јент ки ња без зака зи ва ња одра ди све 
нала зе које је потреб но, како би хирург 
могао да ради опе ра ци ју или одре ди 
даље лече ње – рекла је др Боја нић и 
дода ла, да ће сва ка жена која буде ура
ди ла мамо граф, доби ти свој налаз код 
иза бра ног лека ра, а уко ли ко се при ме ти 
нешто сум њи во, паци јент ки ња ће одмах 
бити позва на теле фо ном.

О томе зашто је важна прва мамо гра
фи ја и о зна ча ју пре вен тив них пре гле да 
Шима нов чан ке ће бити у при ли ци да чују 
на пре да ва њу које ће 4. авгу ста у 17.00 
часо ва у Дому кул ту ре одр жа ти др Сне
жа на Боја нић, пре ма чијим речи ма се 
мамо гра фи ја ради тек после 40 годи не.

– Код жена до 40. годи не ради се ултра
звук, а тек после 40. годи не мамо гра фи ја. 
Зато се про је кат и зове Прва мамо гра фи
ја, јер жена у том пери о ду од 41. до 49. 
године тре ба да ура ди сво ју прву мамо
гра фи ју и то је наша циљ на гру па, али 
ми, нарав но, неће мо одби ти никог. У Вој
во ди ни живи 289 хиља да жена. У 2017. 
годи ни ура ђе но је само 18 хиља да мамо
гра фи ја, од тих 18 хиља да, 5.000 жена је 
дошло само, без пози ва. Одзив жена је 
око девет одсто, а сма тра се да је скри
нинг било које боле сти ефи ка сан, ако се 
ода зо ве бар 75 одсто ста нов ни штва на 
одре ђе ну болест. Зато ми жели мо да на 
пре да ва њу ука же мо на зна чај мамо гра
фи је, да еду ку је мо жене о врста ма тумо
ра, о томе како се ради мамо гра фи ја и о 
томе зашто је важно да је ура де баш сада 
– изја ви ла је др Боја нић.

Покрет ни мамо граф биће пози ци о ни
ран у цен тру Шима но ва ца, а жене које 
желе да ура де сво ју прву мамо гра фи ју, 
могу се при ја ви ти за пре глед већ од 4. 
авгу ста.

„Бори се као жена“

Покрет ни мамо граф 
биће поста вљен у 

Шима нов ци ма од 12. 
авгу ста, а циљ на

гру па су жене од 45. 
до 49. годи не живо та. 

Сни ма ње је бес плат но, 
није потреб на

здрав стве на
књи жи ца, једи но

лич на кар та, или неки 
дру ги лич ни доку мент

Код жена до 40. годи не ради се ултра звук, а тек 
после 40. годи не мамо гра фи ја. Зато се про је кат 
и зове Прва мамо гра фи ја, рекла је др Снежана 
Боја нић
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Рекорд на посе та
По све му суде ћи акту ел на купа ли

шна сезо на на Град ском базе ну 
оста ће упам ће на по рекорд ном 

бро ју посе ти ла ца. Како је иста као Или
ја Трбо вић, дирек тор Уста но ве Спорт
ски цен тар, кроз капи је оми ље ног 
инђиј ског купа ли шта од почет ка сезо
не до сада, про шло је пре ко 35 хиља
да посе ти ла ца.

– Кори сни ци наших услу га су и више 
него задо вољ ни, те оче ку је мо да се 
овај тренд наста ви. Под се ти ће мо, 
2017. годи не број посе та на Град ском 
базе ну је изно сио је 54 хиља де, што је 
рекорд у одно су на све базе не у окру
же њу, а упра во ове сезо не оче ку је мо 

да ће тај рекорд бити обо рен – рекао 
је Трбо вић и додао, да шко лу пли ва ња 
тре нут но поха ђа око 70 мали ша на.

– Оче ку је мо да ће до кра ја сезо не 
обу ку за непли ва че про ћи више од 100 
мали ша на, јер посто ји вели ко инте ре
со ва ње и за ову врсту услу ге – додао 
је дирек тор Спорт ског цен тра.

Трбо вић је на кра ју иста као, да ће и 
након ове купа ли шне сезо не наста ви
ти са инве сти ци ја ма на базе ну. Током 
сле де ће годи не оче ку ју се радо ви на 
уре ђе њу тера се изнад ресто ра на, а 
у пер спек ти ви, крај њи циљ локал не 
само у пра ве јесте изград ња затво ре ног 
базе на. М. Ђ

ГРАД СКИ БАЗЕН У ИНЂИЈИ

Ква ли фи ка ци је
за Игре на води

Град ски базен у Инђи ји, дру гу годи
ну заре дом, био је место на ком 
су одр жа не дру ге ква ли фи ка ци је 

за Вој во ди ну, Међу на род не мани фе
ста ци је „City Games“. Шест тимо ва у 
шест ига ра, у уто рак 23. јула, пока за ло 
је сво ју спрет ност и тим ски дух. Гра до
ви Сом бор, Кикин да, Осе чи на, Шабац, 
Рума и Инђи ја, дали су све од себе 
како би свој град дове ли до полу фи на
ла. 

Након више сат не бор бе, у полу фи
на ле про шле су еки па из Сом бо ра, 
која је так ми че ње завр ши ла на дру
гој пози ци ји, јер се еки па Кикин де већ 
пла си ра ла за полу фи на ле побе дом 
на ква ли фи ка ци ја ма у Субо ти ци. На 
тре ћем месту, са брон зом око вра та, 
завр ши ли су мом ци и девој ке из Руме, 
а иза њих се ређа ју Осе чи на, дома ћин 
тим и Шабац. Дома ћа еки па је има ла  
пуну подр шку нави ја ча и зато обе ћа ва 

да ће се за сле де ћу годи ну боље спре
ми ти.

Основ ни садр жај овог про јек та су 
игре, а осми шље не су тако да заба
ве публи ку и так ми ча ре, али и да под
стак ну вред но сти, попут при ја тељ ства 
и тим ског духа и да ука жу на важност 
бавље ња спор том. Игре се бази ра
ју на тра ди ци о нал ним дисци пли на ма 
и про из во ди ма, што је видљи во и из 
њихо вих нази ва: воде на алка, лете ћи 
ватер по ло, вуча коноп ца, трка мага ра
ца, воде на кошар ка. Укуп но 13 раз ли
чи тих дисци пли на, које нуде пре гршт 
заба ве и адре на ли на за све гене ра ци
је, пору чу ју орга ни за то ри.

Вели ко држав но фина ле одр жа ће се 
у Чач ку, где ће бити ода бран шам пи он 
„City Games“ а, који ће пред ста вља ти 
нашу земљу на Међу на род ном фина
лу у Сло ве ни ји 2020. годи не, са још 16 
еки па из Евро пе. М. Ђ.

„City Games“ на Град ском базе ну 

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Шок че вић 
Вла ди мир и Цај ко вић Тама ра, Сла
до је вић Бошко и Бије лић Дани ца.

ДОБИ ЛИ СИНА: Игор и Мили ца 
Шиво љиц ки  Срем ска Митро ви ца, 
Тодор и Дани је ла Томић  Рума, Игор 
и Мили ца Бата њац  Љуко во, Ненад 
и Весна Раден ко вић  Инђи ја, Дан ко и 
Бран ка Лотоц ки  Срем ска Митро ви
ца, Ђор ђе и Биља на Вуко вић  Сте ја
нов ци, Дејан и Ружи ца Цвје ти ћа нин 
 Жар ко вац, Бојан и Јова на Крти нић 
 Инђи ја, Сава и Тама ра Миљ ко вић 
 Шид, Нико ла и Вла ди сла ва Панић 
 Срем ска Митро ви ца, Злат ко и Сне
жа на Јова но вић  Кра љев ци.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Гости мир и 
Мари ја на Душа нић  Илин ци, Бог
дан и Нада Љубин ко вић  Голу бин
ци, Горан и Јова на Вра че вић  Огар, 
Радо мир и Мари ја Сте ва но вић  
Срем ска Митро ви ца, Игор и Ната
ша Грбић  Мачван ска Митро ви ца, 
Миле и Мили ца Попо вић  Инђи ја, 
Бран ко и Сања Јан ко вић   Салаш 
Ноћај ски, Саша и Дра га на Гле дић 
 Хрт ков ци, Алек сан дар Шестић и 
Миро сла ва Ерка ло вић Шестић  
Рума, Борис и Ана ма ри ја Сла дић  
Срем ска Митро ви ца, Милан и Мара 
Томић  Шид, Вла ди мир и Алек сан
дра Сазда нић  Рума, Иван и Мари
ја на Кне же вић  Рума, Лазар и Тања 
Мелен тић  Гргу рев ци, Или ја и Сла
ђа на Петро вић  Шашин ци, Милош 
и Јеле на Пунош  Ерде вик, Нико ла 
и Ната ша Лукић  Ман ђе лос, Милан 
и Вио ле та Вла ди ми ров  Срем ска 
Митро ви ца, Дали бор и Сања Јану
зо вић  Пла ти че во.

ДОБИ ЛИ БЛИ ЗАН ЦЕ: Жељ ко 
Дивљак и Бра ни сла ва Попо вић 
Дивљак  Срем ска Митро ви ца.

УМР ЛИ: Дани ло вић Зуска рођ. 
1955, Вићен тић Љуби ца рођ. 1930, 
Вуле тић Вери ца рођ. 1952, Љубин
ко вић Сини ша рођ. 1960, Мир ко вић 
Мари ја рођ. 1938, Бије љић Ђор ђо 
рођ. 1939, Јан дрић Милан ка рођ. 
1948, Дави до вић Милан рођ. 1954, 
Ганић Дра ган рођ. 1950, Илић 
Анђел ко рођ. 1961, Стан ша Сав ка 
рођ. 1936, Рок нић Мили ја рођ. 1949, 
Ћеран Мир ко рођ. 1947, Павло вић 
Мар јон ка рођ. 1946, Девић Јаго ди на 
рођ. 1953, Сре те но вић Алек сан дар 
рођ. 1941, Нико лић Сава рођ. 1962, 
Ејић Ката ри на рођ. 1923, Крсма но
вић Мари ја рођ. 1933, Козли ца Ђор
ђе рођ. 1953, Пау љев Сло бо дан 
рођ. 1944, Жера вић Радо са ва рођ. 
1934, Рашић Биља на рођ. 1950, Гру
ји чић Нада рођ. 1972, Кула ча нин 
Вери ца рођ. 1952.

RUMA

УМР ЛИ: Влат ко Цве ти нић, рођ. 
1940. год, Вито мир Јекић, рођ. 1933. 
год, Бор ка Попо вић, рођ. 1944. год, 
Госпа ва Спа со вић, рођ. 1936. год, 
Сте ван Товља нић, рођ. 1959. год, 
Вери ца Сла ву је вић, рођ. 1924. год.
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УРУ ЧЕ НИ УГО ВО РИ ИЗБЕ ГЛИМ ЛИЦИ МА

Трај но реше ње
стам бе ног пита ња
У вели кој сали Беле згра де у Ста

рој Пазо ви, 26. јула све ча но су 
уру че ни уго во ри о доде ли гра ђе

вин ског мате ри ја ла избе глим лици ма 
за 38 поро ди ца избе глих са тери то
ри је Хрват ске и Босне и Хер це го ви
не са пре би ва ли штем на тери то ри ји 
ста ро па зо вач ке општи не. Ово је део 
Реги о нал ног стам бе ног про гра ма у 
Репу бли ци Срби ји за трај но реша ва ње 
стам бе ног пита ња.

Сан дра Ћалић јед на је од 38 добит
ни ка уго во ра о доде ли гра ђе вин ског 
мате ри ја ла у окви ру Реги о нал ног стам

бе ног про гра ма, како би трај но реши
ла сво је стам бе но пита ње. У Срби ју је 
дошла 1995. годи не током акци је „Олу
ја“, од тада се сели ла 14 пута и пре пет 
годи на наста ни ла са сво јом поро ди
цом  у Голу бин ци ма.

– Кућу смо купи ли 2014. годи не, на 
кре дит. Сада смо доби ли ова сред ства 
за гра ђе вин ски мате ри јал како би сре
ди ли кров, јер је стар и има оште ће
ња. Пуно нам зна че ова сред ства. То је 
запра во конач но реше ње нашег стам
бе ног пита ња након 24 годи не – каже 
Сан дра.

Реги о нал ни стам бе ни про грам 
зајед нич ки је више го ди шњи про грам 
Репу бли ке Срби је, Босне и Хер це го
ви не, Црне Горе и Репу бли ке Хрват
ске. Спро во ди се уз подр шку ОЕБСа, 
УНХЦРа и Бан ке за раз вој Саве та 
Евро пе, а финан си ран је нај ве ћим 
делом сред стви ма Европ ске уни је, 
тако ђе Сје ди ње них Аме рич ких Држа
ва, и број них европ ских зема ља.

Душко Ћути ло, дирек тор покра јин
ског Фон да за доде лу помо ћи избе
глим, прог на ним и расе ље ним лици ма 
исти че да је држа ва тек послед њих 

Ђор ђе Ради но вић са добитницима средстава

Душко Ћути ло Џон Клеј тонСан дра Ћалић
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РТВ СТА РА ПАЗО ВА

Про сла ва
52. рођен да на 

За  „Пар ти зан ску“ сла ву (22. јула) 
пре 52 годи не, зва нич но је са радом  
поче ла Радио Вој ка, пре те ча сада шње 
РТВ Ста ра Пазо ва. Била је то прва 
локал на радио ста ни ца у Сре му, коју 
је покре нуо Петар Ради во је вић, 
настав ник физи ке у војач кој шко ли.

Еми си о ну тех ни ку су сами напра ви
ли Бра ни слав Буга рин, први нови нар 
ове куће и Жив ко Инђић, тонац, зајед
но са Ради во је ви ћем а први води тељ 
је била Анђел ка Мали. Од тада еми ту
је про грам на два јези ка.

Од 2011. годи не почео је да се еми
ту је и теле ви зиј ски про грам, тако ђе на 
срп ском и сло вач ком јези ку. Акце нат је 
на инфор ма тив ном про гра му, уз акту
ел на дру штвено – поли тич ка зби ва ња, 
првен стве но из локал не сре ди не, али 
ради се и на про мо ци ји и афир ма ци ји 
кул ту ре, мла дих тале на та, мар ги на ли
зо ва них гру па, кул ту ре и спор та. З. К.

ВОЈ КА

Пар ти зан ске ватре

Вој ка је била 20. и 21 јула у зна ку 
пар ти зан ске сла ве у орга ни за ци ји 
Месног одбо ра СУБ НОРа. „Војач ке 
пар ти зан ске ватре” пред ста вља ју тра
ди ци о нал ну мани фе ста ци ју којом се 
обе ле жа ва ју дани почет ка бор бе про
тив фаши зма у овом срем ском селу са 
жељом да се на овај начин ода пије тет 
сви ма који су дали свој живот за осло
бо ђе ње нашег наро да.

Срем је увек пред ња чио у анти фа
ши стич кој бор би и очу ва њу теко ви на 
НОБа, а пола га њу на војач кој пар ти
зан ској сла ви ове годи не изме ђу оста
лих при су ство ва ли су први секре тар 
Амба са де Руске феде ра ци је Вја че
слав Али кин, Иван Ђоко вић, пот пред
сед ник Покра јин ске вла де и пред сед
ник Општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђе 
Ради но вић.

Након пола га ња вена ца на спо ме
ник у цен тру села, исти су поло же ни и 
на војач ко пар ти зан ско гро бље, где је 
пред сед ник Месног одбо ра СУБ НОРа 
који је орга ни за тор ове про сла ве, под
се тио на исто риј ске дога ђа је и поги ну
ле Вој ча не, а како се они не би забо
ра ви ли, поје ди не ули це и уста но ве 
носе њихо ва име на  Ули ца Сеста ра 
Гру јић, Бра ће Кочи ја ше вић, библи о те
ка „Вла ди слав Чикош“, Основ на шко
ла „Милан Хаџић“. Д. Г.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ИНВА ЛИ ДА

Одр жа но посе ло 
Још јед но посе ло „Феникс и при ја те

љи”, у годи ни када Удру же ње за афир
ма ци ју инва ли да „Феникс“ из Ста ре 
Пазо ве обе ле жа ва 25 годи на од осни
ва ња, одр жа но је у клу бу за днев ни 
бора вак одра слих лица у Ста рој Пазо
ви. На тему „Чува ри нашег вре ме на“ и 
здра вља, гово ри ли су Нико ла Гашпа
ро вић, посла сти чар и Мари на Шашић, 
нутри ци о ни ста. Било је ово 102. дру
же ње, коме се чла но ви увек радо ода
зи ва ју, јер за њих ово пред ста вља 
изла зак изван затво ре ног про сто ра, 
заба ву, али и да нау че нешто зани
мљи во и кори сно. З. К.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Лето ва ње за децу
Деца из хра ни тељ ских и поро ди ца 

сла бог мате ри јал ног ста ња отпу то ва
ло је на лето ва ње у Бао ши ће. Наред
них десет дана њих 43 биће сме ште но 
у одма ра ли шту Црве ног крста Срби је. 
Ово је већ тре ћа годи на, како Цен тар 
за Соци јал ни рад у сарад њи са Црве
ним крстом, а уз подр шку Општи не 
Ста ра Пазо ва, орга ни зу је одла зак на 
море за децу из ове општи не. Д. Г.

Пројекат: „ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА: Од среде до среде“ финансира се из буџета Општине Стара Пазова.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

неко ли ко годи на озбиљ но при сту пи ла 
реша ва њу овог про бле ма.

– Све инсти ту ци је у нашој земљи, од 
локал не само у пра ве до нај ви ших нио
ва вла сти су зајед но ради ли како би 
се стам бе ни про блем сва ког избе глог 
лица конач но решио – каже дирек тор 
Ћути ло.

Доде ли уго во ра је при су ство вао и 
Џон Клеј тон, шеф демо кра ти за ци је 
при миси ји ОЕБСа у Срби ји, који је 
иста као понос што је инсти ту ци ја коју 
пред ста вља део овог про јек та. У про
гра му уче ству је више од 100 гра до ва и 
општи на у Срби ји, а међу њима и Ста
ра Пазо ва.

Ђор ђе Ради но вић, пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва је иста као да 
су посве ће ни реша ва њу стам бе ног 
пита ња лица која има ју ста тус избе
гли ца. 

– Ја сам поно сан што је Општи
на Ста ра Пазо ва посве ће на реша ва
њу стам бе ног пита ња сва ког њеног 
ста нов ни ка, који још увек има ју ста
тус избе глих или интер но расе ље них 
лица. Не забо ра ви те да смо јед на од 
општи на, која је у несрећ ним рато ви ма 
90их годи на при ми ла нај ви ше избе
глих лица у одно су на њену вели чи ну. 
Сре ћан сам што уско ро нијед но избе
гло лице неће бити без реше ног стам
бе ног пита ња – рекао је Ђор ђе Ради
но вић. 

Уго во ре о паке ти ма гра ђе вин ског 
мате ри ја ла у вред но сти до 9.000 евра 
кори сни ци ма су уру чи ли, пред став ни
ци локал не само у пра ве, држав них и 
међу на род них орга ни за ци ја, тако ђе и  
поје ди них зема ља дона то ра.
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СТА НИ СЛАВ СТУ ПАВ СКИ: СТА РИ ШИД (1)

Марин ци, Жаб ња ра, 
Леди не, Сува то во … 

Рас кр сни ца два ју
изу зет но зна чај них 

пут них пра ва ца, који 
су то током исто ри је 
на овим про сто ри ма 

увек били,
је рас кр сни ца ули ца 

Саве Шума но ви ћа, 
Све тог Саве и Нико ле 

Вла шког. То је
рас кр сни ца два ју

фре квент них пут них 
пра ва ца током

исто ри је од рим ског 
доба до савре ме но сти. 

Један пут ни пра вац 
пове зу је сусед ну 

Хрват ску одно сно град 
Оси јек са Бео гра дом, а 
дру ги пра вац пове зу је 

Бач ку, пре ко сусед не 
Хрват ске и Ило ка са 

сусед ном Босном
и Хер це го ви ном

одно сно са
Бије љи ном

Овај текст одно си се на про стор 
дела Шида који се насла ња на 
поток Шиди ну и његов источ ни 

део пре ма селу Гиба рац и мањим 
делом на њену десну оба лу од Шиди
не до Ули це Нико ле Вла шког. Реч је о 
вре ме ну на зала ску девет на е стог и до 
шезде се тих годи не два де се тог века. У 
првом реду то би трeбало да буде јед
на црти ца из бога те исто ри је нашег 
гра да која мла дим гене ра ци ја ма може 
да доча ра про шла вре ме на и послу жи 
за упо зна ва ње већ пома ло забо ра
вље не не тако дале ке, али ни тако 
бли ске про шло сти. То је сли ка о Шиду 
одно сно о њего вом делу који је и 
данас жив али сасвим дру га чи је изгле
да и живи дру гим живо том.

За ста ри је гене ра ци је то ће бити 
при се ћа ње на про шла, на већ забо ра
вље на вре ме на, за која чове ка вежу 
првен стве но оне лепе и никад забо ра
вље не успо ме не, али и под се ћа ње на 
све оно што је овим ули ца ма и овим 
гра дом про тут ња ло током деце ни ја и 
веко ва и оста ви ло свој печат или 
ожиљ ке.

Рас кр сни ца два ју изу зет но зна чај них 
пут них пра ва ца, који су то током исто
ри је на овим про сто ри ма увек били, је 
рас кр сни ца ули ца Саве Шума но ви ћа  
Све тог Саве – Нико ле Вла шког, у дана
шње вре ме позна ти ја као рас кр сни ца 
код Тех но ме та ла. То је рас кр сни ца 
два ју фре квент них пут них пра ва ца 

током исто ри је од рим ског доба до 
савре ме но сти. Један пут ни пра вац 
пове зу је сусед ну Хрват ску одно сно 
град Оси јек са Бео гра дом, а дру ги пра
вац пове зу је Бач ку, пре ко сусед не 
Хрват ске и Ило ка са сусед ном Босном 
и Хер це го ви ном одно сно са Бије љи
ном. За обич ног пут ни ка намер ни ка 
или чак и ста нов ни ке Шида то је про
стор на којем у савре ме но сти пре ста је 
мир и тиши на пери фе ри је гра да и 
почи ње бор ба за сва ки педаљ сло бод
ног про сто ра за пар ки ра ње вози ла 
толи ко потреб ног за одла зак на посао 
или оба вља ње одре ђе них набав ки. 
Није им позна то да је упра во на овом 
про сто ру у сво јој, не тако дале кој исто
ри ји, овај град имао живост која је 
данас суд би на или при ви ле ги ја цен
трал не град ске зоне. То је било из јед
ног про стог раз ло га, што је упра во овај 
део гра да, првим урба ни стич ким пла
ном доне тим за вре ме Аустро у гар ске, 
био део занат ског и трго вин ског цен
тра гра да. Све ово гово ри мо из још 
јед ног раз ло га а тај је да упра во ту на 
рас кр сни ци код Технометала, ако 
скре не те путем пре ма Гибар цу ула зи
те у део гра да који је све до педе се тих 
годи на про шлог века био познат као 
Марин ци.

Марин ци су били про стор источ ног 
дела гра да Шида оиви чен Ули цом 
Саве Шума но ви ћа и Шиди ном. Њему 
су при па да ли дело ви дана шњих ули ца 
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Све тог Саве, Саве Шума но ви ћа па до 
кра ја пре ма Гибар цу, Ули це Босут ска, 
Мати је Гуп ца, Иве Лоле Риба ра, део 
Ули це Ђуре Дани чи ћа од ули це Све тог 
Саве до Шиди не, део Ули це Огње на 
При це од Ули це Све тог Саве пре ма 
желе знич кој ста ни ци и ули це Цан ка ре
ва и Тол сто је ва. Ово је рела тив но 
нови ји део гра да у којем су се зна чај
ни ја насе ља ва ња одви ја ла почет ком 
девет на е стог века наро чи то у вре ме 
када су у Шид поче ле масов ни је да се 
досе ља ва ју сло вач ке поро ди це које су 
сво је поро дич не куће поди за ли у 
Марин ци ма, Жаб ња ри, на Леди на ма, 
Доњем Шору и на Сува то ву.

Жаб ња ра је про стор дана шње 
Ули це Маса ри ко ве, од моста 
на Шиди ни до кра ја, затим део 

Ули це Алек се Шан ти ћа од Ули це 
Маса ри ко ве до кра ја, Ули ца Ђуре 
Дани чи ћа од пешач ког моста на Шиди
ни до кра ја и Ули ца Сав ска. С обзи ром 
да се цео овај про стор насла њао на 
Шиди ну а вели ки део је сва ке годи не, 
а некад и целе годи не, био пла вљен 
ство ре ни су иде ал ни усло ви за живот 
жаба које су ту погод ност и кори сти ле. 
Наро чи то током про лет њих и лет њих 
месе ци њихо ви „кон цер ти“ су били 
толи ко буч ни да су се чули у вели ком 
делу насе ља чији ста нов ни ци су га 
упра во из тих раз ло га назва ли Жаб
ња ром. Нај ве ћа попу ла ци ја при пад ни
ка сло вач ког наро да током девет на е
стог и почет ком два де се тог века насе
ли ла је баш у Жаб ња ри. Ту су живе ле 
рела тив но сиро ма шне поро ди це ори
јен ти са не на пољо при вре ду. Могли би 
смо рећи да је само поро ди ца Хован 
има ла сво ју рад њу за пече ње раки је 
на углу улицa Маса ри ко ве и Алек се 
Шан ти ћа позна ту у Шиду као Хова но ва 
пеца ра и сто ти нак мета ра ниже од ове 
пеца ре била је и дру га пеца ра вла сни
штва поро ди це Срн ка. Ина че у Жаб

ња ри се родио и живео један од леген
ди шид ског фуд ба ла Андри ја Колар 
зва ни Прле. На почет ку Ули це Маса ри
ко ве живи поро ди ца Оле јар која је 
има ла свој позна ти расад ник воћа и 
сад ни ца.

Леди не су ста ри део Шида који се 
нала зи у југо и сточ ном делу град
ске зоне. То је при бли жно про

стор који је оиви чен про сто ром сада
шње бен зин ске пум пе НАП, затим 
левом стра ном Ули це Васе Ста ји ћа, 
десном стра ном Ули це Сав ске, делом 
десне стра не Ули це Тол сто је ве од 
Шиди не до Јед но ти ног игра ли шта, 
левом стра ном Ули це Саве Кова че ви
ћа и целом десном стра ном Ули це 
Фили па Вишњи ћа. Био је то велик про
стор који је био наме њен, како то и 
само име каже, за испа шу сто ке и 
живи не. На самом про сто ру Леди на 
била су само два гра ђе вин ска објек та. 
Један обје кат је био стам бе на згра да 
поро ди це Јан ка Фар ка ша чији је плац 
био уз леву оба лу Шиди не. Дру ги обје
кат је био стам бе на згра да у којој је 
била изгра ђе на и ради ла је јед на од 
број них воде ни ца на Шиди ни. Вла сник 
ове воде ни це био је Мија Хрлец. Како 
би воде ни ца могла да ради било је 
потреб но обез бе ди ти и потре бан про
ток воде који у том делу Шиди не није 
посто јао па је госпо дин Хрлец про ко
пао ново кори то Шиди не у делу од 
ста ре кла о ни це пре ма сво јој кући која 
се нала зи ла на месту поред пешач ког 
моста на Шиди ни у Ули ци Ђуре Дани
чи ћа. Један про блем воде ни чар ника
да није у пот пу но сти могао да реши јер 
је „твр до гла ва“ Шиди на стал но насто
ја ла да тече сво јим пра вим током и 
често му руши ла наси пе. На месту 
пре гра ђи ва ња Шиди не наси пом је 
ство ре но мало језе ро у којем су се у 
току лет њих месе ци зајед но купа ла 
деца и јата гуса ка и пата ка. Упра во за 
овај вид кори шће ња језер ца веза на је 
и јед на анег до та која ће бити испри ча
на у делу о воде ни ца ма на Шиди ни.

Леди не су у сушти ни биле вео ма 
кори шћен сео ски пашњак па су тако 
биле и опре мље не. У цен трал ном про
сто ру, бли зу кори та Шиди не био је 
вели ки сео ски бунар са ђер мом. Поред 
буна ра је био вели ки валов за напа ја
ње сто ке као и огра ђен про стор у који 
се сли ва ла вода из вало ва или је сипа
на директ но из буна ра а у којем су се 
каљу жа ле сви ње. С обзи ром да су 
кра ве одно сно круп на сто ка орга ни зо
ва но тера не на пашњак на Леди на ма 
су пасле овце и исте ри ва не су сви ње. 
Сва ка ко да су се Леди не бели ле од 
пер ја мно го број ницх гуса ка и пата ка. 
Леди не су ипак биле такав про стор 
који је сво јим кори сни ци ма био при
лич но суров. Наи ме на целом про сто
ру Леди на није било заса ђе но нијед но 
дрво па су лет ње вру ћи не биле још 
жешће.

Поред тога што су Леди не биле 
кори шће не за напа са ње сто ке и живи
не у јед ном делу овог про стран ства 

На самом про сто ру 
Леди на била су само 

два гра ђе вин ска
објек та. Један обје кат 
је био стам бе на згра да 

поро ди це Јан ка
Фар ка ша чији је плац 

био уз леву оба лу 
Шиди не. Дру ги обје кат 
је био стам бе на згра да 

у којој је била
изгра ђе на и ради ла
је јед на од број них 

воде ни ца на Шиди ни. 
Вла сник ове воде ни це 
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Жаб ња ра је про стор 
дана шње Ули це

Маса ри ко ве, од моста 
на Шиди ни до кра ја, 

затим део Ули це
Алек се Шан ти ћа од 

Ули це Маса ри ко ве до 
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Дани чи ћа од пешач ког 
моста на Шиди ни до 
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С обзи ром да се цео 

овај про стор
насла њао на Шиди ну 
а вели ки део је сва ке 

годи не, а некад и целе 
годи не, био пла вљен 
ство ре ни су иде ал ни 
усло ви за живот жаба 
које су ту погод ност и 

кори сти ле
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орга ни зо ва на је и изра да чер пи ћа и 
цре па. На про сто ру дана шњег игра ли
шта ФК Јед но те била је цигла на вла
сни штво поро ди це Пајц. Тако је дру ги 
део Леди на од Пајцовециглане пре ма 
југу зајед нич ки кори шћен за изра ду 
цигле, цре па и чер пи ћа.

У запад ном делу Леди на (у бли зи ни 
дана шње бен зин ске пум пе) била је 
вели ка бара која није пре су ши ва ла 
током целе годи не. Био је то нај ни жи 
део Леди на у коју се ули ва ла вода из 
сау гас мото ра Лау фе ро вог мли на. 
Овај млин је био један од вели ких мли
но ва који су ради ли у Шиду и који је 
пру жао услу ге не само ста нов ни ци ма 
Шида. Згра да Лау фе ро вог мли на је 
касни је, по затва ра њу мли на, 
коришћна као про из вод ни обје кат 
фабри ке боја „Спек тар“ који је пре ра
ста њем у „Хем про“ пре шао на нову 
лока ци ју а у ове про сто ри је усе ли ло се 
гра ђе вин ско пред у зе ће „Гра ди тељ“ 
које је ту посло ва ло све док згра да 
није пору ше на и на њеном месту 
изгра ђе на нова стам бе но послов на 
згра да.

Уз Лау фе ров млин била је мле ка
ра која је ту ради ла све док није 
изгра ђе на нова мле ка ра и про

из вод ња пре се ље на на нову лока ци ју. 
Ове про сто ри је је тако ђе касни је кори
стио „Спек тар“ и „Гра ди тељ“ док и ова 
згра да није пору ше на и на том месту 
изгра ђе на стам бе но послов на згра да.

На супрот ној стра ни Леди на и баре, 
на углу дана шњих ули ца Фили па 
Вишњи ћа и Ђуре Јак ши ћа, била је 
позна та кафа на „Код Митра“ а касни је 
кафа на „Код Шец ка“.

Инте ре сант но је то да је на ова ко 
вели ком про сто ру као што су биле 
Леди не био мали број при ват них стам
бе них згра да. Почев од мле ка ре биле 
су две ста ре стам бе не згра де чији вла
сни ци ауто ру нису позна ти а затим 
мала кућа вла сни штво Мак си ма Трзи
на. Са ове стра не ули це биле су још 
само куће Јошке Мра ви ка. Павла 
Кола ра и поро ди це Урам. На дру гој 
стра ни ули це биле су само куће поро
ди ца: Јови чић, Башић, Шустер, Чапе
ља, Лукић, Пајић, Краљ,Вуко вић, 
Кошар чић и Рајић. 

Уз Леди не је велик про стор који је 
касни је постао инду стриј ска зона а он 
је био насло њен на данашњe улицe 
Кара ђор ђе ву, Јан ка Весе ли но ви ћа. 
Овај про стор је запо чи њао објек ти ма 
Сто лар ске задру ге на коју се насла ња
ла вели ка гра ђа ра. Сле ди ло је игра ли
ште Фуд бал ског клу ба „Фру шко го рац“, 
затим инду стриј ски објек ти нека да
шње Фабри ке меса „Срем“ уз коју је 
био један од нај по зна ти јих уго сти тељ
ских обје ка та у Шиду „Чубу ра“. Касни је 
је изгра ђе на фабри ка сточ не хра не и 
ауто бу ска ста ни ца. На про сто ру ауто
бу ске ста ни це била је огром на руп ча га 
коју су напра ви ли при ли ком град ње 
желе знич ке ста ни це у Шиду а у коју се 
сли ва ла атмос фер ска вода наро чи то 
после лет њих пљу ско ва из вели ког 
дела гра да. Тада се руп ча га петва ра ла 

у вели ку бару или боље рече но мало 
језер це у којем су се купа ле гуске, пат
ке па и деца. Про би ја њем про пу ста 
испод желе знич ке пру ге бара је ису ше
на а на том про сто ру је годи на ма било 
мање фуд бал ско игра ли ште Фуд бал
ског клу ба „Желе зни чар“ на којем је 
овај клуб тре ни рао и играо мање зна
чај не утак ми це. На десној стра ни ули
це је желе знич ка пру га Бео град  
Загреб и желе знич ка ста ни ца. На дру
гом кра ју ули це изгра ђе на су два вели
ка инду стриј ска објек та после Дру гог 
свет ског рата. То су Мле ка ра, која 
данас више не ради и Фабри ка боја 
Хем про, која данас тако ђе више није у 
функ ци ји,коју је има ла рани је. Изме ђу 
желе знич ке пру ге и Ули це Нико ле Вла
шког, то је дана шња Ули ца Ђуре Јак
ши ћа, била је позна та општин ска 
дуда ра. То је био про стор заса ђен 
сад ни ца ма дуда у два реда који су 
касни је слу жи ли као зеле ни појас уз 
кал др му а кори сти је има ла општи на 
тиме што је сва ке годи не род дудо ва 
про да ва ла гра ђа ни ма на лици та ци ји 
за пече ње раки је, а лишће је кори шће
но за хра ње ње сви ле не бубе. Дуда ра 
се наста вља ла од сада шње бен зин ске 
пум пе до Соко ла не (згра де Пар ти за
на) на про сто ру изме ђу кал др ме и 
игра ли шта ФК „Рад нич ки“, пред у зе ће 
„Жито про мет“,Млин, Месне инду стри
је „Срем“ и Тек стил не инду стри је „Фру
шка Гора“. На овом про сто ру су дудо
ви били поса ђе ни у три реда, а дрве ће 
у бли зи ни Фуд бал ског клу ба „Рад нич
ки“ слу жи ло је као три би на са које су 
деца и они који нису желе ли да пла те 
ула зни цу пра ти ли фуд бал ске утак ми
це. 

Сува то во обу хва та про стор ули ца 
Мичу ри но ве и Мак си ма Гор ког као и 
про стор сада шњег насе ља „Исток“ и 
део ата ра пре ма шид ској пла ни ни. На 
Сува то ву је била Чау то ва цигла на и 
нала зи ло се ста ро Сло вач ко гро бље 
на про сту од Ули це Јова на Дучи ћа до 
Бељ ња че. Ово гро бље је 1906. годи не 
изме ште но на дана шњу лока ци ју.

У сле де ћем бро ју: 
Шиди на суд би на гра да

Уз Леди не је велик 
про стор који је касни је 

постао инду стриј ска 
зона а он је био

насло њен на данашњe 
улицe Кара ђор ђе ву, 

Јан ка Весе ли но ви ћа. 
Овај про стор је

запо чи њао објек ти ма 
Сто лар ске задру ге на 

коју се насла ња ла 
вели ка гра ђа ра.

Сле ди ло је игра ли ште 
Фуд бал ског клу ба 

„Фру шко го рац“, затим 
инду стриј ски објек ти 
нека да шње Фабри ке 

меса „Срем“ уз коју је 
био један од
нај по зна ти јих

уго сти тељ ских
обје ка та у Шиду 

„Чубу ра“

Згра да сре ског погла вар ства Шид око 1900 годи не 
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ЖИВЕ ТИ НА СЕЛУ: БАЧИН ЦИ

Раки ћи зна ју како
Живе ти на селу за 

мно ге пред ста вља 
неку егзо тич ну при

чу, у коју се укла па ју свеж 
ваздух, здра ва хра на, мир, 
спо кој ство. То веро ват но из 
визу ре неког ко живи у вре
ви гра да, па тако зами шља 
живот у селу. Нарав но, они 
који живе на селу на прво 
место ста вља ју рад. И то 
муко тр пан!

За Петра Раки ћа (28), 
живот на селу је његов 
избор. Млад човек, који је 
завр шио за ауто ме ха ни ча
ра, иза брао је да се бави 
пољо при вре дом. У Бачин
ци ма је наста вио поро дич
ни посао узга ја ња сви ња. 
Како то већ бива на селу, у 
поро ди ци су живе ле чети ри 
гене ра ци је, а онда се Петар 
оса мо ста лио и купио кућу. 
Посао око сви ња и обра де 
земље (око 150 јута ра) је 
оста ло као да је у пита њу 
јед но газдин ство. Гаје куку
руз соју, жито, јечам, сун цо
крет. Ипак, фар ма сви ња 
је на првом месту, увек је 
у обо ри ма 500600 сви ња. 
Прво што нам Петар каже 
је оно што га нај ви ше и 
мучи. 

– Нисмо задо вољ ни 
ценом сви ња. Она вари ра, 
и кад се са 150 подиг не на 
160 дина ра за кило грам, то 
јако крат ко тра је, буду неких 
неде љу дана, па се мења ју. 
За мене би било добро да 
се одр же бар пола годи не, 
а тре ба ло би и уна пред да 

зна мо каква ће цена бити – 
исти че Петар.

Рад ни дан у поро ди
ци Ракић почи ње у седам 
часо ва, пије се јутар ња 
кафа, а потом сле ди хра
ње ње сви ња. Кад се завр

ши са тим послом, спре ма 
се меха ни за ци ја и иде се 
на њиву. 

– Увек има посла, а све 
ради мо сами, нема мо рад
ни ка. Сва ки дан по пет сати 
се морам посве ти ти сви

ња ма. Послед њих седам 
 осам годи на доби ја мо и 
суб вен ци је, сада се доби
ја 1.000 дина ра по брав цу. 
Овај рад се испла ти, али не 
раз у мем те кал ку ла ци је кад 
тре ба да се испла ти сељак. 
Мора се све ради ти, и сто
чар ство и сеја ње разних 
кул ту ра, а гори во је јако ску
по – при ча Петар.

Још у основ ној шко ли је 
заво лео све посло ве веза не 
за село, а како каже, деда 
му је још у шестом раз ре
ду давао да вози трак тор. 
Роди те љи су били про тив, 
али Петар је то волео. Раки
ћи су се бави ли и узго јем 
бико ва, сади ли пара дајз, 
да би пре 15 годи на поче ли 
да узга ја ју сви ње и  по завр
шет ку сред ње шко ле, све то 
је поста ло озбиљ ни је. 

Петар Ракић има тро је 
деце Мари ју(6), Павла(4) и 
Лен ку(1) , а како то обич но 
бива, иза сва ког успе шног 
мушкар ца је и јака жена, а 
то је супру га Ива на. 

Д. Попов

Петар Ракић има тро је деце Мари ју(6), Павла(4) и 
Лен ку(1) , а како то обич но бива, иза сва ког успе шног 
мушкар ца је и јака жена, а то је супру га Ива на

Поро ди ца Ракић

Фар ма сви ња
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БРАЧ НИ ПАР СТА НИ ШИЋ ИЗ ВИШЊИ ЋЕ ВА

Живот на селу 
има сво је пред но сти

Брач ни пар Бори слав и Тија на 
Ста ни шић из Вишњи ће ва један је 
од 30 брач них паро ва који су 

доби ли бес по врат на сред ства за купо
ви ну куће на селу. Вишњи ће во, као и 
већи на села у Срби ји, пра ти нега ти ван 
демо граф ски тренд, а опста нак села је 
немо гућ мла дих људи. У Вишњи ће ву 
има мно го пра зних и напу ште них кућа, 
махом за про да ју. Након што су се вен
ча ли 2015. годи не, Тија на и Бори слав 
су реши ли да живе одво је но од роди
те ља, а 2018. годи не су доби ли и ћер
ку Лен ку. Обо је рође ни у Вишњи ће ву, 
нису желе ли да се одво је од мира који 
им пру жа сео ска око ли на.

– Бори слав је радио у јед ној фир ми 
у Шиду, у том тре нут ку смо мисли ли да 
се пре се ли мо у Шид, али смо се на 
кра ју одлу чи ли да оста не мо овде, јер 
смо веза ни за Вишњи ће во. Ту су нам 
роди те љи, има мо свој мир. У гра ду је 

дру га чи је, живот је ужу р бан. На при
мер, овде имам и башту, у гра ду 
мораш све да купиш. Сма тра мо да је 
добро да наша ћер ка расте овде, окру
же на при ро дом. С дру ге стра не, ако 
жели мо да оде мо до гра да, бли зу нам 
је и Шид и Срем ска Митро ви ца, гово ри 
Тија на. 

Тија на наво ди да је за ћер ку Лен ку 
мно го боље да одра ста у при ро ди и у 
сео ском спо ко ју.

– Мислим да би нам мно го било 
теже у неком ста ну у гра ду. Посеб но са 
малим дете том. Овде Лен ка има сло
бо ду у дво ри шту, које изла зи тач но на 
реку Босут. У селу има мо игра ли ште, 
реку, каја ка шки клуб. Ваздух је леп ши, 
него у гра ду. Сигур но не бих издр жа ла 
да живим у ста ну, наво ди Тија на.

С обзи ром на то да Бори слав вози 
ками он и често није код куће, Тија на 
сма тра да је у том погле ду добра одлу

ка да оста ну у Вишњи ће ву, јер може да 
се осло ни на помоћ мај ке и све кр ве, 
које живе бли зу. 

Кућа у којој сада живи поро ди ца 
Ста ни шић је дуго чека ла свог вла сни
ка, па су откуп 2016. годи не Тија на и 
Бори слав дали депо зит. У међу вре ме
ну су сазна ли да могу да кон ку ри шу за 
бес по врат на сред ства за купо ви ну 
куће на селу, које доде љу је Покра јин
ска вла да. Међу тим, с обзи ром на то 
да кућа није била лега ли зо ва на 2017. 
годи не, Ста ни ши ћи су одби је ни на кон
кур су. Тек 2018. годи не са ком плет ном 
доку мен та ци јом доби ја ју мили он дина
ра од Покра јин ске вла де за откуп куће. 

– При ку пља ње доку мен та ци је је 
при лич но зах тев но. Сигур но тре ба 
1718 доку ме на та да се при ку пи и ове
ри, и то кошта сигур но око 100 евра. 
Међу тим, били смо упор ни и на кра ју 
се испла ти ло, наво ди Тија на. 

Тија на и Бори слав Ста ни шић са ћер ком Лен ком

Ми смо у јед ном
тре нут ку мисли ли да се 

пре се ли мо у Шид, али 
смо на кра ју одлу чи ли

да оста не мо овде,
јер смо веза ни за 

Вишњи ће во. Ту су нам 
роди те љи, има мо свој 

мир. У гра ду је
дру га чи је, живот је

ужу р бан. На при мер, 
овде имам и башту, у 

гра ду мораш све да 
купиш. Сма тра мо да је 

добро да наша
ћер ка расте овде,

окру же на при ро дом.
С дру ге стра не, ако

жели мо да оде мо до
гра да, бли зу нам је

и Шид и Митро ви ца,
каже Тија на
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Кућа коју су Тија на и Бори слав купи
ли је гра ђе на осам де се тих годи на и 
углав ном се изнајм љи ва ла. 

– Кућа има око сто мета ра ква драт
них, вели ко дво ри ште и башту. Цена је 
била 12.000 евра. Нарав но, она није 
била сре ђе на када смо је купи ли. Дво
ри ште је било доста запу ште но, мора
ли смо целу уну тра шњост да рено ви
ра мо и сре ди мо. Новац који смо доби
ли од Покра јин ске вла де смо иско ри
сти ли за рено ви ра ње и то нам је мно го 
зна чи ло да све радо ве при ве де мо 
кра ју и да може мо да има мо свој мир и 
кров над гла вом, каже Тија на. 

Брач ни пар Ста ни шић сма тра да су 
ова кве мере добар под сти цај за оста
нак мла дих у селу, па и у држа ви, али  
да је то само мали корак од све га што 
би и држа ва и дру штво могли да учи
не. 

– Било која бес по врат на сред ства су 
одлич на под сти цај на мера. Али, то на 
жалост, није довољ но. Не знам да ли 
држа ва чини све што може како би то 

зау ста ви ла. Али одла зак са села дуго 
тра је па се то не може ни реши ти пре
ко ноћи. Ми смо исто у јед ном тре нут ку 
раз ми шља ли да оде мо, али када смо 
доби ли Лен ку, одлу чи ли смо да оста
не мо. Неста бил на ситу а ци ја у држа ви, 
непо ве ре ње у држав не инсти ту ци је су 
неки од раз ло га због којих све више 
људи одла зи, гово ри Тија на. 

Тија на и Бори слав пла ни ра ју да се 

у будућ но сти баве и пољо при вре дом.
– За сада смо поса ди ли око 36 ста

ба ла лешни ка. Пла ни ра мо тиме да се 
бави мо у будућ но сти. Пра ти мо кон кур
се за мла де пољо при вред ни ке како 
бисмо купи ли земљу на којој бисмо 
могли да поса ди мо већи број ста ба ла. 
Бли зу нам је река Босут па је може мо 
иско ри сти ти за навод ња ва ње, гово ри 
Тија на.  З. Попо вић

Са доде ле уго во ра за сред ст ва за откуп куће у Покрајинској влади

Кућа поро ди це Ста ни шић

Двориште излази на Босут

(Про је кат „При че о ната ли те ту: Одр жи вом пољо при вре дом про тив беле куге“, суфи нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру,
јав но инфор ми са ње и одно се с вер ским зајед ни ца ма. Ста во ви изне ти у подр жа ном медиј ском про јек ту нужно не изра жа ва ју ста во ве

Покра јин ског секре та ри јата за кул ту ру, јав но инфор ми са ње и одно се с вер ским зајед ни ца ма који је доде лио сред ства.)
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ОВАН: Жели те да 
про ме ни те послов не 
окол но сти и не обра
ћа те пажњу на осо бу 

која вас зама ра кри ти зер ском 
при чом. Не може те сви ма да уго
ди те, али све што чини те са пози
тив ном тен ден ци јом оста вља 
добар ути сак на ваше сарад ни ке. 
Осло бо ди те се од неких емо тив
них коч ни ца у скла ду са лич ним 
потре ба ма, пока жи те добру вољу 
и упри ли чи те неку оми ље ну заба
ву у дво је. 

БИК: Нема раз ло га да 
се пове де те за 
лажним ути сци ма или 
да вас неко зава ра ва 

вели ким обе ћа њи ма. Про ве ра вај
те нове инфор ма ци је о послов
ним при ли ка ма и потру ди те се да 
зашти ти те сво је инте ре се. Уко ли
ко вас ири ти ра нечи је при су ство, 
сачу вај те при себ ност. Кон тро ли
ши те импул сив ну стра ну сво је 
при ро де. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Нема те 
довољ но стр пље ња 
за додат не оба ве зе, 
али посто је ситу а ци је 

које зах те ва ју кре а тив но раз ми
шља ње или фазу инку ба ци је. 
Важно је да на што бољи начин 
ускла ди те сво је жеље и могућ но
сти. Неко ко је изне на да ушао у 
ваш живот у вама побу ђу је емо
тив но инте ре со ва ње и добро рас
по ло же ње. 

РАК: Уко ли ко вас при
вла че иза зов не ситу а
ци је, потреб но је да 
при хва ти те одре ђе ни 

сте пен ризи ка у послов ним пре го
во ри ма. Поне кад блиц про ве ра 
може да зава ра, обра ти те пажњу 
на раз ли чи те комен та ре и на вре
ме затра жи те нечи ји савет. 
Сусрет са јед ном осо бом за вас 
пред ста вља емо тив ни врху нац, 
али на жалост тај врху нац брже 
ишче за ва него што бисте то желе
ли. 

ЛАВ: Само сте тре
нут но емо тив но осе
тљи ви. Буди те разум
ни, тре нут ни неу спех 

тре ба да вас моти ви ше на додат
ну упор ност или на жељу за пре
ва зи ла же њем лич них сла бо сти. 
Нечи ја пору ка може да се тума чи 
на раз ли чи те начи не, а за вас је 
исти ни то пре све га оно што вам је 
дра го да чује те. Важно је да што 
боље ускла ди те сво је мисли и 
осе ћа ња. 

ДЕВИ ЦА: Избе га вај те 
пре те ра но екс по ни ра
ње у дру штву сарад
ни ка. Нема потре бе 

да при ча те о ства ри ма које иза зи
ва ју нега тив ну реак ци ју, боље је 
да при хва ти те ком про ми сну вари
јан ту. Уоста лом, увек посто ји фак
тор про ме не и изне на ђе ња. Парт
нер се искре но тру ди, али не 
раз у ме нај бо ље све ваше иде је. 
Избе га вај те ситу а ци је које вас 
додат но зама ра ју. 

ВАГА: Изне на да уме
те да забли ста те у 
сусре ту са сарад ни ци
ма и да пону ди те неко 

нео бич но добро реше ње. Има те 
добре иде је и ста ло вам је да 
оства ри те зајед нич ке инте ре се. 
Спо соб ност доброг при ла го ђа ва
ња на раз ли чи те усло ве, је нужна 
за послов ни успех. Годи вам 
нечи ја пажња, тако да упи ја те 
сва ку реч коју изго ва ра бли ска 
осо ба. 

ШКОР ПИ ЈА: Не успе
ва те да пред ви ди те 
нечи ји одго вор на 
зада ту тему или да 

успо ста ви те добар однос са 
сарад ни ци ма. Нема раз ло га да се 
пона ша те пре ви ше раз ме тљи во, 
већ затра жи те нечи ју морал ну 
или мате ри јал ну подр шку. Парт
нер вешто игно ри ше ваше иде је, 
поку ша ва те да схва ти те зна че ње 
скри ве них моти ва. 

СТРЕ ЛАЦ: Уко ли ко се 
нала зи те у некој осе
тљи вој фази, пре пу
сти те сво јим сарад ни

ци ма да оба ве тежи или ком пли
ко ва ни ји део посла. Мора те има
ти добру про це ну, ко може да вас 
заме ни у одлу чу ју ћем тре нут ку и 
у важним пре го во ри ма. У љубав
ном живо ту, немој те дозво ли ти 
свом парт не ру хиро ви то пона ша
ње. Све има сво ју здра ву меру и 
гра ни цу. 

ЈАРАЦ: Тре нут но 
љубав и лич но задо
вољ ство не иду у 
зајед нич кој ком би на

ци ји. Потреб но је да се опре де ли
те за прак тич на реше ња. Иску
ство вас опо ми ње, да не тре ба 
веро ва ти осо би о којој ваши 
сарад ни ци гово ре више у нега
тив ном кон тек сту. При хва ти ли сте 
пасив ну уло гу у одно су пре ма 
воље ној осо би, уско ро ћете зажа
ли ти због сво јих лоших про це на. 

ВОДО ЛИ ЈА: Ком пли
ко ва на ситу а ци ја у 
којој се нала зи те про
из и ла зи из зајед нич

ког поку ша ја, да се напра ви пра
вил на део ба послов них и финан
сиј ских инте ре са. Нема потре бе 
да пона вља те при чу, која иза зи ва 
ново нера зу ме ва ње или оштро 
него до ва ње у кру гу сарад ни ка. 
Раз ми сли те на који начин тре ба 
да шар ми ра те и да одо бро во љи
те парт не ра. 

РИБЕ: Поку ша ва те да 
импре си о ни ра те око
ли ну сво јим пре по зна
тљи вим шар мом и 

раз ли чи тим спо соб но сти ма. Ипак, 
све што чини те под се ћа на кла
сич но пре у ве ли ча ва ње. Не успе
ва те да одре ди те сво је место или 
уло гу у послов ним пре го во ри ма. 
Нема раз ло га да кри ти ку је те бли
ску осо бу, боље је да озбиљ ни је 
ана ли зи ра те сво је пона ша ње као 
и про пи се које сте учи ни ли.

VREMEPLOV
31. јул

1941. Не мач ки мар шал Хер
ман Ге ринг дао је пи сме ну 
ди рек ти ву ше фу по ли ци је Рај
нхар ду Хај дри ху да са чи ни 
на црт пла на за ис тре бље ње 
европ ских Је вре ја („ко нач но 
ре ше ње“).
1944. Као пи лот са ве знич ког 
ави о на у Дру гом свет ском ра ту 
над Ме ди те ра ном је по ги нуо 
фран цу ски пи сац Ан то ан де 
Сент Ег зи пе ри, аутор „Ма лог 
прин ца“, јед не од нај чи та ни јих 
књи га у све ту

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

2. ав густ
1802. На по ле он Бо на пар та 
про гла шен за до жи вот ног кон
зу ла Фран цу ске, што му је 
да ло пра во да име ну је на след
ни ка. 
1903. У Ма ке до ни ји по чео 
Илин ден ски уста нак за осло бо
ђе ње од тур ске вла сти, то ком 
ког је ство ре на Кру шев ска 
ре пу бли ка. Ре пу бли ка се одр
жа ла 11 да на, уста нак угу шен у 
кр ви. 

3. ав густ
1778. У Ми ла ну је отво ре на 
опер ска ку ћа Ска ла, де ло 
ар хи тек те Ђу зе пеа Пјер ма ри
ни ја.
1858. Ен гле ски ис тра жи вач 
Џон Спик от крио је је зе ро Вик
то ри ја, из во ри ште ре ке Нил.

4. ав густ
1995. Хр ват ска вој ска, у опе ра
ци ји „Олу ја“, ушла у Ре пу бли ку 
Срп ску Кра ји ну, зо ну под 
за шти том Ује ди ње них на ци ја. 
Око 250.000 Ср ба на пу сти ло 
до мо ве и кре ну ло пре ма Бо сни 
и Ју го сла ви ји, у нај ве ћем из бе
глич ком та ла су у Евро пи од 
Дру гог свет ског ра та.

5. ав густ
1716. Аустриј ски принц Еуген 
Са вој ски са ар ми јом од 40.000 
вој ни ка у би ци код Пе тро ва ра
ди на на нео те жак по раз тур ској 
вој сци од 150.000 љу ди под 
ко ман дом Дар на да Алипа ше. 
У би ци по ги ну ло око 30.000 
тур ских вој ни ка. Го ди ну да на 
ка сни је Еуген Са вој ски осво јио 
Бе о град, ко ји је остао под 
аустриј ском вла шћу до 1739. 

6. ав густ
1807. Срп ски про све ти тељ 
До си теј Об ра до вић пре шао из 
Зе му на у уста нич ку Ср би ју, где 
је као пр ви Ка ра ђор ђев ми ни
стар про све те остао до кра ја 
жи во та, 1811. 
1890. У њу јор шком за тво ру 
„Обурн” по гу бљен уби ца Ви ли
јам Ке млер. То је би ло пр во 
из вр ше ње смрт не ка зне на 
елек трич ној сто ли ци. 

HOROSKOP

Сре да, 31. (18) јул  
Све ти муче ник Еми ли јан; Све ти 
муче ник Јакинт

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

Петак, 2. август (20. јул)  
Све ти про рок Или ја – Илин дан; 
Све ти Или ја Гру зиј ски

Субо та, 3. август (21. јул)  
Све ти про рок Језе киљ

Неде ља, 4. август (22. јул)  
Све та Мари ја Маг да ле на – Бла
га Мари ја
Поне де љак, 5. август (23. јул)  
Све ти муче ни ци Тро фим, Тео
фил и дру ги с њима

Уто рак, 6. август (24. јул)  
Св. вел муч. Хри сти на; Преп. 
Поли карп Печер ски; Св. муч. 
Пре би ло вач ки и Доњо хер це го
вач ки

Crkveni
kalendar

• Кад умреш, ти не знаш 
да си умро и није ти 
тешко. Тешко је дру ги ма. 
Исто је и кад си глуп.
• Свад ба без туче није 
свад ба, рече мла да и 
опа ли шамар све кр ви.
• Купи ћу ти диги трон да 
више не рачу наш на 
мене!

Крем чор ба
од тикви ца

Састој ци: 400 гра ма тикви це, 2 
деци ли тра пуно ма сног кра вљег 
мле ка, каши ка масла ца, каши ка 
белог пше нич ног бра шна, каши ка 
и по сец ка ног пер шу на, 100 гра ма 
кисе ле павла ке, осам деци ли та
ра, каши ка меша ви не сувих зачи
на.

При пре ма: Очи шће не и усит
ње не тикви це ста ви те у посу ду и 
пре лиј те са седам деци ли та ра 
воде. Кувај те 10 мину та да лага но 
кљу ча. Додај те мле ко и маслац и 
кувај те пет мину та. Ски ни те с 
ватре и измик сај те. Бра шно изме
шај те с деци ли тром воде и додај
те у супу. Зачи ни те меша ви ном 
сувих зачи на и павла ком и оста
ви те да кува три до пет мину та. 
Ски ни те с ватре и додај те пер
шун.
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ФК РАД НИЧ КИ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Да мла ди буду осло нац клу ба

Рад нич ки је
у грче ви тој бор би 

успео да избо ри 
опста нак у Срп ској 

лиги Вој во ди не.
Ситу а ци ја се

ста би ли зо ва ла,
усло ви за игру

и тре нинг су иде ал ни, 
а овог лета Рад нич ки 

је обра до вао сво је 
нави ја че дово ђе њем 

звуч ног име на на 
место првог тре не ра. 

Реч је о Нена ду
Кова че ви ћу,

нека да шњем капи те ну 
Црве не Зве зде

и фран цу ског
Лан са, чије ће

интер на ци о нал но 
иску ство мно го

зна чи ти за мла ду
еки пу клу ба из Хесне

Пола ко се захук та ва ју при пре
ме фуд бал ских клу бо ва за 
пред сто је ћу сезо ну. И док нај

бо љи срп ски клу бо ви крче пут ка 
Евро пи, ови мањи, у нижим лига
ма, бру се фор му и при пре ма ју се за 
првен ство.

Фуд бал ски клуб Рад нич ки из 
Срем ске Митро ви це је про шао кроз 
тур бу лент ни пери од и сада се људи 
у клу бу нада ју да ће брод усме ри ти 
ка мир ни јим вода ма. Акту ел на упра
ва на челу са Воји сла вом Врањ ко
ви ћем је пре у зе ла клуб у сеп тем бру 
про шле годи не. Ситу а ци ја није била 
нима ло лака. Вели ки број тре не ра 
се про ше тао кроз клуб у послед њих 
неко ли ко годи на, док ситу а ци ја са 
играч ким кадром није била ништа 
боља.

Ипак, Рад нич ки је у грче ви тој бор
би успео да избо ри опста нак у Срп
ској лиги Вој во ди на. Ситу а ци ја се 
ста би ли зо ва ла, усло ви за игру и 
тре нинг су иде ал ни, а овог лета Рад
нич ки је обра до вао сво је нави ја че 
дово ђе њем звуч ног име на на место 
првог тре не ра. Реч је о Нена ду 
Кова че ви ћу, нека да шњем капи те ну 
Црве не Зве зде и фран цу ског Лан са, 
чије ће интер на ци о нал но иску ство 
мно го зна чи ти за мла ду еки пу клу ба 
из Хесне.

Еки па М нови на је у раз го во ру са 
пред сед ни ком клу ба, Воји сла вом 
Врањ ко ви ћем пре по зна ла енту зи
ја зам и жељу да се помог не клу бу 
који је био пола зна тач ка у кари
је ри за мно ге игра че, укљу чу ју ћи 

и њега. Прве фуд бал ске кора ке је 
учио у пио ни ри ма Рад нич ког. Мно
ги се са сетом сећа ју вре ме на када 
су са митро вач ким клин ци ма ради
ли Сте ва Крпица, Дими три је Сте
ран ко, Јоца Мат ко вић, Талир... У та 
беза зле на вре ме на, ако си желео да 
поч неш да тре ни раш фуд бал, све 
што је било потреб но је да доне сеш 
крште ни цу и две сли ке и да се поја
виш на тре нин гу.

Врањ ко вић је кари је ру наста вио 
у Сре му, затим је усле дио пре ла зак 
у Оби лић, да би добар део кари је
ре про вео у Руму ни ји. На кра ју се 
обрео и у Супер лиги Срби је. Нема 

Воји слав Врањ ко вић



3731. JUL 2019.   M NOVINE

сум ње, иску ство које му сва ка ко 
може помо ћи у послу који тре нут но 
оба вља. 

У раз го во ру са пред сед ни ком јед
ног тре ће ли га ша, пита ње које се 
неми нов но наме ће је: Како задр жа
ти игра че на оку пу и спре чи ти рани 
одла зак мла дих узда ни ца клу ба? То 
је про блем који мучи мно ге клу бо ве 
у овом ран гу так ми че ња. Рад нич ки 
није изу зе так.

– Фуд бал ски пут је трно вит. Оно 
што сам при ме тио је, да у дана шње 
вре ме мно ги мла ди игра чи, када 
наи ђу на нај ма њу пре пре ку, ула зе у 
суко бе са окру же њем или чак оду
ста ну од фуд ба ла. Наш циљ је да 
ство ри мо јаку базу игра ча, почев
ши од пио ни ра. Акце нат ста вља мо 
на еду ка ци ју и жели мо да играч са 
напу ње них 18 годи на зна шта хоће. 
Има ли смо непри јат но иску ство са 
поје ди ним игра чи ма који су напу сти
ли клуб у врло незгод но вре ме. Ради 
се о мла дим мом ци ма који су има ли 
сти пен ди ју. У те људе је неко уло
жио, Град је дао новац за те сти пен
ди је, међу тим, клуб није могао да их 
задр жи – каже Врањ ко вић.

За успех сва ког клу ба потреб на је 
и вели ка подр шка нави ја ча. Ко је бар 
јед ном био на фуд бал ској утак ми ци, 
посеб но у нижем ран гу так ми че ња, 
зна коли ку раз ли ку може да напра
ви добра атмос фе ра на ста ди о ну. У 
послед ње вре ме, све је мање гле
да ла ца на фуд бал ским ста ди о ни ма. 
Ипак, три би не ста ди о на у Хесни су 
биле пуне на недав ној при прем ној 
утак ми ци про тив Хај ду ка из Диво ша.

– Углав ном се при ча врти око тога 
да на тере ну нема деце из Митро
ви це. Ја бих при хва тио ту кри ви цу 
на себе да је од мог дола ска про
шло пет годи на. Жели мо да ство ри
мо добру осно ву сачи ње ну од игра
ча из Митро ви це и око ли не, али то 
је посао који се не може завр ши ти 
пре ко ноћи. Доста игра ча са лока
ла је напу сти ло клуб када је било 
нај те же. Оти шли су због незнат но 
већих пла та у нижи ранг так ми че ња. 
Ако мене пита те, то је погре шан пут. 
Боље је игра ти тре ћу лигу, па макар 
и за мање нов ца, него таво ри ти у 

нижим лига ма где нема про сто ра за 
напре дак у кари је ри – твр ди Врањ
ко вић.

Пред сед ник клу ба из Хесне дода
је:

– Иста као бих поно во вели ки зна чај 
рада са мла дим селек ци ја ма. Наш 
клуб је на путу ка ста би ли за ци ји. Ми 
има мо децу 20012002. годи ште и 
све ћемо им пру жи ти да за неко ли ко 
годи на поста ну прво тим ци. Али тре
ба ју нам они, а не њихо ви роди те љи 

са сво јим често погре шним саве ти
ма. Гене рал но, вели ки је про блем 
упли та ње роди те ља у сва ки аспект 
фуд бал ског раз во ја мла дих игра ча. 
Они тре ба да им буду стуб, осло нац 
и ветар у леђа, али нажа лост, мно ги 
погре шно схва та ју сво ју уло гу. Зато 
се често и деша ва да мла ди игра чи 
одла зе на наго вор роди те ља у неке 
мање сре ди не, где им разни мена
џе ри дају нере ал на обе ћа ња.

Ина че, наше мла ђе селек ци је 
игра ју Ква ли тет ну лигу Вој во ди не. 
Деца има ју све усло ве да се так ми
че у јед ној јакој и кон ку рент ној лиги.  
Град им је обез бе дио нај бо љу могу
ћу опре му, и што се усло ва тиче, 
мислим да су дале ко изнад тре ће ли
га шких. Клуб је зимус ишао први пут 
на при пре ме после мно го вре ме на. 
Овог лета смо оста ли у свом гра ду 
због крат ког пери о да који смо има
ли на рас по ла га њу, али и због дола
ска новог тре не ра и упо зна ва ња са 
еки пом. На зим ске при пре ме ћемо 
сигур но поно во ићи – наво ди Воји
слав Врањ ко вић, пред сед ник Рад
нич ког из Срем ске Митро ви це.

Тре нер Хесне ра ца, Ненад Кова че
вић је при ву као вели ку пажњу сво
јим дола ском у клуб. Звуч но име које 
ће, нада ју се у клу бу, при ву ћи и већи 
број љуби те ља фуд ба ла да дођу на 
ста ди он. На пита ње о првим ути сци
ма о Срем ској Митро ви ци и клу бу у 
који је дошао, Кова че вић има само 
речи хва ле.

– Још нисам сти гао да упо знам 
град, али чуо сам све нај леп ше. 
Фоку си ран сам тре нут но на терен, 
а уско ро ћу да про на ђем стан па 
ће бити при ли ке и да у познам град 
на Сави. Што се тиче клу ба, све је 
пози тив но и она ко како сам чуо. Оно 
што је нај бит ни је, добри су усло
ви за рад, помоћ ни терен, опре ма, 
свла чи о ни це. Све је како тре ба. На 
почет ку при пре ма смо има ли про
блем са нешто мањим фон дом игра
ча, али се ситу а ци ја попра ви ла. Све 
у све му, има мо вре ме на да се добро 
спре ми мо за сезо ну. Већ смо се сви 
добро упо зна ли, игра чи пола ко упо
зна ју начин на који ја радим, шта 
тра жим од њих а колек тив је за сва
ку похва лу – каже Кова че вић.

Нова сезо на у Срп ској лиги Вој
во ди не уско ро почи ње, а оно што је 
сва ка ко нај по треб ни је Рад нич ком је 
пун ста ди он у Хесни и добар фуд
бал. Деша ва ња у клу бу нам наго
ве шта ва ју такав сце на рио. Ина че, 
посто је инди ци је да ће Рад нич ки у 
ско ри јој будућ но сти доби ти и нов 
ста ди он на којем ће сво је утак ми це 
моћи да игра ју и мла де репре зен та
тив не селек ци је. Сва ка ко вест која 
охра бру је и обе ћа ва све тлу будућ
ност ове митро вач ке фуд бал ске 
инсти ту ци је.  

С. Крсма но вић 

После све га што се деси ло са Сре
мом као нај ве ћим митро вач ким клу
бом, Рад нич ки је добио епи тет град
ског клу ба. Као и увек, поста вља се 
пита ње финан си ра ња клу ба. Чиње ни
ца је да је сва ком клу бу који тежи ка 
висо ким циље ви ма потре бан јак спон
зор.

– Клуб се у нај ве ћој мери финан си ра 
од стра не Гра да. Хтео бих да нагла сим 
и уло гу мини стра Бра ни сла ва Неди мо
ви ћа и њего во зала га ње. Да није тог 
чове ка, фуд бал ска лоп та се веро ват но 

не би котр ља ла овим тере ни ма. Са 
дру ге стра не раз у мем и да Град пома
же коли ко може. У прет ход ном пери о
ду, паре су се дава ле, а ништа се није 
деша ва ло. Жели мо да про бу ди мо 
људе који подр жа ва ју овај клуб и да он 
поч не да расте. Неће нико уло жи ти 
новац у клуб који се сва ке годи не бори 
за опста нак. Ове сезо не циљ нам је да 
буде мо у гор њој поло ви ни табе ле и да 
поста не мо ста би лан тре ће ли гаш. То је 
пола зна осно ва за даљи раст клу ба – 
каже пред сед ник Рад нич ког.

Ненад Кова че вић нам је кроз сво ју 
играч ку кари је ру остао у сећа њу као 
вели ки борац који је оста вљао срце 
на тере ну. Пита ли смо га коли ко је 
његов тре нер ски при ступ игри раз ли
чит од играч ког.

– Бор ба на тере ну је састав ни део 
игре, али ја волим да моја еки па игра 
фуд бал. У овој лиги тре ба да се игра 
фуд бал. Трча ње ти ипак тре ба да би 
пока зао нешто лепо, али ако тре ба 
да бирам, иза брао бих лепо ту – завр
ша ва тре нер Рад нич ког, Ненад Кова
че вић.

Подр шка клу бу

Оста вљао 
срце на тере ну

Ненад Кова че вић
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Лабу до ва песма
на „Ла Бом бо ње ри“

Про кле ти Кине зи
Пола ко се заку ва ва у ква ли фи ка ци

ја ма за европ ска фуд бал ска так ми че
ња. Црве на Зве зда, Пар ти зан и Чука
рич ки бра не част нашег фуд ба ла у 
Евро пи. И док вечити, чини се, има ју 
лак зада так у овом колу, Чука ће се 
поште но наму чи ти про тив Мол деа.

Пра ва зеза почи ње сле де ћег кола 
када ће и Зве зда и Пар ти зан (уко ли ко 
про ђу ову рун ду) ићи на неке мно го 
озбиљ ни је клу бо ве. Као и сва ке годи
не, очи нави ја ча ће бити упр те у упра
ве клу бо ва и њихо ве поте зе. Моли ће 
бога редом сви да нај бо љи играч не 
запа ли у неку Кину или Дубаи, али 
јеби га, што кажу, сва ко има сво ју цену. 
Све чешће виђа мо како мла ди игра чи 
одла зе у ино стран ство а да публи ка у 
Срби ји није сти гла поште но ни да их 
види на нашим тере ни ма. Послед њи 
при мер је мали Јове љић из Зве зде 
који је оти шао у Ајн трахт. Тре нер јези
вог име на, Адолф Хитер га је одмах 
бацио у ватру, а овај није знао шта ће 
па је спа ко вао гол. Сада сви зве зда
ши у Срби ји гле да ју и раз ми шља ју да 
ли је могу ће да тај деч ко није сти гао 
ни јед ну сезо ну к’о чо’ек да одра ди у 
свом матич ном клу бу. Да ли је могу ће 
да су га одмах, чим је пока зао тале
нат, ува ли ли пре ко? Нажа лост, то је 
наша реал ност.

Ипак, ситу а ци ја са срп ским клу бо

ви ма у Евро пи је у послед њих неко ли
ко годи на боља, па би испа да ње свих 
наших клу бо ва из Евро пе већ у ква ли
фи ка ци ја ма било изне на ђе ње. Или 
можда не би?

Чиста егзо ти ка
Вест која је про шле неде ље оби

шла фуд бал ски свет је, да ита ли јан
ска леген да Дани је ле Де Роси наста
вља кари је ру у Арген ти ни. Пот пи сао 
је уго вор са Боком Јуни орс на осам 
месе ци, вре дан пола мили о на евра.  
Човек је, поред Тоти ја, нај ве ћа леген
да клу ба из Рима. Забе ле жио је 616 
насту па, 63 гола и 54 аси стен ци је. За 
наци о нал ну селек ци ју је оди грао 117 
утак ми ца и био свет ски првак.

Не знам шта га је нагна ло да запа
ли у  Јужну Аме ри ку, али мора те при
зна ти да је овај потез чиста егзо ти ка. 
Могао је лага но да се пен зи о ни ше и 
захва ли сви ма на сарад њи. Уме сто 
тога, оти шао је да осе ти лудач ку 
атмос фе ру на леген дар ној ЛаБомбо
њери,и уђе у дру штво јед ног Мара до
не, Рикел меа и Теве за. Потез за сва ку 
похва лу.

Оста је само неја сно зашто га је 
Рома пусти ла да оде. Овде не при чам 
о њего вим тре нут ним могућ но сти ма и 
о томе коли ко би у 35. годи ни могао 
да допри не се сво јој еки пи. При чам о 
томе да је морао да се пен зи о ни ше у 

клу бу у којем је про вео чита ву сво ју 
кари је ру. Толи ко је ваљ да заслу жио 
после 19 годи на које је про вео у клу
бу. Мало ли је?

Машта може сва шта
Свет ско првен ство у кошар ци нам 

се пола ко при бли жа ва. Рано је још за 
еуфо ри ју и ишче ки ва ње, али се ту и 
тамо пот кра де у меди ји ма нека вест 
веза на за тур нир који почи ње кра јем 
авгу ста у Кини. Мислим да нисам 
једи ни који жељ но ишче ку је овај дога
ђај, а машту ми рас па љу ју вести које 
сти жу пре ко баре.

Наи ме, зве зде аме рич ке кошар ке 
редом отка зу ју сво је уче шће на Свет
ском. Отка за ло их је до сада чак 10, а 
послед њи који је то ура дио је Пол 
Мил сап, саи грач нашег Јоки ћа. Међу 
звуч ни јим име ни ма која неће игра ти 
су Хар ден, Деј вис, Лав…

Знам да би ми сада неко рекао: Не
ложисебудало , али мислим да мно
ги када виде ова кве вести поми сле да 
зла то на Свет ском првен ству и није 
тако немо гу ћа миси ја. Исти на, Аме ри 
има ју игра ча да би могли три тима да 
поша љу и да сва ки буде јед на ко кон
ку рен тан, али сва ка ко није исто игра
ти про тив неког тамо клин ца који је 
тек дру га годи на у НБА, и игра ти про
тив лудог брадоње који као од шале 
може да ти спа ку је 50 коше ва.

Данијеле Де Роси
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НАЈЈАЧИ ЉУДИ СВЕТА У ИНЂИ ЈИ 

Померање граница издржљивости
У субо ту, 26. тјула у цен тру Инђи је 

одр жа но је „Strong man Cham pi
ons Lea gue“, нај а трак тив ни је так

ми че ње нај ја чих људи све та. У Инђи ји 
су бора ви ли пред став ни ци више од 
10 зема ља све та међу који ма су били 
так ми ча ри из САД, Вели ке Бри та ни је, 
Холан ди је, Есто ни је и Мађар ске. 

Нашу земљу су пред ста вља ли Немо 
Тасић, који је на наци о нал ном так ми че
њу Аустри је осво јио прво место и Вла
ди мир Була то вић из Кикин де, мла да 
нада у овом спор ту. 

Тре ћи пут се так ми чим у „Strong
man Cham pi ons Lea gue“, која је нај бо
ље орга ни зо ва на лига на целом све ту. 
Поку ша ћу да дам свој мак си мум овај 
пут и да оства рим што бољи резул тат, 
рекао је Була то вић пре почет ка самог 
так ми че ња у цен тру Инђи је.

Так ми ча ри су се пред ста ви ли у пет 
дисци пли на: Log lift, Truck pull, Far mers 
walk, Atlas sto nes, Dead lift car. Одно сно, 
так ми чи ли су се у вучи су ками о на од 
20 тона, трка ли су се носе ћи рам тежак 
400 кило гра ма и поди за ли ауто мо би ле. 
На тај начин су так ми ча ри демон стри
ра ли коли ко су при пре мље ни и како је 
пра вил ном вежбом и посеб ним начи
ном живо та  могу ће поме ри ти људ ске 

гра ни це у сна зи и издр жљи во сти.  
Како је иста као Нема ња Мило је вић, 

шеф Каби не та пред сед ни ка Општи не 
Инђи ја, за ту локал ну само у пра ву је 
вели ка част што су има ли при ли ку да 
орга ни зу ју јед но тако вели ко и гле да но 
так ми че ње попут „Strong man Cham pi
ons Lea gue“.

 Пре ма зва нич ним истра жи ва њи ма, 
так ми че ње нај ја чих људи у све ту пра

ти пре ко 200 мили о на гле да ла ца. Наш 
град је јед на од укуп но 16 лока ци ја које 
су ода бра не за  одр жа ва ње так ми че ња, 
која се током годи не одр жа ва ју у раз ли
чи тим држа ва ма, на чети ри до пет кон
ти не на та.Тако су Инђи ја, али и Срби ја, 
осим изу зет но атрак тив не мани фе ста
ци је за публи ку, доби ли и про мо ци ју 
на нај ви шем свет ском нивоу, рекао је 
Мило је вић. М.Ђ.

Нај ја чи људи све та у цен тру Инђи је

У ПЕЋИН ЦИ МА ОДР ЖАН ИЗБОР ЗА МИС СРЕ МА

Најлепша Ива на Бог да нов ски
Нова Мис Сре ма иза бра на је 25. 

јула у Пећин ци ма, а ову ласка ву 
титу лу поне ла је Ива на Бог да нов

ски, која је као награ ду доби ла и сти пен
ди ју за шко ло ва ње на Про џект менаџ
мент коле џу (Pro ject mana ge ment col le
ge) . На зва нич ном полу фи на лу избо ра 
за Мис Срби је, одр жа ном у хоте лу Кри
стал, титу лу прве пра ти ље осво ји ла је 
Јова на Лиша нин која се те вече ри оки ти
ла и лен том Мис шар ма. Дру га пра ти ља 
је Јова на Радој чић, а Мис фото ген чно
сти је Ђур ђи на Радо вац. Нова Мис Сре

ма је рекла да није оче ки ва ла титу лу.
– Све девој ке су биле фено ме нал не и 

веру јем да је жири ју било тешко да 
одлу чи која девој ка тре ба да буде Мис 
Сре ма. Оста ле девој ке ника ко не тре ба 
да оду ста ју, јер и њих оче ку је титу ла јед
ног дана, изја ви ла је Ива на Бог да нов
ски.

Међу чла но ви ма жири ја били су и 
заме ник пред сед ни ка општи не Пећин ци 
Зоран Вој кић и дирек тор ка Тури стич ке 
орга ни за ци је општи не Пећин ци Љуби ца 
Бошко вић, као и гости из Руси је – гра до

на чел ник Вели ког Росто ва Андреј Лос и 
Ната ли ја Шати љи на.

– Општи на Пећин ци је позна та као 
један од цен та ра при вред ног и инду
стриј ског раз во ја. Поно сан сам што смо 
вече рас били и цен тар лепо те Сре ма, 
изја вио је Вој кић.

Орга ни за ци ја овог дога ђа ја је при па ло 
Мар ку Пучи ја ше ви ћу, вла сни ку мод ног 
брен да Дај монд вик то ри (Dimond Vic
tory), у чијим су се моде ли ма из мод не 
колек ци је Саха ра так ми чар ке те вече ри 
пред ста ви ле жири ју и публи ци.

У жири ју су били Зоран Вој кић и Андреј Лосов (гра до на чел ник Вели ког Росто ва)


