
NOVINE
SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK •GODINA XIX

28. AVGUST 2019. • BROJ 923 • CENA 50 DINARAM
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 

ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМ-ГАС“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Телефони: 022/610-069, 624-657, 621-065
Факс: 022/610-070

Дежурна служба: 064/8894-580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

www.sremgas.rsE-mail: o�  ce@sremgas.rs

Aktuelne informacije iz Srema
na portalu M novine

www.m-novine.com

TRE]I RUMSKI 
POLUMARATON:
Pobednik 
Kenijac
Henri Kemboi

Sve~ano otvoren
tr`ni centar

Ф
от

о:
 Б

ра
ни

сл
ав

 Т
уц

ак
ов

ић

VELIKA FE[TA U SREMSKOJ MITROVICI:

Volonteri iz
10 zemaqa ~iste 

Obedsku baru



328. AVGUST 2019.     M NOVINE

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3 
(497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni 
nedeqnik / odgovorni urednik Svetlana Cucani}. 
- God. 1, br. 1 (2001) -  . – Sremska Mitrovica : 
СРЕМ МЕДИА МЦВ,
2001-.-Ilustr.: 30 cm
Nedeqno. ISSN 1451-8597 COBISS.SR-ID 
165382407

 * Osni va~ i iz da va~ NIP “СРЕМ МЕДИА МЦВ” d.o.o Srem ska Mi tro vi ca, 
Kraqa Petra Prvog 5a. Od go vor ni ured nik Sve tla na Cu ca ni} * te le fon /

faks 022/ 611-556  * e-mail: redakcija@m-novine.com * te ku }i ra ~un: 160-15283-11, Banka Inteza, fi li ja la 
Srem ska Mi tro vi ca  *  ce na pri mer ka 50 di na ra. Go di {wa pret pla ta 2.600 di na ra, po lu go di {wa 1.300 
di na ra, tro me se~ na 650 * [tam pa: [tam pa ri ja Fo rum, Voj vo de Mi {i }a br. 1, No vi Sad * Ne na ru ~e ni 
tek sto vi i fo to gra fi je se ne vra }a ju.

УВОДНИК

Овај шла гворт из чуве не песми це 
Бије лог дуг ме та тра је мно го дуже 
него пери од од кад је  народ ну  

мили ци ју заме ни ла држа во твор но стра
нач ка поли ци ја. (мислим да је сти хо ве 
напи сао Душко Три фу но вић). И руку на 
срце, мно го је дело твор ни ја. Можда зато 
још увек волим Гора на Бре го ви ћа; човек је 
у све му и сва че му умео да нађе оно што 
пред ста вља дру штве ну уло гу. 

Елем, посао мили ци је оду век је био да 
тре ни ра стро го ћу и то је било оче ки ва но и 
пожељ но чак. Наро чи то у сфе ри оног дела 
мили ци је/поли ци је чији је посао бавље ње 
без бед но шћу у сао бра ћа ју.

Данас је по том пита њу ситу а ци ја више 
него озбиљ на. Јед ан интернет портал твр
ди да у Срби ји недељ но смрт но стра да 
девет осо ба, одно сно да нам је и по 100 
људи гинуло на путе ви ма за два месе ца.

То је вели ки број живо та (толи ко људи 
гине у рато ви ма), али то не зна чи да су 
казне за пре бр зу вожњу, или вожњу под 
ути ца јем алко хо ла увек аде кват не. И поли
циј ски офи ци ри и сами поли цај ци се сла жу 
да се свест наро да не може пости ћи 
„лепим речи ма“, већ искљу чи во казне ном 
поли ти ком, наро чи то када се узме у обзир 
коли чи на коруп ци је и намер но оду го вла че
ње суд ских про це са, уме сто да почи ни лац 
по хит ном поступ ку иде у затвор. 

Посеб на при ча су пре сре та чи који се 
вози ка ју у ску пим коли ма, углав ном по 
Бео гра ду и Новом Саду, где напла ћу ју по 
пола казне за неве зи ва ње поја са и слич
но, док им на Ибар ској маги стра ли сло
бод но вршља ју вози ла са озбиљ ним сао
бра ћај ним про пу сти ма. Да не гово ри мо о 
вози ли ма чија је потро шња гори ва под 
над зо ром и који само глу ме поли ци ју у 
поку ша ју. 

Што се тиче ком ши ја из Хрват ске, 
они су нави кли на ошљар ски  
однос слу жби  пре ма воза чи ма, 

све до недав но када су били при ну ђе ни да 
доне кле ускла де сво ју казне ну поли ти ку 
са Европ ском уни јом. Мисли мо ми о „бра
ћи“ Хрва ти ма и ово и оно, посеб но о одно
су пре ма уста штву, Кни ну, Томп со ну и 
слич ним ства ри ма. Али ову ствар не 
може мо да пре ви ди мо. Није да су срећ ни 
због тога што су им казне за сао бра ћај не 
пре кр ша је неко ли ко пута веће него наше 
(њихо ви воза чи реа гу ју исто као и наши), 
али вре ме ће након све оп ште буке и беса, 
пока за ти да ли се више испла ти бити при
сто јан и жив у сао бра ћа ју, или бити бахат 
и пла ћа ти  казне које се мере месеч ним 
пла та ма, уз ризик да неко оста не без гла
ве. 

Не, брже од живо та, што каже она дру га 
песми ца!

Милиција
тренирастрогоћуPi{e:

Vladimir ]osi}
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СВЕЧАНООТВАРЕНТРЖНИЦЕНТАРУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

200новихраднихместа
У четвр так 22. авгу ста све ча но је 

отво рен Стоп шоп ритејл парк. То 
је десе ти ритејл парк који је ком

па ни ја „Имо фи нанц“ (IMMO FI NANZ) 
отво ри ла у Срби ји. Овај тржни цен тар 
обу хва та повр ши ну од 7000 ква драт
них мета ра мало про дај ног про сто ра, 
има 309 пар кинг места, 22 дома ћа 
и стра на брен да, а у ритејл пар ку је 

запо сле но око 200 рад ни ка. Све ча ном 
отва ра њу је при су ство вао нека да шњи 
гра до на чел ник Срем ске Митро ви це 
и сада шњи мини стар пољо при вре де 
Бра ни слав Неди мо вић и амба са дор 
Аустри је. Неди мо вић је овом при ли ком 
иста као да је Срем ска Митро ви ца град 
који се брзо раз ви ја, али и под се тио да 
29. Новем бар, насе ље у ком се нала зи 

ритејл парк, сада изгле да пот пу но дру
га чи је, модер но и савре ме ни је.

– Мислим да отва ра ње ова квог јед
ног ритејл пар ка пока зу је да је Митро
ви ца град који је спре ман да се раз
ви ја и иде напред . Ово је данас град, 
чија је неза по сле ност сада испод пет 
посто. Могу да кажем да је Митро ви
ца спрем на да у наред них пет до десет 

ЈошкоПитешаБраниславНедимовић

Свечанопресецањеврпце

НиколаусЛотероти
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годи на пот пу но импле мен ти ра ста но
ви шта која вла да ју у нашем окру же њу 
и Евро пи, и поста не један од гра до ва 
– лиде ра у Срби ји, рекао је Неди мо вић 
и под се тио да је Митро ви ца још пре 10 
годи на доби ла награ ду „Фај неншл тај
мса“. 

Тако ђе, он је овом при ли ком наја
вио да ће се поред Стоп шопа сле де ће 
годи не гра ди ти ста ди он пре ма стан
дар ди ма Европ ске фуд бал ске асо ци ја
ци је, али да ће се гра ди ти и на кеју, како 
више не би било боја зни од попла ва.

Амба са дор Аустри је Нико ла ус Лоте
ро ти је изра зио задо вољ ство што је 
још јед на аустриј ска ком па ни ја инве
сти ра ла у Срби ју. 

– Чести там Срем ској Митро ви ци 
и ком па ни ји „Имо фи нанц“. Надам се 
да ће ова инве сти ци ја бити од вели
ке кори сти гра ђа ни ма, и Митро ви ци и 
„Имо фи нан цу“. Аустри ја је у послед
њих годи на један од нај ве ћих инве сти
то ра у Срби ји. Има мо 400 ком па ни ја у 
Срби ји које запо шља ва ју 18.000 рад ни
ка, а аустриј ски инве сти то ри су изу зет
но поу зда ни, изја вио је Лоте ро ти.

Мена џер опе ра ци ја ком па ни је „Имо
фи нанц“ за Срби ју Јошко Пите ша 
је  иста као да је изград њом 10. Стоп 
шопа ова ком па ни ја испу ни ла свој циљ 
поста вљен на отва ра њу првог Стоп 
шопа у Чач ку. 

 – Отва ра њем овог десе тог Стоп 
шопа, „Имо фи нанц“ пока зу је да се 
држи сво јих обе ћа ња и да смо дошли 
у Срби ју с наме ром да ту и оста не мо. 
Пози вам све гра ђа не Митро ви це и око
ли не дођу добро се заба ве, али купу ју 
по при сту пач ним цена ма.  Захва љу јем 
се на помо ћи који смо доби ли првог 
дана од локал них вла сти када смо 
дошли у Срем ску Митро ви цу па све 
до реа ли за ци је про јек та, свим нашим 
парт не ри ма који су били с нама на 

овом про јек ту у послед њих шест месе
ци, рекао је Пите ша.

Огњен Кисин, извр шни дирек тор 
Кон струк тор гру пе, која је била гене
рал ни извођач радо ва, све ча но је 
уру чио кључ Стоп шопа дирек то ри ма 
ком па ни је „Имо фи нанц“. Врп цу су све
ча но пре се кли гра до на чел ник Срем
ске Митро ви це Вла ди мир Сана дер, 

амба са дор Аустри је Нико ла ус Лотер
ман, мини стар пољо при вре де Бра ни
слав Неди мо вић, као и пред став ни ци 
Имо фи нан ца. Након тога, оку пље ни 
гра ђа ни су могли да ужи ва ју у кон цер
ту „Тро пи ко бен да“ и „Баја ге и инструк
то ра“.

З.Поповић
Фото:Б.Туцаковић

Бајагаодржаоконцерт
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ОДРЖАНАСЕДНЦАСКУПШТИНЕГРАДА

Усвојенаодлука
ојавномпревозу

Овимуговоромсмодобилиинештоповољнијуцену,
анајбитније једасмодобилинаквалитету,собзиром
натодаћеновиаутобусибитиуведениујавниградски
превозутокутих15година.Практичноћемонасваких
петгодинаиматиаутобусекојинећебитистаријиодпет
година.Мислимдаћемонаовајначинпобољшатиква-
литет у самом превозу, обезбедити све линије које
недостају,пресвегапремаиндустријскојзони,рекаоје
Санадер

У четвр так, 22. авгу ста одр жа на је 
сед ни ца Скуп шти не гра да. Пред 
град ским одбор ни ци ма нашло се 

девет тача ка днев ног реда. На овој 
сед ни ци усво јен је пред лог уго во ра о 
јав ном парт нер ству за пове ра ва ње 
оба вља ња делат но сти линиј ског пре
во за пут ни ка. Овим уго во ром би тре
ба ло да се у Срем ској Митро ви ци 
обез бе ди кон ти ну и ра ни јав ни пре воз у 
наред них 15 годи на, а пру жа лац услу
ге је „Сир ми ум бус“. Гра до на чел ник 
Срем ске Митро ви це Вла ди мир Сана
дер је иста као да је Скуп шти на на овој 
сед ни ци дала сагла сност на уго вор 
који је при пре мљен на осно ву спро ве
де ног поступ ка јав нопри ват ног парт
нер ства. 

– Овим уго во ром смо добили и 
нешто повољ ни ју цену, а нај бит ни је је 
да смо доби ли на ква ли те ту, с обзи ром 
на то да ће нови ауто бу си бити уве де
ни у јав ни град ски пре воз у току тих 15 
годи на. Прак тич но ћемо на сва ких пет 
годи на има ти ауто бу се који неће бити 
ста ри ји од пет годи на. Мислим да 
ћемо на овај начин побољ ша ти ква ли

тет у самом пре во зу, обез бе ди ти све 
лини је које недо ста ју, пре све га пре ма 
инду стриј ској зони. Неке лини је су 
тамо већ уве де не, али ће бити и додат
них. Мислим да ће гра ђа ни бити задо
вољ ни јав ним пре во зом и пози вам их 
да га више кори сте, с обзи ром на то да 
већ има мо пре ви ше ауто мо би ла у гра
ду и огра ни чен број пар кинг места. 
Пону ђач је у оба ве зи да у наред них 15 
годи на ради овај посао и самим тим 
има осно ва да ула же и обез бе ди 
модер ни је ауто бу се, који мање зага ђу
ју око ли ну, а тим ће себи сма њи ти тро
шко ве и пове ћа ти зара ду, рекао је 
Сана дер.

Тако ђе, на овој сед ни ци је усво јен 
пред лог одлу ке о кому нал ном уре ђе
њу при о ба ља реке Саве, а Вла ди мир 
Сана дер наво ди да је то нај пре ини ци
ја ти ва која је поте кла од Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва и Мини стар ства 
држав не и локал не само у пра ве.

– С обзи ром на то да су на поје ди
ним река ма уоче ни нере ги стро ва ни 
плов ни објек ти помо ћу којих се често 
врше одре ђе на кри вич на дела, ми смо 

уре ди ли начин на који ћемо укла ња ти 
сва нере ги стро ва на вози ла на оба ли 
Саве, али и све оста ло што пред ста
вља про блем, као што су ста ри ауто
мо би ли, напу ште не камп – при ко ли це, 
запу ште ни чам ци и слич но. Цела оба
ла ће бити очи шће на од тога, навео је 
Вла ди мир Сана дер.

Тако ђе, он се освр нуо и на усво је ну 
тач ку днев ног реда – одлу ци о покри ћу 
губит ка Јав ног пред у зе ћа „Срем гас“. 

– Тај дуг фак тич ки не посто ји, одно
сно посто ји књи го вод стве но, јер је 
држав на реви зор ска инсти ту ци ја 
сасвим дру га чи је тума чи ла нека књи
же ња у току одре ђе ног вре мен ског 

ВладимирСанадер

СедницаСкупштине
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пери о да.  Лич но сма трам да тај губи
так не посто ји, с обзи ром на то да је 
сав тај новац напла ћен и про књи жен, 
али је реч о дру гој мето до ло ги ји књи
же ња. Нај ва жни је је да то неће ути ца
ти на посло ва ње ЈП „Срем гаса“, изја
вио је Сана дер. 

Одбор ни ци су усво ји ли и тач ку днев
ног реда којом се запо чи ње про да ја 
лока ци је Хоте ла „Лежи мир“.

– Реч је о пет хек та ра земље и објек
ту, који је делом у при ват ном вла сни
штву, а делом у град ском, и нагла сио 
бих да је про да ја зајед нич ка. Оче ку јем 
да ћемо на лици та ци ји има ти заин те
ре со ва на лица која тамо могу да гра
де. Наме на земљи шта је искљу чи во 
уго сти тељ ска и здрав стве на. Лич но 
мислим да је та лока ци ја ипак при год
на за изград њу хоте ла или одма ра ли
шта. Цена је око 19 мили о на дина ра, 
рекао је гра до на чел ник Срем ске 
Митро ви це. 

На овој сед ни ци је усво је на прва 
изме на пла на и про гра ма „Град ског 
ста но ва ња“ за 2019. годи ну, као и 
изме не пла на и про гра ма буџет ских 
кори сни ка из обла сти кул ту ре, спор та 
и тури зма за 2019. годи ну. Усво јен је и 
сте пен ускла ђе но сти пла ни ра них и 
реа ли зо ва них актив но сти из про гра ма 
јав них пред у зе ћа и дру шта ва: „Срем 
гаса“, „Кому на ли ја“, „Топли фи ка ци је“, 
Реги о нал не депо ни је „Срем Мачва“, 
Водо во да, „Урба ни зма“, „Град ског ста
но ва ња“ и „Сир ми ум пута“. Затим, 
усво јен пред лог реше ња о оту ђе њу 
непо крет но сти из јав не сво ји не гра да у 
поступ ку јав ног над ме та ња, што се 
одно си на поро дич ну стам бе ну згра ду 
Радо сла ва Недељ ко ви ћа у Шашин ци
ма на пар це ли 661/1, затим пред лог о 
рас пи си ва њу дру гог огла са ради оту
ђе ња непо крет но сти из јав не сво ји не 
гра да јав ним над ме та њем – дво со бан 
стан у Њего ше вој број 25 у Срем ској 
Митро ви ци, као и пред лог закључ ка о 
рас пи си ва њу тре ћег огла са ради оту
ђе ња непо крет но сти из јав не сво ји не 
гар да јав ним над ме та њем – дво со бан 
стан на тргу Ћире Миле ки ћа 10 у 
Срем ској Митро ви ци. Такође, једна од 
тачака дневног реда су избори и 
именовања. Тако је Дејан Уметић 
разрешен, а затим поново именован 
за вршиоца дужности директора 
Историјског архива „Срем“, такође, и 
Милан Маринковић је најпре разрешен 
и поново изабран за вршиоца дужности 
директора Галерије „Лазар Возаревић“. 
Досадашња директорка Позоришта 
„Добрица Милутиновић“ Јелена 
Јанковић је разрешена и поново 
изабрана за в.д. директорку, а 
дужности в.д. директорке Туристичке 
организације Сремска Митровица 
обављаће Светлана Сабо. Борислав 
Бабић је поново изабран за вршиоца 
дужности директора ЈКП „Водовод“, а 
Љубиша Шулаја је исто разрешен и 
поново изабран за в.д. директора 
Завода заштиту споменика културе у 
Сремској Митровици. 

З.Поповић

ПОДСТИЦАЈИЗАУНАПРЕЂЕЊЕЕКОНОМСКИХ
АКТИВНОСТИНАСЕЛУ

Отворенконкурс
задомаћурадиност

Мини стар ство пољо при вре де, 
шумар ства и водо при вре де – 
Упра ва за аграр на пла ћа ња, 

рас пи са ло је Кон курс о усло ви ма и 
начи ну за оства ри ва ње пра ва на под
сти ца је за уна пре ђе ње еко ном ских 
актив но сти на селу кроз подр шку непо
љо при вред ним актив но сти ма у 2019. 
годи ни.

Под сти ца ји за уна пре ђе ње еко ном
ских актив но сти на селу се одно се на 
подр шку непо љо при вред ним актив
но сти ма, и обу хва та ју инве сти ци је у 
сек то ру рурал ног тури зма у којем су 
при хва тљи ве инве сти ци је: ула га ње у 
изград њу, доград њу, адап та ци ју, инве
сти ци о но и теку ће одр жа ва ње, у циљу 
при во ђе ња наме ни, као и набав ке 
опре ме, а ради пру жа ња уго сти тељ
ских услу га у аутен тич ним уго сти тељ
ским објек ти ма у дома ћој ради но сти 
или сео ском тури стич ком дома ћин
ству, у сми слу про пи са којим се уре
ђу је тури зам, одно сно уго сти тељ ство. 
Тако ђе и у сек то ру умет нич ких зана та, 
одно сно дома ће ради но сти у којем су 
при хва тљи ве инве сти ци је, ула га ња у 
набав ку опре ме и ала та за оба вља
ње посло ва који се сма тра ју ста рим и 
умет нич ким зана ти ма, одно сно посло
ви ма дома ће ради но сти, у скла ду са 
про пи си ма који ма се уре ђу ју одре ђи
ва ња посло ва који се сма тра ју ста
рим и умет нич ким зана ти ма, одно сно 
посло ви ма дома ће ради но сти, начи
ну сер ти фи ко ва ња истих и вође њу 
посеб не еви ден ци је изда тих сер ти фи
ка та.

Пра во на кори шће ње под сти ца ја, у 
скла ду са зако ном којим се уре ђу ју 

под сти ца ји у пољо при вре ди и рурал
ном раз во ју и овим пра вил ни ком има ју 
физич ка лица,  носи о ци реги стро ва ног 
комер ци јал ног поро дич ног пољо при
вред ног газдин ства, пред у зет ни ци, 
при вред на дру штва (микро и мало 
прав но лице) и земљо рад нич ке задру
ге.

Под сти ца ји се утвр ђу ју у изно су од 
50 про це на та од вред но сти реа ли зо
ва не при хва тљи ве инве сти ци је ума
ње не за износ сред ста ва на име ПДВ
а, одно сно у изно су од 65 про це на та 
од ове вред но сти уко ли ко је инве сти
ци ја реа ли зо ва на у под руч ју са оте жа
ним усло ви ма рада у пољо при вре ди.

Мак си мал ни износ под сти ца ја по 
кори сни ку за инве сти ци је у сек то ру 
рурал ног тури зма  је 3.000.000 дина ра. 
Мак си мал ни износ под сти ца ја по кори
сни ку за инве сти ци је у сек то ру ста рих 
и умет нич ких зана та, одно сно дома ће 
ради но сти је 500.000 дина ра. Мак си
мал ни износ под сти ца ја по кори сни ку 
за инве сти ци је у окви ру оба сек то ра је 
3.000.000 дина ра.

При ја ве за кори шће ње под сти ца ја 
се под но се нај ка сни је до 27. 
септембра.

Текст Кон кур са и кон курс на доку
мен та ци ја се може пре у зе ти на интер
нет стра ни ци Мини стар тва пољо при
вре де.

Под но си о ци при ја ва са тери то ри је 
Гра да Срем ска Митро ви ца помоћ, 
подр шку и више инфор ма ци ја о кон
кур су могу доби ти у Аген ци ји за рурал
ни раз вој Гра да Срем ска Митро ви ца 
(Све тог Дими три ја 6) или путем теле
фо на 610573. 
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КОНФЕРЕНЦИЈАЗАМЕДИЈЕУГРАДСКОЈКУЋИ

Двафестивалатокомвикенда

Кон фе рен ци ја за меди
је пово дом две мани
фе ста ци је „Цар ски 

Сирмијумa – градa леген ди“ 
и XVI II Фести ва ла бесед ни
штва одр жа на је 24. авгу
ста у град ској кући. Тре ћи 
рим ски фести вал „Цар ски 
Сир ми јум – град леген ди“ 
одр жа ће се од 31. авгу ста 
до 1. сеп тем бра. Посе ти о
ци ће кроз раз ли чи те атрак
тив не садр жа је, бити вра
ће ни у дале ку про шлост и 
вре ме Сир ми ју ма, јед не од 
чети ри пре сто ни це вели ког 
Рим ског цар ства. Фести вал 
почи ње у петак, у 17 сати, 
на две лока ци је у цен тру 
гра да са стре ли ча ри ма, 
коња ни ци ма и атрак тив ним 
дефи ле ом, до Жит ног трга 
где ће, у 20.00 сати, бити 
све ча но отва ра ње, а одржа
ће се и пред ства „Про
бус – импе ра тор овен чан 
лово ром и вино вом лозом“. 
Након тога, у Град ском пар
ку  наста вља се заба ва и 
живот на Сир ми јум ском 
фору му: гозба уз дегу ста
ци ју рим ске хра не, вина, 
медо ва че и пива, плес са 
ватром, пија ца робо ва, гла
ди ја тор ске бор бе, дру же ње 
са импе ра то ри ма...

– Орга ни за то ри тре ћег 
фести ва ла „Цар ски Сир ми
јум – град леген ди“ су Тури
стич ка орга ни за ци ја Гра да 
Срем ска Митро ви ца под 
покро ви тељ ством Мини
стар ства трго ви не, теле ко
му ни ка ци ја и Гра да Срем
ска Митро ви ца у сарад њи 
са Уста но вом за него ва ње 

кул ту ре „Срем“. У току овог 
фести ва ла нас оче ку је вели
ки број актив но сти, зани
мљи во сти за све узра сте. 
Посе ти о ци ће у току та три 
дана моћи да се вра те у ста
ри, древ ни Сир ми ју м. Ули
ца ма ће шета ти Римљан ке 
и Римља ни, одр жа ва ће се 
раз ли чи те ради о ни це ста
рих рим ских зана та. Све 
ће се то оди гра ва ти на три 
лока ци је у гра ду. Лока ци ја 
иза Архи ва „Срем“, или парк 
код еко ном ских про сто ри ја 
„Цар ске пала те“ први пут 
ове годи не ће бити у функ
ци ји овог антич ког живо та. 
Тамо ће бити пред ста вљен 
леги о нар ски камп, где ће се 
уз коње ерге ле „Про ле ће“, 
леги о на ре и стре ли ча ре, 
посе ти о ци моћи опро ба ти у 
вој ним вешти на ма рим ских 
леги о на ра, рекла је дирек
тор ка Тури стич ке орга ни за
ци је Све тла на Сабо.

Она је дода ла да ће се 
у Град ском пар ку одр жа
ти вели ки број раз ли чи
тих актив но сти, као што је 
дегу ста ци ја рим ске хра не, 
балет ске пред ста ве на тему 
анти ке, ради о ни це црта ња 
и сли ка ња антич ких моти ва, 
прављење рим ских суве ни
ра који ће моћи да се купе, 
дефи леи. Тако ђе, Све тла на 
Сабо је иста кла да ће се у 
окви ру ове мани фе ста ци је 
одр жа ти и пија ца робо ва, а 
она ће бити хума ни тар ног 
карак те ра. Сав при ку пљен 
новац ће се дони ра ти за 
лече ње деча ка Павла Мора. 
У токи три дана фести ва
ла, моћи ће да се посе ти 
стал на изло жба Гале ри је 
„Лазар Воза ре вић“, али и 
изло жбе рони лач ког клу ба 
„Жута фока“ и Удру же ња 
ликов них умет ни ка „Еснаф“. 
Пре ма речи ма дирек тор ке 
Тури стич ке орга ни за ци је, 

послед њи дан фести ва ла је 
наме њен деци.

– Орга ни зо ва ће се раз
ли чи те ради о ни це за децу 
и пози ва мо све роди те ље 
да зајед но са сво јом децом 
про ве ду послед њи дан рас
пу ста у Град ском пар ку где 
ће се деца лепо игра ти и 
заба ви ти, али и доби ти при
год не награ де, наве ла је 
Све тла на Сабо. 

XXVI II Фести вал бесед
ни штва „Sir mi um lux ver bi 
– Сир ми јум све тлост речи“ 
одр жа ће се 31. авгу ста у 
20 часо ва на Жит ном тргу. 
У слу ча ју лошег вре ме на 
мани фе ста ци ја ће бити одр
жа на у Позо ри шту „Добри ца 
Милу ти но вић“. У музич ком 
делу Фести ва ла, Митров ча
ни ће има ти при ли ку да ужи
ва ју у насту пу бен да Ане 
Штај до хар. Орга ни за тор 
ове мани фе ста ци је је Уста
но ва за него ва ње кул ту ре 
„Срем“, чува ју ћи тако бесед
нич ку тра ди ци ју. Дирек тор 
фести ва ла Душан Дрча је 
овом при ли ком навео да ће 
се бесед ни ци над ме та ти за 
Венац бесед ни штва, копи ју 
ста ту е те ора то ра из II века 
н.е. нов ча не и дру ге вред не 
награ де. 

– При ја ви ло се 29 бесед
ни ка, а так ми чи ће се на 
сло бод ну и зада ту тему, а 
само 10 ће про ћи у фина ле. 
Оче ку је нас и реви јал ни део 
у ком ће уче ство ва ти побед
ни ци Фести ва ла бесед ни
штва осу ђе них лица, рекао 
је Душан Дрча. 

З.Поповић

ДушанДрча СветланаСабо

Саконференцијезамедије
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ОДРЖАНГАСТРОНОМСКИФЕСТИВАЛ

Гљивекаохранаилек
Оваквимманифеста-

цијамажелимодаука-
жемокакогљивемогу
да утичу на здравље
људи.Поредтогашто
се на штандовима
налазе производи од
гљива, на њима се
могу наћи и произво-
ди који су настали
прерадом производа
изприроде,каоштоје
кафаоджираичајеви,
рекла јеЈеленаМило-
шевић, председница
Удружења грађана
„Лисичарка“

Дру га по реду мани фе ста
ци ја „Гљи ве као хра на и 
лек“ одр жа на је на Тргу 

Ћире Миле ки ћа у субо ту, 24. 
авгу ста. Овај дога ђај је оку пио 
вели ки број пре ра ђи ва ча гљи
ва. Након гљи ва ре ња на Фру
шкој гори, изла га чи су пред ста
ви ли кон зум не про из во де од 
гљи ва, као што су суше не, 
мари ни ра не гљи ве, слат ко и 
ратлук од гљи ва, али и леко ви
те про из во де, а посе ти о ци ма 
се бес плат но слу жио гулаш од 
гљи ва. Ову мани фе ста ци ју је 
уз подр шку Гра да Срем ска 
Митро ви ца орга ни зо ва ло 
Удру же ње гра ђа на „Лиси чар
ка“. Пред сед ни ца овог удру же
ња Јеле на Мило ше вић је наве
ла да се овом мани фе ста ци јом 
жели што више при бли жи ти 
зна чај гљи ва у исхра ни и 
њихо во леко ви то свој ство.

– Ова квим мани фе ста ци ја
ма жели мо да ука же мо како 
гљи ве могу да ути чу на здра
вље људи. Поред тога што се 
на штан до ви ма нала зе про из
во ди од гљи ва, на њима се 
могу наћи и про из во ди који су 
наста ли пре ра дом про из во да 
из при ро де, као што је кафа од 
жира и чаје ви, рекла је Јеле на 
Мило ше вић.

Пред сед ник Мико ло шког 
саве за Срби је Зоран Јелен ко
вић наво ди да су ова кве мани
фе ста ци је добра при ли ка за 
дру же ње, али пре све га и за 
еду ка ци ју. 

– Ово је добра при ли ка да 

се пока же људи ма шта је то 
што гљи ва ри раде. Успе ли 
смо да оку пи мо вели ки број 
гљи ва ра. У Саве зу посто ји око 
19 дру шта ва, што је око 1300 
чла но ва. Поку ша ва мо да на 
овај и слич не начи не мало 
скло ни мо гљи ве са мар ги не у 
Срби ји, да побољ ша мо закон
ске регу ла ти ве и пра вил ни ке, 
као и про мет гљи ва. То је 
област која је пот пу но неу ре
ђе на у Срби ји, а ресор ни 

мини стар није желео да при
хва ти мишље ња удру же ња 
гљи ва ра нити  невла ди них 
орга ни за ци ја у вези са изра
дом пра вил ни ка, док је сасвим 
дру га чи ја ситу а ци ја у земља
ма окру же ња са који ма актив
но сара ђу је мо, иста као је 
Јелен ко вић. 

Дејан Анто нић је у свет гљи
ва ушао недав но, пре неких 
шест месе ци, а узга ја буко ва
че.

– Желим да ука жем да је 
упо тре ба гљи ва у исхра ни 
изу зет но здра ва. Ова ква оку
пља ња су вео ма зна чај на 
како бисмо могли да раз ме ни
мо иску ства, изла же мо сво је 
про из во де, али и због про да је. 
За сада имам мању про из вод
њу и надам се да ћу је уско ро 
и про ши ри ти, навео је Анто
нић. 

Дра га на Бокан из Бео гра да 
узга ја гљи ве већ 20 годи на, а 
на њеном штан ду се нала зи 
нео бич на “зим ни ца“ – мари ни
ра не шум ске гљи ве и слат ко 
од гљи ва. 

– Поред гљи ва, пра вим и 
чаје ве, јед но став но све из 
при ро де што може да се пре
ра ди у здрав про из вод може 
се наћи на нашем штан ду. Ту 
је сре муш у масли но вом уљу, 
мари ни ра не дре њи не, ликер 
од мај чи не души це, лиси чар
ке и боров ни це. Први пут сам 
као изла гач овде, и могу да 
кажем да су ова кве мани фе
ста ци је вео ма зна чај не како 
би се људи упо зна ли са мало 
дру га чи јом исхра ном, али зна
чи и нама гљи ва ри ма како 
бисмо раз ме ни ли иску ства, 
рекла је Дра га на Бокан. 

У окви ру мани фе ста ци је, у 
Библи о те ци „Гли го ри је Воза
ри вић“ одр жа но је и пре да ва
ње на тему „Леко ви тост гљи
ва“ и „Како узга ја ти гљи ве у 
ста ну“, пре да вач је била 
проф. др Маја Кара ман. 

З.Поповић
ДраганаБокан

Манифестацијаокупилавеликибројизлагачаипосетиоца
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Рум ски базен у Бор ков цу 
имао је забе ле же ну рекорд
ну посе ту 11. авгу ста, када 

је спас од висо ких тем пе ра ту ра 
на базе ну потра жи ло пре ко 1.700 
људи, што Румља на, што оних из 
окол них места.

 – Тај дан смо забе ле жи ли и нај
ве ћу зара ду од про да је кара та од 
како је базен отво рен пре чети
ри годи не. Морам да под се тим и 
да деца узра ста до седам годи на 
има ју бес пла тан улаз на базен – 
каже Алек сан дар Бун да ло, члан 
Општин ског већа заду жен за 
спорт.

Он дода је и да је добар пода
так то што је до дру ге поло ви не 

авгу ста већ достиг ну та  зара да 
из рани јег пери о да, а по наја ва
ма мете о ро ло га, оче ку је нас још 
топлих дана. 

– Уз то, морам да под се тим, 
да смо ово пози тив но посло ва
ње забе ле жи ли и поред чиње ни
це да смо са купа ли шном сезо
ном касни ли десе так дана, због 
радо ва на уре ђе њу базе на који 
су непла ни ра но били про ду же ни 
– иста као је Алек сан дар Бун да ло.

Под се ћа мо, поред кла сич не 
пону де, а то је купа ње и сун ча ње, 
на базе ну је орга ни зо ва на и шко ла 
пли ва ња, ради и шко ла каја ка, а у 
вечер њим сати ма се орга ни зу ју и 
добро посе ће ни кон цер ти. С.Џ.

У рум ској општи ни има 11 
основ них, чети ри сред ње 
и јед на музич ка шко ла, 

а сва ке годи не, током лет њег 
рас пу ста, дво ме сеч ни рас пуст 
се кори сти да се шко ле при пре
ме за поче так наста ве у бољим 
усло ви ма.

Тако је било и ове и у свим 
шко ла ма је било мањих радо ва 
веза них за теку ће одр жа ва ње 
обје ка та, у сми слу кре че ња и 
уре ђе ња учи о ни ца. 

– Локал на само у пра ва је 
ове годи не за уре ђе ње рум
ских шко ла издво ји ла укуп но 20 
мили о на дина ра. Поред теку
ћих, нај о бим ни ји радо ви су ове 
годи не реа ли зо ва ни на ком
плет ној рекон струк ци ји мокрих 

чво ро ва које зајед нич ки кори
сте уче ни ци Пољо при вред не и 
Тех нич ке шко ле. Све оно што 
су од нас шко ле тра жи ле у првој 
поло ви ни годи не је и реа ли зо
ва но – каже Душан Љуби шић, 
начел ник Општин ске упра ве.

Он под се ћа да су три основ не 
шко ле у рум ској општи ни доби
ле сред ства за реа ли за ци ју 
вели ких радо ва на ком плет ној 
рекон струк ци ји школ ских згра
да, што је пред ви ђе но про јек
том Кан це ла ри је за упра вља ње 
јав ним ула га њи ма. 

То су две град ске шко ле 
„Змај Јова Јова но вић“ и „Иво 
Лола Рибар“, као и ОШ „Доси теј 
Обра до вић“ у Путин ци ма.

С.Џ.

ПРЕДПОЧЕТАКШКОЛСКЕГОДИНЕ

Школеспремне

ДушанЉубишић

Великапосетаи
успешнопословање

АлександарБундало

РУМСКИБАЗЕН
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МладиизРуме
отпутовалиуБерзенбрик

Четвр ти пут заре дом, од како је 
успо ста вље на сарад ња, а потом 
и бра ти мље ње са немач ким гра

дом Бер зен бри ком, 22. авгу ста 35 мла
дих из рум ске општи не је  кре ну ло пут 
Бер зен бри ка где ће бора ви ти до кра ја 
авгу ста. Са њима је и 16 чла но ва хора 
из Бије љи не која је, тако ђе, побра тим 
немач ког гра да.

 – Нај бит ни је  је да сада наша деца 
има ју при ли ку да бора ве у јед ној од 
нај ра зви је ни јих европ ских зема ља, 
да упо зна ју нове при ја те ље, као и 
да се упо зна ју са брат ским гра дом и 
њего вим зна ме ни то сти ма, али и сво

је можда, буду ће добре при ја те ље. 
Та раз ме на мла дих биће и убу ду ће – 
рекао је Сла ђан Ман чић, пред сед ник 
Општи не који је испра тио рум ску децу 
на пут.

Када је реч о деци која су оти шла 
пут Бер зен бри ка, то су мла ди из свих 
села, као и гра да, деца која су била 
дома ћи ни сво јим вршња ци ма из 
Немач ке који су били у јуну, али и деца 
која први пут иду. Овај бора вак мла
дих Румља на ком плет но финан си ра ју 
њихо ви дома ћи ни. Шесна е сто ро деце 
која су у јуну при ми ла сво је вршња
ке, сада ће бора ви ти код њих, док ће 

оста ли бити сме ште ни у хоте лу.
Aлександра Ћирић, кусто ски ња 

исто ри чар ка из Зави чај ног музе ја вођа 
пута и пред став ник локал не само у
пра ве, исти че да је ово наста вак лепе 
сарад ње два гра да.

 – То је при ли ка да деца пред ста ве 
сво ју исто ри ју, кул ту ру и тра ди ци ју, али 
и да упо зна ју кул ту ру и исто ри ји сво
јих дома ћи на. Нарав но, и да стек ну 
нова познан ства и при ја те ље.  Тако да 
је ово јед но инте ре сант но и еду ка тив
но путо ва ње – иста кла је Алек сан дра 
Ћирић.

С.Џ.

Заједничкафотографијапредпут

ГЦ„СРЕМ“

Концертквартета„Маестре“
По први пут, у ком плет но рено

ви ра ном Герон то ло шком цен тру 
„Срем“ у Руми, свој кон церт су 
одр жа ле „Мае стре“, квар тет из 
Срем ске Митро ви це.

Реч је Јеле ни Вла о вић, Мил ди 
Кузми нац, Зори ци Опа чић и 
Душан ки Гаври ло вић, про фе сор
ка ма кла ви ра, фла у те и там бу ре 
у  Музич кој  шко ли у Срем ској 
Митро ви ци. Оне су пред  кори
сни ци ма и запо сле ни ма у овој 
уста но ви одр жа ле кон церт 22. 
авгу ста, а публи ка је могла да 
послу ша попу лар на дела кла сич
не музи ке. С обзи ром да су кори
сни ци ужи ва ли, у Герон то ло шком 
цен тру „Срем“ кажу да је овај 
кон церт био поче так јед не лепе 
сарад ње.   С.Џ.
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Пројекат:„РУМАЈУЧЕДАНАССУТРА“финансирасеизбуџетаОпштинеРума.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

ГРАДСКАКУЋАРУМА

Новициклус
партиципативногбуџетирања

Крозпартиципативнобуџетирањедосадајереализованоукупно19пројеката.За
овугодинујепланираноуређењедечјихигралиштауЛењиновојиКосовскојулици,
уређењеаутобускихстајалиштауЖарковцу, Кленку, КраљевцимаиСтејановцима,
каоиуређењеизлетиштаБорковац,односнопостављањеклупи,чесми,летњиковца
ипратећегмобилијара

У рум ској општи ни се од 2016. годи
не реа ли зу је про је кат пар ти ци
па тив ног буџе ти ра ња током којег 

гра ђа ни пред ла жу, а потом и гла са ју 
и тако одре ђу је шта би тре ба ло да се 
ради у њихо вој локал ној зајед ни ци, а 
ти радо ви ула зе у пла ни ра на сред ства 
општин ског буџе та.

На кон фе рен ци ји за нови на ре која 
је 26. авгу ста одр жа на у Град ској кући 
чла но ви Тима за реа ли за ци ју и импле
мен та ци ју пар ти ци па тив ног буџе ти ра
ња наја ви ли су нови, пети циклус пар
ти ци па тив ног буџе ти ра ња током којег 
гра ђа ни, од 2. до 12. сеп тем бра,  могу 
дава ти сво је пред ло ге шта би тре ба ло 
да се ради у  гра ду или сели ма рум ске 
општи не.

Ти пред ло зи  се могу доста вља ти  
у про сто ри ја ма Општин ске упра ве у 
Орло ви ће вој и Глав ној ули ци, у свим 
месним кан це ла ри ја ма у гра ду и сели
ма, те елек трон ски на адре су par ti ci pa
tiv no@ ru ma.rs до 12. сеп тем бра.

Како је наја вио Саша Радо је вић, шеф 
Оде ље ња за локал ни еко ном ски раз вој 
и пред сед ник овог Тима, после тога ће 
се фор ми ра ти листа нај бо љих пред ло
га о који ма ће се гра ђа ни изја шња ва ти 
у пери о ду од 1. до 10. окто бра, како би 
се већ сре ди ном окто бра зна ло који су 
пред ло зи доби ли нај ви ше гла со ва и 
који ће бити узе ти у обзир за реа ли за
ци ју сред стви ма општин ског буџе та. 

 – Оно што рум ску општи ну издва ја 
од дру гих је упра во овај про је кат пар
ти ци па тив ног буџе ти ра ња, где општи
на зајед но са гра ђа ни ма про јек ту је 
будућ ност локал не зајед ни це. То је 
један од бит них чини ла ца за тран спа
рент но кре и ра ње општин ског буџе та, 
за шта је наша општи на и награ ђе на. 
Кроз пар ти ци па тив но буџе ти ра ње до 
сада је реа ли зо ва но укуп но 19 про је
ка та, а радо ви на седам лока ци ја су у 
пла ну за ову годи ну – рекао је Саша 
Радо је вић.

Ива на Боја нић је позва ла гра ђа не 
да дају сво је пред ло ге и иста кла да је 
лане сти гло чак 147 пред ло га. 

Када Тим сачи ни листу од доби је них 
пред ло га за кре и ра ње буџе та за 2020. 
годи ну, усле ди ће у окто бру гла са ње 
које под ра зу ме ва да се мора гла са ти и 
за  град и села, одно сно један про је кат 
за град и два за села или обр ну то.

Под се ти мо, кроз про цес пар ти ци па
тив ног буџе ти ра ња у прет ход ном пери
о ду је уло же но око 60 мили она дина ра. 
У првом кру гу издво је но 3,8 мили о на 
дина ра за три про јек та – сто ла ри ја у 
јасли ца ма у „Поле тар цу“, тере та на на 
отво ре ном и трим ста за и моби ли ја ри 
у Бор ков цу. 

За дру ги је било издво је но 21,8 
мили о на дина ра и ту су реа ли зо ва ни и 
про јек ти од зна ча ја за више локал них 
зајед ни ца, као што је  пешач ко – бици

кли стич ка ста за Жар ко вац – Путин ци, 
орма ри ћи за ђаке у ОШ „Вељ ко Дуго
ше вић“, рекон струк ци ја Бро ди ћа Пар
ки ћа, Аван ту ра парк за децу у објек ту 
„Коц ки ца“ и уре ђе ње цен тра Хрт ко ва
ца прва фаза. 

За тре ћи про цес је издво је но 15 
мили о на дина ра, а пла ни ра ни про јек ти 
су били моби ли ја ри за децу у пет села, 
изград ња лиф та за ста ра и инва лид на 
лица у Дому здра вља, уре ђе ње цен
тра у Пла ти че ву и Вог њу, као и набав
ка школ ских орма ри ћа за све град ске 
шко ле.

За ову годи ну је пла ни ра но уре ђе
ње деч јих игра ли шта у Лењи но вој и 
Косов ској ули ци, уре ђе ње ауто бу ских 
ста ја ли шта у Жар ков цу, Клен ку, Кра
љев ци ма и Сте ја нов ци ма, као и уре
ђе ње изле ти шта Бор ко вац, одно сно 
поста вља ње клу пи, чесми, лет њи ков
ца и пра те ћег моби ли ја ра.

 И број оних  који су гла са ли  за про
јек те се пове ћа ва,  тако да је про шле 
годи не  било укљу че но нај ви ше, пре ко 
3.000 гра ђа на.

Дакле, под се ти мо још јед ном, пред
ло ге гра ђа ни могу доста вља ти   у 
про сто ри ја ма Општин ске упра ве у 
Орло ви ће вој и Глав ној ули ци, у свим 
месним кан це ла ри ја ма у гра ду и сели
ма, те елек трон ски на адре су par ti ci pa
tiv no@ ru ma.rs до 12. сеп тем бра.

С.Џакула

Тимзапартиципативнобуџетирањенајавионовициклус
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СТЕЈАНОВАЧНИИМАЈУВИШЕТОВЉЕНИКАНЕГОСТАНОВНИКА

НестрепеСремци
збогафричкекуге
Окру же ни нај плод

ни јом  срем ском 
ора ни цом, изме ђу 

два вели ка гра да, Срем
ске Митро ви це и Руме, 
Сте ја нов ци има ју 3.000 
товљеника. Иако је пре ма 
последњем попи су од пре 
осам годи на ово село у рум
ској општи ни има ло бли зу 
900 жите ља, лоша демо
граф ска сли ка, осли ка ла се 
и овде, па мла ди већи ном 
одла зе у гра до ве, а ста ри
ји оста ју у селу. Међу тим, 
наду у боља вре ме на не 
губи први човек села Сто јан 
Кеске но вић (65) пред сед ник 
Саве та месне зајед ни це, 
који се тру ди да уз помоћ 
локал не само у пра ве сво
јим мешта ни ма, ипак уре ди 
инфра стук ту ру. 

Зато са поно сом и исти
че три асфал ти ра не ули це, 
које су заме ни ле лош пут 
са удар ним рупа ма, па сада 
мешта ни ово га села ужи ва ју 
када се возе по њему.

– Тру ди мо се коли ко 
може мо да уло жи мо у ово 
наше мало село. Има мо 
амбу лан ту, у коју сва ки дан 
дола зи лекар, ту је пошта, 
две про дав ни це, пека ра у 
којој се меси и пече свеж 
хлеб. Једи но што недо ста је 
то је кафа на, кроз смех каже 
Сто јан у нади да ће уско ро 
можда и то неко отво ри ти, 
па мом ци неће мора ти да 
изла зе у обли жња места.

За Сте ја нов ча не сви кажу 
да су вред ни и рад ни дома

ћи ни. Већи на њих обра ђу је 
вла сти ту земљу и живе од 
пољо при вре де, али доста је 
оних  који ма је глав на гра на 
сто чар ство.

– До пре пет годи на држао 
сам кра ве, а сада сви ње. 
Имам око 300 кома да од 
тога 30 крма ча које тре ба 
уско ро да се опра се. Син ми 
је завр шио вете ри ну и њего
ва је била иде ја да се бави
мо сви њар ством. За месец 
дана има ће мо да про да мо 
40 кома да сви ња, једи но 

што купу јем пре микс и соју, 
оста ло је све наша про из ве
де на хра на. Пре месец дана 
смо про да ли исто сви ње на 
Митрос по 170 дина ра по 
кило гра му живе ваге, при ча 
овај задо во љан дома ћин.

Вест да се у Срби ји поја
ви ла африч ка куга сви ња, 
није потре сла ове сто ча ре, 
кажу да су они већ пред у зе
ли пре вен тив не мере.

– Нико га сем нас уку ћа на 
не пушта мо у тови ли ште. 
Пре ула ска код сви ња извр

ши мо дера ти за ци ју обу ће 
и те чизме кори сти мо само 
док смо уну тра. Син пра ти, 
што се тиче редов них вак
ци на ци ја и не боји мо се да 
ће се та болест поја ви ти 
на нашим под руч ји ма, обја
шња ва Сто јан, дода ју ћи да 
је издво јио пре ко 12.500 
евра само за бок со ве за 
пра ше ње крма ча.

И у овом селу као и у већи
ни дру гих, има доста пра
зних кућа. Неке нађу брзо 
нове вла сни ке, док дру ге 
поје де зуб вре ме на. Тако 
да у овој срем ској рав ни ци 
кућа са окућ ни цом може да 
се паза ри од 8.000 до 15.000 
евра. С.Костић

У први раз ред ове годи
не ће кре ну ти седам прва
ка. Ово је нај ма њи број 
деце од 1960. годи не када 
их је било 31. Село има 
четво ро го ди шњу шко лу, а 
након тога деца наста вља
ју шко ло ва ње у обли жњој 
Руми.

Најмање
првака

СтојанКескеновић

Стејановци
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ФРУШКОГОРСКОНАСЕЉЕ

Тридесетромскихпородица
сеуселилоуновекуће
Три де сет ром ских поро ди ца усе

ли ло се данас у сво је нове домо
ве у Фру шко гор ском насе љу у 

општи ни Ста ра Пазо ва. Кљу че ве су 
им уру чи ли Зоран Лаки ће вић, држав ни 
секре тар Мини стар ства гра ђе ви нар
ства сао бра ћа ја и инфра струк ту ре и 
Ђор ђе Ради но вић, пред сед ник општи
не Ста ра Пазо ва. У окви ру про јек та 
„Успо ста вља ње одр жи вих реше ња за 
ста но ва ње Рома у Ста рој Пазо ви” 30 
поро ди ца доби ло је при ли ку да има  
соп стве ни дом у Фру шко гор ском насе
љу. Поред њих, још 15 ром ских поро
ди ца доби ло је при ступ водо во ду, 
кана ли за ци ји, гасо во ду и при ла зни пут.

– Вео ма сам задо во љан што смо 
данас овде у Ста рој Пазо ви и што 
имам при ли ку да са пред сед ни ком 
општи не, госпо ди ном Ради но ви ћем, 
уру чим кљу че ве за 30 ром ских пор о ди
ца, са укуп но 120 чла но ва, међу који ма 
је више од 50 деце. Укуп на вред ност 
овог про јек та за који су сред ства обез
бе ди ли Деле га ци ја Европ ске уни је у 
Срби ји и Мини стар ство гра ђе ви нар
ства, сао бра ћа ја и инфра струк ту ре, на 
чијем је челу пот пред сед ни ца Вла де 
и мини стар ка проф.др Зора на Михај
ло вић је нешто више од мили он евра. 
Завр шет ком овог про јек та, уна пре ди ли 
смо усло ве живо та за 300 при пад ни ка 
ром ске наци о нал не мањи не. Иска зу
јем захвал ност пред сед ни ку општи не 

на агил но сти и ажур но сти при ли ком 
реа ли за ци је овог про јек та”, иста као 
је држав ни секре тар Зоран Лаки ће вић 
испред Мини стар ства гра ђе ви нар ства, 
сао бра ћа ја и инфра струк ту ре.

Ђор ђе Ради но вић, пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва, изра зио је 
задо вољ ство и захвал ност што је 
Европ ска уни ја пре по зна ла општи
ну Ста ра Пазо ва као сигур но место 
за инве сти ци ју, која ће овим хума ним 
про јек том ство ри ти сна жне везе изме
ђу локал ног ста нов ни штва и при пад
ни ка наци о нал них мањи на.

– Сви ми који уче ству је мо у овом 
про јек ту осе ћа мо задо вољ ство када 
види мо завр шни цу вели ког посла 
којим је збри ну то 30 поро ди ца ром ске 
наци о нал но сти. Локал на само у пра ва 
је вели ку пажњу посве ти ла инклу зи
ји Рома, почев од подр шке њихо вом 
шко ло ва њу, запо шља ва њу, реша ва њу 
соци јал них и свих дру гих про бле ма, до 
реша ва ња стам бе них потре ба у чему 
нам је вели ки осло нац била Деле га ци
ја Европ ске уни је у Срби ји. Усе ља ва
њем у нове ста но ве, ове поро ди це ће 
сте ћи усло ве за досто јан ствен живот у 
бли ском окру же њу са оста лим гра ђа
ни ма, у овом делу Ста ре Пазо ве који 
смо назва ли Фру шко гор ско насе ље, 
закљу чио је пред сед ник општи не.

Дали бор Накић, пред сед ник Наци о
нал ног саве та Рома, изра зио је задо

вољ ство што ће вели ки број мали ша на 
ром ске наци он ла не при пад но сти има
ти боље усло ве за уче ње и игру.

– Ови ста но ви пред ста вља ју сим бол 
одго вор не држав не поли ти ке пре ма 
гра ђа ни ма, а посеб но пре ма нај у гро
же ни јим дру штве ним кате го ри ја ма. 
Надам се да ће се у будућ но сти слич
ни про јек ти реа ли зо ва ти и у дру гим 
општи на ма широм Срби је, рекао је 
Накић.

Сред ства за изград њу нових кућа 
обез бе ђе на су из про гра ма „Спро во ђе
ње трај них стам бе них реше ња и уна
пре ђе ње инфра струк ту ре у ром ским 
насе љи ма“ који спро во де Вла да Репу
бли ке Срби је, Мини стар ство гра ђе ви
нар ства, сао бра ћа ја и инфра струк ту ре 
и Мини стар ство финан си ја, Сек тор за 
уго ва ра ње и финан си ра ње про гра ма 
из сред ста ва Европ ске уни је. Укуп на 
вред ност про јек та изно си 1.038.802 
евра, од чега су Деле га ци ја Европ ске 
уни је и Мини стар ство гра ђе ви нар ства, 
сао бра ћа ја инфра стрк ту ре финан си
ра ли 85 одсто, а општи на Ста ра Пазо
ва подр жа ла је са 15  одсто. Про је кат 
„Успо ста вља ње одр жи вих реше ња за 
ста но ва ње Рома у Ста рој Пазо ви“ тра
јао је од јуна 2017. до јула 2019. годи
не, а спро ве ли су га Општи на Ста ра 
Пазо ва у парт нер ству са ЈП Општин
ска стам бе на аген ци ја (ОСА) и НВО 
„Рома но Ило“ из Беле ги ша.

Уручењекључева
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НОВАПАЗОВА

Доградња
тренажнехале

Општи на Ста ра Пазо ва рас пи са ла је 
јав ну набав ку за доград њу тре на жне 
хале у Новој Пазо ви. Почет ком окто
бра биће позна то ко ће извр ши ти 
радо ве када се гово ри о реа ли за ци ји 
ове инве сти ци је. Под се ти мо, у овом 
насе љу посто ји клуп ска хала за так ми
че ње, али она није довољ на да обу
хва ти школ ски и клуп ски спорт исто
вре ме но, те ће тако доград њом хале 
овај про блем бити решен.

УСКОРО

Савремен
индустријскипарк

У Ста рој Пазо ви у пла ну је изград ња 
савре ме ног инду стриј ског пар ка. Радо
ви на град њи објек та би, пре ма незва
нич ним инфор ма ци ја ма, тре ба ло да 
поч ну пред крај годи не. Инве сти т ор за 
сада жели да оста не ано ни ман, а у 
пита њу је ком па ни ја која послу је у 
већи ни европ ских зема ља. Инду стриј
ски парк биће изгра ђен за потре бе 
мно го број них кли је на та инве сти то ра, 
те да није реч искљу чи во о про из вод
ним пого ни ма. Како сазна је мо, лока
ци ја на којој ће инду стриј ски парк бити 
изгра ђен, погод на је за шире ње. Град
њу новог инду стриј ског пар ка мно ги 
виде као наста вак трен да при вред ног 
раз во ја ове општи не, у којој већ посто
је чети ри инду стриј ске зоне на повр
ши ни од око 1.500 хек та ра и у који ма 
су постро је ња изгра ди ле неке од нај у
спе шни јих свет ских ком па ни ја. Под се
ћа мо, општи на Ста ра Пазо ва усво ји ла 
је нови Про стор ни план који омо гу ћа ва 

даљи при вред ни раз вој фор ми ра њем 
нових и про ши ри ва њем посто је ћих 
инду стриј ских зона у Ста рој и Новој 
Пазо ви и Крње шев ци ма.

ШКОЛЕУСТАРОЈПАЗОВИ

Безтехнолошких
вишкова

Ни јед на шко ла са тери то ри је ста ро
па зо вач ке општи не нема тех но ло шких 
вишко ва али посто ји изра же на под ре
ба за одре ђе ним струч ним кадр ом, 
кон ста то ва ли су дирек то ри на сед ни ци 
Акти ва дирек то ра ста ро па зо вач ке 
општи не која је одр жа на данас. Сви 
осма ци који су пола га ли завр шни 
испит, успе шно су га поло жи ли и упи

са ли се у 80 посто слу ча је ва у жеље не 
сред ње шко ле а само дво је уче ни ка 
завр шни испит пола же у дру гом кру гу, 
који је у току. И ове годи не Општи на 
Ста ра Пазо ва награ ди ће нај у спе шни је 
уче ни ке, настав ни ке и дирек то ра на 
мани фе ста ци ји која ће бити одр жа на 
30. авгу ста у Позо ри шној сали.

ПОРЕЗНАИМОВИНУ

Кликомдо
информација

Сви поре ски оба ве зни ци од 14. авгу
ста ове годи не могу путем мобил не 
апли ка ци је Моја Локал на поре ска 
адми ни стра ци ја (ЛАП) да извр ше цен
тра ли зо ва ни упит ста ња поре за на 
имо ви ну. Пла ћа ње поре за пред ста
вља закон ску оба ве зу свих поре ских 
обве зни ка, а порез на имо ви ну пла ћа 
се квар тал но на осно ву реше ња над
ле жног поре ског орга на (до 15. фебру
а ра, 15. маја, 15. авгу ста и 15. новем
бра). Гра ђа ни ма, при вре ди и држа ви 

од ове годи не омо гу ће но да на клик 
дођу до инфор ма ци ја о свом поре зу на 
имо ви ну, да под не су при ја ву за утвр
ђи ва ње поре за и да извр ше елек трон
ска пла ћа ња наста лих оба ве за путем 
мобил не апли ка ци је Моја ЛПА – 
локал на поре ска адми ни стра ци ја која 
је бес плат на и доступ на за андро ид и 
иОС кори сни ке. Под се ти мо, до доно
ше ња реше ња за теку ћу годи ну порез 
се пла ћа акон та ци о но на бази про
шло го ди шњег реше ња, а непла ћа ње 
поре за у закон ским роко ви ма повла чи 
кама ту и при нуд ну напла ту.

НОВИБАНОВЦИ

Доградњашколе
У ОШ „Нико ла Тесла“ у Новим 

Банов ци ма у току су радо ви на изград
њи новог објек та, али у шко ли сазна је
мо да ће школ ска годи на и реа ли за ци
ја наста ве поче ти на вре ме, како је и 
пред ви ђе но, 2. сеп тем бра. Радо ви на 
изград њи новог објек та у ОШ „Нико ла 
Тесла“ у Новим Банов ци ма поче ли су 
у јуну, захва љу ју ћи сред стви ма по кон
кур су Кан це ла ри је за ула га ња Вла де 
Срби је и подр шци Општи не Ста ра 
Пазо ва. По овом про јек ту, сру шен је 
ста ри део згра де, тре ба да се ура ди 
адап та ци ја фискул тур не сале и фаса
да на новом делу школ ске згра де. 
Обје кат неће бити досту пан до 2020. 
годи не када ће шко ла има ти као и до 
сад 16 учи о ни ца, од тога чети ри нове и 
биће спо је на са фискул тур ном салом. 
Ово је јед на од тре нут но нај ве ћих 
инве сти ци ја у обра зо ва ње на тери то
ри ји општи не Ста ра Пазо ва, каже 
пред сед ник општи не Ђор ђе Ради но
вић и дода је да су Нови Банов ци у 
демо граф ској екс пан зи ји те је сада
шња шко ла поста ла тесна за све ђаке 
и да се у сарад њи са Кан це ла ри јом за 
јав на ула га ња финан си ра ова доград
ња још јед ног кри ла шко ле у изно су од 
400 мили о на дина ра. Тако ђе, пот пи
сан је уго вор за изград њу шко ле у 
Беле ги шу. Без обзи ра на радо ве, у 
ново ба но вач кој основ ној шко ли наста
ва ће редов но поче ти 2. сеп тем бра, с 
тим што ће про стор чети ри учи о ни це, 
које су сру ше не бити надок на ђен тако, 
што ће два оде ље ња има ти наста ву у 
изнајм ље ном про сто ру уда ље ном 50 
мета ра од шко ле, и кори сти ће се про
сто ри је ФК „Омла ди нац“.

Пројекат:„ПАЗОВАЧКАПАНОРАМА:Одсредедосреде“финансирасеизбуџетаОпштинеСтараПазова.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.



16 28. AVGUST 2019.  M NOVINE ОПШТИНАШИД

ПРЕЗЕНТАЦИЈАПРОЈЕКТАУШИДУ

Какозаштитисвојуимовину

ОпштинаШидимаизузетнодобрусарадњусаПолицијскомстаницом.Заједнички
циљјепобољшањебезбедностиграђана

Мини стар ство уну тра шњих 
посло ва, Поли циј ска ста ни ца 
Шид у сарад њи са Општи ном 

Шид у субо ту, 24. авгу ста орга ни зо ва ло 
је пре зен та ци ју про јек та „Како зашти ти 
сво ју имо ви ну“. Пре зен та ци ја про јек та 
је одр жа на у сали Кул тур но обра зов
ног цен тра, а про је кат је обра зло жио 
коман дир Поли циј ске испо ста ве Шид 
Радо слав Лакић.

– Сагле да ва њем ста ња без бед но сти 
на тери то ри ји Општи не Шид, дола зи се 
до закључ ка да смо ми спе ци фич ни по 
мно гим пара ме три ма. У пита њу је гео

граф ски поло жај и затим гра ни ца са 
две земље, са Репу бли ком Хрват ском 
и Босном и Хер це го ви ном. Поли циј ска 
ста ни ца Шид је извр ши ла без бед но сну 
про це ну од 2016. годи не до прве поло
ви не 2019. годи не. Уочен је пове ћан 
број кри вич них дела која су по свом 
типу ситу а ци о на. Ситу а ци о на кри вич
на дела су дела када почи ни лац сагле
да објек тив не окол но сти које му омо
гу ћа ва ју да на лак начин извр ши кри
вич но дело. То су оне ситу а ци је када 
се мобил ни теле фон оста ви на сто лу, 
кра ђа бици кла. Сушти на про јек та је да 

се гра ђа ни еду ку ју како јед но став но и 
лако могу да зашти те сво ју имо ви ну. У 
сарад њи са Општи ном Шид изра ђе ни 
су фла је ри у који ма су прак тич ни саве
ти како зашти ти сво ју имо ви ну, рекао је 
Лакић.

У име Општи не Шид гово рио је Дејан 
Којић који је иста као изу зет но добру 
сарад њу са Поли циј ском ста ни цом. 
Зајед нич ки циљ је побољ ша ње без
бед но сти гра ђа на.

– Сарад ња се огле да у пре вен тив ним 
мера ма које су 2017. годи не спро ве
ле Општи на Шид и Поли циј ска ста ни

СапредавањаусалиКОЦ-а

Поделафлајера
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ца Шид, као што је акци ја „Зашти ти мо 
бици кли сте“. Локал на само у пра ва је 
наба ви ла рефлек ту ју ће прслу ке и све
тло сну сиг на ли за ци ју коју ће волон те
ри поде ли ти гра ђа ни ма, казао је Којић.

Општи на Шид је у окви ру про гра ма 
кори шће ња сред ста ва од напла ће них  
нов ча них сао бра ћај них казни на путе
ви ма, прет ход не и ове годи не дони
ра ла Поли циј ској ста ни ци два вози ла, 
алко ме тре, фото а па рат, каме ру, мото
цикл и оста лу опре му која ће допри не
ти ефи ка сни јем врше њу над зо ра над 
при ме ном про пи са из обла сти без бед
но сти сао бра ћа ја. 

– Бици кли сти су јед на од нај у гро
же ни јих кате го ри ја у сао бра ћа ју. То 
су лица ста ри је живот не доби, који не 

позна ју тако добро сао бра ћај не про пи
се. А зна ча јан је  и  пода так да бици
кли сти кори сте углав ном там ну гар де
ро бу, па тако нису уоч љи ви, иста као је 
Ради вој Дабић, вођа сао бра ћај ног сек
то ра у Поли циј ској ста ни ци Шид. 

Зоран Вуко лић, начел ник Поли циј ске 
ста ни це Шид о без бед но сној ситу а ци
ји је рекао да при пад ни ци Поли циј ске 
ста ни це у Шиду у кон ти ну и те ту пред
у зи ма ју мере и рад ње пре вен тив ног 
карак те ра у свим обла сти ма јав не 
без бед но сти, а све у циљу поди за ња 
нивоа без бед но сти зашти те гра ђа на и 
њихо ве имо ви не. 

– Сма тра мо да пре вен тив ним акци
ја ма као што је и ова данас пости же мо 
нај бо ље резул та те упра во кроз интер

ак ци ју са гра ђа ни ма. Захва лио бих се 
свим гра ђа ни ма који су про пра ти ли 
ове наше актив но сти и локал ној само у
пра ви на јед ној кон ти ну и ра ној и вео ма 
успе шној сарад њи, рекао је Вуко лић.

Заме ник пред сед ни ка Општи не Шид 
Зоран Семе но вић је иста као да је 
сарад ња локал не само у пра ве и Поли
циј ске упра ве зна чај на  за све оно што 
се деша ва у гра ду. Захва лио се поли
ци ји која има раз у ме ва ња пре ма свим 
гра ђа ни ма, уче сни ци ма у сао бра ћа
ју. На Тргу кул ту ре су била изло же на 
вози ла која се кори сте у Поли циј ској 
ста ни ци Шид, а гра ђа ни ма су деље ни 
фла је ри и рефлек ту ју ћи прслу ци. 

ДраганаПопов
Фото:ИванаРадојковић

ЗоранСеменовић:ПодршкалокалнесамоуправеПСШид

Изложенаполицијскавозила
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КОНФЕРЕНЦИЈАЗАМЕДИЈЕУООСНСШИД

Испуњавасеобећано

Свеоноштосмодосаданајављивалиушидскојопштинисеиреали-
зује.Инвеститор„Термовул“јепочеодауређујепарцелууиндустријској
зони,радигруберадове,припремаземљиштезаизградњу.Истотако,у
Ердевикучекамо1.септембар,данкадаћеDaletrade,почетисаприпре-
мом своје парцеле, тако ће ове јесени инвеститори градити објекте, а
крајемгодинеочекујемоотварањеновихфабрикаиновихраднихместа.
Очекујемодаутедвефабрике,будезапосленонајмање120људи,рекао
јеЗоранСеменовић

У про сто ри ја ма Општин ског одбо
ра Срп ске напред не стран ке у 
четвр так, 22. авгу ста, заме ник 

пред сед ни ка Општи не Шид и пове ре
ник Општин ског одбо ра Зоран Семе
но вић је одр жао кон фе рен ци ју за 
нови на ре. Као и увек када су ова кве 
кон фе рен ци је у пита њу, пред став ни
ке меди ја су пре све га инте ре со ва
ле инве сти ци је на под руч ју Општи не 
Шид.

– Све оно што смо до сада наја вљи
ва ли у шид ској општи ни се и реа ли зу
је. Инве сти тор „Тер мо вул“ је почео да 
уре ђу је пар це лу у инду стриј ској зони, 
ради гру бе радо ве, при пре ма земљи

ште за изград њу. Исто тако, у Ерде ви
ку чека мо 1. сеп тем бар, дан када ће 
Dale tra de, поче ти са при пре мом сво је 
пар це ле, тако ће ове јесе ни инве сти
то ри гра ди ти објек те, а кра јем годи не 
оче ку је мо отва ра ње нових фабри ка и 
нових рад них места. Оче ку је мо да у те 
две фабри ке, буде запо сле но нај ма
ње 120 људи. Инве сти тор из Сло вач ке 
отво рио је погон за пре ра ду тек сти
ла, где је запо сле но 40 жена. Има мо 
наја ве да ће пове ћа ва ти капа ци те те за 
20 посто. Тако да би до 1. сеп тем бра 
тамо тре ба ло да ради 50 жена. Основ
ни циљ Срп ске напред не стран ке је 
да људи ма омо гу ћи нор ма лан живот 

свим гра ђа ни ма, и могућ ност да живе 
од свог рада. Тру ди ће мо се да све 
инве сти то ре који дођу у нашу општи ну 
оба ве же мо да пла те буду пра вич не у 
одно су на посао који се оба вља, рекао 
је Семе но вић.

Месна инду стри ја „Срем“ је поно во 
поче ла да ради пуним капа ци те том. 
Изво зи се гове ђе месо у Тур ску. Кво та 
за извоз је са пет пове ћа на на 10 тона. 
То даје шан су за нова рад на места. 
Семе но вић је сигу ран да ће Секре та
ри јат за енер ге ти ку до 1. сеп тем бра 
извр ши ти оба ве зу и дати  гра ђе вин ске 
дозво ле за при кљу чак на гас у мре жу 
Срем која води од Срем ске Митро ви це 

ЗоранСеменовић
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до Шида. Коли ко је то зна чај но гово ри 
и пода так да је Општи ну Шид посе ти ла  
и јед на гру па кореј ских инве сти то ра, 
а оно на чему су  посеб но инси сти ра
ли је упра во гаси фи ка ци ја, па пошто 
то још није реше но, није ни дошло до 
дого во ра.

Посеб не похва ле Зоран Семе но
вић је упу тио Саве ту за бри гу о деци 
који делу је у окви ру Срп ске напред не 
стран ке. Било је речи о тру ду који је 
уло жен у орга ни зо ва ње Деч јег кул тур
ног лета. На кра ју кон фе рен ци је освр
нуо се на непри мер не комен та ре на 
рачун поро ди це пред сед ни ка репу бли
ке Срби је Алек сан дра Вучи ћа и нај о
штри је их осу дио. ДраганаПопов

Фото:ИванаРадојковић

Јед на од тема на кон фе рен ци ји је 
била  и наја вље на изград ња још јед
ног врти ћа у гра ду. 

– После мно го годи на на пар це
ли која се нала зи иза базе на у делу 
који зове мо Зеле ни појас, успе ли смо  
да доби је мо одо бре ње, а после тога 
и сагла сност те ће Шид доби ти нови 
вртић. Биће то дона ци ја Мини стар
ства про све те веза на за европ ске 
про јек те. Вртић је један од осам про
је ка та који је про шао у Срби ји. Срећ
ни због тога, ту инфор ма ци ју смо  
поде ли ли са меди ји ма, а потом смо  
дожи ве ли да нам се упу ћу је пети ци ја 
неза до вољ них гра ђа на који се про ти
ве овој изград њи. Они не желе вртић 
у бли зи ни сво јих  кућа, не желе да 
слу ша ју буку ауто мо би ла, жагор деце. 
Гра ђа ни пред ла жу да лока ци ја врти
ћа буде у дво ри шту Основ не шко ле 
„Бран ко Ради че вић“. Општи на Шид 
на ту пети ци ју и на неку дру гу која 
није у инте ре су гра ђа на неће при ста
ти. Ми у шид ској општи ни беле жи мо 
пове ћа ње ната ли те та сва ке годи не. 
Наи ме, сва ке годи не се роди више од 
око 30 малих сугра ђа на у одно су на 
прет ход ну годи ну, иста као је Зоран 
Семе но вић.

Комесмета
дечјисмех?

Посебнепохвале
ЗоранСеменовић
јеупутиоСавету
забригуодецикоји
делујеуоквиру
Српскенапредне
странке.Билојеречи
отрудукојијеуложен
уорганизовање
Дечјегкултурноглета

У поне де љак, 26. авгу ста одр жа на 
је сед ни ца Скуп шти не општи не, 
а пред одбор ни ци ма је било 25 

тача ка днев ног реда, о који ма је рас
пра вља но. На сед ни ци локал ног пар
ла мен та доне та је Одлу ка о пре но су 
пра ва упра вља ња водо во дом у Бикић 
Долу и При ви ној Гла ви на Јав но кому
нал но пред у зе ће „Водо вод“. Изве сти
лац по овој тач ки Бра ни слав Чубри ло, 
запо слен у Оде ље њу за имо вин ско 
прав не посло ве је рекао ово јав но 
пред у зе ће има све тех нич ке, орга ни
за ци о не и финан сиј ске прет по став ке 
за оба вља ње пове ре не кому нал не 
делат но сти.

Изме ње на је одлу ка о пре чи шћа ва
њу и одво ђе њу атмос фер ских и отпад
них вода, о чему је гово рио Тихо мир 
Ста мен ко вић, члан Општин ског већа.

– Раз ло зи за овај пред лог су побољ
ша ње посто је ће одлу
ке о одво ђе њу и пре
чи шћа ва њу отпад них 
вода, а у циљу теку ће 
кон тро ле екс пло а та ци
је и поправ ке систе ма 
за саку пља ње, одво
ђе ње и про чи шћа ва ње 
отпад них вода. Овим 
пред ло гом се пре ци зи
ра додат но испу шта
ње отпад них вода у 
кана ли за ци о ни систем. 
Прав ни основ за доно
ше ње ова кве одлу ке 
су Закон о кому нал ним 
делат но сти ма, Закон 
о локал ној само у пра

ви, Закон о вода ма и Ста тут Општи не 
Шид, рекао је Ста мен ко вић.

На сед ни ци је било је речи и о јав
ним пар ки ра ли шти ма. 

– Доса да шња одлу ка о јав ним пар
ки ра ли шти ма је више пута мења на и 
допу ња ва на. Овај пред лог је нешто 
што је обје ди ни ло све изме не, као и 
ову послед њу која се одно си на непро
пи сно пар ки ра на вози ла. Сада се 
прак тич но ства ра могућ ност за посту
па ње кому нал них инспек то ра у врше
њу над зо ра и спро во ђе ња одно ше ња 
вози ла, рекао је Тихо мир Ста мен ко
вић.

Раз ма тран је и усво јен пред лог 
одлу ке о изра ди изме на и допу на Пла
на детаљ не регу ла ци је за део ни цу 
држав ног пута број 18, Нештин  Ерде
вик.

Одбор ни ци су усво ји ли и неко ли ко 
одлу ка које су се одно
си ле на оту ђе ње непо
крет но сти, као и при ба
вља ње непо крет но сти 
на тери то ри ји Општи не 
Шид. Нико ла Тара јић је 
име но ван за дирек то
ра Уста но ве за физич
ку кул ту ру и спорт ску 
рекре а ци ју „Пар ти зан“. 
Усво је ни су и изве шта
ји ЈКП „Јав на расве та, 
услу ге и одр жа ва ње“, 
ЈКП „Водо во да“ и ЈКП 
„Стан дар да“ за пери
од од 1. јану а ра  до 30. 
јуна.

ДраганаПопов

СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕШИД

Вишередана
паркиралишту

Пројекат:„Шидскатрибина:Локалнасамоуправауслужбиграђана“финансирасе
избуџетаОпштинеШид.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужно

неизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

ТихомирСтаменковић

НиколаВидић,ВелимирРанисавњевићиРомкоПапуга
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ДАНМЕСНЕЗАЈЕДНИЦЕБЕОЧИН

Одатапочастжртвамасвихратова
Обе ле жа ва ње Дана месне зајед ни це Бео

чин и цркве не сла ве Пре о бра же ња 
господ њег запо че ло је вечер њом слу жбом 

18. авгу ста у пра во слав ном хра му у селу Бео чин. 
Прет пра знич но вечер ње слу же но је у при су ству 
мешта на и пред став ни ка локал не само у пра ве. 
Ноше њем лити је и пола га њем вена ца на спо ме
ни ке код Малог крста и спо ме ни ка у цен тру села 
ода та је почаст палим бор ци ма и жртва ма фаши
стич ког теро ра у Дру гом свет ском рату и бор ци ма 
палим у гра ђан ском рату 90тих годи на на про
сто ри ма бив ше Југо сла ви је.

Скуп мешта на села и при су ство локал не само
у пра ве на челу са пред сед ни ком Митр ом Милин
ко ви ћем пока зу је пошто ва ње и опре де ље ње да 
се жртве и стра да ња ника да не забо ра ве, већ да 
ће се вечи то пам ти ти, пошто ва ти и цени ти.

Вен це и цве ће поло жи ле су деле га ци је Општи
не Бео чин, Месне зајед ни це Бео чин, Општин ског 
одбо ра саве за удру же ња бора ца народ но  осло
бо ди лач ког рата, Соци ја ли стич ке пар ти је Срби је 
и Општин ског одбо ра Срп ске напред не стран ке.

ПолагањевенацанаспомениккодМалогкрста

РАДОВИУГРАДСКОМПАРКУ

Фонтанапостаје
жардињера

Више де це ниј ска фон та на у град ском 
пар ку у цен тру Шида одла зи у исто
ри ју. Можда ће се задра жа ти на некој 

ста рој раз глед ни ци као под сет ник на вре
ме које је про шло. Радо ве изво ди ЈКП 
„Стан дард“, а шеф Оде ље ња кому нал них 
услу га Миле на Пет ко о про ме ни која ће 
сва ка ко изне на ди ти Шиђа не је рекла:

– Фон та на због дотра ја лих инста ла ци
ја више не може да ради, па смо одлу чи
ли да не оста не у ова квом обли ку, већ да 
од ње напра ви мо вели ку жар ди ње ру. Ту 
се после киша ску пља ла вода, баца но је 
сме ће. Пла ни ра мо да поса ди мо сезон ско 
цве ће. Уре ди ће мо и зим зе ле но расти ње 

око бив ше фон та не и на тај начин жели
мо да ство ри мо више цвет них повр ши на 
у гра ду.

МиленаПетко

Раднициупарку

ПРВИРОМАНСЛОБОДАНA
ЦВИТКОВИЋА

Књигаукојојсе
препознајемо

Сло бо дан Цвит ко вић је књи жев ни 
ства ра лац иза кога су две само стал не 
збир ке песа ма „Босут Сре мом тече“ и 
„Дах узо ра не земље“, а сада је и аутор 
рома на „Пре ци и потом ци“. Рођен у 
Батров ци ма 1950. годи не, где је завр
шио чети ри раз ре да основ не шко ле, а 
онда шко ло ва ње наста вио у Вишњи ће ву, 
Кузми ну и Шиду. По завр шет ку гим на зи
је није наста вио да сту ди ра, па је тако 
архи тек ту ра оста ла недо са ња ни сан. 
Рекло би се јед на про сеч на био гра фи
ја. Можда. Сло бо дан је у деве тој годи ни 

живо та изгу био слух . И чини се да ће тај 
дога ђај опре де ли ти и мно ге дру ге. Услед 
здрав стве них тего ба које су га пра ти ле 
током живо та, Сло бо дан је про на ла зио 
вре ме на и за писа ње. Неки би рекли у 
зре лом живот ном добу. И поред здрав
стве них про бле ма увек је про на ла зио 
сна гу да иде напред. Уче ство вао је на 
број ним књи жев ним сусре ти ма и про на
ла зио пут до љуби те ља писа не речи. И 
ево први роман „Пре ци потом ци“ је већ и 
за њега, а почи ње да пише и дру ги.
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Пројекат„ОпштинаИриг:Перспективеразвојаиуспеха“финансирасеизбуџетаОпштинеИриг.
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ИРИГ

Усвојенамрежадечјихустанова
На послед њој сед ни ци СО 

Ириг, која је одр жа на 17. 
авгу ста, одбор ни ци су 

усво ји ли Одлу ку о мре жи деч
јих уста но ва у ири шкој општи
ни. Овом одлу ком се регу ли ше 
број, струк ту ра и про стор ни 
рас по ред пред школ ске уста но
ве који обу хва та, поред обје ка
та ДУ „Дечи ја радост“ и про сто
ре у основ ним шко ла ма, при 
којем раде издво је на под руч на 
оде ље ња.

Мре жом дечи јих уста но
ва обу хва ће ни су деца од 12 
месе ци до три годи не, тзв.
јасле ни узраст, потом деца 
од три годи не до при прем ног 
пред школ ског про гра ма и при
прем ни пред школ ски про грам 
у тра ја њу од чети ри сата днев
но нај ма ње девет месе ци.

– Овај про грам чини и табе
лар ни пре глед мре же. Збир но 
има мо 17 вас пит но – обра зов
них гру па за наред ну школ ску 
годи ну, са око 320 деце. Реч 
је о девет гру па полу днев ног 
борав ка и осам гру па цело
днев ног борав ка. У под руч ним 
оде ље њи ма има мо мешо ви

те гру пе, дакле и пред школ це 
и децу мла ђег узра ста, док 
у Ири гу и Врд ни ку има мо по 
две гру пе које обу хва та ју само 
децу при прем ног пред школ
ског про гра ма, као и по чети
ри гру пе деце мла ђих узра ста, 
иста кла је Јеле на Вида но вић, 
дирек тор ка ДУ „Дечи ја радост“.

Што се тиче под руч них оде
ље ња, два оде ље ња има ју 

дово љан број пред шко ла ца и 
она ће бити финан си ра ни од 
стра не Школ ске упра ве.

– За три под руч на оде ље
ња смо посла ли обра зло же
ње Школ ској упра ви и чека
мо одго вор. То су оде ље ња 
у Шатрин ци ма, Кру ше до лу и 
Јаз ску, где нема мо довољ
но пред шко ла ца, али има мо 
вели ки број мла ђе деце која су 

упи са на, ука за ла је дирек тор ка 
Вида но вић.

У Нера ди ну је упи са но 23 
деце и четво ро је на листи 
чека ња, у Шатрин ци ма је упи
са но шесто ро, у Кру ше до
лу осмо ро деце, а у Риви ци 
и Јаску по 14 деце. Нај ви ше 
деце је упи са но у Ири гу, 131 и 
108 мали ша на у Врд ни ку.

 С.Џакула

Ускороувртићеоко320малишана

У свим месним зајед ни ца ма у ири
шкој општи ни, где су 11. авгу ста одр жа
ни избо ри, фор ми ра ни су саве ти и иза
бра ни пред сед ни ци.

Под се ти мо,  избо ри су одр жа ни у  
Ири гу, Врд ни ку, Риви ци, Кру ше дол 
Прња во ру и Шатрин ци ма, уз добар 
одзив гра ђа на, јер је иза шла тре ћи на 
од укуп но упи са них бира ча у тим 
Месним зајед ни ца ма.

У Ири гу је за пред сед ни ка Саве та 
месне зајед ни це иза бран Томи слав 
Ста ној чев, у Врд ни ку Марин ко Дудић, у 
Риви ци Сла ви ша Сми ља нић, док је за 
пред сед ни ка Саве та МЗ Кру ше дол 
Прња вор иза бран Сте во Бого је вић, а у 
Шатрин ци ма Јани ка Такач.

Како смо и инфор ми са ли, избо ри за 
чла но ве саве та у овим месним зајед ни
ца ма, су про те кли без ика квих при ја
вље них непра вил но сти, а орга ни зо ва
ње избо ра је била оба ве за по новом 
Ста ту ту Општи не који је ускла ђен са  
изме на ма Зако на  о локал ној само у пра
ви  и Одлу ци о Месним зајед ни ца ма 
коју је доне ла Скуп шти на општи не Ириг. 
У поме ну тим месним зајед ни ца ма су 
рани је функ ци о ни са ла при вре ме на 
тела. Сход но бро ју ста нов ни ка, у Ири гу 
и Врд ни ку саве ти бро је пет, а у Риви ци, 
Кру ше дол Прња во ру и Шатрин ци ма по 
три чла на. С.Џ.

Формиранисавети
Меснихзаједница

ЈП„КОМУНАЛАЦ“

Позитивнопословање
Ири шко Јав но пред у зе ће „Кому на лац“ 

је про шлу годи ну окон ча ло успе
шно, што је потвр дио и дирек тор 

овог пред у зе ћа Алек сан дар Маној ло вић у 
обра зло же њу посло ва ња пред одбор ни ци
ма Скуп шти не општи о не Ириг.

– У пот пу но сти смо реа ли зо ва ли циље
ве које смо зацр та ли на почет ку годи не 
и  извр ши ли широк спек тар кому нал них 
услу га које пру жа мо на нашој тери то ри ји. 
Што се тиче финан сиј ског дела,  посло ва
ли смо са добит ком.  По  изве шта ју неза
ви сне реви зор ске куће уку пан доби так је 
251.000 дина ра, а по одлу ци нашег Над
зор ног одбо ра, она је поде ље на тако да 
са 200.000 дина ра покри ва мо  тро шак из 
рани јег пери о да, а оста так се пре ба цу је 
локал ној само у пра ви, по осно ву Зако на о 
јав ним пред у зе ћи ма и Зако на о локал ној 
само у пра ви, иста као је Алек сан дар Маној
ло вић.

Што се тиче актив но сти у теку ћој годи ни, 
већи део пла ни ра них је већ и ура ђен. 

Ово пред у зе ће је мора ло да мења план 
и про грам рада, што су одбор ни ци и при
хва ти ли, а раз лог је доби ја ње сред ста ва 
са виших нивоа вла сти за један про је кат 
у Врд ни ку. Наи ме, у Врд ни ку се, изме ђу 
хоте ла „Тер мал“ и „Пре ми ер Аква“ гра
ди спорт ско – рекре а тив ни парк за шта је 
апли ци ра ла Тури стич ка орга ни за ци ја Ириг, 

а ЈП „Кому на лац“ је изво ђач тих радо ва. 
– Упра во зато ми сад и мења мо наш 

план и про грам рада. Укуп на вред ност 
овог пар ки ћа је око осам  мили о на дина
ра, а Мини стар ство за трго ви ну и тури зма 
је обез бе ди ло чети ри, a oстатак локал на 
само у пра ва. Радо ви су поче ли почет ком 
авгу ста, а оче ку је мо да ћемо до поло ви не 
сеп тем бра завр ши ти тај ком плекс који обу
хва та  11 ари, рекао је дирек тор ЈП „Кому
на лац“ Алек сан дар Маној ло вић.

С.Џ.

АлександарМанојловић
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ЈАПАНСКИИНВЕСТИТОРОТВАРАФАБРИКУУИНЂИЈИ

Потписивањеуговора
уновембру

Упитању
инвестицијаод

400милионаевра,
самоупрвојфази
уоквирукојеће
битизапослено
нештовишеод

500радника.
ToyoTiresћеиз

коренапроменити
економскуслику
општинеИнђија,
акакојенедавно

истакао
председник

ВладимирГак,
најновијавестје
даћеуговорса
Јапанцимабити

потписану
новембру

овегодине

Пре неко ли ко неде ља одјек ну ла је 
вест да ће нај по зна ти ји свет ски 
про из во ђач гума Toyo Tires гра

ди ти сво је постро је ње у Инђи ји а ову 
инве сти ци ју наја ви ли су пред сед ник 
Срби је Алек сан дар Вучић и пред сед
ник општи не Инђи ја Вла ди мир Гак. 
Позна то је да је у пита њу инве сти ци ја 
од 400 мили о на евра само у првој 
фази и у окви ру које ће бити запо сле но 
нешто више од 500 рад ни ка. Поме ну ти 
инве сти тор ће из коре на про ме ни ти 
еко ном ску сли ку срем ске општи не а 
како је недав но иста као пред сед ник 
Гак, нај но ви ја вест је да ће уго вор са 
Јапан ци ма бити пот пи сан у новем бру 
ове годи не.

– Од кад је обја вље на вест о већ 
неко ли ко саста на ка смо има ли у Вла ди 
Срби је јер су при пре ме за поче так реа

ли за ци је ове инве сти ци је вео ма обим
не, то се одно си пре све га на сву нео п
ход ну доку мен та ци ју обја шња ва Гак и 
дода је:

– План је да уго вор буде пот пи сан 
кра јем новем бра теку ће годи не јер је 
држа ва дала озбиљ ну суб вен ци ју за 
ову инве сти ци ју. Тако ђе, да би уго вор 
био пот пи сан оба ве за ли смо се да 
ниве ли ше мо земљи ште, те је Вла да 
Срби је у оба ве зи да тај посао оба ви 
пре пот пи си ва ња уго во ра.

Пред сед ник општи не Инђи ја још јед
ном је напо ме нуо да је нај ва жни је да 
ће инве сти ци ја бити реа ли зо ва на у 
нашој земљи, као и да је на послед
њем, ван ред ном састан ку у Вла ди 
Срби је било речи и о новој фази јапан
ске инве сти ци је.

– Има мо неке наја ве да ће бити реа

ли зо ва на још јед на инве сти ци ја која се 
одно си на изград њу тест ста за за ауто
мо бил ске гуме на више од 200 хек та ра, 
што би зна чи ло још посла за нас али и 
још неко ли ко сто ти на мили о на евра 
зара де за наш град, рекао је Гак.

Он је тако ђе на пита ње нови на ра о 
зашти ти живот не сре ди не потвр дио да 
ће јапан ски Toyo Tires испо што ва ти све 
закон ске одред бе.

– Они толи ко воде рачу на о уна пре
ђе њу живот не сре ди не и сасвим је 
сигур но да ћемо има ти нај мо дер ни ју 
фабри ку у све ту тог типа и код њих 
нема импро ви за ци ја. Посто је пара ме
три када се раде про јек ти тако да се 
одмах ради и про це на зага ђе ња и у 
скла ду са тим изра ђу ју се и аде кват на 
реше ња, закљу чио је пред сед ник 
општи не Инђи ја. М.Ђ.

ВладимирГак
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Напомолупривреднасарадња
Пред сед ник општи не 

Инђи ја Вла ди мир Гак 
бора вио је на Пре о

бра же ње у општи ни Вели ка 
Кла ду ша где је имао при ли
ку да раз го ва ра са воде ћим 
људи ма јед не од нај ра зви је
ни јих општи на у Босни и 
Хер це го ви ни.

Два пред сед ни ка, Фикрет 
Абдић и Вла ди мир Гак, раз
го ва ра ли су на тему про ши
ре ња сарад ње у обла сти 
при вре де и пове зи ва њу 
ком па ни ја у циљу про ду
бљи ва ња еко ном ске пове
за но сти.

Пред став ни ци Вели ке 
Кла ду ше пред ста ви ли су 
про јек те које пла ни ра ју да 
покре ну у наред ном пери о
ду, а у којем би зајед нич ки 
уче ство ва ле општи не и гра
до ви из Бих, Хрват ске, Црне 
Горе и Срби је, а где би пар
ти ци пи ра ла и Општи на 
Инђи ја. Сам про је кат би 
суфи нан си ра ла Европ ска 
уни ја а како је иста као пред
сед ник општи не Инђи ја у 
пита њу је пре ко гра нич на 
сарад ња у обла сти пољо
при вре де.

– У пита њу је један заи ста 

добар про грам у обла сти 
пољо при вре де а који се 
„насла ња“ на европ ске фон
до ве, обја шња ва Гак и дода
је:

– Апли ци ра ће мо зајед но у 
том про јек ту и мислим да 
ћемо успе ти да напра ви мо 
неку врсту сарад ње јер је 
укљу че но више општи на и 
гра до ва са тери то ри је све 
три држа ве бив ше Југо сла
ви је. Сарад ња са општи ном 

Вели ка Кла ду ша је заи ста 
оти шла доста дале ко и тру
ди ће мо се да та сарад ња 
буде још више про ду бље на 
у наред ном пери о ду.

На сео ској сла ви цркве у 
Гра ди ни при су ство ва ло је и 
око сто ти ну гра ђа на општи
не Инђи ја који су поре клом 
са ових про сто ра.

– Били смо као и сва ке 
годи не у посе ти општи ни 
Вели ка Кла ду ша на Пре о

бра же ње и са нама су ишли 
ста нов ни ци наше општи не 
који су поре клом са ових 
про сто ра. То је била при ли
ка, поред овог офи ци јел ног 
дела, да људи оби ђу места 
где су живе ли, где су се шко
ло ва ли, а они нешто мла ђи 
су има ли при ли ку да по 
први пут оби ђу места у који
ма су живе ли њихо ви пре ци, 
рекао је Гак.

 М.Ђ.

ФикретАбдићиВладимирГак

Затворена
деоницапута
наизлазу
каЉукову

Од 22. авгу ста до 15. сеп
тем бра део ни ца од ула ска у 
Инђи ју из прав ца Љуко ва ка 
цен тру биће затво ре на за 
сао бра ћај због наја вље ног 
почет ка изво ђе ња интен зив
них радо ва на при пре ми 
асфал ти ра ња сао бра ћај ни
це. За вози ла до пет тона 
алтер на тив ни прав ци су пут 
пре ко Јар ко ва ца, а за терет
на вози ла и ками о не пра вац 
Инђи ја  Ста ра Пазо ва Голу
бин ци  Путин ци.

Радо ви пред ста вља ју дру гу 
фазу рекон струк ци је држав
ног пута II реда који про ла зи 
кроз општи ну Инђи ја. Недав
но је завр ше на део ни ца 
изме ђу Љуко ва и Инђи је, а са 
акту ел ним радо ви ма завр ши
ће се цела тра са која је била 
у лошем ста њу. М.Ђ.

ПостављеначесмауЛејама
Како би рекре а тив ци и спор

ти сти који вежба ју у инђиј ским 
Леја ма могли да се осве же 
током лет њих дана Јав но 
кому нал но пред у зе ће „Водо
вод и кана ли за ци ја“ поста ви ло 
је недав но чесму са водом 
поред атлет ске ста зе. До сада, 
како кажу над ле жни, сви они 
који су се рекре и ра ли или оба
вља ли тре нин ге мора ли су 
сами доно си ти воду или су 
ишли до гро бља, као нај бли
жег места на којем посто ји јав
на чесма.

Над ле жни из „Водо во да“ се 
нада ју да ће се сви гра ђа ни 
кори сти ти ово јав но добро са 
пажњом јер је чесма поста
вље на у њихо вом инте ре су. 
Ина че, ини ци ја ти ва за поста
вља ње чесме посто ји још из 
2014. годи не, али тада шње 
руко вод ство општи не није има
ло слу ха за потре бе гра ђа на, 
рекре а ти ва ца и спор ти ста, 
кажу пред став ни ци „Водо во
да“. М.Ђ.

ПостављеначесмауЛејама

Пројекат:„ОпштинаИнђија-општинаразвоја“финансирасеизбуџетаОпштинеИнђија.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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Овегодинебезпогинулих
усаобраћају
У јутар њим часо ви ма 

23. авгу ста Савет за 
без бед ност сао бра ћа

ја општи не Пећин ци и Поли
циј ска ста ни ца Пећин ци 
реа ли зо ва ли акци ју поде
ле флу о ре сцент них прслу
ка бици кли сти ма у Аша њи. 
Педе се так мешта на овог 
насе ља доби ло је тог јутра 
на поклон флу о ре сцент ни 
прслук, а како нам је рекао 
пред сед ник Саве та Милан 
Сте па но вић, који је лич но 
уру чио прслу ке Ашањ ци
ма, циљ ова квих акци ја је 
пре вен тив но дело ва ње на 
поди за њу све сти ове кате
го ри је уче сни ка у сао бра
ћа ју о зна ча ју кори шће ња 
прслу ка.

– Раз го ва ра ли смо са гра
ђа ни ма који возе бицикл о 
томе коли ко је нео п ход но 
да кори сте флу о ре сцент ни 
прслук, посеб но у вечер
њим сати ма, како би били 
што видљи ви ји оста лим 
уче сни ци ма у сао бра ћа
ју и како би на тај начин 
пред у пре ди ли сао бра ћај не 
незго де. Ово је тре ћа акци
ја усме ре на на еду ка ци ју 
бици кли ста коју орга ни зу је 
Савет за без бед ност сао
бра ћа ја. У орга ни зо ва њу 
ова квих пре вен тив них акци
ја вео ма нам је зна чај на 
подр шка коју доби ја мо од 
при пад ни ка поли циј ске ста
ни це у Пећин ци ма, рекао је 
Сте па но вић и додао да је у 
током про шле годи не био 
пове ћан број бици кли ста 
који су због непо што ва ња 
сао бра ћај них про пи са били 
уче сни ци у сао бра ћај ним 
незго да ма, али да је у првих 

седам месе ци ове годи не 
тај број поно во сма њен.

Он је нагла сио да су све 
акци је које орга ни зу је Савет 
у скла ду са Стра те ги јом без
бед но сти сао бра ћа ја Општи
не Пећин ци 20162020. 
годи не, која је ускла ђе на са 
Наци о нал ном стра те ги јом 
без бед но сти у сао бра ћа ју.

– Већ неко ли ко годи
на нема мо нијед но дете 
настра да ло у сао бра ћа ју, 
а током ове годи не нисмо 
има ли није дан слу чај сао
бра ћај не несре ће са смрт
ним исхо дом. Тако ђе, у 
нашој општи ни је ове годи не 

сма њен и број сао бра ћај них 
несре ћа са тежим после ди
ца ма. Све су то јасни пока за
те љи да мере које пред у зи
ма мо дају резул та те. Рани је 
ове годи не смо, у сарад њи 
са репу бли чом Аген ци јом 
за без бед ност сао бра ћа ја, 
реа ли зо ва ли кам па њу под 
нази вом „Није сме шно када 
те вози алко хол“, а до кра
ја годи не орга ни зо ва ће мо 
еду ка ци ју за мото ци кли сте. 
Нови на коју смо уве ли про
шле годи не  поде ла ауто 
седи шта на поклон поро ди
ца ма са децом, као и еду ка
ци ја о пра вил ној упо тре би 

седи шта, биће наста вље на 
и про ши ре на ове годи не. 
Пла ни ра мо да, уз подр шку 
пећи нач ке локал не само
у пра ве, покло ни мо ауто 
седи ште сва кој поро ди ци у 
нашој општи ни која је у овој 
годи ни доби ла ново ро ђен
че,изја вио је Сте па но вић.

Пету годи ну заре дом 
у пећи нач кој општи ни 
биће оди гра на пред ста ва 
„Пажљив ко“, која кроз заба
ван и еду ка ти ван садр жај 
деци ука зу је на пра ви ла 
пона ша ња у сао бра ћа ју и 
на зна чај њихо вог пошто
ва ња.

Поделафлуоресцентнихпрслукабициклистима

Пола га њем вен ца на спо мен обе
леж је палим бор ци ма и жртва ма 
фаши зма у цен тру насе ља и при год
ним кул тур ноумет нич ким про гра
мом, мешта ни Сиба ча обе ле жи ли су 
сео ску сла ву, у неде љу 18. авгу ста. 
Венац су поло жи ли помоћ ник пред
сед ни ка општи не Пећин ци Дејан 
Жива но вић и пред сед ник Саве та 
месне зајед ни це Сибач Ђор ђе Сми
ља нић, у при су ству број них мешта на 
Сиба ча, али и бора ца једи ни це која 
је током НАТО агре си је 1999. годи не 
хра бро бра ни ла гра ни це Срби је на 

Паштри ку, међу који ма и мешта нин 
Сиба ча Сте во Јовић.

За при го дан кул тур ноумет нич ки 
про грам побри нуо се Кул тур ни цен
тар Пећин ци, а насту пи ли су гости из 
Кул тур ноумет нич ког дру штва „Мар
тин ци“ и глу ми ца Ама тер ског позо ри
шта мла дих Пећин ци Мери ма Ради

во је вић, која је изве ла сцен ски при
каз Милун ке Савић. 

Пара стос бор ци ма и жртва ма слу
жи ли су архи је реј ски наме сник пећи
нач ки Бојан Мија но вић и месни парох 
Милан Гла ва ше вић.

У вечер њим часо ви ма орга ни зо ван 
је тур нир у малом фуд ба лу, а нај у
спе шни ја међу пет еки па је била 
дома ћа еки па „Једва смо се ску пи
ли“.

Про грам обе ле жа ва ња сла ве при
ве ден је кра ју рок кон цер том бен да 
Матрикс (Матриx).

Слава
уСибачу
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ШИМАНОВЦИ

Слободарскатрадиција
У Шима нов ци ма је у неде љу 18. авгу

ста, пола га њем вена ца на спо ме
ник жртва ма Првог свет ског рата у 

пар ку, као и испред спо мен пло че бор ци
ма и жртва ма фаши стич ког теро ра у Дру
гом свет ском рату у холу основ не шко ле, 
завр ше но тро днев но обе ле жа ва ње сео
ске сла ве. У при су ству број них мешта на, 
вен це су поло жи ли Зоран Вој кић заме ник 
пред сед ни ка Општи не Пећин ци и Алек
сан дар Ман дић пред сед ник шима но вач
ког Саве та месне зајед ни це, зајед но са 
Зора ном Попо вим пред сед ни ком РМВИ 
општи не Пећин ци, Батом Кори цом пред
сед ни ком СУБ НОРа Срем ске Митро ви
це, Дра ги цом Кова че вић пред сед ни цом 
СУБ НОРа Инђи је и Савом Јан ко ви ћем 
пуков ни ком из Шима но ва ца.

Удру же ње жена „Шима нов чан ке“ орга
ни зо ва ло је „Кул тур ни вашар“, у оквиру 
којег је 24 удру же ња жена из чита ве 
Срби је на сво јим штан до ви ма при ре ди ло 
изло жбе тра ди ци о нал них кола ча, етно
постав ки, руч них радо ва и умет нич ких 
кре а ци ја из раз ли чи тих обла сти ства ра
ла штва. 

Награ ду за нај леп ши руч ни рад поне ло 
Удру же ње жена „Гор ска ружа“ из Раков ца, 
награ ду за нај бо љи етно штанд доби ло је 
Удру же ње жена „Кра љев чан ке“ из Кра
ље ва ца, а Удру же ње жена „Сун чев цвет“ 
из Доњег Товар ни ка осво ји ло је награ ду 
за нај бо љи посни колач од јабу ке.

Одр жа но је и так ми че ње у при пре ми 
сре мач ког папри ка ша. Нај у спе шни ји су 
били кува ри из Удру же ња жена „Дика“ 
из Кузми на , дру го место осво ји ли су УЖ 
„Извор“ из Бер ка со ва, а тре ће Удру же ње 
жена „Лепо та Аша ње“ из Аша ње.

На лет њој позор ни ци насту пи ла су 
дру штва за него ва ње народ не тра ди ци је 
и фол клор на дру штва „Искон“ Шима нов
ци, „Сви тац“ из Деча, „Купи ник“ из Купи
но ва, соли сти Тео до ра и Дуња Радо са
вље вић, глу ми ца ама тер ског позо ри шта 

из Пећи на ца Мери ма Ради во је вић, мла
ди музи ча ри Миха и ло Шљу кић и Вук 
Денић, реци та то ри Анђе ла и Вук Денић 
и дру ги. 

Током вечер њих сати орга ни зо ва но 
вече евер гри на на којем се шима но вач кој 
публи ци пред ста вио Град ски там бу ра шки 
орке стар „Бран ко Ради че вић“ из Руме, 
који ове годи не про сла вља 50 годи на од 
осни ва ња, и уче сни ца сери ја ла „Никад 
није касно“ Шима нов чан ка Лиди ја Дома
зет.

Пројекат:„РазгледницаизДоњегСрема:Пећинцијуче,данас,сутра“финансирасеизбуџетаОпштинеПећинци.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

ВОЛОНТЕРИИЗ10ЗЕМАЉАЧИСТЕОБЕДСКУБАРУ

Птицесевраћају
И ове годи не Удру же ње гра ђа на 

„Зеле ни поглед“ из Купи но ва и 
Мла ди истра жи ва чи Срби је оку

пи ли су мла де из целог све та током 
једин стве ног Еко ло шког кам па на Обед
ској бари. Оку пља њем 14 волон те ра у 
Етно кући „Пут ник“ у Купи но ву, у неде љу 
18. авгу ста, запо чео је 22. Међу на род ни 
волон тер ски еко ло шки камп “Обед ска 
бара 2019”, који се и ове годи не одр
жа ва под покро ви тељ ством Општи не 

Пећин ци и Мини стар ства омла ди не и 
спор та Репу бли ке Срби је, а парт не ри 
на про јек ту су Тури стич ка орга ни за ци ја 
Општи не Пећин ци, Покра јин ски завод 
за зашти ту при ро де, Покра јин ски секре
та ри јат за урба ни зам и зашти ту живот
не сре ди не и ЈП Вој во ди на шу ме.

Како нам је рекао Пери ца Одо ба шић, 
пред сед ник Удру же ња гра ђа на „Зеле ни 
поглед“ из Купи но ва и један од орга
ни за то ра, зна чај еко ло шког кам па је 

више струк јер се сва ке годи не током 
тра ја ња кам па очи сти вели ка повр ши на 
расти ња уз Обед ску бару, што за циљ 
има пре све га очу ва ње вла жних лива
да и отво ре них повр ши на која су ста ни
шта и хра ни ли шта пти ца у Спе ци јал ном 
резер ва ту при ро де.

– Више од две деце ни је, у раду Еко
ло шког кам па уче ство ва ло је пре ко 300 
волон те ра из 25 зема ља све та, као и 
број ни волон те ри из Срби је, а резул тат 
њихо вог рада је више него очи гле дан, јер 
се у послед њих неко ли ко годи на после 
више од 60 годи на од када је нестао са 
Обед ске баре вра тио нај пре црни Ибис, 
затим чапља каши ка ра после 30 годи на 
и бели Ибис, познат под нази вом чапља 
гове дар ка, који није бора вио у Спе ци
јал ном резер ва ту при ро де више од 130 
годи на, рекао је Одо ба шић.

Волон те ри из Руси је, Јапа на, Мек си
ка, Шпа ни је, Кине, Фран цу ске, Немач ке, 
Ита ли је, Тур ске и Срби је, раде на укла
ња њу и спа љи ва њу расти ња на лока ли
те ту око мана сти ра Обед – црква Мај ке 
Анге ли не, а по речи ма Одо ба ши ћа, до 
субо те 31. авгу ста када се завр ша ва 
камп, ради ће и на дру гим лока ли те ти
ма.

ВолонтериизРусије,Јапана,Мексика,Шпаније,Кине,
Француске,Немачке,Италије,ТурскеиСрбије

ПолагањевенацанаспоменикуборцимаижртвамаДругогсветскограта
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РЕГИОНАЛНИСУСРЕТИСЕЛАСРБИЈЕ

Признањаза11селаСрема

Представници22најуспешнијаселаизСрема,МачвеиБачке,окупилисусеусубо-
ту24.августауЦрнојБаридапокажуштасусвеупоследњихгодинуданаурадили
уместугдеживе

У орга ни за ци ји Кул тур но  про свет не 
зајед ни це Срби је, ово го ди шњег 
циклу са Сусре та села Срби је, одр

жа на је прва реги о на лна све ча ност у 
Црној Бари, у субо ту 24. авгу ста за нај
усп ше ни ја села Сре ма, Мачве и Бач ке. 
Међу 22 села ова три реги о на, нашло се 
11 нау спе шни јих села Сре ма, од којих је 
сед ам из гра да Срем ска Митро ви ца, два 
општи не Шид и по јед но село из општи на 
Пећин ци и Ириг. 

При зна ња за ства ра ла штво у селу 
доде ље на су у Босу ту др Неди Дур ма но

вић Шави ја за при ме ран однос пре ма 
пре вен ти ви здра вља у селу, а за каја ка
шке резул тате при зна ње је уру че но Вла
да ни Пешић. За дона тор ство у изград њи 
капе ле у Кузми ну је награ ђен Перо Уро
ше вић. За све у куп не резлта те у селу 
ода то је при зна ње Месној зајед ници 
Лежи мир. У Мар тин це  при зна ње су 
однели Вука шин Пуђа, мла ди гра до на
чел ник Срем ске митро ви це и Мили ца 
Зубо вић, кадеткска репре зен та тив ка у 
руко ме ту. За при мер ну пољо при вред ну 
про из вод њу награ ђен је Радо сав Панић 

из Ноћа ја, а за чува ње кул тур не башти не 
села у Рав њу при зна ње је ода то Мили са
ву – Мики Бан че ви ћу. При зна ње је уру че
но Удру же њу жена Жен ски свет из Чал
ме. У општи ни Шид награ ђе н је мла ди 
пољо при вред ник Душан Стје ља из Ерде
ви ка који тови више сто ти на сви ња у 
тур ну су, а у Бачин ци ма при зна ња су 
доде ље на Удру же њу жена Радост и 
Ловач ком дру штву Орао. За општи ну 
Ириг по два при зна ња су уру че на 
Шатрин ци ма. Јед но при зна ње је добио 
пред сед ник села Јани ка Такач, а дру го 
Ловач ко дру штво Фазан. Посебно су 
награђене чла ни це Удру же ња жена Сун
чев цвет из Доњег Товар ни ка.

Репу блич ка коми си ја за оце ну села у 
саста ву Живо рад – Жика Ајда чић, гене
рал ни секре тар Kултурно  про свет не 
зајед ни це Срби је, проф. др Мила дин 
Шевар лић, пред седник Коми си је и Мио
мир Фили по вић Фића, коор ди на тор 
Сусре та села Срби је одало је при зна ње 
орга ни за ци ја ма и поје дин ци ма из села у 
Бач кој Кара ву ко ву, општи на Оџа ци, Бач
ки Јарак, општи на Теме рин и Сави но 
Село, општи на Врбас, а мачван ским 
сели ма у Бадо вин ци ма, Бано вом Пољу, 
Глу шци ма, Гло гов цу, Дубљу и посеб но 
дома ћи ни ма у Црној Бари, чије је КУД 
„Јели ца“ изве ло диван кул тур ни про грам. 
Дома ћи ни су гости ма пока за ли бога ту 
исто риј ску и кул тур ну тра ди ци ју села 
Црна Бара, у којој се одви ја ју рад ње два 
вели ка рома на срп ских писа ца Јан ка 
Весе ли но ви ћа ХајдукСтанко и Мило ша 
Црњан ског Сеобе. 

КомисијасаженамаизСремаиМачве

Награђенипредставници22селаМачве,СремаиБачке
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ПОРОДИЦАБУКВИЋИЗГРГУРЕВАЦА

Производњазачинског
биљаисплативпосао

Да оста ну на селу, и сво јим радом 
при до не су поро дич ном буџе ту, 
опре де ли ли су се Ксе ни ја и Горан 

Буквић, који живе у викенд насе љу код 
Гргу ре ва ца. Њихо во опре де ље ње је било 
про из вод ња зачин ског биља.

Гора но ви роди те љи су купи ли викен ди
цу код овог сре мач ког села, када су 1998. 
годи не дошли из Хрват ске. Они су пен
зи о не ри, али око куће има пла ца, па се 
баве пома ло узго јем повр ћа и воћа, као и 
коза, све углав ном, за поро дич не потре
бе, али оно што пре тек не се и про да.

Ксе ни ја и Горан су одлу чи ли да оста ну 
на селу. Ксе ни ја каже да сви воле при ро
ду и лепо је тамо живе ти, а то потвр ђу је 
и син Огњен, који је са одлич ним успе хом 
завр шио пети раз ред. 

–  Пре шест годи на реши ли смо да 
оста не мо и да се и ми бави мо про из вод
њом и то зачин ског биља. Поче ли смо са 
овим малим љутим папри чи ца ма, виде
ли смо да то иде, онда мало поче ли и са 
цве ћем, а после и зачин ско биље. Схва
ти ли смо да то људи сада тра же, па смо 
прво кре ну ли са лаван дом, рузма ри ном 
и босиљ ком, а онда шири ли асор ти ман, 
као и пла сте ник и про из вод њу. Нису то 
неке паре, али смо ми задо вољ ни, може 
се од тог живе ти – гово ри за наше нови не 
Ксе ни ја, а целу поро ди цу смо упо зна ли 
на њихо вом штан ду на „Рум фе сту“. 

Она дода је да се баве само про из вод
њом сад ни ца, нема неке даље пре ра

де, а не желе ни да кван ти те том иду на 
уштрб ква ли те та. Када је реч о обра зо ва
њу, нико из породице Буквић нема везе 
са овом про из вод њом. До информација 
су долазили преко интернета али и дру-
гих људи који се баве производњом зачи-
нског биља.

– То су биљ ке које не тра же неку вели
ку зашти ту, не кори сти мо ника кву хеми
ју, само изме ђу поса ди мо копри ву и она 

шти ти и од коро ва и инсе ка та. Има мо 
један пла сте ник чија је дужи на 15 мета
ра, нису ту били неки вели ки изда ци, 
више тре ба рада уло жи ти – исти че Ксе
ни ја, која је била више рас по ло же на за 
раз го вор. Дода је да, иако до сада нису 
кон ку ри са ли ни за каква сред ства, сада 
пла ни ра ју да мало више пра те те кон кур
се и евен ту ал но апли ци ра ју за про ши ре
ње про из вод ње. 

– Не нешто вели ко, али то има мо у пла
ну. Наше про из во де про да је мо по ваша
ри ма и на слич ним мани фе ста ци ја ма, 
као што је ова. За сада нема мо ни сво ју 
интер нет стра ни цу, раз ми шљам и о томе, 
али све то тра жи вре ме – каже она.

Огњен је одли чан уче ник петог раз ре да 
и каже да воли што живи на селу.

 – То ми одго ва ра, мало пома жем роди
те љи ма, а нисмо ни дале ко, имам само 
кило ме тар до шко ле – исти че Огњен.

Горан дода је да је лепо живе ти у при
ро ди. 

–  Ми смо у викенд насе љу у Гргу рев
ци ма, на оброн ци ма Фру шке горе. Једи
но што нам мало недо ста је је пут, има мо 
овај посут туца ни ком. Ми жите љи смо 
удру жи ли сна ге и нека сред ства, и сами 
смо га недав но мало рав на ли и сре ђи ва
ли – каже Горан. 

Букви ћи су јед на скром на поро ди ца, 
која ужи ва у свом послу и месту у којем 
живи, само још кад би доби ли ква ли те тан 
пут. С.Џакула

Целапородицаубизнису

Зачинскобиље

(Пројекат„Причеонаталитету:Одрживомпољопривредомпротивбелекуге“,суфинансираПокрајинскисекретаријатзакултуру,
јавноинформисањеиодносесверскимзаједницама.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставове

Покрајинскогсекретаријатазакултуру,јавноинформисањеиодносесверскимзаједницамакојиједоделиосредства.)
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ОВАН: Оче ку ју вас 
похва ле и при зна ња 
на раз ли чи тим стра
на ма. Шта ће вас 

додат но моти ви са ти да при хва ти
те неке нове иза зов не задат ке. 
Али, избе га вај те јав на обе ћа ња по 
пита њу, стро го утвр ђе них роко ва. 
Ста ло вам је да успо ста ви те боље 
раз у ме ва ње и емо тив но збли жа
ва ње у одно су са воље ном осо
бом. При ја ће вам кра ће путо ва ње. 

БИК: Неко дик ти ра 
нове дога ђа је, што 
зна чај но ком пли ку је 
ваш послов ни или ста

ту сни поло жај.  Наро чи то вам се 
не допа да чиње ни ца о суже ним 
могућ но сти ма да избор одго ва ра
ју ћег посла или акци је коју бисте 
спро ве ли зајед но са бли ским при
ја те љи ма. Немој те дозво ли ти да 
вас неко испро во ци ра на послов
ни ризик. Чак и у љубав ном одно
су неко дру ги дик ти ра пра ви ла. 

БЛИЗАНЦИ: Ста ло 
вам је да оста ви те 
вели ки ути сак на 
сарад ни ке, али већи

на дога ђа ја вам не иде у при лог. 
Добро раз ми сли те шта све може
те да кори гу је те у ходу како бисте 
дело ва ли убе дљи во на оне који се 
коле ба ју. Оче ку је вас доби так или 
успех кроз нов ча не инве сти ци је. У 
одно су са парт не ром при жељ ку је
те већу емо тив ну сло бо ду или 
при ли ку да оства ри те сво је наме
ре. 

РАК: Спо соб ност 
добр ог опа жа ња и 
сјај не кон цен тра ци је 
вам пома жу да оства

ри те сво је послов не циље ве. 
Важно је да у сусре ту са сарад ни
ци ма под сти че те кре а тив ност у 
иде ја ма, јер уско ро вас оче ку је 
зајед нич ки доби так и могућ ност за 
обна вља њем неких послов них 
дого во ра. Пока за ће се да парт нер 
уме да испу ни сва ваша оче ки ва
ња. Пред сто ји вам пери од нежно
сти и задо вољ ства. 

ЛАВ: Нала зи те се у 
фази кре а тив ног успо
на и ста ло вам је да 
побољ ша те свој 

послов ни или дру штве ни ста тус. У 
при лог вам иду нова деша ва ња и 
мно ге ситу а ци је када се одлу чу је 
о послов ним циље ви ма. Сло бод
но пре у зми те ини ци ја ти ву како 
бисте намет ну ли сво ју уло гу пред 
сарад ни ци ма. У љубав ној пер
спек ти ви у одно су са парт не ром 
важно је да сачу ва те пози тив на 
уве ре ња. 

ДЕВИЦА: Делу је те 
врло про ми шље но и 
ста ло вам је да при до
би је те нечи је пове ре

ње у раз ли чи тим ситу а ци ја ма. 
Све тре ба да чини те план ски и у 
скла ду са иску ством. Нема раз ло
га да окле ва те, јер у одно су на 
сарад ни ке има те низ пред но сти 
које сада може те да пла си ра те на 
пра ви начин. У при ват ном живо ту 
поку ша ва те да ускла ди те ритам 
оба ве за. 

ВАГА: Ваша сна ла
жљи вост у послов ном 
сми слу доно си само 
тре нут ну сатис фак ци

ју и олак ша ње. Јасно вам је до 
које гра ни це може те да оче ку је те 
успех и због тога бира те неке зао
би ла зне мето де као начин да се 
осло бо ди те нечи је послов не кон
тро ле или кри ти ке. Мимо сво је 
воље упа да те у неке кон фликт не 
ситу а ци је. 

ШКОРПИЈА: Вео ма 
амби ци о зно и са 
нескри ве ним опти ми
змом при сту па те 

разним дого во ри ма које ини ци ра
ју ваши сарад ни ци. Потреб на вам 
је и одре ђе на доза мудро сти при
ли ком реша ва ња нов ча них пита
ња. Удру жи те сво је инте ре се са 
осо ба ма које добро позна је те. У 
одно су са воље ном осо бом све 
изгле да мир но и пред ви ди во али 
изне на ди ће те се нео бич ним обр
том.

СТРЕЛАЦ: Неко ће 
вас изне на ди ти 
лошим инфор ма ци ја
ма, али уз додат ну 

упор ност и вели ки напор на кра ју 
ћете бити задо вољ ни сво јим 
послов ним успе хом. Боље је, да 
избе га ва те сарад њу са непо зна
тим осо ба ма и да про ве ра ва те 
све могу ће инфор ма ци је у вези 
мате ри јал них ула га ња. Неко са 
стра не поку ша ва да вам иском
пли ку је љубав ни живот или однос 
са воље ном осо бом. 

ЈАРАЦ: Пажљи во 
про це њу је те нова 
послов на деша ва ња, 
јер сво је иде је тре ба 

да пла си ра те на пра вом месту 
или пред осо бом која има довољ
но слу ха за слич не инте ре се. И 
даље одби ја те да чини те ком про
ми се када они нису у скла ду са 
вашим морал ним наче ли ма. Због 
број них оба ве за деша ва се да 
про пу шта те неке важне дога ђа је 
у свом поро дич ном или љубав
ном живо ту. 

ВОДОЛИЈА:Тек када 
јасно дефи ни ше те 
листу при о ри те та 
мно ге ства ри ће поче

ти да се одви ја ју у пози тив ном 
прав цу. Посеб но посве ти те 
пажњу посло ви ма који ће вам 
доне ти кон крет не резул та те и 
финан сиј ску добит, јер за крат ко 
вре ме може те да оства ри те успех 
у више пра ва ца. Парт нер вас је 
изне на дио са неким добрим иде
ја ма.  

РИБЕ:Пре ма сарад
ни ци ма делу је те зах
тев но, тако да сви ма 
поста је јасно да не 

жели те да неко реме ти или успо
ра ва ваше послов не пла но ве. 
Ула же те вели ку ене р ги ју у раз
ли чи те циље ве које сте себи 
поста ви ли. Не дозво ља ва те да 
неко кри ти ку је ваш начин рада. 
Често се нала зи те у ситу а ци ји 
да вам неко пока зу је сво ју 
накло ност. 

VREMEPLOV
28.август

1910. На све ча ној  сед ни ци 
На род не скуп шти не у Це ти њу, 
кне же ви на Цр на Го ра је про
гла ше на кра ље ви ном, а кнез 
Ни ко ла I Пе тро вић кра љем. 
1922. Ра дио ста ни ца WE AF у 
Њу јор ку е ми то ва ла је, пр ви пут 
у све ту, ре клам ни о гла с ко ји је 
тра јао 10 ми ну та. 

29.август
1825.Пор ту га ли ја је при зна ла 
не за ви сност  Бра зи ла под 
ца рем  Пе дро м I. 
1885.Не мач ки ин же њер  Го тлиб  
Дајм лер  па тен ти рао је пр ви 
мо то цикл. 
2003. Од ве ли ких вру ћи на ко је 
су  за хва ти ле Е вро пу у мр ло је 
бли зу 20.000 љу ди, од че га 
ви ше од по ло ви не у Фран цу
ској, 11.435 осо ба.

30.август
1942.Уста ше у Срем ској  
Ми тро ви ци у Дру гом  свет ско м 
ра ту стре ља ле Са ву Шу ма но
ви ћа, јед ног од нај бо љих  срп
ских  сли ка ра из ме ђу два ра та. 
Ње го ве ве ли ке ком по зи ци је 
“До ру чак  на  тра ви” и “Пи ја на 
ла ђа” убра ја ју се у нај зна чај ни
ја де ла мо дер ног  срп ског сли
кар ства. 

31.август
1888. У Лон до ну на ђе но те ло 
Ме ри Ен По ли Ни колс, пр ве 
жр тве  Џе ка Тр бо се ка. 
1997. У ауто мо бил ској  не сре ћи 
у Па ри зу погинула бри тан ска 
 прин це за Да ја на и њен при ја
тељ  До ди ал Фа јед.

1.септембар
1939.Не мач ка бе з об ја ве ра та 
на па ла Пољ ску и ти ме по че ла 
Дру ги свет ски рат, ко ји је тра јао 
шест  го ди на у з у че шће 61 
зе мље. По ги ну ло о ко 50 ми ли
о на љу ди, а ра ње но ви ше од 
35 ми ли о на. 
1969. Гру па о фи ци ра с пу ков
ни ком  Мо а ме ром  Га да фи јем  
на че лу о бо ри ла са  вла сти кра
ља Ли би је И дри за I и про гла
си ла ре пу бли ку. 

2.септембар
1666. У по жа ру ко ји је че ти ри 
да на ха рао  Лон до ном  ва тре на 
сти хи ја го то во у ни шти ла град. 
Стра да ле м но ге гра ђе ви не, 
ме ђу ко ји ма и ка те дра ла све
тог  Па вла.
1945. На па лу би а ме рич ког 
рат ног  бро да “Ми су ри” у То киј
ском  за ли ву Ја пан ци пот пи са
ли без у слов ну ка пи ту ла ци ју у 
Дру гом свет ско м ра ту. 

3.септембар
1931. Краљ  Ју го сла ви је А лек
сан дар I  Ка ра ђор ђе вић про гла
сио  ок тро и сан У став  ко јим је 
оза ко ње на мо нар хи стич ка дик
та ту ра, уве де на 6. ја ну а ра 
1929.
1943. Ис кр ца ва њем  на  Си ци
ли ју О сме  бри тан ске  ар ми је 
под ко ман дом  фeлд мар ша ла 
Монт го ме ри ја по чео  на пад  са
ве знич ких тру па на  И та ли ју у 
Дру гом  свет ско м ра ту.

HOROSKOP

Среда,28.(15)август
Успе ни је Пре све те Бого ро ди це 
– Вели ка Госпо ји на

Четвртак,29.(16)август
Неру кот. Образ. Г. И. Хри ста; 
Св. Јев ста ти је II, Арх.срп. Преп. 
Роман; Преп. Рафа и ло Банат
ски

Петак,30.(17)август
Све ти муче ник Патро кло; Све ти 
муче ник Мирон

Субота,31.(18)август
Све ти муче ник Флор; Пре по
доб ни Јован Рип ски

Недеља,1.септембар
(19.август)

Све ти муче ник Андреј Стра ти
лат
Понедељак,2.септембар

(20.август)
Све ти про рок Саму и ло; Св. све
ште но муч. Филип Ира клиј ски

Уторак,3.септембар
(21.август)

Св. ап. Тадеј, Св. муче ни ца 
Васа са децом; Св. свешт муч. 
Рафа и ло Шиша то вач ки

Crkveni
kalendar

•Бависеспортом,умре-
ћешздравији!!!
•Корадиумрећеодгла-
ди,јернемавременакад
даједе!!!
• Вредности су коначно
добиленатежини–пале
сунадно!

Ролатса
боровницама
Састојци:5 јаја,5 каши ка бра

шна, 3 каши ке уља, 150 гра ма 
боров ни ца,250 крем шла га вани
ла

Припрема:Уму ти те јаја, додај
те уље, бра шно, те раз лиј те у 
под ма зан плех. Раз ву ци те по 
целом пле ху и пеци те на 200 Цел
зи ју са око 1520 мину та. Врућ 
ролат увиј те да се охла ди.Уму ти
те шлаг па пре ма жи те ролат који 
се про хла дио и поспи те боров ни
ца ма, поно во умо тај те и оста ви те 
да се добро охла ди.
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РУМА:ТРЕЋИПОЛУМАРАТОН

ПобедникХенриКембои

Апсолутнипобедник јеКенијац ХенриКембоисавременом1:12:39, сасекундом
закашњењауциљјеушаоСтенлиКипрути,докјемеђуженскимучеснициманајуспе-
шнија биланаша старапознаницаТеодораСимовић  са резултатом1:17:41.Овим
резултатом Теодора је оборила женски рекорд Румског полумаратона, који је на
првом,поставилаОливераЈефтић

Пре ко  400 уче сни ка је биланс  
тре ћег  Рум ског  полу ма ра то на 
који је одр жан 24. авгу ста. 

Апсо лут ни побед ник је Кени јац  Хен
ри Кем бои са вре ме ном 1:12:39, са 
секун дом зака шње ња у циљ је ушао 
Стен ли Кипру ти, док је међу жен ским 
уче сни ци ма нај у спе шни ја била наша 
ста ра позна ни ца Тео до ра Симо вић  
са резул та том 1:17:41. Овим резул та
том Тео до ра је обо ри ла жен ски рекорд 
Рум ског полу ма ра то на који је на првом, 
поста ви ла Оли ве ра Јеф тић. Орга ни за
то ри су оче ки ва ли и оба ра ње апсо лут
ног рекор да, има ју ћи у виду ква ли тет 
кениј ских трка ча, али овај рекорд ће 
мора ти са саче ка неки дру ги Рум ски 
полу ма ра тон.

Тре ћи рум ски полу ма ра тон је, у име 
покро ви те ља, отво рио Сте ван Кова че
вић, пред сед ник СО Рума. 

Он је ука зао да се, орга ни зо ва њем 
тре ћег полу ма ра то на, пока зу је нео
п ход ност њего вог  посто ја ња , али и 
витал ност и жеља да се он и убу ду ће 
орга ни зу је. 

– Овај полу ма ра тон орга ни зу ју мла ди 
спорт ски енту зи ја сти из Саве за спор то

ва Општи не и пока за ло се да, када они 
пре у зму ини ци ја ти ву а локал на зајед
ни ца им помог не, онда наста не нешто 
ова ко пре по зна тљи во. Овај полу ма ра
тон је зна ча јан, јер жели мо да  Рума 
не буде само пре по зна тљи ва као јед
на добра инве сти ци о на дести на ци ја, 
већ и као добро место за раз вој спор
та, обра зо ва ња, кул ту ре… Дра го ми је 
што има мо све већи број ква ли тет них 
уче сни ка, а пози вам и наше сугра ђа не 
да  дуж целе тра се дају подр шку уче
сни ци ма и пока жу сво је госто прим ство. 
Захва љу јем сви ма који су ово орга ни
зо ва ли и они ма који уче ству ју по ова
ко вре лом дану, а нека побе ди ко буде 
нај бо љи, пору чио је пред сам поче так 
трке Сте ван Кова че вић.

Про мо тер ово го ди шњег полу ма ра
то на је био Рифарт Зил кић, побед ник 
првог Бео град ског мара то на из Новог 
Паза ра, а  сада тре нер мно гих наших 
нај бо љих атле ти ча ра, међу који ма је 
и Тео до ра Симо вић, про шло го ди шња 
побед ни ца и про мо тер Рум ског полу
ма ра то на. 

– За Руму ме вежу вео ма лепе успо
ме не и овде имам много при ја те ља из 

Старт3.Румскогполумаратона

ПобеднициХенрииТеодора
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спор та. Ово је атлет ски град и било би 
лепо да овде у некој бли жој пер спек
ти ви ник не један атлет ски ста ди он – 
пору чио је Зил кић.

Међу број ним уче сни ци ма, који су 
трча ли на висо ких 33 сте пе на Цел зи ју
са, били су  они са звуч ним име ни ма у 
атле ти ци, озбиљ ни рекре а тив ци, али и 
они који су желе ли да, пре све га, сами 
про ве ре сво је физич ке могућ но сти и 
вољу. 

Хен ри Кем бои је први про шао кроз 
циљ.

– Трка је била добра, али вре ме је 
било јако топло, тако да је било тешко 
трча ти. Сви ђа ми се тра са, ово је први 
полу ма ра тон који трчим у Срби ји, 
можда ћу уче ство ва ти на још неком,  не 
знам. Ја сам из Кени је, али сада живим 
у Мађар ској и  трчим за њихов „Бене
дек“ тим, рекао нам је одмах после 
трке Хен ри Кем бои.

Тео до ра Симо вић, побед ни ца у жен
ској кате го ри ји са обо ре ним рекор дом 
рум ског полу ма ра то на који је на првом 
поста ви ла Оли ве ра Јеф тић, про шле 
годи не је била и про мо тер ка Рум ског 
полу ма ра то на. 

–  Ја сам овде од почет ка и при лич но 
добро знам ста зу што ми је олак ша ло 
трку, јер сам данас има ла две так ми
чар ке из Кени је које су заи ста добре, ту 
су на мом нивоу, можда и мало боље. 
Тем пе ра ту ра је висо ка за овај вид так

ми че ња, али сам ја задо вољ на, данас 
сам одбра ни ла титу лу прва ки ње, пого
то во  што је мој резул тат 1:17:41 што 
је  сада и нај бо љи резул тат. Дра го ми 
је што сам пости гла тај резул тат овде, 
дугу јем вели ку захвал ност орга ни за то
ри ма рум ског полу ма ра то на Алек сан
дру Бун да лу и Мићи Мар ко ви ћу.  То су 
моји при ја те љи још из репре зен та ци је, 
када сам пра ви ла прве кора ке, и дра го 
ми је што сам овде. Лепа је атмос фе ра  
и пуно ми је срце што сам ова ко срдач
но при мље на. Ове годи не мислим да је 
јача кон ку рен ци ја него про шле, заи ста 
је Рума оку пи ла крем срп ске атле ти
ке у дугом трча њу. То је  вели ки плус 
и за орга ни за то ре и град.  Ја се надам 
да ћемо се виде ти и сле де ће годи не 
да поме ри мо гра ни це, бар у жен ском 
трча њу, рекла нам је Тео до ра Симо
вић.

Задо вољ ство после трке није крио 
ни Алек сан дар Бун да ло, пред сед ник 
орга ни за ци о ног одбо ра 3. Рум ског 
полу ма ра то на. 

– Од самог стар та има мо један ква
ли тет који смо задр жа ли, у првом смо 
одмах има ли поста вљен рекорд у 
мушкој кон ку рен ци ји који је остао важе
ћи, док је рекорд Оли ве ре Јеф тић обо
ри ла Тео до ра Симо вић, која је има ла 
кон ку рен ци ју Кениј ки. Сле де ћи мара то
ни у Срби ји има ће зада так да постиг
ну овај ква ли тет так ми ча ра из рум ског 

полу ма ра то на. Што се тиче масов но
сти увек жели мо више, али је по овој 
вру ћи ни добар. Има ли смо пре ко 180 
полу ма ра то на ца, пре ко 150 у „ДДОР 
Трци задо вољ ства“ и има ли смо 20 
шта фе та – дакле око 400 уче сни ка, а 
ту нам је и „Нео н Бам би ни мара тон“. 
Виде ће мо још да ли ћемо задр жа
ти исто вре ме и исти датум када је 4. 
полу ма ра тон 2020. годи не у пита њу. 
Мара то ни са дужом тра ди ци јом су већ 
резер ви са ни за то неко бла го вре ме, 
иде ал но за масов ност и трке, а то је 
сеп тем бар и окто бар. Мислим да смо 
сви добро одра ди ли свој посао, успе
шно је Спорт ски савез то орга ни зо вао 
уз подр шку рум ске општи не, иста као је 
Алек сан дар Бун да ло.

Нај мла ђи уче сник 3. Рум ског полу
ма ра то на је Нико ла Марин који има 16 
годи на. И са тако мало годи на успео је 
да истра чи сва три Рум ска полу ма ра
то на, јер је први ком плет но истр чао са 
све га 14 годи на.

 – Трка је била  изу зет но тешка, било 
је вру ће, издр жао сам до кра ја и поно
сан сам на себе због тога.  Ја тре ни рам 
фуд бал, имам доста тре нин га,  тако 
да сам спре ман кон ди ци о но и нисам 
се никад кон крет но спре мао за полу
ма ра тон. Жеља ми је била да трчим 
на првом полу ма рато ну и успео сам у 
томе, и ево, ово ми је већ тре ће уче
шће. Не мислим да се бавим овом 
дисци пли ном, то је чисто рекре а тив но, 
јер тре ни рам и играм фуд бал  у ГФК 
„Сло вен“ у Руми – рекао је нај мла ђи 
уче сник Нико ла Марин.

И ове годи не је за уче сни ке  3. Рум
ског полу ма ра то на  био је обез бе ђен 
бес пла тан ауто бу ски пре воз Бео град 
 Рума  Бео град. По тра ди ци ји, за уче
сни ке који су оста ли у Руми при ре ђен 
је и при јем на рум ском базе ну.

Орга ни за то ри Рум ског полу ма рат она 
су, уз подр шку локал не само у пра ве, 
обез бе ди ли нај бо љи ма вред не награ
де: прво место у мушкој и жен ској  кон
ку рен ци ји доне ло је  награ ду од 30.000 
дина ра, дру го 20.000, тре ће 12.000 
дин, четвр то 7.000,  а  пето 5.000 дина
ра, као и  пеха ре за побед ни ке, док је 
првих  осам доби ло меда ље и дипло
ме.  С.Џакула

Нај бо љи так ми ча ри у мушкој кон ку
рен ци ји били су, побед ник  Кени јац 
Хен ри Кем бои (1:12:39) са секун дом 
зака шњења дру ги је био Стен ли 
Кипру то, док је тре ће место зау зео 
Мар ко Ран ко вић (1:13:28). 

У жен ској кон крен ци ји нај бо ља је 
била Тео до ра Симо вић са новим рум
ским рекор дом (1:17:41), дру го пла си
ра на је била Кениј ка Гле дис Бивот 
(1:21:20), а тре ћа је кроз циљ про шла  
Неве на Јова но вић (1:27:22).

Нај бр жи Румља ни су Бран ко Срдић, 
који је укуп но у мушкој кон ку рен ци ји 
био сед ми и Дра га на Шпе хар. Побед
ник  шта фет не трке је еки па „Банат“.

Нај мла ђи так ми чар који је истр чао 
тре ћи Рум ски полу ма ра тон је 
Румља нин Нико ла Марин (16 год), а 
нај ста ри ји Пре драг Јан ко вић (74 
год).

У кате го ри ји 40+ нај бо љи у мушкој 
кон ку рен ци ји је био Михал Шуња, а у 
жен ској Биља на Кира џи е ва, у кате
го ри ји 50+ Новак Мата ру га и Хеле на 
Јавор ник, а у кате го ри ји 60+ Борут 
Под гор ник.

Нај бр жи Румља ни су доби ли по 
15.000 дина ра, а при зна ња су уру че
на и нај у спе шни ји ма у кате го ри ја ма 
40+, 50+ и 60+, као и нај мла ђем и 
нај ста ри јем уче сни ку полу ма ра то на.

Најбољиучесници

СтеванКовачевић НеонБамбинитрка
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Оста ло је још мало вре ме на до 
почет ка нај ве ће кошар ка шке 
смо тре на све ту. Свет ско првен

ство за кошар ка ше одр жа ва се од 31. 
авгу ста до 15. сеп тем бра у Кини.

Чини се да саста ви никад нису били 
изјед на че ни ји. Сва ка ко да је све селек
ци је обра до ва ла вест да Аме ри сти жу 
на Првен ство десет ко ва ни. Отка за
ло им је уче шће чак 20 игра ча. Оста
ле репре зен та ци је које се нада ју оној 
нај сјај ни јој меда љи у томе виде сво ју 
шан су.

С дру ге стра не, мно ги НБА игра чи 
су потвр ди ли уче шће за сво је наци о
нал не селек ци је и то је оно што овај 
тур нир чини екс трем но зани мљи вим у 
наја ви.

Недав но је Свет ска кошар ка шка 
феде ра ци ја обја ви ла листу фаво ри
та за пред сто је ће Свет ско првен ство. 
Оно што је нај ве ће изне на ђе ње је 
чиње ни ца да Аме ри кан ци нису на врху. 
Ни мање ни више, Срби ји је доде ље на 
уло га нај ве ћег фаво ри та за осва ја ње 
зла та. Иза Срби је је Аме ри ка, а затим 
сле де редом Шпа ни ја, Фран цу ска, Грч
ка, Литва ни ја...

Што би рекли, вели ка част али и 
оба ве за је при па ла нашој селек ци ји. 
Огром на су оче ки ва ња од Срби је на 
овом тур ни ру. Како у нашој, тако и у 
јав но сти широм све та. Ово је дефи ни
тив но нај ве ћи испит до сада за селек

то ра Ђор ђе ви ћа и ову сјај ну гене ра ци
ју која, руку на срце, има већ за собом 
поза ма шни успех.

Оно што је добро јесте то да су 
сви игра чи (који су здра ви) потвр ди
ли уче шће. Укљу чу ју ћи и НБА зве зде 
Јоки ћа, Бје ли цу и Бог да но ви ћа. Како 
ства ри сто је, до закљу че ња овог бро
ја М нови на, Тео до сић неће бити са 
репре зен та ци јом у Кини због повре де. 
Нисам сигу ран коли ко је то лоша вест 
за нас. Уз сво дужно пошто ва ње пре ма 
лику и делу сјај ног плеј ме ке ра, чини 
се да је Тео дале ко од оног игра ча који 
је харао Евро пом. Аме рич ка епи зо да 
се завр ши ла неслав но, мучи ле су га 
повре де и није се баш наи грао кошар
ке у послед ње вре ме. То се виде ло и 
на при прем ним утак ми ца ма. Можда 
би Ђор ђе вић и успео да га затег не до 
почет ка Свет ског. По све му суде ћи, то 
ника да неће мо сазна ти.

Ситу а ци ја је таква да у Кину иде
мо са чети ри цен тра. Када погле да
те реал но, по ко може дати педа лу 
таквим игра чи ма као што су Јокић, 
Милу ти нов, Мар ја но вић и Раду љи ца. 
Овај послед њи је добио капи тен ску 
тра ку. Зна селек тор коли ко хари зма, 
лидер ство па и духо ви тост могу да 
ути чу на колек тив. Зато му је и дао 
тра ку која ће на неки начин бити и 
ком пен за ци ја за сма ње ну мину та жу с 
обзи ром на то да за место под обру чи

ма кон ку ри ше са још три зве ри.
Кри ла нема мо, а и шта ће нам. Ту 

су Бог дан, Бје ли ца и епи зо ди сти попут 
Бир че ви ћа, Лучи ћа, Симо но ви ћа и 
Гуду ри ћа. Игру би тре ба ло да орга ни
зу ју Јовић и Мицић. Када се све узме у 
обзир, Срби ја има пакле ну еки пу.

Али не тре ба се зале та ти. Чиње
ни ца да је Аме ри ма отка зао сва ко ко 
је могао, не ума њу је њихов ква ли тет. 
Када се погле да њихов састав, ствар
но нема пуно звуч них име на, али сва
ко ме ко иоле пра ти аме рич ку кошар ку 
јасно је да се ради о врхун ским игра
чи ма. Послед ње што тре ба било којој 
селек ци ји на тур ни ру је да их пот це
ни. Ако се то деси, ови ће им уба ци ти 
стотку са пола сна ге.

Не тре ба забо ра ви ти ни оста ле 
селек ци је које из при крај ка вре
ба ју сво ју шан су. Посеб но тре ба 

иста ћи Аустра ли ју са НБА игра чи ма, 
Грке са бра ћом Ате то кум бо који су 
уби це на тере ну, Шпан це који се већ 
оштре на зла то, Фран цу зе које ће рет
ко ко над ско чи ти... Листа је ствар но 
дугач ка.

У субо ту почи ње кошар ка шка 
фешта. Оно што је сигур но јесте то 
да нас чека одлич на кошар ка и огром
на кон ку рен ци ја у бор би за меда ље. 
Земља кошар ке има чему да се нада. 
Охла ди те пиво и ужи вај те. Нада мо се 
до самог кра ја.

Почињефешта
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ОФК Жар ко во – Рад нич ки 
пирот 1:3; Зла ти бор – Кабел 
0:0; Будућ ност – Гра фи ча (поне
де љак); Колу ба ра – Нови Пазар 
3:1; Рад нич ки 1923 – Сме де ре
во 1924 3:0; Син ђе лић – Дина
мо 1:0; Мета лац – ОФК Бач ка 
2:0; Траyал – Земун 1:1.

Белегиш: Омладинац – Брат-
ство 1946 0:0; Банатско Ново 
село: Козара – Железничар 0:1; 
Панчево: Динамо 1945 – Први 
Мај 3:1; Бечеј: ОФК Бечеј 1918 
– Раднички (З) 3:2; Перлез: 
Војводина 1928 – Борац 0:1; 
Вршац: ОФК Вршац – Раднички 
1912 2:1; Стари Бановци: 
Дунав – Раднички (СМ) 2:3; 
Кула: Хајдук 1912 – Бачка 1901 
3:2.

01. Железничар 2 2 0 0 3:0 6
02. ОФК Бечеј 2 2 0 0 7:5 6
03. Хајдук 2 2 0 0 5:3 6
04. ОФК Вршац 2 2 0 0 3:1 6
05. Радни. (З) 2 1 0 1 4:3 3
06. Раднички 2 1 0 1 3:2 3
07. Борац 2 1 0 1 4:4 3
08. Бачка 2 1 0 1 3:3 3
09. Радни. (СМ) 2 1 0 1 3:3 3
10. Динамо 2 1 0 1 3:3 3
11. Козара 2 1 0 1 2:2 3
12. Омладинац 2 0 1 1 1:2 1
13. Братство 2 0 1 1 0:2 1
14. Дунав 2 0 0 2 2:4 0
15. Први Мај 2 0 0 2 2:5 0
16. Војводина 2 0 0 2 0:3 0

Рад нич ки Ниш – Спа р так ЖК 
2:1; Тсц – Инђи ја 2:0; Јавор 
Матис – Напре дак 2:2; Про ле
тер – Вој во ди на 0:1; Рад – 
Мачва 2:0; Вождо вац – Мла
дост 2:0; Ц.Зве зда – Чука рич ки 
и Рад ник – Пар ти зан (одло же
но).

ПРВАЛИГАСРБИЈЕ АТЛЕТИКАСУПЕРЛИГАСРБИЈЕ

СРПСКАЛИГА
ВОЈВОДИНА

Каћ: Југовић – Цемент 0:1; 
Нови Сад: Младост (НС) – 
Подунавац 3:0; Доњи Товар-
ник: Слобода – Младост (БЈ) 
2:1; Мачванска Митровица: 
Подриње – Борац 0:0; Стара 
Пазова: Јединство – Сремац 
2:0; Нова Пазова: Раднички – 
Црвена Звезда 0:0; Темерин: 
Слога (Т) – Јадран 0:0; Дивош: 
Хајдук – Слога (Е) 0:3.

Сремска Митровица: 
Митрос – ПСК 3:2; Бешка: Хај-
дук (Б) – Хајдук (В) 3:1; Ириг: 
Рудар – Напредак 2:1; Лаћарак: 
ЛСК – Будућност 0:0; Мартин-
ци: Борац (М) – Доњи Петровци 
0:0; Кленак: Борац (К) – Доњи 
Срем 2015 1:1; Инђија: Желез-
ничар – Партизан 1:0; Шид: 
Раднички – Љуково 4:1.

01. Раднички 2 2 0 0 9:2 6
02. Железни. 2 2 0 0 5:1 6
03. Д. Петро. 2 1 1 0 5:0 4
04. Будућност 2 1 1 0 6:3 4
05. Доњи Срем 2 1 1 0 4:1 4
06. Напредак 2 1 0 1 4:2 3
07. Партизан 2 1 0 1 3:1 3
08. Хајдук (Б) 2 1 0 1 3:4 3
09. Рудар 2 1 0 1 5:7 3
10. Митрос 2 1 0 1 4:7 3
11. ПСК 2 0 1 1 4:5 1
12. Хајдук (В) 2 0 1 1 3:5 1
13. Борац (К) 2 0 1 1 1:4 1
14. Борац (М) 2 0 1 1 0:3 1
15. ЛСК 2 0 1 1 0:5 1
16. Љуково 2 0 0 2 2:8 0

01. Младо. (НС) 2 2 0 0 5:0 6
02. Слога (Е) 2 2 0 0 4:0 6
03. Раднички 2 1 1 0 4:1 4
04. Подриње 2 1 1 0 3:0 4
05. Јединство 2 1 1 0 5:3 4
06. Борац 2 1 1 0 3:1 4
07. Хајдук 2 1 0 1 4:4 3
08. Подунавац 2 1 0 1 3:3 3
09. Слобода 2 1 0 1 3:4 3
10. Цемент 2 1 0 1 1:3 3
11. Ц. Звезда 2 0 2 0 3:3 2
12. Слога (Т) 2 0 1 1 0:1 1
13. Јадран 2 0 1 1 1:4 1
14. Југовић 2 0 0 2 1:5 0
15. Младо. (БЈ) 2 0 0 2 1:4 0
16. Сремац 2 0 0 2 0:5 0

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКАЛИГАЈУГ

СРЕМСКАЛИГА

01. Кабел 5 3 1 1 8:5 10
02. Траyал 5 3 1 1 6:5 10
03. Динамо 5 3 0 2 11:6 9
04. Металац 5 3 0 2 8:7 9
05. Н. Пазар 5 2 2 1 7:5 8
06. Радни. (П) 5 2 2 1 7:7 8
07. Графичар 4 2 1 1 4:1 7
08. ОФК Жарк. 5 2 1 2 6:4 7
09. Раднички 5 2 1 2 9:8 7
10. ОФК Бачка 5 2 1 2 7:6 7
11. Колубара 5 2 1 2 7:6 7
12. Златибор 5 1 3 1 2:3 6
13. Синђелић 5 1 2 2 3:6 5
14. Земун 5 1 1 3 4:4 4
15. Будућност 4 1 1 2 2:5 4
16. Смедерево 5 0 0 5 1:14 0

01. Војводина 6 5 1 0 17:3 16
02. ТСК 6 5 1 0 14:5 16
03. Раднички 6 4 1 1 10:6 13
04. Ц. Звезда 4 4 0 0 9:2 12
05. Партизан 4 3 1 0 10:2 10
06. Чукарички 4 3 0 1 4:2 9
07. Вождовац 5 2 1 2 8:7 7
08. Инђија 6 2 1 3 5:7 7
09. Спартак ЖК 6 2 0 4 7:12 6
10. Рад 5 2 0 3 4:10 6
11. Напредак 6 1 2 3 5:8 5
12. Младост 6 1 2 3 5:12 5
13. Јавор 5 1 1 3 7:9 4
14. Радник 5 1 0 4 6:9 3
15. Пролетер 6 0 2 4 4:10 2
16. Мачва 6 0 1 5 4:15 1

СЕНИОРСКОПРВЕНСТВОСРБИЈЕ

УспехМитровчана

На сени ор ском првен
ству Срби је за Сени о ре 
одр жа ном у Кру шев

цу током про те клог викен да 
Атле ти ча ри АК „Срем“ осво
ји ли су чети ри меда ље – две 
злат не и две сре бр не.

Мари ја Вуче но вић побе
ди ла је у баца њу копља за 
сени ор ке резул та том 58,55м 
и тиме потвр ди ла доми на ци
ју у тој дисци пли ни у Срби ји у 
кате го ри ји жена.

Ведран Самац је тако ђе 
побе дио у баца њу копља, 
нешто сла би јим резул та том 
66,27 мета ра. Није бацао 
пуном сна гом јер се ште део 
за пред сто је ћу Бал ка ни ја ду.

После вели ке бор бе у 
дисци пли ни скок у вис јуни ор 
Слав ко Сте вић осво јио је сре

бро резул та том 2,08 мета ра. 
О побед ни ку се одлу чи ва ло 
на осно ву мањег бро ја поку
ша ја јер је прво пла си ра ни 
Мар ко вић из Баји не Баште 
пре ско чио исту виси ну.

У трци на 5000м Мир ко 
Мау на осво јио је одлич но 
дру го место сво јим новим нај
бо љим резул та том који сада 
изно си 15:16,56. Мир ко је и 
сле де ће годи не јуни ор

Анту но вић Дејан је у трци 
на 3000 мета ра са пре пре ка
ма осво јио четвр ту пози ци ју.

Резул та ти и пла сма ни са 
овог так ми че ња у вели кој 
мери ће ути ца ти на селек то ра 
који тре ба да одре ди састав 
наше репре зен та ци је за ово 
так ми че ње које ће се одр жа ти 
у Бугар ској у гра ду Пра ве цу.

ПрвенствоВојводине
запионире

У субо ту 24. авгу ста у Срем
ској Митро ви ци одр жа но је 
Првен ство Вој во ди не за пио
ни ре и атле ти ча ри АК „Срем“ 
осво ји ли су десет меда ља – 
чети ри злат не, три сре бр не и 
три брон за не.

Зла то су осво ји ли Јок си
мо вић Андре ју трци на 2000 
мета ра, Ђор ђе Кре мић новим 
лич ним рекор дом у ско ку у 
вис (1,81м), Анђел ко вић Алек
сан дар тако ђе у трци на 800 
мета ра, Мила Миљ ко вић и 
Милош Мак си мо вић побе дом 
у баца њу кугле.

Сре бр ном меда љом су се 
оки ти ли Јок си мо вић Тео до
ра на 1500 мета ра, Сини
ша Дрља ча у баца њу копља 
и Лазар Ђако вић у баца њу 
кугле. Тре ће пла си ра ни су 
били Тео до ра Самац и Дани
јел Стр ни ша у баца њу копља 
и Сини ша Дрља ча у баца њу 
кугле. 

Пио ни ре наред ног викен да 
оче ку је уче шће на ква ли фи ка
ци ја ма за куп Срби је и може
мо се нада ти да ће вели ки 
број ових так ми ча ра обез бе
ди ти наступ у фина лу.

ЧетиримедаљезаАК„Срем“
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СПОРТСКАНЕДЕЉАНАПЕЋИНАЧКИМБАЗЕНИМА

Најважнијејеучествовати
И ове годи не, на пећи

нач ким базе ни ма 
успе шно је реа ли зо

ва на Спорт ска неде ља у 
орга ни за ци ји Базе на Пећин
ци, под покро ви тељ ством 
Спорт ског саве за „Раз вој 
спор то ва“ и пред у зе ћа Луки 
Комерц. Нај ра зли чи ти јим 
садр жа ји ма и спорт ским 
дисци пли на ма, орга ни за тор 
се потру дио да обо га ти лет
њу сезо ну не само основ ци
ма, него и свим посе ти о ци
ма базе на.

Так ми че њем на воде ном 
поли го ну у петак, 23. авгу
ста, завр ше на је Спорт ска 
неде ља, која је про те клих 
пет дана при ву кла вели ки 
број осно ва ца од 1. до 8. 
раз ре да, као и оне мало ста
ри је, током разних забав них 
и еду ка тив них так ми че ња. 

Како је рекао Бојан Пан
тић из упра ве Базе на, ове 
годи не послу жи ло их је лепо 
вре ме, а Спорт ска неде
ља, сада већ тра ди ци о нал
но, при вла чи све већи број 
деце.

– Захва љу ју ћи добр
ој сарад њи са Спорт ским 
саве зом „Раз вој спор то ва“ 
успе шно смо реа ли зо ва ли 
ово го ди шњу Спорт ску неде
љу, тако да су наши инструк
то ри из Шко ле пли ва ња, који 
су ради ли са децом током 
про те клих пет дана, има ли 
пуне руке посла. Тру ди мо се 

да током сва ке купа ли шне 
сезо не орга ни зу је мо раз не 
садр жа је за све посе ти о це 
Базе на, посеб но за децу, па 
поред погод но сти за нај бо
ље ђаке и бес плат ног ула
за на базе не, орга ни зу је мо 
успе шно и бес плат ну шко
лу пли ва ња, као и Спорт ску 
неде љу, како би деци кроз 
заба ву и раз ли чи та спорт
ска над ме та ња при бли жи ли 
свет спор та и пред но сти које 
он доно си, рекао је Пан тић.

Током тра ја ња Спорт
ске неде ље са децом су се 
дру жи ли инструк то ри Шко
ле пли ва ња, а по речи ма 
Ива на Сто ја ко ви ћа јед ног 
од тре не ра и инструк то ра 
на базе ни ма, одзив деце је 
био јако добар и успе ли су 
да реа ли зу ју све актив но сти 
које су про гра мом Спорт ске 
неде ље и пред ви ђе не.

– Била је вео ма јака кон
ку рен ци ја и забе ле жи ли смо 
баш тесна про ла зна вре
ме на. Деца су на воде ном 
поли го ну, који се састо јао 
из неко ли ко пре пре ка које 
су мора ле да се савла да ју 
у нај бр жем могу ћем вре ме
ну, пока за ла сво је уме ће, 
брзи ну и спрет ност. Тако ђе, 
већи на деце која су данас 
уче ство ва ла су пола зни ци 
наше шко ле пли ва ња, која 
су ево на кра ју сезо не могла 
да пока жу коли ко су напре
до ва ла и коли ко су уса вр

ши ла тех ни ке пли ва ња. 
Има ли смо данас и нај мла
ђег так ми ча ра Ада ма Шан
та који је тек завр шио први 
раз ред и који је фак тич ки 
данас и нау чио да пли ва. 
Дра го ми је да је при стао да 
се так ми чи и да је завр шио 
поли гон без про бле ма као и 
сви оста ли, изја вио је Сто ја
ко вић.

Јуче ра шњи воде ни поли
гон при ву као је 17 малих 
так ми ча ра раз ли чи тог узра
ста, а након завр ше ног так

ми че ња, сва деца су са 
осме хом на лицу потвр ди ла 
да су се добро заба ви ла и 
да је дру же ње нај ва жни је. 
Један од њих био је и Бог
дан Нико лић из Пећи на ца, 
који је пре за до во љан што 
се так ми чио.

– Било је одлич но. Сре
ћан сам што сам успео да 
пре пли вам поли гон. Нај ва
жни је је само да уче ству јем, 
а место није бит но, рекао је 
осме хом Бог дан Нико лић.

Прво место у кате го ри ји 
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девој чи ца осво ји ла је Мари
ја Милер из Пећи на ца, која 
свој лет њи рас пуст про во ди 
са дру га ри ма на пећи нач ким 
базе ни ма, а поха ђа и Шко лу 
пли ва ња где уса вр ша ва тех
ни ке, каже да поли гон није 
био тежак и да је и њој нај
ва жни је да уче ству је.

Воде ни поли гон успе шно 
су пре пли ва ли и савла да ли 
сви так ми ча ри, а нај у спе
шни ји у кате го ри ји деча ка 
био је Милош Јови чић из 
Пећи на ца са про ла зним вре
ме ном 31,73. Дру го место 
при па ло је Дани лу Јови чи
ћу из Пећи на ца са про ла
зним вре ме ном 41,79, док је 
тре ће место осво јио Саша 
Гро зни ца из Голу би на ца са 
вре ме ном од 44,1 секун де. 

У кате го ри ји девој чи ца нај
бо ља је била Мари ја Милер 
са про ла зним вре ме ном 
43,99, дру го место осво ји
ла је Сил ви ја Буђа нов ча нин 
из Ста ре Пазо ве са 47,44, 
а тре ће место при па ло је 
Дуњи Срдић из Пећи на ца са 
про ла зним вре ме ном 48,42 
секун де.

Дипло ме свим так ми ча ри
ма, као и пеха ре и меда ље 
нај у спе шни ји ма уру чи ли су 
Томи слав Ћир ко вић дирек
тор Јав не уста но ве „Спорт
ски цен тар“ и Бојан Пан тић 
из упра ве Базе на.

Про те клих пет дана забав
но и весе ло је било на пећи
нач ким базе ни ма, а Трком у 
џако ви ма и Музич ким сто ли
ца ма зва нич но је и запо че ла 
пето днев на неде ља спор та. 
Дру гог так ми чар ског дана, у 
уто рак, основ ци су се опро
ба ли у забав ним спорт ским 
игра ма – боћа њу и сто ном 
фуд ба лу (два на два), док су 
тре ћег дана Спорт ске неде
ље, посе ти о ци били у при
ли ци да ужи ва ју током мече
ва јед ног од нај по пу лар ни јег 
спо р та током лет њег пери о
да – одбој ци на песку. Прет
по след њег дана на про гра
му су биле две дисци пли не 
– сло бод но баца ње у води и 
пим пло ва ње лоп том.  Сун
ча ни и топли дани, као и 
забав ни садр жа ји уз неиз бе
жан осмех деце, која су при
ка за ла не само так ми чар ски 
дух, него и спорт ску и фер 
игру обе ле жи ли су ово го ди
шњу Спорт ску неде љу на 
пећи нач ким базе ни ма.

ОДРЖАНОПРВЕНСТВОСРБИЈЕ
УТРИАТЛОНУ

Великанаграда
Сремске
Митровице

На митро вач кој Град
ској пла жи у неде љу 
25. авгу ста, одр жа но 

је Првен ство Срби је у супер 
спринт три а тло ну „Вели ка 
награ да Срем ске Митро ви
це“. Орга ни за то ри овог так
ми че ња су Град Срем ска 
Митро ви ца, Град ска упра ва 
за обра зо ва ње, кул ту ру и 
спорт, Спорт ски савез Гра
да Срем ска Митро ви ца, као 
и Три а тлон клуб „Сава“. Око 
130 так ми ча ра из Срби је, 
Бугар ске и Маке до ни је се 
так ми чи ло у три три а тлон
ске дисци пли не – пли ва њу, 
вожњи бици кла и трча њу.

– Ово је нај бр жа трка у три
а тло ну ове годи не у Срби ји и 

вели ки је и зах те ван посао 
за љуби те ље три а тло на. Са 
нама су нај бо љи три а тлон
ци у Срби ји у свим кате го
ри ја ма, али су ти и гости 
из Бугар ске и Маке до ни је. 
Ово је јед на зна чај на три а
тлон ска мани фе ста ци ја која 
већ доби ја тра ди ци о нал ни 
карак тер у Срем ској Митро
ви ци. У самој орга ни за ци ји 
је при сут но пре ко 100 волон
те ра и то је вео ма зна чај но, 
а пре ди ве ђи ни су пеха ри 
и меда ље, као и нов ча не 
награ де за сени о ре, рекао 
је Нема ња Црнић, гене рал ни 
секре тар Спорт ског саве за 
Гра да Срем ска Митро ви ца.  

З.Поповић


