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ТАМ БУ РА ШИ ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ НА ТАМ БУ РИ ЦА ФЕ СТУ 

Срем ска бан да отва ра
Фе сти вал там бу ри ца

На ма је ва жно да љу ди ко ји до ђу да нас слу ша ју бу ду за до вољ ни, да се про ве ду 
и да се по но во вра те да нас слу ша ју. Та ко да не ма мо нај ску пљу пе сму, све су под-
јед на ко ску пе. Слу ша ју нас раз ли чи те ге не ра ци је, има и мла ђих и ста ри јих. Обич-
но док сви ра мо окру жи мо сто, сви ра мо на ув це, ти хо, да се мо же и раз го ва ра ти. 
Раз не пе сме нам тра же, али де фи ни тив но нај тра же ни ја је Ста ни те да ни, ста ни-
те но ћи, за кљу чу ју момци из Сремске банде

Срем и Срем ску Ми тро ви цу на 
ово го ди шњем Там бу ри ца фе-
сту, ко ји се одр жа ва од 21. до 

25. ју на у Но вом Са ду и на Пе тро ва-
ра дин ској твр ђа ви, пред ста вља ће 
там бу ра шки ор ке стар Срем ска бан-
да. Оку пи ли су се у фе бру а ру ове 
го ди не, са ци љем да сви ра ју пра-
ву там бу ра шку и ка фан ску му зи ку. 
Срем ску бан ду чи не Дра ган Са вић 
(прим), Ми лош Ву ле тић (ба сприм), 
Мак сим Ашће рић (ба сприм), Не бој-
ша Ста нић (ба сприм), Јо сип Ду јић 
(ба сприм), Ми ро слав Ба рат (кон тра) 
и Ми ро слав Ада ше вић (бас). Иако 
у овом са ста ву сви ра ју тек по ла го-
ди не, ку ри о зи тет је тај што се ни су 
са ми при ја ви ли на Там бу ри ца фест, 
већ су до би ли по зив ор га ни за то ра.

- Кон так ти ра ли су нас из ор га ни-
за ци је Там бу ри ца фе ста, чу ли су и 
ви де ли не ки наш на ступ, те су же-
ле ли да се и ми по ја ви мо на овом 
фе сти ва лу. На рав но, по ну ду ни смо 
мо гли од би ти. На сту па мо пр ве так-
ми чар ске ве че ри, 24. ју на и отва ра-
мо фе сти вал. Пред ста ви ће мо се са 
три ком по зи ци је и два ин стру мен та-
ла. Сви ра ће мо две на род не там бу-
ра шке пе сме Ја сам ло ла пр ве кла-
се и Жа баљ ка, и пе сму Ај мо на пут 

там бу ра ши (аутор тек ста је Не ма ња 
Ра ди вој шић, а му зи ке Јо ван Жив ко-
вић). Из ве шће мо и два ин стру мен та-
ла, ко ји ма отва ра мо и за вр ша ва мо 
на ступ, то су Цр ве но цве ће и Ба ћи но 
ко ло. Не иде мо на по бе ду, кон ку рен-
ци ја је ја ка, на сту па 10 ор ке ста ра из 
се дам зе мља. На ма је ва жно да се 
што бо ље пред ста ви мо, да пу бли ка 
ужи ва у на шем на сту пу и да се ми 
до бро за ба ви мо – на во де Ми ро слав 
Ада ше вић и Дра ган Са вић.

Сви чла но ви Срем ске бан де му-
зи ком се ба ве го ди на ма, сви ра ли су 
у ра зним ор ке стри ма, а но ви там бу-
ра шки са став су осно ва ли ка ко би 
мо гли да сви ра ју ста ру, пра ву там бу-
ра шку му зи ку. На рав но на њи хо вом 
ре пер то а ру су и ка фан ске пе сме и 
сев да лин ке, ко је се мо гу сви ра ти на 
там бу ра шким ин стру мен ти ма. Не ма 
ме ста но во ком по но ва ној му зи ци и 
ка ко они ка жу „стру ја шкој му зи ци“. 

- Ја ко нас нер ви ра то што се на 
там бу ри сви ра ју пе сме ко је уоп ште 
ни су пи са не за овај ин стру мент. Ре-
ши ли смо да се оку пи мо и да сви ра-
мо пра ву там бу ра шку, ста ро град ску 
му зи ку, као и ка фан ску му зи ку по пут 
То зов ца, То ме Здрав ко ви ћа, Ха ри са 
Џи но ви ћа, Ми ро сла ва Или ћа, Џе ја, 

сев да лин ке, Са фе та Исо ви ћа, за то 
не ма мо ни хар мо ни ку, све су там бу-
ра шки ин стру мен ти – ка те го рич ни су 
срем ски бан ди ти. 

По је ди ни чла но ви су за вр ши ли 
основ ну му зич ку шко лу, а ве ћи на их 
је учи ла да сви ра у Град ском там бу-
ра шком ор ке стру код Ми лен ка Бо би-
ћа. Сви ра ју у Га ле ри ји (ул. Про ме на-
да 37) сва ког че тврт ка, пет ка и су бо-
те, као и на ра зним про сла ва ма.

На пи та ње да ли има па ра у му-
зи ци и ко ја је нај ску пља пе сма, 
од го ва ра ју:

- Би ће па ра у му зи ци. Нај ску пље 
пе сме не ма, све су под јед на ко ску-
пе. Ми раз ми шља мо на ду же ста зе, 
на ма је ва жно да љу ди ко ји до ђу да 
нас слу ша ју бу ду за до вољ ни, да се 
про ве ду и да се по но во вра те да нас 
слу ша ју. Та ко да не ма мо нај ску пљу 
пе сму, све су под јед на ко ску пе. Слу-
ша ју нас раз ли чи те ге не ра ци је, има 
и мла ђих и ста ри јих. Обич но док сви-
ра мо окру жи мо сто, сви ра мо на ув-
це, ти хо, да се мо же и раз го ва ра ти. 
Раз не пе сме нам тра же, али де фи-
ни тив но нај тра же ни ја је Ста ни те 
да ни, ста ни те но ћи – за кљу чу ју Ми-
ро слав и Дра ган.

Б. Се ла ко вић
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Злочини без казне, отворена писма, затворене институције 
и емотивне реакције у Скупштини града где међу 
одборницима седе и неки којима је место у затвореном 
одељењу Казнено поправног завода Сремска Митровица, 
али о томе до Тужилаштва никако да допре глас

Криминал
и политика



Како су М новине већ писале, 1. јуна ове године, у три 
сата после поноћи непозната особа или више њих, 
испалила је четири револверска хица, калибра 7,62 

милиметара у кућу одборника митровачке опозиције 
Александра Продановића. Један од четири испаљена метка, 
прошао је кроз улазна врата и забио се у зид дневне собе. 
На срећу, овај покушај убиства није изведен успешно, јер се 
у том моменту нико, ни Продановић, ни његова невенчана 
супруга која је у другом стању, није налазио на том месту.

Средином прошле седмице, Александар Продановић 
упутио је отворено писмо, које је адресирано јавном тужиоцу 
и начелнику Полицијске управе у Сремској Митровици, у 
коме изражава жаљење и забринутост што су починиоци 
овог неуспелог атентата и даље непознати.

Александар Продановић, шеф одборничке групе 
Уједињена опозиција – Александар Продановић, убеђен је да 
хици који су му намењени нису дошли случајно, већ због тога 
што се, својим иступањем у Скупштини града, замерио 
криминалцима који су у тесној вези са појединцима из 
актуелне власти. Осећај да људи који му раде о глави још 
увек слободно шетају улицама, свакако код Продановића 
изазива снажне емотивне реакције, што је било очигледно и 
на конститутивној седници Скупштине града, која је одржана 
у уторак 14. јуна. Говорећи за скупштинском говорницом о 
свом случају, његове емоције су се можда отеле контроли, 
које је шеф одборничке групе СНС Радослав Јевремовић 
протумачио као могуће претње (страна 4. и 5, видети оквир), 
па су узајамне реплике бациле у засенак свечано заклињање 
одборника да ће све што раде радити у нашем интересу.

Оваква Продановићева реакција свакако није била 
потребна, без обзира на сав емотивни набој и 
исфрустрираност због тога што Тужилаштво, бар не 
званично, није још ништа предузело по овом питању. 
Тужилаштво, руку на срце, има и толико других ствари које 
му стоје такорећи под носом, али се слабо меша у свој 
посао јер до њега наводно „није допро глас“ о 
неподопштинама које Тужилаштву стоје у опису послова и 
радних задатака. Рецимо, већ месецима се не решава 
питање пљачке митровачког буџета од стране првих људи 
Демократске странке, па није чудо што и колеге из 
правосуђа гунђају због још увек јаког утицаја одређених 
структура на „Пајтићеве тужиоце“. Чак и сад кад је Пајтић 
изгубио власт у Војводини након овогодишњих покрајинских 
избора.

Имамо тако злочине без казне, отворена писма која 
куцају на затворена врата, затворене институције и 
емотивне реакције у Скупштини града где међу 
одборницима седе и неки којима је место у затвореном 
одељењу Казнено поправног завода Сремска Митровица, 
али и тужилаштва у улози политички контролисаних 
тужибаба.

Но, без обзира да ли ће до тужилаштава икада допрети 
глас о неким случајевима, случај оружаног напада на 
Александра Продановића отвара и друга такође важна 
питања. Пре свега то су сада већ огољено испреплетане 
везе између криминала и политике. Јер, политика је већ 
одавно престала да буде борба различитих идеја, а све је 
више борба за парче плена и то по сваку цену и по 
законима џунгле. Ко је због тога крив? Политичари. Јер да 
нису бачена у блато сва правила демократије и све 
моралне норме у овој врсти посла, зар би могли да у 
политици опстају људи попут Ненада Лемајића и његових 
подрепаша. Људи који мењају странке чешће него кошуље, 
са једним јединим циљем – да остваре материјалну добит. 
Који и кад су у „опозицији“ уствари траже и добијају своје 
принадлежности, јер нема тога који је на власти, а који 
нема симпатија за „омиљеног опозиционара“. (Узгред, живи 
били па видели како ће се даље одвијати тобожњи 
опозициони живот Лемајићевих паразита!) 

Људи који тако схватају „политику“ су морално 
проблематични и њихов ум лако може да склизне 
у криминогеност. Они који имају криминогени ум су 

класични криминалци, без обзира да ли своје лоповске 
послове називају „политиком“. Шибицари и сецикесе су то 
што јесу, без обзира да ли седе у неком парламенту. У 
таквој атмосфери није чудо да неко хоће да се пиштољем 
обрачуна са оним ко га јавно прозива и ко му квари срећу и 
послове.    

Мислим да није у праву Александар Продановић када се 
љути на градоначелника Бранислава Недимовића који је 
рекао да у пуцњима на Продановићеву кућу не види да то 
има везе са политиком. Градоначелник зна шта је политика 
и да се она води у парламенту, а не у ноћним оружаним 
нападима. 

Зато је на свима који се озбиљно баве политиком, 
одговорност да се дистанцирају од људи који Сремску 
Митровицу доживљавају као чикашко предграђе тридесетих 
година прошлог века.
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КОНСТИТУТИВНАСЕДНИЦАСКУПШТИНЕГРАДАСРЕМСКАМИТРОВИЦА

ТомиславЈанковићна
челулокалногпарламента
На наредној седници Скуп

штине града биће изабрана
извршна власт, нови градона
челник,његов заменик, члано
виГрадскогвећа,каоизаменик
председника Скупштине. Спе
кулишеседаћеградоначелник
Сремске Митровице бити Вла
димир Петковић, досадашњи
начелник Градске управе за
урбанизам,комуналнеиинспек
цијске послове, а његов заме
никВладимирСанадер,тренут
но в.д. директор Дирекције за
изградњу Града Сремска
Митровица

Не пу них ме сец да на 
на кон одр жа них ло кал-
них из бо ра, у уто рак, 14. 

ју на одр жа на је кон сти ту тив на 
сед ни ца Скуп шти не Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца. За пред-
сед ни ка ло кал ног пар ла мен-
та, гла со ви ма 49 од бор ни ка, 
иза бран је То ми слав Јан ко-
вић, ма стер ин же њер ме наџ-
мен та из Ма чван ске Ми тро ви-
це, члан Срп ске на пред не 

стран ке, ко ји је у пе ри о ду од 
2012. до 2016. го ди не вр шио 
функ ци ју за ме ни ка гра до на-
чел ни ка Срем ске Ми тро ви це. 

Из бор То ми сла ва Јан ко ви-
ћа по др жа ли су по ред од бор-
ни ка са ли сте „Алек сан дар 
Ву чић – Ср би ја по бе ђу је“ и 
од бор ни ци Со ци ја ли стич ке 
пар ти је Ср би је, Срп ске ра ди-
кал не стран ке и ко а ли ци је 
Ли га со ци јал де мо кра та Вој во-

ди не – Ли бе рал но де мо крат-
ска стран ка – Зе ле на еко ло-
шка пар ти ја Зе ле ни. 

Но во и за бра ни пред сед ник 
Скуп шти не гра да То ми слав 
Јан ко вић се за хва лио на 
по ве ре њу ко је су му ука за ли 
од бор ни ци и у свом пр вом 
обра ћа њу ре као:

- По ве рен ми је од го во ран 
по сао да во дим град ски пар-
ла мент. Тру ди ћу се да по сао 

оба вљам мак си мал но од го-
вор но, да се под јед на ко од но-
сим пре ма свим од бор ни ци-
ма, би ло да су део вла да ју ће 
ве ћи не или опо зи ци је. Све 
вас по зи вам да ства ра мо 
по ли тич ки ам би јент ко ји ће 
би ти пун уза јам ног по што ва-
ња и ува жа ва ња и да ова 
го вор ни ца и ова скуп штин ска 
са ла бу ду ме сто где ће се 
је ди но су ко бља ва ти иде је и 

ПредседникпарламентаТомиславЈанковићисекретаркаЈеленаПоповић

Верификованимандатиодборницима
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ста во ви, а ни ка ко по је дин ци и 
по ли тич ке пар ти је. Као за ме-
ник гра до на чел ни ка тру дио 
сам се да бу дем у стал ном 
кон так ту са гра ђа ни ма, а мо ја 
вра та ће и од са да би ти отво-
ре на за од бор ни ке и њи хо ве 
пред став ни ке. Сма трам да је 
про те кло вре ме би ло до бро 
за наш град, сма ње на је сто-
па не за по сле но сти, за по че та 
је ре а ли за ци ја ве ли ких про је-
ка та, уло же на су зна чај на 
сред ства у здрав стве ну и 
со ци јал ну за шти ту, обра зо ва-
ње, кул ту ру, спорт. Град је 

до бит ник ра зних на гра да и 
при зна ња. Тај тренд се мо ра 
на ста ви ти. За то же лим да се 
ста вим на рас по ла га ње бу ду-
ћем гра до на чел ни ку и ње го-
вом ти му за још бо љу про мо-
ци ју на шег гра да, раз вој град-
ске при вре де, по љо при вре де 
и ту ри зма, ме ђу ре ги о нал не и 
ме ђу на род не са рад ње, ра ди 
ства ра ња бо љих усло ва за 
жи вот у на шој ло кал ној за јед-
ни ци – ре као је Јан ко вић. 

То ми слав Јан ко вић је за 
се кре та ра Скуп шти не пред ло-
жио Је ле ну По по вић, ко ја је и 

у про шлом са зи ву оба вља ла 
ту функ ци ју, а овај пред лог је 
по др жа ло та ко ђе 49 од бор ни-
ка, од 60 ко ли ко је би ло при-
сут но са сед ни ци. 

До из бо ра но вог пред сед-
ни ка Скуп шти не, пар ла мен-
том је пред се да ва ла нај ста-
ри ја од бор ни ца Ми лој ка 
Стан ко вић, са ли сте „Алек-
сан дар Ву чић – Ср би ја по бе-
ђу је“.

Из ве штај Из бор не ко ми си је 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца о 
спро ве де ним из бо ри ма за 
од бор ни ке Скуп шти не Гра да 

Срем ска Ми тро ви ца под нео 
је пред сед ник Из бор не ко ми-
си је Зо ран Ле ва јац, ко ји је 
на гла сио да је све од лу ке 
Из бор на ко ми си ја до носила 
јед но гла сно.

- Сви при го во ри ко ји су 
ишли, а би ло их је укуп но 57, 
ишли су у прав цу ко ји се 
ти цао ра да би рач ких од бо ра. 
По ли тич ке стран ке су пред ла-
га ле чла но ве би рач ких од бо-
ра, Ре пу блич ка из бор на ко ми-
си ја је до но си ла од го ва ра ју ће 
од лу ке о фор ми ра њу би рач-
ких од бо ра, а он да се по ја ви-
ла оба ве за да ми од лу чу је мо 
о при го во ри ма. Пет на ших 
од лу ка на шло се пред Управ-
ним су дом у Бе о гра ду и до не-
то је пет пре су да, до то га су 
че ти ри жал бе од би је не а јед-
на је усво је на, али је би ла без 
фак тич ких по сле ди ца по 
утвр ђе не ре зул та те из бо ра на 
ни воу Гра да Срем ска Ми тро-
ви ца, има ју ћи у ви ду да је 
Ре пу блич ка из бор на ко ми си-
ја, пре до но ше ња пре су де од 
стра не Управ ног су да у Бе о-
гра ду, већ до не ла сво ју од лу-
ку по во дом из ја вље ног при го-
во ра и тим Ре ше њем Ре пу-
блич ке из бор не ко ми си је, 
при го вор је од ба чен – ре као је 
Ле ва јац.

На кон сти ту тив ној сед ни ци 
су по твр ђе ни ман да ти од бор-
ни ци ма, а ло кал ни пар ла мент 
под се ти мо чи ни укуп но 61 
од бор ник и то 35 са ли сте 
„Алек сан дар Ву чић – Ср би ја 
по бе ђу је“, шест од бор ни ка са 
ли сте „Иви ца Да чић – Со ци ја-

Пред из бор но вог пред сед-
ни ка Скуп шти не, за скуп штин-
ском го вор ни цом Алек сан дар 
Про да но вић, ли дер ли сте „Ује-
ди ње на опо зи ци ја Ми тро ви це“ 
је под се тио да је пре две не де-
ље пу ца но на ње го ву ку ћу и да 
још увек ни је от кри вен по чи ни-
лац.

- Мно ге ства ри су се про ме-
ни ле у по ли ти ци у Срем ској 
Ми тро ви ци од из бо ра на о ва мо. 
Два на ест го ди на, од 2000. до 
2012. го ди не ко ли ко сам био у 
вла сти тру дио сам се да се 
по ли ти ка во ди за скуп штин ском 
го вор ни цом и у ме ди ји ма. Ме ни 
је пре две не де ље пу ца но на 
ку ћу, са че ти ри мет ка, од ко јих 
је је дан про био у ку ћу и за вр-
шио у зи ду днев не со бе. То је 
бан ди ти зам. Ви сте од го вор ни 
за си гур ност гра ђа на у овом 
гра ду, ако ни сте спо соб ни да 
обез бе ди те си гур ност, не мој те 
се ба ви ти ти ме. Ако сте ми сли-

ли да ће те ме не упла ши ли, не 
зна те шта вас че ка  – по ру чио 
је Про да но вић са скуп штин ске 
го вор ни це.

Ра до слав Је вре мо вић, шеф 
од бор нич ке гру пе „Алек сан дар 
Ву чић – Ср би ја по бе ђу је“ из ја-

вио је да се са скуп штин ске 
го вор ни це не сме пре ти ти. 

- Ја са жа ље вам ње гов слу чај 
и сам сам имао слич ну си ту а-
ци ју пре три, че ти ри го ди не, 
ка да су ми за па ли ли ауто 
ис пред ку ће, али ти ме тре ба да 

се ба ве над ле жне ин сти ту ци је. 
Ми као Скуп шти на ни смо над-
ле жни да се ба ви мо ти ме. Не 
знам на ко га сте ми сли ли ка да 
сте ре кли „не зна те шта вас 
че ка“. Да ли је то упу ће на прет-
ња свим од бор ни ци ма и свим 
сред стви ма јав ног ин фор ми са-
ња? Ово је го вор ни ца за ко јом 
тре ба да из но си мо чи ње ни це 
ко је су у ин те ре су гра ђа на 
Срем ске Ми тро ви це, а не да 
пре ти мо – ре као је Је вре мо вић.  

Про да но вић је на то од го во-
рио:

- По ли ти ка се во ди за скуп-
штин ском го вор ни цом, а не на 
на чин на ко ји ви то ра ди те. И 
ка да сам ре као да не зна те шта 
вас че ка, ми слио сам за скуп-
штин ском го вор ни цом.

По ле ми ка се за вр ши ла та ко 
што је Ра до слав Је вре мо вић 
ре као да је по треб но по што ва ти 
днев ни ред и при сту пи ти из бо-
ру пред сед ни ка Скуп шти не.

ПРОДАНОВИЋ:БандитизамуСремскојМитровици
ЈЕВРЕМОВИЋ:Претњесаскупштинскеговорнице

Кон сти ту тив ној сед ни ци 
Скуп шти не Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца при су ство ва ло је 
60 од 61 од бор ни ка ко ли ко 
ло кал ни пар ла мент бро ји. Због 
здрав стве них про бле ма од су-
ство ва ла је јед на од бор ни ца са 
ли сте „Алек сан дар Ву чић – 
Ср би ја по бе ђу је“. За из бор 
пред сед ни ка Скуп шти не је гла-
са ло 49 од бор ни ка. Заси гур но 
је гла са ло за 34 од бор ни ка 
на пред ња ка и њи хо вих ко а ли-
ци о них парт не ра (По крет со ци-
ја ли ста, Со ци јал де мо крат ска 
пар ти ја Ср би је и Пар ти ја ује ди-
ње них пен зи о не ра Ср би је), као 
и че ти ри од бор ни ка ра ди ка ла, 
три од бор ни ка Ли ге, је дан 
од бор ник ЛДП и шест од бор ни-
ка СПС. То је укуп но 48 гла со-
ва, од 49 ко ли ко је би ло за. 
Због то га оста је пи та ње ко је из 
опо зи ци је по др жао из бор 
То ми сла ва Јан ко ви ћа? По овој 

ра чу ни ци 12 је од бор ни ка опо-
зи ци је, с тим што њих 11 ни је 
по др жа ло из бор но вог пред-
сед ни ка. 

Ко то из опо зи ци је же ли у 
власт? Да ли је то не ко од 
од бор ни ка Де мо крат ске стран-
ке, мо жда Не над Ле ма јић, 
чо век са ваљ да нај ви ше стра-
нач ких дре со ва у Срем ској 
Ми тро ви ци, или др Ми ро слав 
Кен дришћ, ди рек тор Оп ште 
бол ни це у Срем ској Ми тро ви-
ци. Или пак Зо ран Пу ха лић из 
На род ног по кре та Ди на ра – 
Дри на - Ду нав, ко ји ни је же лео 
за М НО ВИ НЕ да го во ри да ли 
је гла сао за или про тив из бо ра 
Јан ко ви ћа, прав да ју ћи се ти ме 
да је у пи та њу тај но гла са ње. 

Де мо крат ска стран ка има 
шест од бор ни ка, а шеф од бор-
нич ке гру пе др Ми ро слав Кен-
дри шић је из ја вио да ни су 
по др жа ли из бор но вог пред-

сед ни ка и да је ДС опо зи ци о на 
стран ка у Срем ској Ми тро ви-
ци.

- Што не зна чи да ће мо би ти 
про тив свих од лу ка. Све што је 
у ин те ре су гра ђа на ми ће мо 
по др жа ти за до бро бит гра ђа на 
и тру ди ће мо се да бу де мо кон-
струк тив на опо зи ци ја, ка ко је 
би ло и до са да – ре чи су др 
Кен дри ши ћа. Што би тре ба ло 
да зна чи да ће ипак по др жа ва-
ти вла да ју ћу ве ћи ну, што су де 
фак то чи ни ли у прет ход ном 
ман да ту? 

Оно што је си гур но, ка ко су 
нам по твр ди ли из ДСС, њи хо ва 
два од бор ни ка су би ла уз др жа-
на и ни су гла са ла за из бор 
но вог пред сед ни ка Скуп шти не, 
што је слу чај и са три од бор ни-
ка Ује ди ње не опо зи ци је. 

Ко са ким ко ке ти ра и ко се то 
ну ди вла сти, оста је да се ви ди 
већ на на ред ној сед ни ци.  

Коизопозицијежелиувласт?

АлександарПродановић РадославЈевремовић
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Ра ди вој До бр њац, пред сед-
ник Град ског од бо ра Срп ске 
ра ди кал не стран ке у Срем ској 
Ми тро ви ци и од бор ник у ло кал-
ном пар ла мен ту ка же да ће 
ра ди ка ли би ти део вла сти.

- За нас је ово ве ли ки по вра-
так у Скуп шти ну гра да и сва ко-
днев но ће мо ра ди ти у прав цу 
бо љит ка гра ђа на Срем ске 
Ми тро ви це, њи хов ин те рес нам 
је нај ва жни ји – ре као је До бр-
њац.

Ли га со ци јал де мо кра та Вој-
во ди не и Ли бе рал но де мо крат-
ска пар ти ја има ју та ко ђе сво је 
пред став ни ке у ми тро вач кој 
скуп шти ни. Ка ко на во ди Ђор ђе 
Стој шић, од бор ник ЛСВ-а, 
до бро је да се што пре кон сти-
ту и ше ло кал на са мо у пра ва, јер 
се гра ђа ни су о ча ва ју са ни зом 
про бле ма ко је тре ба ре ши ти. 
На пи та ње да ли ће би ти део 
вла сти, Стој шић ка же:

- Ли га ни је свој про грам 
ме ња ла зад њих 25 го ди на, 
на ма је Ми тро ви ца на пр вом 
ме сту. Раз го ва ра ли смо са вла-
да ју ћом ве ћи ном и ре кли смо 
да ће мо по др жа ти ка дров ска 
ре ше ња ко ја за нас има ју сми-

сла и про јек те ко је оце ни мо као 
до бре. На ло кал ном ни воу 
ви со кој по ли ти ци не ма ме ста, 
ов де тре ба да се ра ди на раз-
вој ним про јек ти ма, ко му нал ним 
ства ри ма и ва жан је од нос 
ме ђу љу ди ма – на гла сио је 
Стој шић.

Шеф од бор нич ке гру пе 
„Алек сан дар Ву чић – Ср би ја 
по бе ђу је“ Ра до слав Је вре мо-
вић је ре као да су се већ и на 
овој кон сти ту тив ној сед ни ци 
ви де ле кон ту ре бу ду ће вла сти, 
као и да ће се на на ред ној сед-
ни ци зна ти тач но ко ће би ти 
део вла да ју ће ве ћи не.

- Нај ва жни је је да ће се у 
вла сти на ћи сви они ко ји же ле 
да се Срем ска Ми тро ви ца уна-
пре ди, да се обез бе ди ве ћи 
број рад них ме ста и ин ве сти то-
ра – ре као је Је вре мо вић. 

Из ве сно је до са да да ће и 
Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је, 
као и у прет ход не че ти ри го ди-
не, чи ни ти вла да ју ћу ве ћи ну.

У опо зи ци ји оста ју Де мо крат-
ска стран ка, Ује ди ње на опо зи-
ци ја Ми тро ви це, Де мо крат ска 
стран ка Ср би је  и На род ни 
по крет Ди на ра – Дри на – Ду нав.

Радикалидеовласти

ли стич ка пар ти ја Ср би је 
(СПС) – Др Ми лан Лат ко вић, 
шест од бор ни ка са ли сте „За 
пра вед ну Ср би ју Де мо крат ска 
стран ка – Др Мирослав Кен-
дри шић (ДС, ДСХВ, НО ВА), 
по че ти ри од бор ни ка са ли сте 
„Др Во ји слав Ше шељ - Срп-
ска ра ди кал на стран ка“ и 
ли сте „Ли га со ци јал де мо кра-
та Вој во ди не – Не над Ча нак, 
Ли бе рал но де мо крат ска пар-
ти ја – Че до мир Јо ва но вић, 
Зе ле на еко ло шка пар ти ја - 
Зе ле ни“, док по три пред став-
ни ка у пар ла мен ту има ју 
ли сте „Ује ди ње на опо зи ци ја 
Ми тро ви це – Алек сан дар 
Про да но вић (СДС  Бо рис 
Та дић, За јед но за Ср би ју, Вој-
во ђан ска пар ти ја) и ли ста 
„Ко а ли ци ја Де мо крат ска 
стран ка Ср би је – На род ни 

по крет Ди на ра – Дри на – 
Ду нав“.

Ка ко се на кра ју сед ни це 
мо гло чу ти, вр ло бр зо ће би ти 
одр жа на на ред на сед ни ца 
Скуп шти не, на ко јој ће би ти 
иза бра на из вр шна власт, 
но ви гра до на чел ник, ње гов 
за ме ник, чла но ви Град ског 
ве ћа, као и за ме ник пред сед-
ни ка Скуп шти не. Спе ку ли ше 
се да ће гра до на чел ник Срем-
ске Ми тро ви це би ти Вла ди-
мир Пет ко вић, до са да шњи 
на чел ник Град ске упра ве за 
ур ба ни зам, ко му нал не и 
ин спек циј ске по сло ве, а 
ње гов за ме ник Вла ди мир 
Са на дер, тре нут но в.д. ди рек-
тор Ди рек ци је за из град њу 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца.

БиљанаСелаковић
ФОТО:НевенаУзуров

ИТАЛИЈАНСКИИНВЕСТИТОРИУПОСЕТИ
ШИДСКОЈОПШТИНИ

Фабрикаобуће
градисеуШиду?

Приликом посете представници итали
јанских фирми „Нова линија“ и „Делта
Италија“ разговарали су са председни
комОпштинеШидПредрагомВуковићем
ињеговимсарадницимаиисказалинаме
ру да инвестирају у шидску општину и
изграде фабрику за израду доњег дела
ципела

Про шле сре де, 15. ју на 
Оп шти ну Шид по се ти-
ли су пред став ни ци две 

ита ли јан ске фир ме „Но ва ли-
ни ја“ и „Дел та Ита ли ја“, ко ји 
пла ни ра ју да отво ре фа бри ку 
у овом де лу Бал ка на. 

При ли ком по се те раз го-
ва ра ли су са пред сед ни ком 
Оп шти не Шид Пре дра гом Ву-
ко ви ћем и ње го вим са рад ни-
ци ма и ис ка за ли на ме ру да 
ин ве сти ра ју у шид ску оп шти-
ну и из гра де фа бри ку за из-
ра ду до њег де ла ци пе ла.

- Ми има мо раз ли чи тих ис-
ку ста ва у мно гим зе мља ма 
Евро пе, а са да има мо ин те-
рес да ула же мо у овом де лу 
Ср би је. Има ли смо већ је дан 
су срет са пред сед ни ком Оп-
шти не Шид, на кон че га смо се 
за ин те ре со ва ли за ово под-
руч је. Пред сед ник Оп шти не 
је био до ста за ин те ре со ван 
да нам по мог не у про на ла-
же њу обје ка та и све га оста-
лог што је по треб но за ре а-
ли зо ва ње на ше ин ве сти ци је. 
Тре нут но раз го ва ра мо и са 
Раз вој ном аген ци јом Ср би је 
ве за но за под сти ца је ко је би 
тре ба ли да до би ја мо и искре-

но се на да мо да ће мо за 20 
да на мо ћи да до не се мо ко-
нач ну од лу ку, све у за ви сно-
сти од до го во ра са Раз вој ном 
аген ци јом Ср би је - ис та као је 
Ба со Ти ци ја но, ин ве сти тор 
фир ме „Дел та Ита ли ја“.

Пре ма њи хо вим на во ди ма, 
вред ност ин ве сти ци је је из-
ме ђу че ти ри и пет ми ли о на 
евра, ко ја би се ре а ли зо ва-
ла у раз до бљу од две до три 
го ди не, са мо гућ но шћу за по-
сле ња од 150 до 250 рад ни-
ка.

- Ово је ве ли ка ствар за 
шид ску оп шти ну. 150 за по-
сле них рад ни ка на са мом 
по чет ку ни је ни ма ло ма ли 
број и ми ће мо као ло кал на 
са мо у пра ва да ти све од се бе 
да ин ве сти то ри оста ну ов де, 
да отво ре фа бри ку и да Шид 
ко нач но кре не на пред. Све 
за рад бо љег жи во та на ших 
гра ђа на и да на ша омла ди на 
оста не у Ши ду. Ја се искре но 
на дам да ће раз го во ри би ти 
по зи тив но за вр ше ни, ка ко би 
се оства ри ла ова ин ве сти ци-
ја - из ја вио је пред сед ник Оп-
шти не Шид Пре драг Ву ко вић.

М.Н.

Представницишидскеопштине
саиталијанскиминвеститорима

ИзборновогпредседникаСкупштине
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Пет да на по кон сти ту и са њу ло кал ног 
пар ла мен та, про шле сре де, 15. ју на 
одр жа на је и кон сти ту тив на сед ни ца 

Оп штин ског ве ћа у Ру ми.
На овој сед ни ци до не то је не ко ли ко 

од лу ка ве за них за про ме ну бу џет ских 
апро при ја ци ја, из ме ђу оста лог, за Спорт-
ски цен тар и упо шља ва ње од ре ђе ног бро ја 
ли ца, се зо на ца, за функ ци о ни са ње ба зе на 
у лет њем пе ри о ду. Та ко ђе, за уче шће рум-
ске оп шти не у про јек ту из град ње но вог 
бу на ра на Фи ше ро вом са ла шу, за шта је 
део сред ста ва „Во до во ду“ обез бе дио и 
По кра јин ски се кре та ри јат за по љо при вре-
ду, во до при вре ду и шу мар ство, као и 
до дат на сред ства за уче шће у про јек ту 
стам бе ног збри ња ва ња из бе гли ца, од но-
сно за ку по ви ну ку ћа са окућ ни цом.

На овој сед ни ци је од лу че но и да се 
обез бе ди 600.000 ди на ра за ку по ви ну про-
тив град них ра ке та, јер са да шњих 12 про-
тив град них ста ни ца у рум ској оп шти ни 
има ју две до че ти ри ра ке те, за ви сно од 
ста ни це, а све до ци смо по тре бе ве ћег бро-
ја, има ју ћи у ви ду ово го ди шње вре мен ске 
усло ве.

Пред сед ник рум ске оп шти не, ко ји и 
пред се да ва Оп штин ским ве ћем, Сла ђан 
Ман чић је ис та као да је реч о на мен ским 
сред стви ма за по љо при вре ду, а да се 

ишло на ову су му, ка ко би се, као ма ла 
на бав ка, што пре ре а ли зо ва ла.

На кон сти ту тив ној сед ни ци фор ми ран је 
и стру чан тим за спро во ђе ње јав ног - при-
ват ног парт нер ства са еле мен ти ма кон це-
си је за оба вља ње де лат но сти од оп штег 
ин те ре са из сво је над ле жно сти, од но сно 
по ве ра ва ња оба вља ња ли ниј ског пре во за 
пут ни ка у град ско - при град ском са о бра ћа-
ју на те ри то ри је рум ске оп шти не. Пред сед-
ник овог ти ма је Стој ша Јо ва но вић, ма стер 
ин же њер са о бра ћа ја.

Чла но ви Оп штин ског ве ћа су усво ји ли и 
из ве штај о утро шку сред ста ва од нов ча них 
ка зни из ре че них по про пи си ма о без бед но-
сти са о бра ћа ја на те ри то ри ји рум ске 
оп шти не за про шлу го ди ну, као и про грам 
за те ку ћу го ди ну.  

- У из ве шта ју за про шлу го ди ну ви ди мо 
да је при ход био не што пре ко 11 ми ли о на 
ди на ра и та сред ства су утро ше на та ко да 
је 50 од сто оти шло на пут ну ин фра струк ту-
ру, а оста так за тех нич ко опре ма ње По ли-
циј ске ста ни це, од но сно ку по ви ну ауто мо-
би ла, ра чу нар ске опре ме, кан це ла риј ског 
ма те ри ја ла. Исто на ме ра ва мо и у овој 
го ди ни, оче ки ва ни при ход је 12,5 ми ли о на 
ди на ра и то је ре ал на про јек ци ја, јер је про-
шло го ди шња би ла ви ша али ни је оства ре-
на. Та ко ђе, ове го ди не пр ви пут смо ра ди-

ли и про па ганд не ак ци је ве за не за без бед-
ност у са о бра ћа ју, али сва ка ко да је По ли-
циј ској ста ни ци у Ру ми нај ва жни ја до бра 
тех нич ка опре мље ност -  ре као је Сла ђан 
Ман чић.

При хва ћен је и пра вил ник о рас по де ли 
бу џет ских сред ста ва цр ква ма и вер ским 
за јед ни ца ма ко је де лу ју у рум ској оп шти ни 
за ову го ди ну, а су шти на из ме на је да је 
пра вил ник та ко ура ђен да се не мо ра 
ме ња ти сва ке го ди не са мо због да ту ма. 
Ове го ди не у бу џе ту рум ске оп шти не за 
ове на ме не је опре де ље но че ти ри ми ли о-
на ди на ра.

Сла ђан Ман чић је ин фор ми сао чла но-
ве Оп штин ског ве ћа да ове го ди не, 
иако му си сте ма ти за ци ја то до зво-

ља ва, не ће има ти по моћ ни ка пред сед ни ка. 
Мо же их има ти три, а про шле го ди не је био 
је дан и то за област со ци јал не по ли ти ке, 
што не зна чи да се он не ће ан га жо ва ти на 
дру ги на чин у овој ва жној обла сти.

- Ова ко је од лу че но у ци љу уште де 
бу џет ских сред ста ва. Крум Ва сев ми је у 
прет ход ном пе ри о ду био по моћ ник за ду-
жен за со ци јал на пи та ња и до бро је ра дио 
свој по сао и на то ме сам му за хва лан. Он 
ће на ста ви ти да ра ди у обла сти со ци јал них 
пи та ња, али кроз не ке дру ге ан га жма не. То 
је на ша по ли тич ка од лу ка, али и она до но-
си зна чај ну уште ду у оп штин ском бу џе ту - 
ис ти че Ман чић.

Пр ва кон сти ту тив на сед ни ца Оп штин-
ског ве ћа одр жа на је у но вој про сто ри ји 
Град ске ку ће у ко јој ће се и убу ду ће одр жа-
ва ти, а под се ти мо чла но ви Оп штин ског 
ве ћа су: Бо жа на Ста ни ми ро вић, др Јо ван 
Кром пић, Ми лен ко Се ку лић, Алек сан дар 
Бун да ло, Све то зар Ко ров, Бра не Кне же-
вић, Ива на Бо ја нић, Жив ко Стој ко вић, 
Пе ри ца Га ко вић, Сто јан Мар ко вић и Си ни-
ша Ли лић. С.Џакула

По сле сед ни це Оп штин ског ве ћа Сла ђан 
Ман чић је ин фор ми сао но ви на ре  и о 
по ста вља њу бил бор да/ЛЕД екра на на 
Град ском тр гу. 

- На јед ној од прет ход них сед ни ца 
Оп штин ског ве ћа смо до не ли  од лу ку да се 
на Град ском тр гу по ста ви ЛЕД екран, а 

ин ве сти тор је исти онај ко ји је ку пио и „Пла-
ву згра ду“ у цен тру Ру ме, од но сно фир ма 
„С&M Ин вест“. Сма трам да Ру ма за слу жу је 
да има је дан или ви ше та квих бил бор да. С 
дру ге стра не би ће мо гу ће и пла си ра ње 
ва жних оп штин ских ин фор ма ци ја пу тем 
ЛЕД екра на - ре као је Сла ђан Ман чић.

ЛЕДекраннаГрадскомтргу

КонститутивнаседницаОпштинскогвећаОпштинеРума
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СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕШИД

Новидиректори
јавнихпредузећа

Зав.д.директораЈавногпредузећазастамбенеуслугеиграђевинскоземљи
штенапериододгодинуданаименованјеАлександарЈовановић,ЈКП„Водо
вод“ћеводитиМаркоБајић,азав.д.директораЈКП„Стандард“изабранаје
СлавицаСремац

На сед ни ци ло кал ног па р ла мен та 
Оп шти не Шид, ко ја је одр жа на 
про шле сре де, 15. ју на, од бор ни-

ци су до не ли ре ше ња о име но ва њу 
вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра три јав-
на пред у зе ћа. Та ко је за в.д. ди рек то ра 
Јав ног пред у зе ћа за стам бе не услу ге и 
гра ђе вин ско зе мљи ште на пе ри од од 
го ди ну да на име но ван је Алек сан дар 
Јо ва но вић, ЈКП „Во до вод“ ће во ди ти 
Ма р ко Ба јић, а за в.д. ди рек то ра ЈКП 
„Стан дард“ иза бра на је Сла ви ца Сре-
мац.

- Као но во и ме но ва на в.д. ди рек тор ка 
ЈКП „Стан дард“ мо гу ре ћи да је ово за 
ме не ве ли ка оба ве за и од го вор ност. 
Же лим да ово пред у зе ће на ста ви успе-
шно да ра ди, ка ко је и пред ви ђе но 
на шим пла ном и про гра мом за 2016. 
го ди ну, а ак це нат ће мо ста ви ти на 
опре ма ње на шег пред у зе ћа, ка ко би 
на шим ко ри сни ци ма пру жи ли ква ли-
тет не услу ге, на обо стра но за до вољ-
ство - ис та кла је Сла ви ца Сре мац.

О пла но ви ма ЈКП „Во до вод“ го во рио 
је но ви в.д. ди рек тор Ма р ко Ба јић.

- За хва лио бих се од бор ни ци ма 
Скуп шти не оп шти не Шид и пред сед ни-
ку на ука за ном по ве ре њу. На дам се да 
ћу га оправ да ти, а за ла га ћу се да гра-
ђа ни шид ске оп шти не има ју уред но 
во до снаб де ва ње и да во да бу де бак те-
ри о ло шки и хи ги јен ски ис прав на. То 

ни је ма ли за да так, с об зи ром да су 
су ше учи ни ле сво је и до ста бу на ра има 
ограничен капацитет, али се на дам се 
да ће мо то ре гу ли са ти и да не ће би ти 
ис кљу че ња и ха ва ри ја. Пла но ви су 
вр ло скр ом ни због недостатка нов ча-
них сред ста ва и то ће нас сва ка ко за у-
ста ви ти у не ком де лу ра да ко ји је био  
пла ни ран за ову го ди ну, али нај ва жни је 
је да успе мо да обезбедимо уред но 
во до снаб де ва ње - из ја вио је Ма р ко 
Ба јић.

Пла но ве је из нео и но во и ме но ва ни 
вр ши лац ду жно сти ди рек то ра Јав ног 
пред у зе ћа за стам бе не услу ге и гра ђе-
вин ско зе мљи ште.

- Но ва функ ци ја ми зна чи пу но и 
за хва лио бих се пред сед ни ку Оп шти не 
Шид што ми је ука зао по ве ре ње. Тру-
ди ћу се у бу ду ћем пе ри о ду да то по ве-
ре ње и оправ дам и на сто ја ћу да ра дим 
на то ме, као што је и сам пред сед ник 
Оп шти не Шид Пре драг Ву ко вић и ис та-
као као при о ри тет, да ин фра струк тур-
но опре ми мо ин ду стриј ску зо ну - ис та-
као је Алек сан дар Јо ва но вић. 

На сед ни ци су усво је ни и Про грам 
за шти те, уна пре ђе ња и ко ри-
шће ња по љо при вред ног зе мљи-

шта, као и од лу ка о кон со ли до ва ном 
за вр шном ра чу ну оп шти не Шид за 
2015. го ди ну. Ка ко је за го вор ни цом 

На са мом по чет ку сед ни це, пред сед ник 
Скуп шти не Ве ли мир Ра ни са вље вић оба-
ве стио је од бор ни ке о пре стан ку од бор-
нич ких ман да та Пре дра гу Ву ко ви ћу, Зо ра-
ну Се ме но ви ћу и Ву ја ди ну Ва си ћу, са 
од бор нич ке ли сте „Алек сан дар Ву чић – 
Ср би ја по бе ђу је“. Утвр ђе ни су ман да ти 
Дра га ну Са ви ћу, Го ра ну Ко ва че ви ћу и 
Ми р ја ни Ма р ко вић са исте ли сте. 

На кра ју сед ни це Кр сто Ку реш и Ср ђан 
Ма ле ше вић да ли су остав ке на ме сто 
од бор ни ка.

Нови
одборници

Од бор ни ци су од стра не пред сед ни ка 
Скуп шти не оп шти не Шид до би ли ин фор-
ма ци ју да Де јан Бу ла то вић од са да на сту-
па са мо стал но и за сту па ис кљу чи во ин те-
ре се Зе ле не еко ло шке па р ти је – Зе ле ни. 
Исто та ко, за пред сед ни ка од бор нич ке 
гру пе Со ци ја ли стич ка па р ти ја Ср би је – 
Је дин стве на Ср би ја иза бран је Де јан 
Ло га ру шић.

Булатовић
самосталан
одборник

Заседањелокалногпарламента
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ис та кла на чел ни ца Оде ље ња за 
фи нан сиј ске по сло ве Ја дран ка Не дић, 
у кон со ли до ва ном би лан су ста ња на 
дан 31. де цем бра 2015. го ди не, утвр-
ђе на је укуп на ак ти ва у из но су од 
999.235.000 ди на ра и укуп на па си ва у 
истом из но су. Пре ма ње ним ре чи ма 
укуп ни при хо ди и при ма ња оства ре ни 
у 2015. го ди ни ве ћи су у од но су на 
2014. и из но се 99,5 од сто од пла ни ра-
них.

- Про шле го ди не смо у бу џе ту има ли 
при ход од про да је ка пи та ла Ра дио 
Ши да и из нос од 531.000 евра у ди нар-
ској про ти вред но сти је упла ћен на 
ра чун оп штин ског бу џе та. Про шлу 
бу џет ску го ди ну су ка рак те ри са ли и 
на мен ски тран сфе ри од стра не Ре пу-
бли ке, а и због ми грант ске кри зе оства-
ри ли смо сред ства и од Ко ме са ри ја та 
за из бе гли це- ис та кла је Ја дран ка 
Не дић.

Од бор ни ци су усво ји ли и про грам 
за шти те, уна пре ђе ња и ко ри шће ња 
по љо при вред ног зе мљи шта. Ка ко је 
при ли ком из ла га ња за го вор ни цом 
ис та кла ис пред Кан це ла ри је за по љо-
при вре ду Ми ли ца Ге гић, ове го ди не 
за кљу че на су 144 уго во ра о да ва њу у 
за куп зе мљи шта у др жав ној сво ји ни, од 
ко јих је шест уго во ра да то на ви ше го-
ди шњи за куп, два уго во ра од но се се на 
ко ри шће ње др жав ног зе мљи шта које је 
дато На ци о нал ном па р ку Фру шка го ра 

и Во да ма Вој во ди не у ци љу по шу мља-
ва ња, док је 136 уго во ра по про гра му 
за 2015. го ди ну по осно ву пра ва пре чег 
за ку па, од но сно та зе мља је да та сто-
ча ри ма.

- По пр ви пут ове го ди не смо би ли у 
оба ве зи да да мо у за куп и по љо при-
вред но зе мљи ште у др жав ној сво ји ни 
ко је је би ло пра во ко ри шће ња ме сних 
за јед ни ца и Оп шти не Шид. То је зах те-
ва ло до ста тру да, ан га жо ва ње ге о ме-
тра, ка ко би се утвр ди ла иден ти фи ка-
ци ја тих па р це ла - ре кла је Ми ли ца 
Ге гић.

До нет је и про грам ко ри шће ња 
сред ста ва Бу џет ског фон да за 
за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не 

сре ди не. Овим про гра мом утвр ђе ни су 
пла ни ра ни при хо ди и на чин ко ри шће-
ња сред ста ва од на кна де за уре ђе ње 
жи вот не сре ди не. Ка ко је за го вор ни-
цом из ја вио Ти хо мир Ста мен ко вић, 
руководилац Одељења за инспекцијске 
послове, ове го ди не при хо ди се оства-
ру ју на осно ву по себ не на кна де за 
за шти ту жи вот не сре ди не и де ла сред-
ста ва из 2015. го ди не, у укуп ном из но-
су од 14.450.000 ди на ра, од ко јих је 
два ми ли о на пре не то у ову го ди ну. 

На сед ни ци ло кал ног па р ла мен та 
до не та су и ре ше ња о из бо ру од бо ра 
за но р ма тив на ак та, при вре ду и за шти-
ту жи вот не сре ди не, за по љо при вре ду 
и се ло, бу џет и фи нан си је, пла ни ра ње 
и из град њу, ко му нал не де лат но сти, 
со ци јал ну по ли ти ку, од бор за здрав-
ство, обра зо ва ње и ин фор ми са ње, 
кул ту ру, спорт и омла ди ну, пред став ке 
и жал бе и од бор за са о бра ћај.

- Дру га сед ни ца у но вом са зи ву про-
те кла је у рад ној и кон струк тив ној 
ат мос фе ри. За до во љан сам ра дом и 
ми слим да ће и убу ду ће би ти та ко. 
Одр жао сам рад ни са ста нак са пред-
став ни ци ма од бор нич ких гру па где смо 
по сти гли до го вор да сед ни це скуп шти-
не бу ду ефи ка сни је и бр же. Та прак са 
на ста ви ће се и убу ду ће - ис та као је 
пред сед ник Скуп шти не оп шти не Шид 
Ве ли мир Ра ни са вље вић.

 М.Н.

За го вор ни цу је то ком сед ни це иза шао 
и пред сед ник од бор нич ке гру пе „Вре ме је 
за при стој не љу де“ Жи ван Ми рић, по ста-
вља ју ћи пи та ње за што се Оп шти на Шид 
то ком про те кле го ди не за ду жи ла 250.000 
евра за из ра ду про јект не до ку мен та ци је, 
од ко јих је са мо осам ми ли о на ди на ра 
утр о ше но за ка пи тал не про јек те.

- Има ју ћи у ви ду да је СНС има ла свог 
пред сед ни ка у прет ход ном ман да ту, 
по ста вљам пи та ње ко је до нео ту од лу ку 
и дао овла шће ње да се Оп шти на за ду жи 
за 250.000 евра за из ра ду про јект не 

до ку мен та ци је – пи тао се Ми рић за скуп-
штин ском го вор ни цом.

На кон из ла же ња за го вор ни цу од бор-
ни ка опо зи ци је, пред крај сед ни це за 
го вор ни цу је иза шао пред сед ник Оп шти-
не Шид Пре драг Ву ко вић.

- Не ма те пра во за овом го вор ни цом да 
спо ми ње те име Алек сан дра Ву чи ћа. 
Ка ко вас ни је сра мо та? Ви сте про шлост 
и не ма те то пра во с об зи ром да се не 
ви де ре зул та ти ва шег ра да у вре ме ва ше 
вла да ви не. По ка жи те нам шта сте ви то 
ура ди ли - ре као је Ву ко вић.

Наштајеутрошенкредит?

Нематеправо
заовомговорницом
даспомињетеиме
АлександраВучића.

Каковасније
срамота?Висте

прошлостинемате
топравособзиромда
сеневидерезултати
вашеградаувреме
вашевладавине.
Покажитенамшта
стевитоурадили
(ПредрагВуковић)

МаркоБајић,
директорВодовода

СлавицаСремац,
директоркаСтандарда

АлександарЈовановић,
директорСтамбеног
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Од 1. ју на на уре ђе њу Ру ме ра де 
осу ђе на ли ца из Ка зне но по прав-
ног за во да у Срем ској Ми тро ви ци. 

Реч је о осам осу ђе ни ка, а је дан од њих 
је мла ди Јо ван Гли шић ко ји има све га 22 
го ди не. 

- Зна чи ми мно го ова кво ан га жо ва ње, 
јер сти чем ра ни је пра во услов ног от пу-
ста. Та ко ђе, део вре ме на про во ди мо ван 
За во да. Кроз ова кво ан га жо ва ње мо же-
мо да се ре ха би ли ту је мо што је и је сте 
функ ци ја КП За во да. Са да одр жа ва мо 
зе ле не по вр ши не, а за по сао су нас об-
у чи ли рад ни ци „Ко му нал ца“. По сао ни-
је те жак, а по ен та је ре ха би ли та ци ја и 
ре со ци ја ли за ци ја, да се стек ну рад не 
на ви ке и да се не вра ћа мо ста рим на ви-
ка ма ка да иза ђе мо из За во да – на во ди 
Гли шић.

Алек сан дар Алим пић, управ ник Ка зне-
но по прав ног за во да Срем ска Ми тро ви-
ца ис ти че да је овај За вод пр ви у ова-
квом рад ном ан га жо ва њу осу ђе ни ка на 
уре ђе њу гра да, а му је циљ да се та кво 
ан га жо ва ње про ши ри на све срем ске оп-
шти не.

- Са да ра ди мо у Срем ској Ми тро ви ци, 
Ма чван ској Ми тро ви ци и у Ру ми, а у на-
ја ви је да тај де ло круг ра да про ши ри мо 
и на Ста ру Па зо ву. Зна чај за осу ђе на 
ли ца је да се они ре со ци ја ли зу ју и до-
би ја ју мо гућ ност бр жег на пре до ва ња у 
трет ма ну, а мо ја иде ја за све ово је да 
др жа ви по мог ну и осу ђе ни ци и да бу ду 
дру штве но ко ри сни. Ово је нај ве ћа уста-
но ва на Бал ка ну и има пре ко 2.000 осу-
ђе ни ка. На рав но, ан га жо ва ни су они ко ји 
ни су осу ђе ни за те шка кри вич на де ла, 
ко ји има ју мо гућ ност из ла ска у град или 
на ви кен де. Тре ба сва ком да ти шан су, 
али гре шке се код нас не пра шта ју. Га-
ран ту јем да гра ђа ни ма ни ка ква опа сност 

не пре ти од њих, они ра де сво је по сло ве 
и по на ша ју се као што се по на ша ју и ра-
де у Ка зне но по прав ном за во ду – ка же 
Алим пић. 

Он до да је да је реч о уго во ру о по слов-
но тех нич кој са рад њи и по хва љу је са-
рад њу са ЈП „Ко му на лац“ чи ји за по сле ни 
су об у чи ли осу ђе ни ке за по сао, а пред-
у зе ће обез бе ди ло сву по треб ну опре му.  

- За вре ме док ра де при ме њу ју се све 
од ред бе из За ко на о рад ним од но си ма. 
Они ко ји ра де су се до бро вољ но ја ви ли, 
ни ко их ни је при си ља вао, а њи хов мо тив 
је да се што пре вра те у дру штво – ука-
зу је Алек сан дар Алим пић.

Жељ ко До шен, по моћ ник ди рек то ра 

ЈП „Ко му на лац“ ис ти че да је овај уго вор 
о по слов но тех нич кој са рад њи пот пи сан 
упра во има ју ћи у ви ду по зи тив на ис ку-
ства на ан га жо ва њу осу ђе ни ка у Срем-
ској Ми тро ви ци. 

– Рад ни ци су про шли обу ку и сва ки 
дан њих осам до ла зи у Ру му. Пр во су би-
ли ан га жо ва ни на сад њи цве ћа, а са да 
на ко ше њу зе ле них по вр ши на. Усло ви 
ра да су им исти као и за на ше рад ни ке. 
До бро су се укло пи ли и ис ку ства су нам 
по зи тив на. Уго вор ва жи за ову го ди ну, а 
ве ро ват но ће мо га и про ду жи ти и раз ми-
шља мо о њи хо вом ан га жо ва њу то ком 
зи ме на чи шће њу сне га – ка же Жељ ко 
До шен. С.Џакула

КАЗНЕНОПОПРАВНИЗАВОДСРЕМСКАМИТРОВИЦА

ОсуђенициуређујуРуму

АлександарАлимпићиЖељкоДошен

ЈованГлишић
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Пр ва фа за из град ње ба зе на у Срем-
ској Ми тро ви ци приводи се крају, а 
гра ди ли ште у бли зи ни ПСЦ „Пин-

ки“ про шлог пет ка, 17. ју на по се тио је Бо-
рис Дро бац, пред сед ник Пли вач ког са ве-
за Ср би је. Уго сти ли су га гра до на чел ник 
Бра ни слав Не ди мо вић и тре нер Пли вач-
ког клу ба Срем ска Ми тро ви ца Алек сан-
дар Га ври ло вић.

Бо рис Дро бац ка же да би овај ба зен 
мо гао да бу де ве ли ки под сти цај за пли-
вач ки спорт у Срем ској Ми тро ви ци.

- Ми слим да Срем ска Ми тро ви ца са 
ова квим објек том до би ја мо гућ ност за 
ома со вље ње пли ва ња. Ба зен ко ји је у 
из град њи мо гао би да по слу жи гра ђа-
ни ма као ве ли ки под сти цај и за из ве сну 
над град њу у спорт ском жи во ту у сми слу 
пли ва ња на вр хун ском ни воу - ре као је 
Дро бац.

Алек сан дар Га ври ло вић је на по ме нуо 

да де ца са не стр пље њем оче ку ју пу-
шта ње ба зе на у функ ци ју, чи ме ће би ти 
оства рен ви ше де це ниј ски сан гра ђа на.

- Са не стр пље њем оче ку је мо за вр-
ше так ра до ва и де ца су спрем на, че ка ју 
са мо да уђу у во ду. Овај ба зен ни је сан 
са мо да на шње де це, већ свих ге не ра ци ја 
у про те клих 40 го ди на. Би ла је по треб на 
са мо чвр ста од лу ка да се ова при ча ре-
а ли зу је, за хва љу ју ћи гра до на чел ни ку – 
из ја вио је Га ври ло вић.

Бра ни слав Не ди мо вић је ре као да би у 
ју лу мо гли да се по кре ну нео п ход ни тен-
де ри за дру гу фа зу из град ње. Он ка же да 
по сао у ве зи ба зе на нима ло ни је лак, на-
ро чи то што му до пре че ти ри го ди не ни ко 
ни је ве ро вао да би та ко не што мо гло да 
се ре а ли зу је, али ка ко ка же гра до на чел-
ник, пра во за до вољ ство ће до ћи на кра ју 
ка да ће ко нач но овај спорт ски град до би-
ти ду го иш че ки ва ни ба зен. 

- Има мо још до ста по сла око ба зе на, 
на ме ра ва мо да у ју лу по кре не мо но ви 
тен дер за опре ма ње за дру гу фа зу и ако 
бу де све ка ко тре ба са аспек та про це-
ду ра, кра јем ове или по чет ком сле де ће 
го ди не има ће мо за вр шен ба зен. Пре ма 
свим ис тра жи ва њи ма ко ја су ра ђе на у 
Срем ској Ми тро ви ци, ба зен је био те ма 
број је дан са аспек та ин фра струк ту ре. 
Де це ни ја ма се ово че ка ло, али вра ти ћу 
се на 2012. го ди ну, тре ну так кад сам при-
чао о ово ме и кад ми ни ко ни је ве ро вао. 
Да кле, на ше је да ра ди мо и да оства ру-
је мо сво ја обе ћа ња. Што се ти че це ле 
при че, за и ста је мно го би ло „не вер них 
То ма“, али баш због та квих ће ми и би ти 
дра го ка да ба зен бу де за вр шен. Нај ве ће 
за до вољ ство ће ми би ти кад до ђу де ца 
из пли вач ког клу ба, из шко ла и кад од 
сеп тем бра сле де ће го ди не кре не мо са 
про гра ми ма за обу ку те де це и ми слим 
да ће мо има ти обје кат ко ји је еко ном ски 
ве о ма ис пла тив - ре као је Не ди мо вић.

Он је до дао да су обез бе ђе на фи нан-
сиј ска сред ства и за дру гу фа зу из град-
ње. 

- Уго вор је био на ви ше од 70 ми ли о-
на ди на ра, без ПДВ-а, што се ти че пр ве 
фа зе из град ње ба зе на. Дру га фа за би 
тре ба ло да вре ди око 110 ми ли о на, за 
шта су фи нан сиј ска сред ства обез бе ђе-
на. Кре ће мо у јав ну на бав ку и на дам се 
да ће све би ти ка ко тре ба – за кљу чио је 
гра до на чел ник.

АлександарЋосић

ЗАВРШАВАСЕПРВАФАЗАИЗГРАДЊЕБАЗЕНАУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Ускоротендериза
другуфазуизградње

Пре ма Не ди мо ви ће вим ре чи ма ни је 
ис кљу че но да би мо гао да се про на ђе 
ин ве сти тор ко ји би из гра дио хо тел у бли зи-
ни ба зе на, а при том је и на по ме нуо да је 
Хо тел „Срем“ до био ста тус хо те ла са три 
зве зди це.

- Пре го ва ра мо о из град њи хо те ла бли зу 
ба зе на, али оно што је но во ти че се Хо те-
ла „Срем“, ко ји је стан дар ди зо ван и до био 
је три зве зди це од стра не аген ци је ко ја 

вр ши кла си фи ка ци ју на на ци о нал ном 
ни воу. Та мо је сад функ ци о нал но пет на ест 
со ба, а Град је по ма гао у прет ход ном 
пе ри о ду. Пре го ва ра мо са јед ним ин ве сти-
то ром ка ко би се ов де у не по сред ној бли-
зи ни ба зе на из гра дио хо тел и на дам се да 
ће мо то ус пе ти да ор га ни зу је мо јер Срем-
ској Ми тро ви ци за и ста тре ба но ви хо тел 
са ба рем два де се так со ба - ре као је гра до-
на чел ник.  

Уплануихотелублизинибазена

Обилазакрадова
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Све ча ност по во дом до де ле при зна ња нај у-
спе шни јим уче ни ци ма пе ћи нач ке оп шти не, 
ву ков ци ма, ђа ци ма ге не ра ци је и уче ни ци-

ма ко ји су оства ри ли ви со ке ре зул та те на школ-
ским так ми че њи ма у 2015/2016. го ди ни, упри ли-
че на је 14. ју на у згра ди Оп шти не Пе ћин ци. 

При зна ња је уру чи ла пред сед ни ца Оп шти не 
Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки, а до де ље но је 
35 при зна ња и књи га уче сни ци ма так ми че ња, и 

33 ди пло ме Ву ков ци ма, од ко јих је 27 осно ва ца и 
шест сред њо шко ла ца. 

- Упри ли че на је све ча ност по во дом до де ле на-
гра да Ву ков ци ма, ка ко у сред њој, та ко и у основ-
ним шко лама. То је тра ди ци ја ко ју ми не гу је мо не-
ко ли ко го ди на уна зад и за и ста је ле по на гра ди ти 
уче ни ке ко ји су би ли мар љи ви, вред ни, рад ни и 
ко ји су по сти гли ова кве ре зул та те – из ја ви ла је 
пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка Ко ва-
че вић Су бо тич ки и по ру чи ла ђа ци ма да се на да 
да ће би ти успе шни и упи са ти шко ле и фа кул те-
те ко је же ле и по зва ла их да се на кон за вр ше них 
фа кул те та вра те у Пе ћин це.

При сут не је по здра ви ла и Сне жа на Га гић, на-
чел ни ца Оде ље ња за дру штве не де лат но сти. 

Је дан од на гра ђе них је Вељ ко Кр стић, уче ник 
ше стог раз ре да Основ не „Ду шан Јер ко вић Уча“ 
из Ши ма но ва ца, који  је био дру ги на окру жном 
так ми че њу из би о ло ги је. Исти успех постигла је 
и  Је ле на Тер зић из исте школе. Обоје су истакли 
да им је драго што су награђени за свој успех. 

Ова све ча ност одр жа на је под по кро ви тељ-
ством ло кал не са мо у пра ве. 

С.С.

УРУЧЕНАПРИЗНАЊАНАЈУСПЕШНИЈИМЂАЦИМА

Најбољиоднајбољих

Про гла ше ни ђа ци ге не ра ци је на те ри то ри ји 
пе ћи нач ке оп шти не за 2015/2016. го ди ну су 
Ми лош Си мић, уче ник Основ не шко ле „Сло бо-
дан Ба јић Па ја“ из Пе ћи на ца, Ире на Ма то вић из 
ОШ „Ду шан Вук са но вић Ди о ген“ из Ку пи но ва, 
Ма ти ја Жив ко вић из ОШ „Ду шан Јер ко вић Уча“ 
Ши ма нов ци, а из Сред ње тех нич ке шко ле 
„Ми лен ко Вер кић Не ша“ из Пе ћи на ца ђа ци 
ге не ра ци је су Алек сан дра Ве ли кић и Са ва Нин-
ко вић. 

Ђацигенерације

ПредседницаОпштинеДубравкаКовачевићСуботичкисанаграђенимђацима

ГОДИШЊИЦЕ

Слободарска
традиција

На спо мен обе леж ју По сав-
ског пар ти зан ског од ре да код 
Кар лов чи ћа, про шле не де ље 
је обе ле же на 74. го ди шњи ца 
осни ва ња овог од ре да и 72. 
го ди шњи ца смр ти на род ног 
хе ро ја Вла де Об ра до ви ћа - 
Ка ме ног. 

Све ча но сти су, по ред пред-
став ни ка СУБ НОР-а оп шти не 
Пе ћин ци, при су ство ва ли и Гој-
ко Смр злић, пред сед ник бо-
рач ке ор га ни за ци је из Сур чи-
на, нај ста ри ји члан пе ћи нач-
ког СУБ НОР-а де ве де сет че-
тво ро го ди шњи Жив ко Де лић, 
Вла да Об ра до вић, си но вац 
Вла де Об ра до ви ћа - Ка ме ног 
и пред став ни ци пе ћи нач ке ло-
кал не са мо у пра ве, ко ја је би-
ла и по кро ви тељ све ча но сти.

- Мо ра мо очу ва ти сло бо-
дар ску тра ди ци ју на шег на ро-
да и пре не ти је мла ђим на ра-
шта ји ма, а жр тва ко ју су на ши 
су гра ђа ни под не ли у Дру гом 
свет ском ра ту да би смо ми да-
нас мо гли да жи ви мо у сло бо-
ди ни ка да не сме би ти за бо ра-
вље на – из ја вио је том при ли-
ком за ме ник пред сед ни це Оп-
шти не Пе ћин ци Зо ран Вој кић.

Све ча ност су при год ним ре-
ци та лом уве ли ча ли основ ци 
из Кар лов чи ћа. 

ДОБРОВОЉНИ
ДАВАОЦИКРВИ

Најхуманији
људи

По во дом Свет ског да на до-
бро вољ них да ва ла ца кр ви, 
14. ју на, Цр ве ни крст Пе ћин ци 
упу тио је че стит ку до бро вољ-
ним да ва о ци ма из пе ћи нач ке 
оп шти не. У че стит ки је, из-
ме ђу оста лог, на гла ше но да 
су до бро вољ ни да ва о ци кр ви 
си гур но нај ху ма ни ји љу ди са 
ко ји ма се ова ор га ни за ци ја су-
сре ће у свом ра ду.  

- Ово је при ли ка да под се-
ти мо гра ђа не да је по треб-
но крв да ва ти до бро вољ но 
и ре дов но. Као и прет ход них 
го ди на Цр ве ни крст Пе ћин ци 
ће до де ли ти при зна ња свим 
да ва о ци ма са ко ји ма је имао 
сре ћу да са ра ђу је. На овај на-
чин још јед ном им из ра жа ва мо 
за хвал ност за ху ма ност – по-
ру чио је пред сед ник пе ћи нач-
ког Цр ве ног кр ста Во ји слав 
По по вић.

Цр ве ни крст Пе ћин ци је у 
овој го ди ни успе шно ор га ни-
зо вао пет ак ци ја до бро вољ ног 
да ва ња кр ви, на ко ји ма је крв 
да ло 157 ли ца, од то га 24 при-
пад ни це леп шег по ла и 16 ли-
ца ко ја су пр ви пут да ла крв.

У пе ћи нач кој оп шти ни је 17. ју на спро ве де-
на ак ци ја при ку пља ња ам ба ла жног от па да 
од сред ста ва за за шти ту би ља у по љо при-

вре ди, ко ју је, у са рад њи са По љо при вред ном 
струч ном слу жбом Срем ска Ми тро ви ца и Удру-
же њем во де ћих свет ских про из во ђа ча сред ста-
ва за за шти ту би ља (СЕЦ ПА), ор га ни зо ва ло 
Удру же ње по љо при вред ни ка оп шти не Пе ћин ци. 

По ре чи ма пред сед ни ка Удру же ња Ми тра Ри-
сти во је ви ћа, нај ве ће ко ли чи не ам ба ла жног от-
па да пре да ли су Ин ду стри ја ме са Ђур ђе вић и 
пред у зе ће Лу ки ко мерц, ко ји се у окви ру сво је 
де лат но сти ба ве и по љо при вред ном про из вод-
њом, а је дан од раз ло га за не што сла би ји од зив 
по љо при вред ни ка је, по Ри сти во је ви ћу, био и 
по че так же тве јеч ма због ко јег су мно ги про из во-

ђа чи то га да на би ли на њи ва ма.
- Ово је са мо по ка за тељ да на овом по љу 

мо ра још до ста да се ура ди. Пра вил но од ла га-
ње ам ба ла жног от па да чу ва жи вот ну сре ди ну, 
а здра ва жи вот на сре ди на је услов за успе шну 
по љо при вред ну про из вод њу и мо ра ће мо још до-
ста то га да ура ди мо на по ди за њу ни воа све сти 
по љо при вред них про из во ђа ча о зна ча ју пра вил-
ног од ла га ња ам ба ла же од сред ста ва за за шти-
ту би ља. До на ред не го ди не по ку ша ће мо да у 
сва ком на се љу на ше оп шти не обез бе ди мо по 
јед но са бир но ме сто, где ће по љо при вред ни ци 
мо ћи да пре да ју ам ба ла жу од мах на кон што је 
упо тре бе, јер сма тра мо да ће мо на тај на чин по-
сти ћи не у по ре ди во бо љи ефе кат – ре као је Ри-
сти во је вић.   

ПРИКУПЉАЊЕАМБАЛАЖНОГОТПАДА

Слабијиодзив
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КУЛТУРНОЛЕТОУПЕЋИНЦИМАИОВЕГОДИНЕ

Богатсадржајзасвеузрасте
Ма ни фе ста ци ја Кул тур но ле то у Пе-

ћин ци ма ове го ди не одр жа ће се од 
15. ју ла до 20. ав гу ста у окви ру ко јег 

ће, сва ког пет ка и су бо те, ста нов ни ци оп-
шти не Пе ћин ци мо ћи да ужи ва ју у бо га том 
и са др жај ном кул тур но - за бав ном про гра-
му ко ји је, под по кро ви тељ ством ло кал не 
са мо у пра ве у Пе ћин ци ма, а у ор га ни за ци ји 
Кул тур ног цен тра Пе ћин ци.

Ди рек тор КЦ Пе ћин ци Јо ван Де вр ња на-
ја вљу је ква ли тет не са др жа је при ла го ђе не 
свим уз ра сти ма.

- Кул тур ни цен тар Пе ћин ци је до ма ћин 
и по кре тач број них ма ни фе ста ци ја и ор-
га ни за тор ра да са де цом и омла ди ном у 
окви ру ра зних сек ци ја на по љу ама те ри-
зма. Упра во због то га, про шле го ди не сам 
по ку шао да на пра вим је дан пи лот про је кат 
пе ћи нач ко Кул тур но ле то, под по кро ви-
тељ ством ло кал не са мо у пра ве. Кул тур но 
ле то тра ја ло је од 24. ју ла до 22. ав гу ста, 
сва ког пет ка и су бо те ор га ни зо ва на су по 
два до га ђа ја. Про шле го ди не ову ма ни-
фе ста ци ју по че ли смо отва ра њем ре тро-
спек тив не из ло жбе Дра го љу ба Трин ди ћа, 
на шег по зна тог сли ка ра, а за крај 22. ав-
гу ста на сту пи ле су де вој чи це, уче сни це 
Ми ни – ти ни фе ста. Же ле ли смо да са др-
жа јем об у хва ти мо уз раст од пред шко ла ца 
до пен зи о не ра. Има ли смо и ху ма ни тар ну 
ак ци ју Чеп за хен ди кеп ко ју је Оп шти на по-
кре ну ла, а ми смо при хва ти ли – ре као је 

ди рек тор Кул тур ног цен тра Пе ћин ци Јо ван 
Де вр ња.  

Ове го ди не ма ни фе ста ци ја Кул тур но 
ле то тра ја ће од 15. ју ла до 20. ав гу ста, но-
ви на је то да ће се ма ни фе ста ци ја про ши-
ри ти и на се ла у пе ћи нач кој оп шти ни. 

- Од лу чи ли смо да ове го ди не, по ред Пе-
ћи на ца, кул тур не са др жа је про ши ри мо и 
на Бре стач, Ши ма нов це, До њи То вар ник, 
Кар лов чић и Ку пи но во. Про шле го ди не смо 
се фо ку си ра ли ис кљу чи во на ама тер ска 
по зо ри шта, а по ку ша ће мо да ове го ди не 
ор га ни зу је мо до ла зак бар јед ног про фе-
си о нал ног по зо ри шта. Тру ди ће мо се да се 
не по на вља мо, већ да обо га ти мо са др жај. 
Ове го ди не у Пе ћин ци ма има ће мо сва-
ки пе так про јек ци ју не ког до ма ћег фил ма 
и ми слим да ће то би ти пун по го дак. Ако 

вре ме до зво ли, све ће мо ра ди ти на отво-
ре ном про сто ру, на лет њој по зор ни ци. И 
ове го ди не по че ће мо са по став ком сли ка у 
хо лу Кул тур ног цен тра, овог пу та то ће би-
ти про дај на из ло жба и оче ку јем бар осам 
сли ка ра да ће из ла га ти сво је ра до ве. По-
сле то га има ће мо на лет њим по зор ни ца-
ма про јек ци је фил мо ва, по зо ри шне пред-
ста ве, мла де ре ци та то ре, би ће му зич ких 
са др жа ја за мла ђе, ста ри је, а де чи цу ће 
забављати клов но ви. По зи ва мо љу де, ко ји 
су за ин те ре со ва ни за кул тур не са др жа је да 
нас по се те, јер је то нај бо љи на чин да нас 
по др же да ис тра је мо и да ово по ста не тра-
ди ци о нал но де ша ва ње – по ру чу је Де вр ња. 

Крај ове ма ни фе ста ци је упот пу ни ће там-
бу ра ши при год ним кон цер том. 

С. Станетић

У окви ру Кул тур ног цен тра у Пе ћин ци-
ма функ ци о ни ше ли те рар на сек ци ја, ко ју 
по ха ђа 15 де це, углав ном основ но школ-
ског уз ра ста. Они на сту па ју на ра зним 
ма ни фе ста ци ја ма и део њих ће уче ство-
ва ти и на пе ћи нач ком Кул тур ном ле ту. 
Та ко ђе, ту је и ли ков на сек ци ја, По зо ри-
ште мла дих ама те ра из Пе ћи на ца, Удру-
же ње Цве тић и два удру же ња же на, 
Сре ми це и Ко лев ка Сре ма.

Удружењау
оквируЦентра

ЈованДеврња,председникКЦПећинци

У ор га ни за ци ји Удру же ња по љо-
при вред ни ка оп шти не Пе ћин ци 
и оп штин ске Аген ци је за раз вој 

13. ју на је одр жан са ста нак из ме ђу 
по љо при вред них про из во ђа ча са те-
ри то ри је пе ћи нач ке оп шти не и пред-
став ни ка пред у зе ћа „Пе лет па вр“, ко-
ји су по љо при вред ни ци ма по ну ди ли 
от куп же тве них оста та ка, пре све га 
пше нич не сла ме, за по тре бе про из-
вод ње про стир ки од пе ле та за сто ку 
и жи ви ну.

Ово пред у зе ће већ про из во ди 
огрев ни пе лет, а по ре чи ма из вр шног 
ди рек то ра пред у зе ћа Сен ка Злат ко-
ви ћа, спрем но је да по кре не ли ни ју 
за про из вод њу про стир ки од пше нич-

не сла ме за сто ку и жи ви ну, ко ја се 
већ ко ри сти у Евро пи.

Пред сед ник Удру же ња по љо-
при вред ни ка Ми тар Ри сти во је вић 
сма тра да ова кав на чин пла си ра ња 
же тве них оста та ка мо же да бу де ин-
те ре сан тан за по љо при вред ни ке.

- По љо при вред ни ци још увек вр ло 
че сто па ле же тве не остат ке, чи ме се 
ква ри струк ту ра зе мљи шта, а по сто-
ји и опа сност од иза зи ва ња по жа ра. 
Иде ја о про да ји же тве них оста та ка 
је ин те ре сант на, али мо ра мо да ви-
ди мо ко ли ко је ис пла ти во све то ра-
ди ти, јер би ће по треб но удру жи ва ње 
по љо при вред ни ка и ку по ви на са вре-
ме не пре се за ба ли ра ње, а по ста-

вља се и пи та ње ор га ни зо ва ња тран-
спор та. Си ро ви не на овој те ри то ри ји 
сва ка ко има у ве ли ким ко ли чи на ма 
и уко ли ко се по стиг не до го вор о ко-
рект ној от куп ној це ни, ово мо же да 
до не се до дат ни при ход на шим по-
љо при вред ни ци ма – из ја вио је Ри-
сти во је вић.

На кон дру гог са стан ка пред став-
ни ка пред у зе ћа и по љо при вред ни ка 
до го во ре но је да се сви по љо при-
вред ни ци ко ји су за ин те ре со ва ни за 
про да ју пше нич не сла ме ја ве Удру-
же њу по љо при вред ни ка пу тем те ле-
фо на 435-110 или лич но у про сто ри-
ја ма Удру же ња у Пе ћин ци ма, Ули ца 
Јо ве Не гу ше ви ћа бр. 1. 

Ва жно је да се по љо при вред ни-
ци Удру же њу ја ве пре же тве, ка ко би 
мо гла да се про ве ри упо тре ба пе сти-
ци да и ни во за ко ро вље но сти на пар-
це ли са ко је има ју на ме ру да про да ју 
пше нич ну сла му.

На са стан ку је та ко ђе кон ста то ва-
но да се ове го ди не пре ка сно по че ло 
са ор га ни зо ва њем от ку па и до го во-
ре но да „Пе лет па вр“ до сеп тем бра, 
тач ни је до по чет ка се тве пше ни це, 
при пре ми спе ци фи ка ци ју пе сти ци да 
ко ји ма је до зво ље но тре ти ра ти пше-
ни цу, а да пше нич на сла ма и да ље 
ис пу ња ва фи то са ни тар не усло ве за 
ко ри шће ње у да љем про це су про из-
вод ње. 

УДРУЖЕЊЕПОЉОПРИВРЕДНИКА

Откуппшеничнесламе
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На дру гој сед ни ци Оп штин ског ве ћа Оп шти-
не Шид у но вом са зи ву, ко ја је одр жа на 
про шлог пет ка, 17. ју на, већ ни ци су раз ма-

тра ли 16 та ча ка днев ног ре да. Из ме ђу оста лих, 
раз ма тра ни су из ве шта ји о ра ду Оп штин ске упра-
ве, Цен тра за со ци јал ни рад за про шлу го ди ну, 
као и из ве шта ји о ра ду ме сних за јед ни ца Ер де-
вик, Ку ку јев ци, Ја ме на и Мо ло вин. 

Та ко ђе, утвр ђе ни су пред ло зи од лу ке о окон-
ча њу по ступ ка ли кви да ци је Јав ног пред у зе ћа 
„Спорт ски цен тар“ Шид у ли кви да ци ји, рас по де-
ле ли кви да ци о ног остат ка и од лу ке о очу ва њу 
по слов них књи га и до ку ме на та при вред ног дру-
штва, ко је је пре ста ло ли кви да ци јом. 

Ка ко је по за вр шет ку сед ни це на кон фе рен ци-
ји за но ви на ре ис та као пред сед ник Оп шти не Шид 
Пре драг Ву ко вић, Оп штин ска упра ва у на ред ном 
пе ри о ду мо ра би ти ефи ка сни ја и бр жа, ка ко би 
гра ђа ни шид ске оп шти не би ли за до вољ ни пру же-
ним услу га ма.

- Оп штин ска упра ва мо ра би ти ефи ка сни ја и 
бр же и све од лу ке ко је су на овој сед ни ци до не те, 
до не те су у ин те ре су гра ђа на, јер они мо ра ју увек 
да бу ду на пр вом ме сту. За то све мо ра ефи ка сни-
је и бр же да се ре ша ва, јер гра ђа ни као ни Шид, 
не ма ју ви ше вре ме на за че ка ње. Мо ра мо ви ше и 
бо ље да ра ди мо и те жак по сао нас че ка, ка ко би 
нам сви ма би ло бо ље - ис та као је Ву ко вић.

Чла но ви Ве ћа усво ји ли су и не ко ли ко зах те ва 
удру же ња за до де лу сред ста ва.

- То су ра зна удру же ња ин ва ли да и де це са 
смет ња ма у раз во ју. Они мо ра ју од не че га да жи-
ве и не ма ју вре ме на да че ка ју. У пи та њу су ли ца 
ко ја па те од ра зних бо ле сти и њи ма су та сред-
ства за њи хов оп ста нак ја ко бит на. На ма ће увек 
на пр вом ме сту би ти гра ђа ни и њи хо ви ин те ре си 
и пре ма то ме ће мо се при ла го ђа ва ти и та ква по-
ли ти ка ће се од са да во ди ти у Оп шти ни Шид - ре-
као је на кра ју Пре драг Ву ко вић.

М.Н.

ОПШТИНСКОВЕЋЕШИД

Ефикаснијауправа

ПредседавајућиОпштинскимвећем

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Семинар
вероучитеља

Про шле су бо те, 18. ју на у 
Срп ском до му у Срем ској 
Ми тро ви ци одр жан је се ми нар 
вер ске на ста ве за ве ро у чи те ље 
свих ве ро и спо ве сти у ор га ни за-
ци ји Ми ни стар ства про све те.

До цент при Пра во слав ном 
бо го слов ском фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду Ср бо љуб 
Уби па ри по вић ре као је да овај 
су срет, у гра ду ка кав је Срем ска 
Ми тро ви ца, јед на од не ка да-
шњих пре сто ни ца Рим ског цар-
ства, ве о ма зна ча јан да би се 
схва ти ла по тре ба ме ђу соб ног 
по што ва ња и ува жа ва ња. Исто-
вре ме но, пре ма ре чи ма Уби па-
ри по ви ћа, ова кав се ми нар има 
за циљ уна пре ђи ва ње вер ске 
на ста ве у Ср би ји. У пи та њу је 
су срет ве ро у чи те ља цр кви пра-
во слав не и ка то лич ке кон фе си-
је, као и про те стант ске за јед ни-
це, што је пре ма ње го вим ре чи-
ма још је дан по ка за тељ да 
ме ђу соб ни од но си из ме ђу ових 
за јед ни ца вид но на пре ду ју.

А.Ћ.

Пред сед ник Оп шти не Шид Пре-
драг Ву ко вић у по не де љак, 
20. ју на при ре дио је при јем 

за нај у спе шни је уче ни ке шид ских 
основ них и сред њих шко ла. При јем 
је ор га ни зо ван у са ли Скуп шти не 
оп шти не Шид, а све при сут не ђа ке 
као и њи хо ве на став ни ке и ди рек-
то ре шко ла по здра ви ла је Гор да на 
Ле ро, про свет ни ин спек тор, ко ја је 
нај бо љи ма уру чи ла при зна ња и на-
гра де. Пре драг Ву ко вић је ис та као 
да је по но сан на успе хе ко је су ови 
уче ни ци оства ри ли и по же лео им 
све нај бо ље у да љем шко ло ва њу.

- Че сти там вам на по стиг ну-
тим ре зул та ти ма то ком прет ход не 
школ ске го ди не, сви тре ба да бу де-
те по но сни на сво је зна ње - ре као 
је Ву ко вић.

На гра де и при год ни по кло ни до-
де ље ни су уче ни ци ма из Основ не 
шко ле „Бран ко Ра ди че вић“: Ми ни 
Ше ре мет, ко ја је ђак ге не ра ци је, Ма-
ри ји Ми ле у снић, Ана ста си ји Огри-
зо вић, Та ма ри Бо ро је вић, Ива ни 
Бо за ло, Уро шу Ра ди вој ши ћу и Јо ва-
ну Кра си ћу. Из ОШ „Срем ски фронт“ 

на гра ђе ни су: Ана Бун тић (ђак ге не-
ра ци је), Ср ђан Кон стан ти но вић, Бо-
ја на Чи змић, Ми лан Мар ја но вић и 
Ми хај ло Влчек. Нај бо љи ђа ци ОШ 
„Фи лип Ви шњић“ из Мо ро ви ћа су: 
ђак ге не ра ци је Дра ган Ра ђе вић и 
Ми ла на Је шић, Јо ван Сто ја ко вић 
и Ми ли ца Ђу рић. Из ОШ „Са ва Шу-
ма но вић“ из Ер де ви ка на гра ђе на је 
Ана ста си ја Ђор ђе вић (ђак ге не ра-
ци је) и Ми хај ло Дре зга, док је нај бо-
ља уче ни ца Му зич ке шко ле „Фи лип 
Ви шњић“ Иси до ра Сто ја ко вић, ко ја 
је ујед но и ђак ге не ра ци је ове шко-
ле. Из ОШ „Вук Ка ра џић” из Ада-
ше ва ца ђак ге не ра ци је је Ви о ле та 
Ска ка вац, а на гра ђе ни су и уче ни ци 
Све тла на Ла лић и Еми ли ја Ђа ча-
нин. Ис пред Гим на зи је „Са ва Шу ма-
но вић“ на гра ђе ни су Сла ђан Је лић, 
ко ји је ђак ге не ра ци је, као и Со фи ја 
Би бић, Ни ко ле та Ска ка вац, Јо ван 
Сан дић и Та ма ра Ле шић. На гра де 
су до би ли и нај бо љи уче ни ци Сред-
ње тех нич ке шко ле „Ни ко ла Те сла“ 
Ан дри ја на Мар ко вић (ђак ге не ра ци-
је), Рад ми ла Ђи лас и На та ша Тр-
зин. М.Н.

ШИД

Пријемзанајбољеученике

Уручењепризнања
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РУМСКОГРОБЉЕ

Обновљенспоменик
породициРистер

На Град ском гро бљу у Ру ми (у ста ром 
ка то лич ком де лу) ре ста у ри ран је спо ме ник 
Кар лу Ри сте ру. По ро ди ца Ри стер је по зна та 
не мач ка по ро ди ца ко ја је жи ве ла у Ру ми, а 
упра во је Карл са по ро ди цом до шао у Ру му 
1828. го ди не.

Карл Ри стер је ро ђен 1798. го ди не у 
Не мач кој. Чла но ви по ро ди це Ри стер су би ли 
ме ђу нај у глед ни јим љу ди ма у Ру ми и Сре му 
и оста ви ли су ве ли ки траг у при вред ном и 
кул тур ном жи во ту ове сре ди не.

Је дан од по то ма ка, Фер ди нанд био је гра-
до на чел ник Ру ме и пр ви не мач ки по сла ник у 
хр ват ском Са бо ру у пе ри о ду од 1906. до 
1911. го ди не, ка да и уми ре, а ње гов спо ме-
ник се, та ко ђе, на ла зи на Ка то лич ком гро-
бљу. И он је пре не ко ли ко го ди на об но вљен, 
о че му су на ше но ви не пи са ле.

Спо ме ник по ро ди ци Ри стер је об но вљен и 
фи нан си ран на ини ци ја ти ву по том ка ове 
по ро ди це, Ду ша на Ри сте ра ко ји жи ви у 
За гре бу и ко ји је и при су ство вао ми си на 
рум ском гро бљу, а све у ор га ни за ци ји Дру-
штва срп ско - не мач ке са рад ње из Срем ске 
Ми тро ви це, чи ји је пред сед ник Јо ви ца Сте-
вић.

Ђор ђе Бо шко вић, исто ри чар ка же да је за 
њих у За ви чај ном му зе ју ово зна ча јан до га-
ђај, јер је реч о об на вља њу спо ме ни ка осни-
ва чу рум ске по ро ди це Ри стер - Кар лу, а зна-
ча јан је и ње гов син Фер ди нанд, гра до на чел-
ник Ру ме.

- Ова по ро ди ца је зна чај на за Ру му и бр зо 
су сте кли углед, а нај зна чај ни ји је Карл. 
Имао је ку ћу у цен тру, пи ва ру ко ја и да ље 
по сто ји у Ули ци Ав гу ста Це сар ца - не ка да 
Млин „Сло га“, а у Про ле тер ској је би ло пар-
но ку па ти ло, са да је та ку ћа ре но ви ра на, то 
је њи хо во ар хи тек тон ско при су ство у на шем 
гра ду. За ни мљи во је да се 1848. го ди не, у 
вре ме  срп ског на род ног по кре та, он на ла зио 
на че лу Окру жног од бо ра тог по кре та што је 
био је ди ни слу чај са рад ње Ср ба и Не ма ца. 
Они су би ли углед ни при вред ни ци и до ста су 
ула га ли и у дру штве ни жи вот Ру ме. Да нас у 
Ру ми не ма по то ма ка ове по ро ди це - ка же 
Бо шко вић.

Ду шан Ри стер је про шле го ди не по чео да 
ис тра жу је исто ри ју сво је по ро ди це, упра во 
по чев ши ис тра жи ва ње из Ру ме где по сто је 
два спо ме ни ка чла но ви ма ње го ве по ро ди це 
на ка то лич ком гро бљу. 

- Ме не је ин те ре со ва ло ода кле смо до шли, 
те сам по чео ово ис тра жи ва ње и та ко утвр-
дио да су ми ко ре ни ипак не мач ки, а не 
хр ват ски, јер су мо ји пре ци про ме ни ли на чин 
пи са ња на шег пре зи ме на - ка же Ду шан 
Ри стер. С.Џ.

САЈАМЗАПОШЉАВАЊАУРУМИ

Тражисе300радника

Са јам за по шља ва ња, у ор га ни за ци ји 
На ци о нал не слу жбе за за по шља-
ва ње и ло кал не са мо у пра ве одр-

жан је 16. ју на у рум ској Ха ли спор то ва, уз 
ве ли ко ин те ре со ва ње ка ко по сло да ва ца, 
та ко и не за по сле них ли ца. 

Сво је штан до ве на сај му је има ло 20 
ком па ни ја ко је по слу ју на те ри то ри ји рум-
ске  оп шти не , а оне су из ра зи ле по тре бу 
за за по шља ва ње око 300 рад ни ка. Нај-
тра же ни ји су би ли ин же ње ри ма шин ства, 
ин фор ма ти ча ри, трак то ри сти, за ва ри ва-
чи, мон та же ри, ши ва чи, па ке ри, кро ја чи, 
елек тро мон те ри.... Нај ви ше рад ни ка тра-
жи ла је фран цу ска ком па ни ја „Ха чин сон“ 
- 100 и то про из вод не рад ни ке тех нич ке 
стру ке и сред ње струл не спре ме, као и 
ин же ње ре, по том „Хелт кер Ју роп“ ко ја је 
ис ка за ла по тре бу за 50 рад ни ка - углав-
ном ши ва ча, па ке ра и кро ја ча, те „Ка блекс“ 
- 40 рад ни ка без об зи ра на обра зо ва ње и 
рад но ис ку ство.

Под се ти мо, у рум ској оп шти ни је тре-
нут но на еви ден ци ји НСЗ 5.537 не за по-
сле них ли ца, од че га 28 од сто има за вр-
ше ну са мо основ ну шко лу, а упра во ве ли-
ки број ком па ни ја не же ли да за по сли 
рад ни ке са мо са за вр ше ном основ ном 
шко лом. 

Пред став ни ци ма фир ми, НСЗ и не за по-
сле ни ма ко ји су до шли да се ин фор ми шу 
о рад ним ме сти ма обра ти ла се пр во 
Ма ри ја Стој че вић, за ме ни ца пред сед ни ка 
рум ске оп шти не ко ја је ис та кла да је отва-
ра њем но вих фа бри ка у прет ход ном 
пе ри о ду на пра вљен ве ли ки ис ко рак у 
сма ње њу бро ја не за по сле них. 

- Са истом ин ве сти ци о ном по ли ти ком 
на ста ви ће се и у бу дућ но сти. Тру ди ће мо 
се да у рум ску оп шти ну до ве де мо још 
ве ћи број ин ве сти то ра, ко ји ће отво ри ти 
но ва рад на ме ста и за по сли ти гра ђа не. 
На до бром смо пу ту и за го ди ну да на смо 
са еви ден ци је НСЗ за по сли ли 1.400 љу ди 
- по ру чи ла је Ма ри ја Стој че вић.

Са јам у Ру ми, тре ћи по ре ду ове го ди не 
у Сре му, све ча но је отво рио ди рек тор 
На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње 
Зо ран Мар ти но вић ко ји је не за по сле ним 
ли ци ма по же лео бр зо за по сле ње, а ком-

па ни ја ма но во про ши ре ње про из вод них 
по го на. 

- За хва лио бих се ло кал ној са мо у пра ви 
на са рад њи и мо рам ис та ћи да је при-
вред ни успон рум ске оп шти не пред у слов 
за успе шан Са јам за по шља ва ња, ка кав 
је, ве ру јем, баш овај у Ру ми - ре као је 
Зо ран Мар ти но вић.

Основ ни мо тив одр жа ва ња Сај ма за по-
шља ва ња је ди рек тан су срет по сло да ва-
ца и не за по сле них ли ца, ука за ла је Ма ри-
ја на Гра бић, ди рек тор ка НСЗ - Фи ли ја ла 
Срем ска Ми тро ви ца.

Она до да је да је ово нај лак ши на чин да 
не за по сле на ли ца до ђу у кон такт са 
по сло дав цем, али и стек ну увид у по тра-
жњу на тр жи шту ра да.

На Сај му за по шља ва ња раз го ва ра ли 
смо са три де се то го ди шњим Са шом Ром-
че ви ћем, ма шин ским тех ни ча рем ко ји је 
до шао у по тра зи за по слом.

- Ра дио сам до са да на ви ше ме ста у 
Но вом Са ду. Ви дим да ви ше фир ми тра-
же ма шин ске тех ни ча ре и ја ви ћу се у 
Ми тас, Ха чин сон и Ал бон. Ви де ћу шта ће 
би ти, те шко је да нас до ћи до по сла, а ја 
сам са да без по сла око два ме се ца - 
ре као је Са ша.

Да ни је ла Ву ји сић, ди рек тор ка људ ских 
ре сур са у фир ми „Хелт кер“ (про из-
вод ња ме мо риј ске пе не) ко ја је отво-

ре на на Ви дов дан про шле го ди не ка же:
- Ми има мо тре нут но 250 рад ни ка. У 

Ру му смо и до шли за то што има то на сле-
ђе у тек стил ној ин ду стри ји, па смо и за по-
сли ли љу де са ис ку ством, али се по ка за-
ло да се ни је ода зва ло љу ди ко ли ко је 
на ма по треб но. За то же ли мо но ве мла де 
љу де ко је ће мо об у чи ти, али на рав но и 
оне ко ји има ју ис ку ство. Обу ка ће се ор га-
ни зо ва ти, а ко се по ка же као до бар за по-
сли ће мо га, без об зи ра на ис ку ство, го ди-
не ста ро сти, обра зо ва ње. Ми отва ра мо 
још јед ну фа бри ку та ко да ће нам тре ба ти 
ја ко ве ли ки број љу ди раз ли чи тих про фи-
ла. За то ће мо узи ма ти све при ја ве, уне ће-
мо их у ба зу по да та ка и ако се за тим 
љу ди ма ука же по тре ба, ми ће мо их зва ти, 
али за то нам и тре ба ју што пре ци зни је 
би о гра фи је и по да ци. С.Џакула

ГужванаСајмузапошљавања
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У Сре му је све ви ше 
успе шних по вр та ра 
ко ји се ба ве про из вод-

њом по вр ћа у за тво ре ном. И 
по ред то га што та кав вид 
про из вод ње из и ску је ве ли ка 
ула га ња, сва ко днев ни труд и 
рад, и мно га од ри ца ња, не ки 
од успе шних по вр та ра из 
Сре ма, у пла сте нич кој про-
из вод њи ви де сво је основ но 
за ни ма ње. Ка жу од тог по сла 
да нас мо же да се жи ви, ипак 
не спо ре да би им по моћ 
др жа ве у ви ду од ре ђе них 
суб вен ци ја би ла од ве ли ке 
по мо ћи.

Јед на од успе шних по ро-
ди ца из шид ске оп шти не, 
ко ја се већ де сет го ди на 
ба ви по вр тар ском пла сте-
нич ком про из вод њом, је и 
по ро ди ца Мор из Ку ку је ва ца. 
Кре ну ли су од јед ног ма лог 
пла сте ни ка, а да нас има ју 
два, је дан ма њи и је дан 
ве ћи, у ко ји ма уз га ја ју по вр-
тар ске кул ту ре.

- Имао сам же љу да ми 
по вр тар ство бу де основ но 
за ни ма ње. Пре не го што сам 
од лу чио ти ме да се ба вим, 
рас пи ти вао сам се о по вр-
тар ству, с об зи ром да ни сам 
ни шта знао о то ме. По ла ко 

сам учио и уса вр ша вао се, 
али учим и дан да нас и још 
увек ни сам уса вр шио сво је 
зна ње, али тај по сао за и ста 
во лим - ка же Сте ван Мор из 
Ку ку је ва ца.

А као и сва ки дру ги по че-
так и ње гов је био те жак.

- Кре нуо сам са соп стве-
ним сред стви ма. Био сам 
си гу ран да ја то мо гу, иако 
зе мље ни сам имао пу но. 
На пра вио сам ма ли пла сте-
ник и пр ве це ви за ње га сам 
до био од при ја те ља. Ка сни је 
сам сам ку пио це ви ка ко би 
на пра вио и дру ги ма њи пла-
сте ник. За ве ли ки пла сте ник, 
отац је про дао ју тро зе мље и 
та сред ства сам уло жио у 
ње го ву из град њу. Да нас одр-
жа вам два пла сте ни ка на 
се дам ари за гре ја ног про сто-
ра. У оба пла сте ни ка имам 
цен трал но гре ја ње на сла му, 
ка ко би биљ ка ма обез бе дио 
аде кват не усло ве за раст и 
раз вој - на во ди Сте ва.

Ка ко би из ни кло ква ли тет-
но по вр ће, по треб но је сва-
ко днев но бо ра ви ти у пла сте-
ни ку. У по сао је укљу чио и 
су пру гу Еви цу, та ко да обо је 
сва ко днев но оби ла зе пла-
сте ник, про ве ра ва ју да ли 

има ин се ка та, не ких жи во ти-
ња ко ји би мо гли на пра ви ти 
евен ту ал ну ште ту. Сво је 
про из во де про да ју на пи ја ци 
али и ис пред ку ће.

- На ша ку ћа се на ла зи на 
иде ал ном ме сту на пу ту ко ји 
во ди за Но ви Сад, та ко да 
ку па ца увек има. У бли зи ни 
су нам Ер де вик, Љу ба и Бин-
гу ла и че сто нам ме шта ни 
тих се ла до ђу по по вр ће. 
Ква ли тет је ја ко ва жан и увек 
се тру ди мо да бу де мо ко рект-
ни. У ма лом пла сте ни ку га јим 
па при ку и њу са дим са мо да 
бих је по кла њао куп ци ма. 
Љу ди да нас во ле да до би ју и 
иако је у по чет ку па при ка 
до ста ску па, ни је ми про блем 
да оно ме ко ку пи два, три 
ки ло гра ма па ра дај за, по кло-
ним и јед ну па при чи цу - на во-
ди по вр тар из Ку ку је ва ца.

Ка ко ка же, од пла сте нич ке 
про из вод ње мо же се за ра-
ди ти ви ше нов ца на овој 
ма лој по вр ши ни, не го што би 
имао ко ри сти са ју тром ку ку-
ру за. Ипак сма тра да би 
ис пла ти вост би ла ве ћа уко-
ли ко би имао још је дан пла-
сте ник. До та да мо ра ће и 

да ље да се ба ви до дат ним 
по слом ка ко би из др жа вао 
по ро ди цу. А да би до про ши-
ре ња до шло, ка ко ка же, 
по моћ др жа ве би му ите ка ко 
до бро до шла.

- За про ши ре ње про из вод-
ње, не до ста ју ми сред ства 
ка ко би по ди гао још је дан 
пла сте ник. Та да би се 
ис кљу чи во ба вио по вр тар-
ством, стал но био код ку ће 
са сво јом по ро ди цом и ра дио 
по сао ко ји за и ста во лим. До 
са да ни сам кон ку ри сао ни на 
јед ном кон кур су за суб вен-
ци је, али сам са да по чео да 
пра тим ак ту ел не кон кур се 
по кра јин ских се кре та ри ја та. 
По ку ша ћу кон ку ри са ти за 
сред ства код не ких од њих и 
искре но се на дам да ћу ус пе-
ти до би ти не ка до дат на 
сред ства, ко ја би ми пу но 
зна чи ла. По ред још јед ног 
пла сте ни ка, же ља ми је да 
се у ско ри је вре ме поч нем 
ба ви ти и уз го јом сак сиј ског 
цве ћа и већ имам не ке иде је 
ко је ћу на дам се, ус пе ти ре а-
ли зо ва ти - ка же на кра ју Сте-
ван Мор.

М.Н.

Аген ци ја за ру рал ни раз вој 
Срем ске Ми тро ви це, про шле 
го ди не је да ва ла под сти ца је 
по љо при вред ним га здин стви-
ма за на бав ку опре ме за 
биљ ну про из вод њу у за шти-
ће ном про сто ру и укуп на 
сред ства за те на ме не из но-
си ла су 1.500.000 ди на ра. 
Нај ви ше су се за сред ства 
ја вља ли но си о ци по љо при-
вред них га здин ста ва из 
ма чван ских се ла ко ја те ри то-
ри јал но при па да ју Гра ду 
Срем ска Ми тро ви ца. Под сти-
ца ји су до де љи ва ни и за 

на бав ку опре ме за на вод ња-
ва ње у укуп ном из но су од 
2.000.000 ди на ра, где су се 
та ко ђе ја вља ли нај ви ше 
по љо при вред ни ци из Ма чве. 
Ове го ди не по љо при вред ним 
про из во ђа чи ма ко ји се ба ве 
по вр тар ством, сто је на рас по-
ла га њу суб вен ци је ко је да је 
Ре пу бли ка Ср би ја пре ко 
Ми ни стар ства по љо при вре де 
и за шти те жи вот не сре ди не и 
АП Вој во ди не, пре ко По кра-
јин ског се кре та ри ја та за 
по љо при вре ду, во до при вре ду 
и за шти ту жи вот не сре ди не.

Подстицаји
запроизводњу

Умаломпластеникугајимпаприкуињу
садимсамодабихјепоклањаокупцима.
Људи данас воле да добију и иако је у
почеткупаприкадостаскупа,нијемипро
блемдаономекокупидва,трикилогра
мапарадајза,поклонимиједнупапричи
цу,наводиСтеванМор

Радсеисплати
КУКУЈЕВЦИ:ПОРОДИЦАМОРБАВИСЕПЛАСТЕНИЧКОМПРОИЗВОДЊОМ

ЕвицаиСтеванМор
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Тра ди ци о нал на ма ни-
фе ста ци ја Дан по ља 
стр них жи та и хер би-

цид них огле да, одр жа на је 
14. ју на на оглед ним по љи-
ма По љо при вред на струч не 
слу жбе у Ру ми.

Ова ма ни фе ста ци ја, као 
и ра ни јих го ди на, оку пи ла је 
ве ли ки број по љо при вред-
ни ка, али и пред став ни ка 
ин сти ту та и про из во ђа ча хе-
миј ских сред ста ва ко ја се ко-
ри сте у по љо при вре ди, а све 
у ци љу да се кроз кон крет не 
ре зул та те на оглед ним по-
љи ма пру же но ва зна ња и 
по ве ћа про из вод ња, у овом 
слу ча ју, стр них жи та.

Хер би цид ни огле ди су по-
ста вље ни на пет основ них 
ра тар ских кул ту ра: пше ни-
ци, ку ку ру зу, со ји, сун цо кре-
ту и ше ћер ној ре пи. 

- На овим огле ди ма су ис-
пи та не раз ли чи те ком би на-
ци је ак тив них ма те ри ја, од-
но сно пре па ра та и њи хо во 
деј ство на ко ро ве. Ка да је 
реч о огле ди ма стр них жи та, 
ове го ди не има мо 28 сор ти, 
нај ви ше је реч о пше ни ци, 
али има и три ти ка ла, јеч ма, 
ов са и ра жи. Про из во ђа чи 
мо гу на оглед ним пар це ла-

ма да ви де ка ко из гле да ју те 
сор те, да се упо зна ју са не-
ким но вим, те да им се та ко 
по мог не у из бо ру сор те за 
пред сто је ћу се тву - ис ти че 
Го ран Дроб њак, са ве то да-
вац По љо при вред не струч-
не слу жбе у Ру ми.

Он до да је да је ово при-
ли ка и да по љо при вред ни 
про из во ђа чи ме ђу соб но раз-
ме не ис ку ства, као и да до-
би ју са ве те од пред став ни ка 
се мен ских и хе миј ских ку ћа. 

- Све ве ћи број по љо при-
вред них про из во ђа ча схва та 
зна чај ана ли зе зе мљи шта, а 
ја бих под се тио да се на под-
руч ју рум ске оп шти не во ди 
ак ци ја бес плат не ана ли зе 
зе мљи шта - ре као је Го ран 
Дроб њак.

Јо ван Ма тић, по љо при-
вред ник из Вог ња, ре дов-
но до ла зи на ове ма ни фе-
ста ци је По љо при вред не 
струч не слу жбе. Ба ви се 
ра тар ством, по вр тар ством 
и сто чар ством. Има 24 ју тра 
сво је и че тр де се так ју та ра 
зе мље у за ку пу, а про из во-
ди пше ни цу, ку ку руз и со ју за 
соп стве ну сто чар ску про из-
вод њу.

- Зна че нам ови Да ни по-

ља да ви ди мо ка ко су хер-
би ци ди ути ца ли у ова квим 
ки шним и до ста хлад ним 
усло ви ма. Ки ше ни су до зво-
ља ва ле да од ра ди мо ка ко 
тре ба за шти ту од ко ро ва. 
Хер би ци ди су опа сни што 
се ти че упо тре бе и за то смо 
ов де да ви ди мо ка ко се упо-
тре бља ва ју. Ове го ди не ће 
ма ло бо ле сти сма њи ти при-
но се пше ни це, а ја оче ку јем 
со ли дан при нос од 30 до 40 
ме та ра по ју тру - ка же Ма-
тић.

Ра до ван Ли лић из Бу-
ђа но ва ца ис ти че да су 
Да ни по ља увек до бри 

да се стек ну но ва зна ња.
- Ра дио сам до ста при хра-

не, био сам не што скеп ти чан 
ка да је ана ли за зе мљи шта у 
пи та њу, та ко да ми је жи то 
до ста по ле гло. Са да ви дим 
да се ипак мо ра по што ва-
ти реч струч ња ка. Ја се ис-
кљу чи во ба вим ра тар ством 
и то со јом. Имам 40 хек та ра 
и још то ли ко у за ку пу. Про-
блем је це на со је, ис па да да 
је аме рич ка мо ди фи ко ва на 
со ја ску пља од на ше, а за-
што је та ко не знам - ка же 
Ра до ван Ли лић.

С.Џакула

ДАНИПОЉАУРУМИ

Болестићесмањити
приноспшенице

УчеснициДанапоља

Оваманифестацијаокупилајевеликибројпољопривредника,
алиипредставникаинститутаипроизвођача хемијских сред
става,асвеуциљудасекрозконкретнерезултатенаогледним
пољимапруженовазнањаиповећапроизводња

БОЛЕСТГОВЕДА

Стањепод
контролом

По во дом ре ги стро ва ног ви ру-
сног обо ље ња „но ду лар ни дер-
ма ти тис“ тзв. бо лест кр га ве 
ко же код го ве да, Вла да Ре пу-
бли ке Ср би је оба ве шта ва гра-
ђа не да се ви рус не пре но си на 
љу де и да не ма раз ло га за 
за бри ну тост, као и да је на док-
на да ште те за пр ве ре ги стро ва-
не слу ча је ве већ по че ла. 

Апе лу је мо на вла сни ке го ве-
да ко ји при ме те не ке од симп то-
ма бо ле сти – чво ри ћи ко ји се 
пре тва ра ју у кра сте или ра не на 
ко жи, оти ца ње но гу, ка шаљ, 
обил но цу ре ње из но са, из лу чи-
ва ње пљу вач ке, су зе ње очи ју, 
ин фек ци ја ока и гро зни ца - да 
се оба ве зно ја ве свом ве те ри-
на ру. Обо ле ла жи во ти ња је 
ис цр пље на, од би ја да је де и 
гу би на те жи ни. 

Но ду лар ни дер ма ти тис се у 
Ср би ји по ја вио код го ве да 
по што је прет ход но ре ги стро-
ван у Бу гар ској и Ма ке до ни ји. 
Бу ду ћи да је ре ги стро ван ма ли 
број слу ча је ва обо ле лих го ве да 
и да је под пу ном ве те ри нар-
ском и са ни тар ном кон тро лом, 
Вла да Ср би је апе лу је на гра ђа-
не да не под ле жу не про ве ре-
ним ин фор ма ци ја ма, већ да за 
сва ку не до у ми цу кон так ти ра ју 
над ле жне ин сти ту ци је. 

ДОМЗДРАВЉАШИД

Донација
Ор га ни за ци ја Ва ха ин тер на-

ци о нал уз по др шку УН ХЦР-а 
уру чи ла је 15. ју на ме ди цин ску 
опре му До му здра вља у Ши ду. 
До на ци ја се са сто ја ла од ЕКГ 
апа ра та и де фи бри ла то ра са 
мо ни то ром, ко ји ће у ве ли кој 
ме ри олак ша ти рад ле ка ра у 
збри ња ва њу ло кал ног ста нов-
ни штва. Ова ор га ни за ци ја је 
при сут на у Ср би ји од сеп тем-
бра про шле го ди не, са по чет-
ком ми грант ске кри зе. Пру жи ла 
је ме ди цин ску не гу за ви ше од 
24.000 ми гра на та ко ји су про ла-
зи ли кроз Ср би ју. Од ја ну а ра 
2016. го ди не из вр шни је парт-
нер УН ХЦР-а за пру жа ње ме ди-
цин ске по мо ћи из бе гли ца ма и 
тра жи о ци ма ази ла у Ши ду и 
Ди ми тров гра ду. 
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Ми ро Га вран је не са мо 
нај плод ни ји хр ват ски 
драм ски пи сац, не го 

спа да у сам свет ски врх. 
Је ди ни жи ви пи сац по ко ме 
се зо ве по зо ри шни фе сти вал 
у Пра гу – Га вран фест, бо ра-
вио је у Срем ској Ми тро ви ци, 
где је при су ство вао пре ми је-
ри свог ко ма да Љу ба ви Џор
џа Ва шинг то на у По зо ри шту 
До бри ца Ми лу ти но вић. Том 
при ли ком о ње го вим ути сци-
ма ко је је по нео из Сре ма и 
још по не чем, по раз го ва ра ли 
смо за М но ви не.

МНОВИНЕ:КаквисуВам
утисци након одгледане
премијере у извођењу
митровачкихглумицаЈеле
неЈанковићиДушицеАној
чић?

МИРО ГАВРАН: Ми слим 
да је ле по из ре жи ра но, 
на пра вље на је јед на ин тим на 
пред ста ва. Тај текст но си ја ке 
емо ци је и сна жну при чу. 
Во лим ка да ре ди те љи и глум-
ци ис по шту ју оно што је аутор 
на пи сао. И ка да то не по ку-
ша ва ју про ме ни ти ни ти уне ти 
не ке дру ге ди мен зи је, не го 
кад по ку ша ју ону пси хо ло шку 
мо ти ва ци ју бра ни ти, оправ-
да ти и кад по же ле ис при ча ти 
при чу ко ја има свој по че так, 
раз вој и крај, јер ја сам уве-
рен да пу бли ка и дан да нас 
као пре 50, 100 и 400 го ди на 
во ли да им се ис при ча при ча 
за ко ју зна ју ко ји су од но си 
ме ђу ју на ци ма, за ко ју ће 
пу бли ка зна ти шта гле да и 
ова кве ма ле, не жне пред ста-
ве, ко мот ног ти па, ми слим да 
су бит не у сва ком по зо ри шту 
ка ко би и глум ци и пу бли ка 
до шли на сво је. 

Упоследњевремеимали
смоприликедавидимотри
Вашепредставесаможесе
рећиисторијским,односно

биографским контекстом.
Ноћ бо го ва, Че хов је Тол
сто ју ре као збо гомивече
рашњу Љу ба ви Џор џа 
Ва шинг то на. Ваше пред
ставесеиначедостаиграју
у свету са великим успе
хом.

У мо јој пр вој фа зи сам 
по се зао за исто риј ским и би о-
граф ским ју на ци ма. Све те 
три пред ста ве су пу но игра не 
по све ту, од Па ри за до 
Ва шинг то на, Пра га... Све су 
не где на о ко слич не и но се 
би о граф ску исто риј ску при чу.

За што је то са вре ме на при-
ча? За то што је то ди ја лог 
ко ји је да на шњи, емо ци је су 
да на шње и баш ми је дра го 
што се ове пред ста ве при ка-
зу ју у ва шем гра ду, да су 
до бро из ре жи ра не и до бро 
од глу мље не. Де ве де се тих 
го ди на сам по чео пи са ти 
ко ме ди је, кад је по чео рат 
осе тио сам по тре бу при бе ћи 
ко ме ди ји, тад ви ше тре ба 
ко ме ди ја не го те шке дра ме, а 
зад њих де се так го ди на ра дим 
не што што је спој дра ме и 
ко ме ди је. Ра дим тек сто ве 
ко ји су та кав спој. Нај и гра ни ја 
дра ма је Све о же на ма. Тру-
дим се да при ка зу јем на шу 
са вре ме ност она ко ка ко са да 
жи ви мо, али на на чин да се 
драм ска и ко мич на стра на 
из ме њу ју и ис пре пли ћу, јер 
ми слим да је то оно што је 
да на шњи жи вот. Игра на је 
мо ја пред ста ва Лут ка са 
ве ли ким успе хом и по ка за ло 
се да пу бли ка во ли тај спој 
драм ског и ко мич ног, јер је то 
нај бли же жи во ту. 

Јединистеживиписацпо
коме је добио назив позо
ришнифестивал.Додушеу
иностранству,алијошувек
неиуХрватској?

То је за и ста ве ли ка част. То 
је би ло 2003. го ди не Би ло је 
шест мо јих пред ста ва у по зо-

У че твр так, 16. ју на, у срем-
ско ми тро вач ком По зо ри-
шту До бри ца Ми лу ти

но вић од и гра на је пре ми је ра 
пред ста ве Љу ба ви Џор џа Ва
шинг то на, пре ма тек сту Ми-
ра Га вра на, у ре жи ји Ли ли ја не 
Ива но вић. Иако је до са да у 
сво јој ка ри је ри Ли ли ја на пот пи-
са ла 260 ре жи ја по пр ви пут да 
ра ди у По зо ри шту До бри ца Ми
лу ти но вић. 

Ве ли ко ин те ре со ва ње вла-
да ло је за ову пред ста ву, ко ју је 
пу бли ка по сма тра ла ди рект но 
са сце не. У ин тим ној, ушу шка-
ној ат мос фе ри, две же не пу них 
ше зде сет ми ну та др же па жњу 
пу бли ке, из но се ћи сво је ди-
ле ме, пред ра су де и пре све га 
осе ћа ња. 

У де лу су само два ли ца - 
Мар та Ва шинг тон, же на Џор џа 
Ва шинг то на ко ју је од и гра ла 
Ду шан ка Аној чић, и Сил ви ја 

Кар вер - љу бав ни ца Џор џа Ва-
шинг то на у из вед би Је ле не 
Јан ко вић. Ди ја лог из ме ђу пред-
сед ни ко ве су пру ге и на вод не 
љу бав ни це по ка зу је та шти ну, 
су рев њи вост и љу бо мо ру же-
не, ма ко ли ко би ла во ље на и 
по што ва на. Њи хов уза јам ни 
од нос од ре ђен је од но сом сва-
ке од њих пре ма во ље ном му-
шкар цу ко ји је не дав но пре ми-
нуо. Љу бав, љу бо мо ра, за вист, 
очај и обрт. Га вра нов текст, 
пун је емо ци ја и нео че ки ва них 
обр та. Сјај не глу ми це су, пре-
ма ре чи ма Га вра на, ус пе ле да 
из не су ову дра му она ко ка ко 
је за ми шље на, од но сно ка ко је 
пи сац на пи сао.

Су де ћи по апла у зи ма, ова 
пред ста ва се до па ла Ми тров-
ча ни ма. На да мо се да ће По зо-
ри ште До бри ца Ми лу ти но вић 
има ти још до ста успе шних пре-
ми је ра, као што је би ла ова.  

Зашто баш Сремска Митровица 
и зашто баш Љубави Џорџа 
Вашингтона? За то што у По зо ри-
шту „До бри ца Ми лу ти но вић“ још 
ни сам ра ди ла. То је, за ме не, 
не по знат ко лек тив, а сва ки ко лек-
тив је и но ви иза зов. Во лим иза зо-
ве! За то што овај текст Ми ра 
Га вра на, (по ме ни нај бо љег драм-
ског пи сца на бив шем ју го сло вен-
ском про сто ру), има две сјај но 
на пи са не уло ге ко је глум ци ма 
пру жа ју шан су да по ка жу све што 
зна ју и уме ју. Во лим глум це, 
це ним њи хов по сао и срећ на сам 
ка да у пред ста ви ко ју пот пи су јем, 

ура де по сао вре дан по што ва ња. 
Га вра нов текст, пун емо ци ја, нео-
бич них и нео че ки ва них обр та пра-
ва је по сла сти ца за пу бли ку. Ка ко 
сам чи та вог свог ре ди тељ ског 
ве ка ра ди ла за ма су, а не за кла-
су, та ко је би ло и овог пу та! Див но 
сам се осе ћа ла ра де ћи са Ду шан-
ком и Је ле ном. Дру жи ле смо се, 
при ча ле, ка фе ни са ле, сме ја ле и 
ма шта ле. Из то га је на ста ла на ша 
пред ста ва. Ако сте у њој ужи ва ли 
оно ли ко ко ли ко смо ми ужи ва ле 
док смо је ра ди ле, по сти гле смо 
циљ. Би ло је ле по и ра ди ти и дру-
жи ти се у Срем ској Ми тро ви ци. 

Ми ро Га вран је хр ват ски 
са вре ме ни књи жев ник ро ђен 
у Гор њој Тр на ви, код Но ве 
Гра ди шке 1961. го ди не. Дра-
ма тур ги ју је ди пло ми рао у 
За гре бу  на Ака де ми ји за 
ка за ли ште, филм и те ле ви зи-
ју. Ба ви се пи са њем ро ма на, 
књи га за мла де, дра ма и 
филм ских сце на ри ја. Ми ро 
Га вран је нај и зво ђе ни ји хр ват-
ски дра ма ти чар у зад њих пет-
на ест го ди на. Ње го ве дра ме 
су пре ве де не на чак ви ше од 

два де сет је зи ка, а из во де се 
ши ром све та.

Нај ва жни је по зо ри шне 
пред ста ве су му Ноћ бо го ва, 
Муж мо је же не, Све о же на
ма, Тра жи се но ви су пруг, 
За бо ра ви Хо ли вуд, Па ци јент 
док то ра Фрој да. Је дан је од 
це ње ни јих деч јих пи са ца. По 
ње го вим дра ма ма и ко ме ди ја-
ма на ста ло је ви ше од 300 
по зо ри шних пре ми је ра ши ром 
све та, а ви де ло их је ви ше од 
три ми ли о на љу ди. 

Речредитељке
ЛилијанеИвановић

ОМИРУГАВРАНУ

Најизвођенији
хрватскидраматичар

ПРЕМИЈЕРАНАСЦЕНИДО БРИ ЦЕ МИ ЛУ
ТИ НО ВИЋА:ЉубавиЏорџаВашингтона

Уљубавиирату
немаправила

M NOVINE :

ЈеленаЈанковићиДушанкаАнојчић
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ри шту у Сло вач кој и од лу чи ли су љу ди 
јед ног во де ћег те а тра у Тр на ви да 
на пра ве фе сти вал. Ка сни је је го сто ва ла 
и Аустри ја, Беч. На кон че ти ри та Га вран
фе ста у Сло вач кој, Фе сти вал се пре се-
лио у Кра ков, а он да су са да то по же ле-
ли у Пра гу на пра ви ти. Та ко да је ше сти 
Га вран фест био пре два ме се ца у Пра-
гу у два ва жна те а тра. Од лу чи ли су у 
Пра гу да ће сва ке го ди не ра ди ти Га вран
фест где ће по зва ти по зо ри шта ко ја 
ра де мо је пред ста ве. То је ме ни ве ли ка 
част и за до вољ ство, да упо знам глум це, 
ре ди те ље ко је ни сам упо знао, да ви дим 
пред ста ве ко је ни сам ви део. Ка жу не ки 
те а тро ло зи да сам је ди ни жи ви пи сац 
ко ји има свој фе сти вал из ван сво је 
зе мље ро ђе ња. Не ки ма су зна ли на пра-
ви ти за жи во та, али у њи хо вој зе мљи, не 
у дру гој.

СтичесеутисакдаВасвишеиграју
усветунегоуХрватској?

Не ки су хте ли да на пра ви мо не што 
слич но и у Хр ват ској, ре као сам бо ље 
не, за и ста до ста се игра ју мо је пред ста-
ве у Хр ват ској и увек сам ме ђу нај чи та-
ни ја два, три, че ти ри пи сца, сва ке го ди-
не по из ве шта ју На ци о нал не би бли о те-
ке. Ме ђу тим, ми слим да је мо жда бо ље 
да Га вран фест оста не из ван Хр ват ске. 

Постоји ли у свим Вашим делима
оно што би се могло назвати неким
заједничкимкључемиликвака?

Па има. Ја бих ре као не што за јед нич-
ко за дра му и за ко ме ди ју и не што што је 
из ме ђу дра ме и ко ме ди је за не што што 
Ен гле зи и Аме ри кан ци има ју од лич ну 
реч - плеј, то је игра. Во лим не што да је 
из ме ђу. Па чак  и мо ји ро ма ни ко ји су у 
са да шњо сти, а имам и три ро ма на 
би блиј ска, сви они имају не што за јед-
нич ко. За јед нич ке су емо ци је и то да је 
кад су у пи та њу ди ја ло зи, па чак и они 
ко ји су у ро ма ни ма, да су они жи вот ни и 
да су увер љи ви и ми слим да је ја ко бит-
но да се пи сац од лу чи ко ји од нос има 
пре ма овом све ту. Ја пре ма овом све ту 
имам афир ма тив ни од нос, увек тра жим 
не ку ка тар зу. Ме ни су мо жда нај ја чи узо-
ри не кад дав но би ли Гр ци, за то ни је 
слу чај да је мо ја пр ва дра ма би ла Кре-
он то ва Ан ти го на, јер ста ри Гр ци су има-
ли и ту ди мен зи ју кад се ети ка и есте ти-

ка спа ја ла, кад смо тра жи ли ове мо рал-
не од но се ме ђу ју на ци ма. Ме ни је ва жно 
да су то љу ди ко ји тра же не ки из лаз из 
жи во та, да су афир ма тив ни од но си и 
при ка зи мо јих ју на ка и овог све та у ко јем 
жи ви мо. Увек гле дам да мој ју нак на 
по чет ку дра ме или ро ма на, не што до жи-
ви, да до жи ви су срет са са мим со бом 
кроз дру ге ли ко ве. Ми слим да је то ја ко 
бит но. Ја се не бо јим ако тре ба би ти ста-
ро мо дан пи сац по кон струк ци ји, али ћу 
би ти мо де ран по ди ја ло гу, ре че ни ци, и 
то га се не где др жим. 

Тозначидаморатепунодаистра
жујетекадарадитеодређенетеме?

За и ста пу но ис тра жу јем, али он да 
на пра вим сво је. Ево на при мер кад сам 
пи сао Љу ба ви Џор џа Ва шинг то на, ка ко 
је он ја ко по зи ти ван, ви део сам да ће ми 
би ти не у вер љив на сце ни. То је при ча о 
же ни и љу бав ни ци, ка сни је се от кри је да 
то и ни је љу бав ни ца и то ми се чи ни као 
до бар кључ за на пра ви ти не ку при чу у 
ко јој ће би ти из не на ђе ња, да пу бли ка 
до би је те пре о кре те. Ја то во лим. Во лим 
кад гле дам по зо ри шну пред ста ву или 
филм да и ме не из не на ди при ча а не 
са мо да је све у ре ду. 

РадоВасиграјууСрбији?
Ми слим да је ова пред ста ва Љу ба ви 

Џор џа Ва шинг то на у Срем ској Ми тро-

ви ци, 32 пре ми је ра. За и ста је пу но 
из вед би и мо гу ре ћи да су че сто и глу ми-
це биле те ко је су ода бра ле текст. Знам 
да је го спо ђа Ли ли ја на, ре ди тељ ка, три 
пу та ра ди ла, она баш во ли тај текст, али 
се че сто до га ђа ло да су глу ми це ви де ле 
текст и он да на го ва ра ле и ди рек то ра 
по зо ри шта и ре ди те ље да то на пра ве. 

Писалистепунооженама?
Ја сам пу но пи сао за же не, не са мо 

за то што ми је су пру га глу ми ца, увек сам 
во лео пи са ти о же на ма, уз же не увек 
иде емо тив ност, иде сна жна при ча а то 
је оно што љу ди же ле од умет но сти. 

Каквесуразликеисличностиизме
ђутеатраипозоришта?

Сво ју пред ста ву сам гле дао у Бу е нос 
Аире су па у Па ри зу. У на че лу сву да на 
све ту су слич не емо ци је. Љу ди до жи-
вља ва ју љу бав, при ја тељ ство, мр жњу, 
да ни је та ко, не би би ло мо гу ће да јед на 
ствар, као на пример Тол сто јев ро ман 
или Шек спи ро ва тра ге ди ја иза зи ва слич-
не емо ци је. Ме ђу тим, раз ли ка је у сти лу 
и рит му ко ји не ка сре ди на не гу је. Ге не-
рал но, ја имам осе ћај да ако је до бра 
емо ци ја, страх, ра дост, он да то јед на ко 
функ ци о ни ше у Аме ри ци и Ју жној Афри-
ци. Да кле, по зо ри ште и ка за ли ште го во-
ре слич ним, је дин стве ним је зи ком.

Е.М.Н.

Светпозоришта
јесветемоција,

затотајјезик
разумејунаисти

начиниуАмерици
иуЈужнојАфрици

ИСПРЕДКУЛИСА:МироГавраннапремијерисвогкомадаумитровачкомпозоришту

Позориштеиказалиште
говорејединственимјезиком

МироГавран
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Рум ска пу бли ка је пр ва ко ја је има ла 
при ли ку, да по сле бе о град ске, по гле-
да пред ста ву Ју го сло вен ског драм-

ског по зо ри шта „Слу чај на смрт јед ног анар-
хи сте“. Пред ста ва је има ла сво ју пре ми је ру 
у апри лу, а ово је ње но пр во из во ђе ње ван 
Бе о гра да.

Реч је о пред ста ви ра ђе ној по тек сту ита-
ли јан ског но бе лов ца Да ри ја Фоа, чи ју ре жи-
ју пот пи су је Ма ја Ма лет ко вић. У пред ста ви 
игра ју Ни ко ла Ђу рич ко, Бо јан Ди ми три је-
вић, Ни ко ла Ра ко че вић, Ми лош Са мо лов, 
Мар та Бје ли ца и Јо а ким Та сић.

Цен трал ни лик пред ста ве је лик лу да ка 
ко га ма е страл но игра Ни ко ла Ђу рич ко, 
до бро по знат рум ској пу бли ци са ко јим смо 
и раз го ва ра ли пре по чет ка пред ста ве.

МНОВИНЕ:Овадрамасе,каоипред
ставарађенапоњој,бавидешавањима
у италијанској историји која су позната
као „године олова“  односно таласом
терористичких напада с краја шездесе
тих који је трајаодопочеткаосамдесе
тихгодинапрошлогвека.Коликостесе
упредставибавилипаралеломсадана
шњимвременом?

НИКОЛАЂУРИЧКО: Мо рам да ка жем да 
је тих го ди на по ги ну ло знат но ви ше љу ди у 
бом ба шким на па ди ма не го са да, али се то 
де ша ва ло са мо у Ита ли ји. Ка да смо ра ди ли 
пред ста ву са ре ди тељ ком Ма јом Ма лет ко-
вић по ку ша ва ли смо да је пре ба ци мо у 
да на шње вре ме, па он да код нас, да би 
он да ипак од лу чи ли да се све то де ша ва у 
Ита ли ји, као што је и у тек сту, јер се по ка-
за ло као нај бо ље. Пр во, то да је јед ну 
естет ску вред ност, уда ље ност од те ме, не 
мо ра мо да је ак ту е ли зу је мо, а не ве ро ват но 
ко ли ко то ипак има ве зе са на шим жи во ти-
ма, на жа лост слич не ства ри нас му че и у 
21. ве ку. Пре ми је ра је би ла не дав но, игра-
ли смо пред ста ву пет пу та, а ово је ше сто 
из во ђе ње и пр во го сто ва ње ван Бе о гра да. 
Та ко ђе, пред ста ву пр ви пут упра во у Ру ми 
игра мо на ве ли кој сце ни и би ће то ве ли ки 
иза зов и за нас.

ИмаВасиуфилмовима,ТВсеријама
и у позоришту. Имајући у виду продук
цију филмова и серија код нас, да ли
управо позориште данас пружа глумцу
могућностдасеконтинуиранобавиглу
мом?

На из ве стан на чин је сте, али ни је ни то 
кон ти ну и ра но. Глу ма има ле пу стра ну - то 
је игра и ра дост игре, по го то во у по зо ри шту, 
али ми не би ра мо на ше по сло ве, нас би ра-
ју по сло ви. Обим про дук ци је је са да сма-
њен до ми кро скоп ских раз ме ра и те ле ви зи-
ја по ку ша ва да са што ма ње па ра сни ми 
што ви ше про гра ма, што не ми нов но ути че 
на ква ли тет. Али све у што се уло жи но вац 
и вре ме бу де ква ли тет ни је и ду же тра је. 
Мо же те да на пра ви те се ри ју, да се јед на 
епи зо да сни ма са мо је дан дан, али је пи та-
ње ко ли ко вре де. По зна та се ри ја „Гр лом у 
ја го де“, па и се ри ја „Вра ти ће се ро де“ на 

ко ју смо по но сни - сни ма ли смо јед ну епи-
зо ду се дам да на, а то је не што што ће љу ди 
гле да ти и за де сет го ди на. На дам се да ће 
ова си ту а ци ја про ћи, а ве ру јем и у на ше 
јав не сер ви се - РТС и РТВ да ће има ти слу-
ха да се из бо ре са реј тин зи ма и дру гим 
глу по сти ма и да се окре ну ква ли те ту.

Ви сте снимали и филмове са Бред
ПитомиАнђелиномЏоли, каои серију
„Последњи пантери“ у иностранству.
Какве су разлике у односу на снимања
коднас?

Са мо про дук ци о не раз ли ке у усло ви ма и 
кон фо ру глу ма ца и це ле еки пе. Ка да ра ди-
те у ино стран ству, ви има те са мо свој по сао 
и до бре усло ве за рад, али до бра сце на је 
до бра сце на, емо ци ја и исти ни тост су сву да 
исте. Раз ли ка је да сни ма мо де сет и 15 
да на јед ну епи зо ду, али ни су они ни шта 
бо љи и та лен то ва ни ји од нас, са мо има ју 
ви ше нов ца и вре ме на и то је код њих ве ли-
ки би знис.

Да ли са ових простора глумци могу
да остваре значајнију каријеру у ино
странству? Углавном наше глумце гле
дамокаонекесрпскеилирускенегатив
це.

Ми има мо хен ди кеп, јер на ма ни је ен гле-
ски ма тер њи је зик, али има ра зних уло га и 

оне мо гу би ти за ни мљи ве. Ра де ћи се ри ју 
„По след њи пан те ри“ ви де ли смо да су 
на ши глум ци да ле ко про фе си о нал ни ји, јед-
но став ни ји, а бо љи и ве шти ји глум ци. Ми 
не ма мо не ку вр сту раз ма же но сти, код нас 
су глум ци још увек на род на ствар, сва ко 
мо же да им при ђе, не ма мо те ло хра ни те ље 
и не жи ви мо на Де ди њу, али нас на род 
во ли. Ка жем да је до бар глу мац сву да 
до бар глу мац. Ни је не мо гу ће оства ри ти 
ка ри је ру, ево на при мер Ра де Шер бе џи ја, 
па Ми ки Ма ној ло вић у Фран цу ској, са да 
Би ко вић. Тре ба да смо по но сни на сва ки 
успех на ших глу ма ца, ми тре ба јед ни дру ге 
да по ма же мо, а сва ки наш успех у ино-
стран ству отва ра про стор за но во ан га жо-
ва ње и дру гих на ших глу ма ца. И ја имам 
свог аген та, у то ку су са да не ки пре го во ри, 
али су про блем ви зе, на шим глум ци ма је 
те же, али се бо ри мо, што нас не уби је, оја-
ча нас.

Имајућиувидугодинеукојимасте,да
лииманекаулогабашзатегодинекоју
биволелидаодиграте?

Мо рам при зна ти да ме је жи вот на у чио 
да то не ра дим. Уло ге ко је до ђу - до ђу, та ко 
да сам се бе осло бо дио те же ље и та ко 
ли шио се бе те пат ње за не ком уло гом и 
раз о ча ра ња.

РазговаралаСмиљаЏакула

ИНТЕРВЈУ:НИКОЛАЂУРИЧКО

Глумцисукоднас
народнаствар

НиколаЂуричко
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Дру ги по ре ду Фе сти вал 
бе сед ни штва осу ђе них 
ли ца „Audi a tur et al te ra 

pars – Не ка се чу је и дру га 
стра на“, ор га ни зо ван је про-
шле су бо те, 18. ју на у Хо те лу 
Срем у Срем ској Ми тро ви-
ци. До ма ћин Фе сти ва ла био 
је Ка зне но по прав ни за вод 
Срем ска Ми тро ви ца, а уче-
ство ва ло је 14 осу ђе них ли ца 
из де сет за твор ских уста но ва 
из Ср би је, ме ђу ко ји ма и јед-
на же на.

Ка ко је Не бој ша Дра га но-
вић, за ме ник управ ни ка КП 
За во да Срем ска Ми тро ви ца 
ис та као, за уче шће на фе сти-
ва лу мо гла су да се при ја ве 
са мо осу ђе на ли ца ко ја ка зне 
из др жа ва ју у по лу о тво ре ним 
или отво ре ним оде ље њи ма 
за твор ских уста но ва. Бе сед-
ни ци су се так ми чи ли у две ка-
те го ри је, аутор ска бе се да, ко-
ју је го во ри ло пет бе сед ни ка, 
и у ка те го ри ји ин тер пре та ци ја, 
за ко ју је би ло при ја вље но де-
вет бе сед ни ка. 

- Про шле го ди не, ка да је 
ор га ни зо ван пр ви Фе сти вал 
бе сед ни штва осу ђе них ли ца, 
у окви ру Фе сти ва ла бе сед-
ни штва - Сир ми јум све тлост 
ре чи, обе ћа ли смо да ће он 
по ста не тра ди ци о на лан. Ка-
зне но по прав ни за во ди се ба-
ве ре со ци ја ли за ци јом и при-
пре мом за из ла зак осу ђе них 
ли ца на сло бо ду, те је Фе сти-
вал кру на ква ли тет ног ра да са 
осу ђе ним ли ци ма – из ја вио је 
Дра га но вић.

Увод ну бе се ду о чо ве ку ка-
зи вао је про то је реј ста вро фор 
Ми ло рад Го ли јан, ко ји је ука-
зао да чо век ко ји у се би но си 
љу бав, мир и ра дост, је већ у 
ра ју на зе мљи. 

Алек сан дар Алим пић, 
управ ник КПЗ Срем ска Ми-
тро ви ца је по же лео до бро до-
шли цу го сти ма и из ра зио на ду 
да ће фе сти вал би ти још ма-
сов ни ји на ред них го ди на. 

Фе сти вал је зва нич но отво-
рио на чел ник Град ске упра ве 
за кул ту ру, спорт и омла ди-
ну Или ја Не дић, ко ји је свим 
так ми ча ри ма по же лео сре ћу 
и ис та као да су Град Срем-
ска Ми тро ви ца и уста но ве 
кул ту ре за јед но са Ка зне но 
по прав ним за во дом ор га ни зо-
ва ли дру ги по ре ду Фе сти вал 
бе сед ни штва осу ђе них ли ца. 

Ово је до бар на чин за ре со-
ци ја ли за ци ју свих осу ђе них 
ли ца, што је и глав ни про грам 
ра да КПЗ, ре као је Не дић.

Бе сед нич ко суд ско ве че чи-
ни ли су Зо ри ца Ми шче вић, 
пред сед ни ца Од бо ра Фе сти-
ва ла бе сед ни штва „Sir mi um 
lux ver bi – Сир ми јум све тлост 

ре чи“, Ја сна Ар ба нас, про-
фе сор ре то ри ке, про то је реј 
ста вро фор Ми ло рад Го ли-
јан, Је ле на Ву јић, ре а ли за тор 
трет ма на у КП За во ду Срем-
ска Ми тро ви ца и Бра ни слав 
М. Пав ков, пра во слав ни ка ти-
хе та КП За во да Срем ска Ми-
тро ви ца. 

Од лу ком Бе сед нич ког суд-
ског ве ћа пр во ме сто у ка те-
го ри ји аутор ска бе се да од нео 
је Ни ко ла Рад ма но вић из КП 
За во да Срем ска Ми тро ви ца, 
чи ја је бе се да но си ла на зив 
„Тра жим чо ве ка“, дру ги је био 
та ко ђе осу ђе ник из ми тро вач-
ког за тво ра Бо рис Штр бац са 
бе се дом „Ра дост као сна га“, 
док је тре ће ме сто за у зео Да-
ли бор Злат ко вић из КПЗ Ниш 
са бе се дом „Не смрт, за бо рав 
ре ша ва све“. У ка те го ри ји ин-
тер пре та ци ја нај бо ља је би ла 
Кла ра Фе ренц Па каи из КПЗ 
за же не у По жа рев цу са бе-
се дом „При че из бе лог све та“, 
дру ги је био Бра ти слав То до-
ро вић из КПЗ Ћу при ја са бе-
се дом „О сум њи че њу и ћу та-
њу“, док је тре ће ме сто за у зео 
Мо мир Мар ко вић из Окру жног 
за тво ра у Бе о гра ду са бе се-
дом „Пр ко сна пе сма“.

Пр во пла си ра ни ће сво је бе-
се де из ве сти и на Фе сти ва лу 
бе сед ни штва „Сир ми јум све-
тлост ре чи“, ка да ће на сту пи-
ти у ре ви јал ном де лу. За све 
по бед ни ке би ле су при пре-
мље не ди пло ме, књи ге и нов-
ча не на гра де.

У умет нич ком про гра му Фе-
сти ва ла бе сед ни штва осу ђе-
них ли ца уче ство ва ли су уче-
ни ци Му зич ке шко ле „Пе тар 
Кран че вић“ и глу мац Алек сан-
дар Кр ста јић.

БиљанаСелаковић
ФОТО:НевенаУзуров

СРЕМСКАМИТРОВИЦА:ФЕСТИВАЛБЕСЕДНИШТВАОСУЂЕНИХЛИЦА

Митровачкизатвор
другипутдомаћин

Је дан од по бед ни ка ово го-
ди шњег фе сти ва ла је Бо рис 
Штр бац, ко ји је за у зео дру го 
ме сто са бе се дом „Ра дост као 
сна га“. Он ка же да по пр ви пут 
уче ству је на јед ном ова квом 
так ми че њу, а да је од лу чио да 
те ма ње го ве аутор ске бе се де 
бу де ра дост, јер је она по треб-
на ка ко би се из др жа ло вре ме 
про ве де но у за тво ру.

- Ра дост ми у овом тре нут ку 
не до ста је и по треб на ми је за 
сна гу, за то што имам ве ли ке 

иза зо ве у жи во ту. У за тво ру, у 
овој сре ди ни по треб но је да 
бу де мо ра до сни, да из др жи мо 
ка зну и да за поч не мо но ви 
по че так. Пре ва спит на слу жба 
и осо бље КП За во да има 
до бар при ступ пре ма на ма 
осу ђе ни ци ма, они нас мо ти ви-
шу на кре а тив не и спорт ске 
ак тив но сти ма, ко је нам по ма-
жу да се ре со ци ја ли зу је мо и да 
се ка сни је укљу чи мо у здра ве 
и нор мал не то ко ве дру штва – 
ре као је Штр бац. 

Радосткаоснага

Казненопоправнизаводисебаве
ресоцијализацијомиприпремомза
излазакосуђенихлицанаслободу,
те јеФестивалбеседништвакруна
квалитетног рада са осуђеним ли
цима,изјавиојезаменикуправника
КПЗ Сремска Митровица Небојша
Драгановић

ОвогодишњипобеднициФестивалабеседништваосуђенихлица
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Сигурнакућа
замушкедушеПише:

ЖељкоМарковић

Путинци, раскршће. Тачно у подне. 
Бе сни пра шња в сун чев ве тар, се о
ски ег зи би ци о ни сти пр же ко ко

ши је ја је на вре лом пле ху аута ис пред 
ка ме ног ко сту ра швапске гот ске цр кве, 
цркве Богу за плакати. А опу сте ла и оглу
ве ла стара ка фа на за ле ди ла се у фи ло зоф
ској ти ши ни. Дише на шкр ге. Зи мус сам 
пр ви пут, исто овако на пропутовању и у 
краткој шетњи улицама, по те ран су во
мра зи цом са раскршћа, на вра тио у ту 
мушку бир ти ју, не ка ко у исто до ба рад ног 
да на, ако ме се ћа ње слу жи, као ово са да. 
Стро ва лив ши се за је ди ни сло бод ни сто с 
рас па ре ном сто ли цом у ћо шку, је два да 
сам чуо соп стве ни глас (ка ко на ру чу је 
ка фу без ше ће ра) у про кљу ча лом ка лам
бу ру гла со ва и по кре та, за гли бљен с бла
гим осе ћа њем су ви шно сти у бу ци и 
фа ми ли јар ној ат мос фе ри пре те ра но опу
ште них стал них го сти ју, за мој укус. Убр
зо ме је и са мог за хва тио ома мљу ју ћи 
ко ви тлац ка фа не; остао сам неко време у 
том топлом и загушљивом мушком 
скровишту и, све у све му, орасположен и 
хо спи та лизо ван, изашао сам на раскршће, 
у су во мра зи цу, не са мо вру ће кр ви, не го и 
ду шев но окре пљен.

Ово га пу та, у ужа ре ном ср цу да на, 
са мо нас је ше сто ро за сто ло ви ма пу ти
нач ке ка фа не на раскршћу: нас два, па до
бран ца из Но вог Са да (нама ће се у не ко 
до ба, од о зго из свог локала на спра ту, 
при кљу чи ти фри зер Ми ле Бе жа но вић), 
три стал не му ште ри је, од ко јих се јед на 
зо ве Во ји слав Ву ле тић, инвалид, 
продавац играчака, плус ко но ба ри ца за 
столом ко ја гла ве под у пр те ша ком пре
вла чи ја го ди цом ка жи пр ста пре ко стол
ња ка као да са ста вља “кр пи це” Ку мран
ских рукописа. Се ди мо и ћу ти мо.

Из не на да, про ва љу је у ову причу (без 
поздрава, без ре чи) че твр ти стал ни гост, 
они жи ме шта нин са зе ле ним ло вач ким 
ше ши ри ћем на про ће ла вој гла ви, пот ко
ван жен ским па пу ча ма. То је чо век во де
ног сто ма ка ис ки пе лог пре ко уч ку ра као 
бе ла гли на, лица на ду ве ног по пут ску ва
не гу ске, згру два них, си во ма сли на стих 
обра за ко ји асо ци ра ју на ма сно тки во, 
бу нов них очи ју и кре зу бе до ње ви ли це, с 
дла ка вом бра да ви цом на пљоснатом но су. 
Ула зи, да бо ме, за ди хан и натопљен зно
јем, ис пи ја за шан ком из јед ног гу тља ја 
ча ши цу цр но гор ске и, дис крет но под риг
нув ши, од ла зи из сво је ка фа не (без речи и 

без пла ћа ња). Про фе си о на лац. Тру ла ари
сто кра ти ја. Ње га не ра чу на мо. Вра ти мо 
се на ма. О ко но ба ри ци сам до вољ но 
ре као. Она и ни је из ове при че.

По ву ци мо са да, пре не го што пр ви од 
нас на пу сти ка фа ну, па са мим тим и ову 
причу, не ко ли ко бр зих ли ни ја и, у оп штим 
цр та ма, ски ци рај мо, пр во, све тло си вог 
чи ки цу, пен зи о не ра окру глог ли ца пре
мре же ног жи ли ца ма, пристојног из гле да 
с ин ди ци ја ма др жав ног чи нов ни ка у пен
зи ји и ло кал ног ко му ни стич ког ак ти ви
сте, ко ји је по след њи ушао и сео, на ру чио 
ро го њу, и са да за сто лом нај бли жи ула
зним вра ти ма, ми ран као под наркозом, 
по гле да упр тог час у пу чи ну час у не бо, 
ис ка пљу је охла ђе но пи во, јед но за дру
гим... Илу зи о ни ста. Укуп но: два пи ва из 
че ти ри гу тља ја. То ли ко о ње му. Ски ци
рај мо дру гог стал ног го ста, уко па ног за 
сто лом на су прот пи во пи ји из ко му ни зма. 
Во ји слав Ву ле ти ћ, та ко ђе тре ти ра теч ни 
хмељ, али те(х)мељ но, по ла ко, сва ки 
гу тљај бућ ка у усти ма као да му на на уч
ној ба зи бро ји ме ху ри ће на неп ци ма. Сре
до ве чан тран зи ци о ни гу бит ник, чо век с 
про бле мом, инвалид без инвалидске 
пензије, у цр ној ма ји ци и рас троћ ка ним 

РЕПОРТАЖЕИЗКЊИГЕЖЕЉКАМАРКОВИЋАУИЗДАЊУ

МНОВИНА:СИГУРНАКУЋАЗАМУШКЕДУШЕ*
(Изабранеиновепричеизсремскогкафанскогживота)

КафанауПутинцимаусијаноглетњегданаокоподнева
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спорт ским га ћа ма, та ко ђе цр ним, чи је се 
не знат но оте че но ли це, про кли ја ло тро
днев ним дла чи ца ма, пре си ја ва од уну тра
шњег зно ја, пу ши ци га ре ту за ци га ре том, 
ку штра ва гла ва му плу та у ни ко тин ском 
ме ху ру, и ма лома ло Во ја је за ко си, за о
ши ја врат и кра јич ком ки сел ка стог ока 
за ре же у на шем прав цу, очи гледно с 
по тре бом да (но ви на ри ма) не што ка же... 
То ли ко и о ње му.

Из ву ци мо са да у пр ви план из тог 
окру же ња глав ни лик тог уси ја ног 
да на, искон ског го ста ко ји про сто 

ди ше рит мом ар ха ич не срем ске ка фа не, 
као не сум њи во ор ган ски део њеног би ћа 
– ди ше, али је два (чу је се ка ко си че), с 
об зи ром да је у зи до ви ма за гу шљи во и 
то пло, а да се он, упр кос то ме, ни на лет
њој ва три не од ри че сво је му шти кле. 
Осмо три мо га бо ље: до сто јан стве на, 
от ме на пер со нал ност аутен тич ног ка фан
ског чо ве ка овог по дне вља. Он је то што 
је сте. Он је то што се ви ди. Чо век без 
ма ске. Су во њав, чо ко лад не ко же (на лик 
на џам ба са из ро ман тич них сте ре о ти па), 
ћу тљив и опре зан стал ни гост смрк ну то 
за ми шље ног, али и про ниц љи вог, на 
мо мен те оштрог по гле да ко ји нас све вре
ме пра ти, мер ка и оце њу је, јер и не ма 
дру гог из бо ра у ско ро пра зној ка фа ни с 
два стран ца па ла с не ба. Од лу чио се то га 
да на – не пи тах ко јим по во дом – за уме
ре но све ча ну бе лу ко шу љу у ком би на ци ји 
с тан ким срем ским пр слу ком. Џам бас, 
окружен респектом који се осећа у 
ваздуху, се ди сам за сто лом, очи гледно за 
сво јим сто лом у цен трал ној зо ни бир ти је 
на раскршћу, за це мен ти ран на сто ли ци с 
ми ни му мом по кре та, ис пред шо љи це 
ка фе и са за ди мље ном му шти клом у 
ви си ни сле по оч ни це ме ђу спе че ним, 
зглав ка стим пр сти ма ру ке осло ње не на 
на слон сто ли це, а пр слук му се пре си ја ва 
као на ма зан у сно пу кр во жед ног сун ца 
об ру ше ног с про зо ра из над ње го вих ле ђа.

У путиначкој ка фа ни – ти ши на. Музику 
не пуштају. Чу је се са мо зун за ра. Оп шта 
оба мр лост и оша му ће ност као по сле ди ца 
не сно сне вру ћи не. Али, од ка кве би ко ри
сти та ква, ипак, обична ме те о ро ло шка 
чи ње ни ца би ла за но ви не, да се у том при
зо ру лет ње до са де не кри је и не што дру го. 
Шта? У Сре му, ту и та мо, још увек функ
ци о ни шу тзв. бир ти јеме ту за ле ми, по пут 
ка фа не “Код ба ба Да ре” у Кру ше до лу, 
ста ре преко 150 година, до ду ше тре нут но 
ома шком пре тво ре не у ду ћан – та кве бир
ти је кроз чи ју је (па ра)исто ри ју, као кроз 
ал тер на тив ни ме диј или ка ле и до скоп, 
мо гу ће пра ти ти суд би не по је ди на ца у 
њи хо вим нај де ли кат ни јим фа за ма, али и 
чи та вих по ро ди ца, суд би не ге не ра ци ја 
ме шта на. Суд би на на ци о на. То су екс тре
ми. И обич не, ста рин ски устро је не срем
ске се о ске ка фа не, по пут ка фа не на 
раскршћу у Пу тин ци ма, раз ви ле су спо
соб ност да, осим што су по ји ли шта на 
бу квал ном, основном ни воу пер цеп ци је, 
бу ду и не ка вр ста уто чи шта, при бе жи шта, 
па и ле чи ли шта (са на то ри ју ма) за му шке 
ду ше. Ка фа на: Си гур на му шка ку ћа!

О, Боже, ти знаш, ко ли ко је са мо жи во

та спа се но, за то што у ово злоћудно и 
рањиво до ба да на, ка да је мушки чо век 
“ни кад са мљи” под ре флек то ром Жлезде, 
по сто ји уто чи ште на раскршћу, че сто и 
је ди но та кво уто чи ште у се лу, где чо век 
бежећи од метафизичке хладноће четири 
глувонема зида, бежећи од жене, што да 
не, или, пак, склањајући се од глу па ве 
ужур ба но сти у ову оазу мира – где човек 
мо же до ћи као у свој кревет, и где се у 
мушкој фамилији, уз разговор, пи ћепо
кри ће и ци га ре ту, јед ним ло мом ша ке у 
згло бу, јед ним гу тља јем људске топлине, 
от кла ња “неподношљива лакоћа живота”, 
лече се бес, туга,  или, просто, нестаје 
физички умор, вра ћа се во ља за жи во том.

Хва ла срем ској ка фа ни! Сва ка од тих 
архаичних, традиционалних, пле сњи вих, 
кр ме ља вих и раш чу па них срем ских бир
ти ја с црним ис под нок ти ју, ли чи ми на 
ла бо ра то ри ју жи во та, што ће рећи на 
не ку врсту вре мен ске кап су ле у ко јој су 
до бро вољ ни уче сни ци екс пе ри мен та 
(ком ши је, школ ски дру го ви, итд.) у при
ли ци да – ни шта не чи не ћи, фак тич ки 
са мо се де ћи за сто лом или сто је ћи за 
шан ком – јед ни дру ге пра те кроз све ста
ди ју ме жи во та, све до смр ти, и до смр тов
ни це, ко ја с вре ме на на вре ме осва не на 
вра ти ма ка фа не.

Кафана у Путинцима. Врућина. 
Тишина. Све је при пре мље но за 
раз го вор пре ко сто ло ва, са мо се 

че ка да не ко по тег не оба рач и ис па ли 
пра ву реч или ми сао, по крет или – уз дах, 
и да још јед на без и ме на при ча по ле ти 
кроз ка фан ски етар и по жи ви ко ли ко и 
Ти ски цвет из над во де; па ипак, ни то ли
ко, све оста је за ча у ре но са мо на на го ве
шта ји ма разговора, као да је сва ко ме ов де 
ја сно, и као да их све по ве зу је спо зна ја да 
су све при че овог све та ис при ча не, да су 
сви жан ро ви ис тро ше ни, и да, бар ов де у 
ка фа ни у Пу тин ци ма, ни ти има ви ше шта 
да се пи та, ни ти шта но вог да се ка же. 
При том је на де лу па ра докс: све у том 
ме лан хо лич ном при зо ру по днев ног спли
на с не ко ли ко вру ћи ном смо жде них љу ди 
упу ћу је на оно што препознајемо као оту
ђе ност људи који се де и ћу те раз ба ца ни 
по не по крет ној пу чи ни ка фа не за сво јим 
сто ло ви ма као на пу стим остр ви ма. Тако 
изгледа, али ни је та ко. Прем да кли јан те ла 
дис тан ци ра на у про сто ру се ди и ћу ти као 
за ши ве них уста – по ре ђе ње је узе то из 
кро јач ког ис ку ства не ких африч ких 
пу стињ ских ка ра ва на у ко ји ма прак ти ку
ју да, ка да за гу сти под зве здом, за ши ју 
уста ка ми ли да би у ње ној гр би са чу ва ли 
во ду за злу не требало – прем да сви блу де 
у глу во не мо ни шта ви ло зи до ва, сва ко у 
дру штву сво јих ми сли и емо ци ја, ипак у 
тој ин тро спек тив ној ти ши ни Си гур не 
му шке ку ће у ко јој сва ко гле да сво ја 
по сла, осе ћа се ка ко флу ид ни мал тер 
Ве ли ког Мај сто ра Жи во та, сте же све те 
локалне људе у јед ну те исту уни вер зал ну 
при чу о чо ве ку ко ји је увек на гу бит ку. 
Али, до ста па ла му ђе ња, сти же Ми ле 
фри зер!

Фотографије:С.Шушњевић
(2007)
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АКСИРМИЈУМ

Медаљеиз
НовогСада

Про те клог ви кен да одр жа но 
је Пр вен ство Ср би је за се ни о-
ре и се ни ор ке у Но вом Са ду. У 
ве о ма ја кој кон ку рен ци ји, уз 
на сту пе нај бо љих атле ти ча ра 
у Ср би ји, чла но ви Сир ми ју ма 
осво ји ли су шест ме да ља. 

У ба ца њу ди ска за се ни ор-
ке, Дра га на То ма ше вић је убе-
дљи во три јум фо ва ла нај бо-
љим ре зул та том се зо не са 
вред них 60,10 ме та ра, чи ме је 
по ка за ла да је фор ма у уз ла-
зној пу та њи за Олим пиј ске 
игре у Ри ју у ав гу сту. Ду ња 
Спа јић је по бе ди ла у ско ку у 
вис, док је Не ма ња Ко ви љац 
осво јио зла то у тро ско ку. Сре-
бр ном ме да љом су се оки ти ли 
Ми лош Кр сма но вић, ко ји је 
био дру ги у ба ца њу ко пља, 
од но сно На та ша Жи ва но вић у 
тр ци на 800 ме та ра, док је 
Со фи ја Ба бић за у зе ла тре ће 
ме сто у ди сци пли ни 100 ме та-
ра пре по не. 

Тре нер Сло бо дан Ма ца но-
вић на по ми ње да су оства ре-
ни ре зул та ти тек по че так, јер 
атле ти ча ре оче ку је још не ко-
ли ци на до ма ћих пр вен ста ва и 
ми тин га, али и ме ђу на род на 
сце на, за ко ја се при пре ма ју 
це ле го ди не и пред ста вља ју 
кру ну се зо не.

ФУДБАЛ

Првипетлићи
Радничког

Про шле су бо те, 18. ју на на 
ста ди о ну ФК Бо рац, под 
по кро ви тељ ством Фуд бал-
ског са ве за Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, а у тех нич кој 
ор га ни за ци ји ФК Бо рац за вр-
ше на је Фер плеј ли га пе тли-
ћа (2003. го ди ште и мла ђи) за 
так ми чар ску 2015/2016. го ди-
ну. 

Ли га се игра ла је сен/про-
ле ће, а у су бо ту је од и гра но 
по след ње 11 ко ло. Так ми чи ле 
су се еки пе из Срем ске 
Ми тро ви це, Ши да, Мар ти на-
ца, Ди во ша, Ла ћар ка и Ку зми-
на, а пр вак Фер плеј ли ге је 
ФК Рад нич ки из Срем ске 
Ми тро ви це, док је дру го 
ме сто при па ло еки пи ФК Рад-
нич ки из Ши да. 

По бед ни ци ма је по бед нич-
ки пе хар и злат не ме да ље 
уру чио пред сед ник Фуд бал-
ског са ве за Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца Алек сан дар Уме-
тић, док је за осво је но дру го 
ме сто пе хар и сре бр не ме да-
ље еки пи Рад нич ки Шид уру-
чио ко ор ди на тор так ми че ња 
Зо ран Ерић. На гра да за фер 
плеј при па ла је еки пи Хај ду ка 
из Ди во ша. 

У са ли Пре храм бе но – шу мар ске и 
хе миј ске шко ле у Срем ској Ми тро ви ци 
про шле не де ље, 19. ју на ор га ни зо ва-
но је по ла га ње за зва ња у џи ју џи цу и 
ка ра теу по ла зни ка Џи ју џи цу клу ба 
„Без бед ност СМ“, Ка ра те клу ба „Срем“ 
и Шко ли це бо ри лач ког спор та, ко ји 
тре ни ра ју у Цен тру бо ри лач ких спор-
то ва „Ато мац“. Би ло је при ја вље но 
148 так ми ча ра раз ли чи тог уз ра ста. 

На пе ћи нач ким ба зе ни ма 17. ју на је све-
ча но отво ре на ку па ли шна се зо на, а око 
300 по се ти ла ца ко ји су то га да на спас од 

троп ске вру ћи не по тра жи ли у во ди, има ли су 
при ли ку да ужи ва ју у бо га том спорт ском и за-
бав ном про гра му.

На тур ни ру у бр зо по те зном ша ху на сту пи-
ло је осам так ми ча ра, а нај бо љи је био Де јан 
Јо ва но вић. Дру го ме сто је осво јио Бо жи дар 
Јо ва но вић, а тре ће Ла зар Ба бић. На тур ни-
ру у од бој ци на пе ску на сту пи ло је 16 еки па 
у две кон ку рен ци је, а у кон ку рен ци ји ју ни о-
ра пр во ме сто је осво ји ла еки па Од бој ка шког 
клу ба „Мла дост 07“ из Пе ћи на ца. Дру го ме-
сто је при па ло дру гој еки пи „Мла дост 07“, а 
тре ће је осво ји ла еки па пе ћи нач ке Основ не 
шко ле „Сло бо дан Ба јић Па ја“. Ме ђу од бој ка-
ши ма се ни о ри ма пр во ме сто је при па ло еки-
пи „Ру мља ни“ из Ру ме, дру го еки пи „Сту ден ти“ 
из Пе ћи на ца, а тре ће еки пи пе ћи нач ког ка фе 
ба ра „Пи ка со“. Нај у спе шни ји спор ти сти на гра-
ђе ни су пе ха ри ма, ме да ља ма, ма ји ца ма и бес-
плат ним ула зни ца ма за ба зе не, а на гра де је 
уру чио ру ко во ди лац пе ћи нач ких ба зе на Дар ко 
Пан тић.

У за бав ном де лу про гра ма на сту пи ло је Дру-
штво за не го ва ње на род не тра ди ци је „Пе ћин-

ци“, а нај мла ђе по се ти о це су ани ми ра ли чла-
но ви пе ћи нач ког По зо ри шта мла дих ама те ра 
ко ји су ор га ни зо ва ли Клов нов ску олим пи ја ду. 
Де се то ро де це ко ја су би ла нај у спе шни ја у 
раз ли чи тим игра ма у окви ру Клов нов ске олим-
пи ја де на гра ђе но је бес плат ним ула зни ца ма 
за пе ћи нач ке ба зе не, а за му зи ку ужи во био је 
за ду жен Старс банд.

Ин струк тор пли ва ња Иван Сто ја ко вић на ја-
вио је да већ 2. ју ла стар ту је бес плат на шко ла 
пли ва ња за основ це и сред њо школ це из пе-
ћи нач ке, али и из рум ске оп шти не. Бес плат на 
шко ла пли ва ња је на пе ћи нач ким ба зе ни ма 
тра ди ци ја ко ја тра је већ шест го ди на и ко ју 
за јед нич ки ор га ни зу ју Спорт ски са вез „Раз вој 
спор то ва“, пе ћи нач ка ло кал на са мо у пра ва и 
пред у зе ће Лу ки ко мерц.

- И ове го ди не оче ку је мо до бар од зив. Про-
шле го ди не смо у шко ли пли ва ња има ли 100 
по ла зни ка, а на да мо се да ће их ове го ди не 
би ти и ви ше. Тре нин зи ће би ти одр жа ва ни 
утор ком, че тврт ком и су бо том, од 19 ча со ва, 
од 2. ју ла до по чет ка школ ске го ди не, а сва 
де ца за ин те ре со ва на да на у че да пли ва ју мо-
гу се при ја ви ти на де жур ни те ле фон ба зе на 
063/575 023 или до ла ском на је дан од тре нин-
га – из ја вио је Сто ја ко вић.  

ПЕЋИНАЧКИБАЗЕНИ

Отворенасезона

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Полагање
зазвање

Најмлађикаратисти
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ОВАН: На жа лост, 
пре ви ше се упли ће те 
у јед ну нео бич ну 
си ту а ци ју или у ства-

ри ко је не по зна је те до вољ но. 
Сво јим ис хи тре ним по ступ ци ма 
ин ди рект но ири ти ра те са рад ни-
ке, по слов на си ту а ци ја мо же да 
ис ком пли ку је ми мо ва ше во ље 
или ути ца ја. Не ма по тре бе да 
ис ку ша ва те не чи ју емо тив ну 
на кло ност. Аван ту ри стич ки по ри-
ви мо гу да вас на ве ду на ло ше 
ре ше ње.  

БИК: У су сре ту са 
са рад ни ци ма ин си-
сти ра те на сво јим 
на ме ра ма и има те 

до бру по слов ну про це ну. Ва жно 
је да ве ру је те у сво је спо соб но-
сти и да оправ да те не чи је по ве-
ре ње. По ка жи те до вољ но слу ха 
за но ве по слов не иде је. Ра ду је 
вас не чи ја емо тив на па жња, осе-
ћа те се пре див но ка да вас пра ти 
љу бав ни под сти цај. На ла зи те се 
у сјај ној пси хо – фи зич кој фор ми. 

БЛИЗАНЦИ: Не 
до па да вам се не чи ја 
уло га у по слов ним 
су сре ти ма, али не 

тре ба да се оп те ре ћу је те про це-
ном ту ђих спо соб но сти и вред но-
сти. Бу ди те про ми шље ни и са че-
кај те да исти на ис пли ва на по вр-
ши ну. Са чу вај те по зи ти ван став о 
по слов ној са рад њи. Ва ма не до-
ста је стр пље ње, а ва шем парт-
не ру хра брост да се су о чи са 
за јед нич ким про бле мом. 

РАК:Де лу је те за бри-
ну то у оче ки ва њу да 
не ко од го во ри на ваш 
по зив и по слов ну 

по ну ду. На слу ћу је те не га ти ван 
од го вор или ма њи гу би так. Тра-
жи те за о би ла зно ре ше ње ка ко 
би сте са чу ва ли сво ју по слов ну 
по зи ци ју. Парт нер се су ви ше 
осла ња на ва шу до бру во љу, што 
вас до дат но оп те ре ће ње. Ни шта 
не мо же да се при ве де кра ју на 
до бар на чин без ва шег уче шћа.   

ЛАВ: По слов ни про-
пуст ко ји сте учи ни ли 
не пред ста вља пре-
се дан, да би сте због 

то га при хва ти ли не чи је ка зне не 
ме ре и оштру но ту. По тру ди те се 
да ва ши са рад ни ци при хва те 
ре ал не об ја шње ња и по сто је ће 
окол но сти ко је ути чу на за јед нич-
ки успех. По ку ша ва те да од ло жи-
те је дан су срет, али то је са мо 
при вре ме но ре ше ње. 

ДЕВИЦА: При хва ти-
те ми шље ње ве ћи не 
о не ким спор ним 
до га ђа ји ма. Не ма 

по тре бе да оспо ра ва те не чи ји 
ути цај или да се из два ја те из гру-
пе са рад ни ка. Кре а тив ни ји усло-
ви пру жа ју мо гућ ност за бо ље 
по слов но из ра жа ва ње. Парт нер 
има за мер ку на ва ше по на ша ње. 
Обра ти те па жњу на из го во ре не 
ре чи, по себ но на по ру ку ко ја се 
кри је из ме ђу ре до ва.   

ВАГА: Су ви ше сте 
по но сни да про го во-
ри те о сво јим про бле-
ми ма, не же ли те да 

се су о чи те са по слов ним не у спе-
хом. Ипак, сва ка си ту а ци ја де лу-
је ко ри сно. Осло бо ди те се 
по гре шних на ви ка и при хва ти те 
не чи је ре чи као до бар пу то каз. 
Су ви ше тем пе ра мент но ре а гу је-
те у си ту а ци ја ма за ко је ва ша 
око ли на или во ље на осо ба има 
дру га чи је ви ђе ње и ре ше ње.   

ШКОРПИЈА: Де лу је-
те не смо тре но и 
до зво ља ва те не ком 
да раз от кри је ва ше 

по слов не на ме ре. Сва ком се 
де ша ва ома шка. Због ло ших 
про це на, осе ћа те из ве сну по мет-
њу и по ја ча ну тен зи ју у су сре ту 
са по слов ним парт не ри ма. Сре-
ћа је по тен ци јал но на ва шој 
стра ни, по сто ји осо ба ко ја вам 
по кла ња искре на осе ћа ња. 
Ва жно је да на пра ви те до бар 
из бор. 

СТРЕЛАЦ: Уз не ми-
ре ни сте због но вих 
по слов них до га ђа ја и 
де лу је те кон фу зно, 

та ко да ва ша об ја шње ња пред 
са рад ни ци ма сву че не у бе дљи-
во. Не ма раз ло га да ри зи ку је те, 
при хва ти те не ку скром ни ју по ну-
ду. По треб но је да по ми ри те сво-
је ми сли и осе ћа ња, али и да 
са чу ва те лич но до сто јан ство 
пред осо бом ко ја вас до бро 
по зна је. 

ЈАРАЦ:Ве ли ке ам би-
ци је или по тре ба за 
при ку пља њем ма те-
ри јал них ре зул та та 

не тре ба да вас на ве ду на по гре-
шно по на ша ње у дру штву 
по слов них парт не ра. Па жљи ви је 
ана ли зи рај те сво је са рад ни ке и 
по ру ке ко је до би ја те. Ва жно је 
да са чу ва те емо тив ну бли скост 
са јед ном дра гом осо бом. 
За шти ти те оне ко је во ли те од 
не по сред них уз бу ђе ња. 

ВОДОЛИЈА: Има те 
ути сак да тр пи те 
ло ше ути ца је и не 
же ли те да при хва ти-

те раз ли чи та пра ви ла ко ја вас 
огра ни ча ва ју у по слов ном из ра-
жа ва њу. Не ма по тре бе да тро-
ши те сво ју енер ги ју на спо ред не 
си ту а ци је или у рас пра ви са 
са рад ни ци ма, но во ис ку ство 
де лу је по уч но. При кри ва њем 
исти не оста вља те лош ути сак на 
во ље ну осо бу. 

РИБЕ:Им про ви за ци-
ја у по слов ним пре го-
во ри ма пред ста вља 
по тен ци јал ни ри зик и 

отва ра но ва пи та ња од за јед нич-
ког ин те ре са. Не чи је иде је зву че 
вр ло ин те ре сант но док се слу-
ша ју, ме ђу тим у прак си је те же 
оства ри ти све што се за ми сли. 
Про ме ни те сво ју так ти ку пред 
во ље ном осо бом, уза луд при-
кри ва те не за до вољ ство. 

VREMEPLOV
22.јун

1533. Тур ски сул тан Су леј ман 
II Ве ли чан стве ни са Аустри јом 
пот пи сао уго вор о ми ру, по сле 
дру гог не у спе шног по хо да на 
Беч. 
1815. По сле по ра за код Ва тер-
лоа На по ле он Бо на пар та аб ди-
ци рао и дру ги пут. 

23.јун
1945. Ја пан ски ко ман дант, 
ге не рал Ми цу ру Уши ђи ма, 
из вр шио са мо у би ство по сле 
по ра за ја пан ске вој ске на остр-
ву Оки на ва, у јед ној од нај кр ва-
ви јих би та ка у Дру гом свет ском 
ра ту. Пре ма зва нич ним по да-
ци ма, то ком бор би за Оки на ву 
по ги ну ло 234.183 вој ни ка и 
ци ви ла.

24.јун
1901. У Па ри зу је отво ре на 
пр ва из ло жба 19-го ди шњег 
шпан ског сли ка ра Па бла Пи ка-
са, ко ја је оду ше ви ла ли ков не 
кри ти ча ре. 
1912. На Олим пиј ске игре у 
Сток хол му от пу то ва ла је пр ва 
срп ска олим пиј ска еки па, атле-
ти ча ри Ду шан Ми ло ше вић и 
Дра гу тин То ма ше вић. 

25.јун
1867. Аме ри ка нац Ли сјен Смит 
из Оха ја па тен ти рао бо дљи ка-
ву жи цу. 
1991. Сло ве ни ја и Хр ват ска 
про гла си ле не за ви сност од  
СФРЈ. То је по ја ча ло на пе тост 
у СФРЈ, ко ја је ка сни је пре ра-
сла у рат у Хр ват ској и Бо сни и 
Хер це го ви ни.

26.јун
1898. Ро ђен не мач ки кон струк-
тор ави о на и ин ду стри ја лац 
Вил хелм Ме серш мит, ко ји је 
на пра вио пр ви ави он на све ту 
са бр зи ном од 1.000 ки ло ме та-
ра на сат. 
1945. У Сан Фран ци ску су 
пред став ни ци 50 зе ма ља, 
укљу чу ју ћи Ју го сла ви ју, пот пи-
са ли По ве љу о осни ва њу УН, 
ко ја је сту пи ла на сна гу 24. 
ок то бра. 

27.јун
1829. Умро ен гле ски хе ми чар 
Џејмс Смит сон. Ње го вим за ве-
шта њем осно ван Смит со нов 
ин сти тут, јед на од нај ве ћих 
ин сти ту ци ја у све ту ко ја се 
ба ви по пу ла ри за ци јом на у ке и 
кул ту ре.

28.јун
1389. У би ци на Ко со ву по љу 
Тур ци по бе ди ли срп ску вој ску и 
обез бе ди ли да љи про дор на 
Бал кан. Ср би ја по том по ста ла 
тур ска ва зал на др жа ва, а ње но 
осва ја ње за вр ше но 1459, ка да 
су Тур ци за у зе ли утвр ђе ни 
град Сме де ре во. 
1914. При пад ник ор га ни за ци је 
Мла да Бо сна Га ври ло Прин цип 
у Са ра је ву убио аустро у гар ског 
над вој во ду, пре сто ло на след-
ни ка Фран ца Фер ди нан да, и 
ње го ву же ну Со фи ју. Ка сни ји 
раз вој си ту а ци је до вео до 
Пр вог свет ског ра та.

HOROSKOP

Среда,22.(9)јун
Све ти Ки ри ло Алек сан дриј ски

Четвртак,23.(10)јун
Све ти све ште но му че ник Ти мо-
теј Бру ски

Петак,24.(11)јун
Све ти апо сто ли Вар то ло меј и 
Вар на ва

Субота,25.(12)јун
Преп. Ону фри је Ве ли ки; Пе тар 
Атон ски (Ода ни је) Пе де сет ни-
це)

Недеља,26.(13)јун
Св. муч. Аки ли на; Св. Три фи ли-
је Лев ку сиј ски (Пе тров ске 
по кла де)

Понедељак,27.(14)јун
Св. про рок Је ли сеј; Св. Ме то ди-
је Ца ри град ски (По че так по ста)

Уторак,28.(15)јун
Св. про рок Амос; Све ти муч. 
Кнез Ла зар и Св. срп ски му че-
ни ци - Ви дов дан

Crkveni
kalendar

• Оптимиста је човек
који је добро располо
жен, али слабо обаве
штен!
•Затвореникјекримина
лац сведен у реалне
оквире!
• Ниједан састанак није
досадан, ако на време
заспиш!

Запеченајаја
Састојци: 9 ја ја, 100 г кај ма ка, 

ча ша па вла ке, јед на зе мич ка,  
ве за пер шу на,  ка ши ка ма сла ца. 

Припрема: Оба ри се 9 ја ја да 
бу ду до бро ку ва на. Кад се про-
хла де, ољу ште се, те по ду жи ни 
пре се ку на по ла. Из ва де се 
жу ман ца, уме ша ју се са 5 ка ши ка 
кај ма ка и ве зом сец ка ног пер шу-
но вог ли шћа. Том ма сом се пу не 
по лут ке бе ла на ца. У ва тро стал-
ном су ду рас то пи ти јед ну ка ши ку 
ма сла ца па по ре ђа ти пу ње не 
по лут ке бе ла на ца и пре ли ти их 
ча шом уму ће не па вла ке. Од јед не 
су ве зе мич ке се на пра ве мр ви це 
- пре зле, про пр же се на су вом 
ти га њу и по си па ју пре ко па вла ком 
пре ли ве них ја ја. Ва тро стал ну 
чи ни ју ста ви ти у за гре ја ну рер ну и 
оста ви ти да се ја ја за пе ку 10 
ми ну та.
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Ако би сте про ше та ли 
ули цом Бо сут ски пут у 
Срем ској Ми тро ви ци, у 

дво ри шту ку ће број 90, на и-
шли би на не сва ки да шњи 
при зор, спо ме ник го лу бу. 
Го лу бу Чар ли ју ко ји је жи вео 
чак 15 го ди на, а ко јем је спо-
ме ник по ди гао се дам де сет-
ше сто го ди шњи го лу бар Стје-
пан Ата рац, ко ји се овим 
спор том, од но сно хо би јем 
ба ви ско ро шест де це ни ја.

- Чар ли је био из у зет на пти-
ца. То је Брн ски го луб, по ре-
клом из Че шке, ко ји је био 
ви ше стру ки шам пи он ра зних 
так ми че ња ши ром СФРЈ. Код 
ме не је остао по сле пен зи о ни-
са ња до свог по след њег да на. 
Го лу бо ви жи ве до 17 го ди на, а 
он је у сво јој по след њој го ди-
ни чак био и пло дан. Из љу ске 
се из ле гао 1995. го ди не и 
жи вео је до 2010. го ди не. Ина-
че, го лу бар ством се ба вим од 
дру ге по ло ви не пе де се тих 
го ди на про шлог ве ка, а по 
узо ру на ста ри јег бра та ко ји се 
пр ви за ин те ре со вао за пти це 
- ре као је Ата рац.

Че сто не до ста ју иде ал ни 
усло ви за го лу бар ство, та ко 
да се сад у Атар че вом го лу-
бар ни ку на ла зи ма ње па ри 
го лу бо ва не го што је то би ло 
у ра ни јем пе ри о ду. Чар ли је 
био по се бан, ра ри те тан го луб, 
али оста ли су ње го ви по том-
ци.

- Не кад сам имао пре ко 30 
па ри и нај ма ње 10 ра са, а 
сад је то 12 па ри, ме ђу ко ји ма 
је че ти ри раз ли чи те ра се. 
Нај ви ше сре ће сам имао са 
Брн ским го лу бо ви ма и они су 
за и ста по себ ни за ме не. Што 
се ти че мог нај ве ћег љу бим-
ца, то се рет ко ви ђа у жи во ту, 
али мо рам да се по хва лим да 
ов де уз га јам ње го ве уну ке, 
пти це шам пи он ског ста са - са 
по но сом го во ри Стје пан.

Он ка же да љу ди че сто не 
раз у ме ју од нос из ме ђу чо ве-
ка и жи во ти ње, па им због 
то га не ке ства ри из гле да ју 
чуд но, као што су го лу бо ви са 
име ни ма и ко му ни ка ци ја ко ју 
са том пти цом те жи да оства-
ри Стје пан.

- Љу ди су ин те ре сант ни, 
не мо гу да се на чу де што 
да јем име на сво јим пти ца ма, 
али за ме не је то пот пу но 
нор мал на ствар. Што се 
ко му ни ка ци је ти че, ве о ма 
ла ко се раз у ме мо. Упо знат 
сам са оно ма то пе ја ма ра зних 
пти ца и до вољ но је да за зви-
жду ћем, а да ми се мо ји 
љу бим ци ја ве и по здра ве ме. 
Го лу бо ви су не жна ство ре ња, 
при вр же на чо ве ку, ко ја иако 
има ју сву сло бо ду пред 
со бом, увек се вра те та мо 
где им је нај бо ље, а же лим 
да на гла сим да је ра ди јус 
кре та ња јед не такве пти це 
као од Ср би је до Не мач ке и 

да је у ста њу да се вра ти за 
око се дам ме се ци та мо ода-
кле је као се ли ца кре ну ла - 
го во ри Ата рац.

Иако у да на шње вре ме 
раз не не вла ди не ор га ни за ци-
је и удру же ња гра ђа на по ку-
ша ва ју кроз ме ди је да про гу-
ра ју при чу о мак си мал ној 
за шти ти жи во ти ња, на вод но 
во лон тер ски, на си ље над тим 
би ћи ма не је ња ва. Не ким 
љу ди ма це ла та при ча чак 
из гле да као пре те ри ва ње са 
пра ви ма жи во ти ња на ко јим 
би љу ди мо гли да по за ви де, с 
об зи ром да не жи ви мо у 
ан тич ком све ту у ко јем су 
жи во ти ње до би ја ле ста ту се 
бо жан ста ва. Сти че се не рет-
ко ути сак да се пре те ру је и са 
су ро во шћу пре ма њи ма, али 
и са ре то ри ком ак ти ви ста 
ко ји их шти те, нај ви ше на 
дру штве ним мре жа ма. Што 
се окрут но сти ти че, не рет ко 
то чи не они ко ји се пред ста-
вља ју као ве ли ки вер ни ци, 
иако би у том слу ча ју мо ра ли 
да зна ју да се у хри шћан ској 
ре ли ги ји сва жи ва би ћа сма-
тра ју бож јим.

Стје пан Ата рац ка же да 
жи во ти њу или осе тиш или не, 
ако је шти тиш он да је шти тиш 
без пу бли ке. Ка же да сто ји 
иза то га да ко не во ли жи во-
ти ње, не во ли ни љу де.

- Љу ди су ја ко окрут ни пре-
ма тим би ћи ма и не мо гу да 
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им по ве ру јем да су до бри 
пре ма љу ди ма. Кад је чо век у 
бе ди и гла ди, нај ло гич ни ја 
ре ак ци ја је бес и ма ни фе сту-
је се на ја ко не га ти ван на чин. 
Не ве ру јем мно го ни ови ма 
ко ји шти те жи во ти ње, јер 
сма трам да им лајт мо тив 
ни је ем па ти ја, а она је нај-
бит ни ја за раз у ме ва ње жи вог 
све та ко ји нас окру жу је. 
По кој ни Мар шал Ти то био је 
го лу бар и до бро се се ћам 
кад је из ја вио да су љу би те-
љи жи во ти ња за пра во нај бо-
љи љу ди, да има ју нај ви ше 
људ ско сти у се би - го во ри 
Ата рац.

У да на шње вре ме го лу бар-
ство као спорт и хо би не ма 
не ку пер спек ти ву, ако се узме 
у об зир шта нај ви ше од вла чи 
па жњу да на шњој омла ди ни.

- Го лу бар ство ви ше ни је 
при влач но мла ди ма, јер је 
вир ту ел ни свет узео ма ха у 
њи хо вој све сти. Тај свет их 
ода ља ва од из вор ног, оног 
ко ји им ну ди и ви дик и слух за 
при ро ду ко ја их окру жу је, 
чи ме се гу би осе ћај људ ско-
сти - твр ди Стје пан.

Чар ли је рет ка пти ца, сре-
ће се мо жда јед ном у жи во ту 
го лу ба ра, али на чин на ко ји је 
Стје пан Ата рац до жи вео свог 
при ја те ља сре ће се још ре ђе. 
Мла ди за и ста има ју од ко га 
да уче ако то же ле, јер би на 
тај на чин мо гли да уна пре де 

сво је по и ма ње жи вот них 
вред но сти и да уне су у се бе 
нео п ход ни мир, ко ји им ри там 
да на шњи це од у зи ма. Има 
увек оних код ко јих се на и ла-
зи на зид под сме ха и пред ра-
су да, али у то ме је ствар. У 
не до стат ку ем па ти је и при су-
ству са мо жи во сти. Не до ста-
так ем па ти је из гле да от при-
ли ке као кад би те ло би ло 
ауто сто пер за Смрт ко ја би га 
ре ши ла до са де. За то не сва-
ки да шњи из раз при ја тељ ства 
из ме ђу чо ве ка и жи во ти ње 
ка кав је Атар чев, мо же да 
ули је ма кар ма ло на де људ-
ским ду ша ма, јер то је из раз 
ху ма ни зма у пра вом сми слу.

- Са о се ћа ње и љу бав је 
оно што нас чи ни до ми нант-
ном вр стом на пла не ти. Без 
ње ни смо љу ди у пра вом 
сми слу. Ја ни сам на шао 
бо љи на чин да се оду жим 
свом при ја те љу од тог спо ме-
ни ка ко ји сам му по ди гао. 
Љу ди су ов де да шти те при-
род ни по ре дак а не да га 
ру ше уни шта ва ју ћи је ди но 
ста ни ште ко је има мо. Љу ди 
ко ји не во ле жи во ти ње, ни сам 
си гу ран да не ког из сво је 
вр сте мо гу истин ски да во ле. 
Од жи во ти ња мо же мо мно го 
шта да на у чи мо и сре ћан сам 
због сва ког кон так та са сво-
јим љу бим ци ма - ка же Стје-
пан Ата рац.  

АлександарЋосић

Чарлија

По во дом на во да По ве ре ни-
ка за ин фор ма ци је од јав ног 
зна ча ја и за шти ту по да та ка о 
лич но сти да Град Срем ска 
Ми тро ви ца ни је до ста вио 
ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја 
Са ве ту за бор бу про тив ко руп-
ци је Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 
управ ни ин спек тор Гру пе 
управ не ин спек ци је Но ви Сад, 
Управ ног ин спек то ра та Ми ни-
стар ства др жав не упра ве и 
ло кал не са мо у пра ве је 9. ју на 
у слу жбе ним про сто ри ја ма 
Град ске упра ве за оп ште и 
за јед нич ке по сло ве Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца из вр шио 
ван ред ни ин спек циј ски над зор.

- Са др жи на над зо ра би ла је 
при ме на од ре да ба За ко на о 

сло бод ном при сту пу ин фор-
ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, по 
зах те ви ма за сло бо дан при-
ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног 
зна ча ја под не тим од стра не 
Са ве та за бор бу про тив ко руп-
ци је Вла де Ре пу бли ке Ср би је. 
На кон спро ве де ног над зо ра 
утвр ђе но је да је Град Срем-
ска Ми тро ви ца по сту пио по 
зах те ви ма за сло бо дан при-
ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног 
зна ча ја Са ве та за бор бу про-
тив ко руп ци је, та ко што су 
ин фор ма ци је у скла ду са 
на ве де ним За ко ном оба пу та 
до ста вље не тра жи о цу у про-
пи са ном ро ку – на во ди се у 
са оп ште њу за јав ност Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца.

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

ИспоштованЗакон

У пе так, 17. ју на на Град-
ском тр гу у Срем ској Ми тро ви-
ци одр жа на је ма ни фе ста ци ја 
„ У су срет ле ту“ ко ју су ор га ни-
зо ва ли Ра дио Срем и Ра дио 
Фру шка го ра.

Ова кам па ња има за циљ 
да за ба ви про ла зни ке у гра до-
ви ма Сре ма. Ра дио Срем је 
за ду жен за звук ква ли тет не 

до ма ће и стра не рок и поп 
му зи ке, док са дру ге стра не 
Ра дио Фру шка го ра еми ту је 
на род ну му зи ку, та ко да су 
гра ђа ни има ли при ли ку да се 
из ја сне ко ји им звук ви ше при-
ја.

Они ко ји су по се до ва ли ва у-
че ре би ли су до бит ни ци за ни-
мљи вих на гра да. А.Ћ.

Усусретлету

Про шлог пет ка, 17. ју на у 
Клу бу ме сне за јед ни це у 
Ла ћар ку, про мо ви са на је књи-
га Зо ра на Жи ди ши ћа ко ја 
но си на зив „Од Ла ћар ка до 
Вла ди во сто ка“. О књи зи су 
го во ри ли др Је ле на По пов, 
Зла то је По по вић, Зорица 
Мишчевић и Си ни ша Ко ри ца, 
а пра тио их је Ор ке стар дру-
штва ле ка ра.

- Ја сам оду ше вљен, за и ста 
сам пре за до во љан ка ко је 
про те кла про мо ци ја књи ге, 
пр вен стве но због то га што се  
одр жа ла у Ла ћар ку, ме сту 
мо је по ро ди це, при ја те ља. 
Ћер ка ме је под ста кла да поч-
нем са пи са њем, она је би ла 
основ ни по кре тач и зве зда 
во ди ља – ре као је аутор. 

С.С.

ПРОМОЦИЈАКЊИГЕУЛАЋАРКУ

Жидишићевпрвенац



NOVINE
SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK •GODINA XVI

22. JUN 2016. • BROJ 757 • CENA 50 DINARAM

KPZ SREMSKA MITROVICA:

Osu|enici
ure|uju Rumu

SKUP[TINA OP[TINE [ID: Novi direktori javnih preduze}a

PREMIJERE:
Qubavi Xorxa 

Va{ingtona

KONSTITUISAN PARLAMENT
U SREMSKOJ MITROVICI:

Za sada bez
gradona~elnika

ТАМ БУ РА ШИ ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ НА ТАМ БУ РИ ЦА ФЕ СТУ 

Срем ска бан да отва ра
Фе сти вал там бу ри ца

На ма је ва жно да љу ди ко ји до ђу да нас слу ша ју бу ду за до вољ ни, да се про ве ду 
и да се по но во вра те да нас слу ша ју. Та ко да не ма мо нај ску пљу пе сму, све су под-
јед на ко ску пе. Слу ша ју нас раз ли чи те ге не ра ци је, има и мла ђих и ста ри јих. Обич-
но док сви ра мо окру жи мо сто, сви ра мо на ув це, ти хо, да се мо же и раз го ва ра ти. 
Раз не пе сме нам тра же, али де фи ни тив но нај тра же ни ја је Ста ни те да ни, ста ни-
те но ћи, за кљу чу ју момци из Сремске банде

Срем и Срем ску Ми тро ви цу на 
ово го ди шњем Там бу ри ца фе-
сту, ко ји се одр жа ва од 21. до 

25. ју на у Но вом Са ду и на Пе тро ва-
ра дин ској твр ђа ви, пред ста вља ће 
там бу ра шки ор ке стар Срем ска бан-
да. Оку пи ли су се у фе бру а ру ове 
го ди не, са ци љем да сви ра ју пра-
ву там бу ра шку и ка фан ску му зи ку. 
Срем ску бан ду чи не Дра ган Са вић 
(прим), Ми лош Ву ле тић (ба сприм), 
Мак сим Ашће рић (ба сприм), Не бој-
ша Ста нић (ба сприм), Јо сип Ду јић 
(ба сприм), Ми ро слав Ба рат (кон тра) 
и Ми ро слав Ада ше вић (бас). Иако 
у овом са ста ву сви ра ју тек по ла го-
ди не, ку ри о зи тет је тај што се ни су 
са ми при ја ви ли на Там бу ри ца фест, 
већ су до би ли по зив ор га ни за то ра.

- Кон так ти ра ли су нас из ор га ни-
за ци је Там бу ри ца фе ста, чу ли су и 
ви де ли не ки наш на ступ, те су же-
ле ли да се и ми по ја ви мо на овом 
фе сти ва лу. На рав но, по ну ду ни смо 
мо гли од би ти. На сту па мо пр ве так-
ми чар ске ве че ри, 24. ју на и отва ра-
мо фе сти вал. Пред ста ви ће мо се са 
три ком по зи ци је и два ин стру мен та-
ла. Сви ра ће мо две на род не там бу-
ра шке пе сме Ја сам ло ла пр ве кла-
се и Жа баљ ка, и пе сму Ај мо на пут 

там бу ра ши (аутор тек ста је Не ма ња 
Ра ди вој шић, а му зи ке Јо ван Жив ко-
вић). Из ве шће мо и два ин стру мен та-
ла, ко ји ма отва ра мо и за вр ша ва мо 
на ступ, то су Цр ве но цве ће и Ба ћи но 
ко ло. Не иде мо на по бе ду, кон ку рен-
ци ја је ја ка, на сту па 10 ор ке ста ра из 
се дам зе мља. На ма је ва жно да се 
што бо ље пред ста ви мо, да пу бли ка 
ужи ва у на шем на сту пу и да се ми 
до бро за ба ви мо – на во де Ми ро слав 
Ада ше вић и Дра ган Са вић.

Сви чла но ви Срем ске бан де му-
зи ком се ба ве го ди на ма, сви ра ли су 
у ра зним ор ке стри ма, а но ви там бу-
ра шки са став су осно ва ли ка ко би 
мо гли да сви ра ју ста ру, пра ву там бу-
ра шку му зи ку. На рав но на њи хо вом 
ре пер то а ру су и ка фан ске пе сме и 
сев да лин ке, ко је се мо гу сви ра ти на 
там бу ра шким ин стру мен ти ма. Не ма 
ме ста но во ком по но ва ној му зи ци и 
ка ко они ка жу „стру ја шкој му зи ци“. 

- Ја ко нас нер ви ра то што се на 
там бу ри сви ра ју пе сме ко је уоп ште 
ни су пи са не за овај ин стру мент. Ре-
ши ли смо да се оку пи мо и да сви ра-
мо пра ву там бу ра шку, ста ро град ску 
му зи ку, као и ка фан ску му зи ку по пут 
То зов ца, То ме Здрав ко ви ћа, Ха ри са 
Џи но ви ћа, Ми ро сла ва Или ћа, Џе ја, 

сев да лин ке, Са фе та Исо ви ћа, за то 
не ма мо ни хар мо ни ку, све су там бу-
ра шки ин стру мен ти – ка те го рич ни су 
срем ски бан ди ти. 

По је ди ни чла но ви су за вр ши ли 
основ ну му зич ку шко лу, а ве ћи на их 
је учи ла да сви ра у Град ском там бу-
ра шком ор ке стру код Ми лен ка Бо би-
ћа. Сви ра ју у Га ле ри ји (ул. Про ме на-
да 37) сва ког че тврт ка, пет ка и су бо-
те, као и на ра зним про сла ва ма.

На пи та ње да ли има па ра у му-
зи ци и ко ја је нај ску пља пе сма, 
од го ва ра ју:

- Би ће па ра у му зи ци. Нај ску пље 
пе сме не ма, све су под јед на ко ску-
пе. Ми раз ми шља мо на ду же ста зе, 
на ма је ва жно да љу ди ко ји до ђу да 
нас слу ша ју бу ду за до вољ ни, да се 
про ве ду и да се по но во вра те да нас 
слу ша ју. Та ко да не ма мо нај ску пљу 
пе сму, све су под јед на ко ску пе. Слу-
ша ју нас раз ли чи те ге не ра ци је, има 
и мла ђих и ста ри јих. Обич но док сви-
ра мо окру жи мо сто, сви ра мо на ув-
це, ти хо, да се мо же и раз го ва ра ти. 
Раз не пе сме нам тра же, али де фи-
ни тив но нај тра же ни ја је Ста ни те 
да ни, ста ни те но ћи – за кљу чу ју Ми-
ро слав и Дра ган.

Б. Се ла ко вић


