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ИНТЕРВЈУ СА НОВАКОМ 
ЂОКОВИЋЕМ, ПРВИМ 

ТЕНИСЕРОМ У ИСТОРИЈИ 
КОЈИ ЈЕ ОСВОЈИО СВИХ 

ДЕВЕТ МАСТЕРС ТУРНИРА

НЕ ПРЕСТАЈТЕ 
ДА САЊАТЕ, 
СНОВИ СУ 
РЕАЛНИ!

УПИСАНO 574 
ЂАКА ПРВАКА

ПОЧЕЛА НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА

Највише деце уписано је у школе „Никола Вукићевић” „Иво Лола Рибар”, а од сеоских  ▀
школа у ОШ „Никола Тесла” у Кљајићеву и ОШ „Иван Горан Ковачић” у Станишићу

ТРАДИЦИОНАЛНИ „ДАН ПОЉА 
ЈЕСЕЊИХ КУЛТУРА” У БИЛИЋУ

ОГЛЕДНА ПОЉА 
ЗА ПРИМЕР

ПОЧЕЛА НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА
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ПРЕТПЛАТА  
3 месеца    1.001,00  дин.
6 месеци    2.002,00  дин.
12 месеци  4.004,00  дин.

ЗА ИНОСТРАНСТВО 
3 месеца      2.626,00  дин.
6 месеци      5.252,00  дин.
12 месеци  10.504,00  дин.
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На почетку сваке 
школске године 

Удружење ратних војних 
инвалида (РВИ) града Сом-
бора деци својих чланова 
поклања школски прибор 
и тако породицама чини 
лакшим прве дане септем-
бра, који са собом носе ве-
лике издатке. Тако је би-
ло и овог 1. септембра у 
просторијама удружења. 

За 10 ученика од првог 
до четвртог разреда основ-
не школе средства за набав-
ку школског прибора обе-
збедило је удружење, а за 11 
старијих основаца перони-
це, свеске, бојице и други 

потребан прибор стигао 
је из покрајинског Савеза 
удружења ратних војних 
инвалида Војводине 
на челу са Миленком 
Чанчаревићем. 
Ђаке је поздравио 

председник Скупшти-
не Удружења РВИ гра-
да Сомбора Миленко 
Дубравац и пожелео им 
срећну и успешну школ-
ску годину. 

Удружење РВИ града 
Сомбора упутило је по-
зив студентима из поро-
дица ратних војних инва-
лида који похађају факул-
тете Универзитета у Но-

вом Саду да се јаве у своја 
матична удружења ради 
ослобађања од плаћања 
школарине. Наиме, Се-
нат Универзитета у Но-
вом Саду донео је препо-
руку свим факултетима у 
саставу овог универзите-
та да, у складу са својим 
могућностима, деци рат-
них војних инвалида и па-
лих бораца, који су моти-
висани да студирају, нису 
на буџету, а немају сред-
става да плате школари-
ну, омогуће олакшице и 
ослободе их од плаћања 
школарине. 

Н. Ж. 

УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА 
ГРАДА СОМБОРА

ШКОЛСКИ ПРИБОР 
ЗА НОВИ ПОЧЕТАК

ОДЕЉЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОБАВЕЗЕ УПРАВНИКА ЗГРАДА
Организовање управљања стамбе-

ним заједницама и избор управ-
ника или професионалног управни-
ка је обавеза прописана Законом о 
становању и одржавању зграда. Законом 
су прописана права и обавезе управ-
ника стамбене заједнице. Као посебно 
значајне обавезе, Одељење инспекције 
и комуналне полиције наводи обавезу 
управника да организује радове када 
су потребне хитне интервенције, те 
да представља стамбену заједницу и 
извршава њене одлуке.
Под хитним интервенцијама се 

сматрају активности на одржавању 
зграде које се без одлагања морају из-
вршити ради заштите живота и здравља 
људи, њихове сигурности и заштите 
имовине од оштећења.

Управници, односно професионал-
ни управници, дужни су да одмах по 

сазнању, а најкасније у року од 48 
часова од сазнања, предузму мере 
ради извођења хитних интервенција 
и ангажују организацију која изво-
ди потребну врсту радова. Станари, 
односно власници посебних дело-
ва, дужни су да омогуће несметано 
обављање радова у мери која је неоход-
на за отклањање непосредне опасно-
сти по живот и здравље људи. Уколико 
управници не предузму потребне мере 
ради обављања хитних интервенција 
одговараће за нанету штету.
Надзор над спровођењем одред-

би Закона о становању и одржавању 
зграда, односно регистрацији стам-
бених заједница и избору управника 
врше комунални инспектори. У случају 
непоштовања одредби закона кому-
нални инспектор ће предузети про-
писане мере.

Увид, упис, бри-
сање, измене, до-

пуне и исправке у делу 
посебног бирачког спи-
ска националне мањине, 
грађани насељених места 
могу да изврше и у својим 
селима до 19. октобра.
Одељење за општу 

управу Градске управе 
града Сомбора, у дого-

вору са Министарством 
државне управе и локалне 
самоуправе, обавештава 
грађане да се увид, упис 
и друге исправке могу из-
вршити у канцеларијама 
Градске управе у сом-
борским селима (бив-
ше просторије месних 
канцеларија), у време-
ну од 7.30 до 15 часова 

по следећем распореду: 
понедељак - Бачки Брег, 
Гаково и Стапар, уто-
рак - Бачки Моноштор, 
Кљајићево и Риђица, 
среда - Колут, Телечка и 
Светозар Милетић, чет-
вртак - Бездан, Растина и 
Чонопља, и петак - Алек-
са Шантић, Дорослово и 
Станишић. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК 
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

И У СЕЛИМА

КОНКУРС МИНИСТАРСТВА 
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

СТИПЕНДИЈЕ ЗА 
СРЕДЊОШКОЛЦЕ 

ОДЛИКАШЕ

УДРУЖЕЊЕ „МАСЛАЧАК”

ТАКМИЧЕЊЕ У 
МОТОРИЦИ

Удружење за подршку особама са аутиз-
мом „Маслачак” из Сомбора учествује на 

такмичењу „Lix open” које се сутра (субота, 8. 
септембар), одржава у Београду на стадиону Фуд-
балског клуба „Раковица”. „Lix open” представља 
јединствени куп на свету као приказ елемената веж-
би моторике који унапређује способности деце са 
сметњама у развоју. Ово такмичење је намењено 
деци са аутизмом и другим сметњама у развоју, 
а подстиче и социјалну инклузију, јер учествују 
и деца која немају сметње у развоју.

На такмичењу, испред Удружења „Маслачак”, 
учествује двадесеторо деце и одраслих са аутиз-
мом и другим сметњама у развоју, а уз пратњу 
родитеља и волонтера. Ова активност је предвиђена 
годишњим планом удружења, а реализује се уз 
помоћ Савеза удружења Београд и уз подршку 
града Сомбора.

У НЕДЕЉУ У КЉАЈИЋЕВУ

ДАНИ ВЕСЕЛЕ 
МАШИНЕ

Традиционални 9. Дани веселе машине 
и 6. Златни дестилат ракије шљивовице 

организују се у недељу, 9. септембра на Бурду-
шевом брду изнад Кљајићева. Окупљање такми-
чара је у 9.30 часова, а потом следи намештање и 
пуњење казана и паљење ватре. Проглашење по-
бедника заказано је за 14 часова, а награде ће до-
бити најбољи мајстор и помоћник, као и победник 
у такмичењу за најбољу шљивовицу.

UG „URBANI ŠOKCI”

KRIŽNI PUT 
MARICE MIKRUT

Udruženje građana „Urbani Šokci” organizuje u 
četvrtak, 13. septembra, promociju knjižice Marice 
Mikrut Šokica slidi Isusa od Kalvarije do Puta križa. 
Izdavač knjige je UG „Urbani Šokci”. Na promociji će 
učestvovati velečasni Marinko Stantić i ŽPS „Kraljice 
Bodroga” iz Bačkog Monoštora. Početak je u 19 sati 
u crkvi Uzvišenja Svetog križa u Somboru.

Министарство просвете, науке и технолош-
ког развоја расписало је конкурс за доделу 
стипендија ученицима средњих школа у Републи-
ци Србији за школску 2018/2019. школску годину.
Право на стипендију, како се наводи у конкурсу, 
имају ученици средњих школа чији је оснивач Репу-
блика Србија (РС), Aутономна покрајина Војводина 
или локална самоуправа, а који су први пут уписа-
ни у одређени разред у текућој школској години, 
чије се школовање финансира из буџета РС, који 
имају држављанство РС, постижу одличан успех 
у учењу и владању и чији родитељ или старатељ 
има пребивалиште на територији РС.
Пријаве на конкурс могу се поднети до 28. 

септембра.
У склопу документације потребне за пријаву 

на конкурс, уверење о просечном месечном при-
ходу по члану породице ученика за период јануар-
јун текуће године оверава се у Услужном центру 
Градске управе града Сомбора  приземље зграде
Жупанија, шалтери 11 и 12.

Конкурс, као и све потребне информације, до-
ступне су на сајту Министарства просвете (www.
mpn.gov.rs/stipendije/mpntr/).
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Пројекат „Из прве руке” подржао је град Сомбор

На почетку сваке школске го-
дине највише пажње обично 

се поклања ђацима првацима. На 
територији града Сомбора у први 
разред основне школе уписано је 
574 детета, од којих 356 у Сомбо-
ру, а у селима 218 деце.

Од укупног броја уписане деце 25 
ће наставу похађати на мађарском 
језику и то петоро деце у Сомбору, 
а 20 у сеоским основним школа-
ма. Највише деце, по 86, уписано 
је у градске школе, ОШ „Никола 
Вукићевић” и ОШ „Иво Лола Ри-
бар”, а од сеоских школа, највише 
деце уписано је у ОШ „Никола 
Тесла” у Кљајићеву и ОШ „Иван 
Горан Ковачић” у Станишићу и 
то по 32 деце.

Полазак у школу деци је уз при-
годне поклоне честитала и гра-
доначелница града Сомбора Ду-
шанка Голубовић, која је књигу 
„Прварица” и саобраћајни пакет 
уручила првацима у ОШ „Аврам 
Мразовић” у Сомбору, првацима 
у школи „Иван Горан Ковачић” у 
Станишићу и деци у ОШ „Петар Кочић” 
у Риђици. Градоначелница Голубовић 
пожелела је деци да им школски дани 
буду испуњени радошћу и смехом, те 
да вредно и марљиво уче.

- Знам да је ово за вас врло важан 
дан, дан који све вас и ваше родитеље не 
оставља равнодушним зато што вам је 
то први сусрет са школом, учитељицама, 
новим другарима и новим обавезама. 
Школе се немојте плашити, уживајте 
у њој. И добре и лоше оцене су за 
ђаке, али свакако да су најпожељније 

оне најбоље. Да то буде тако помоћи 
ће вам учитељица која ће вам бити 
најбољи пријатељ - казала је прваци-
ма градоначелница Сомбора Душанка 
Голубовић.
Подели „Прварица” присуствовали 

су Немања Сарач, члан Градског већа 
града Сомбора задужен за област кул-
туре и образовања, и Горан Тодорић, 
начелник Одељења за образовање Град-
ске управе града Сомбора.

„Прварице” и саобраћајни пакети уру-
чени су свим ученицима првих разреда 
основних школа на територији града.

ПРВАРИЦЕ И САОБРАЋАЈНИ 
ПАКЕТИ ЗА ПРВАКЕ

НА ПОЧЕТКУ НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ИЗЛОЖБА У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ

Стапарско ћилимарство, 
као елемент са листе 

нематеријалног културног 
наслеђа Републике Србије, 
представљено је у Етно-
графском музеју у Бео-
граду у оквиру изложбе 
„Нематеријално културно 
наслеђе Србије”.

Пројекат „Очување моти-
ва и ревитализација израде 
стапарског ћилима”, пред-
ставили су члан сомборског 
Градског већа за културу и 
образовање Немања Сарач 
и председница Управног 
одбора Етно мреже Вио-
лета Јовановић.

Сарач је истакао да је еле-
ментима сомборске баштине 
место међу најзначајнијим 
не само у Србији, већ и у 
свету.

- Град Сомбор и локал-
на удружења и институције 
су у сарадњи са партне-
рима Покрајинском вла-
дом, Етно мрежом, гра-
дом Пиротом и Aмбасадом 
Аустралије успели да зашти-
те и афирмишу стапарско 
ћилимарство на национал-
ном и међународном нивоу. 
Тај пример добре праксе је 
водиља за активности града 
усмерене на друге елементе 
богате сомборске баштине 
- навео је Сарач.
Виолета Јовановић 

је истакла да је „под-
ршка коју град Сомбор 
указује ревитализацији 
стапарског ћилимарства 
инспирација за будуће 
пројекте и да ће сарадња 
бити настављена”.

Технику израде стапар-
ског ћилима демонстрира-
ле су чланице Удружења 
„Стапарска ружа” Вери-
ца Мијатовић и Љиљана 
Бошков.

Организатори изложбе и 
учесници презентација су 
закључили да би искуства 
пројекта ревитализације 
стапарског ћилимарства, 
као пример добре праксе, 
требало применити у дру-
гим локалним заједницама 
које настоје да очувају своју 
баштину.

У Етнографском музеју 
30. августа осим стапарског 
ћилимарства представљено 
је и наивно сликарство Сло-
вака, ојкача и вештина из-
раде традиционалног хлеба 
циповка.

У посети првацима из ОШ „Петар Кочић” у Риђици

Градоначелница Сомбора Душанка 
Голубовић уручује пригодне поклоне 

књигу „Прварица” и саобраћајни пакет

Санитарни инспек-
тор Покрајинског 

секретаријата за здравство, 
Одељење за санитарну 
инспекцију Сомбор, донео 
је решење о забрани воде за 
пиће и санитарно-хигијенске 
потребе из водног објекта - 
бунар 1 и бунара 2, због, како 
је наведено, здравствене не-
исправности.

Према резултатима ана-
лизе узорковане воде, на бу-
нару 1 код школе, вода се за 
коришћење забрањује због 
тога што хемијским квали-
тетом (повећане мутноће, 
садржаја амонијака, арсе-

на) не огова-
ра захтевима 
Правилника о 
хигијенској ис-
правности воде 
за пиће, док ми-
кробиолошким 
квалитетом од-
говара.
Анализом 

је утврђено да 
вода узоркова-
на на бунару 2, ни хемијским 
ни микробиолошким ква-
литетом не одговара захте-
вима правилника.

У складу са надлежно-
стима, Градска управа града 

Сомбора и Јавно комунал-
но предузеће „Водоканал”, 
обезбедили су и постави-
ли у цистерну са пијаћом 
водом у просторији школе 
у Ранчеву.

ЗАБРАНА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
У РАНЧЕВУ

РЕШЕЊЕМ НАДЛЕЖНОГ САНИТАРНОГ ИНСПЕКТОРА

СТАПАРСКИ ЋИЛИМИ ДЕО СТАПАРСКИ ЋИЛИМИ ДЕО 
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРБИЈЕ

ОДЕЉЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

ПРОВЕРА РЕГИСТРАЦИЈЕ 
СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Законски рок за 

регистрацију стам-
бених заједница истекао је 
12. децембра 2017. године. 
Одређен је и додатни рок, 
у којем су станари имали 
могућност да организују 
управљање у својим згра-
дама и изаберу управника 
или професионалног управ-
ника и потом зграду упи-
шу у Регистар стамбених 

заједница.
Комунални инспекто-

ри Градске управе града 
Сомбора ће у наредном 
периоду вршити проверу 
регистрације стамбених 
заједница, односно про-
веравати да ли су изабра-
ле и регистровале управ-
нике у складу са Законом 
о становању и одржавању 
зграда.

„У случају непоштовања 
одредби о регистрацији 
стамбених заједница, над-
лежни комунални инспек-
тор ће након извршеног 
појачаног инспекцијског 
надзора предузети законом 
прописане мере“, наводи 
се у обавештењу Одељења 
инспекције и комуналне 
полиције.

Одељење инспекције и 
комуналне полиције 

Градске управе града Сом-
бора ће и током септембра 
вршити контролу комуналног 
реда у сомборским селима. 
Контрола комуналног реда 
почела је ове недеље у Риђици 
и Станишићу, а наставља се 
према следећем распореду: 
11. септембар - Кљајићево 
и Телечка, 12. септембар - 

Стапар и Дорослово, 13. 
септембар - Чонопља, 18. 
септембар - Бачки Брег и 
Колут, 19. септембар - Без-
дан, 20. септембар - Бачки 
Моноштор, 26. септембар - 
Светозар Милетић и Алек-
са Шантић и 27. септембар 
- Гаково и Растина.

Контакт са Одељењем 
инспекције и комуналне 
полиције грађани могу да 

остваре и мимо редовних 
посета селима и то путем 
телефона број: 025/ 468-241, 
путем електронске поште на 
имејл: komunalnapolicija@
sombor.rs, писаним путем 
редовном поштом на адре-
су: Одељење инспекције и 
комуналне полиције, Трг 
цара Уроша 1, 25000 Сом-
бор, као и посредством мес-
не заједнице.

ПЛАН КОНТРОЛЕ У 
СЕЛИМА

* * * * * * * * * *

Цистерна са пијаћом водом у Ранчеву
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Традиционална мани-
фестација „Дан 

поља јесењих култура” 
одржана на локалитету 
Билића окупила је про-
шлог петка произвођаче, 
стручњаке из области агра-
ра и госте који су имали 
прилику да на огледним 
пољима Пољопривредне 
стручне службе „Сомбор” 
погледају преко 40 сорти 
соје, 120 хибрида кукуруза, 
огледе поврћа, по многима 
једно од најбољих огледа 
шећерне репе...

Јесење културе добро 
изгледају, сагласни су и 
стручњаци и произвођачи, 
али пољопривреднике му-
че цене појединих култу-
ра.

Др Алексан-
дра Настасић, 
ст ручњак  за 
оплемењивање ку-
куруза у новосад-
ском Институту за 
ратарство и повр-
тарство, каже да ло-
калитет у Билићу 
савршено изгле-
да, да су избегну-
те болести код ку-
куруза и да би ова 
година требало да 
буде идеална за ову 
културу. Ових дана 
се очекује скидање ку-
куруза и соје.

Др Жарко Илин, 
редовни професор 
Пољопривредног фа-
култета у Новом Саду је 
рекао да ће поврће би-
ти просечног квалитета. 
Због временских прили-
ка принос грашка ће бити 
нешто мањи, али су по-
стигнути добри резултати 
у производњи паприке и 
парадајза.

Марко Ровчанин, 
помоћник покрајинског се-
кретара за пољопривреду је 
рекао да Покрајина подржа-
ва ову манифестацију.

- Покрајински секре-
таријат за пољопривреду 
има на располагању више 

од 8,3 милијарди ди-
нара и трудимо се да 
добар део тих сред-
става вратимо нашем 
пољопривреднику. 
За разлику од не-
ких ранијих година, 
сада је то од 60 до 
70 одсто. Највише 
пажње посвећујемо 
младима, женама у 
пољопривреди и во-
димо рачуна о от-
ежаним условима 
у пољопривреди. 
Расписујемо преко 
30 конкурса и није 
нам циљ само да да-
мо средства, него и 
да знамо и за чега су 
употребљена - истакао је 
Ровчанин.

Скупу су, осим осталих, 
присуствовали и Драган 
Дедић из Министарства 
пољопривреде, и др Зо-
ран Парчетић, председник 
Скупштине града Сомбора, 
који је званично прогла-
сио отвореним „Дан поља 
јесењих култура”.

Произвођачи су, углав-
ном, задовољни усевима, 
што се не може рећи и за 

њихову откупну 
цену.

- Све је до-
бро родило, али 
због ниских цена 
неће бити зараде. 
Пошто сам мали 
произвођач, већи 
део кукуруза ћу 
продати, јер су 
ми потребна 
финансијска 
средства, а део 
ћу оставити на 

лагеру. Надам се 

да ће касније бити боља це-
на, јер са 10 или 11 динара 
за кукуруз не исплати се ни 
производити ни продава-
ти. И за соју је била добра 
година, али цена је много 
мања него лане - рекао је 
Гаша Фирањ.

- Мислим да ће при-

носи соје бити 25 мета-
ра по катастарском јутру. 
Говори се да ће износи-
ти 36 динара. Зато ћу је 
оставити на чување и че-
кати бољу цену. Реално 
би било да се плаћа 40 
до 45 динара. Са кукуру-
зом сам презадовољан, 
рачунам да ће род бити 
око 70 до 80 метара по 
катастарском јутру. Це-
на од 15 до 16 динара је 
недовољна за произвођаче, 
па ћу и кукуруз лагеровати 
и ризиковаћу ако касније 
случајно падне цена - ре-
као је Лазар Стојшић из 
Стапара.

Слободан Лазић ка-
же да је сејао готово све 
јесење културе. 

- Код сунцокрета и соје 
цена мора бити договоре-
на као код шећерне репе, 
иначе их не вреди сејати. 
Не може тона сунцокрета 
да буде као буре нафте. Ти 
паритети су неодрживи. 
Цена соје је такође ни-
ска, прошле године је била 
50, 52 динара, а сад 30, 35 
динара. Не исплати се ни 
сејати ни предавати. Они 
који могу да је производе 
за 35 динара, нека је про-
изводе. Родило је, али шта 
вреди, кад нема зараде - 
рекао је Лазић.

С. М.

ТРАДИЦИОНАЛНИ „ДАН ПОЉА ЈЕСЕЊИХ КУЛТУРА” У БИЛИЋУ

 Др Александра Настасић, стручњак за оплемењивање кукуруза у новосадском  ▀
Институту за ратарство и повртарство: Локалитет у Билићу савршено изгледа, 
избегнуте су болести код кукуруза и ова година требало би да буде идеална за ову 
културу

ОГЛЕДНА ПОЉА 
ЗА ПРИМЕР

Др Александра 
Настасић

Огледно поље соје

Гаша 
Фирањ

Слободан
Стојшић

Слободан
Лазић

Др Зоран 
Парчетић

Ова година је 
в е о м а  т е ш -

ка за пољопривредне 
произвођаче, иако смо већ 
навикли на то, јер је годи-
на са сличним временским 
условима било отприли-
ке трећина у периоду од 
30 година. Када је реч о 
повртарским културама, 
генерално се може рећи да 
ће их бити довољно за све-
жу потрошњу и за потребе 
прерађивачке индустрије, 
као и да је поврће просеч-
ног квалитета.

Ово је, осим оста-
лог, рекао др Жарко 
Илин, редовни професор 
Пољопривредног факулте-
та у Новом Саду (ужа на-
учна област повртарство), 
на „Данима поља јесењих 
култура” у Билићу.

- Вегетација је каснила 
готово више од месец дана 
што је било врло пробле-
матично код сетве грашка, 
црног лука, садње арпаџика, 
сетве корена повртарских 
врста, и то се одразило пре 
свега на приносе грашка 
за индустријску прераду. 
Они су ове године са про-
сечних 7 до 8 тона мањи 
за више од 30 одсто. При-
носи су на појединим пар-
целама били свега 2,4 то-
не, али на већини парцела 
принос је износио од 4 до 

6 тона. Очекују се и нешто 
мањи приноси црног лука, 
пре свега из директне сет-
ве, и то са врло високим 
учешћем ситних луковица 
- рекао је др Илин.

Било је и прилично вели-
ких проблема са лубеницом 
и дињом. Очекивало се да 
ће ове две повртарске врсте 
бити изузетно тражене с 
обзиром на позне мразеве, 
и да ће цене бити неупоре-
диво боље. Међутим, дуги 
кишни период и релативно 
умерене температуре омеле 
су понуду и потрошњу, што 
је утицало на цене.

- Постигнути су добри 
резултати у производњи 
купусњача и паприке и 
парадајза. Можемо рећи да 

је ове године производња 
паприке на нивоу од 40 до 
80 тона зависно од нивоа 
технологије. Мали про-
блеми су се јавили код 
појединих професионал-
них произвођача који ни-
су ускладили квалитетну 
исхрану и наводњавање 
са појавом ожеготина, 
што ће значајно умањити 
пан приход по јединици 
површине. Ипак, може-

мо бити задовољни цена-
ма паприке и парадајза, 
коренасто-кртоластих, па 
и луковичастих повртар-
ских врста, што није био 
случај у последњих десе-
так година - истакао је др 
Жарко Илин.

Према његовим речи-
ма, с обзиром на дуги вре-
менски период са обилним 

падавинама појавиле су се 
различите болести, па је 
квалитет поврћа на нивоу 
просечних година.

- Желимо топлу, суву 
годину у којиј ћемо дода-
вати потребну количину 
воде и хране и спроводи-
ти редовне мере заштите 
од штеточина и корова. У 
таквим годинама квали-
тет поврћа је неупореди-
во већи. Веома важно је 
истаћи да је Србија и ове 
године, без обзира на спе-
цифичне и тешке временске 
услове, произвела сасвим 
довољне количине повртар-
ских култура - закључио је 
др Илин. 

                             С. М.

ДР ЖАРКО ИЛИН, РЕДОВНИ 
ПРОФЕСОР ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

БИЋЕ ДОВОЉНО 
ПОВРЋА, АЛИ 
ПРОСЕЧНОГ 
КВАЛИТЕТА

Др Жарко Илин

Паприка добро родила
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Како је у проце-
су планирања и 

пројектовања Пословна зо-
на Сомбор, у којој ће поред 
зелене и робне пијаце, биз-
нис инкубатора, кванташ-
ке пијаце бити и модерна 
хладњача, чланови руковод-
ства и урбанисти ЈКП „Про-
стор” посетили су једну од 
најсавременијих хладњача 
у Европи надомак Чела-
рева у власништву фирме 
„Делта Аграр”. Хладњача 
капацитета 22.000 тона на-
лази се у склопу највећег 
воћњака јабука на овим 
просторима површине око 
500 хектара.

Разлог посете био је да 
се урбанисти и пројектанти 
будуће хладњаче у саста-
ву сомборске Пословне 
зоне информишу о свим 
проблемима са којима 
су се њихови домаћини 
у Челареву сретали у то-
ку пројектовања, те да их 
отклоне већ на самом по-
четку.

Према речима директо-
ра ЈКП „Простор” Горана 
Нонковића, посета је била 
изнад свих очекивања. На 

лицу места сомборски ур-
банисти и пројектанти из 
новосадске фирме „ДБА” 
д.о.о. упознали су се са 
процесом калибрисања, од-
носно разврставања јабука, 
паковањем, палетизирањем 
и складиштењем, а уве-
рили су се и у предности 
хладњаче са посебним си-
стемом хлађења, такозва-
ним „ULO CA системом” 
за успоравање старења 
воћа и поврћа методом 
контролисања атмосфере. 
На овај начин максимална 
дужина чувања свежине 
јабука је годину дана, у за-
висности од сорте.

Пројектна документа-
ција за Пословну зону Сом-
бор, која ће бити смештена 
на локацији некадашњег 
„Агросавеза” на Стапар-
ском путу, требало би да 
буде завршена до краја го-
дине, након чега ће се ин-
тензивирати активности 
на изналажењу средста-
ва потребних за изградњу 
и адаптацију просто-
ра. Идеја је да Послов-
на зона Сомбор поседује 
све услове неопходне за 
одвијање широког спектра 
пословних делатности на 
једном месту.  
        Н. Ж.

ПОСЕТА ХЛАДЊАЧИ 
У ЧЕЛАРЕВУ

Пројектанти, урбанисти и чланови руководства ЈКП „Простор”

Горан Нонковић са сарадницима у хладњачи 

САСТАНАК СА ЗАКУПЦИМА ЛОКАЛА У ГРАДСКОЈ КУЋИ

МОБИЛНЕ КЛИМЕ 
ПРИХВАТЉИВО РЕШЕЊЕ
Одлуком Покра-

јинског завода за за-
штиту споменика културе 
забрањено је постављање 
спољних јединица клима-
уређаја на фасаде објеката 
од културно-историјског 
значаја, што је директно 
утицало на кориснике по-
словних простора Градске 
куће у Сомбору којима у 
име града управља ЈКП 
„Простор” Сомбор. Пред-
седник Месне заједнице 
„Венац” Душан Контић 
је сазвао састанак којем су 
присуствовали представ-
ници Градске управе гра-
да Сомбора: Мирослав 
Ковачић, градски већник 
за област комуналних де-
латности и инвестиција, 
Милан Стојков, главни 
урбаниста града Сомбора, 
директор ЈКП „Простор” 

Сомбор Горан Нонковић и 
корисници пословних про-
стора Градске куће.
Састанку су се одаз-

вали сви корисници по-
словних простора Градске 
куће и појединачно су из-
носили текуће проблеме 
и своје предлоге о начи-
ну постављања спољних 
јединица клима-уређаја, с 
обзиром да вентилацију и 
климатизацију није могуће 
извести као централни си-

стем. Након конструктивне 
расправе, донет је закључак 
да су прихватљиво решење 
мобилни клима-уређаји 
који ће бити постављени 
у пословним простори-
ма. Коришћењем мобил-
них клима-уређаја се не 
нарушава изглед фаса-
де објекта од културно-
историјског значаја. Овај 
модел постављања кли-
ма уређаја биће примењен 
у Екстра А зони у граду 

ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

РЕГРЕСИРАНИ 
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА
Право на регре-

сирање трошкова 
превоза, односно на ме-
сечне карте са попустом, 
имају ученици средњих 
школа који живе у сомбор-
ским селима и приград-
ским насељима, а похађају 
средњу школу у Сомбору 
и ученици који похађају 
средњу школу у општи-
нама које се граниче са 
територијом града Сом-
бора, а живе на територији 
града Сомбора.
Средњошколци који 

похађају средњу школу 
са седиштем у Сомбору 
остварују право на регре-
сирану месечну карту код 
превозника „Севертранс” 
АД, Сомбор, у зависно-
сти од релације путовања. 
У првој и другој зони ме-
сечне карте се регресирају 
у висини од 40, а у трећој 
и четвртој зони од 50 од-

сто цене месечне аутобу-
ске карте.

Попуст на цену месечне 
карте остварује се уз школ-
ску потврду о статусу ре-
довног ученика и релације 
путовања.
Ученици из породи-

ца које су корисници 
материјалне социјалне 
помоћи, ученици са 
сметњама у развоју или су 
без родитељског старања, 
остварују право на 100 
одсто регресиране трош-
кове путовања, а уз оба-
везу достављања неоп-
ходне документације 
секретаријату школе. 
За септембар тражена 
документација се доставља 
закључно са данашњим да-
ном (7. септембар).

Ученици са територије 
града Сомбора који 
похађају школу у Кули, 
Апатину, Оџацима, Субо-

тици или Бачкој Паланци, 
остварују право на надо-
кнаду трошкова превоза 
у износу од 40 одсто це-
не аутобуске месечне кар-
те у јавном саобраћају за 
релацију од места преби-
валишта до седишта шко-
ле. Средњошколци без 
родитељског старања или 
из социјално угрожених 
породица остварују право 
на надокнаду пуног износа 
цене месечне карте.
Средњошколци који 

похађају средњу школу 
изван Сомбора, односно 
у наведеним општинама 
и граду Суботици, пра-
во на регресирање трош-
кова превоза остварују 
подношењем захтева и 
потребних докумената у 
Услужном центру Град-
ске управе града Сомбо-
ра, приземље „Жупаније”, 
шалтери 11 и 12.

Градско веће је на 130. 
седници прихвати-

ло информацију о степену 
усклађености планираних 
и реализованих активно-
сти сомборских јавних ко-
муналних предузећа: ЈКП 
„Чистоћа”, ЈКП „Енергана”, 
ЈКП „Водоканал”, ЈКП „Пар-
кинг сервис Сомбор”, ЈКП 
„Зеленило” Сомбор, ЈКП 
„Простор” и  ЈKП „Водовод” 
Бездан, за период 1. јануар - 
30. јун 2018. године.
Према информацији, 

веће приходе од плани-
раних остварили су ЈКП 
„Чистоћа” и ЈКП „Водо-
вод” Бездан, док су оста-
ла предузећа остварила 
мање приходе од плани-
раних. У истом перио-
ду сва предузећа изузев 
безданског „Водовода”  
реализовала су и расхо-
де мање од планираних. 
У информацији се наво-
ди и да је просечна пла-
та по раднику, обрачуната 
за сва предузећа, у перио-
ду јануар-јун 2018. годи-
не износила 46.221 дина-
ра нето.

Када је реч о средствима 
за спонзорства, донације, 
репрезентацију, рекламу 
и друга, у информацији је 

наведено да су значајнија 
одступања у односу на 
планиране износе имали: 
„Енергана” за спонзорства 
и донације, а „Чистоћа” за 
донације.

Изузев ЈКП „Водоканал” 
сва предузећа су за трош-
кове репрезентације по-
трошила више средстава 
од планираних.

Градско веће је прихва-
тило информацију о степе-
ну усклађености планира-
них и реализованих актив-
ности јавних комуналних 
предузећа за првих шест 
месеци 2018. године и на-
ложило предузећима која 
имају одступања у оквиру 
средстава за спонзорства, 
трошкове репрезентације 
и друга, да до подношења 
извештаја за трећи, а 
најкасније четврти квар-
тал трошкове за наведене 
намене ускладе са изно-
сима за које је Скупшти-
на града Сомбора дала са-
гласност.
Информација ће бити 

прослеђена и надлежном 
сектору Министарства при-
вреде РС.

Веће је донело и решење 
о утврђивању економске 
цене програма васпитања 

и образовања по детету у 
Предшколској установи 
„Вера Гуцуња” Сомбор за 
2018. годину, при чему из-
нос економске цене остаје 
исти, а само се утврђују 
елементи потребни ради 
реализације надокнаде де-
ла трошкова боравка деце у 
приватним предшколским 
установама.

Према донетом решењу, 
основ за обрачун дела 
трошкова боравка деце у 
приватној предшколској 
установи је износ од 
15.159,17 динара месеч-
но, при чему ће локална 
самоуправа родитељима 
рефундирати 80 одсто од 
наведене цене.

Градско веће је усвојило 
финансијски план пројекта 
„Подунавски дани Јаноша 
Херцега” који Град-
ска библиотека „Карло 
Бијелицки” реализује у 
периоду од 13. до 14. сеп-
тембра. За реализацију 
манифестације опредељено 
је 100.000 динара, а пре-
ма програму првог дана у 
сали Дечјег одељења биће 
пројекција документарног 
филма „Људи са камером”, 
а другог дана биће уручена 
награда лауреату.

СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

„ЧИСТОЋА” И „ВОДОВОД” 
ПРЕМАШИЛИ ПЛАН ПРИХОДА

Јавна чесма 
у парку на 

Сонћанском пу-
ту поново ће би-
ти у функцији 

најкасније до 
краја наредне 
недеље, сазнајемо 
у Јавном комунал-
ном предузећу 

„Водоканал”. Ка-
ко нам је рече-
но, од добављача 
се очекује испо-
рука елемената 

чија ће монтажа 
омогућити понов-
но функционисање 
чесме.

Н. Ж. 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОКАНАЛ”

ПОПРАВКА ЧЕСМЕ НА 
СОНЋАНСКОМ ПУТУ
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Новак Ђоковић је постао 
први тенисер у историји 

тениса који је освојио свих де-
вет мастерс турнира. Након по-
беде у финалу у Синсинатију, 
стадион се орио када је публи-
ка клицала: „Ноле, Ноле”. Ехо 
дуго очекиване победе се кона-
чно  са стадиона у Синсинатију 
пренео као муња до матице и 
многих држава и континената 
где живи српска дијаспора, која 
је била одушевљена и упутила 
је бројне честитке Новаку. Као 
новинар „Американског Србо-
брана”, најстаријих српских но-
вина које излазе у континуитету 
од 1906. године, имао сам при-
лику да се поново сусретнем 
са њим.

У Синсинатију пре три го-
дине Новак Ђоковић је постао 
почасни члан Српског народног 
савеза, најстаријег српског до-
бротворног друштва у Амери-

ци које постоји од 1901. године. 
С осмехом на лицу се присе-
тио када је постао почасни члан 

ове организације чији почасни 
председници су били српско-
амерички научници и пронала-
зачи Михајло И. Пупин и Нико-
ла Тесла 1929. и 1935. године. 
У име Српског народног савеза 
поклонио сам му књиге „Српски 
народни савез - првих 100 го-
дина” и „Српски Aмериканци” 
др Кринке Видаковић - Петров 
заједно са издањима „Американ-
ског Србобрана” како би се више 
упознао са српском историјом у 
Америци која је дуга више од 200 
година. Одушевљен поклонима, 
љубазно се захвалио.

● После освајања Вимблдо-
на и успеха у Синсинатију ко-
лико Вам је породица помогла 
и подржала Вас у настојању 
да се успешно вратите на те-
ниски терен?

- Породица је стуб друштва, 
живота и развоја сваке особе. 
Тако важи исто у мом животу и 

каријери. Без њихове подршке 
тешко да бих се могао настави-
ти такмичити на овако високом 

нивоу. Јако сам захвалан Богу 
што сам се остварио као муж и 
као отац двоје деце, два анђела 
која ми дају пуно енергије, сна-
ге, љубави и додатни мотив да се 
такмичим на високом нивоу.

● На основу Вашег животног 
искуства, које су најважније 
моралне вредности које бисте 
желели да пренесете Вашој 
деци?

- Аутентичност у животу је 
веома важна. Свака особа за се-
бе је јединствена. Жена и ја смо 
сагласни да пренесемо ту врсту 
васпитања и вредности на нашу 
децу да буду независна, снажна 
и самостална. Љубав, мир, срећа 
и радост су емоције и начелни 
постулати које се ми трудимо да 
заступамо сваки дан. Сви смо ми 
људи и учимо из наших грешака. 
Треба бити искрен, праведан и 
трудити се да са осмехом шеташ 
кроз живот.

● Као мост између матице 
и дијаспоре, Вашим успехом 
и врхунским радом смањујете 

разлике и удаљености између 
Срба где год они живе у ма-
тици или у другим земљама и 
континентима. Какву спознају 
носите са  путовања по нашој 
дијаспори и шта је оно што би-
сте желели да видите више у 
раду матице и дијаспоре?

- Ја се осећам човеком 
дијаспоре иако имам фамилију 
у Србији. Ја не живим тамо већ 
неко време. Сусрећем се са мно-
гим нашим људима који су избег-
ли у време рата поготово у Аме-
рици, Канади и Аустралији. Ти 
људи имају носталгију и радују 
се када имају прилику да ме-
не, неког другог тенисера или 
спортисту виде када наступа 
пред њима у земљи где живе. Та 
љубав, подршка и пријатељство 
се заиста осећа. Лепо је видети 
да су сви заједно на окупу, да 
негују нашу културу и обичаје. 
Ја сам уверен да боље време до-

лази за нас Србе широм света и 
за нашу земљу.

● Као почасни члан Српског 

народног савеза, какву пору-
ку имате за њене чланове, пре 
свега младе, ученике и студен-
те и све оне који вредно раде 
на очувању српског етничког 
идентитета у Америци?

- Не престајте да сањате. Не 
дозволите да Вас било ко убеди 
да снови нису реални. Они су 
реални јер они креирају реал-
ност. Снови нас мотивишу. Бу-
дите креативни и иновативни и 
верујте у себе. Верујте да мо-
жете да створите свој профил, 
живот и каријеру. Не морате да 
се уклапате у неки калуп друшт-
ва. Можете да направите апсо-
лутно било шта на овом свету 
ако чврсто верујете у то и ако 
сте посвећени. Волим их све и 
хвала им на подршци.

Милош Растовић, „Аме-
рикански Србобран,“ 

Питсбург, САД

НОВАК ЂОКОВИЋ, ПРВИ ТЕНИСЕР У ИСТОРИЈИ КОЈИ ЈЕ ОСВОЈИО СВИХ ДЕВЕТ МАСТЕРС ТУРНИРА

НЕ ПРЕСТАЈТЕ ДА САЊАТЕ, 
СНОВИ СУ РЕАЛНИ!

Када нисмо у стању, 
а ни наука не по-

маже да разрешимо не-
ку загонетку, најчешће 
то приписујемо Божијој 
вољи, космичким силама, 
мистерији или проглаша-
вамо за чудо. С време-
на на време нека чуда се 
разјасне, али је зато још 
увек много оних на која ни 
најсавременија техничка 
достигнућа немају одго-
вор. Једно од таквих је у 
Гизи, надомак Каира. Од 
Седам светских чуда ста-
рог века једино су остале 
три пирамиде и већ више 
од 4.600 година и привла-
че пажњу и фасцинирају 
својом монументалношћу. 
Највећа је фараона Кеоп-
са, затим неколико метара 
нижа његовог сина Кеф-
рена и она најмања унука 
Микерина.

Бројни научници, егип-
толози, посебну пажњу 
усмеравају на Кеопсо-
ву пирамиду. Иако су на 
многа питања пронаш-
ли релевантне одговоре, 
ипак много тога је још 
неразјашњено. Како су, 
рецимо, радници успели 
да са велике удаљености 
допреме 2,3 милиона ка-
мених блокова тешких 
од две до чак 50 тона и 
уграде их у Кеопсову пи-
рамиду високу 146 мета-
ра? Поједини тврде да је 
сто хиљада људи тај по-
сао обавило за двадесет 
година. Без обзира на то 
колико су били тешки ти 
блокови, требало их је ипак 
на неки начин учврстити, 
а не зна се ни каква је сме-
ша коришћена као везивни 
материјал.

Кеопсова или како је 
још зову Велика пирами-
да изграђена је на идеал-

но прецизно нултој тач-
ки равнотеже источних и 

западних копнених сила. 
Свака од четири стране 
пирамиде дугачка је тач-
но 225 метара и окрену-
та је једној страни света. 
Њена оса исток-запад по-
дудара се са најдужом па-
ралелом на планети, а кроз 
њу пролази и најдужи коп-
нени меридијан. Доказано 
је да она даје и бројне по-
датке о удаљености Земље 
од Сунца, о тежини наше 
планете, броју дана у го-
дини, невероватном броју 
Пи. Додајмо томе пода-
так да су све три пирами-
де близу једна другој, али 
тако позициониране да не 
стварају сенку једна другој. 
Да би се то постигло тре-
бало је будно астрономско 
посматрање и бројни мате-
матички прорачуни. Дакле, 
ништа кад су пирамиде у 
питању не може да се под-

веде под случајност. 
Будући да унутрашњост 

највеће пирамиде још 
није у потпуности от-
кривена, инжењери Уни-
верзитета у Каиру раде 
на конструисању флек-
сибилног робота који ће 
опремљен камером моћи 
да завири у сваки кутак. 
Египћани верују да ће то 
разјаснити има ли у пи-
рамиди авети прошло-
сти и духова из подзем-
ног света и да ли би за-
иста човек који би тамо 
провео ноћ био убијен од 
стране неких мистерио-
зних сила. На нова нау-
чна сазнања можда нећемо 
чекати дуго, али већ и ово 
до сада познато потврђује 
да је на овој планети 
постојала интелигентнија 
цивилизација од наше.

Д. Колунџија

СА ПУТА ПО ЕГИПТУ

ЧУДА (ИПАК) ПОСТОЈЕ
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СА СВИХ СТРАНА

СТАПАР

ФИЈАКЕРИ ДЕФИЛОВАЛИ 
И ОВОГ ЛЕТА

Na obali Velikog bačkog kanala u Som-
boru, u nedelju, 2. septembra, održan 

je „Medžik kup”, tradicionalni susret sport-
skih ribolovaca koji već dvadeset pet godi-
na priređuje Udruženje sportskih ribolovaca 
„Medžik fi š”. Pobednik je ekipa ribolovaca 
iz Apatina, a osvajač prelaznog pehara na 
prvom Memorijalu „Ivan Milošević” je Sa-
va Vukčević, takmičar iz Crvenke.

Ovogodišnjе, inače, dvadeset petо su-
sretanje i uvek zanimljivo takmičenje u lo-
vu ribe udicom na plovak, na kome je uče-
stvovalo deset udruženja iz Srbije i jednо iz 
Mađarske (ribolovci iz bratskog grada Baje), 
sadržajnošću je i s razlogom imalo i svečar-
ski karakter. Početak je bio u znaku slova 
o uspesima ovog udruženja tokom minule 
dve i po decenije kada je nekadašnji mali 
klub, a danas udruženje „Medžik fi š” izra-
slo u najtrofejniju ribolovačku organizaciju 
u Srbiji. Posebna zasluga za sve to zasigurno 
je vezano za entuzijazam osnivača, ribolo-
vačkog asa Ivana Miloševića (1952 - 2017), 
inicijatora pri osnivanju i osvajača mnogih 
pehara i medalja za osvojena prva mesta na 
prestižnim takmičenjima, poput susreta na 
Apatinskim ribarskim večerima na kojima 

je, kao niko pre njega, osvojio četiri zlatne 
i dve bronzane „Zlatne ribice”. U nameri 
da sačuvaju trajnu uspomenu na svog osni-
vača, somborski sportski ribolovci od ove 
godinu uz „Medžik kup” organizuju i Me-
morijal „Ivan Milošević”.

Osvajač prvog mesta i prelaznog peha-
ra „Medžik kupa 2018” je ekipa Udruženja 
sportskih ribolovaca „Bucov” iz Apatina, na 
drugom mestu je USR „Smuđ 1955” iz Cr-
venke, a na trećem USR „Karaš” iz Bačkog 
Petrovca. Osvajač prvog mesta i prelaznog 
pehara na prvom Memorijalu „Ivan Milo-
šević” je Sava Vukčević, sportski ribolovac 
iz Crvenke. 

Na završnom delu svečanosti, koja je u 
čast svih učesnika susreta upriličena u som-
borskom Domu penzionera, diplome, me-
dalje i pehare najuspešnijim takmičarima 
uručio je Miroslav Kovačić, član Gradskog 
veća grada Sombora za komunalnu delatnost 
i investicije. Zahvalnice su uručene gene-
ralnom pokrovitelju „Medžik kupa 2018” 
kolektivu preduzeća „Cerena trejd” i nje-
govom direktoru Živojinu Šarčanskom, te 
sponzorima, preduzeću „Vojvodina vode” i 
Gerontološkom centru Sombor.  

„MEDŽIK KUP” 
I MEMORIJAL 

„IVAN MILOŠEVIĆ”

SPORTSKI RIBOLOV

Ekipa Sportskog saveza grada 
Sombora osvojila je prvo mesto u 

basketu na Kupu Vojvodine u radničko-
sportskim igrama. U konkurenciji je bilo 
sedam ekipa iz regiona, a somborska 
ekipa bila je predstavnik regiona 
Jugozapadna bačka.

Za ekipu iz Sombora su nastupali: 
Nemanja Pavkov, Darko Arnaut, 
Mihajlo Lončar i Duško Stanić. Kup 
je održan prošle subote u Sremskim 
Karlovcima u organizaciji Saveza sport 
za sve Vojvodine.

RADNIČKO-SPORTSKE IGRE U SREMSKIM KARLOVCIMA

PRVO MESTO ZA SOMBORSKE 
BASKETAŠE

У недељу, 26. ав-
густа, у окви-

ру „Госпојинских вече-
ри“, у Стапару је одржа-
на XIV Смотра парадних 
коња и фијакера. Пред 
више од 1.500 гледалаца, 
учесници смотре су 
приказали најлепше коње 
и фијакере који се могу 
видети у нашем региону. 
Такмичари су у четири 
дисциплине показали своје 
умеће и спретност у вожњи 
фијакера и јахању коња.

У дисциплини  вожња 
двопрега на капије, 148 
cm сениори, учествовало 
је 20 такмичара. Најбржи 
је био Борис Мијалковски 
из Јабуке, други је био  
Милан Гаковић из Куцуре, 
а трећи Драган Трњаков из 
Стапара.

Друга дисциплина је 
била ревијална вожња 
двопрега, а надметало се 
20 такмичара. Најбољи су 
били Жељко Андрашић из 
Дорослова, Недељко Томић 
из Кикинде, Јован Чарубџић 
из Гргуреваца, Немања 
Шубић из Товаришева 
и Никола Терзић из 
Сомбора.

Деца  су се такмичила у 

вожњи двопрега на капије. 
На највиши степеник се 
попео Алекса Аперлић 
из Стапара, а поред њега 
су славиле две девојчице, 
Александра Трњаков из 
Стапара и Анастасија Катић 
из Зрењанина

Четврта дисциплина 
је била и најзахтевнија 
јер су такмичари возили 
четворопрег на капије, а 
првопласирани је био Урош 
Милинковић из Добановаца. 
Јахачи су се такмичили у 
посебној трци, а најбоља 
времена су остварили Јован 
Чарубџић из Гргуреваца, као 
најбржи, Милан Стајин из 
Стапара и Татјана Ћосовић 

из Купусине.
Ни киша која је 

повремено падала, 
није успела да поквари 
фантастично организовану 
”14. Смотру парадних коња 
и фијакера“, а чланови 
УОРК Стапар су још једном 
показали да су прави 
домаћини. Манифестација 
се завршила уз музику и 
чувени стапарски овчији 
паприкаш.

УОРК Стапар се овом 
приликом захваљује Покра-
јинском секретаријату 
за пољопривреду и 
граду Сомбору који су 
финансијски подржали 
ову манифестацију. 

Првог септембра 
почела је примена 

Закона о трансфузијској 
медицини. У складу са 
одредбама закона, почев 
од 1. септембра, грађани 
који желе да дају крв, 
убудуће ће то моћи учи-
нити искључиво на уна-
пред одређеним термини-
ма организованих акција 
добровољног давања крви, 
у просторијама Црвеног 
крста Сомбор, Апатински 
пут 19, Сомбор.

Применом Закона о 
трансфузијској медици-
ни, Служба за трансфузију 
крви Опште болнице „Др 
Радивој Симоновић“ у Сом-
бору, обавља искључиво 
клиничку трансфузију за 
потребе Опште болнице 

и не бави се добровољним 
давалаштвом крви. С об-
зиром да ће нашој бол-
ници бити потребне исте 
или веће количине крви, 
позивамо грађане да при-
хвате нову организацију 
добровољног давалашт-
ва крви, јер за овако ху-
ман гест најзначајнији мо-
тив је хуманост, а не ме-
сто и начин организовања 
добровољног давања 
крви.

Црвени крст Сомбор, као 
организација која се показала 
и доказала као беспрекоран 
партнер и сарадник, како Оп-
ште болнице у Сомбору, тако 
и грађана добровољних дава-
лаца крви, утврдила је план 
акција добровољног давања 
крви до краја године.

Према плану акција, 
прва организована акција 
добровољног давања крви 
планирана је за 14. сеп-
тембар 2018. године у 
времену од 9 до 12 часо-
ва, а друга 28. септембра, 
такође у времену од 9 до 
12 часова. Током окто-
бра акције ће бити орга-
низоване, 12. и 26. окто-
бра, обе у времену од 9 
до 12 часова, у новем-
бру грађани ће крв моћи 
добровољно дати 9. и 21. 
новембра, од 9 до 12 ча-
сова, а потом 7. и 21. де-
цембра у времену од 9 
до 12 часова. Све акције 
добровољног давања 
крви биће организоване 
у просторијама Црвеног 
крста Сомбор.

ПОЧЕЛА ПРИМЕНА ЗАКОНА О ТРАНСФУЗИЈСКОЈ МЕДИЦИНИ

ДАВАЊЕ КРВИ САМО 
У ЦРВЕНОМ КРСТУ

SUTRA U „ORANGE ARENI”

KROSMINTON TURNIR 
Deseti „Serbian 

оpen”, najprestižniji 
krosminton turnir u Srbiji, 
biće održan sutra (subota, 
8. septembar) u Somboru, 
u Sportskom centru „Or-
ange arena”. Treći put će 
organizator masters turnira 

serije 500 bodova biti som-
borski SBK „Speeder“, a 
nastupiće 65 takmičara iz 
Srbije, Hrvatske, Mađarske, 
Češke i Slovačke. Aktu-
elni svetski broj jedan i 
evropski prvak Čeh Petr 
Makrlik, braniće titulu 

osvojenu prošle godine, 
a nastupiće još nekoliko 
osvajača svetskih i ev-
ropskih medalja. Svečano 
otvaranje zakazano je za 
8.30 časova, prvi mečevi 
počinju od 9 časova, a ulaz 
je slobodan.
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У петак, 31. 
августа , 

одржана је про-
моција прве му-
лтимедијалне 
књиге у Сомбо-
ру. Реч је о књизи 
„Битка за споме-
ник“, која на 300 
страна са 200 сли-
ка и списком од 
800 имена даје 
аргументе зашто 
споменик краљу 
Александру I 
Карађорђевићу, 
од народа названог 
Ујединитељ, треба вра-
тити на исто место где је 
и био до априла 1941. го-
дине. Књигу је представио 
аутор Славомир Дедић, 
који је на почетку изразио 
велико разочарење што је 
промоцији присуствовао 
веома мали број грађана, а 
нарочито што никога није 
било из градске власти и од 
градских одборника. Аутор 

књиге се кратко осврнуо 
и на Ернеста Бошњака, а 
напоменуо је и да околна 
добровољачка села (Расти-
на, Алекса Шантић и др.), 
имају у свом селу споменик 
прецима добровољцима, 
а Сомбор који је дао 200 
добровољаца нема споме-
ник ни њима, ни њиховом 
врховном команданту. Уз 
књигу је приложен ДВД, 
па ће читаоци моћи да 
виде и чују говор краља 

Александра, говор владике 
Николаја Велимировића, 
улазак мађарске војске у 
Сомбор 1941. године, за-
тим неке сцене из фил-
мова у којима су глуми-
ли познати сомборски 
глумци Велимир Веља 
Суботић, Бора Стојановић 
итд. Књига ће моћи да се 
купци у књижари Град-
ске библиотеке „Карло 
Бијелицки“.

С. Д.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „БИТКА ЗА СПОМЕНИК“

АРГУМЕНТИ ЗА 
ВРАЋАЊЕ СПОМЕНИКА

Prvi fi lmski festival 
Dunavsko-panonske 

regije pod nazivom „Poro-
dica naroda / Family of Na-
tions”, održaće se od 11. do 
16. septembra u sombor-
skom Narodnom pozorištu 
i u Velikoj sali Kulturnog 
centra „Laza Kostić”. Festi-
val će obuhvatiti četiri razli-
čite selekcije, a karte će se 
naplaćivati samo za Glavnu 
selekciju, dok će za sve osta-
le fi lmove i programe ulaz 
biti besplatan. U utorak, 11. 
septembra, u foajeu Narod-
nog pozorišta u 19.30 sati 
biće otvorena izložba „Svet-
ski fi lm na francuskom pla-
katu”, a svečano otvaranje 
festivala i dodela nagrade 
„Ernest Bošnjak” zakazano 
je za 20 sati na Velikoj sceni 

NPS. Pola sata kasnije biće 
prikazana i prva epizoda se-
rije „Koreni”, a u 22 sata i 
fi lm EDERLEZI RISING iz 
Glavne selekcije. Naredna 
četiri dana projekcije poči-
nju u 18 sati, a prikazivaće 
se fi lmovi iz Glavne selek-
cije, Studentske selekcije, 
selekcije „Core Diploma-
tiqum” i selekcije „Kad bi 
Sombor bio Holivud”. Do-
dela nagrada i svečano za-
tvaranje festivala zakazano 
je za nedelju, 16. septem-
bar, na Velikoj sceni NPS. 
Organizator Prvog fi lmskog 
festivala je Kulturni centar 
„Laza Kostić”, a detaljan 
program može se pogledati 
na 18. strani „Somborskih 
novina” i na sajtu KC „La-
za Kostić”.

NAREDNE SEDMICE SOMBOR ĆE BITI U ZNAKU FILMA
PRVI FILMSKI FESTIVAL DUNAVSKO-PANONSKE REGIJE 

„PORODICA NARODA / 
FAMILY OF NATIONS”

Manifestacija Podu-
navski dani Jano-

ša Hercega biće održana 
13. i 14. septembra u or-
ganizaciji Gradske biblio-
teke Karlo Bijelicki. Pro-
gram će biti priređen u sali 
Dečjeg odeljenja Gradske 
biblioteke, a pokrovitelji 

su grad Sombor i Ministar-
stvo kulture i informisanja. 
Prvog dana manifestacije 
od 18 sati biće priređena 
projekcija titlovanog do-
kumentarnog fi lma „Lju-
di sa kamerom” (Šandor 
Lifka i Ernest Bošnjak), 
scenario i režiju potpisuje 

Zoltan Šifl iš, a prevod sa 
mađarskog Atila Sabo.

U petak, 14. septembra, 
u 18 sati je svečano uru-
čenje književne nagrade 
„Herceg Janoš” - književ-
no veče Marije Vašađi na 
mađarskom jeziku.

U ČETVRTAK I PETAK U GRADSKOJ BIBLIOTECI

PODUNAVSKI DANI 
JANOŠA HERCEGA

Predstava „Kad bi Som-
bor bio Holivud”, au-

torski projekat Kokana Mla-
denovića, inspirisan dramom 
Radoslava Zlatana Dorića, 
nakon devet odgledanih pred-
stava proglašena je jednogla-
snom odlukom stručnog žiri-
ja za najbolju predstavu 13. 
Festivala mediteranskog tea-
tra „Purgatorije” u Tivtu.

U obrazloženju žirija, 
osim ostalog, se navodi: 

„Ansambl Narodnog pozo-
rišta iz Sombora, vođen in-
ventivnom i višeznačenjski 
promišljenom režijom Ko-
kana Mladenovića, donio 
nam je duhovitu ali i sjet-
nu predstavu o pogubnosti, 
ali i šarmu provincije. Pred-
stava ostvarena atipičnim 
sredstvima predstavlja po-
svetu fi lmu, teatru, nostal-
gična je, ali i opominjuća, 
pravi raskošan teatarski čin 

u kome su svi elementi tea-
tarskog jezika funkcionisali 
besprekorno”.

U predstavi igraju: Marko 
Marković, Ivana V. Jovano-
vić, Minja Peković, Brani-
slav Jerković, David Tasić 
Daf, Milijana Makević, Va-
nja Nenadić, Dragana Šuša, 
Nemanja Bakić, Danica Gru-
bački, Aleksandar Vučković i 
muzičari Irena Dragović Po-
pović i Nikola Dragović.

PRVA NAGRADA NA 
FESTIVALU U TIVTU

PREDSTAVA „KAD BI SOMBOR BIO HOLIVUD” OSVOJILA 
CRNOGORSKO PRIMORJE

KULTURNI CENTAR „LAZA KOSTIĆ“

U Maloj sali Kultur-
nog centra „Laza 

Kostić“ u utorak, 4. sep-
tembra, otvorena je  Op-
štinska smotra amaterskog 
likovnog stvaralaštva, na 
kojoj je radove izložilo vi-
še od 50 autora - amatera. 
Selektor izložbe, akadem-
ski vajar Milenko Bui-
ša, selektovao  je 49 ra-
dova koji će učestvovati 
na Zonskoj smotri ama-
terskog likovnog stvara-
laštva, koja će biti odr-
žana 12. oktobra u Kuli. 
Izložba će biti otvorena 
za posetioce do 21. sep-
tembra u prepodnevnim 
časovima.

OTVORENA IZLOŽBA AMATERSKOG 
LIKOVNOG STVARALAŠTVA

Otvaranje izložbe slika 
pod nazivom „Citys-

paces”, umetnika Ivana Šu-
letića, biće upriličeno u uto-
rak, 11. septembra, u 19 sati 
u Galeriji Kulturnog centra 
„Laza Kostić”. Izložba se 
organizuje povodom nagra-
de koju je Šuletić osvojio na 
manifestaciji „Likovna jesen 
2016”, a postavka će trajati 
do 27. septembra.

Ivan Šuletić je rođen 1982. 

godine u Beogradu. Završio 
je doktorske umetničke stu-
dije na Fakultetu likovnih 
umetnosti u Beogradu 2015. 
godine, specijalističke studije 
na slikarskom odseku Faku-
lteta likovnih umetnosti u Be-
ogradu 2009. godine i diplo-
mirao na slikarskom odseku 
Fakulteta likovnih umetnosti 
u Beogradu 2007. godine. 
Od 2009. izlaže samostalno 
i grupno u zemlji i inostran-

stvu. Jedan je od osnivača i 
kourednika internet magazi-
na za savremenu umetnost 
„Supervizuelna”. Dobitnik 
je nagrade „Likovna jesen” 
2016. i druge nagrade „Niš 
Art Fondacije” za 2015. go-
dinu. Bio je fi nalista nagrade 
„D. B. Mangelos” za 2014, 
2015. i 2017. godinu, a za-
poslen je u zvanju docenta na 
Arhitektonskom fakultetu u 
Beogradu.

GALERIJA KC „LAZA KOSTIĆ”

IZLOŽBA „CITYSPACES”
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Око пет хиљада про-
светних радника, 

чланова сва четири ре-
презентативна синдика-
та: Синдиката радника 
просвете Србије, Гран-
ског синдиката просвет-
них радника Србије „Не-
зависност”, Уније синди-
ката просветних радни-
ка Србије и Синдиката 
образовања Србије, про-
тестовали су у петак, 31. 
августа, у Београду испред 
Министарства просвете, 
Министарства државне 
управе и локалне самоу-
праве и Владе Србије због 
неповољног положаја про-
светних радника у матри-
ци платних група и раз-
реда. Просветни радници 
су том приликом на про-
тесту названом „Правда 
испред пара”, истакли да 
су незадовољни предлогом 
Министарства за држав-
ну управу и локалну са-
моуправу по коме су про-
светни радници сврстани 
у осму платну групу.

- Ми смо једини но-
сиоци посла (просве-
та, здравство, култура и 
социјална заштита), који 
су сврстани у осму пла-
тну групу, а сви остали 
су у деветој. Осма пла-
тна група значи мањи ра-
спон коефицијената и мање 
вредновање напредовања 
у служби (3,35 - 4,71), док 
је у деветој платној гру-
пи распон од 3,86 до 5,43 
и далеко је већи простор 
за напредовање оних који 

постижу боље резултате 
у свом раду - објаснио је 

Мирољуб Бјелетић, гене-
рални секретар НСПРВ у 
Сомбору.
Према његовим речи-

ма, један од разлога за та-
кву реакцију је и то што 
ће ове структуре имати 
јединствену цену рада.

- НСПРВ је увек био 
за праведне платне ра-
зреде, који су, према на-
шем мишљењу, подразу-
мевали да сви запослени у 
јавном сектору (директни 
и индиректни буџетски ко-

рисници, јавна предузећа 
на свим нивоима), буду 

обухваћени платним ра-
зредима, или у преводу од 
чистачице до председни-
ка Републике. Међутим, 

држава је усвајањем посе-
бних закона изузела војску, 
полицију, Безбедносно-
информативну агенцију, 
државне службенике 
и намештенике, јавна 
преузећа... Остало је да 
се платни разреди уведу 
тзв. „буџетској сиротињи”, 

а наш синдикат се увек 
борио за праведну рас-
поделу буџетског колача 
на све запослене, ма ко-

лики он био. Прича мини-
стра Шарчевића да смо се 
касно побунили не стоји, 
јер су наши представници 
још 2007. године учество-
вали у доношењу Закона о 
платним разредима и ско-
ро га завршили - казао је 
Бјелетић.

Просветним радни-
цима се у Београду ни-
ко од званичника није 
обратио, а протестна пи-

сма остављена су у свим 
институцијама испред 
којих је одржан протест. 
Просветни синдикати рек-
ли су да ће наставити бор-
бу, те најавили штрајк за 
11. септембар, када ће у 
школама широм Србије 
бити скраћени часови.

ПРОТЕСТ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА ПРОШЛОГ ПЕТКА У БЕОГРАДУ

„ПРАВДА ИСПРЕД ПАРА”
Протест просветних радника у Београду

Од 22. до 25. 
августа у ОШ 

„Доситеј Обрадовић” 
у Сомбору реализова-
на је обука за две гру-
пе изабраних настав-
ника са територије 
града под називом 
Програм национал-
не обуке за запослене 
у образовању: „Ди-
гитална учионица 
/ дигитално компе-
тентан наставник - 
увођење електрон-
ских уџбеника и ди-
гиталних образовних 
материјала”. Обука 
се реализује у оквиру 
пилот-пројекта „2.000 
дигиталних учиони-
ца, а обуци је прису-
ствовало 13 наставни-
ка из шест основних 

школа: четири градске 
(ОШ „Д. Обрадовић”, 
ОШ „И. Л. Рибар”, 
ОШ „А. Мразовић” и 
ОШ „Н. Вукићевић”) 
и две сеоске школе 
(ОШ „О. Прица” Ко-
лут и ОШ „М. Антић” 
Чонопља).  Сваки на-
ставник који је про-
шао обуку у настави 
ће примењивати диги-
тални уџбеник на часу 
и за то ће добити не-
опходну опрему (лап-
топ, пројектор, зву-
чнике и сталак). Реа-
лизатор обуке била је 
наставница информа-
тике из ОШ „Доситеј 
Обрадовић” Виолета 
Мајски, сертификова-
ни водитељ национа-
лне обуке.

ИНФОРМАТИЧКА ОБУКА ЗА НАСТАВНИКЕ У ОШ 
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

КЛИКОМ ДО ЗНАЊА

Немања Мајски, 
ученик  ОШ 

„Доситеј Обрадовић”, 
добитник je сребрне 
медаље и друге награ-
де на Информатичкој 
олимпијади. За свој успех 
најбољи програмери са 
Олимпијаде (њих дваде-
сет и двоје), награђени су 
бесплатним боравком на 
Дивчибарама од 11. до 19. 
августа, а у организацији 
Друштва математичара 
Србије. У склопу боравка 
похађали су Летњу школу 
програмирања, а преда-
вачи су били некадашњи 

успешни такмичари и 
факултетски професори. 
Поред бројних активно-
сти организован је и тур-
нир у слагању Рубикове 
коцке за све младе про-
грамере и младе матема-
тичаре. Немања се и са 
овог турнира вратио са 
сребрном медаљом. Иа-
ко се све одвијало током 
летњег распуста, Немања 
је искористио прилику да 
уз квалитетно дружење у 
пријатној атмосфери стек-
не нова знања и по ко зна 
који пут достојно предста-
ви своју школу.

НЕМАЊА МАЈСКИ, УЧЕСТВОВАО У ЛЕТЊОЈ ШКОЛИ 
ПРОГРАМИРАЊА НА ДИВЧИБАРАМА

СРЕБРО ЗА СЛАГАЊЕ 
РУБИКОВЕ КОЦКЕ

Nakon uspešno rea-
lizovanog projek-

ta prošle godine, Srednja 
ekonomska škola Sombor 
prijavila se na konkurs koji 
je raspisala „Tempus fon-
dacija”, program Evrop-
ske unije za obrazovanje 
„Erasmus+ 2018” u obla-
sti srednjeg stručnog obra-
zovanja. Somborskoj školi 
odobren je još jedan proje-
kat pod nazivom Znanje i 
iskustvo kao motivacioni 
faktori, koji će se reali-

zovati u Portugalu u gra-
du Barselosu, u saradnji sa 
ASSOCIAÇÃO TERRAS 
LUSAS-MOVIMENTOS 
EUROPEUS iz pomenutog 
grada. Cilj projekta je pro-
fesionalni razvoj zaposlenih 
Srednje ekonomske skole 
Sombor u oblasti stručnog 
obrazovanja, podrška uče-
snicima u sticanju znanja, 
veština i kompetencija, po-
boljšanje znanja stranog je-
zika, podizanje svesti i ra-
zumevanje drugih kultura. 

Glavna projektna aktivnost 
jeste obuka koja će se spro-
vesti kroz posmatranje na 
radnom mestu u različitim 
školama i ugostiteljskim 
objektima, a koje će par-
tnerska organizacija obez-
bediti u trajanju od sedam 
dana za petoro zaposlenih u 
Srednjoj ekonomskoj školi 
Sombor.  Po završetku mo-
bilnosti učesnici će dobiti 
međunarodno priznate ser-
tifi kate za stečene veštine i 
kvalifi kacije.

SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA U JOŠ JEDNOM 
PROJEKTU EVROPSKE UNIJE

ZNANJE I ISKUSTVO KAO 
MOTIVACIONI FAKTORI

Едукативни цен-
тар „Кристина” 

из Станишића реали-
зовао је програме за 
децу, које финансира 
град Сомбор. Програм 
„Учим, играм, пле-
шем, певам” похађало 
је десет првака, који 
су током три месеца 
учили енглески, и де-
сеторо ученика петог 
разреда који су учили 
немачки језик.

Овај начин учења 
језика кроз игру, на 
распусту, веома се 
допао полазницима, 
који су сличне програ-
ме похађали и проте-
кле године. Едукатив-
ни центар реализовао 
је и ЛАП за младе, који 
је такође финансирао 
град Сомбор и кроз 
који је десет младих 
људи учило немачки 
језик три месеца. 

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ 
У СТАНИШИЋУ

РАСПУСТ У ЗНАКУ 
СТРАНИХ ЈЕЗИКАЈЕЗИКА
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ПОРОДИЦА

Исидора Перишић и Слободан Михаљчић
Венчани 11. августа 2018.

Ања Бјелајац и Ведран Шимић 
Венчани 18. августа 2018.

Стефан и Драгица НиколићНемања Наранчић

ф
от

о 
“З

У
М

”ПОБЕДНИЧКА АВГУСТОВСКА 
„РАДОСНИЦА“

НЕМАЊА 
У ФИНАЛУ
Фотографија ма-

леног Немање 
Наранчића добила 
је 87 гласова у ав-
густовском избору 
најлепше „Радосни-
це“ и тиме постала 
најлепша фотографија 
прошлог месеца. 
Уједно је ова његова 
фотографија и осма 
фотографија која је 
ушла у конкуренцију 
за избор најлепше 
„Радоснице“ за 2018. 
годину. Немањи че-
ститатмо и желимо 
му пуно среће и у фи-
налу, а свима остали-
ма се захваљујемо на 
великом броју купона 
које су послали!

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА „ПЛАНЕТА“

ПОНОВО ПОЧИЊЕ СА РАДОМ 
ДЕЧЈИ НАУЧНИ КЛУБ (ДНК)
У суботу, 8. септем-

бра, трећу годину 
за редом почиње са радом 
Дечји научни клуб (ДНК). 
Ова научна школица за де-
цу има за циљ квалитет-
но провођење слободног 
времена деце уз научно-
едукативне саржаје који ће 
код њих развијати истражи-
вачки дух и љубав према на-
уци. Програм ДНК код деце 
ће подстицати размишљање, 
развијати креативност, са-
мосталност и омогућити 
социјализацију деце. ДНК  
је начин  подстицања деце 
да учествују у ваннаставним 
активностима, али и простор 
у којем деца могу да испоље 
склоности ка бављењу на-
уком и развијају, односно 
продубљују љубав према 
науци и истраживању. ДНК 
је замишљен као отворен 
простор, односно простор 
доступан за сву заинтересо-
вану децу, њихове родитеље 

и наставнике.
За прву радионицу децу 

је могуће пријавити на имејл 
centar.planeta@gmail.com

најкасније до 7. септем-
бра, а у суботу, 15. септембра, 
на главној улици у Сомбору 
одржаће се јавна промоција 
програма Дечјег научног клу-
ба (ДНК). Током промоције 
биће приређен занимљив 
научно-едукативни про-
грам за децу који подра-

зумева извођење експери-
мената из физике, хемије и 
биологије.  

Дечји научни клуб 
наставиће са радом у 
просторијама ОШ „Иво 
Лола Рибар“ у Сомбо-
ру, а учешће је бесплатно. 
Пројекат спроводи Центар 
за развој образовања „Пла-
нета“, а подржава га град 
Сомбор у оквиру Програма 
за децу 2018.

Нови Закон о фи-
нансијској по-

дршци породици са де-
цом ступио је на снагу 1. 
јула 2018. годи-
не. Закон садржи 
бројне новине 
које се односе 
на породиљско 
одсуство, одсу-
ство са рада ра-
ди неге детета и 
одсуство са рада 
ради посебне не-
ге детета.

Једна од нај-
значајнијих но-
вина у закону јесте да је 
проширен круг жена које 
могу да остваре право на 
накнаду зараде по основу 
рођења детета. До сада су 
то право могле да оства-
ре само мајке које су у 
радном односу, а одред-

бама члана 17 Закона о 
финансијској подршци 
породици са децом, ре-
гулисано је да право на 

накнаду зараде за рођење 
детета могу да остваре 
и жене које самостално 
обављају делатност, као и 
носиоци пољопривредног 
газдинства. Право је про-
ширено и на жене које 
раде по основу уговора о 

обављању привремених и 
повремених послова, по 
основу уговора о делу и 
ауторског уговора.

Нове одред-
бе закона при-
мењују се на 
породиље које су 
започеле поро-
диљско одсуство 
после 1. јула, а 
све породиље 
које су започеле 
породиљско од-
суство закључно 
са 30. јуном 
2018. године, 

остварују право по ста-
ром закону.

Информације о по-
ступку остваривања пра-
ва из области дечје за-
штите и обрасци захтева 
доступни су и на сајту 
града Сомбора.

НОВЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОЈ 
ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

ПРОШИРЕНО ПРАВО НА НАКНАДУ 
ЗАРАДЕ ЗА ПОРОДИЉЕ

„Клуб на куб” организује 
у среду, 12. септем-

бра, промоцију књиге „Два и 
по дечака”, приче са „Патак-
блога” - „Родитељство из уг-
ла једног тате” (аутор: Дејан 
Патаки). Промоција ће бити 
одржана на Дечјем одељењу 
Градске библиотеке „Карло 
Бијелицки” у 18 сати, а учествују:
Дејан Патаки, аутор, Татјана 
Милошев - Врдољак, дипл. пе-
дагог, и Тамара Стојковић, но-
винарка „Сомборских новина”. 
Књига је избор текстова са „Па-
такблога” (http://patakblog.com), у 
којем се описују родитељске аван-
туре и изазови у одрастању два 

дечака - Луке и Виктора, из пер-
спективе једног тате. Текстови су 
искрени, писани тако да се сваки 

родитељ може препознати у описа-
ним ситуацијама. Књига није упут-
ство и више је подршка за моменте 

борбе против грчева, раст зубића, 
првих дана у вртићу... Део новца 
од продаје књиге ће бити намењен 

за куповину потребних ства-
ри за Одељење хематологије 
и онкологије у Институту за 
здравствену заштиту деце и 
омладине Војводине у Новом 
Саду. Увод у књизи је напи-
сао Марко Дражић из Njuz.
neta, док су речи подршке 
потписали Слађана Црвен-
ков, ауторка едиције књига о 
родитељству „Важно је знати”, 
Данка Тодоровић из школице 

за труднице „Мамин сан” и Маја 
Тадић – Симоновић, некадашња 
уредница портала „Бебац”.

У СРЕДУ НА ДЕЧЈЕМ ОДЕЉЕЊУ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „ДВА И ПО ДЕЧАКА” ф
от

о 
“З

У
М

”
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Radnici fi me „Pretty 
Sweaters“ d.o.o. 

blokirali su prošlog pet-
ka ulaz u preduzeće kako 
ne bi izašao kamion sa ro-
bom dok im se ne isplate 
zarade. Kako ističu, ne-
zadovoljni su i uslovima 
rada, pa su, kako navode, 
učestali i otkazi zaposle-
nih. Priča se i o odlasku 
ove kompanije iz Sombo-
ra. Direktor Davor Brečić 
je ovu informaciju deman-
tovao, ističući da se uop-
šte ne razmatra moguć-
nost preseljenja fi rme iz 
našeg grada. 

Kompanija „Pretty 
Sweaters“ d.o.o. osnova-
na je u maju 2016. godi-
ne, a u aprilu naredne go-
dine potpisan je ugovor o 
zakupu prostorija u Som-
boru. 

- Proizvodne i adminis-

trativne prostorije su adap-
tirane i prilagođavane na-
meni do oкtobra, a investi-
rano je oko 400.000 evra. 
Mašinski park u vrednos-
ti od 1.400.000 evra in-
staliran je do novembra i 
paralelno je tekla obuka 
zaposlenih. Komercijal-
na proizvodnja počela je 
krajem novembra 2017. 
godine. Do maja 2018. 
godine zaposleno je 130 
osoba, proizvodnja je ra-
dila sa 10 odsto kapaciteta 
i plate sa svim doprinosi-
ma redovno su isplaćivani 
- rekao je Brečić.

Prema njegovim 
rečima, krajem aprila ove 
godine matična kompani-
ja ulazi u proces restruk-
turiranja zbog fi nansi-
jskih poteškoća, i usled 
tih dešavanja dinamika 
planirane investicije ne 

prati dinamiku razvoja 
kompanije, što je usledi-
lo otežanim poslovanjem i 
kašnjenjima u izmirivanju 
dospelih obaveza. 

- Račun kompanije je u 
više navrata blokiran, ali su 
se od svih prihoda sukce-
sivno rešavale zaostale 
plate zaposlenih. Od 17. 
avgusta računi kompanije 
su kontinuirano blokirani, 
tako da do priliva sredsta-
va od investitora trenut-
no ne postoji mogućnost 
neometanog poslovanja. 
Vlasnici kompanije su up-
oznati sa situacijom i rade 
na pronalaženju adekvat-
nog rešenja ne bi li se nas-
tavilo sa daljim razvojem 
kompanije, s obzirom da 
je do sada uloženo više od 
1,7 miliona evra - istakao 
je direktor fi me „Pretty 
Sweaters“ d.o.o.

Реализацијом про-
јекта „Изградња 

постројења за припре-
му воде за пиће у Бач-
ком Брегу” проблеми 
са пијаћом водом у Бач-
ком Брегу ускоро ће би-
ти решени. Средства за 
пројекат обезбеђена су 
учешћем на „II Конкурсу за 
суфинансирање изградње, 
санације и реконструкције 
водних објеката у јавној 
својини и објеката фекал-
не канализације у 2018. 
години” који је расписао 
Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство.
Уговор о додели 

средстава за изградњу 
постројења у Бачком Бре-
гу, заменику градоначел-
нице Сомбора Антонију 
Ратковићу, уручио је 
Игор Мировић, председ-
ник Покрајинске владе.

За реализацију пројекта 
потребно је укупно 
24.470.508 динара, од 

којих је Покрајински 
с е к р е т а ри ј ат  з а 
пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство обе-
збедио 70 одсто, односно 
17.129.355, а град Сом-
бор 30 одсто, односно 
7.341.152,40 динара.
Пројекат „Изградња 

постројења за припре-
му воде за пиће у Бачком 
Брегу”, сходно одредбама 
уговора, требало би да се  

реализује до 30. новембра 
2018. године.
Осим града Сомбо-

ра, по основу учешћа на 
конкурсу Покрајинског 
секретаријата, средства 
су одобрена и уговори 
додељени још 19 локалних 
самоуправа у Војводини. 
Представницима локал-
них самоуправа уговори 
су 4. септембра уручени 
у Иригу.

УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПОКРАЈИНЕ

РЕШЕЊЕ ЗА ПРОБЛЕМ ПИЈАЋЕ 
ВОДЕ У БАЧКОМ БРЕГУ

И. Мировић уручује уговор А. Ратковићу

KOMPANIJA „PRETTY SWEATERS“ U FINANSIJSKIM 
TEŠKOĆAMA

BLOKIRANI RAČUNI 
KOMPANIJE

Pod sloganom „Dođi u 
Kolo, i ti nam tribaš”, 

Udruženje građana „Bunje-
vačko kolo Sombor” na iz-
borima za nacionalne savete 
nacionalnih manjina Repu-
blike Srbije, u okviru bu-
njevačke zajednice, 
učestvovaće sa isto-
imenom listom svog 
udruženja. Izbori su 
raspisani za nedelju, 
4. novembar.

- Nosilac naše li-
ste je primarijus dr 
Vlado Babić, ugle-
dan sugrađanin, na-
rodni poslanik u 
Republičkoj skup-
štini. Trećeplasirani 
je Aleksandar Boš-
njak i napominjem 
da veoma ambicio-
zno izlazimo na izbore s oz-
birom na to da „Bunjevačko 
kolo” za bezmalo dve godi-
ne proslavlja svoj veliki ju-
bilej, sto godina postojanja. 
Za sve vreme isključivo se 
bavimo našim Bunjevcima, 
pojašnjavajući značaj razli-
ke između autentičnih i hr-
vatskih Bunjevaca, što znači 
očuvanje kulture, tradicije i 

svega što krasi jedan narod 
na teritoriji Zapadnobačkog 
okruga. „Bunjevačko kolo” 
zato i postoji, da bi sačuvalo 
bunjevačko nacionalno bi-
će. Zato se i kandidujemo 
da u Bunjevačkom nacio-

nalnom savetu Somborci, 
odnosno somborski Bunjev-
ci i iz našeg okruga, mogu 
ravnopravno da razgovaraju 
sa Bunjevcima koji se nala-
ze u Subotici - kaže Dejan 
Parčetić, predsednik UG 
„Bunjevačko kolo” u Som-
boru, podnosilac liste i drugi 
kandidat. 

Udruženje građana „Bu-

njevačko kolo” iz Sombora 
na izbore izlazi sa punom 
listom i maksimalnih devet-
naest kandidata, koliko je 
opredeljeno ovom Savetu, a 
dobili su i više nego dovolj-
no potpisa podrške građana, 

te će svoju listu Re-
publičkoj izbornoj 
komisiji u Beograd 
predati danas. 

Na pitanje za-
što su se kandido-
vali, Parčetić kaže 
da postoji više ra-
zloga. - Prvo, zato 
što želimo da Som-
boru vratimo onaj 
status koji je imao, 
jer smo u protekle 
četiri godine ima-
li malo predstavni-
ka srazmerno broju 

stanovnika u našem Savetu. 
Pozivam sve naše sunarod-
nike iz Sombora i okolnih 
sela da se upišu u poseban 
birački spisak ako to još nisu 
učinili. Upis je u zgradi Žu-
panije, soba broj 2, od 8 do 
15 radnim danom, na mestu 
„birački spiskovi” - istakao 
je Parčetić. 

S. Stričević

NA PREDSTOJEĆIM IZBORIMA ZA NACIONALNE SAVETE 
NACIONALNIH MANJINA

DR VLADO BABIĆ, NOSILAC 
LISTE UG „BUNJEVAČKO KOLO” 

Dejan Parčetić

Радови на реконстру-
кцији вртића у 

Кљајићеву су завршени. У 
овом објекту Предшколске 
установе „Вера Гуцуња“ 
Сомбор, комплетно су ре-
конструисани санитарни 
чворови и купатила за де-
цу и особље вртића. 

У склопу реконструкције 
санитарних  чворова 
замењене су водоводне и ка-
нализационе цеви, плочице, 
бојлери, опрема за купатила 
и тоалет, замењени прозори, 
електричне инсталације. У 
складу са планираним ра-
довима у оквиру пројекта, 
обављени су керамички ра-
дови и замењен бојлер у 
кухињи вртића. 
Радове је извела сом-

борска фирма „Сомбо-
релектро“, а  вредност 
обављених радова из-
носи 2.000.000 динара. 

Реконструкција вртића у 
Кљајићеву је реализована у 
оквиру пројекта „Партици-
пативно буџетирање 2018“, 
у току планирања буџета 
града за 2018. годину. 

Пројекат реконструкције 
вртића и током при-
купљања предлога, а потом 
и на завршном гласању, 
подржало је највише 
грађана. За овај пројекат 
на завршном гласању, од  

1137 грађана који су при-
ступили гласању, гласало 
је 628 грађана.
Реконструкција вр-

тића у Кљајићеву је 
трећи пројекат реализо-
ван у оквиру „Партици-
пативног буџетирања“, 
а  реализација пројеката 
обезбеђује се из средста-
ва остварених наплатом 
пореза на имовину у Сом-
бору. 

КЉАЈИЋЕВО

ЗАВРШЕНА 
РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРТИЋА

Након спроведеног 
поступка јавне 

набавке услуге извођења 
специјалистичких инфор-
матичких обука незапо-
слених лица за потребе 
тржишта рада, у сарадњи 
са Владом Републике 
Србије, Национална служ-
ба за запошљавање је 5. 
септембра потписала уго-
воре за специјалистичке 
информатичке обуке. 
Закључено је 19 уговора 

са 6 различитих понуђача 
за укупно 775 незапосле-
них лица. У првој онлајн 
фази тестирано је више од 
6.000 кандидата. Извођачи 
обука ће организовати 
другу фазу селекције ли-
ца тестирањем кандида-
та који су прошли прву 
фазу селекције. Про-
грам специјалистичких 
информатичких обу-
ка представља наставак 
успешно спроведеног 

пројекта Владе Републи-
ке Србије, који је у 2017. 
години покренуо Мини-
старски савет за инфор-
мационе технологије и 
иновационо предузет-
ништво, којим председа-
ва председница Владе РС 
Ана Брнабић. Ускоро се 
очекује реализација об-
ука у 10 градова широм 
Србије, за кандидате који 
ће бити изабрани након 
друге фазе селекције.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА 
ИНФОРМАТИЧКЕ ОБУКЕ

Apple World doo iz Riđice 
raspisuje konkurs za sledeća radna mesta:

· traktorista
· viljuškarista

Poslodavac: Apple World         Adresa: Riđica, Prve plantaže bb
Email: i.zoric@appleworld.rs

Kontakt telefon: 025/515-0152, 060/34-34-826
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ГРАДИТЕЉСКА БАШТИНА ГРАДА

СЕРИЈАЛ: 
КУЋЕ ЗНАМЕНИТИХ СОМБОРАЦА

Куће и палате знаменитих 
и угледних Сомбораца су 

значајна културно-историјска 
и градитељска баштина града. 
Кроз вишевековно постојање 
слободног и краљевског гра-
да у њему су живеле и ради-
ле бројне истакнуте личности: 
просветитељи, књижевници, 
песници, сликари, глумци, лека-
ри, филмски ствараоци, велепо-
седници, спортисти... који су у 
овом граду рођени и они који су 
живели и радили у њему краће 
или дуже време. Међу њима је 
било  академика, доктора нау-
ка, научника, професора уни-
верзитета... Сви су они својим 
делима и радом оставили не-
избрисив траг у историји гра-
да, а неки су били познати и у 
свету. О њиховим биографским 
портретима писало је неколи-
ко сомборских аутора. Један од 
њих је и Стеван Васиљевић, на-
ставник, писац и сликар, који је 
1989. године објавио запажену 
и јединствену књигу „Знамени-
ти Сомборци”. Ова публикација 
садржи биографије око 200 ис-
такнутих личности од краја се-
дамнаестог до краја двадесетог 
века. Монографија о архитекту-
ри њихових кућа је прва темат-
ска публикација ове врсте и обу-

хвата период од деветнаестог до 
почетка двадесетог века.

Сомбор је мали град и дале-
ко је познат не само по ориги-
налном урбаном решењу језгра 
града, старој архитектури, зе-
ленилу, већ и по бројним ис-
такнутим личностима. Мало је 
сачуваних стамбених кућа из-
ворне архитектуре знаменитих 
Сомбораца. Један део старих 
кућа до двадесетог века грађене 
су набијеном земљом, зване 
„набијаче”, од традиционал-
ног материјала из прошлости 
овог поднебља. Касније, нови 
власници су порушили и гради-
ли  опеком и бетоном, као што 
је новоизграђена кућа Вељка 
Петровића, која није реплика 
првобитне и на којој је погре-
шан натпис на табли фасаде. Ве-
лики број кућа је преправкама у 
пословне просторе изгубио ори-
гиналну архитектуру. Мало има 
и писаних тра-
гова о кућама у 
којима су жи-
вели и ради-
ли знамени-
ти Сомборци 
или обележе-
них места на 
којима су би-
ле куће, као 

што су порушене куће Ни-
коле Вукићевића и Јустина 
Коњовића, деде сликара Ми-
лана Коњовића, на главној ули-
ци. За град Сомбор неке куће 
су велике и лепе, а називамо их 
палатама. Кућа Кронића или 
како се још назива Кронић па-
лата, саграђена је у урбаном 
амбијенту приземних кућа. Рас-
кошне је архитектуре и названа 
је палатом, а у великом граду 
и окружењу високих објеката 
не би била палата. Плоче, бе-
лези на кућама са подацима о 
личностима у којима су рођени 
и живели знаменити Сомбор-
ци, постављени су на само не-
колико објеката. Све куће по-
знатих Сомбораца треба да се 
идентификују и обележе при-
годним плочама и керамичким 
плочицама беле боје у бар-код 
систему за читање мобилним 
телефоном.

Сима Јанчић, 
архитекта

АРХИТЕКТУРА 
ГРАДА

Публикацију корпуса „Кућа знаме-
нитих Сомбораца” као серијал објавиће 
„Сомборске новине”. Свака приказа-
на кућа садржи кратку биографију 
власника или станара, годину када је 
кућа изграђена, улицу и кућни број, 
опис архитектонског стила фасаде и 
фотографију.

Udruženje Nema-
ca „Gerhard” je 

od 21. do 31. avgusta 
realizovalo drugi Pre-
kogranični omladinski 
vatrogasni letnji kamp 
na nemačkom jeziku. 
Kamp je okupio ukupno 
39 osoba, od toga 25 
mladih u uzrastu od 14 
do 17 godina iz Hrvat-
ske, Mađarske, Nemač-
ke, Rumunije i Srbije. 
Po prvi put na kampu je 
učestvovala omladinska 
grupa Crvenog krsta Ne-
mačke iz mesta Šondorf 
kod Štutgarta.

U okviru programa 
učesnici su svakodnev-
no učestvovali na tri ra-
dionice tematski vezane 
za oblasti protivpožarne 
zaštite, prve pomoći i 
sportskih aktivnosti, ko-
jima su rukovodila četi-
ri referenta iz Nemačke. 
Učesnici kampa su u sre-
du, 29. avgusta, insce-
nirali realističan prikaz 
nesreće na kampovanju 

i na taj način pri-
sutnima praktično 
prikazali stečene 
veštine.

U slobodno vre-
me učesnici su ima-
li priliku da posete 
Sombor, dobrovolj-
no vatrogasno druš-
tvo i uživaju lepo-
tama Rezervata pri-
rode „Gornje Po-
dunavlje”, a kroz 
večernje programe 
družili su se uz za-
bavne programe. U 
takvom okruženju 
učesnici su imali 

priliku da aktivno pri-
mene i unaprede svoje 
znanje nemačkog jezika, 
a istovremeno steknu 
prekogranična prijatelj-
stva. Poslednji dan kam-
pa protekao je u znaku 
priprema za fudbalsku 
utakmicu protiv ekipe 
Dobrovoljnog vatroga-
snog društva Bački Mo-
noštor.

Realizacija kampa je 

omogućena zahvalju-
jući sredstvima Fonda-
cije Baden-Vitemberg 
preko Fondacije za kul-
turu Podunavskih Šva-
ba Savezne države Ba-
den-Virtemberg. Pomoć 
i podršku su im pruži-
li Crveni krst Sombor, 
dobrovoljna vatrogasna 
društva iz Bačkog Mo-
noštora i Sombora, kao 
i Gradska uprava grada 
Sombora.

ZAVRŠEN DRUGI PREKOGRANIČNI OMLADINSKI VATROGASNI KAMP U BAČKOM MONOŠTORU

STICALI VEŠTINE I UČILI 
NEMAČKI JEZIK

Učesnici kampa

Poseta DVD Sombor

Prva pomoć

Instaliranje pumpe

Kako se kuva ukusni bezdan-
ski riblji paprikaš i koje sa-

stojke Bezdanci koriste u pripremi 
ovog jela, bila je tema manifesta-
cije pod nazivom „Festival kuva-
nja ribljeg paprikaša bezdanskih 
udruženja i proizvođača paprike” 
održane 24. avgusta u Bezdanu. 
Organizatori manifestacije su UG 
„Puls” i UG „Crna šuma” iz Bez-

dana. Mnoštvo udruženja građana 
i timova proizvođača paprike iz 
Bezdana se okupilo na Kanalskoj 
obali sa ciljem neformalnog dru-
ženja i razmene kulinarskih isku-
stava. Bezdan je nadaleko poznat 
po proizvodnji paprike, što su i 
dokazali bezdanski proizvođači 
paprike koji su ovaj skup uveli-
čali svojim prisustvom i prezen-

tacijom proizvoda. Dobrovoljno 
vatrogasno društvo iz Bezdana 
je vreo avgustovski dan hladilo 
mlazevima vode što je razvese-
lilo mnoge, a naročito najmlađe 
učesnike manifestacije. Večernji 
zabavni program je protekao u 
ugodnoj pop-rok muzici tri izvo-
đača: Collection Light (HU), Ja-
ggy & Saki i Soul Sacrifi ce.

FESTIVAL BEZDANSKOG RIBLJEG PAPRIKAŠA

Slavko Šmit, Miloš Kukulj, 
Zlatoje Jovanac i Ivan Sa-

badoš, planinari PD „Celtis”, kra-
jem avgusta postigli su izuzetan 
uspeh u planinarstvu. Popeli su se 
na najviši vrh Julijskih Alpa u Slo-
veniji vrh Trglav (2.864 m).

Prvog dana akcije planinari su 
putovali preko Mađarske i Slove-
nije i stigli do poznatog turističkog 
mesta Bled. Posetili su poznate tu-
rističke destinacije u Sloveniji, a 
u NP Triglav obišli su poznati ka-
njon Vintgar. Na kraju dana došli 
su do prvog planinarskog doma 
Kovinarska Koča na 870 m visi-
ne, gde su noćili.

Sledećeg dana u ranim jutarnjim 
satima snabdeveni sa kompletnom 
tehničkom i drugom neophodnom 
opremom „Celtisi” su se uputili 
ka planinarskom domu „Planika” 
(2.408 m), ispod Triglava.

Vreme se u potpunosti stabi-

lizovalo, što je do-
prinelo da tu rela-
ciju planinari brže 
prepešače nego što 
je planirano. Fizički 
su se dobro osećali, 
pa je vodič Slavko 
Šmit odlučio da se 
završni uspon izve-
de tog istog dana, a 
ne sutradan kako je 
bilo planirano. Svi 
učesnici su uspeš-
no izveli uspon na 
Triglav. Tog dana 
do vrha planinari su 
napravili visinsku 
razliku preko 2.000 
m visine i spustili se 
oko 500 m, što se 
smatra vrlo napornom pešačkom 
turom. Trećeg dana oko ponoći 
vratili su se u Sombor. Na ovom 
vrlo napornom i zahtevnom izletu 

planinari su prepešačili preko 20 
km i napravili visinsku razliku po 
2.100 m u usponu i spustu što je 
za svaku pohvalu i divljenje.

„CELTISI” NA NAJVIŠEM VRHU JULIJSKIH ALPA

SOMBORSKI PLANINARI OSVOJILI TRIGLAV

RAZMENA KULINARSKIH ISKUSTAVA

U petak, 31. avgusta, na bini 
ispred Gradske biblioteke 

održana je druga u nizu promocija 
Šestog međunarodnog plesnog 
festivala Orijentalija 2018. koji 
će se u našem gradu održati od 
21 do 23. septembra. Promocija 
je održana pod pokroviteljstvom 
MZ Venac, a učestvovali su doma-
ćini festivala, plesna grupa Inanna 
iz Sombora i gošće plesna grupa 
Ashara iz Subotice. Ove godine 
Orijentalija će trajati tri dana, sa 
programom koji obuhvata plesne 
radionice, veliki plesni koncert i 
takmičenje u orijentalnom plesu. 
Gostujući instruktori plesnih radi-
onica su poznate plesačice Alek-
sandra Varga iz Budimpešte, Lejla 
Mehmedović iz Tuzle i Jasmina 
Plojović iz Beograda, a pored njih 
očekuju se i plesači iz Hrvatske, 

Mađarske, Makedonije, Bosne 
i Hercegovine i mnogih grado-
va Srbije koji će se somborskoj 
publici predstaviti na koncertu u 
Svečanoj sali Mađarske građanske 
kasine, 21. septembra sa počet-

kom u 19 časova. Projekat Ori-
jentalija sprovode plesna grupa 
Inanna i Udruženje građana AR-
TiFAKT, a podržan je od strane 
grada Sombora u okviru LAP-a 
za mlade 2018. godine.

Organizatorka festivala Brankica Ćurčić sa članicama 
grupe „Inanna”

PRIPREME ZA ŠESTU „ORIJENTALIJU”

PROMOCIJA ISPRED BIBLIOTEKE

У Кљајићеву је про-
шлог викенда одржан 

јубиларни, 10. тениски тур-
нир - „КЉАЈИЋЕВО ОПЕН 
2018”. Циљ турнира је био да 
се пријатељи, тенисери амате-
ри окупе и уз дружење на брду 
код Кљајићева прикажу своја 
умећа у овом спорту. Победник 
турнира је Вукоман Јеловац - 
Бећко из Сивца, а друго место 
припало је Бранку Ненадићу 
из Сомбора. Већина учесни-
ка турнира фанови су Новака 
Ђоковића и прате га на бројне 
турнире широм света (Лондон, 
Париз, Дубаји...), а спремају се 
у Мелбурн наредне године.

ТЕНИСКИ ТУРНИР „КЉАЈИЋЕВО ОПЕН 2018”

ВУКОМАН ЈЕЛОВАЦ ПОБЕДНИК

Некадашњи ученици VIII-б 
разреда Основне школе 

„Аврам Мразовић” у Сомбору, 
састали су се у недељу, 2. 
септембра, испред школе. 

Окупљају се сваке године, 
а на овом сусрету било их је 
дванаесторо. Била је то још једна 
прилика за подсећање на школске 
дане, учења, несташлуке, 

професоре, другове... Дружење је 
настављено на чарди „Андрић” 
на каналу, а наредни сусрет 
заказан је за наредну годину.

„МРАЗОВЦИ” НАКОН 51 ГОДИНЕ
СУСРЕТ ГЕНЕРАЦИЈЕ
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Igrom slučaja zatekao sam se u Ju-
žnoj Africi kada su mi prijatelji javili 
da je 17. maja 20l8. godine posle duge i 
teške bolesti umrla prim. dr Milana Tu-
caković. Vest me je veoma rastužila jer 
mi je bila učiteljica, dugo godina načel-
nik odeljenja, bliski saradnik i prijatelj 
moje porodice. Bila je jedna od onih 
medicinskih veličina Sombora kakve 
su bile dr Nada Čović, prim. dr Ma-
taš Klara i druge, koje su zdravlju 
građana Sombora dale celu sebe, a 
zauzvrat sem gole plate nisu tražile 
ništa. Iz tog razloga želim Sombor-
cima da kažem neku reč o njoj (na-
ročito mladoj generaciji).

Prim. dr Milana Tucaković je 
rođena u Somboru 1938. godine u 
skromnoj zanatlijskoj porodici od 
oca Žive krojača i mati Radojke 
domaćice. Tipična pravoslavna gra-
đanska porodica. Tako su vaspitali 
i svoju Milanu. Kao odličan učenik 
završava osnovnu školu i gimnazi-
ju u Somboru i upisuje Medicinski 
fakultet u Beogradu, koji završava 
1963. godine.

Nakon diplomiranja vraća se u 
Sombor, u svoju Bačku koju je to-
liko volela i započinje lekarski staž 
u bolnici u Somboru. Posebno se 
interesovala za hirurške discipli-
ne i to naročito za opštu hirurgiju. 
To je vrlo brzo zapazio prim. dr Franjo 
Ambrošić, tada načelnik Hirurškog ode-
ljenja. Predlaže joj da specijalizira ane-
steziologiju, te ona odlazi u Ljubljanu, 
najjaču anesteziološku školu u ondašnjoj 
Jugoslaviji. 

1968. godine položila je specijalistič-
ki ispit pred komisijom prof. dr Sobana 
i vraća se u Sombor kao prvi školovani 
specijalista anesteziolog.

Odmah se angažuje i otvara Odsek za 
anesteziju i intenzivnu terapiju kao Od-
sek hirurškog odeljenja. Odsek je imao 
7 kreveta za odrasle i jedan za decu. Na-
bavljeno je nešto opreme ( jedan respira-
tor, EKG monitor i nekoliko aparata za 
anesteziju) i odmah je započet prijem i 
obuka mladih lekara na specijalizaciji. 
Pri obuci je uvela principe i duh tipične 
germanske škole koje je donela iz Lju-
bljane. To znači da je pacijent na prvom 
mestu i njemu je sve podređeno. Zatim 
poštovanje hijerarhije, gvozdena disci-
plina, a u poslu poštovanje pravila i pro-
tokola struke. Po tim pitanjima sa njom 
nije bilo kompromisa. Umela je da kada 
ugleda grešku kolege naglo plane, da bi 
posle 10 minuta mirnim tonom pričala 
sa njime, ukazala na grešku i stavila mu 
do znanja da je anestezija zanimanje gde 
se greške skupo plaćaju.

Imala je oči orla, ženske ruke i la-
vlje srce. Nije znala niti pitala za radno 
vreme i svih 24 sata do penzionisanja 
je uvek bila bolnici na raspolaganju. 
Jedino se odmarala za vreme godišnjih 
odmora, kada je kao pasionirani reli vo-
zač učestvovala na reli trkama tadašnje 
Jugoslavije. 1975. godine odsek postaje 
Odeljenje za anesteziju i intezivnu negu, 
da bi ulaskom u Hirurški blok i dobija-
njem novih prostorija i opreme nespor-
no bilo jedno od najboljih odeljenja te 
specijalnosti u provincijskim bolnicama 
naše države.

Brojni su učenici i specijalisti potekli 
iz somborske škole.

Njeni učenici i učenici njenih učenika 
rade danas u Evropi, Africi, Australiji i 
brojnim gradovima i klinikama, u No-
vom Sadu dvoje su načelnici odeljenja. 

Odeljenje, uz brojne teškoće, uspešno 
prolazi vreme rata i embarga. Radno vre-
me nije postojalo, a sve kolege i osoblje 
je radilo kao odlično uigran tim. 1995. 
godine dobija Oktobarsku nagradu gra-
da Sombora, koja joj je najviše značila 
u životu.

Anestezija je za to vreme i u svetu i 
kod nas vrtglavo napredovala. Ušla je u 
grupu od l00 najvažnijih zanimanja 20. 
veka. Ako je hirurgija u tom veku postala 
carica medicine, anesteziologija je po-
stala u najmanju ruku njena kraljica. U 
našem gradu je sve to započela da gradi 
na ledini punoj trnja davne 1968. godine 
prim. dr Milana Tucaković.

Onda su došle petooktobarske prome-
ne, gde je novo rukovodstvo smenjuje sa 
načelničkog mesta na jedan neprimeren 
način i bez valjanoga obrazloženja. Po-
stiđena i uvređena, kupi svoje stvari i od-
lazi u zasluženu penziju i u miru i tišini 
provodi svoje dane okružena uspomena-
ma. Nažalost, pre nekoliko godina je sa-
znala da boluje od teške bolesti, za koju 
istina ima rešenje, naravno hirurško, ali 
je kvalitet života posle tog u najmanju 
ruku problematičan. Odbija operaciju i 
prepušta se Božijoj volji koja ju je stigla 
17. maja 2018. godine u prepodnevnim 
satima. Sahranjena je l8. maja 2018. go-
dine na Malom pravoslavnom groblju na 
Selenči gde je rođena, i u Somboru koji 
je toliko volela.

Draga Milana! 
Hvala TI za sve što si učinila za ovaj 

grad i njegove žitelje. Ceo život si teško 
radila i želim TI da se na miru odmoriš. 
U ime Tvojih učenika želim da TI se na 
svemu zahvalim. Bila nam je čast što smo 
učili od Tebe i radili sa Tobom.

NEKA TI JE VEČNA  SLAVA I HVA-
LA!

P.S. Predlažem Skupštini grada Som-
bora da se jedna ulica u Somboru nazo-
ve ulicom prim. dr Milana Tucaković. 
Ujedno predlažem rukovodstvu bolnice 
u Somboru da se na ulazu na Odeljenja 
za anesteziju i intenzivnu negu postavi 
tabla na kojoj će pisati da je to odeljenje 
osnovala 1968. godine prim. dr Milana 
Tucaković.

Ljudi umiru dva puta. Prvi put kada ih 
Bog uzme, a drugi put kada ih ljudi za-
borave. Ime prim. dr Milane Tucaković 
jednostavno ne sme biti zaboravljeno.

Prim. dr. Jovan Đurić 
anesteziolog

- Привредна комо-
ра Војводине 

(ПКВ) узеће значајно 
учешће на овогодишњем 
1 7 .Ме ђ у н а р о д н ом 
пољопривредном сајму 
„ИНТЕРАГРО 2018” у 
Бијељини, који се од-
ржава од 20. до 22. сеп-
тембра, где ћемо пред-
водити делегацију од 12 
војвођанских привредни-
ка - рекао је у понедељак, 
3. септембра, председник 
ПКВ Бошко Вучуревић 
на конференцији за но-
винаре одржаној у ПКВ. 
У оквиру конференције 
потписан је уговор о пар-
тнерству између ПКВ и 
организатора Сајма АД 
„Град” Бијељина.

- ПКВ је ранијих година 
учествовала на овом сајму, 
али након четири године 
паузе, ми смо поново по-
кренули иницијативу како 
би се привреда АПВ тамо 
презентовала. А све то у 
циљу јачања привредне 
сарадње кроз умрежавање 
наших привредника. 
Спољнотрговинска раз-
мена између АПВ и БиХ 
у првих седам месеци ове 
године достигла је износ 
од 345 милиона евра, од 
чега је највећи део из-
воз и то у износу од око 
280 милиона евра, што 
је повећање за 10 одсто 
у односу на исти пери-
од прошле године. На-
равно да се највећи део 
поменуте размене одно-

си на територију Репу-
блике Српске - рекао је 
Вучуревић.
Он је подсетио да ПКВ 

има потписан споразум 
о сарадњи са Привред-
ном комором Републике 
Српске, што представља 
кровни споразум на осно-
ву којег је направљен Ак-
циони план, а учешће 
на сајму у Бијељини, 
како каже, представља 
реализацију дела актив-
ности предвиђених тим 
планом.

- Циљ је да увезивањем 
привредних субјеката по-
дигнемо робну размену на 
виши ниво. У последње 
време ту видимо одређен 
напредак нарочито јер је 
у Републици Српској по-
кривеност увоза извоз-
ом са прошлогодишњих 
68 процената дошла на 
73 процента. Оваквом 
сарадњом на сајамским 
манифестацијама наши 
привредни субјекти имају 
могућност да се предста-
ве,  чвршће повежу са при-
вредницима који су заин-
тересовани за сарадњу и 
на тај начин може доћи до 
имплементације одређених 
пројеката које финансира 
ЕУ, а ту је и заједнички на-
ступ на трећим тржишти-
ма - истакао је председник 
Подручне привредне комо-
ре Бијељина Анте Гајић.
Овом приликом по-

звао је све заинтересо-
ване привредне субјекте 

да посете  Међународни 
пољопривредни сајам 
„ИНТЕРАГРО 2018”, који 
ће бити одржан на про-
стору Агротржног центра 
„Кнез Иво од Семберије” 
у Бијељини, на којем се 
очекује око 200 излагача.

- Нама овакве врсте 
помоћи и подршка које 
смо добили од ПКВ и 
Покрајинске владе мно-
го значе. Ова сајамска 
манифестација је при-
лика за размену иску-
става и проширење по-
словне сарадње између 
наших привредника. 
Сајам обухвата све об-
ласти аграра, од излож-
бе стоке, пољопривредне 
механизације и осталих 
садржаја који се тичу 
аграра - рекао је дирек-
тор АД „Град” Славиша 
Цацановић. 
Конференцији су при-

суствовали координатор за 
сајмове АД „Град” Пред-
раг Мићић и заменик ге-
нералног секретара ПКВ 
Бојана Миљуш.

Захваљујући традицији 
дугој шеснаест годи-
на „ИНТЕРАГРО” као 
највећа и најзначајнија 
сајамска манифестација 
овог типа на територији 
Републике Српске и Бос-
не и Херцеговине стек-
ла је репутацију места на 
којем се окупљају успеш-
не компаније, институције, 
удружења и појединци из 
области агробизниса. 

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ 
ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ „ИНТЕРАГРО 2018” У БИЈЕЉИНИ

ЈАЧАЊЕ ПРИВРЕДНЕ САРАДЊЕ
IN MEMORIAMIN MEMORIAM

Primarius dr Milana Tucaković
anesteziolog

Град Сомбор, ГРАДСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Број: 401-964 /2018-VII, 
Сомбор, 6. 9. 2018. године
На основу члана 2, 3, 4, 6, 7. и 8. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина 
града Сомбора за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења 
јавне расправе („Службени лист Града Сомбора” бр. 13/2017) Одељење за друштвене 
делатности, Градске управе Града Сомбора, оглашава

Програм јавне расправе је следећи:
Предмет јавне расправе је Нацрт Од-

луке о субвенционисању цена комунал-
них услуга.

Јавна расправа ће трајати у периоду од 8. 
до 17. 9. 2018. године. Дана 17. 9. 2018. го-
дине одржаће се јавна презентација нацрта 
Одлуке о субвенционисању цена комунал-
них услуга у времену од 10 до 11 часова, 
у соби 108., у згради Жупаније у Сомбору, 
Трг цара Уроша бр.1.

Грађани могу доставити предлоге, 
сугестије и коментаре у писаном облику 
на адресу: Одељење за друштвене делатно-
сти Градске управе Града Сомбора, Трг цара 
Уроша бр. 1, 25000 Сомбор, и у електронском 
облику на следећи мејл: nrosic@sombor.rs 
најкасније до 17. 9. 2018. године.

Јавну расправу организује Одељење за 
друштвене делатности и Одељење за ко-
муналне послове Градске управе Града 
Сомбора.

Потреба за јавним позивом за одржавање 
јавне расправе огледа се у следећем: 

Доношењем измена и допуна Закона о ко-
муналним делатностима и усвајањем Акцио-
ног плана Владе Војводине  за побољшање 
положаја ратних ветерана, односно учес-
ника оружаних акција после 17. августа 
1990. године, предвиђена је обавеза ЈЛС да 
донесе Одлуку којом ће се утврдити мере 
за побољшање положаја ратних ветерана 
односно учесника оружаних акција после 
17. 8. 1990. године и рата 1999. године.

Саставни део овог јавног позива је Нацрт 
Одлуке о субвенционисању цена комунал-
них услуга који ће бити изложен и на сајту 
Града Сомбора www.sombor.rs у рубрици 
„Информације, јавне расправе-увид”.

Након завршетка расправе, Одељење 
за друштвене делатности Градске управе 
Града Сомбора сачиниће  извештај о јавној 
расправи.
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ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ
О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА



7. IX 2018.  15

Na osnovu odluke 1. Vanredne skupštine akcionara AD „FORUM - PLASMAN NOVI 
SAD” od 28. 12. 2017. godine, registrovane u APR Beograd 23. 2. 2018. godine, broj BD 
13944/2018, u saglasnosti sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije član 532. 
(„Sl. glasnik Republike Srbije” broj 36/2011 i 99/2011) likvidacioni upravnik

Predmet prodaje je sledeća nepokretna 
imovina: 
1. Poslovni prostor – magacin, u prizemlju 
sa ulazom iz dvorišta, u Somboru, Apatinski 
put 4, od 35,50 m2, upisan u L.N. broj 4266 
K.O. Sombor -1, u stambeno-poslovnoj zgradi 
na parceli 6291/1.
Procenjena likvidaciona vrednost: 
417.221,30 
Depozit za učešće u prodaji: 41.722,13
Pravo učešća imaju sva pravna i fi zička lica 
koja:
1. Uplate naznačeni depozit za imovinu za čiju 
su kupovinu zainteresovani na tekući račun 
AD „Forum-plasman Novi Sad – u likvidaciji”  
broj 160-355764-75 kod Banca intesa Beograd 
ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku 
garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 
5 (pet) radnih dana pre dana u kom ističe rok 
za podnošenje pismenih ponuda. Ako se kao 
depozit položi prvoklasna bankarska garan-
cija, original se sa prilozima, dostavlja radi 
provere lično likvidacionom upravniku (uz 
prethodnu najavu telefonom ili na e-mail 
forum-plasman@eunet.rs). Rok za uplatu 
depozita ili predaju garancije je 22. 9. 2018. 
godine do 12 časova po beogradskom vremenu 
(GTM+1). Bankarska garancija mora imati rok 
važenja do 22. 10. 2018. godine.
2. U slučaju da za kupca bude proglašen učesnik 
u prodaji koji je depozit obezbedio bankar-
skom garancijom, isti mora izmiriti iznos de-
pozita u roku od 48 sati od dana proglašenja 
za najboljeg ponuđača, a pre potpisivanja 
kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu 
biti vraćena garancija.
3. Nakon uplate depozita, a najkasnije 5 (pet) 
radnih dana pre isteka roka za podnošenje pis-
menih ponuda, predaju likvidacionom upravni-
ku potpisane i overene: prijavu za učešće na 
javnom prikupljanju pismenih ponuda i izjavu 
o gubitku prava na vraćanje depozita. 
U razmatranje će se uzeti samo pismene po-
nude koje stignu na adresu AD „Forum-
plasma Novi Sad – u likvidaciji”, 21102 
Novi Sad, Trg slobode 2, poštanski fah 40, 
poštanskom pošiljkom (opredeljujući je 
datum prispeća, a ne datum slanja) do 27. 9. 
2018. godine do 14 časova, odnosno lično 
budu uručene likvidacionom upravniku do 
29. 9. 2018. godine do 12 časova, a za koje 
su prijava za učešće i izjava o gubitku prava 
na vraćanje depozita, u roku predate likvida-
cionom upravniku.
Neće se razmatrati ponude koje ne sadrže jas-
no određen iznos na koji ponuda glasi, koje 
se pozivaju na neku drugu ponudu, ponude 
date pod uslovom, ili se pozivaju na uslove 
koji nisu predviđeni oglasom, kao ni usmene 
ponude i ponude uz koje nije položen depozit 
u predviđenom roku.
Prihvataju se isključivo zapečaćene ponude 
sa naznakom „Ponuda – ne otvarati” na 
koverti. 
Zapečaćena ponuda treba da sadrži:
- potpisanu i overenu ponudu, uz navođenje jas-
no određenog iznosa na koji ponuda glasi,
- dokaz o uplati depozita ili kopiju garancije,

- original ili overenu kopiju Izvoda iz registra 
privrednih subjekata i obrazac - Overeni potpis 
lica ovlašćenih za zastupanje, ako je ponuđač 
pravno lice, ili kopiju ličnog dokumenta i is-
pis istog, ukoliko je dokument biometrijski, 
ako je ponuđač fi zičko lice,
- punomoćje za zastupanje na javnom ot-
varanju pismenih ponuda, ako otvaranju ne 
prisustvuje zakonski zastupnik ili podnosi-
lac ponude
Javno otvaranje ponuda održaće se dana 
29. 9. 2018. godine u 12.15 časova na adresi 
AD „Forum-plasman Novi Sad – u likvidaciji”, 
Trg slobode 2, kancelarija broj 12, prvi sprat  
poslovne zgrade (dvorište hotela „Vojvodi-
na”), u prisustvu komisije za otvaranje po-
nuda i predstavnika ponuđača.
Pozivaju se akcionari da prisustvuju otvaran-
ju ponuda. Otvaranju ponuda pristupiće se 
i ako akcionari ili neko od ponuđača ne 
prisustvuje.
Likvidacioni upravnik otvara ponude 
tako što:
1. Čita pravila otvaranja pismenih ponuda,
2. Otvara pismene ponude i sa članovima 
komisije proverava da li je ponuda is-
pravna,
3. Upisuje u registar ponuda iznos određen 
u svakoj ponudi i potvrdu o uplaćenom de-
pozitu,
4. Rangira ponuđače prema visini dostav-
ljenih ponuda,
5. Proglašava najboljeg ponuđača,
6. Potpisuje zapisnik.
Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 
5 (pet) radnih dana od dana proglašenja na-
jboljeg ponuđača, pod uslovom da je depozit 
koji je obezbeđen garancijom uplaćen na račun 
prodavca. Proglašeni kupac dužan je da preo-
stali iznos kupoprodajne cene uplati u roku 
od 8 (osam) dana od dana potpisivanja kupo-
prodajnog ugovora. Nakon uplate kupoproda-
jne cene od strane kupca i dobijanja potvrde 
prodavca o izvršenoj isplati u celosti, kupac 
stiče pravo na uknjižbu nepokretnosti. Ako 
proglašeni kupac ne potpiše zapisnik, kupo-
prodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu 
cenu u celosti u propisanim rokovima i na 
propisan način, gubi pravo na vraćanje de-
pozita. Ponuđačima koji nisu stekli status na-
jboljeg ili drugog najboljeg ponuđača depozit 
će biti vraćen u roku od 5 (pet) radnih dana 
od dana javnog otvaranja ponuda.
Imovina se prodaje u viđenom stanju bez ga-
rancija likvidacionog upravnika u pogledu even-
tualnih nedostataka na predmetu prodaje.
Imovina se nalazi na adresi Sombor, Apatinski 
put 4, i može se razgledati radnim danima od 
10 do 12 časova uz prethodnu najavu likvida-
cionom upravniku, a najkasnije 5 radnih dana 
pre isticanja roka za podnošenje ponude.
Porezi i troškovi se dodaju na postignutu kupo-
prodajnu cenu i padaju na teret kupca.
Ovlašćeno lice: likvidacioni upravnik Vladi-
mir Vasin, telefon 021/ 639 - 8079 i 060/ 536 
- 2370, e-mail: forum-plasman@eunet.rs 
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AD FORUM-PLASMAN NOVI SAD – U LIKVIDACIJI,
 Novi Sad, Trg slobode 2, oglašava prodaju nepokretnosti javnim 

prikupljanjem pismenih ponuda

На основу Записника  комисије за расход основних средстава и Одлуке НО ЈКП о ра-
сходу основних средстава, донето на 32. седници НО одржаној дана 30. 8. 2018. годи-
не,  ЈКП „Чистоћа” Сомбор, објављује

ОГЛАС
О ПРОДАЈИ ВОЗИЛА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Усмено јавно надметање (лицитација) 
одржаће се 17. 9. 2018. године у 12 часова, 
у просторијама ЈКП „Чистоћа” Сомбор, Раде 
Дракулића 12, за возила марке:                                                                                                                                          
1. BMW 320 D, година производње 2000, ре-
гистарска ознака SO 082 JV (нерегистровано), 
по почетној цени 208.937,50 динара.
2. OPEL COMBO C VAN, година производње 
2002, регистарска ознака SO 071 NP (реги-
стровано), по почетној цени 202.664,00 ди-
нара.
Депозит за учешће у јавном надметању из-
носи 10% од почетне цене возила.
Право учешћа имају правна и физичка ли-
ца са територије Републике Србије, која, до 
почетка јавне лицитације, уплате депозит 
у висини од 10% од утврђене почетне цене 
возила на благајни ЈКП „Чистоћа” Сомбор, 
Раде Дракулића 12. 
Лица које учествује у лицитацији обавезно 

достављају:
• Доказ о извршеној уплати, 
• Физичка лица: фотокопију личне карте,
• Правна лица: фотокопију решења о упису 
у регистар привредних субјеката и пуномоћ 
за заступање.
Oдлука о продаји је -  највиша понуђена 
цена. Купљено возило, купац је дужан да 
исплати у целости пре преузимања вози-
ла, у року од 5 дана од дана потписивања 
купопродајног уговора.
Возила се могу видети дана 17. 8. 2018. го-
дине од 7 до11,30 часова на паркингу ЈКП 
„Чистоћа” Сомбор, Раде Дракулића 12. 
Детаљније информације у вези са продајом 
путем јавне лицитације могу се добити на те-
лефопн: 025/ 415 – 788, лок. 111 у времену од 
7 до 15.00 часова, особа за контакт - Здравко 
Согић, и на сајту www.cistoca.co.rs.
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ОВЕ НЕДЕЉЕ У СОМБОРУ
БИОСКОП „ЕКРАН” ДОО

Од петка, 7. септембра: 
- у 16 сати: „ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЈА 
3 – ОДМОР ПОЧИЊЕ” 3Д, анимирани, 
синхронизован.
- у 17 сати: „ТОМ И БОБ” 3Д, анимирани, 
синхронизован.
- у 18 сати: „НЕМИЛОСРДНИ ПЛИШАНИ”,  
акција, комедија, крими.
-у 19 сати: „МЕГАЛОДОН” 3Д, акција, 
научна фантастика.  
- у 20 сати: „ЖИВОТ И СМРТ ЏОНА 
ГОТИЈА”, биографски, крими.
- у 21 сат: „ОПАТИЦА ИЗ ПАКЛА”, хорор.
- У петак, 7. септембра у 16 сати, суботу, 8. 
септембра у 11 сати, недељу, 9. септембра у 11 и 
16 сати, од понедељка, 10. септембра до среде, 
12. септембра у 16 сати: „РИНГЕ, РИНГЕ, 
РАЈА”, анимирани, синхронизован.
Телефони: 412-056, 065/430-88-05.
www.bioskopsombor.net

АМБУЛАНТЕ

● Стоматолошке: У суботу, 8. септембра 
од 8 до 13 сати и недељу, 9. септембра од 
8 до 12 сати дежурна је амбуланта у улици 
Кнеза Милоша. 
● Опште праксе: У суботу, 8. септембра од 
8 до 15.30 сати и недељу, 9. септембра од 
8 до 12 сати дежурна је амбуланта у улици 
Кнеза Милоша. 
● Дечји диспанзер у Мирној улици викендом 
и за време празника ради од 8 до 13 сати.

ДЕЖУРНЕ АПОТЕКЕ

● Сваког дана од 0 до 24 часа дежурна је 
„ГАЛЕН ФАРМ – I НАРОДНА АПОТЕКА”, 
Краља Петра I бр. 36, телефон: 412-079.
● АПОТЕКА „ВИПЕРА”, МИРНА УЛИЦА 
2 (преко пута Дома здравља), телефон: 
441-464, радним даном од 7 до 20.30 сати, 
суботом од 7.30 до 20.30 сати, недељом од 
8 до 13 сати. 
● АПОТЕКА „ВИПЕРА - 3”, БОЛНИЦА (у 
приземљу Хируршког блока), телефон: 421-
166, радно време од 7 до 20 сати, суботом 
од 9 до 15 сати. 

РОЂЕНИ

ДУЊА - Милоте и Зорана и Стојковића, 
АНДРЕЈ - Далиборке Стевановић, АСЈА 
- Јасмине Колар и Матије Ивошевa, УНА - 
Драгане Маџгаљ и Игора Радовићa, ЛАЗАР 
-Наташе Елесин, ДАМЈАН - Јелене и Марка 
Варге, ЕЛИЗАБЕТА - Биљане Мартиновић 
и Ивице Месарошa, АЛЕКСАНДАР - Ми-
лице Бургијашев и Ђорђа Симићa, МЕЛИ-
НА - Ибоје Андрек, САЊА - Соње и Дејана 
и Пиплице, УРОШ - Светлане и Мирослава 
Ралића, НЕНА - Сандре и Младена Вуковића, 
ДЕНИС - Барбаре и Тибора Бујака, ДУЊА - 
Тамаре и Милоша Рудића, ДУЊА - Наташе 
и Милоша Кокотовића, СИМОНА - Иване 
и Лазара Рељића, НИКОЛА - Александре 
и Драгана Коњовића, ВИЈОЛЕТА - Дајане 
и Милана Елесина, НЕМАЊА - Кристине 
Пејак и Александра Балогa.

ВЕНЧАНИ
Петер Салаи и Анита Штрбац,  Брендон 

Калањош и Лидија Петровић, Амир Оловчић 
и Андреа Миланковић, Стефан Петровић 
и Маја Симић, Акош Ковач Катона и Ле-
да Нађ, Даниел Влаисављевић и Драгана 
Томић, Никола Пурић и Ранка Торбић, Игор 
Станковић и Бранка Кривокућа, Денеш Су-
хомели и Андреја Марош, Бојан Коловић и 
Кристина Лопар.

УМРЛИ
Весна Коларевић р. Дмитрић (1961), Мара 

Будимчевић р. Зец (1930), Марија Варга р. 
Зеленка (1926), Недљко Кашиковић (1951), 
Љубица Војновић р. Драгосавац (1927), Ми-
лан Коларић (1940), Иван Балатинац (1966), 
Марија Мацут р. Самарџић (1927), Дара 
Карагаћа р. Кукурузовић (1945), Емилија 
Димић р. Мажић (1941), Зорка Петровић 
р. Зорић (1933), Савка Илић р. Богуновић 
(1947), Милорад Зорић р. (1952), Драгица 
Вучетић р. Убипарип (1939), Ана Веребељи 
р. Ердеи (1937), Златко Вујевић (1987), Ружа 
Пекановић (1932), Ибоља Дмитрашиновић 
р. Фриберт (1955), Терезија Милосављевић 
р. Ковачевић (1932), Стево Бјелан (1950), 
Ружа Бурсаћ р. Драгишић (1941), Даринка 
Стојчић р. Десница (1947).

PRODAJEM “nissan  �
qashqai” 1.6, benzin - gas, kao 
nov, 2011. godi{te, 80.000 km, 
063/ 77-29-046. (3350-24)

PRODAJEM skuter  �
“peda thunder”, 49 kubika, 
2 godine star, prvi vlasnik, 
069/ 13-00-133. (3350-61)

PRODAJEM “zastavu”  �
2004. godi{te, 064/ 800-39-
13. (3350-77)

PRODAJEM motor  �
“apn 4”, 063/ 76-32-523. 
(3350-118)

PRODAJEM “juga”  �
2007. godi{te, crveni, pre{ao 
26.000 km, registrovan go-
dinu dana, 063/ 733-55-20. 
(3350-206)

POLJOPRIVREDNA 
MEHANIZACIJA

PRODAJEM traktor  �
“7506” sa plugom i prskali-
com, 844-531, 063/ 19-22-962. 
(3350-29)

PRODAJEM presu  �
poljsku “224” i ostalo, 061/ 
669-31-75. (3350-49)

PRODAJEM traktor  �
IMT 560. Telefon: 062/ 963-
40-92. (3350-80)

PRODAJEM plug dvo- �
brazni, jednobrazni {parta~ 
zagrta~, rasturiva~ ve{taka, 
drlja~u sa valjcima i prska-
licu, 436-657, 064/ 951-47-44. 
(3350-81)

PRODAJEM traktor  �
“533” 84. godi{te, plug, se-
tvosprema~ i zapre`nu pri-
kolicu, sve 2.600 evra, 429-
691. (3350-97)

PRODAJEM trobra- �
zni “vogel” plug, elevator 
za kukuruz, du`ine 9,5 m, 
“nodet” ma{ine za kukuruz 
od 4 reda i od 8 redova, 
~etvororedni {parta~ “olt”, 
bez pratioca, “belarus 892” 
4.600 sati, Rastina, Voj-
vode Petra Vojvodi}a 52. 
(3350-112)

PRODAJEM jedno- �
redni bera~ “{empeter” i plug 
“756”. Telefon: 064/ 153-53-
70. (3350-128)

PRODAJEM traktor  �
“ford 2000”, tanjira~u, drlja~u, 
kosa~icu, {parta~, plug, 064/ 
133-97-27. (3350-134)

PRODAJEM jedno- �
redni bera~ “zmaj 213”, 
leskova~ku tanjira~u 28 ta-
njira, 064/ 179-35-47. (3350-
161)

PRODAJEM traktor  �
IMT 560, plug, setvosprema~, 
tanjira~u, {parta~, rasturiva~ 
ve{taka, prskalicu, 060/ 04-
40-292. (3350-167)

PRODAJEM setvo- �
sprema~, zahvat 320 cm, i 
mali stolarski cirkular, 063/ 
83-78-400. (3350-198)

NEKRETNINE

PRODAJEM 9,45 hek- �
tara zemlje, kod Sv. Mileti-
}a, pored puta, u tri parcele, 
0043/ 664-437-0307. (3350-9)

HITNO I POVO- �
LJNO PRODAJEM {vap-
sku ku}u sa bazenom i 
name{tajem, 063/ 842-52-
94. (3350-12)

PRODAJEM trosoban  �
stan, Nike Maksimovi}a, lame-
le, 069/ 737-725. (3350-14)

PRODAJEM ku}u u ̂ ono- �

plji, 063/ 80-23-693. (3350-15)
POVOLJNO prodajem  �

~etvorosoban stan 128 m2, 
I zona, 060/ 32-22-805. (3350-
17)

PRODAJEM nov ne- �
useljen neuknji`en stan 82 
m2, jedan vlasnik, Ilije 
Bir~anina 2, II ulaz, I sprat, 
zvati od 9 do 12 ~asova, 413-
448. (3350-22)

PRODAJEM porodi~nu  �
ku}u sa gara`om i ba{tom, 
Ive Lole Ribara 58, 060/ 033-
40-08, 061/ 655-21-30. (3350-
23)

PRODAJEM ili ME- �
NJAM za stan u Novom Sadu 
ku}u 218 m2 i plac 15 ari u 
Doroslovu, cena dogovor, 
063/ 589-347. (3350-27)

PRODAJEM ku}u sa  �
nusprostorijama i ba{tom, 
061/ 60-30-783. (3350-36)

PRODAJE se ku}a u  �
ulici Bra}e Luka~ev 14, cena 
11.000 evra, legalizovano, 
061/ 325-33-77. (3350-42)

PRODAJEM sala{ u  �
^i~ovima br. 53 povr{ine 
5.700 m2 sa ku}om, pomo-
}nim objektima i vo}njakom, 
cena 22.000 evra, 063/ 81-
32-573. (3350-62)

PRODAJEM ku}u u  �
Staparu, 061/ 131-60-57. 
(3350-83)

PRODAJEM jednoso- �
ban stan, strogi centar, cena 
dogovor, 436-093, 065/ 416-
78-46. (3350-94)

PRODAJEM stariju  �
ku}u sa velikom oku}nicom, 
Svetog Save, blizu centra, 
064/ 343-09-27. (3350-100)

KUPUJEM ve}u garso- �
njeru u novijoj zgradi sa liftom, 
064/ 11-95-318. (3350-101)

PRODAJEM malu i  �
jeftinu ku}u u Kupusini, 063/ 
18-15-929. (3350-102)

MOTORNA VOZILA
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AGENCIJA ZA 
UPRAVLJANJE I  

ODRŽAVANJE ZGRADA

„GLOBAL STAN”, 
Dositeja Obradovića 9 (u 
dvorištu), tel. 062/ 305-
530

AUTO - GAS 
SERVIS

SEQUENT, Sombor, 
Milke Grgurov 16, 
telefon: 062/441-598

AUTOPREVO-
ZNICI

„TEREK”, Sombor, 
Slavujev venac br. 8. 
Telefoni:  
063/88-34-879, 
063/87-41-268
„SEMZA - TRANS”, 
Filipa Kljajića 26, 
Tel. 483-005, 
063 / 77-58-084, 
065 / 34-83-005

AUTO-STAKLO
SERVIS

„DAKAR AUTO” 
D.O.O.
Filipa Kljajića bb, 
tel. 434-043

BRAVARI

„GORETIĆ”, Ambrozija 
Šarčevića 44, 
tel. 422-052, 
064/25-64-515

GEODETSKE 
USLUGE

„GEOCENTAR”, 
Sombor, Staparski put 
br. 6 (u dvorištu)
Tel. 421-645; 
064/ 164-0096; 
064/ 332-5582

 DIMNIČARSKE 
USLUGE

LAURA-TERMOGAS, 
063/577-170, 
063/822-91-77

ZDRAVSTVO

Stomatološka ordinacija
Dr Aleksandar Crevar, 
Sombor, Sonćanski put 41, 
tel. 442-111.
Privatna poliklinika 
„BALTIS”,
M. Gupca 69, 
tel. 461-533.

ZLATARE

„ZLATARA MITROVIĆ”, 
Sombor, Staparski put 34, 
Telefon 025/ 302-072,  
062/ 9700-567

IZRADA KUHINJA 
I PLAKARA

„SELEKS” DOO, 
Ernesta Kiša 6, 
tel. 430-672, 
430-670, 063/ 77-61-868

KAMENORESCI

LAZIĆ I SINOVI 
Blagojevićeva 70. 
Tel. 429-379, 421-213; 
060/505-5152
LASLO KOBERSKI, 
Čonoplja, 
Karađorđeva 55, 
Tel. 844-370, 
069/ 633-993
RONALD EGERC
Apatin, 
Petra Drapšina br. 39
Telefon 775-384, 
mob. 063/ 8522-595
Sombor, 422-280
MILIVOJEVIĆ, Sombor, 
Skopljanska 19,  
telefon 437-454
Kupusina, 
Jožefa Atile br 8a, 
tel. 786-052, 
063/502-914
CER - J. FARKAŠ, 
Sombor, Majora Ilića Bajke 
20 (Šikara). Tel. 460-694, 
064/371-90-27
FABIAN PLUS Čonoplja, 
Marka Oreškovića 65
Telefoni: 844-862, 
064/ 21-51-431

KNJIGOVODSTVENE
USLUGE

„SAVA”, 21. oktobra 1a, 
tel. 062/472-070, 
419-329, 421-042.

KOZMETIČKI 
SALON

„JOLANKA”, Sombor, 
Školska 25, 
telefoni: 418-913, 
064 285-66-00

KROVOPO-
KRIVAČKI RADOVI

„PLAN B” Miloša 
Obilića 17, 
tel. 413-123, 
 064/613-74-68

KROJAČKE 
USLUGE 

 

„MOJ STUDIO MODE” 
Sombor, Čitaonička 10, 
Tel. 065 /8560 - 738

ODGUŠIVANJE
KANALIZACIJE

„KOLARIĆ PLUS” d.o.o. 
Đure Daničića 13,
tel. 064/27-85-899, 
025/44-88-00
„PROTOK” 
Telefoni: 025/864-422, 
060/3316-686,  
061/2316-888

PEČATOREZNICE
 

„MEHANIKA 
UNIVERZAL”, 
Sombor, Pariska 15, 
Tel. 064/ 16-89-089

POGREBNE
USLUGE

„DEŽURNI CENTAR”, 
pogrebna služba
 JKP „Prostor”, 
Gradska kuća, lokal 25 - 
(preko puta pijace). 
Telefon: 515-0100, 
mob. 063/548-609.
„MIR - SLAVIŠA”, 
Sombor, Vojvođanska 49, 
(pored higijenskog zavoda) 
Tel. 025/430-890, 
063/ 520-956, 
063/ 543-062

„MIR 025 - MIĆA”, 
Sombor, Vojvođanska 68, 
tel. 025/ 422-244, 
062/ 423-775.
„HRAM”, Solunskih 
boraca 1a, tel. 428-777, 
mob. 063/527-260.

PRODAVNICA
AUTO-DELOVA

„AUTOBARANJA” d.o.o. 
Radišićeva 67, 
tel. 415-626; 413-364.
„LER-AUTO”,
 Prote Mateje Nenadovića 
18, tel. 5440-067, 
mob. 064/22-19-768.
„AUTO ŽELJKO”, 
Sombor, Matije Gupca 38, 
Tel. 433-650, 
064/2808-468  

PRODAJA REZERVNIH 
DELOVA ZA KUĆNE 

APARATE

„SVETLO SOKOLAI”, 
Kralja Petra I br. 34, 
Tel. 025/413-500.

PVC I ALU 
STOLARIJA

TR „DAKI - PLAST”, 
Sombor, 
Solunskih boraca bb (preko 
puta bolnice), 
tel. 432-351,
 060/04-28-770
„ALU-STIL PROJEKT”, 
Sombor, Slobodana Macure 
1, tel: 423-861, 063/104-11-
38, 063/589-491

RTV SERVISI

„MEGATRONIC”, Gruje 
Dedića 24, tel. 440-440.
MIRKO SILAĐI, 
Čitaonička 6, 
tel. 025/ 438-535

SEKSI ŠOP

„PLAVI SATEN”
Sombor, Avrama Mrazovića 
2
Tel. 065/ 301-98-22

SERVISI BELE TEHNIKE 
I RASHLADNIH 

UREĐAJA
„ELEKTRO-TIM”, Venac 
Živojina Mišića 27, 
tel. 025/421-460; 
064/125-8510

SERVISI RAČUNARA 
I FISKALNIH KASA

„PC-FISCAL” Sombor, 
Venac Petra Bojovića 24 
Tel: 427-800   
063/ 566-321

SERVIS ZA MOTORNE 
KOSAČICE I 

TESTERE

„STHIL-DS”, Sombor, 
Venac Živojina Mišića 22, 
telefon 459-954.

STOVARIŠTE 
OGREVA

„OGREV BB PLUS”, 
Sombor, Karađorđeva bb, 
Tel. 063/267- 317

SERVIS APARATA
ZA MUŽU

„VULKANUS”, 
Blagojevićeva 76, 
tel. 437-600.

STOLARSKE 
USLUGE 

„KOJA – LINE”, Sombor, 
Baranjska br. 8, telefoni: 
025/ 424-632, 
065/ 9191-008

FARBARE

„TEN”, Sombor,
Venac Živojina Mišića 33, 
tel. 422-428, 
Toze Markovića 2, 
tel. 421-932.

FOTOKOPIRNICE

LUNA COPY, Sombor, 
Pariska 15 (u dvorištu), 
063/534-110 

FRIZERSKI 
SALONI

„MAJA STIL N° 1”, 
Muško ženski frizerski 
salon Sombor, Trg Svetog 
trojstva (Gradska kuća), Tel: 
414-949, 
063/ 777-47-35

HEMIJSKO ČIŠĆENJE, 
PRANJE I FARBANJE 

TEKSTILA I KOŽE
„EKSPRES SERVIS”, 
Sombor, Moskovska 4,
Tel: 025/421-201   
063/703-7750

HIDROIZOLACIJA

„HIDRO MD”, 
Tome Roksandića 95, 
telefon: 431-740, 
mob. 063/80-61-135.
„PLAN B”
 Miloša Obilića 17, 
tel. 413-123, 
064/613-74-68.
„HIDROIZOLACIJA” 
ŽIVANOVIĆ,  
Šeste ličke 25,
Tel. 063/ 440-470,    
063/ 1024-114

ČIŠĆENJE TEPIHA, 
ITISONA, MEBLA...

„NILCO”, Sombor, 
Beogradska 33a, 
tel. 429-029.
„ENTERIJER”, 
Juhasa Šandora 47, 
tel. 421-245.
„MINA”, Sombor, 
Vojislava Ilića 25, 
tel. 427-555

ČIŠĆENJE 
SEPTIČKIH JAMA

„NS. EKO”, Sombor, 
Josićki put 91
Telefoni: 061/5596-908, 
025/429-708

VETERINARSKE 
USLUGE

VETERINARSKA 
STANICA 
„ŽIVOTINJSKO 
CARSTVO” D.O.O. 
Sombor, Matije Gupca 23
Telefoni: 025/421-021
Željko Paštrović   
065/99-87-300
Stevica Zidarević 
065/99-87-301
Igor Krizmanić     
065/99-87-302 
VETERINARSKA 
AMBULANTA „BARAK” 
Sombor, Samka 
Radosavljevića 26, 
tel: 419-704, 
063/ 739-8636, 
064/ 2219-345

POTROŠAČKI VODIČ

HITNO PRODAJEM  �
dvosobnu sre|enu ku}u, cena 
po dogovoru, 065/ 88-96-455. 
(3350-119)

PRODAJEM plac na  �
Trome|i, uz novo {etali{te, 
20 metara od vode, dozvolje-
na gradnja, povr{ine 3 ara, 
063/ 10-83-870. (3350-120)

PRODAJEM ku}u u  �
Bezdanu, 1/1, Bajska 95, mo`e 
zamena za zemlju, 066/ 88-
88-142. (3350-133)

PRODAJEM ku}u,  �
Marka Kraljevi}a, 064/ 559-
28-21. (3350-137)

PRODAJEM trosobnu  �
ku}u u ^onoplji 120 m2 sa 
pomo}nim prostorijama i 
oku}nicom, 061/ 22-69-201. 
(3350-140)

PRODAJEM lep troso- �
ban stan na III spratu, bez 
CG, u Fru{kogorskoj ulici, 
cena 30.000 evra, 427-981, 
061/ 759-12-20. (3350-145)

PRODAJEM manju ku- �
}u u Mileti}u, novo kupatilo, 
laminat, legalizovana, sa ve-
likom ba{tom, 6.000 evra, 061/ 
815-32-23. (3350-148)

PRODAJEM ku}u, Mi- �
hajla Pupina 12, 460-193, 

zvati od 11 do 16 ~asova. 
(3350-152)

PRODAJEM tri jutra  �
oranice uz kanal na asfaltu 
pogodno za vo}njak i drugo, 
060/ 551-44-66. (3350-153)

PRODAJEM dvosoban  �
stan 59 m2, TA pe}, IV sprat, 
JNA D-5, 064/ 97-87-673. 
(3350-163)

PRODAJEM ku}u, Mite  �
Popovi}a 13. Telefon: 418-711, 
064/ 44-93-643. (3350-164)

PRODAJEM ku}u na  �
Mono{torskom putu ili me-
njam za jednosoban stan, 
461-479, 063/ 199-53-55. (3350-
165)

PRODAJEM jutro ze- �
mlje pored asfalta, preko puta 
Bra~ulj sala{a, 063/ 599-406, 
064/ 666-01-24. (3350-168)

PRODAJEM plac - nji- �
vu 99 ari (mo`e i manje), u 
gra|evinskoj zoni na Josi-
}kom putu, 063/ 491-881. 
(3350-169)

PRODAJEM jednoso- �
ban komforan stan, prizemlje, 
064/ 278-07-63. (3350-176)

JEFTINO PRODAJEM  �
ku}u spratnicu sa jednosob-

nim dvori{nim stanom i nu-
sprostorijama, Sombor, Ni-
kole Tesle 55. Telefon: 063/ 
866-21-83. (3350-177)

PRODAJEM ku}u i  �
poslovni prostor 400 m2, za-
jedno ili odvojeno, u`i deo 
Sombora, 063/ 525-190. (3350-
180)

PRODAJEM dvosoban  �
stan 64 m2, centar grada, 
grejanje gas, parking mesto, 
cena 39.000 evra, 060/ 08-88-
113. (3350-182)

PRODAJEM dvosoban  �
stan, bez CG, II sprat, 26.000 
evra, 060/ 08-88-113. (3350-
183)

PRODAJEM vikendicu  �
sa vo}njakom 8 ari i 86 m2, 
Kupusina (kod “P~ele”), le-
galizovana 1/1, mo`e zamena 
za nekretninu, 064/ 20-55-998. 
(3350-190)

PRODAJEM trosoban  �
stan, Selen~a, I sprat, CG, 
renoviran, 063/ 546-417. (3350-
192)

PRODAJEM dvosoban  �
stan 63 m2, I sprat, Nova 
Selen~a. Telefon: 060/ 34-44-
019. (3350-195)

PRODAJEM uknji`enu  �

gara`u 12,5 m2, Prvomajski 
bulevar 12 Sombor, 063/ 479-
607. (3350-197)

PRODAJEM ku}u u  �
Somboru (bli`i centar), sa 
dvori{nim stanom i pomo-
}nim objektima, 062/ 408-690. 
(3350-202)

PRODAJEM dvosoban  �
stan, Selen~a, 063/ 116-74-54. 
(3350-204)

PRODAJEM ku}u sa 2  �
jutra zemlje, mo`e i bez ze-
mlje u Bili}u, 063/ 107-39-14. 
(3350-210)

GRAĐEVINSKI 
MATERIJAL

PRODAJEM 2.000 ko- �
mada velikog formata “kanji`a” 
crepa sa ku}e, cena 25 din/
kom, 831-392. (3350-37)

PRODAJEM nov crep  �
“terran - rundo” (dupli biber) 
u pola cene, 063/ 460-310. 
(3350-96)

TEHNIČKA ROBA
PRODAJEM ispravnu  �

belu tehniku u odli~nom sta-
nju, 063/ 556-809. (3350-8)

PRODAJEM fri`ider,  �
zamrziva~, televizor, ve{-
ma{inu, 421-515, 063/ 71-42-
906. (3350-54)

PRODAJEM novu pe}  �
na ~vrsto gorivo za centralno 
grejanje od 30 kW, 062/ 227-
809. (3350-85)

PRODAJEM polovnu  �
ve{-ma{inu “gorenje” WA583, 
dobro o~uvanu, 8.000 dinara, 
062/ 137-68-22. (3350-121)

PRODAJEM elektri~ne  �
{porete, 065/ 67-60-205. (3350-
178)

STANOVI
IZDAJEM stan studenti- �

ma, 063/ 11-84-847. (3350-90)
IZDAJEM name{ten  �

dvosoban stan, Selen~a, od-
mah useljiv, 140 evra, 060/ 
55-69-300. (3350-111)

IZDAJEM sobu sa CG  �
za dve u~enice kod autobuske 
stanice, 441-216. (3350-116)

IZDAJEM name{tene  �
sobe, upotreba kupatila, 061/ 
691-44-55. (3350-159)

IZDAJEM garsonjeru  �
2/1 i 1/1 studentima, u~enicima, 
u centru, interfon, CG, klima, 
kablovska, TV, Wi-Fi internet, 
novo, cena povoljna, depozit 
obavezan, 063/ 810-38-01, 063/ 
105-03-80. (3350-160)

IZDAJEM sobu u~enici  �
ili studentkinji, upotreba ku-
patila i kuhinje, 415-720, 063/ 
515-740. (3350-189)

IZDAJEM jednosoban  �
name{ten stan na Selen~i, 
069/ 443-06-44. (3350-196)

IZDAJEM praznu od- �
mah useljivu ku}u, Sombor, 
064/ 300-19-65. (3350-211)

LOKALI
IZDAJEM potpuno re- �

noviran lokal u centru, za 
ordinaciju, agenciju i sli~no, 
mogu}a prodaja, 064/ 10-13-
235. (3350-5)

IZDAJEM manji lokal,  �
renoviran, pogodan za 
predstavni{tvo, digitalni ser-
vis, kancelariju, {kolu stranih 
jezika, cve}aru ili prodavnicu. 
Pogledajte u ^itaoni~koj br. 
21, 413-448, 9-12 ~asova, Da-
nica. (3350-19)
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POSLEDNJI POZDRAV

dragom

NIKOLI BIBERD@I]U 
BIBERU

Njegovi Mari}i

(3350-162)

SE]AWE

SLAVICA 

]URI]

Dugih dvanaest godina 
nedostaje{...

Tvoji najmiliji

(3350-179)

Prijatni i bezbri`ni trenuci 
dru`enja sa na{im

[ANJIKOM

ostaju zauvek u srcima 
njegovih drugova:

Branka, Vlade, kuma Gojka, 
Nikole i Mirka.

(3350-188)

POSLEDNJI POZDRAV
dragom

[ANDORU KERESTURI  
[ANJIKI

Po~ivaj u miru i neka te 
an|eli ~uvaju.

Evica

(3350-135)

POSLEDNJI POZDRAV
drugu golubaru

[ANDORU KERESTURI  
[ANJIKI

Po~ivaj u miru i neka te 
an|eli ~uvaju.

Drugovi golubari: Marcika, 
Tubi}, Dedi}, Vinko, 

Klajnhamer, Kemive{, 
Lojzam Major, Farago, 

Barta, Pea

(3350-136)

^ETRDESETODNEVNI 
POMEN

na{oj dragoj

QUBICI BANOVI]

odr`a}e se 15. septembra 
u 10 ~asova na Velikom 
pravoslavnom grobqu.

Weni najmiliji

(3350-138)

DVOGODI[WI 
POMEN

dragom suprugu i ocu

TIHOMIRU KELI]U

^uvamo te od zaborava.

Tvoji najmiliji

(3350-143)

POSLEDWI POZDRAV

NATALIJI \OKOVI] 
ro|. DODI]

Kom{ije: Kopri}, 
Kqaji}, Hrwak i Ba~i}.

(3350-147)

POMEN

dragim roditeqima

^UDI]

BO[KU

1993 - 2018.

SOFIJI

2016 - 2018.

Ponosna na va{u 
skromnost i po{tewe, 

mislim na vas 
svakog dana.

Va{a Tawa
3350-86

TU@NO SE]AWE

na na{e najdra`e

DU[ANKU 
PARIPOVI]

1995.

RADU MIJI]A

1997.

MARU MIJI]

1996.

Se}awe na vas i qubav 
traja}e ve~no.

Va{i: }erka i unuka 
Sr|ana, unu~ad i 

praunu~ad Vukan i 
Du{ka, sestra i }erka 

Dobrica.

3350-31

IZDAJEM lokal 45 m2,  �
dve prostorije i sanitarni 
~vor, u`i centar, 062/ 494-
467. (3350-55)

IZDAJEM ili prodajem  �
lokal od 25 m2, strogi centar, 
Mrazovi}eva 1, 064/ 547-06-
53. (3350-72)

PRODAJEM lokal i  �
stan na I spratu, Arsenija 
^arnojevi}a 28. Telefon: 063/ 
518-246. (3350-78)

HITNO PRODAJEM  �
name{ten lokal 50 m2, dobra 
lokacija, 069/ 428-09-00. 
(3350-93)

IZDAJEM u strogom  �
centru ~etiri name{tena lo-
kala sa zajedni~kim ulazom, 
u stilu tr`nog centra, povo-
ljno, vredi pogledati, 060/ 
062-239. (3350-114)

PRODAJEM komple- �
tan inventar za restoran brze 
hrane, povoljno, 061/ 644-
04-88. (3350-158)

IZDAJEM lokal, Josi- �
fa Pan~i}a, kod Lidla, 60 m2 
plus 15 m2 magacinskog 
prostora, od 1. januara 2019. 
godine, 064/ 320-32-33. (3350-
171)

IZDAJEM lokal, Josi- �
fa Pan~i}a, kod Lidla, 48 m2 
plus 15 m2 magacinskog 
prostora, od 1. januara 2019. 
godine, 064/ 320-32-33. (3350-
172)

IZDAJEM lokal, Josi- �
fa Pan~i}a, kod Lidla, 117 
m2 plus 15 m2 magacinskog 
prostora, od 1. januara 2019. 
godine, 064/ 320-32-33. (3350-
173)

POVOLJNO izdajem  �
poslovne prostore 30 m2 i 
120 m2, centar, pogodno za 
prodavnicu, pekaru i sli~no. 
Mogu}e je preure|enje za 
neku drugu namenu, 062/ 
858-69-18, 063/ 888-79-66. 
(3350-200)

POSAO
POTREBNA `ena za  �

~uvanje starije `enske po-
kretne osobe, 55 godina, pet 
dana nedeljno, po`eljno me-
dicinsko iskustvo, 063/ 767-
07-90, 063/ 744-07-46, 061/ 
322-01-76. (3350-7)

POTREBAN radnik za  �
mu`u krava, 069/ 136-11-46. 
(3350-11)

POTREBAN traktori- �
sta, 062/ 225-725. (3350-
26)

VIA GUSTO trazi rad- �
nike na poslovima pica maj-
stora i prodavca, 063/ 89-43-
945. (3350-103)

HITNO POTREBNI:  �
kuvari, konobari i pomo}ne 
radnice, sa paso{em EU, 064/ 
700-71-06. (3350-122)

POTREBNA  �
prodava~ica u pekari. Tele-
fon: 444-640. (3350-131)

Poljoprivrednom gaz- �
dinstvu potreban traktorista, 
063/ 599-554. (3350-144)

POTREBNE konobari- �
ce za rad u kafe-baru “Palma”, 
063/ 538-573. (3350-166)

POTREBNI voza~i “B”  �
kategorije za rad u “Maksi 
- taksiju”, plata od 30.000 do 
50.000 dinara, mogu} dogo-
vor i odli~ni uslovi, potrebni 
voza~i za kombi prevoz, pla-
ta 60.000 dinara, potrebne 
osobe sa svojim vozilima 
zbog pove}anog obima posla, 
069/ 367-00-48. (3350-181)

PICERIJI “Toskana”  �
potrebni pica kuvar, kono-
bari/ce, 060/ 422-02-28. 
(3350-207)

USLUGE
ROLETNAR - ugra- �

|ujemo roletne, harmonika 
vrata, venecijanere, PVC 
prozore i vr{imo sve vrste 

popravki, 461-649, 063/ 461-
644. (3350-1)

DIHTOVANJE pro- �
zora i vrata neopren gumom, 
060/ 50-88-433. (3350-18)

ELEKTRI^AR - po- �
pravka bojlera, elektri~nih 
{tednjaka, termo pe}i, Dar-
ko, 069/ 199-55-87. (3350-
20)

ELEKTRI^AR po- �
pravljam {porete, ve{-ma{ine, 
bojlere, TA pe}i, instalacije, 
060/ 171-29-22. (3350-21)

VODOINSTALATER  �
- kerami~ar, izrada novih i 
servis starih kupatila, 450-665, 
063/ 151-38-30. (3350-25)

Ure|ujem dvori{ta i  �
ba{te, unosim ugalj, drva, 
060/ 441-79-44, 441-794. 
(3350-43)

POVOLJNO ru{im  �
stabla motornom testerom 
(orah, jela, bagrem, topola 
i ostalo) u Somboru i okoli-
ni. Ne smetaju struja i kro-
vovi, 866-948, 060/ 480-90-21. 
(3350-59)

POPRAVLJAM ku}nu  �
belu tehniku, {porete, boj-
lere, ve{-ma{ine, TA pe}i i 
ostalo, 061/ 697-23-37. (3350-
88)

KOMBI prevoz robe i  �
selidba do 2 tone, 060/ 33-
49-333. (3350-89)

ELEKTRI^AR sa isku- �
stvom, izvo|enje novih i po-
pravka starih elektri~nih 
instalacija, ugradnja led ra-
svete, servis TA pe}i, bojle-
ra, hidrofora, ku}nih apara-
ta, 302-503, 061/ 31-95-328. 
(3350-91)

MOLERSKI RADOVI,  �
uredno, ~isto, Lale, 065/ 207-
85-65. (3350-132)

POVOLJNO spremam  �
ku}e i stanove i peglam, 061/ 
192-42-72. (3350-139)

V R [ I M  u s l u g e  �
podbu{enja ispod betonskih 
povr{ina i sve vrste iskopa 
za vodu, struju, telefon, ka-
nalizaciju, 840-734, 060/ 34-
00-159. (3350-141)

KOPANJE bagerom  �
uskih kanala za struju, vodu, 
kanalizaciju... 061/ 17-96-111. 
(3350-184)

PRODAJEM, zidam i  �
pretresam kaljeve pe}i, 778-
728, 064/ 272-95-84. (3350-
193)

DOMAĆE
ŽIVOTINJE
PRODAJEM junicu  �

simentalku, steona 8 meseci, 
Kljaji}eva~ki put 13, 063/ 
557-246. (3350-10)

PRODAJEM `ensko  �
tele, 064/ 351-80-77. (3350-
34)

PRODAJEM steonu  �
junicu i kravu, 061/ 23-26-
626. (3350-35)

PRODAJEM mlade  �
doma}e patke, vi{e vrsta, od 
2 do 3 kg, cena 1.000 din/
kom, ukrasne kokice {abo, 
804-033. (3350-53)

PRODAJEM 8 gusaka  �
stare 7 meseci i 8 prasadi 
starih 7 nedelja, 060/ 32-65-
981. (3350-60)

KUPUJEM mu{ku  �
telad “hol{tajn” i simental-
ske rase starosti od 10 dana 
do 60 dana, 063/ 822-91-88. 
(3350-73)

PRODAJEM tri tov- �
ljenika, 061/ 311-08-09. (3350-
104)

PRODAJEM steonu  �
kravu i steonu junicu, 061/ 
62-83-109. (3350-108)

PRODAJEM tovne  �
pili}e, donosim na ku}nu 
adresu, 450-855, 063/ 811-
52-78. (3350-109)

PRODAJEM ovce, ja- �
ganjce i prasi}e, 485-086. 
(3350-124)

PRODAJEM tovne svinje,  �
064/ 18-64-219. (3350-155)

PRODAJEM prasad,  �
060/ 404-73-00. (3350-174)

FARMA pili}a  � “]ur
~i}” Bukovac 4-A  vr{i upis 
tronedeljnih pili}a rase cobb, 
preuzimanje 14. i 15. 9. (pe-
tak i subota), potrebna re-
zervacija, cena 140 din/kom, 
025/ 427-452, 063/ 86-89-
296. (3350-175)

PRODAJEM suprasne  �
nazimice, krma~e, steonu 
kravu i junice, 064/ 133-97-
09. (3350-187)

PRODAJEM mlade  �
priplodne nerastove, 063/ 
83-78-400. (3350-199)

PRODAJEM {tence  �
nema~kog ov~ara, 064/ 148-
51-43. (3350-205)

PRODAJEM prasad  �
oko 30 kg, 064/ 31-80-288. 
(3350-208)

RAZNO
POVOLJNO PRODA- �

JEM meko ogrevno drvo 
(vrba, topola) i tvrdo drvo, 
cena po dogovoru, 065/ 38-
77-700, 807-723. (3350-2)

PRODAJEM meko i  �
tvrdo ogrevno drvo, sve vrste, 
sa prevozom, mogu}a i se~a. 
Cena dogovor, 065/ 84-58-
022, 807-721, 063/ 84-58-022. 
(3350-3)

Ogrevno drvo, bagrem,  �
bukva, cer, tvrdo bagrem u 
paletama, meko u paletama, 
bagremovi stubovi, 063/ 706-
80-41. (3350-4)

POVOLJNO PRODA- �
JEM meko ogrevno drvo 
(vrba, topola) i tvrdo drvo, 
cena po dogovoru, 062/ 727-
666, 807-260. (3350-6)

UZIMAM zemlju u  �
arendu, 061/ 27-87-090. (3350-
13)

PRODAJEM tvrdo i  �
meko ogrevno drvo raznih 
vrsta sa prevozom. Cena do-
govor, 063/ 888-68-94, 807-
490. (3350-16)

UZIMAM zemlju u za- �
kup, pla}am godinu unapred, 
069/ 737-194. (3350-28)

OGLA[AVAM neva`e- �
}im izgubljeno svedo~anstvo 
o zavr{enoj O[ “Avram Mra-
zovi}”  Sombor izdato 
1991/1992. godine na ime 
@ana Turi. (3350-30)

IZNAJMLJUJEM {ator  �
sa posu|em i hladnja~u za 
svatove, slave, ro|endane, 
opro{tajne i ostalo, Antun 
Petre{, 063/ 108-76-15, 025/ 
460-853. (3350-33)

OGLA[AVAM neva`e- �
}im izgubljeno svedo~anstvo 
o zavr{enoj O[ “Ivo Lola 
Ribar” Sombor izdato 
1988/1989. godine na ime 
Damir Nogalo. (3350-38)

PRODAJEM kamin  �
“alfa plam rustik” i kruparu, 
438-614, 064/ 23-55-604. 
(3350-46)

PRODAJEM rakiju od  �
duda, 1.000 dinara litra, pre-
ko 5 litara cena 800 dinara, 

060/ 422-98-22. (3350-58)
PRODAJEM kukuruz  �

u klipu, 069/ 28-88-028. (3350-
66)

PRODAJEM ~amac “elan”  �
i prikolicu za kola, 062/ 281-555, 
025/ 422-279. (3350-79)

PRODAJEM stajsko  �
|ubrivo od konja, 064/ 228-
23-47. (3350-82)

PRODAJEM seme lu- �
cerke bez korova i viline ko-
sice tokom ~itave godine. 
Cena 300 din/kg, 065/ 82-44-
429. (3350-113)

PRODAJEM kru{ke za  �
rakiju, Kupusina, 063/ 721-
92-59. (3350-142)

PRODAJEM sve vrste  �
ogrevnog drveta, cena do-
govor, 064/ 183-17-35, 060/ 
680-77-32. (3350-149)

PRODAJEM tri drvena  �
bureta, dva od 60 litara i jed-
no od 40 litara, 461-310, 064/ 
878-37-71. (3350-150)

PRODAJEM fotelju na  �
razvla~enje, ugaonu klupu sa 
stolom i stolicama i manji sto, 
451-290. (3350-151)

PRODAJEM 4 dezena  �
{tofa, hrastov regal, kuhinjske 
elemente, kau~, TA pe} 6, polo-
van bojler, 420-314. (3350-154)

UZIMAM zemlju u za- �
kup, 069/ 540-68-00. (3350-
156)

PRODAJEM bale lu- �
cerke, cena 110 din, 069/ 540-
68-00. (3350-157)

PRODAJEM 120 sta- �
bala oraha sa kro{njom de-
bljine od 20 do 35 cm, 063/ 
491-881. (3350-170)

PRODAJEM klasi~nu  �
gitaru sa koferom “Antonio 
Aparicio” AA30, 063/ 733-
12-86. (3350-191)

POLJOPRIVREDNO  �
gazdinstvo “^elarevi}” nudi 
vam korni{one svih vrsta od 
50 do 100 dinara na veliko i 
malo, [este Li~ke divizije 9, 
Selen~a, 025/ 442-124, 061/ 
16-16-792. (3350-201)

PRODAJEM stari ku- �
kuruz u zrnu na veliko - malo, 
063/ 545-563. (3350-203)

LIČNE VESTI
Somborac 55 godina  �

materijalno i finansijski stitu-
iran ̀ eli upoznati ̀ ensku oso-
bu za dru`enje i vi{e od toga, 
063/ 550-401. (3350-32)

MU[KARAC tra`i ̀ enu  �
bez obaveza, 804-432. (3350-
185)

FARMA
„MANIKOM” Stanišić

PRODAJE 
OSAMNAESTONEDELJNE 

KOKE NOSILJE
I DOVOZI NA KUĆNU 

ADRESU

Tel. 830-756, 
       064/34-36-406
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 „PORODICA NARODA”, FILMSKI FESTIVAL DUNAVSKO-PANONSKE REGIJE, 
održaće se u Somboru od 11. do 16. septembra. Posle višedecenijskog čekanja, grad Ernesta 

Bošnjaka će zahvaljujući podršci Uprave grada, konačno otvoriti vrata sedmoj umetnosti. Festival 
organizuje Kulturni centar  „Laza Kostić” Sombor, uz značajnu podršku Narodnog pozorišta 

Sombor.  
Karte za festival možete kupiti i podići na biletnici Narodnog pozorišta Sombor. Karte za fi lmove u 

Glavnoj selekciji se naplaćuju, dok su za sve ostale fi lmove i programe karte besplatne.
                 Utorak, 11. septembar 
19.30 - Otvaranje izložbe „Svetski fi lm na francuskom plakatu” - Foaje NPS 
20.00 - Svečano otvaranje festivala i dodela nagrade „Ernest Bošnjak” - Velika scena NPS 
20.30 - Serija „Koreni”, jedna epizoda - Velika scena NPS 
22.00 - „EDERLEZI RISING”, režija: Lazar Bodroža–Srbija - Velika scena NPS-Glavna selekcija

      Sreda, 12. septembar
18.00 - „MUTATIO”, režija: Nemanja Leković - Akademija umetnosti Novi Sad, „MOGU SAM”,   
            režija: Nikola Polic - FDU Beograd, „OTKAZ”, režija: Vladislav Velkovski - Akademija       
               umetnosti   Novi Sad - Studio 99 - Studentska selekcija
20.00 - „COMIC SANS”, režija: Nevio Marasović – Hrvatska -Velika scena NPS-Glavna  
                selekcija21.00 - „BRUCO”, režija: Antonio D’Alfonso - Sala Kulturnog centra - Selekcija   
            „Kad bi Sombor  bio Holivud”
22.00 - „BEZBOŽNA OMLADINA”, režija: Alain Gsponer – Nemačka - Velika scena NPS - 
                Glavna selekcija
    Četvrtak, 13. septembar 
18.00 - „DŽINDABAJNE”, režija: Ray Lawrence - Sala Kulturnog centra - Selekcija „Core  
             Diplomatiqum”
18.00 -  BARS, WALLS”, režija: Sara Stijović - Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje 
             „SAMI”, režija: Nikola Vucinic - Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje, „JADI MLADOG  
             LJUBICA”, režija: Zvonimir Grujic - Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje - Studio 99 - 
             Studentska selekcija
20.00 -  „ŽABA”, režija: Elmir Jukić – Bosna i Hercegovina -Velika scena NPS-Glavna selekcija
21.00 -  „BISER BOJANE”, režija: Milan Karadžić - Sala Kulturnog centra - Selekcija „Kad bi 
              Sombor bio Holivud”
22.00 -  „JEDAN DAN”, režija: Zsófi a Szilágyi – Mađarska - Velika scena NPS - Glavna selekcija

    Petak, 14. septembar 
18.00 - „MAJKINO ZLATO”, režija: Irfan Avdić – Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo
            (13+), režija: Nikica Ždunić – Akademija dramske umjetnosti Zagreb - Studio 99 -     
            Studentska selekcija
18.00 - „CRNI BALON”, režija: Elissa Down - Sala Kulturnog centra - Selekcija „Core  
            Diplomatiqum”
20.00 - „GRANICE, KIŠE”, režija: Nikola Mijović i Vlastimir Sudar – Bosna i Hercegovina - 
            Velika scena NPS - Glavna selekcija

    Subota, 15. septembar 
18.00 - „CRVENI PAS”, režija: Kriv Stenders - Sala Kulturnog centra - Selekcija „Core 
            Diplomatiqum”
20.00 - „PORODICA”, režija: Constantin Popescu–Rumunija-Velika scena NPS- Glavna selekcija      
                 Nedelja, 16. septembar 
20.00 - Dodela nagrada i svečano zatvaranje festivala - Velika scena NPS.
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GODI[WI POMEN

dragoj majci

DU[ANKI NESUDA 
ro|. MILKOVI]

Mnogo mi nedostaje{.

]erka Vlatka i zet Simo

(3350-39)

[ESTOMESE^NI POMEN

dragom suprugu

JOSI GORETI]U

Od smrti te nismo mogli 
sa~uvati ali sa~uva}emo 

te od zaborava, jer voljeni 
nikada ne umiru.

Supruga Ana i najmiliji

(3350-74)

SE]AWE

LAZO VI[EKRUNA

2002 - 2018.

Vreme prolazi, 
uspomene ostaju.

Supruga Mirjana

(3350-44)

GODI[NJI POMEN

SNE@ANA
 BOGDAN

Joca i Nata{a

(3350-45)

[ESTOGODI[WI 
POMEN

dragom suprugu, tati, 
svekru, dedi i pradedi

ZDRAVKU VULINU

1931 - 2012.

S qubavqu i po{tovawem 
~uvamo te od zaborava.

Tvoji najmiliji
(3350-48)

POSLEDWI POZDRAV

dragoj mami

SAVKI [ARAC

1930 - 2018.

S qubavqu i po{tovawem 
~uva}emo uspomenu 

na tebe.

]erka @eqka
 sa porodicom

(3350-50)

POSLEDWI POZDRAV

dragoj sestri

SAVKI [ARAC

1930 - 2018.

Brat Manojlo

(3350-51)

POSLEDWI POZDRAV

dragoj sestri

SAVKI [ARAC

1930 - 2018.

Brat Dane sa porodicom

(3350-52)

SE]ANJE

MILENA KIR[NER

1998 - 2018.
Vreme prolazi, 
se}anja ostaju.

Suprug i deca sa porodicama

(3350-123)

GODI[WI POMEN

dragom bratu i ujaku

RADIVOJU 
LACKOVI]U

odr`a}e se 8. septembra 
u 11 ~asova. 

Zauvek u na{im srcima.

Sestra Qubica, ne}ak 
Nikola sa porodicom 

Demarni

(3350-63)

GODI[NJI POMEN

Dana 9. 9. 2018. u 10.30 
~asova odr`a}e se misa 
u Karmeli}anskoj crkvi 

povodom godi{njice smrti 
na{em dragom i voljenom

PETRU LUKI]U

15. 9. 2017 - 15. 9. 2018.
Zauvek voljen 

i nikada zaboravljen.
Supruga Nada 

sa decom i unucima

(3350-67)

GODI[NJI POMEN
dragom ocu i dedi

PETRU LUKI]U

S ljubavlju i po{tovanjem 
~uvamo uspomenu na tebe. 
Neka te an|eli ~uvaju, uvek 
}e{ ostati u na{im srcima.

]erka Tanja, unuka Tamara 
i unuk Dejan

(3350-69)

GODI[NJI POMEN

PETRU LUKI]U

Voljeni `ive dok `ive i oni 
koji ih nose u se}anju. 

Po~ivaj u miru!

Od sina Dejana, unuka 
Uro{a i Milo{a.

(3350-70)

[ESTOMESE^NI POMEN

ZORKI STAJ[I]

Mama, volim te!
Kristijan

(3350-71)

POSLEDNJI POZDRAV

NEDELJKU 
KA[IKOVI]U

Porodica Petroni}
(3350-41)

^ETRDESETODNEVNI 
POMEN

dragom stricu i dedi

^EDOMIRU BIKARU

Nikada te ne}emo 
zaboraviti.

Sinovica Jelica 
sa porodicom

(3350-95)

GODI[NJI POMEN
dragom bratu

PETRU LUKI]U

2017 - 2018.
Ve~no }e{ `iveti 
u na{im srcima.

Brat Imre, sestre Aranka 
i Ana sa porodicama

(3350-84)

DVOGODI[WI 
POMEN

dragom suprugu, 
ocu i tastu

DU[ANU ]URUVIJI

Neka te an|eli ~uvaju, 
po~ivaj u miru.

Tvoja porodica

(3350-92)

DESETOGODI[WI 
POMEN

dragom ocu

\URI BEQANSKOM

7. 9. 2008 - 7. 9. 2018.

^uvamo uspomenu na tebe.

]erka Radoslavka 
sa porodicom

(3350-98)

SE]ANJE

VILMA ANDREKOVI]

Godine prolaze, tuga 
ostaje...

Suprug i sin sa porodicom
(3350-105)

^ETRDESETODNEVNI 
POMEN

dragom stricu i dedi

^EDOMIRU BIKARU

Osta}e{ zauvek 
u na{im srcima.

Sinovica Zorica, 
Branislav i Milica

(3350-117)

GODI[NJI POMEN

Dana 15. 9. 2018. u 11 
~asova odr`a}emo pomen 
na Velikom pravoslavnom 

groblju na{em dragom

LUKI KALA[U

Pozivamo rodbinu, prijatelje 
i kom{ije da nam se 

pridru`e.

Supruga Janja

(3350-106)

LUKA KALA[

Luka moj, ti mi ode, ostavi 
me samu da nosim bol u srcu 
svom. Nikada te zaboraviti i 

pre`aliti ne}u.

Supruga Janja

(3350-107)

^ETRDESETODNEVNI 
POMEN

dragoj tetki

QUBICI BASTA

S qubavqu i po{tovawem,

porodice Peter i 
Jovovi}.

(3350-194)

GODI[WI POMEN

RU@I STI]

Tvoja porodica

(3350-57)

POSLEDWI POZDRAV

SAVKI 

KARALI]

26. 1. 1934 - 4. 9. 2018.

Po~ivaj u miru, neka te 
an|eli ~uvaju.

Tvoja }erka Jadranka

(3350-125)

POSLEDWI POZDRAV

SAVKI 

KARALI]

Po~ivaj u miru.

Stanka i Rada

(3350-126)

POSLEDWI POZDRAV

SAVKI 

KARALI]

Po~ivaj u miru.

Unuka Daca 
sa porodicom

(3350-127)

GODI[WI POMEN

voqenoj sestri 
i tetki

SNE@ANI 

BOGDAN

Suzana, Nenad, 
Ena i Petar

(3350-129)

GODI[WI POMEN

voqenoj }erki

SNE@ANI 

BOGDAN

Zauvek u srcu

mame Katarine Poqak.
(3350-130)
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DESETOGODI[WI POMEN
dragoj sestri

MIRI RADAKOVI]
1965 - 2008.

Parastos }e biti odr`an u subotu, 8. 9. 2018. 
u 12 ~asova na grobqu u Kolutu.

Brat Jovo
3350-40

[ESTOGODI[WI POMEN

MACA ERDEQ

Zauvek u na{im srcima.

Suprug Milutin, sinovi Mirko i Mile 
sa porodicama

 3350-47

[ESTOMESE^NI POMEN
na{em voqenom

DU[ANU GRBI

S qubavqu ~uvamo uspomenu na tebe.
Tvoja porodica

3350-68

SE]ANJE

Prim. dr JANO[ PETER
2015 - 2018.

S ljubavlju i ve~nim bolom, 
njegovi najmiliji. 

3350-75

PETOGODI[WI POMEN
dragom

DU[ANU BRDARU

2013 - 2018.

@ivi{ u na{im srcima.
Porodica

3350-87

POSLEDWI POZDRAV
dragom prijatequ

ALEKSANDRU LAZINU

Tvoji drugari: Dule, Pe|a, \ole, Veqko, 
Goks i @ika.

3350-110

POSLEDNJI POZDRAV

RU@I PEKANOVI]

Zauvek }e{ nam nedostajati.
Po~ivala u miru! 

Bra}a i sestre sa porodicama
3350-99

GODI[WI POMEN

TATJANI JURI] ro|. DOJ^INOVI]

8. 9. 2017 - 8. 9. 2018.
Nedostaje{ nam svakog sekunda, 

svakog minuta, svakog sata...
Nedostaje{ nam ve} celu godinu, 
a mi jo{ ne verujemo da te nema.

Uzalud se nadamo, ~ekamo...

Tvoja mama Draga i sestra Tamara
3350-65

GODI[WI POMEN

TATJANI JURI]
8. 9. 2017 - 8. 9. 2018.

Nema te, znamo... Ali to nije zauvek.
Vra}a{ nam se kroz snove, kroz se}awa, 

kroz uspomene... Vra}a{ nam se svaki put 
kada pomislimo na tebe...

Postoji{ u svakoj suzi koja padne, u svakom 
trenu kada ti ime izgovorimo. Ti nisi 

nestala, samo si zaspala i sawa{.
Sawaj i daqe, kao i mi, 
da smo jo{ uvek zajedno. 

Tvoji: Marko, Maja i Sara.
3350-64

EMILIJA DIMI] - SEKA

1941 - 2018.

Bila si na{a `ivotna radost, na{a qubav, 
na{e sve, i osta}e{ to zauvek.

Tvoji najmiliji: suprug Dragutin, 
}erke Tamara i Dragana, unu~ad Marko, 
Aleksandar i Aleksandra sa porodicom.

3350-186

POSLEDWI POZDRAV

voqenoj }erki

NATALIJI \OKOVI] ro|. DODI]

1962 - 2018.

Neute{na mama Nade`da Dodi}
3350-146 POSLEDWI POZDRAV

voqenom sinu i bratu

ALEKSANDRU LAZINU
1975 - 2018.

Sasu{ila se jedna ru`a.
Neute{ni: majka i brat.

3350-56

Dana 31. 8. 2018. godine preminuo je 
na{ voqeni tata i suprug

NIKOLA BIBERXI] - BIBER

dipl. gra|. in`. 

dugogodi{wi direktor “Somborputeva”

O`alo{}ena supruga i deca

3350-76

^ETRDESETODNEVNI 
POMEN

^EDOMIRU BIKARU

Dragi moj ^edo, i posle 
40 dana kako nisi sa nama 

sve je te`e i bolnije 
svaki dan. Tvoja tetka ne 
~uje tvoj umiqati glas, 
telefon }uti. Neka te 

Bog primi u
 carstvo nebesko.

Tvoja tetka Danica 
i bra}a

(3350-209)

^ETRDESETODNEVNI 
POMEN

na{em dragom

^EDOMIRU BIKARU

odr`a}e se 9. septembra u 
11.30 ~asova na Velikom 
pravoslavnom grobqu. 

Pozivamo rodbinu, 
prijateqe i kom{ije 
da nam se pridru`e.

S qubavqu i po{tovawem,

snaja Qiqana i sinovac 
Jovica sa porodicom.

(3350-115)
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TURNIR „МЕĐIMURJE OPEN 2018”

OTVORENO PRVENSTVO 
SOMBORA

TENIS

Конститутив-
на скупштина 
Заједнице клубо-
ва Треће рукомет-
не лиге „Север” 
група „Север” од-
ржана је у Сомбору.  
Између о ста -
лог, на Скупшти-

ни је најављено да 
„постоји могућност 
да се за такмичење 
у овој лиги пријави 
и клуб из Гајдобре, 
чије формирање је 
ових дана започето, 
а недавно је званич-
но отворена и спорт-

ска хала, која је го-
динама ишчекивана 
и најзад отворена, на 
радост свих спорти-
ста из Гајдобре. 

До тада, ТРЛ - 
Север броји 7 чла-
нова: РК „Графи-
чар” Бездан, РК 

„Сомбор” Сомбор, 
РК „Кљајићево” 
Кљајићево, РК „Ру-
син” Руски Крстур, 
РК „Сивац 69/2” 
Сивац, РК „Борац” 
Бачки Грачац и РК 
„Обилић” Нови Кне-
жевац.

 КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ ЗАЈЕДНИЦА 
КЛУБОВА ПРВЕ, ДРУГЕ И ТРЕЋЕ ЛИГЕ

ПРВА СТАРТУЈЕ 
ДРУГА МУШКА ЛИГА

Такође, у Новом 
Саду одржана је и 
Конститутивна скуп-
штина Заједнице клу-
бова Друге рукоме-
тне лиге „Север”.  
Када је у питању 
мушка лига, на 
основу одлу-
ке Такмичар-
ске комисије Ру-
кометног саве-
за Војводине, од 
сезоне 2019/2020. 
године она ће 
бројати 12 клу-
бова, уместо 
досадашњих 14, 
а у циљу раци-
онализације тро-
шкова, што је већ 
неколико сезона 
био захтев клубова. 
Комисија је такође 

донела одлуку да се 
лига не попуњава 
уколико нека од 
екипа одустане од 
такмичења од тре-

нутка жребања па до 
почетка такмичења, а 
две најбоље пласира-
не екипе ће се пресе-
лити у ПРЛ - Север. 

Мушка лига почиње 
15/16. септембра, 
а наше подручје 
представљаће три 
клуба: Мушки ру-

кометни клуб „Сом-
борелектро” Сом-
бор, Рукометни 
клуб „Далматинац” 
Риђица и Рукоме- 

тни клуб „Граничар” 
Гаково.

Распоред 1. кола 
мушке ДРЛ - Север: 
Будућност (Алибу-

нар) - Граничар 
(Гаково), Мета-
лац (Футог) - На-
фтагас (Елемир), 
Раднички (Нови 
Сад) - Сомборе-
лектро (Сомбор), 
Славија (Нови 
Сад) - Војвода 
Степа (Војвода 
Степа), Потисје 
Плетекс (Ада) - 
Панчево (Панче-
во), Сента (Сен-

та) - ПИК Пригре-
вица (Пригреви-
ца), Далматинац 
(Риђица) - Црепаја 
(Црепаја).

У Новом Са-
ду недавно 

је одржана Консти-
тутивна скупшти-
на Заједнице клу-
бова Прве рукоме-
тне лиге „Север”. 
Скупштина је иза-
брала органе лиге, 
те усвојила Правил-
ник о удруживању 
и раду заједнице 
клубова ПРЛ - Се-
вер, након чега су 

извештаје подне-
ли директор ли-
ге и помоћник 
директора за 
судијска питања, 
те избор Управ-
ног одбора лиге за 
предстојећу сезону. 
Почетак лиге 
је предвиђен за 
22/23. септембар. 
Прво коло Женски 
рукометни клуб 
„Раванград” Сом-

бор одиграће на 
домаћем терену, а 
у госте им долази 
ЖРК „Младост” из 
Српске Црње.

Распоред ЖРК 
„Раванград” за 
први део сезоне: 
2. коло (29. 9.) До-
лово - Раванград, 
3. коло (6. 10.) Ра-
ванград - Пролетер, 
4. коло (13. 10.) Те-
мерин - Раванград, 

5. коло (20. 10.) Ра-
ванград - Јадран, 6. 
коло (27. 10.) Раван-
град - Халас Јожеф, 
7. коло (3. 11.) Лаки 
- Раванград, 8. коло 
(10. 11.) Раванград 
- Спартак, 9. коло 
(17. 11.) Југовић - 
Раванград, 10. коло 
(24. 11.) Раванград 
- Раднички и 11. ко-
ло (1. 12.) Мокрин 
- Раванград.

Otvoreno prvenstvo 
Sombora druge 

kategorije održano je u 
Somboru proteklog vi-
kenda na teniskim tere-
nima ŽAK Sombor. Na 
turniru je učestvovalo 
16 devojčica, a trofej je 
pripao Dejani Todoro-
vić, članici ŽAK-a, ko-
ja je u finalu bila bolja 
od Vlade Ponomarenko 

iz Beograda 
sa 6:2, 6:0. 
Ovo je De-
janin drugi 
trofej ove go-
dine i s obzi-
rom na to da 
nije igrala puno turni-
ra,   njen uspeh je time 
veći. Na turniru su boje 
ŽAK-a branile: Jana Vra-
nić, i Anja Pisar, koje su 

se plasirale u četvrtfina-
le, dok je Martina Đur-
ković izgubila u prvom 
kolu. Kod dečaka Luka 
Ševo i Luka Ilić došli su 
do četvrtfinala.

TROFEJ U 
RUKAMA 
DEJANE 

TODOROVIĆ

Dejana Todorović 
 sa trenerom Damirom Krajinovićem

У оквиру календара Савеза 
за даљинско и маратон-

ско пливање, протекле суботе 
одржан је први пливачки мара-
тон у Чортановцима, који се бо-
довао за овогодишњи Куп (SRB 
open water cup).

Пливало се 3 километра, које 
је Алекса Дудуковић, члан 
Пливачког клуба „Феникс” 
Сомбор, препливао као трећи 
у апсолутној категорији, а као 
други у категорији.

Дан касније у Новом Бечеју 
Алекса је испливао 10 кило-
метара у оквиру Госпојинских 
дана. Ту је у циљ у апсолутној 
категорији ушао као четврти, 
а у својој је био трећи мара-
тонац. 

МАРАТОНИ У ЧОРТАНОВЦИМА  
И НОВОМ БЕЧЕЈУ

ТРИ ПУТА НА ПОСТОЉУ

СОЊА И АЛЕКСА У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ
Пливачи ПК „Феникс” завршавају сезону маратона међу три најбржа плива-

ча даљинско-маратонског пливања у Купу Србије. Иако завршно такмичење и 
проглашење победника тек следи, Соња Богишић и Алекса Дудуковић су иза-
брани као репрезентативци да представе Србију у Поречу у Хрватској.

Ka r a t e  t u r n i r 
„Меđimurje open 

2018” u organizaciji Hrvat-
skog karate saveza i Karate 
kluba „Globus” iz Čakovca, 
okupio je 1.260 takmičara iz 
147 klubova, 14 zemalja i 
osam reprezentacija. Takmi-
čenje je održano 1. septembra 
u Sportskoj hali „Čakovec” 
na 8 tatamija, a nadmetalo 
se po pravilima WKF u ka-
tama i sportskim borbama. 
Viđen je visok kvalitet ta-
kmičara u olimpijskom de-
biju Tokio 2020. Karate klub 
„Ravangrad” na ovako veli-
kom i prestižnom takmičenju 
osvojio je 3 medalje (2 zlatne 
i 1 bronzanu). Zlato su osvo-

jili Tamara Vučković (2006. 
godište - kate) i Nikola Dr-
ljača (2005. godište - kate), 
dok je bronzu doneo Nemanja 
Slavić u kategoriji seniora u 
sportskoj borbi (-84). Ostali 
takmičari KK „Ravangrad”: 

Valentina Ostrogonac, Ana-
stasija Balatinac i Vukašin 
Vuković, bili su jako blizu 
osvajanja medalja, tako da su 
svi borbenošću, zalaganjem i 
upornošću opravdali odlazak 
na ovakvo takmičenje.

DVA ZLATA I BRONZA 
ZA SOMBORCE

U nedelju, 2. septembra, 
održan je drugi poluma-

raton u Subotici u okviru prosla-
ve Dana grada, koji je i ovog puta 
privukao više od pet stotina trka-
ča iz celog regiona. Učesnici su 
mogli da trče dve trke, i to polu-
maratonsku trku na 21 kilometar 
i trku na 5 kilometara.

Atletsko-rekreativni klub 
„Somaraton” Sombor je sa 22 
trkača koji su završili jednu od 
ove dve trke, bio jedan od naj-
brojnijih klubova u Subotici. 

Prvi „somaratonac” koji je ušao 
u cilj polumaratonske trke bio 
je Damir Marković, koji je za-
uzeo 12. mesto od 330 finišera. 
Lazar Rišar je ovog puta zauzeo 
prvo mesto u svojoj starosnoj 
kategoriji, dok je Arpad Šarkezi 
zauzeo drugo u svojoj kategori-
ji. Kod dama Tijana Odobašić i 
Tamara Rnjak su istrčale druga 
mesta u svojim starosnim kate-
gorijama. Polumaraton su istr-
čali i Đorđe Munjas, Aleksan-
dar Krneta, Đorđe Sladaković, 

Đorđe Vučković, Balint Fridrih, 
Zoran Nikolić, Željko Graovac, 
Boško Jerković, Milica Stojšić, 
Bojana Marić, Biljana Vezmar 
i Maja Bodrožić.

Na trci na 5 kilometara vi-
cešampionsku poziciju zauzela 
je Tijana Kabić, dok je četvrto 
mesto istrčala takođe „somara-
tonka” Vesna Bogišić - Vicko. 
Trku na 5 kilometara istrča-
li su i Danica Grujić - Firanj, 
Ljerka Vukmirović i Bogdan 
Nikolić.

SUBOTIčKI POLUMARATON

„SOMARATONCI” MEĐU 
NAJBROJNIJIMA
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ФУДБАЛ

БИЦИКЛИЗАМ

VOJVOĐANSKA LIGA - SEVER

Radnički 1912 3 3 0 0 7:0 91. 
Radnički   3 3 0 0 8:3 92. 
Tisa 3 2 1 0 7:4 73. 
Mladost APA 3 2 1 0 5:3 74. 
Bačka 3 2 0 1 8:5 65. 
Bajša 3 2 0 1 4:2 66. 
Tekstilac 3 2 0 1 5:4 67. 
Sloga 3 2 0 1 6:7 68. 
Mladost (T) 3 1 0 2 3:4 39. 
Budućnost (M) 3 1 0 2 3:5 310. 
Mladost (BP) 3 1 0 2 2:5 311. 
Polet (K) 3 0 1 2 4:6 112. 
OFK Vrbas 3 0 1 2 3:6 113. 
Crvenka 3 0 1 2 1:4 114. 
BSK 3 0 1 2 1:4 115. 
Tavankut 3 0 0 3 1:6 016. 

FUDBALSKA PRVENSTVA

Parovi 4. kola: Hercegovac – Radnički 1918, Lipar – 
Krila Krajine, Budućnost (P) – Rusin, Tvrđava – Vojvodina, 
Slavija – Kulpin, Borac 46 – Polet (S), Stari grad – Kula, 
OFK Odžaci – ŽAK.

Parovi 2. kola: Mladost (K) – Aleksa Šantić, Dunav – OFK 
Šikara (B. Monoštor, 9. septembar u 16 časova), Jedinstvo 
– Kordun, Terekveš – Hajduk, Partizan – Zadrugar, 
Omladinac (D) – Omladinac (B).

Parovi 2. kola: Panonija – Borac, Lider – Dinamo, Je-
dinstvo Lemeš – Dinamo 1923 (Sv. Miletić, 9. septembar 
u 16 časova), Telečka – Graničar (Telečka, 9. septembar 
u 16 časova), KFK Kula – OFK Metalac, Stanišić 1920 – 
Sport (Stanišić, 8. septembar u 16 časova).

Rezultati 1. kola: Omladinac (D) – Mladost (K) 1:0, Omla-
dinac (B) – Partizan 3:1, Zadrugar – Terekveš 0:3, Hajduk 
– Jedinstvo 5:4, Kordun – Dunav 6:0, OFK Šikara – Aleksa 
Šantić 0:2.

Rezultati 1. kola: Stanišić 1920 – Panonija 7:0, Sport – 
KFK Kula nije odigrana, OFK Metalac – Telečka 2:1, Gra-
ničar – Jedinstvo Lemeš 4:0, Dinamo 1923 – Lider 1:0, Di-
namo – Borac 0:2.

Stari grad 3 3 0 0 11:1 91. 
Slavija 3 3 0 0 9:3 92. 
Rusin 3 2 1 0 9:3 73. 
Vojvodina 3 2 1 0 7:3 74. 
Krila Krajine 3 2 0 1 6:2 65. 
Borac 46 3 2 0 1 7:11 66. 
Kula 3 1 1 1 8:3 47. 
Budućnost (P) 3 1 1 1 4:5 48. 
Lipar 3 1 1 1 5:8 49. 
Hercegovac 3 1 0 2 4:8 310. 
Tvrđava 2 0 2 0 1:1 211. 
Polet (S) 3 0 2 1 4:6 212. 
Radnički 1918 3 0 1 2 4:9 113. 
Kulpin 2 0 0 2 3:6 014. 
ŽAK 3 0 0 3 3:8 015. 
OFK Odžaci 3 0 0 3 3:11 016. 

Kordun 1 1 0 0 6:0 31. 
Terekveš 1 1 0 0 3:0 32. 
Omladinac (B) 1 1 0 0 3:1 33. 
Aleksa Šantić 1 1 0 0 2:0 34. 
Hajduk 1 1 0 0 5:4 35. 
Omladinac (D) 1 1 0 0 1:0 36. 
Jedinstvo 1 0 0 1 4:5 07. 
Mladost (K) 1 0 0 1 0:1 08. 
Partizan 1 0 0 1 1:3 09. 
OFK Šikara 1 0 0 1 0:2 010. 
Zadrugar 1 0 0 1 0:3 011. 
Dunav 1 0 0 1 0:6 012. 

Stanišić 1 0 0 7:0 3 1. 
Graničar 1 0 0 4:0 3 2. 
Borac 1 0 0 2:0 3 3. 
OFK Metalac 1 0 0 2:1 3 4. 
Dinamo (BB) 1 0 0 1:0 3 5. 
KFK Kula 0 0 0 0:0 0 6. 
Sport 0 0 0 0:0 0 7. 
Telečka 1 0 1 1:2 0 8. 
Lider 1 0 1 0:1 0 9. 
Dinamo (S) 1 0 1 0:2 0 10. 
Jedinstvo Lemeš 1 0 1 0:4 0 11. 
Panonija 1 0 1 0:7 0 12. 

Rezultati 3. kola: Bačka – Mladosti (T) 1:0, Bajša – Ta-
vankut 1:0, Radnički 1912 – Sloga 3:0, OFK Vrbas – Crvenka 
1:1, Mladost (BP) – Tekstilac 0:3, Polet (K) – Radnički 2:3, 
Budućnost (M) – BSK 1:0, Tisa – Mladost APA 1:1.

Parovi 4. kola: Mladost (T) – Mladost APA, BSK – Tisa, 
Radnički – Budućnost (M) (8. septembar u 16.30 časova), 
Tekstilac – Polet (K), Crvenka – Mladost (BP), Sloga – OFK 
Vrbas (8. septembar u 16.30 časova), Tavankut – Radnički 
1912, Bačka – Bajša.

Rezultati 3. kola: OFK Odžaci – Hercegovac 1:3, ŽAK – 
Stari grad 1:2, Kula – Borac 46 8:0, Polet (S) – Slavija 2:4, 
Kulpin – Tvrđava nije odigrana, Vojvodina – Budućnost (P) 
2:0, Rusin – Lipar 5:0, Krila Krajine – Radnički 1918 3:0.

PODRUČNA LIGA

MEĐUOPŠTINSKA LIGA - I RAZRED

MEĐUOPŠTINSKA LIGA - II RAZRED

Градски стадион 
Сомбор. Гледалаца: 

1.000. Судија: Настасић 
- Воркапић Петар - оце-
на 8

Жути картони: Радма-
новић, Баљак и Шћепановић 
(Раднички 1912); Кемењ и 
Пурић (Слога).

Црвени картони: Баљак 
(Раднички 1912) и Ребић 
(Слога).

Стрелци: Матијаше-
вић у 10. минуту, Антунић 
у 14. и 53. минуту.
Раднички  1912: 

Павасовић 8, Баљак 
8, Шћепановић  8 

(Богуновић 8), Сазданић 8, 
Вујчић 8.5, Матијашевић 
8, Радмановић 8 (Симић 

-), Ђоровић 8, Гороњић 
8.5, Бортник 8, Антунић 
9 (Матић -).

Слога: Зорић 7.5, Кемењ 

6.5, Видовић 6.5 (Штрбац 
6.5), Вукас 6, Владетић 
6,  Нинковић 6, Рајчањи 
6.5 (Лучић 7), Митровић 
6 (Ребић 6), Коњовић 7, 
Стојшић 6.5, Пурић 7. 

У предивном фудбал-
ском амбијенту какав Сом-
бор не памти у последњој 
деценији, пред скоро 1.000 
гледалаца заслужена побе-
да домаћих играча који су у 
свим елементима фудбал-
ске игре надиграли госте 
из Чонопље.

Сусрет је решен већ у 
првих 15 минута, јер су 

домаћи повели погоцима 
Матијашевића из оправ-
дано досуђеног казненог 
ударца и младог Антунића 
који је био нерешива ени-
гма за одбрану „Слоге”.

У другом делу сусрета ис-
та слика на терену. Домаћини 
играју своју игру, а шлаг на 
торту поставља Антунић по-
четком другог дела, када по-
стиже свој други погодак на 
мечу и поставља коначан ре-
зултат сусрета.

Наредне недеље „Радни-
чки 1912” гостује у Таванку-
ту истоименој екипи.

РАДНИЧКИ 1912 ДЕКЛАСИРАО СЛОГУ

РАДНИЧКИ 1912 - СЛОГА 3:0 (2:0)

Балкански шампио-
нат у друмском би-
циклизму одржан 

је 1. и 2. септембра у  Ка-
вадарцима (Македонија), 
а у саставу наше кадет-
ске репрезентације била 
су и три члана сомбор-
ског Бициклистичког клу-
ба „С тим”: Сара Почуча, 
Игор Надовеза и Бојана 
Вујасиновић. Првог дана 
такмичења Сара Почуча 
освојила је прво место и 
златну медаљу у вожњи на 
хронометар, а наредног да-
на треће место и бронзану 
медаљу на друмској трци. 
Овом изванредном Сари-
ном успеху претходио је и 
пех, који је умало није ко-

штао медаља. Наиме, пред 
почетак друмске трке пу-
кла јој је сајла на мењачу, 
па је било и суза и питање 
да ли ће и како стартовати. 
Ипак, захваљујући пре све-
га спретности другара који 
су јој у последњи час заме-
нили сајлу и случајности 
да је организатор каснио са 
стартом двадесетак мину-
та, Сара је успела да дође 
до медаље. Од сомборских 
бициклиста треће место и 
бронзану медаљу освојила 
је и Бојана Вујасиновић 
на хронометру, док Игор 
Надовеза није возио хро-
нометар, а на друмској 
трци је заузео 19. место у 
спринтерској завршници са 

само три секунде иза по-
бедника. Укупан биланс 
репрезентације Србије на 

овом првенству је био 8 
медаља (4 златне, 2 сре-
брне и 2 бронзане).

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ 
У КАВАДАРЦИМА (МАКЕДОНИЈА)

САРА ОПРАВДАЛА ОЧЕКИВАЊА

ПОЛЕТ (КАРАВУКОВО): Ивановић, Алексић, Станојковић, 
Дорословац, Станковић (Микић), Јововић, Милуновић, 

Златковић, Дивјак, Богдановић (Стојковић), Стошић 
(Малиновић).

РАДНИЧКИ (СОМБОР): Јеличић, Дулић, Мазињанин, 
Вукадиновић, Лакић, Ердеи, Мартиновић, Вуковић (Тевановић), 
Веселиновић (Радев), Чуљак (Јосић), Сапозниченко.

На крилима победа остварених у прва два јесења кола, прво-
тимци сомборског „Радничког“ фуриозно су отворили сусрет 
на гостовању код „Полета“ у Каравукову. Домаћа мрежа затре-
сла се већ у 2. минути игре, када је прецизан био Мартиновић за 
0:1. Ипак, дуел је на резултатски почетак вратио Дорословац на 
истеку првог полувремена, тачније у 43. минути, погодивши из 
једанаестерца за 1:1.

Осокољени изједначењем, фудбалери „Полета“ у наставку ута-
кмице прелазе у вођство у 63. минути. Лопта је кренула из корнера 
(Златковић), а затим преко Стојковића стигла до Јововића, који је 
имао лак посао, да из близине савлада Јеличића за 2:1.

Радост домаћих трајала је само 120 секунди, када се сомбор-
ски састав реванширао, такође из корнера. Стрелац је био штопер 
Ердеи за 2:2 у 65. минути.

Пет минута касније, победнички погодак за 2:3 и тачку на сусрет 
ставио је Мартиновић, који се тако на најлепши могући начин, са 
два поготка искупио за промашај на домаћем терену недељу дана 
раније у мечу „Радничког“ и „Младости“...

Станишић: Вукадиновић, Шукара, Колар, Добре, 
Рогуљ, Олујић, Цветићанин, Јовановић, Врачарић, 

Обрић, Жежељ. Играли су још: Ибрахимовић, Машић, 
Кусић, Карабатић и Пуцар.

ПАНОНИЈА: М. Обрадов, Стојановић, Бркин, Ла-
мош, А. Обрадов, Столић, Мајера, Добрић, Јовановић 
и Туркан.

Жути картони: Шукара и Рогуљ (Станишић) и 
Стојановић (Панонија)

Чак седам голова виђено је на сусрету између Станишића 
1920 и Паноније из Лалића, који је одигран прошле суботе 
на стадиону у Станишићу. Први погодак за домаћу екипу 
постигао је Стеван Олујић у 40. минуту и овим резултатом 
завршено је прво полувреме. До првог поготка у наставку 
меча чекало се до 63. минута, када је Никола Карабатић 
постигао погодак. Од 80. минута на терену је виђена права 
голеада. Слободан Јовановић је први затресао мрежу про-
тивника у 80. минуту, а наредна три гола дао је најбољи 
играч сусрета Немања Обрић у 83, 84. и 87. минуту. У 88. 
минуту Ненад Машић је постигао још један гол за кона-
чних 7:0. Екипа Станишића у следећем колу дочекује ФК 
„Спорт” из Бездана, а сусрет је заказан за суботу, 8. се-
птембар, у 16 часова.

МЕЂУOПШТИНСКА ЛИГА - II РАЗРЕД

СТАНИШИЋКА 
ГОЛЕАДА

СТАНИШИЋ 1920  - ПАНОНИЈА 
(ЛАЛИЋ) 7:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – СЕВЕР

БОЉЕ (НИ)ЈЕ МОГЛО...
ПОЛЕТ (К) – РАДНИЧКИ 2:3 (1:1)
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