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ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НА ГРА ДИО ЂА КЕ ГЕ НЕ РА ЦИ ЈЕ

За 18 нај бо љих
по 20.000 ди на ра
У Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро ви

ци 21. ју на све ча но су до де ље не 
на гра де „Ђак ге не ра ци је“ за школ

ску 2015/2016. го ди ну, а све ча но сти су 
по ред уче ни ка, при су ство ва ли ро ди те
љи, ди рек то ри шко ла и оде љењ ске ста
ре ши не.

Нај у спе шни јим ђа ци ма до де ље не су 
ди пло ме и нов ча не на гра де у из но су од 
по 20.000 ди на ра.

Ис пред Град ске упра ве за обра зо ва
ње, зва ни це је уго сти ла на чел ни ца Мир
ја на Пје вац.

 Град Срем ска Ми тро ви ца већ тра ди
ци о нал но на гра ђу је нај бо ље ме ђу јед на
ки ма за по стиг нут успех то ком шко ло ва
ња. Ди пло ма и нов ча на на гра да су са мо 
знак да успех има сво ју вред ност, а ђа ци 
ге не ра ци је су на гра ђе ни са по 20.000 ди

на ра – ре кла је на чел ни ца Пје вац.
Гра до на чел ник Бра ни слав Не ди мо вић 

по здра вио је ове бри љант не уче ни ке по
же лев ши им још мно го успе ха и при зна
ња, ак цен ту ју ћи то да је моћ у зна њу, ко
је ни ко не мо же да оту ђи, а да је тај на у 
упор но сти и стр пље њу.

Мар ко Ска кун је ђак ге не ра ци је Ми тро
вач ке гим на зи је и ка же да је као и увек, 
кон ку рен ци ја би ла озбиљ на, због че га му 
је до де ље но при зна ње још дра же.

 По ха ђао сам при род ни смер и мно
го ми зна чи ово при зна ње, јер сам баш 
ја иза бран у при лич но ја кој кон ку рен ци
ји. Ово при зна ње ће ми мно го зна чи ти у 
да љем шко ло ва њу, а на ме ра вам да упи
шем Елек тро тех нич ки фа кул тет у Бе о
гра ду  ре као је Ска кун.

Ма ша Лу кић по не ла је ово пре сти жно 

при зна ње ис пред Основ не шко ле „Бо шко 
Пал ко вље вић Пин ки“.

 Ве о ма ми је зна чај но ово при зна ње, 
јер го во ри о то ме да се уло же ни труд ис
пла ти. Би ла је те шка бор ба, али ус пе ла 
сам и ја ко ми је дра го због то га. Ни сам 
про пу шта ла спорт ска так ми че ња, као ни 
так ми че ња у ге о гра фи ји, хе ми ји, ма те
ма ти ци и тех нич ком обра зо ва њу. Пла ни
рам да упи шем при род нома те ма тич ки 
смер у Ми тро вач кој гим на зи ји – ка за ла 
је Ма ша.

А. Ћо сић
Фо то: Н. Узу ров

На осно ву пред ло га На став нич ког 
ве ћа основ них и сред њих шко ла Гра
да Срем ска Ми тро ви ца, за ђа ка ге не
ра ци је иза бра но је њих осам на е сто ро. 
Нај бо љи основ ци су: Ду шан Ко стић 
(ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај“ Срем ска 
Ми тро ви ца), Ми ха и ло Ма хо вац (OШ 
„Јо ван По по вић“ Срем ска Ми тро ви ца), 
Ми хај ло Зо рић (ОШ „Све ти Са ва“ Срем
ска Ми тро ви ца), Вик то ри ја Бла го је вић 
(ШО СО „Ра ди вој По по вић“ Срем ска 
Ми тро ви ца), Ма ша Лу кић (ОШ „Бо шко 
Пал ко вље вић Пин ки“ Срем ска Ми тро
ви ца), Ма ри ја Рат ков (ОШ „Сло бо дан 
Ба јић Па ја“ Срем ска Ми тро ви ца), Ни
ко ла Пе тро вић (ОШ „До бро сав Ра до са
вље вић На род“ Ма чван ска Ми тро ви ца), 
Мла ден Пи са ре вић (ОШ „Три ва Ви та со
вић Ле бар ник“ Ла ћа рак), Та тја на Си кер 
(ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај“ Мар тин ци), 
Иван Ца га рић (ОШ „Бран ко Ра ди че вић“ 
Ку змин) и Са ра Ни ко лић (Му зич ка шко
ла „Пе тар Кран че вић“ Срем ска Ми тро
ви ца). Ме ђу сред њо школ ци ма на гра ђе
ни су: Мар ко Ска кун (Ми тро вач ка гим
на зи ја), Бра ни сла ва Ми ло ше вић (Еко
ном ска шко ла „9. мај“), Ми лу тин Ма тић 
(Пре храм бе но – шу мар ско и хе миј ска 
шко ла), Лу ка Ку бу рић (Сред ња тех нич
ка шко ла „Ни ко ла Те сла“), Де ја на Ми лић 
(Ме ди цин ска шко ла „Дра ги ња Ник шић“), 
Ка та ри на Ми лу ти но вић (Му зич ка шко ла 
„Пе тар Кран че вић“), Ра дој ка Сте ва но
вић (ШО СО „Ра ди вој По по вић“).

На гра ђе ни

Градоначелник Бранислав Недимовић и Марко Скакун
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Од Тањуше лепше цуре 
не беше у селу том
имала је шар извезен 
на хаљетку свом.

Не, ово нису речи записане на разгледницама које 
продаје Туристичка организација Сремске Митровице.

Ови носталгично љубавни стихови са почетка текста, 
а који припадају најлепшим песмама раног Сергеја Јесењина 
из времена кад још није ни помишљао на трагичан крај, 
односно самоубиство, не знам зашто, али асоцирају ме на 
једну овдашњу Тању. Реч је о Тањи Познић, блиској 
страначкој пријатељици Ненада Лемајића. Блиској у сваком 
случају, без обзира на страначке боје, с обзиром да се оне 
често мењају. Међутим њихова евентуална блискост у 
приватном смислу овде није тема. У питању је она врста 
блискости која се преплиће са јавним интересима, а сви знају 
да је као несвршена студенткиња, Тања својевремено засела 
на место директорке Туристичке организације Сремска 
Митровица, управо захваљујући утицају Ненада Лемајића. 
Било је ту оних који су се бунили због тога, али није вредело, 
а да ли је Тања у међувремену завршила то нешто што је 
студирала не знамо, званично није обзнањено. Али, ако 
професор Лемајић има у њено образовање поверења, зашто 
би ми ту било шта доводили у питање.

Нас имењакиња девојке из Јесењинове песме, занима не 
толико из поетских разлога. 

Ових дана, када се, по ко зна који пут, на све стране говори 
о туризму као још једној нашој шанси, то је на примеру 
Сремске Митровице недавно потврдио и амерички амбасадор 
Скот. А, да не говоримо колика нам се небројена врата 
отварају сада када је отворена и авионска линија за Њујорк 
(посебно нас занима смер летења из Њујорка овамо, који нам 
може донети толике туристе са џеповима пуним долара), што 
обашка радује све туристичке трудбенике који имају шта да 
покажу белом свету.   

Митровица има шта да покаже. Та како и не би имао град 
са толиком богатом историјом, који је изнедрио силне римске 
цареве. Зар су Американци били луди кад су ономад, 
шездесетих година прошлог века, нудили да нам варош 
царску за велике новце преселе преко ауто-пута, а да им за 
узврат дозволимо да цео овај простор претворе у археолошко 
налазиште. Нисмо наравно дозволили да туђа чизма гази и 
туђа рука копа по нашој башти, али онакви какви смо нисмо 
ни рођени талентовани да као Грци кроз туризам уновче 
античке ископине. 

Ипак то Сремску Митровицу није спречавало да оснује 
Туристичку организацију на чијем челу већ годинама се 
налази Тањуша Познић, проверен и вишекратно доказан 
кадар из арсенала послушника Ненада Лемајића, члана 
готово свих странака, тренутно функционера ДС, а са 

тенденцијом да глуми омиљеног опозиционара СНС. 
Туристичка организација у граду која има толико туриста да 
не може дневно да напуни ниједан аутобус оних којима треба 
ноћење и коме је чак и мали капедомски хотел превелик, 
добија за шест запослених чак 12,5 милиона динара из 
градског буџета. То је дупло више него што је потребно за 
добре чиновничке плате и редовну делатност, па је право 
питање где одлазе оних шест и по милиона разлике.  

Иако су напредњаци већ други мандат на власти у 
Сремској Митровици, ДС Лемајић и даље успева да 
држи своје кадрове распоређене око градског буџета. 

Наредне седнице Скупштине града показаће колико ће 
Лемајић бити у стању да се као „осведочени демократа“ 
шлихтава са напредњацима. Неће се то нужно видети само 
по начину гласања, већ пре свега колико ће његових кадрова 
остати на буџетском валову. Тањуша је само један од тих 
кадрова којима шидски ДСС (тренутна Тањина странка за коју 
знамо) помаже митровачким напредњацима. 

(Фотографија позајмљена са Жвалојициног портала)
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Туризам без туриста?
Сир ми јум, ан тич ки град и јед на од 

че ти ри пре сто ни це Рим ског цар-
ства, ме сто је ро ђе ња бројних 

римских царева. Иако град са ду гом 
исто риј ском тра ди ци јом, Срем ска 
Ми тро ви ца због, пре све га про бле ма 
са сме штај ним ка па ци те ти ма, и не 
мо же да се сма тра баш ту ри стич ким 
гра дом. 

За раз вој ту ри зма, од но сно за рад 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца у про шлој години је из 
градског буџета било опредељено 
11.957.000 динара, док је у овој го ди ни 
предвиђено у буџету Града 12.492.000 
ди на ра. 

Вест да је не дав но Хо тел „Срем“ 
до био ка те го ри за ци ју и са да има три 
зве зди це и да са сво јих 11 со ба и сме-

штај ним ка па ци тетом од 25 ме ста, као 
и на ја ва гра до на чел ни ка Бра ни сла ва 
Не ди мо ви ћа да по сто ји за ин те ре со ва-
ни ин ве сти тор за град њу хо те ла по ред 
бу ду ћег ба зе на у цен тру гра да, охра-
бру је. Пре ма по да ци ма за 2015. го ди-
ну, ко је је об ја ви ла Ту ри стич ка ор га ни-
за ци ја Срем ске Ми тро ви це Цар ску 
па ла ту је по се ти ло, са ма ни фе ста ци ја-
ма, пре ко 10.000 ту ри ста. Спе ци јал ни 
ре зер ват при ро де Ба ра За са ви ца 
по се ти ло је, пре ма из во ри ма из СРП-а 
око 38.000 гостију. Том бро ју тре ба 
до да ти и не ко ли ко хи ља да ту ри ста 
ко ји су у окви ру вер ског ту ри зма по се-
ти ли ма на сти ре на те ри то ри ји гра да 
Срем ска Ми тро ви ца и не ко ли ко ме ђу-
на род них ма ни фе ста ци ја са ви ше 
хи ља да по се ти ла ца. Број но ће ња за 

ДА ЛИ СРЕМ СКОЈ МИ ТРОВ ЦИ ФА ЛИ СМЕ ШТА ЈА ИЛИ ТУ РИ СТА? 

Царски град без гостију

Пред по че так ту ри стич ке се зо не 
Хо тел „Срем“ у Срем ској Ми тро-
ви ци је ка те го ри зо ван. Овај 

обје кат ко ји се на ла зи у скло пу Ка зне-
но по прав ног за во да 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. Да ли то зна чи да ће Срем ска 
Ми тро ви ца са да има ти ви ше ту ри ста? 
Или не до ста так сме штај них ка па ци те-
та ни је раз лог што је ди ном гра ду у 
Сре му не до ста је ту ри ста?

Сме шта ја има, мо гло би се ре ћи и 

до вољ но, али по све му су де ћи не и 
ту ри ста ко ји ће се за др жа ти не ко вре-
ме. 

У је ку ту ри стич ке се зо не, град на 
Са ви не мо же да се по хва ли го сти ма, 
стран ци ма или пак до ма ћим 
туристима. Иако је пре ма на во ди ма 
Ту ри сти чке ор га ни за ци је Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца про шле го ди не на 
те ри то ри ји Гра да но ћи ло 16.853 го ста 
(у про се ку 46 љу ди по но ћи), да ли у 
те бројке улазе и радници са стра не, 
ко ји су у Срем ску Ми тро ви цу до шли 

 Из ког раз ло га
се ту ри сти

не за др жа ва ју
у гра ду, већ

свој но вац
тро ше не где

дру где? Због
че га је овај

град са мо
ус пут на ста ни ца 

стран ци ма и
до ма ћим

ту ри сти ма?



529. JUN 2016.  M NOVINE

ко је је упла ће на бо ра ви шна так са у 
бу џет Гра да Срем ска Ми тро ви ца је 
16.853 но ће ња.

Го ди ну да на ра ни је, Цар ску па ла ту је 
по се ти ло, са ма ни фе ста ци ја ма, око 
15.000 ту ри ста. Спе ци јал ни ре зер ват 
при ро де Ба ра За са ви ца по се ти ло је 
око 32.500 људи. Број но ће ња за ко је је 
упла ће на бо ра ви шна так са у бу џет Гра-
да Срем ска Ми тро ви ца био је 13.320 
но ће ња.

Срем ска Ми тро ви ца рас по ла же зна-
чај ним по тен ци ја ли ма за раз вој ту ри-
зма, али су по се те гра ду на Са ви нај че-
шће у ви ду јед но днев них ђач ких екс-
кур зи ја, или ор га ни зо ва них по се та из 
Но вог Са да и Бе о гра да. Не до ста так 
сме штај ног ка па ци те та сва ка ко је нај-
ве ћи про блем. 
Локалитети античког Сирмијума,

од којих се издвајају Царска палата,
део старог градског језгра на Жит
ном тргу, као и Базилика светог

Димитрија, затим Музеј Срема, који
побогатству,вредностииреткости
експоната, посебно из периода Рим
скогцарства,спадамеђунајзначајније
установетеврстеуземљи,привлаче
велику пажњу домаћих и иностраних
гостију.Галеријаслика„ЛазарВозаре
вић“ место је које би сваки туриста
требало да посети. У близини града
налази се Национални парк Фрушка
гора са шумама и прекрасним про
планцима, идеалноместо за одмор и
разоноду.Фрушку гору красеи бројни
православниманастири,непроцењиве
историјскеикултурневредност,који
сувековимабилиодизузетногзначаја
заочувањенационалногидентитета
и духовности српског народа. Специ
јални резерват природе Засавица у
мачванском делу општине располаже
изузетно ретким врстама биљног и
животињског света. Природа резер
вата, хиљадама година нетакнута,

правиједрагуљ.Шумскогаздинствоу
СремскојМитровициводибригуио40
хиљада хектара изузетно вредних,
махомхрастовихшума,богатихвисо
ком и ниском дивљачи, које привлаче
пажњу ловаца са свих континената.
Спортскириболовмогућејеорганизо
ватинаСавииуакумулационимјезе
риманаФрушкојгори.Посебнинапори
чине се на афирмацији наутичког
туризма на Сави, за шта постоје
велике могућности. Последњих годи
на уСремскојМитровици се посебно
негује и манифестациони туризам
којиизгодинеугодинудобијанаква
литетуипосећености.

Све ово сто ји на сај ту Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је, ко ја има шест за по сле-
них и ко ја би тре ба ла да ра ди на ту ри-
стич кој про мо ци ји гра да. Ко ли ко је то 
та ко, про су ди те са ми. Би ло би ле по 
ка да би се из на ве де ног не што у прак си 
и ре а ли зо ва ло.  Б. Се ла ко вић

да би за ра ди ли, а не да би ужи-
ва ли у ле по та ма цар ског гра да, а 
који су смештени у хо те ли ма и 
при ват ним сме шта ји ма?! 

Го сти ко ји по се ћу ју Срем ску 
Ми тро ви цу има ју могућност да 
ноће у хо те лима „Сир ми јум“ и 
„Срем“, у не ко ли ко при ват них 
кућа и у обје к тима се о ске ра ди-
но сти, ко ји имају да ле ко ма њи 
бро ј места за ту ри сте. 

У Хо те лу „Срем“ про шле го ди-
не об но вље но је 11 со ба и још 
не ко ли ко до дат них про сто ри ја, а 
у пла ну је ове го ди не да се поч не 
са ре но ви ра њем још осам со ба у 
при зе мљу хо те ла. Со бе су кли-
ма ти зо ва не, опре мље не но вим 
на ме шта јем, ку па ти ли ма, те ле-
фо ни ма. Апарт ма ни по се ду ју и 
ми ни ку хи њу као и днев ни бо ра-

вак. Тре нут ни сме штај ни ка па ци-
те ти су 25 ме ста. 

- Два де сет го ди на ни је би ло 
ула га ња, са мо се одр жа ва ло 
по сто је ће ста ње ко је је у ме ђу-
вре ме ну из гу би ло леп из глед. У 
скло пу хо те ла је се дам дво кре-
вет них, три тро кре вет не со бе и 
апарт ман у ко јем се на ла зи и 
по моћ ни ле жај. То је рас по ло жив 
ка па ци тет од 25 сме штај них 
ме ста – ре кла је за на ше но ви не 
ди рек тор ка овог хо те ла Бран ки ца 
Та бак.

У скло пу Хо те ла „Срем“ на ла зи 
се ре сто ран са ла, ве ли ка кон фе-
рен циј ска са ла, ка ме на  и бан кет 
са ла. Са ла ре сто ра на има ши ро-
ку на ме ну па се та ко из најм љу је 
за раз не вр сте све ча но сти. У 

Љу би ца Лукс, пен зи о нер ка: Срем ска 
Ми тро ви ца је сте ту ри стич ки град, али 
мо гла би да бу де ма ло ви ше. Ја ко ма ло 
има ка па ци те та сме шта ја.

Љи ља на Жив ко вић, за по сле на: 
Ми слим да је Ми тро ви ца ту ри стич ки град 
али тре ба не ко да се по за ба ви сме шта јем, 
ми би смо мо гли да жи ви мо од ту ри зма. 

Би ља на Ми ло ва но вић Ба ку ла, ре фе
рент: Не мо же мо би ти ту ри стич ки град јер 
не ма мо где да сме сти мо ту ри сте. Они про-
ђу, а сав но вац оста ве не где где спа вају. 

Би ља на Јак шић, ка фе ку ва ри ца: 
Ми тро ви ца је сте ту ри стич ки град, али 
не ма сме шта ја до вољ но. Има сва шта да 
се ви ди, али про блем је сме штај. 

Рад ми ла Ла зић, тр го вац: Сва ка ко да је 
Срем ска Ми тро ви ца град ту ри зма, али 
не ма до вољ но сме шта ја, не ма где да се 
пре спа ва.

Мар ко Тор ма, елек тро ин же њер: 
Ми слим да је Срем ска Ми тро ви ца ту ри-
стич ки град сва ка ко, али има ма њак сме-
штај них ка па ци те та. 

АН КЕ ТА: Да ли је Срем ска Ми тро ви ца ту ри стич ки град?

Не ма до вољ но садржаја

Љу би ца Лукс, Љи ља на Жив ко вић, Би ља на Ми ло ва но вић Ба ку ла, Би ља на Јак шић, Рад ми ла Ла зић и Мар ко Тор ма

Ка да су не дав но у Срем ској Ми тро ви ци 
бо ра ви ли го сти из аустријског града Ри да 
има ли су не при јат но ис ку ство са Хо те лом 
„Сир ми јум“. Пре ма на во ди ма јед ног Ми тров
ча на, ње го ви по зна ни ци из Ри да би ли су 
при ну ђе ни да на пу сте „Сир ми јум“ зи мус, из 
раз ло га што им је при ре зер ва ци ји при ка зан 
је дан сме штај, док их је, ка да су сти гли са че
као дру ги, ко ји је по њи хо вим ре чи ма био 
не а де ква тан и со бе су би ле хлад не. Због 
то га су на пу сти ли хо тел и про на шли дру ги 
сме штај. С об зи ром да је хо тел у по ступ ку 
ли кви да ци је, евен ту ал ним го сти ма је ве ро
ват но те шко да по ве ру ју у оно што за по сле
ни у овом хо те лу ка жу о себи као домаћинима. 

Хо тел у ли кви да ци ји, 
го сти на ули ци
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ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ РУ МА

Притужбе грађана 
на Стамбено

На сле ђе ни су ду го го ди шњи про бле ми ко ји се ву ку 
де це ни ју уна зад, а све се при ка зу је као да је иде ал но и 
то та ко ви ше не мо же. Сва ка ко ће мо по ву ћи од ре ђе не 
по те зе ка ко би смо про на шли на чин да се при бли жи мо и 
по тро ша чи ма и да по сло ва ње ЈП „Стам бе но“ ста ви мо у 
ре ал не окви ре, из ја вио је пред сед ник рум ске оп шти не 
Сла ђан Ман чић

Ве ћи део днев ног ре да сед ни це 
Оп штин ског ве ћа Оп шти не Ру ма, 
ко ја је одр жа на про шлог че тврт ка, 

23. ју на, од но сио се на из ве шта је о ра ду 
јав них пред у зе ћа и уста но ва чи ји је 
осни вач рум ска оп шти на. Сви из ве шта ји 
су усво је ни без ве ћих ди ску си ја и при-
мед би, ме ђу тим, не и из ве штај ЈП „Стам-
бе но“, ко ји ни је при хва ћен. Ко ли ко нас 
се ћа ње слу жи, ово је пр ви пут да се 
де си ло не што та кво, бу ду ћи да је би ло 
са мо си ту а ци ја и то рет ко, да се по не ки 
из ве штај ски не са днев ног ре да у сми-
слу да се не што до пу ни или из ме ни. Већ 
са ма ова чи ње ни ца ука зу је да је си ту а-
ци ја у по ме ну том пред у зе ћу за и ста 
озбиљ на, а и при лич но је ве ли ко не за до-
вољ ство ве ћег бро ја гра ђа на ко ји се 
на ла зе у си сте му да љин ског гре ја ња, па 
је и све ве ћи број зах те ва ко ри сни ка ко ји 
тра же ис кљу че ње са си сте ма гре ја ња. И 
по ред то га, „Стам бе но“ је Оп штин ском 
ве ћу упу ти ло из ве штај у ко јем се бе ле жи 
до бро по сло ва ње и до бит. По обра зло-
же њу по сло ва ња у про шлој го ди ни ко ји 
је под нео Жи ван Ми хај ло вић из ЈП 
„Стам бе но“, ре а го вао је пред сед ник 
Сла ђан Ман чић.

Он је ука зао да је у овом пред у зе ћу 
нај те жа си ту а ци ја у рум ској оп шти ни, да 
има ве ли ких при ту жби не за до вољ них 
по тро ша ча и да по сто ји ве ли ки број зах-

те ва за ис кљу че ње са мре же, а то га 
не ма у из ве шта ју. Он је ис та као и не ло-
гич ност да се не ко ли ко го ди на уна зад 
тро ши иста ко ли чи на ма зу та, без об зи ра 
на вре мен ске усло ве или уград њу ка ло-
ри ме та ра, па гра ђа ни ко ји су их угра ди-
ли са да пла ћа ју ви ше стру ко ве ће ра чу-
не, што је не до пу сти во. Та ко ђе, иако је 
це на ма зу та знат но ни жа, це на гре ја ња 
је оста ла иста, тек се на ини ци ја ти ву 
пред сед ни ка Оп шти не, она ко ри го ва ла 
на ни же и то не дав но.

- Греј на по вр ши на је сма ње на за око 
4.000 ква драт них ме та ра, има не ло гич-
но сти у от пи су не ких по тра жи ва ња, па 
чак и не ких ства ри на иви ци за ко на. За то 
ћу пред ло жи ти осни ва ње струч ног ти ма 
да се све ис пи та и по мог не ЈП „Стам бе-
ном“ да бо ље по слу је. На сле ђе ни су 
ду го го ди шњи про бле ми ко ји се ву ку 
де це ни ју уна зад, а све се при ка зу је као 
да је иде ал но и то та ко ви ше не мо же. 
Сва ка ко ће мо по ву ћи од ре ђе не по те зе 
ка ко би смо про на шли на чин да се при-
бли жи мо и по тро ша чи ма и да по сло ва-
ње те фир ме ста ви мо у ре ал не окви ре - 
ка же Ман чић. 

Сла ђан Ман чић до да је да је ово пр ви 
пут да иста по ли тич ка оп ци ја, због 
на сле ђе них про бле ма де це ни ја ма уна-
зад, не же ли да при ка зу је да је не што 
иде ал но ка да ни је и сва ка ко да ру ко вод-

Дру га сед ни ца Оп штин ског ве ћа

ве ли ку са лу мо же да ста не из ме ђу 
130 и 150 осо ба, у ка ме ној са ли има 
60 ме ста, а бан кет са ла мо же да при-
ми 40 осо ба. 

По ред овог хо те ла, у са мом цен тру 
гра да сме штен је Хо тел „Сир ми јум“, 
ко ји у сво јој по ну ди има укуп но 50 
со ба, са рас по ло жи вих 90 кре ве та. 
Со бе су опре мље не удоб ним на ме-
шта јем, функ ци о нал ним ку па ти ли ма, 
те ле фо ни ма, ин тер не том и ка блов-
ском те ле ви зи јом. Од ре ђе ни број 
со ба је кли ма ти зо ван.

- Хо тел има 50 со ба и пет апарт ма-
на, то је не ких 90 ме ста за спа ва ње. 
Ако се ра чу на ју и фран цу ски ле жа је-
ви, где мо же да спа ва дво је, он да је 
то до дат них де се так. Све со бе су у 
функ ци ји. Око 30 со ба је кли ма ти зо-
ва но. Апарт ма ни та ко ђе. Сва ка со ба 
има ку па ти ло, с тим да апарт ман, 
по ред спа ва ће со бе има пред со бље и 
днев ни бо ра вак. Хо тел ра ди и при ма 
у сва ком тре нут ку ту ри сте. Ме ђу тим 
ту ри ста не ма. Углав ном до ла зе 
стран ци у по сле по днев ним ча со ви ма, 
пре спа ва ју, до руч ку ју и иду да ље. Без 
да љих за др жа ва ња – об ја шња ва 
Го ран Са вић, ли кви да ци о ни управ ник 
Хо те ла „Сир ми јум“. Он до да је да 
хо тел у сва ком тре нут ку при ма го сте 
и да је у мо гућ но сти да при ми и екс-
кур зи је, али да у по след њих не ко ли ко 
го ди на то га не ма. 

С об зи ром на то да Срем ска Ми тро-
ви ца има ду гу исто ри ју и да је сре ди-
ште јед ног од окру га у Ср би ји, има и 
ве ли ку мре жу кул тур них и обра зов-
них уста но ва. Ме ђу тим, по ста вља се 
пи та ње из ког раз ло га се ту ри сти не 
за др жа ва ју у гра ду, већ свој но вац 
тро ше не где дру где? Због че га је овај 
град са мо ус пут на ста ни ца стран ци-
ма и до ма ћим ту ри сти ма?

У Удру же њу хо те ли је ра Ср би је сла-
жу се да нам не до ста ју хо те ли ко ји 
мо гу да при хва те ве ли ке гру пе, уз 
на по ме ну да је за ра да у ма сов но сти, 
а не у ма лом бро ју ту ри ста ко ји пла-
ћа ју мно го.

По ред ова два хо те ла у по ну ди су и 
се о ска до ма ћин ства, ко јих на те ри то-
ри ји гра да има се дам. Ка ко ка жу из 
Град ске упра ве за при вре ду и пред у-
зет ни штво они се ба ве ка те го ри за ци-
јом се о ских до ма ћин ста ва, од но сно 
обје ка та до ма ће ра ди но сти. 

Ове го ди не до де ље на су и сред-
ства у из но су од по 200.000 ди на ра 
ко ја су до би ла три се о ска до ма ћин-
ства. 

- Сред ства су до би ла три се о ска 
до ма ћин ства и она су на ме ње на 
опре ма њу, од но сно про ши ре њу сме-
штај них ка па ци те та, на бав ци и опре-
ми ин фра струк ту ре за те објек те. 
Услов је био да се на ла зе на те ри то-
ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца, а у 
пи та њу су до ма ћин ства у Гр гу рев ци-
ма, Ма чван ској Ми тро ви ци и За са ви-
ци – ре кла је Са ња Ко ва че вић, на чел-
ни ца Град ске упра ве за при вре ду и 
пред у зет ни штво.

С. Ста не тић
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ство пред у зе ћа има за то од го вор ност.
- Же ли мо да ко ри сни ци услу га да љин-

ског гре ја ња бу ду за до вољ ни услу гом и 
за то ће мо да ти свој мак си мом да по мог-
не мо ЈП „Стам бе но“ да пре ђе на рен та-
бил ни је енер ген те, као што је гас. Да ли 
то ко шта 20, 30 или 50 ми ли о на ни је од 
пре суд ног зна ча ја, јер су то ре ла тив но 
ма ле па ре за ло кал ну са мо у пра ву, а са 
дру ге стра не не чи ње њем ми ула зи мо у 
фи нан сиј ску ду би о зу - ре као је Сла ђан 
Ман чић.

Зо ран Не го ва но вић, пред сед ник 
Над зор ног од бо ра ЈП „Стам бе но“ 
је ис та као да се, због ви со ке це не 

гре ја ња, ко ри сни ци од ја вљу ју, да се 
енер ген ти не ра ци о нал но ко ри сте, да 
има ве ли ких не на пла ће них по тра жи ва-
ња, да је цео си стем са уво ђе њем ка ло-
ри ме та ра и уго во ром са „Бру на том“ обе-
сми шљен, а да се, уз све те про бле ме 
ЈП „Стам бе но“ и да ље не по на ша тр жи-
шно.

Оста ла јав на пред у зе ћа и уста но ве су 
до бро по сло ва ле, што ва жи и за „Во до-
вод“ ко ји је по хва љен за сво је ак тив но-
сти иако је ис ка зао ре а лан гу би так од 
три ми ли о на ди на ра, ко ји је на стао као 
ре зул тат ин ди рект ног от пи са по тра жи ва-
ња. ЈП „Гас Ру ма“, ЈП „Ко му на лац“ и ЈУП 
„План“ су по сло ва ли са до бит ком.

На сед ни ци је при хва ћен пред лог 
од лу ке о за вр шном ра чу ну оп штин ског 
бу џе та за про шлу го ди ну, ко ји ће се на ћи 
пред од бор ни ци ма Скуп шти не оп шти не 
Ру ма на сле де ћој сед ни ци.

Овај пред лог има два де ла, фи нан сиј-
ски из ве штај о из вр ше њу бу џе та, као и 
из ве штај екс тер не ре ви зи је.

Ду шан Ба раћ, шеф Оде ље ња за 
фи нан си је, при вре ду и по љо при вре ду је 
ис та као да је ре а ли за ци ја бу џе та у про-
шлој го ди ни на ста ви ла тренд ра ста, 
та ко да је ово са да нај ве ће из вр ше ње у 
про те клих не ко ли ко го ди на.

- Укуп но оства ре ни при хо ди и при ма-
ња у про шлој го ди ни су би ли пре ко 
ми ли јар ду и 589 ми ли о на ди на ра, што је 
оства ре ње пла ни ра не од лу ке од го то во 
86 про це на та. Исто вре ме но, рас хо ди и 
из да ци су из но си ли 84,2 про цен та. 
Оства ре на је пот пу на ли квид ност бу џе-
та, а све оба ве зе су на вре ме из ми ри ва-
не. Ка пи тал не ин ве сти ци је из но се 198,5 
ми ли о на ди на ра и ве ће су од оних из 
2014. го ди не за 38,4 ми ли о на ди на ра. 
Про шло го ди шњи бу џет је пр ви пут ра ђен 
на ба зи про грам ске струк ту ре. Што се 
ти че ово го ди шњег бу џе та, и ту су до бра 

оче ки ва ња, а во ди мо ра чу на о свим рас-
хо ди ма - ука зао је Ду шан Ба раћ.

За до вољ ство ре а ли за ци јом про шло-
го ди шњег бу џе та је ис ка зао и пред сед-
ник рум ске оп шти не Сла ђан Ман чић ко ји 
је ис та као да је, у од но су на план, при-
лив био ма њи и због не спро во ђе ња 
ли ци та ци је про шле го ди не за да ва ње у 
за куп по љо при вред ног зе мљи шта у 
др жав ној сво ји ни, јер би та да про це нат 
из вр ше ња био још ве ћи. Он је по хва лио 
и Оде ље ње за по ре ску ад ми ни стра ци ју, 
ко је је сво јом ак тив но шћу и ажур но шћу 
знат но до при не ло по ве ћа њу про цен та 
на пла те по ре за на имо ви ну, као из вор-
ног оп штин ског при хо да.

- Ово до бро из вр ше ње бу џе та про шле 
го ди не нам је по мо гло да при хо де усме-
ри мо на ин ве сти ци је у про шлој го ди ни 
ко је су би ле на до бро бит свих гра ђа на. 
До бро је што се тај по зи ти ван тренд 
на пла те, па та ко и по ре за на имо ви ну, 
чак и по ве ћао у овој го ди ни и што нам то 
омо гу ћа ва да ре а ли зу је мо оно што смо 
пла ни ра ли - ис та као је Ман чић.

На овој сед ни ци усво је не су и из ме не 
и до пу не пра вил ни ка о си сте ма ти за ци ји 
рад них ме ста у Оп штин ској упра ви, због 
по тре бе да се до вр ши про цес ре ор га ни-
за ци је Оп штин ске упра ве. Но во фор ми-
ра на оде ље ња (шест уме сто че ти ри) 
из ра зи ла су по тре бу за за по сле ни ма 
од ре ђе них ква ли фи ка ци ја, а бу ду ћи да 
но вог за по шља ва ња у јав ном сек то ру 
не ма, мо ра се ићи на ин тер но пре ме-
шта ње за по сле них из ме ђу оде ље ња 
што из и ску је и про ме ну си сте ма ти за ци-
је. За спро во ђе ње пред ло же не си сте ма-
ти за ци је ни је по треб но обез бе ди ти 
до дат на фи нан сиј ска сред ства. 

Ову тач ку, као и из ве штај о ра ду 
Оп штин ске упра ве у про шлој 
го ди ни је обра зло жио на чел ник 

Оп штин ске упра ве Ду шан Љу би шић. Он 
је под се тио да је Оп штин ска упра ва про-
шле го ди не ра ди ла у че ти ри оде ље ња, 
што је ре ор га ни за ци јом из ме ње но. Про-
шла го ди на је зна чај на јер је до би јен и 
стан дард ква ли те та ИСО 9001, во дио се 
про цес ре ор га ни за ци је Оп штин ске упра-
ве, усво јен је пра вил ник о утвр ђи ва њу 
пут них тро шко ва ко ји ни је по сто јао. Оно 
што је зна чај но, Љу би шић је на ја вио да 
ће се до сеп тем бра ове го ди не пре ћи и 
на но ви ну у ра ду Оп штин ског ве ћа, 
од но сно на елек трон ске сед ни це, те да 
ће се рас пи са ти тен дер за на бав ку лап-
то по ва за чла но ве Оп штин ског ве ћа.

Сми ља Џа ку ла

Чла но ви Оп штин ског ве ћа су на сво јој 
дру гој сед ни ци усво ји ли и од лу ку о ауто 
так си пре во зу пут ни ка у рум ској оп шти ни. 
Прав ни основ за до но ше ње ове од лу ке су 
од ред бе За ко на о пре во зу пут ни ка у друм-
ском са о бра ћа ју, као и За кон о пре кр ша ји-
ма ка да је реч о ви си ни нов ча них ка зни. По 
ре чи ма ин спек то ра за друм ски са о бра ћај 
Стој ше Јо ва но ви ћа на ме ра до но ше ња ове 
од лу ке је да се сфе ра так си пре во за бо ље 
уре ди и ре гу ли ше.

Но ви на је да так си во зач не мо же да 
бу де ли це ко је је осу ђи ва но пра во сна жном 
суд ском од лу ком на ка зну за тво ра ду жу од 
две го ди не за кри вич но де ло про тив жи во-

та и те ла, пол не сло бо де, без бед но сти 
јав ног са о бра ћа ја и јав ног ре да и ми ра. 
Ре гу ли са ни су и усло ви ко је мо ра да ис пу-
ни во зи ло, а но ви на је да се на та бли ци на 
зад њој стра ни во зи ла на ла зе ла ти нич на 
сло ва ТХ. Овом од лу ком је про пи сан и 
по сту пак за до би ја ње одо бре ња за оба-
вља ње так си пре во за, као и из глед так си 
та бле ко је ће на ба вља ти Оп штин ска упра-
ва и да ва ти на ре верс так си сти ма, што је 
та ко ђе, но ви на. Упра во на осно ву ове 
та бле, од мах ће би ти ја сно ко је так си во зи-
ло је у упо тре би као ре ги стро ва но, а ко је је 
„ди вљак“ а ко јих у рум ској оп шти ни има 
ве ли ки број.

Но ва пра ви ла за так си сте ШТА Б ЗА ВАН РЕД НЕ
СИ ТУ А ЦИ ЈЕ У РУ МИ

Уре ђе ње
ка нал ске мре же

На сед ни ци Шта ба за ван ред не си-
ту а ци је рум ске оп шти не, ко ја је одр-
жа на 20. ју на, усво јен је из ве шта ја о 
ра ду за про те клу го ди ну. 

У ми ну лој го ди ни Штаб је одр жао 
три сед ни це, од ко јих је јед на би ла 
ван ред на и би ла је ве за на за по жар 
ко ји је из био на град ској де по ни ји 
сме ћа ко ји је, уз ан га жо ва ње струч-
ња ка и ме ха ни за ци је, бр зо ло ка ли-
зо ван. 

О свим ак тив но сти ма и пред у зе тим 
ме ра ма ве за ним за га ше ње по жа ра и 
спре ча ва ње па ни ке ме ђу гра ђа ни ма, 
Штаб је бла го вре ме но ин фор ми сао 
јав ност. По след ња сед ни ца је одр жа-
на у но вем бру од но си ла се на ана-
ли зу спрем но сти јав них ко му нал них 
си сте ма за на сту па ју ћу зи му. 

Чла но ви Шта ба за ван ред не си ту-
а ци је су усво ји ли свој го ди шњи план 
ра да за пе ри од од ма ја ове до апри-
ла 2017. го ди не. 

Пре драг Вла ди са вље вић, шеф 
сек то ра за ван ред не си ту а ци је на 
те ри то ри ји Сре ма је ис та као да се 
оче ку је до но ше ње но вог За ко на о 
ван ред ним си ту а ци ја ма, а ту ће се 
тра жи ти и из ра да но ве аку стич ке 
сту ди је чуј но сти, као и фор ми ра ње 
си ту а ци о ног цен тра у ци љу ефи ка-
сни јег пра ће ња ста ња на те ри то ри ји 
ло кал не са мо у пра ве, као и ква ли тет-
ног упра вља ња ван ред ним до га ђа-
ји ма или си ту а ци ја ма, те по кре та ње 
ини ци ја ти ве за фор ми ра ње и опре-
ма ње је ди ни ца ци вил не за шти те и 
тех нич ке је ди ни це. Он је ука зао и на 
по тре бу да се до вр ши про це на угро-
же но сти ло кал не са мо у пра ве.

На овој сед ни ци је усво јен и пред-
лог опе ра тив ног пла на од бра не од 
по пла ва во да дру гог ре да, ко ји ће 
се, та ко ђе, на ћи пред чла но ви ма Оп-
штин ског ве ћа. 

У овом пла ну на ла зе се во до то ци 
дру гог ре да од зна ча ја за од бра ну 
од по пла ва, про це на угро же но сти од 
по пла ва, пре вен тив не ме ре за шти-
те као и кри те ри ју ми за про гла ше ње 
од бра не, ева ку а ци ја ста нов ни штва, 
њи хо во збри ња ва ње и слич но.

Пред сед ник рум ске оп шти не и ко-
ман дант Шта ба за ван ред не си ту а-
ци је Сла ђан Ман чић је под се тио да 
се, ру ко во ђе ни ис ку стви ма из мај-
ских по пла ва од пре две го ди не, кон-
стант но ра ди на сре ђи ва њу ка нал-
ске мре же у гра ду и се ли ма рум ске 
оп шти не. И ове го ди не ће се ра ди ти 
на сре ђи ва њу ка нал ске мре же на 11 
ло ка ци ја у гра ду у ду жи ни од 4.500 
ме та ра.

Та ко ђе, би ло је ре чи и о при пре ма-
ма ло кал не са мо у пра ве за на сту па-
ју ћи лет њи пе ри од, тач ни је да се за 
то на вре ме при пре ме сви оп штин ски 
ор га ни као и јав на пред у зе ћа.

С. Џ.
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Ка ко за М но ви не
твр де Ја го да Па је вић 

и Људ ми ла Ора вец, 
ком ши ја ко ји је ра дио 

до град њу ни је
ис по што вао

до го во ре но, јер су 
оне да ле са гла сност 
за из во ђе ње ра до ва, 

не зна ју ћи да ће
им због до град ње 

про ки шња ва ти
ста но ви 

Ре дак ци ји М но ви на 
не дав но су се обра ти ле 
Људ ми ла Ора вец и 

Ја го да Па је вић, ба ке ко је 
жи ве у згра ди за ко лек тив но 
ста но ва ње, у Фру шко гор ској 
ули ци у Срем ској Ми тро ви ци, 
ко ја је из гра ђе на кра јем пе де-
се тих го ди на про шлог ве ка. 

На и ме, ста но ви ба ка су 
про ки шња ва ли због, ка ко оне 
твр де, до град ње ста на у сре-
ди ни, чи ји је вла сник Си мо 
Дув њак. Ја го да и Људ ми ла 
на во де да ком ши ја Си мо Дув-
њак при ли ком до град ње свог 
ста на ни је ис по што вао оно 
што је пи са ло у са гла сно сти 
ко је су пот пи са ле за из во ђе-
ње ра до ва.

- На ма су се Си мо и ње го ва 
су пру га Би ља на Дув њак 
обра ти ли про шле го ди не и 
пи та ли нас да ли би ми пот-
пи са ле са гла сност, по што 
же ле да до гра де стам бе ну 
је ди ни цу у дво ри шту. Ми смо 
се сло жи ле и пот пи са ле 
са гла сност. У тој са гла сно сти 

је ле по пи са ло да смо са гла-
сне да се из вр ши ре кон струк-
ци ја и до град ња де ла стам бе-
не зга де за ко лек тив но ста но-
ва ње, под усло вом да се 
пред мет ним ра до ви ма не 
угро жа ва ста бил ност стам бе-
не згра де и ста но ва ко ји су у 
на шем вла сни штву. Ка да је 
по че ла град ња про шлог ле та, 
услед ја ке ки ше ко ја је па да-
ла 16. ав гу ста про шле го ди-
не, на ма су по пла вље не 
со бе, ку па ти ло и пред со бље. 
Ја имам ште ту у спа ва ћој 
со би и ку па ти лу, зид и пла-
фон је пу као на не ко ли ко 
ме ста и вла га је у со би, док је 
код Ја го де от пао део пла фо-
на у пред со бљу, ко ји је ура-
ђен од ри гип са, и по пу ца ли су 
зи до ви – на во ди Људ ми ла 
Ора вец. 

Ове две ба ке су се за по моћ 
обра ти ле Град ској упра ви за 
ур ба ни зам, ко му нал не и 
ин спек циј ске по сло ве, чи ји је 
гра ђе вин ски ин спек тор Дра-
ган Ба о шић иза шао на те рен 

18. ав гу ста и уста но вио да је 
до про ки шња ва ња до шло 
услед ло ше из ве де них ли мар-
ских ра до ва.

- Кон ста то вао сам да је до 
про ки шња ва ња у ста но ви ма 
име но ва них до шло услед 
ло ше из ве де них ли мар ских 
ра до ва. Ка да је из во ђач 
по ста вио олу ке, олу ци ни су 
има ли за вр ше так и има ли су 
кон тра пад. На ло жио сам да 
се од мах при сту пи по прав ци 
олу ка, јер су они иза зва ли 
про ки шња ва ње у ста но ви ма 
име но ва них. Не ко ли ко да на 

ка сни је, 21. ав гу ста Си мо 
Дув њак ме је оба ве стио да су 
из вр ши ли по прав ку олу ка, у 
шта сам се при ли ком кон тро-
ле и лич но уве рио. Исто та ко 
сам  кон ста то вао да је Дув-
њак ра дио по про јек ту, а на 
том про јек ту пре ко ко јег сам и 
ја вр шио кон тро лу град ње, 
 сто ји оп штин ски пе чат – на во-
ди гра ђе вин ски ин спек тор 
Ба о шић.   

Он још ка же да је ин ве сти-
тор ду жан да на док на ди ште-
ту ко ја је на не та и јед ној и 
дру гој стра ни, ме ђу тим да не 

Део пла фо на од ри гип са у пред со бљу Ја го де Па је вић се од ва лио  

После потписивања 
нема кајања

Си мо и ње го ва су пру га Би ља-
на Дув њак тре нут но жи ве у 
Но вом Са ду. Си му ни смо ус пе-
ли да кон так ти ра мо, а у те ле-
фон ском раз го во ру ње го ва 
су пру га Би ља на нам је ре кла да 
ни шта ни је ура ђе но на пре ва ру.

– Же ли мо да ре ши мо стам бе-
но пи та ње, и све што смо гра-
ди ли је у скла ду са про јек том и 
за то има мо гра ђе вин ску до зво-
лу. Дав но би нас обе ком ши ни-
це ту жи ле да су мо гле да до ка-
жу да ни смо ра ди ли по про јек ту 

и да смо радили без до зво ла. 
Сво је вољ но су пот пи са ле 
са гла сност, ни ко их на то ни је 
на те рао и не знам у че му је 
са да њи хов про блем, ве ро ват-
но је у пи та њу са мо љу бо мо ра. 
Што се на док на де ште те ти че, 
ре кли смо им ка да бу де мо сре-
ђи ва ли наш део, да ће мо он да 
и њи ма окре чи ти. Ни смо ми 
за вр ши ли све ра до ве око тог 
до гра ђе ног де ла – крат ко је 
про ко мен та ри са ла Би ља на 
Дув њак.  

Ни смо ни ког пре ва ри ли

ЖИВОТ ПИШЕ ПРИЧЕ: 
Проблеми станара 
Фрушкогорске улице у 
Сремској Митровици
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мо же ин спек тор на то би ло 
ко га да на те ра. 

- Ле по сам ре као и јед ној и 
дру гој го спо ђи да уко ли ко 
Си мо Дув њак не на док на ди 
ште ту, ја не мо гу на те ра ти 
чо ве ка да по пра ви кре че ње, 
јер дру ге ште те ни је би ло сем 
што је про ки сло. Исто та ко 
сам им ре као да узму ве шта-
ка гра ђе вин ске стру ке да 
до не се ве штач ки на лаз и да 
он да оне пре ко адво ка та 
ур ги ра ју да се то по пра ви, а 
ако не по пра ве да их ту же, 
јер би има ле основ уко ли ко 
би има ле на лаз гра ђе вин ског 
ве шта ка. Ме ђу тим, оне су 
сма тра ле да ја то тре ба да 
ура дим, а ме ни Суд не ве ру је, 
већ ве ру је ве штач ком на ла зу, 
на осно ву че га до но си пре су-
ду. Оне су да ле са гла сност да 
се из во де ра до ви и то је би ло 
до вољ но Гра ду да из да ло ка-
циј ске усло ве и ка сни је гра-
ђе вин ску до зво лу – ис ти че 
ин спек тор Ба о шић. 

Ја го да Па је вић и Људ ми ла 
Ора вец твр де да ни ка да не 
би да ле са гла сност за из во-
ђе ње ра до ва да су зна ле ка ко 
ће се цео про цес за вр ши ти. 

- Зло у по тре би ли су нас, 
пот пи са ле смо са гла сност за 
из во ђе ње ра до ва под усло-
вом да се тим ра до ви ма не 
угро жа ва ста бил ност на ших 
ста но ва. Ка да је на ста ла ште-
та ре кли су да ће до ћи да 
сре де то што је уни ште но, да 
окре че и сре де пла фо не, али 
ни су уоп ште до шли. То та ко 
сто ји већ го ди ну да на – на во-
де на кра ју Људ ми ла и Ја го-
да.          

Би ља на Се ла ко вић

Људ ми ла Ора вец у со би ко ја про ки шња ва
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Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це 
Бра ни слав Не ди мо вић, на чел ник 
Град ске упра ве за ур ба ни зам, ко му-

нал не и ин спек циј ске по сло ве Вла ди мир 
Пет ко вић и ди рек тор Ди рек ци је за из-
град њу гра да Вла ди мир Са на дер об и-
шли су про шле сре де, 22. ју на, пр ву фа зу 
ра до ва на из град њи Основ не шко ле „До-
бро сав Ра до са вље вић На род“ у Ма чван-
ској Ми тро ви ци. 

Пр ва фа за ра до ва, ко ја под ра зу ме ва 
ру ше ње де ла фи скул тур не са ле, ве зног 
де ла, ра ди о ни це за тех нич ко и спорт ског 
те ре на по че ла је 21. апри ла уз при су ство 
ве ли ког бро ја де це, ро ди те ља и пред-
став ни ка ло кал не са мо у пра ве. 

- Ово гра ди ли ште у Ма чван ској Ми тро-
ви ци је јед на од ства ри о ко ји ма смо при-
ча ли прет ход них го ди на, и још једа н од 
пројеката у ко ји нам ско ро ни ко ни је ве-
ро вао, али ми смо ту да их де ман ту је мо. 
Пла ни ра мо да се до по ло ви не но вем бра 
обје кат ста ви под кров. На ма је иде ја да 
2016. го ди не за вр ши мо гра ђе вин ске ра-
до ве и 2017. го ди не да се ба ви мо уну тра-
шњо шћу. Ово је је дан од че ти ри ве ли ка 
објек та ко ји се ра де ове го ди не у Срем-
ској Ми тро ви ци, по ред пу та кроз Ла ћа-
рак, ба зе на и под во жња ка – из ја вио је 
при ли ком оби ла ска ра до ва гра до на чел-

ник Не ди мо вић.
Бо рис Ко вач, шеф гра ди ли шта из ра зио 

је сво је за до вољ ство ди на ми ком ра до ва 
ис ти чу ћи да све иде по пла ну и да не ма 
раз ло га за бри гу. 

- За вр ше ни су ра до ви на из ра ди ар-
ми ра них бе тон ских те ме ља, из вр ши ли 
смо на си па ње око те ме ља и ис под под-
не пло че. На јед ном де лу објек та је из-
бе то ни ра на под на пло ча и у том де лу 
по чи ње мо из ра ду ар ми ра них бе тон ских 
сту бо ва и зи до ва. Ових да на тре ба ло би 
да се ура ди и ша ло ва ње спрат не по ло че 
– ре као је крат ко Ко вач. 

Ди рек тор шко ле Сла ђан Па пић до дао 
је да шко ла и без фи скул тур не са ле и 
ка би не та за тех нич ко функ ци о ни ше без 
про бле ма. До да је да се ис пла ти че ка ње, 
јер ће уско ро до би ти нов обје кат на за-
до вољ ство де це, ро ди те ља и ме шта на. 
Па пић је ис ко ри стио при ли ку да се за-
хва ли Гра ду Срем ска Ми тро ви ца на овој 
ин ве сти ци ји. 

На чел ник Вла ди мир Пет ко вић до дао је 
да је шко ла у Ма чван ској Ми тро ви ци са-
мо је дан од обје ка та ко ји ће се ра ди ти. 

- Оно што смо ра ди ли прет ход них ме-
се ци је при пре ма про јект не до ку мен-
та ци је за објек те ко ји ма је нео п ход на 
ре кон струк ци ја, ру ше ње, из град ња или 

са на ци ја. Упра во из тог раз ло га смо у 
са рад њи са Кан це ла ри јом за упра вља-
ње јав ним ула га њи ма, апли ци ра ли за 
не ко ли ко обје ка та. У пи та њу је вр тић у 
На се љу Ма ти ја Ху ђи, ко ји от ка ко је на-
пра вљен ни је ре кон стру и сан, шко ла у 
За са ви ци I, Дом здра вља у Ра ден ко ви ћу 
и мно ги дру ги објек ти – ис та као је Пет-
ко вић.

 С. Ста не тић 

ДО КРА ЈА СЛЕ ДЕ ЋЕ ГО ДИ НЕ НО ВА ШКО ЛА У МА ЧВАН СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ 

Ра до ви
те ку 
пре ма 
пла ну Оби ла зак ра до ва

Про блем мно гих сре ди на у Ср би ји, па и 
у Сре му, су ли сте че ка ња за упис де це у 
вр тић. Гра до на чел ник Бра ни слав Не ди-
мо вић је ис та као да уко ли ко буде мањ ка 
ме ста у вр ти ћи ма, да ће се у ре ша ва ње 
про бле ма укљу чи ти и при ват ни сек тор. 
Исто та ко, Не ди мо вић је до дао да је за 20 
од сто сни же на це на бо рав ка у ми тро вач-
ким вр ти ћи ма.  

- Тру ди мо се да ра ди мо на две стра не. 
На јед ној, да ство ри мо про стор не усло ве 
да што ви ше де це мо же да иде у пред-
школ ско, а са дру ге стра не да сни зи мо 
це ну. Пла ни ра мо да укљу чи мо и при ват-
ни сек тор, уко ли ко нам бу де фа ли ло 
ме ста у пред школ ским уста но ва и да 
ра ди мо на ре кон струк ци ји и по бољ ша њу 
усло ва за бо ра вак де це у вр ти ћи ма – 
ре као је Не ди мо вић.  

Јеф ти ни ји
вр тић
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Оп шти ну Шид 20. ју на по се тио је по дру ги 
пут кон сул тант Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва Ја па на Ко меј Ка ва у чи. То ком раз го-
во ра са пред сед ни ком Оп шти не Шид Пре дра-
гом Ву ко вићем, го сти ја пан ске вла де упо зна-
ти су са про бле мом де по ни је сме ћа у Ши ду. 
Гост из ја пан ске вла де из ра зио је же љу да 
по мог не у са на ци ји де по ни је сме ћа и ин ве-
сти ра у тај про је кат 500.000 евра, а у пла ну је 
ре ги о на ли за ци ја и ре кул ти ва ци ја де по ни је 
сме ћа, у не по сред ној бли зи ни гра да. Про је-
кат ко јим би се овај про блем ре шио, ура ђен 
је пре де вет го ди на, а за ре ша ва ње тог про-
бле ма, не до ста ја ла су сред ства. Ка ко се 

мо гло чу ти, де по ни ја ће оста ти на по сто је ћем 
ме сту где ће се вр ши ти ре кул ти ва ци ја. На 
де лу де по ни је, пред ви ђе на је тран сфер ста-
ни ца ко ја ће ра ди ти у скло пу ре ги о на ли за ци-
је, по што се пла ни ра да де по ни ја у Ши ду 
бу де по ве за на са ре ги о нал ном де по ни јом у 
Ин ђи ји, ко ја за са да ни је у функ ци ји.

У Ада шев ци ма се при во де кра ју ра до ви на 
из град њи фуд бал ског, ко шар ка шког и те ни-
ског игра ли шта ис пред Основ не шко ле „Вук 
Ка ра џић“. Сред ства за из град њу нај са вре-
ме ни јих спорт ских игра ли шта обез бе ди ла је 
ја пан ска вла да и за те на ме не из дво је но је 
50.000 до ла ра. 

Ме шта ни Ада ше ва ца, уско ро ће до би ти ко-
шар ка шко игра ли ште пре сву че но тар тан под-
ло гом и фуд бал ско пре сву че но ве штач ком 
тра вом, на ве ли ку ра дост нај мла ђих ста нов-
ни ка овог се ла у шид ској оп шти ни.

- Ме сна за јед ни ца је у мар ту упу ти ла зах-
тев ја пан ској вла ди за ре кон струк ци ју школ-
ског дво ри шта и из град њу спорт ских те ре на. 
Убр зо смо до би ли од го вор да су нам одо бре-
на сред ства у ви си ни од 50.000 до ла ра за те 
на ме не. Про грам Ује ди ње них на ци ја за раз-
вој (УНДП) је пре у зео на се бе да вр ши јав ну 
на бав ку и струч ни над зор и убр зо су по сло ви 
кре ну ли. И ми смо као ме сна за јед ни ца пре у-
зе ли на се бе део по сла. Из сред ста ва са мо-
до при но са из дво ји ли смо 500.000 ди на ра и од 
тог нов ца ку пи ли го ло ве, ко ше ве, а има мо у 
пла ну да по ста ви мо сто ли це и уре ди мо про-
стор око спо ме ни ка у школ ском дво ри шту 
- изјавио је пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни-
це Ада шев ци Или ја Мир ко вић.

Ка ко ис ти че Мир ко вић, но ва спорт ска игра-
ли шта у се лу су ре зул тат не се бич ног по ма га-
ња ме шта на Ада ше ва ца и ме сне за јед ни це за 
вре ме тра ја ња ми грант ске кри зе.

- У вре ме ми грант ске кри зе има ли смо из-
у зет но до бру са рад њу са Ко ме са ри ја том за 
из бе гли це. Усту пи ли смо им без на кна де Дом 
кул ту ре за ма га цин ски про стор и би ли им сва-
ко днев но на услу зи при по мо ћи ми гран ти ма 
у при хват ном цен тру мо те ла Ада шев ци. Ова 
по др шка је си гу ран сам, плод јед не до бре са-
рад ње, а уз ве ли ку за хвал ност на свим пру-
же ним услу га ма, по ста ли смо је ди на ме сна 
за јед ни ца ко ја је до би ла ова сред ства - рекао 
је Мир ко вић. 

Ка ко ка же, Ада шев ча ни са да мо гу да се 
по но се јед ним од нај леп ших спорт ских игра-
ли шта у оп шти ни, а мо жда и ши ре, а на ме на 
је ви ше стру ка с об зи ром да је но во и згра ђе но 
игра ли ште, на ме ње но за раз не спор то ве.

- Игра ли ште ис пред шко ле је нај о ми ље ни-
је ме сто оку пља ња у се лу, по себ но за мла де. 
Ви дов дан ски фуд бал ски тур ни ри у Ада шев-
ци ма су јед ни од нај о ми ље ни јих и нај по се-
ће ни јих. Дра го ми је што ће спорт ски те ре ни 
би ти за вр ше ни до та да ка ко би смо омо гу ћи-
ли аде кват не усло ве свим спор ти сти ма за ба-
вље ње њи хо вим оми ље ним спор товима - ка-
же на кра ју Мир ко вић.

А што се ти че без бед но сти, о то ме се по-
себ но во ди ло ра чу на. Спорт ски ре кви зи ти по-
ста вље ни су у скла ду са деч јим по тре ба ма, 
при че му се во ди ло ра чу на о њи хо вој без бед-
но сти. У школ ском дво ри шту по ста вље на је 
та бла са по себ ним упут стви ма и упо зо ре њи-
ма ка ко за ро ди те ље та ко и за де цу.

М. Н.

ШИДСКИ РАЗГОВОРИ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Ре ши ти про бле ме се ла

На са стан ку пред сед ни ка Оп шти не 
Шид Пре дра га Ву ко ви ћа са пред-
сед ни ци ма ме сних за јед ни ца, ко ји 

је одр жан 21. ју на, име но ва на су ли ца 
ко ја ће у на ред ном пе ри о ду би ти за ду-
же на за са рад њу са пред сед ни ци ма 
ме сних за јед ни ца са те ри то ри је шид ске 
оп шти не. Ђор ђе То мић име но ван је за 
ше фа ти ма за са рад њу са пред сед ни ци-
ма ме сних за јед ни ца, док су ње го ви 
по моћ ни ци Иви ца Јо вић и Не бој ша 
Илић, ко ји ће у на ред ном пе ри о ду одр-
жа ва ти са стан ке са пред сед ни ци ма 
ме сних за јед ни ца и ре ша ва ти њи хо ве 
про бле ме. 

Том при ли ком чел ни љу ди се ла шид-
ске оп шти не, упо зна ли су ру ко вод ство 
Оп шти не са про бле ми ма са ко ји ма се 
сва ко днев но су о ча ва ју. Ка ко се мо гло 
чу ти, нај ве ћи про бле ми ти чу се са мо до-
при но са и ко му нал них рад ни ка. 

Пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг 
Ву ко вић по ка зао је спрем ност да по мог-
не оп стан ку и раз во ју се ла у шид ској 
оп шти ни, ис ти чу ћи да је раз вој се ла у 
ис тој ме ри ва жан као и раз вој Ши да и да 
се са мо за јед нич ким на по ри ма, мо гу 
са чу ва ти мла ди на се лу.

- Ово је пр ви са ста нак са пред сед ни-
ци ма ме сних за јед ни ца и од са да ће се 
ти са стан ци ре дов но одр жа ва ти. Наш 
план је да у на ред не че ти ри го ди не се ла 
бу ду по зла ће на, јер то за слу жу ју. То су 
див на срем ска се ла са ту ри стич ким и 
при вред ним по тен ци ја ли ма, и тре ба у 
њих уло жи ти пу но тру да и ра да. Да би 

на пра ви ли не што за до бро би т свих ста-
нов ни ка шид ске оп шти не, све мо ра да 
иде бр же и енер гич ни је - ис та као је Пре-
драг Ву ко вић.

А шта ће би ти пр ви ко ра ци на уна пре-
ђе њу жи во та на се ла, ис та као је но ви 
шеф ти ма за са рад њу са ме сним за јед-
ни ца ма.

- Пр ви ко рак је учи њен већ да нас, 
ка да је пред сед ник Оп шти не Шид 
по звао пред сед ни ке ме сних за јед ни ца 
на овај за јед нич ки са ста нак, ка ко би их 
при бли жио се би и но вој вла сти. Као и 
Шид, та ко и сва ка ме сна за јед ни ца тре-
ба да има све усло ве за раз ви так и ми 
ће мо на то ме ра ди ти - из ја вио је шеф за 
са рад њу са ме сним за јед ни ца ма Ђор ђе 
То мић.

Као нај ве ћи про блем у го то во свим 
ме сним за јед ни ца ма, ис так нут је про-
блем ко ше ња зе ле них по вр ши на.

- Ми ће мо се по тру ди ти у до го во ру са 
пред сед ни ци ма ме сних за јед ни ца да 
ра ди мо све оно што је по пла ну и про-
гра му, а оно што је ван ред но, ра ди ће мо 
у за ви сно сти од рас по ло жи вих сред ста-
ва. Тру ди ће мо се да по ко си мо све јав не 
по вр ши не и за до во љи мо све њи хо ве 
зах те ве - из ја ви ла је ди рек тор ка ЈКП 
„Стан дард“ Сла ви ца Сре мац.

Ови са стан ци ће се и у на ред ном 
пе ри о ду, на обо стра но за до вољ ство, 
одр жа ва ти ре дов но, а све у ци љу ефи-
ка сни јег ре ша ва ња про бле ма ста нов ни-
ка шид ских се ла.

М. Н.

ДО НА ЦИ ЈА ЈА ПАН А АДА ШЕВ ЦИ МА

Игра ли шта на по клон

ШИД

По се та
Ја па на ца

Ђор ђе То мић, Пре драг Ву ко вић, Иви ца Јо вић и Не бој ша Илић
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Пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци 
Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки 
ис пра ти ла је 20. ју на 52 основ ца и 

сред њо школ ца из пе ћи нач ке оп шти не на 
де се то днев но бес плат но ле то ва ње у Хер-
цег Но ви, у ор га ни за ци ји Спорт ског са ве за 
„Раз вој спор то ва“. На град но ле то ва ње за 
нај у спе шни је уче ни ке већ тре ћу го ди ну за 
ре дом фи нан си ра пе ћи нач ка ло кал на 
са мо у пра ва, а пр ва же на пе ћи нач ке 
оп шти не ка же да је на ме ра ло кал не са мо-
у пра ве би ла да на гра ди мар љив рад и да 
по ка же де ци да се труд ис пла ти.

- Чи ни ми се да је ова кав при ступ по чео 
да да је ре зул та те. На при мер, про шле 
го ди не смо има ли 13 но си ла ца Ву ко ве 
ди пло ме у на шој оп шти ни, а ове 33 ву ков-

ца, што је зна ча јан скок. Та ко ђе, би ло је и 
мно го уче ни ка ко ји су по сти гли за па же не 
ре зул та те на окру жним, по кра јин ским и 
ре пу блич ким так ми че њи ма, а мно ги уче-
ни ци су се так ми чи ли у ви ше обла сти. 
Сто га смо ове го ди не по ве ћа ли број уче ни-
ка ко је на гра ђу је мо бес плат ним ле то ва-
њем, а на да мо се да ће их на ред не го ди не 
би ти још ви ше – из ја ви ла је Ко ва че вић 
Су бо тич ки.

Прет ход не две го ди не бес плат ним ле то-
ва њем је на гра ђи ва но 40 уче ни ка, по 10 из 
све три основ не и из Сред ње тех нич ке 
шко ле „Ми лен ко Вер кић - Не ша“, а ове 
го ди не на град но ле то ва ње су до би ла 52 
уче ни ка – по 12 из ку пин ске и ши ма но вач-
ке основ не шко ле и сред ње тех нич ке шко-

ле, и 16 из нај ве ће пе ћи нач ке основ не 
шко ле, при че му је за др жан кри те ри јум по 
ко јем је из сва ке шко ле по ло ви на уче ни ка 
на гра ђе на по осно ву успе ха по стиг ну тог у 
уче њу, а по ло ви на на осно ву спорт ских 
ре зул та та.

По ре чи ма пред сед ни ка Спорт ског са ве-
за „Раз вој спор то ва“ Си ни ше Ђо ки ћа, ко ји 
је от пу то вао са уче ни ци ма у Хер цег Но ви, 
ло кал на са мо у пра ва је фи нан си ра ла и 
од ла зак че ти ри на став ни ка, по јед ног из 
сва ке шко ле, ко ји има ју за да так да па зе на 
де цу и ле ка ра пе ди ја тра, та ко да ће де ца 
то ком ле то ва ња би ти аде кват но збри ну та.

Уче ни ци су без бед но сти гли на од ре ди-
ште, а пу то ва ње до Хер цег Но вог про те кло 
je без про бле ма. 

БЕС ПЛАТ НО ЛЕ ТО ВА ЊЕ ЗА НАЈ БО ЉЕ ЂА КЕ

Уче ни ци от пу то ва ли
на на град но ле то ва ње

За јед нич ка фо то гра фи ја пред по че так ле то ва ња

Нај мла ђе фол клор но дру штво у пе ћи нач кој 
оп шти ни „Из вор До њи То вар ник“ одр жа ло је 
18. ју на кон церт у спорт ској ха ли у До њем То-

вар ни ку, чи ме је за о кру жи ло се ри ју на сту па ши ром 
оп шти не.

На кон цер ту су на сту пи ли чла но ви Фол клор ног 
дру штва из Обре жа, Ога ра, До њег То вар ни ка, Бре-
ста ча, Су бо ти шта, Пр хо ва, Срем ских Ми ха ље ва ца 
и Кар лов чи ћа, а пу бли ци се обра тио ко ре о граф 
Вла ди мир Бар нак, ко ји се том при ли ком за хва лио 
пе ћи нач кој ло кал ној са мо у пра ви на ку по ви ни но-
шњи за ста ри је гру пе и обез бе ђе ном пре во зу за 
на сту пе овог дру штва.

- На ше Фол клор но дру штво овим на сту пом ни је 
за кљу чи ло се зо ну. При хва ти ли смо по зив ор га ни-
за то ра Ги ба ни ци ја де у Аша њи, та ко да ће мо 3. ју ла 
на сту пи ти пред ашањ ском пу бли ком, а сви по се ти-
о ци Ги ба ни ци ја де има ће при ли ку да се уве ре ко ли-
ко су на ша де ца, за не пу не две го ди не, са вла да ла 
про грам од ра слих ан сам ба ла – из ја вио је Бар нак.

Он се исто вре ме но за хва лио Ме сној за јед ни ци и 
Ло вач ком дру штву До њи То вар ник, као и пред у зе-
ћу „Лу ки ко мерц“, ко ји су на кон кон цер та у до њо то-
вар нич ком ло вач ком до му при пре ми ли по слу же ње 
за све уче сни ке, ро ди те ље и пу бли ку, а за ста ри је 
фол кло ра ше и жур ку. 

ИЗ ВОР ДО ЊИ ТО ВАР НИК 

Кон церт у спорт ској ха ли

Фол кло ра ши из До њег То вар ни ка
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Про је кат „ИН ТЕ РЕС ЈАВ НИ – БЕЗ ТАЈ НИ: ЈАВ НИ ИН ТЕ РЕС У ЛО КАЛ НОЈ СА МО У ПРА ВИ ПЕ ЋИН ЦИ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку 
Оп шти не Пе ћин ци. Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.

Гра ђа ни Де ча, Срем ских Ми ха ље-
ва ца, Пр хо ва и Ши ма но ва ца 19. ју-
на су иза бра ли но ве са ве те ме сних 

за јед ни ца у сво јим на се љи ма. Рад но 
те ло Оп штин ске из бор не ко ми си је за 
спро во ђе ње из бо ра за са ве те ме сних 
за јед ни ца об ја ви ло је ко нач не ре зул-
та те из бо ра, а са да је на но во и за бра-
ним чла но ви ма да у ро ку од де сет да на 
одр же пр ве сед ни це и та ко кон сти ту и-
шу но ве са ве те ме сних за јед ни ца.

У но вом Са ве ту ме сне за јед ни це Деч 
би ће Жи во та Га јић, Алек сан дар Је ре-
мић, Зла то мир Об ра до вић, Ве ри ца Ан-
џић, Је ла Дра ги ће вић, Ве ри ца Ви диц ки 
и Ни ко ла Га ври ло вић.

Но ви Са вет ме сне за јед ни це Срем-
ски Ми ха љев ци чи ни ће Ма ри ја Јо ва-
но вић, Алек сан дар Ро гић, Де јан Ве сић, 
Го ран Стан ко вић, Ма ри ја Дра го са вац, 
Је ле на Чу бри лов и Ду шко Ве сић.

Чла но ви но вог са ве та Ме сне за јед-
ни це Пр хо во су Ми лош Са вић, Иван 
Ко ње вић, Бра ни слав До бри ло вић, 
Сло бо дан Бо го са вље вић и Јо ви ца Ба-
чван ски.

У са ста ву но вог Са ве та ме сне за-
јед ни це Ши ма нов ци су Зо ран Вој кић, 
Алек сан дар Ман дић, Мир ја на Бур саћ, 
То ми слав Ћир ко вић, Дра го љуб Вој кић, 
Све тла на Илић, Ру жи ца Уско ко вић, Јо-
ван Јо ва но вић и Јо ван Ча вић.

На чел ник Оп штин ске упра ве Оп шти-
не Пе ћин ци Жељ ко Тр бо вић сма тра да 
ће но ви са ве ти до при не ти бо љој ко ор-

ди на ци ји из ме ђу ло кал не са мо у пра ве 
и ме сних за јед ни ца.

- За до во љан сам што је овај по сао 
успе шно при ве ден кра ју, јер је реч о 
че ти ри на се ља на ше оп шти не у ко ји ма 
са ве ти ме сних за јед ни ца ду же вре ме 
ни су функ ци о ни са ли. Из бо ром но вих 
са ве та ло кал на са мо у пра ва ће до би-
ти аде кват ног парт не ра у ре ша ва њу 
кључ них про бле ма у овим на се љи ма, 
за хва љу ју ћи че му ће мо би ти у мо гућ-
но сти да бр же и ефи ка сни је иза ђе мо у 
су срет по тре ба ма гра ђа на – из ја вио је 
тим по во дом Тр бо вић.

ОДР ЖА НИ ИЗ БО РИ ЗА СА ВЕ ТЕ МЕ СНИХ ЗА ЈЕД НИ ЦА 

Но ви са ве ти
у че ти ри се ла

На чел ник Жељ ко Тр бо вић

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

Пла ћа ње ду га
за по рез на ра те

Оба ве шта ва ју се по ре ски об ве зни ци да 
до 4. ју ла мо гу под не ти зах тев за од ла га-
ње пла ћа ња ду го ва ног по ре за на ра те. 
Зах тев мо гу под не ти по ре ски об ве зни ци 
чи ји уку пан дуг без ка ма те на дан 4. март 
2016. го ди не не пре ла зи 2.000.000 ди-
на ра. Зах тев се под но си на про пи са ном 
обра сцу ЗОПДП и мо же се под не ти са мо 
јед ном и то до 4. ју ла. Зах тев мо же те пре-
у зе ти на стра ни ци Одељења за буџет и 
финансије или кликом на ЛИНК-ЗАХ ТЕВ 
ЗОПДП.  

 До дана п одноше ња за хтева,  по рески 
о бв ез ник је  д ужан да и змир и све  т ек-
ућ е обаве зе  д оспеле  з а пла ћа ње  од 4.  
м арта  20 16.  године  и  о томе  пру жи до ка з 
 прилик ом  подношења  за хтева. 

У  по ст упку одлуч ивања о  о длагању 
 пл аћања  д уг ованог  по ре за об вез ни ку  се 
р еш ењем  одо бр ава од ла га ње нај ду же до 
60 ме се ци, на раз ли чи ти број ра та у од но-
су на ви си ну ду го ва ња.

Де таљ ни је ин фор ма ци је мо же те по гле-
да ти у тексту Обавештења или у Оде ље-
њу за бу џет и фи нан си је на бро је ве те ле-
фо на 022/400-718, 400-719 и 400-720.

ЗОН СКА СМО ТРА ФОЛКЛОРА

Пе ћин ци до ма ћи ни
Већ не ко ли ко го ди на пе ћи нач ки Кул-

тур ни цен тар је до ма ћин Зон ској смо три 
из вор ног ства ра ла штва Сре ма, ко ја за 
циљ има очу ва ње тра ди ци је на ро да ко-
ји жи ве на овим про сто ри ма. Та ко је би-
ло и овог 19. ју на, ка да је Кул тур ни цен-
тар уго стио фол клор на дру штва из шест 
срем ских оп шти на – Срем ске Ми тро ви це, 
Ру ме, Ин ђи је, Ста ре Па зо ва, Ши да и Пе-
ћи на ца.

Пред пе ћи нач ком пу бли ком је на сту-
пи ло 250 из во ђа ча, а по се ти о ци Смо тре 
има ли при ли ку да ужи ва ју у на род ним 
оби ча ји ма, из вор ним пе сма ма и игра ма и 
на сту пи ма ин стру мен та ли ста.

Про грам 38. по ре ду Зон ске смо тре из-
вор ног ства ра ла штва Сре ма отво ри ла је 
во кал на со лист ки ња Бо ја на Ра ди во је вић, 
уче ни ца Сред ње му зич ке шко ле „Кор не-
ли је Стан ко вић“ из Бе о гра да, а ква ли тет 
сва ког по је ди нач ног на сту па оце њи ва ла 
је се лек тор ка смо тре, струч ни са рад ник 
Са ве за ама те ра Вој во ди не ко ре о граф 
Да ја на Ко стић, ко ја ће до не ти ко нач ну од-
лу ку о то ме ко је од фол клор них дру шта ва 
ће се пла си ра ти  на Фе сти вал фол клор-
них тра ди ци ја Вој во ди не, ко ји се одр жа ва 
кра јем сеп тем бра у Вр ба су. 

Ди рек тор Кул тур ног цен тра Јо ван Де-
вр ња је на гла сио да ре а ли за ци ја ове 
ма ни фе ста ци је не би би ла мо гу ћа без 
по др шке Оп шти не Пе ћин ци, ге не рал ног 
по кро ви те ља Смо тре, као и по др шке Са-
ве за ама те ра Вој во ди не. Он се по себ но 
за хва лио Удру же њу же на „Сре ми ца“ из 
Пе ћи на ца, ко је је у хо лу Кул тур ног цен-
тра по ста ви ло ет но из ло жбу и пе ћи нач-
ком Удру же њу мла дих ак ти ви ста, ко је је 
по мо гло ре а ли за ци ју Смо тре.  

На из бо ри ма за са ве те ме сних за јед-
ни ца у че ти ри на се ља пе ћи нач ке оп шти-
не Срп ска на пред на стран ка је до би ла 
ап со лут но по ве ре ње гра ђа на, јер су, по 
ре чи ма по ве ре ни ка пе ћи нач ког од бо-
ра Срп ске на пред не стран ке Ми ло ра да 
Пан ти ћа, свих 28 но во и за бра них чла но-
ва са ве та у ова че ти ри на се ља би ли кан-
ди да ти СНС.

- На кон ве ли ке по бе де Срп ске на пред-
не стран ке на не дав ним по кра јин ским и 
ре пу блич ким из бо ри ма, гра ђа ни на ше 
оп шти не су и на из бо ри ма за са ве те ме-
сних за јед ни ца по ка за ли ко ме нај ви ше 
ве ру ју и ап со лут ну по др шку пру жи ли 
на шим кан ди да ти ма, што нас оба ве зу је 
да у на ред ном пе ри о ду озбиљ но и од го-
вор но при сту пи мо ре ша ва њу про бле ма у 
ова че ти ри на се ља, у ко ји ма са ве ти ме-
сних за јед ни ца до са да ни су функ ци о ни-
са ли – на гла сио је Пан тић.

Ап со лут на по др шка
кан ди да ти ма СНС

Ми ло рад Пан тић
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Тр а  д и  ц и  о  н а л  н а 
ма ни фе ста ци ја 
Културно лето 

у Срем ској Ми тро ви ци 
би ће упри ли че на и ове 
го ди не у ор га ни за ци ји 
Град ске упра ве за кул-
ту ру, спорт и омла ди ну 
Гра да Срем ска Ми тро-
ви ца. 

У окви ру Културног
лета из дво ји ло се не-
ко ли ко ма ни фе ста ци ја, 
не ке су тра ди ци о нал не, 
а не ке по ла ко по ста ју. 
Та ко ће се, на при мер, 
ове го ди не тра ди ци о-
нал но по чет ком ав гу ста 
одр жа ти ма ни фе ста ци-
ја Сремфолкфест, а 
дру ги пут за ре дом Кар
невал бродова, док ће 
се Сирмиум рок фест 
одр жа ти че твр ти пут. 

Ми тров ча ни, ко ји се од лу-
че да ле то про ве ду у гра ду, 
има ће при ли ку да ужи ва ју у 
бо га тим кул тур но умет нич-
ким са др жа ји ма. 

- Културно лето пла ни-
ра мо упо ре до са отва ра њем 
ку па ли шне се зо не, сре ди ном 
ју ла ме се ца. Про шле го ди не 
нас је слу жи ло из у зет но до-
бро вре ме за одр жа ва ње 
кул тур них до га ђа ја у гра ду. 
Не ма зва нич ног отва ра ња, 
ма ни фе ста ци је по чи њу у 
дру гој по ло ви ни ју ла и тра ју 
све до кра ја ав гу ста. Це ло 

ле то ће би ти ис пу ње но. Ако 
све бу де у ре ду, оче ку је мо 
кра јем ав гу ста да се одр жи 
и Клинцијада на Град ској 
пла жи. Ми сли мо на на шу 
нај мла ђу де цу, за ко је ће то 
би ти јед на фи на за ба ва - из-
ја вио је Или ја Не дић, на чел-
ник Град ске упра ве за кул ту-
ру, спорт и омла ди ну.

Нај ви ше нов ца пла ни ра но 
је за Сремфолкфест, ко ји 
би тре бао да се одр жи од 9. 
до 12. ав гу ста, око три и по 
ми ли о на ди на ра, за тим за 
Сирмијумрокфест око по ла 
ми ли о на ди на ра (план је да 

се ма ни фе ста ци ја одр-
жи по след њег ви кен-
да у ју лу), за Карневал
бродова око 350.000 
(дру га не де ља ју ла је 
пред ви ђе на за ову ма-
ни фе ста ци ју) и за Клин
цијаду око 150.000 ди-
на ра. 
Фестивал ватро

мета ко ји ор га ни зу је 
Удру же ње зве зда ре-
па ти ца уз по моћ Град-
ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну ове 
го ди не одр жа ће се не-
што ма ло ка сни је у 
од но су на прет ход ну 
годину, у ав гу сту или 
сеп тем бру. 

- Оче ку је нас бо гат 
кул тур ни про грам, би ће 
ор га ни зо ва не и све оне 

ма ни фе ста ци је ко је смо има-
ли и прет ход них го ди на, али 
и до ста са др жа ја за мла де. 
У пи та њу су ма ни фе ста ци-
је кул тур них уста но ва, фол-
клор них ан сам бла, а пред-
ста ви ће се и там бу ра шки 
ор ке стри – ис ти че на чел ник 
Не дић.  

Ма ни фе ста ци ја Културно
лето сва ка ко пру жа ши рок 
про грам из све та умет но сти 
и кул ту ре и на да мо се да ће 
и ове го ди не вре ме по слу жи-
ти да ма ни фе ста ци ја бу де 
по се ће на бар као и прет хо-
дих го ди на.  С. С. 

КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО МИ ТРОВ ЧА НЕ ОЧЕ КУ ЈЕ ПО ЛО ВИ НОМ ЈУ ЛА

За ба ва за све уз ра сте

Кар не вал бро до ва одр жан по пр ви пут про шле го ди не 

На чел ник Или ја Не дић 

Ми тров ча ни, ко ји се од лу че да ле то про ве ду у гра ду, 
има ће при ли ку да ужи ва ју у бо га тим кул тур но умет
нич ким са др жа ји ма

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Мла ди
су за кон

У ми тро вач кој Град ској 
ку ћи про шле сре де, 22. ју на 
пред став ни ци сом бор ског 
Еду ка тив ног цен тра пред-
ста ви ли су про грам „Мла ди 
су за кон“. Парт нер на овом 
про јек ту је Град ска упра ва 
за кул ту ру, спорт и омла ди-
ну.   

Пре ма ре чи ма Дра га на 
Ни ко ди је вића из Сом бор ског 
еду ка тив ног цен тра у Срем-
ској Ми тро ви ци је пре зен то-
ван кон курс за фи нан си ра-
ње омла дин ских про је ка та у 
окви ру про гра ма „Мла ди су 
за кон“.

- Ово је сед ма го ди на да 
се овај про грам ре а ли зу је, а 
циљ је да ак ти ви ра мо мла де 
из ло кал них за јед ни ца да 
ре а ли зу ју сво је про јек те ка ко 
би по бољ ша ли усло ве жи во-
та у сво јој ло кал ној за јед ни-
ци. Кон курс тра је до 10. ју ла, 
мо гу да се при ја ве на ње га 
сва удру же ња и не фор мал-
не гру пе, при ја ве се на ла зе 
на на шем сај ту. Про јек ти 
мо гу би ти вред но сти из ме ђу 
40.000 и 100.000 ди на ра и до 
10. ав гу ста ће мо об ја ви ти 
ко нач не ре зул та те. Про шле 
го ди не је на кон кур су по бе-
ди ло удру же ње из пе ћи на ца 
са фил мом о за шти ти осо ба 
са хи вом. Про јек ти са ко ји ма 
се мо же кон ку ри са ти мо гу се 
од но си ти на уре ђе ње про-
сто ра у ко јем мла ди про во де 
вре ме, за шти ту жи вот не сре-
ди не, за шти ту кул тур не 
ба шти не, еду ка ци је о ко ри-
шће њу но вих тех но ло ги ја и 
слич но – на во ди Ни ка ди је-
вић. 

Ми ло рад По па дић, струч-
ни са рад ник за рад са мла-
ди ма при Град ској упра ви за 
кул ту ру, спорт и омла ди ну 
ка же да ова упра ва увек 
по др жа ва ини ци ја ти ве ко је 
до ла зе са стра не. 

- Вр ло ра до смо при хва ти-
ли да бу де мо парт нер на 
про јек ту и да ука же мо мла-
ди ма да по сто ји шан са да 
апли ци ра ју и до би ју сред-
ства ка ко би ре ши ли не ке од 
про бле ма са те ри то ри је 
на шег гра да – ре као је По па-
дић.

Б. С.
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У Град ској ку ћи у Срем ској 
Ми тро ви ци у по не де љак, 
27. ју на ор га ни зо ван је 

при јем за Ла за ра Те ша но ви ћа, 
сту ден та пр ве го ди не ма стер 
сту ди ја Фа кул те та тех нич ких на-
у ка у Но вом Са ду и Ми ло ша Ар-
ба на са, сту ден та че твр те го ди-
не истог фа кул те та, а по во дом 
осва ја ња за па же них ре зул та та 
у Па ри зу, на европ ском так ми-
че њу у ро бо ти ци „Еуро бот“, ко ји 
је одр жан 11. и 12. ју на ове го-
ди не. Ина че, на овом так ми че-
њу је уче ство ва ло три еки пе из 
Ср би је, ко је су за у зе ле дру го, 
тре ће и де ве то ме сто.

Циљ так ми че ња је ре а ли за-
ци ја ауто ном ног ро бо та ма њих 
ди мен зи ја, ко ји тре ба да из вр-
ши не ки кон кре тан за да так, а 
ро бо ти се бо ре је дан про тив 
дру гог на те ре ну.

Те ша но ви ћа и Ар ба на са је 
уго сти ла Мир ја на Пје вац, на-
чел ни ца Град ске упра ве за 
обра зо ва ње.

- Дра го нам је што су на ши су-

гра ђа ни у Па ри зу по ка за ли за-
па же не ре зул та те. Срем ска Ми-
тро ви ца не би би ла то што је сте 
да не ма сво ја два пред став ни ка 
и на та квом так ми че њу - ре кла 
је Пјев че ва.

Ла зар Те ша но вић је ре као да 
је за ово при зна ње уло жен ве-
ли ки труд.

- Оства ри ли смо оно што смо 
и за ми сли ли на так ми че њу, за 
шта је пре све га тре бао му ко-
тр пан рад, да но ноћ ни. Кон ку-
рен ци ја је би ла ве о ма озбиљ на, 
из зе ма ља ко је су обез бе ди ле 
мно го ве ће бу џе те, док смо се 
ми сна ла зи ли за опре му на све 
мо гу ће на чи не, а не рет ко смо 
има ли про бле ме са не до стат-
ком сред ста ва по треб них за рад 
- ка же Те ша но вић.

Ми лош Ар ба нас је ре као да 
му је ово дру га го ди на на так-
ми че њу и да ре зул тат ни је из-
о стао.

- Ово је дру га го ди на да идем 
на так ми че ње и ове сам мно го 
ра дио, за раз ли ку од про шле го-

ди не кад сам мно го учио. Ак тив-
но се ра ди ло два ме се ца, а по-
след њих не де љу да на су би ли 
нај те жи. По ред свих про бле ма 
ко је смо има ли ус пе ли смо да 
оства ри мо по во љан ре зул тат – 
из ја вио је Ар ба нас.

Ме ђу тим, иако у из ја ва ма ова 
два мла да ге ни ја про ве ја ва и 
при ча о не до стат ку сред ста ва 
у на уч ном ра ду, на пи та ње но-
ви на ра М но ви на да ли раз ми-
шља ју да у бу дућ но сти сво је 
ан га жма не по тра же у др жа ва ма 
ко је озбиљ ни је при сту па ју на-
у ци и има ју дру га чи ја ме ри ла 
вред но сти, Те ша но ви ћев од го-
вор је био пун ен ту зи ја зма, ско-
ро па три от ски.

- Ни је ов де то ли ко ло ше, на-
про тив. У Но вом Са ду има мно-
го фир ми у ко ји ма би мо гли да 
по тра жи мо по сло ве, усло ви су 
до бри и за са да не ви дим раз-
лог да се на у ком не ба вим у 
Ср би ји - ре као је Ла зар Те ша-
но вић.

А. Ћо сић

По во дом Ме ђу на род ног 
да на про тив зло у по тре бе 
и не за ко ни те тр го ви не 

дро га ма, За вод за јав но здра-
вље Срем ска Ми тро ви ца је у 
са рад њи са Цр ве ним кр стом, 
Сред њом ме ди цин ском шко лом 
„Дра ги ња Ник шић“ и До мом 
здра вља пре да ва њем на те му 
„Бо ле сти за ви сно сти“ 27. ју на 
обе ле жио је овај да тум.

Овај дан пре вен ци је од бо ле-
сти за ви сно сти, нар ко ма ни је, 
под сло га ном је „Пр во са слу шај“ 
одр жан је у про сто ри ја ма Цр ве-
ног кр ста. Ди ми три је Ду кић, 
на став ник струч них пред ме та за 
ла бо ра то риј ске тех ни ча ре у 
Сред њој ме ди цин ској шко ли 
„Дра ги ња Ник шић“ био је пре да-
вач на овом ску пу.

- Те ма нар ко ма ни је ме је 

за ин те ре со ва ла као го ру ћи про-
блем дру штва, на ро чи то мла ђе 
по пу ла ци је. Мно го мла дих је 
из ло же но не га тив ном ути ца ју 
ули це и око ли не. Дро ге су по ста-
ле вр ло при сту пач не мла ди ма, 
мо жда ви ше не го ика да, а не ки 
ме ди ји на то све гле да ју са 
до зом ша ле, ин си сти ра ју ћи на 
фил мо ви ма и оста лим са др жа-
ји ма у окви ру ко јих не ка рак те-
ри шу нар ко ти ке аде кват но - 
ка же Ду кић.

Исти на, на ма сме ди ји ма има 
мно го са др жа ја у окви ру ко јих се 
дро га пред ста вља као ша ла, 
али но ви нар М но ви на ни је од 
Ди ми три ја Ду ки ћа до био од го во-
ре на пи та ња ко ли ко има ре ги-
стро ва них нар ко ма на у ме ди-
цин ској шко ли и ко ли ко има 
ди ле ра ме ђу ђа ци ма те шко ле.

Оп ште је по зна то да је Сред-
ња ме ди цин ска шко ла „Дра ги ња 
Ник шић“ ва жи ла за јед ну од нај-
о па сни јих ка да је у пи та њу фре-
квент ност про то ка нар ко ти ка 
ме ђу уче ни ци ма, пре све га за то 
што су на до хват ру ке де це на 
прак си увек би ли опи о ид но 
анал ге ти ци, као што су тро дон, 
ме та дон, ва ло рон итд.

Ду кић ка же да то ви ше ни је 
слу чај. 

- Ни смо уче ни ке те сти ра ли на 
нар ко ти ке, а ди ле ри до ла зе из 
дру гих шко ла. Ми смо се мак си-
мал но по тру ди ли да тај про блем 
ану ли ра мо та ко што смо огра ни-
чи ли при ступ ме ди ка мен ти ма 
уче ни ци ма, кон тро ла је ри го ро-
зни ја, а на став ни ци у то ме има ју 
глав ну уло гу - твр ди Ду кић.

А. Ћо сић

ЗА ВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Дро га при сту пач ни ја 
деци више не го ика да

РУ МА

Ан ке ти ра ње 
гра ђа на

Ка ко Оп штин ска упра ва у 
Ру ми те жи стал ном уна пре-
ђе њу ква ли те та услу га ко је 
пру жа гра ђа ни ма рум ске 
оп шти не, до не та је од лу ка да 
се спро ве де пе ри о дич но 
ан ке ти ра ње гра ђа на о ква ли-
те ту ра да слу жбе ни ка 
Оп штин ске упра ве, чи ме ће 
би ти оства ре но пра ће ње 
ефи ка сно сти ра да у скла ду 
са стан дар дом ИСО 9001. 
По пу ње не упит ни ке, ко ји се 
на ла зе на сај ту Оп шти не 
Руме www.ruma.rs, гра ђа ни 
мо гу да по ша љу на мејл 
ruma@ruma.rs или до ста ви те 
на адре су Ор ло ви ће ва 5, 
22400 Ру ма, до 20. ју ла.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ве че пле са

У су бо ту, 25. ју на у ми тро-
вач ком по зо ри шту одр жан је 
кон церт Пле сног клу ба „Сир-
ми јум денс“ на ко јем је при ка-
за но пре ко 40 ко ре о гра фи ја. 
Пу бли ка је има ла при ли ке да 
ужи ва у из вед би раз ли чи тих 
пле сних сти ло ва по пут кла-
сич ног, мо дер ног ба ле та, џез 
ден са, шоу ден са, тр бу шног 
пле са, улич ног ден са, дис ко 
ден са итд. А. Ћ.

ТАМ БУ РИ ЦА ФЕСТ

Награда за
Сремску банду

Срем ско ми тро вач ки там бу-
ра шки ор ке стар „Срем ска 
бан да“ је на одр жа ном Там бу-
ри ца фе сту на Пе тро ва ра-
дин ској твр ђа ви, осво јио 
на гра ду но ви нар ског жи ри ја. 
По бед ни ци ово го ди шњег, 
де ве тог по ре ду, Там бу ри ца 
фе ста је но во сад ски ан самбл 
„Зо ру ле“, док је во ђа тог 
ан сам бла Зо ран Бу гар ски 
Бри ца, про гла шен за нај бо-
љег при ма ша. Там бу ри ца 
фест ове го ди не је одр жан од 
21. до 25. ју на.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД НА У КЕ

Успех мла дих на уч ни ка
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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Ко ме сме та Ка нис?!

Удру же ње гра ђа на Ка нис из 
Срем ске Ми тро ви це про сле ди ло 
је са оп ште ње за јав ност по во-

дом, ка ко они на во де, дез ин фор ма ци-
ја и не и сти на ко је се пла си ра ју о њи ма 
као Удру же њу. У ње му сто ји сле де ће:

- Већ не ко вре ме пу тем не и сти на и 
дез ин фор ма ци ја по сто је по ку ша ји да 
се по ве ћа мр жња и притом се јав но-
сти ства ра јед на по гре шна сли ка о 
на ма, те осе ћа мо по тре бу да вам се 
пред ста ви мо као Удру же ње на шег 
Гра да, да вам пред ста ви мо наш рад и 
за че га се од по чет ка за ла же мо. 

По сто ји мо већ се дам го ди на и од 
по чет ка смо ак тив ни. С об зи ром да је 
на чин на ко ји је на ша Оп шти на та да 
ре ша ва ла про блем на пу ште них и 
не збри ну тих па са био ван окви ра свих 
ва же ћих За ко на, ка ко пи са них та ко и 
људ ских, ху ма них, од по чет ка смо се 
бо ри ли да се са том прак сом пре ки не 
и да Град поч не да ре ша ва про блем 
на за ко нит и тра јан на чин. То зна чи да 
Град мо ра да има азил ко ји би при мио 
те псе и збри нуо их, али ни то не ће 
ре ши ти про блем ако се не ура ди оно 
основ но, а то је – кон тро ла вла сни ка, 
од ко јих про блем и по ти че.  

Чи по ва ње, ка зне на по ли ти ка, сте ри-
ли за ци је и опет ка зне за све оне ко ји 
пса на пу сте, ко ји пса пу сте на ули цу и 
он да пра ви про блем сви ма. Про блем 

се мо ра ре ша ва ти од по чет ка, ка да се 
ре ша ва од кра ја има мо ста лан при лив 
но вих. Јед ни се скло не, до ђу дру ги, 
мо жда не та ко до бри, и по сле ни за 
си ту а ци ја ко је до жи ве са не ким од 
су гра ђа на, по чи њу да се бра не и он да 
сва ка ко до ла зи и до не же ље них си ту-
а ци ја. Скло ни ће се и они. Па ће до ћи 
дру ги. Опет ће не ко пу сти ти пса, или 
ће му по бе ћи, или га пу шта уве че да 
се про ше та, или ће ор га ни зо ва но би ти 
до ве де ни и пу ште ни у наш Град (у 
по след ње вре ме то је си ту а ци ја у 
на шем Гра ду, пси се ор га ни зо ва но 
до во де. Има и по је ди нач них слу ча је-
ва. За све за ко је смо ми са зна ли 
уред но смо под не ли при ја ве, али као 
и код слу ча је ва ве ша ња, кла ња, тро-
ва ња и зло ста вља ња па са и ма ча ка, 
чак и где су све до ци при ја вљи ва ли, на 
жа лост до са да ни ко ни је про це су и-
ран, и по том пи та њу ће мо се у на ред-
ном пе ри о ду по тру ди ти).

Наш Град је са чи по ва њем по чео и 
на до бром је пу ту да се ус по ста ви јед-
на пра ва кон тро ла вла сни ка, јер ће у 
на ред ном пе ри о ду све ово по ди ћи на 
је дан ви ши ни во. Ми је смо ини ци ја то-
ри али ни смо ми ово, као ни дру га 
ре ше ња из ми сли ли, све то не где већ 
функ ци о ни ше, за јед но са дру гим 
ме ра ма, ми се са мо сво ово вре ме 
тру ди мо да их „убр за мо“ и да се све 

по треб не ме ре спро ве ду ка ко би се 
про блем ре шио трај но. То је већ дру га 
свар ко ју та ко ђе го ди на ма ра ди мо. 
Тру ди мо се да се про блем трај но 
ре ши. 

И та ко смо ско ро од по чет ка осни ва-
ња скром но и сти дљи во по че ли псе, 
нај ви ше ба че не штен це, ко је су на ши 
су гра ђа ни из ба ци ли и на пу сти ли, да 
удо мља ва мо, збри ња ва мо, ле чи мо, 
јер су прот ном би би ли уби је ни, не за-
ко ни то на не за ко нит на чин, док су 
штен це ли кви ди ра ли тре ска њем о 
бе тон. И стал но су сти за ли но ви пси, 
они су их скла ња ли, па уби ја ли, па су 
до ла зи ли но ви и сви су би ли срећ ни. 
Осим нас и ве ли ког бро ја Ми тров ча на, 
ко ји смо тра жи ли да се ства ри поч ну 
ре ша ва ти на пра ви на чин, у по чет ку 
пе ти ци јом ко ји је пот пи сао ве ли ки број 
вас.

Вре ме ном све ви ше вас нам се 
обра ћа ка ко би се спа сао овај 
или онај пас, по вре ђен, зло ста-

вљан, из гу бљен, од ба чен. Пас ко ји је 
сме тао и свом вла сни ку а са да сме та 
сви ма. На ше ан га жо ва ње по ста је из 
да на у дан све ве ће.

За по след њих пет го ди на удо ми ли 
смо ско ро 800 па са. Ура ди ли смо пре-
ко 500 сте ри ли за ци ја, удо мље них 
па са и оних о ко ји ма тре нут но бри не-
мо, чак и вла снич ких па са, а 2014. 

По во дом дез ин фор ма ци ја и не и сти на ко је се пла си ра ју о Удру же њу
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У про сто ри ја ма Срем ске при-
вред не ко мо ре про шле сре де, 
22. ју на одр жа на је сед ни ца 

Од бо ра Удру же ња за аграр и Са ве та 
Гру па ци је ре ги стро ва них по ро дич них 
по љо при вред них га здин ста ва Срем-
ске при вред не ко мо ре. На сед ни ци 
су усво је ни из ве штај о ра ду Удру же-
ња за аграр и Гру па ци је ре ги стро ва-
них по ро дич них по љо при вред них у 
2015. го ди ни, као и из ве штај са Са-
бо ра зе мљо рад ни ка Сре ма. Би ло је 
ре чи о ор га ни зо ва њу 43. Так ми че ња 
зе мљо рад ни ка Сре ма, као и о про-
лећ ној се тви и при пре ми за же тву у 
Сре му.

Ка ко се мо гло чу ти, же тва пше ни-
це кре ну ће на ред не не де ље и са вет 
по љо при вред ни ци ма је да не жу ре 
са же твом. Под пше ни цом се ове го-
ди не у Сре му на ла зи 58.660 хек та ра, 
што је за 12 од сто ви ше не го про шле 
го ди не. Укуп но за же тву има 66.419 
хек та ра, укљу чу ју ћи ту, по ред пше ни-
це, ози ми је чам, ја ри је чам и три ти-
ка ле.

- Ми ни мал на це на тре ба ло би да 
бу де бар 20 ди на ра без ПДВ–а, да 
би про из во ђач имао бар ми ни мал ну 
за ра ду, али то је са мо же ља, при лич-
но да ле ка од оче ки ва ња, јер пре ма 
бер зан ском ба ро ме тру, ка ко се при-

бли жа ва же тва, та ко це на лањ ског 
ро да пше ни це па да. С об зи ром да 
се оче ку је је дан од бо љих при но са 
у про те клих де сет го ди на, са свим је 
оче ки ван овај пад це не, па се це на 
хлеб ног зр на ста би ли зо ва ла на ни-
воу од 19,25 ди на ра, или 17,50 без 
ПДВ – на во ди се кре тар Срем ске при-
вред не ко мо ре Вла ди мир Вла о вић.

Што се про лећ не се тве ти че, вре-
мен ски усло ви ко ји су би ли то ком 
мар та и апри ла омо гу ћи ли су ква-
ли тет ну при пре му и се тву свих ја рих 
усе ва. Се тва је оба вље на у оп ти-
мал ном ро ку, уз ре ла тив но по вољ не 
усло ве за ни ца ње усе ва, та ко да су 

по стиг ну ти за до во ља ва ју ћи скло по-
ви би ља ка. Овог про ле ћа у Сре му 
је за се ја но 171.332 хек та ра, што је 
за 7.523 хек та ра ма ње не го про шле 
го ди не. Нај ра спро стра ње ни ја кул-
ту ра на срем ским по љи ма, ку ку руз, 
за у зи ма пет од сто ма ње по вр ши не 
у од но су на 2015. го ди ну. По ред ве-
ћег сма ње ња по вр ши на под со јом, и 
мер кан тил ним ку ку ру за у од но су на 
про шлу го ди ну еви дент но је сма ње-
ње по вр ши на под по вр ћем и по ве-
ћа ње под крм ним би љем. Ду ва на је 
32 од сто ви ше за са ђе но у од но су на 
про шлу го ди ну што је зна чај но по ве-
ћа ње.  Б. С.

СА СТА НАК У СРЕМ СКОЈ ПРИ ВРЕД НОЈ КО МО РИ

У су срет же тви

Са ста нак у Срем ској при вред ној ко мо ри

По чет ком тре ће де ка де ју на пше ни ца се 
на ла зи у фа зи во шта не зре ло сти.

Ки ше ко је су па ле то ком ју на од ло жи ће 
по че так же тве. Оне ће до ве сти и до по ја ча-
ног по ле га ња усе ва ко је ће оте жа ти же тву.

- У на ред ном пе ри о ду је по треб но не ко-
ли ко сун ча них да на да би се за вр ши ло 
зре ње. Же тва јеч ма је по че ла и пр ви ре зул-
та ти охра бру ју јер су на по је ди ним пар це-
ла ма оства ре ни при но си ве ћи од осам 
то на по хек та ру. То бу ди оп ти ми зам пред 

же тву пше ни це - ис ти че Го ран Дроб њак, 
струч ни са вет ник у По љо при вред ној струч-
ној слу жби Ру ма.

Про из вод на го ди на је би ла спе ци фич на 
са бла гом зи мом и ве ли ком ко ли чи ном 
па да ви на у про ле ће. Го ди на је би ла обе ле-
же на и ја чом по ја вом бо ле сти и ште то чи на 
та ко да ће успе шност оба вље них ме ра 
за шти те уз оста ле агро тех нич ке ме ре 
од ре ди ти и ви си ну при но са у рум ској 
оп шти ни.

По че ла же тва јеч ма

од ра ди ли смо и 50 бес плат них сте ри-
ли за ци ја ко је смо по де ли ли вла сни ци-
ма па са на шег Гра да. Ме сеч но ди рект-
но или пре ко на ше стра ни це се вла-
сни ци ма вра ти оно ли ко па са ко ли ко је 
зо о хи ги је на вра ћа ла за го ди ну да на. 
Од 1. ју ла, сва ког ме се ца по кла ња мо 
по 10 бес плат них сте ри ли за ци ја за 
псе и мач ке ко ји има ју вла сни ке, та ко 
да ако сте за ин те ре со ва ни сло бод но 
нам се ја ви те. Ре ци те и ком ши ја ма, 
по себ но они ма ко ји стал но има ју про-
блем са ви шком ку чи ћа или ма чи ћа. 
То је још јед на ствар ко ју ра ди мо, сте-
ри ли ше мо. И сте ри ли са ће мо.  

Ми у овом Гра ду жи ви мо и на ме-
ра ва мо да жи ви мо и да ље, 
има мо по ро ди це, де цу, уну ке и 

тру ди ће мо се и да ље да овај Град 
бу де јед но бо ље ме сто за жи вот, за 
све. Осим за нео д го вор не вла сни ке. 
Они тре ба да бу ду ка жње ни. 

Тре нут но бри не мо о ве ли ком бро ју 
па са и љу ди ко ји су ди рект но са пси-
ма, са њи ма про во де по осам и 12 
са ти. Све то се од ви ја углав ном на по-
љу, би ла ки ша, снег или сун це. По зи-
ве има мо 24 са та и већ го ди на ма 
бу квал но не ма мо није дан дан од мо ра. 
До пре три ме се ца, ка да нам се ауто 
по ква рио и ни смо има ли сред ста ва да 
га по пра ви мо до пре пар да на, од го ва-
ра ли смо на све по зи ве и сву да ре ши-
ли по сто је ће про бле ме, осим јед ног 
слу ча ја у Ма чван ској Ми тро ви ци, због 
ни за окол но сти и по на ша ња од стра не 
јед не осо бе. Та ко ђе, тре ба да зна те, 
да се у наш Град ор га ни зо ва но до во де 
пси што је и до ве ло до еска ла ци је 
про бле ма. Али то ће мо пре пу сти ти 
по ли ци ји. 

Тре нут но на ули ци има мно го па са. 
И са мо пет од сто њих је чи по ва но. 
Ина че за са да је чи пов но по ред по сто-
је ћих и још око 1.500 па са. Ско ро сви 
вла снич ки пси у Гра ду. Пси се до во де 
ор га ни зо ва но и за то вас мо ли мо да 
сва ку та кву си ту а ци ју, ако бу де те има-
ли са зна ња, при ја ви те или на ма или 
по ли ци ји.

Кад су ује ди у пи та њу, не ка же мо да 
их не ма али се у нај ве ћем бро ју слу-
ча је ва зло у по тре бља ва. Број при ја-
вље них ује да и „ује да“ је ра стао још 
од 2010. го ди не из чи сто ма те ри јал них 
раз ло га, што ве ћи на ра ди и са да. 
Пред лог о ре ше њу тог про бле ма та ко-
ђе смо пре да ли и тру ди ће мо се да се 
зло у по тре бе тог ти па све ду на ми ни-
мум.

На ста ви ће мо и да ље да по ма же мо 
на шој Оп шти ни да се про блем трај но 
ре ши, јер удру же ња то и тре ба да 
ра де, а про блем је на ста јао го ди на ма, 
и сва ка ко ће ове и на ред не го ди не 
би ти у пот пу но сти ре шен.

Све оно што ра ди мо у на ред ном 
пе ри о ду по ди ћи ће мо на ви ши ни во у 
сва ком по гле ду, ка ко би би ли бли жи 
сви ма ва ма, јер ни ко ви ше од нас не 
же ли да па са не ма на ули ци, јер им 
та мо и ни је ме сто.

 Удру же ње гра ђа на Ка нис 
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ВЛА ДА ВЕ СКО ВИЋ, ФРИЗЕР СТАРОГ КОВА

Није могао бити мајстор
ко не зна да извади зуб

Фри зер ски са лон „Слап“ у Срем ској 
Ми тро ви ци имао је нај ду жу тра ди-
ци ју, па и по ред мо дер них мод них 

са ло на, овај по ме ну ти за др жао је на ро чи-
ту аутен тич ност, јер се из ме ђу ње го вих 
зи до ва од у век од ви ја ла мај сто ри ја. На и-
ме, Вла да Ве ско вић, ро дом из Ман ђе ло са 
је нај по зна ти ји ми тро вач ки фри зер ко ји је 
свој за нат „ис пе као“ пре ви ше од 60 го ди-
на.

Овај се дам де сет ше сто го ди шњи му шко 
- жен ски фри зер, да нас пен зи о нер, ка же 
да је фри зер ски за нат не ка да из гле дао 
пот пу но дру га чи је.

- Од сво је пет на е сте го ди не ни сам 
пу стио ма ка зе из ру ку, а алат је био 
са свим дру га чи ји, што нај бо ље све до че 
кље шта за ва ђе ње зу ба као део тог при-
бо ра. Да, и ти ме су се фри зе ри ба ви ли, 
кад је тре ба ло би ли су и сво је вр сни 
хи рур зи. Ма ка зе, че шаљ и бри јач за вр ша-
ва ли су нај ве ћи део по сла у то вре ме 
ка да сам ја био млад. Ши ша ње и бри ја ње 
су би ли нај ва жни ји по ду хва ти до оног тре-
нут ка ка да сам од лу чио да се опро бам и 
као жен ски фри зер - ка же Ве ско вић.

На кон што је од слу жио вој ску, Вла да 
Ве ско вић је на до гра дио сво ју ве шти ну, 
при хва та ју ћи по сао ко ји зах те ва мно го 
ви ше пре ци зно сти и мај стор ства. По стао 
је тво рац жен ских мод них фри зу ра, ура-
див ши ви ше де се ти на раз ли чи тих.

- Пр ви сам фри зер у Срем ској Ми тро-
ви ци, а мо жда и ши ре, ко ји је из вла чио 
пра ме но ве. Зву чи не ве ро ват но, али се ћа-
ју се љу ди да је не кад и 12 са ти днев но 
би ло не до вољ но да се за вр ши по сао, јер 
је у сва ком тре нут ку би ло и по пет же на 
ко је че ка ју свој ред. Мла ди су да нас ве ро-
ват но у пра ву што за ка зу ју, али ја сам 
ра дио та ко да у ро ку од сат вре ме на, док 
ра дим са јед ном му ште ри јом, при пре мим 
још њих три, ка ко бих уште део вре ме, 
али ни сам ште део но ге. То ком свог рад-
ног ве ка ре а ли зо вао сам ба рем 40 раз ли-
чи тих жен ских фри зу ра, а же не ко је су 
до ла зи ле из но ва у са лон, до каз су успе-
шно сти то га што сам ра дио – при ча Вла-
да.

Вре ме се не ме ња, ка ко љу ди во ле да 
ка жу, ме ња ју се љу ди и трен до ви. Ипак, 
жи ви мо у вре ме ну у ко јем не по сто ји 
не ка ква де фи ни тив на од ред ни ца ни ти 
пра вац ве зан за мо ду, она је сло бод ни ја 
не го ика да, па ни је чуд но ни да му шкар ци 
има ју „жен ске“ фри зу ре, ни ти да се де вој-
ке ши ша ју на „ну ле“. У сва ком слу ча ју, 
бит но се раз ли ку је по и ма ње мо де не ка да 
и са да.

- Мо гу вам ре ћи да то што се да нас 
на зи ва фри зу ра ма, нај че шће не ма ве зе 
са ло ги ком. Не по сто ји не ки основ ни кри-
те ри јум и за и ста ни је мо гу ће че сто ви де-
ти фри зу ру ко ја има „при сто јан“ об лик. 

Али до бро, да нас де ца по се жу за раз ли-
чи тим идо ли ма па се и сти ло ви ме ша ју, 
ако се то и мо же на зва ти сти ло ви ма, а не 
ко пи ја ма. Не ка да се зна ло шта је фри зу-
ра, а шта не. Ме ђу тим, сва ко вре ме но си 
не што сво је и ме ни је нај дра же од све га 
то што је ско ро сва ки од мо јих уче ни ка 
ис пе као за нат та ко да је отво рио се би 
са лон - ка же Ве ско вић.

Вла да се не ба ви ви ше фри зер ским 
по слом. Ка ко ка же, фри зи ра при ја-
те ље, а пен зи о нер ске да не ис пу ња-

ва та ко што пра ви ду бо ре зе са мо ти ви ма 
жи во ти ња. Ипак, на да се да би мо гао да 
се на ђе не ко ко је озби љан да мо же по но-
во да по кре не „Слап“ и пре у зме овај 
са лон у ко јем су се „ку ва ле“ нај бо ље 
фри зу ре у гра ду.

- Сад ра дим са мо за при ја те ље, ни сам 
ви ше пред у зет ник, али на дам се да би 
не ка озбиљ на же на, ко ја има ис ку ства у 
ру ка ма, као и во ље и же ље за овим 
по слом, мо гла да на ста ви та мо где сам ја 
стао и да „Слап“ по но во вра ти на пут ста-
ре сла ве и да, на рав но, са мим тим ура ди 
не што за се бе. А што се ме не ти че, ја сам 
сво је до ка зао и сад на ми ру ре зба рим 
др во, из че га на ста ју ду бо ре зи са мо ти ви-
ма жи во ти ња, а нај ви ше ко ња. То је 
не што што ме чи ни сми ре ним и срећ ним 
- за кљу чио је Вла да Ве ско вић.

Алек сан дар Ћо сић

Вла да Ве ско вић, чу ве ни ми тро вач ки фри зер 

Од сво је
пет на е сте

го ди не ни сам 
пу стио ма ка зе 
из ру ку, а алат
је био са свим 

дру га чи ји,
што нај бо ље 

све до че кље шта 
за ва ђе ње зу ба 

као део тог
при бо ра
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У про те клих де се так да на, 
сход но ви со ким тем пе ра-
ту ра ма ва зду ха, по ра сла 

је и по тро шња во де. Тре нут но 
се по тро ша чи ма ис по ру чу је око 
280 ли та ра у се кун ди во де за 
пи ће, што је за 20 од сто ви ше 
у од но су на уоби ча је ну по тро-
шњу. У си стем во до снаб де ва-
ња укљу че но је се дам од 14 
бу на ра, што зна чи да су укуп ни 
рас по ло жи ви ка па ци те ти во до-
во да да ле ко ве ћи од тре нут них 
по тре ба за во дом. У ова квим 
усло ви ма во до вод ни си стем 
функ ци о ни ше нор мал но.

- Не оче ку је мо про бле ме у 
ис по ру ци во де, јер су ка па ци те-
ти ЈКП „Во до вод“ у прет ход ном 
пе ри о ду до бро при пре мље ни 
за лет њу се зо ну. Пред у зе ли 
смо све пре вен тив не ме ре и 
ак тив но сти са ци љем да то ком 
оче ки ва не по ве ћа не по тро шње 
во до снаб де ва ње бу де ста-
бил но и без про бле ма. Пре ма 
по ка за те љи ма из прет ход них 

се зо на, то ком ле та се у шпи це-
ви ма по тро шње Ми тров ча ни ма 
ис по ру чу је од 300 до 330 ли та-
ра у се кун ди во де. Исто риј ски 
мак си мум је за бе ле жен у ју-
лу 2012. ка да је у јед ном да ну 
кроз ди стри бу тив ни си стем по-

ти сну то 460 ли та ра у се кун ди 
во де за пи ће. Ка да је реч о ква-
ли те ту во де, ана ли зе по ка зу ју 
да во да за пи ће од го ва ра свим 
па ра ме три ма Пра вил ни ка о хи-
ги јен ској ис прав но сти, та ко да 
Ми тров ча ни мо гу не сме та но и 
без бо ја зни да је ко ри сте - ка же 
Са ша Бу га џи ја, ди рек тор ЈКП 
„Во до вод“ Срем ска Ми тро ви ца.

По себ ну па жњу тре ба да 
обра те по тро ша чи ко ји има ју 
ло кал не си сте ме во до снаб де-
ва ња у Срем ској Ра чи, Бо су ту, 
Јар ку, Чал ми и Ди во шу, с об зи-
ром да црп не ста ни це у овим 
ме сти ма рас по ла жу огра ни че-
ним ко ли чи на ма во де. Њи ма 
се пре по ру чу је да ра ци о нал но 
и на мен ски ко ри сте во ду ка ко 
би је има ли до вољ но за основ-
не жи вот не по тре бе. У слу ча ју 
да у овим ме сти ма до ђе до не-
стан ка во де, ЈКП „Во до вод“ ће 
упу ти ти ци стер ну за во ду, ка ко 
би се пре вла да ла та ква си ту а-
ци ја. М. Н.

Ди рек тор Во до во да
Са ша Бу га џи ја

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Скуп шти на 
би бли о те ка ра

У пе так, 24. ју на одр жа на је 
го ди шња скуп шти на би бли о-
те ка ра Сре ма у Би бли о те ци 
„Гли го ри је Во за ро вић“ у 
Срем ској Ми тро ви ци.

Овом при ли ком био је при-
су тан др Бог дан Три фу но вић, 
пред сед ник Би бли о те кар ског 
дру штва Ср би је.

- Го ди шња скуп шти на 
би бли о те ка ра Сре ма је не што 
већ тра ди ци о нал но ко ле ге у 
би бли о те ка ма Сре ма ор га ни-
зу ју. Ове го ди не смо од лу чи-
ли да ис ко ри сти мо је дан део 
оку пље них ко ле га ка ко би 
го во ри ли о Би бли о те кар ском 
дру штву Ср би је, јер нам је 
же ља да по се ћу је мо би бли о-
те ке ши ром Ср би је - ре као је 
Три фу но вић. А. Ћ.

РУ МА

Ви дов дан ски 
су сре ти

Храм Си ла ска све тог ду ха 
на апо сто ле био је ор га ни за-
тор „Вој во ђан ских Ви дов дан-
ских ду хов них су сре та“ ко ји 
су одр жа ни 26. ју на у рум ском 
Кул тур ном цен тру. 

Пр ве Вој во ђан ске Ви дов-
дан ске ду хов не су сре те ор га-
ни зо ва ли су, по пр ви пут, дав-
не 1889. го ди не чла но ви рум-
ског Срп ског пе вач ког дру-
штва, а та тра ди ци ја је пре ки-
ну та по сле Дру гог свет ског 
ра та. По но во је ус по ста вље-
на 1991. го ди не ка да је по сле 
ви ше де це ниј ске па у зе, ор га-
ни зо ван су срет хо ро ва те 
го ди не 25. ју на.

Циљ ових су сре та је да се 
не гу је хор ска, ду хов на и 
на ци о нал на му зи ка. Ове 
го ди не на сту пи ла су три хо ра 
- хор рум ске Гим на зи је, Све ти 
цар Кон стан тин и ца ри ца 
Је ле на из Сом бо ра и хор из 
Бе че ја.

 С. Џ.

Од 1. ј ула пр иро дни гас за 
ја вно сна бд ев ање б иће 
је фт ин ији за 4,69 д ин ара 

по м етру ку бном, с ао пшт ено је 
из ЈП „Срем-гас“ Сре мска М итр-
ов ица. На о дл уку о см ањ ењу 
ц ене г аса за д ом аћи нства и 
м але п отр ош аче, к оју је на се дн-
ици од рж аној 20. ј уна д онео 
На дзо рни о дбор ЈП „Срем-гас“, 
С авет Аге нц ије за ене рг ет ику 
Р еп убл ике С рб ије, на се дн ици 
од рж аној 23. ј уна, дао је св оју 
с агл асност.

Н ова ц ена пр иро дног г аса за 
ја вно сна бд ев ање и ск аз ана је по 
т ар иф ама утв рђ еним М ет од ол-
ог ијом за о др еђ ив ање ц ене 
пр иро дног г аса за ја вно сна бд ев-
ање, по к ојој ће од 1. ј ула н ова 

ц ена г аса за к ат ег ор ију д ом аћи-
нства и зн ос ити 28,45 д ин ара по 
м етру ку бном, док ће за к ат ег ор-
ије ост алих п отр ош ача на ја вном 
сна бд ев ању и зн ос ити од 25,44 
до 26,12 д ин ара по м етру 
ку бном. 

Гр ађ ани Сре мске М итр ов ице, 
о дн осно сви м али п отр ош ачи на 
д истр иб ути вном по дру чју ЈП 
„Срем-гас“, б иће пр ив ил ег ов ани 
у о дн осу на п отр ош аче ост алих 
д истр иб ут ера у С рб ији због 
м ањих тр ошк ова пр иро дног г аса.

Уз ко нста нтан рад м ена џме-
нта ЈП „Срем-гас“ као и в ел ику 
п омоћ гр ад он аче лн ика Бр ан исл-
ава Н ед им ов ића, к оји је и спред 
Гр ада Сре мска М итр ов ица, као 
осн ив ача овог пре д уз ећа, дао 

свој в ел ики д опр инос, д ошло је 
до пр ом ене сна бд ев ача ч име је 
и ом ог ућ ена н ижа ц ена пр иро-
дног г аса. 

- ЈП „Срем-гас“ је, м еђу п рвим 
д истр иб ут ер има у С рб ији, спр-
овео р едо вну пр оц ед уру пр ом-
ене сна бд ев ача. Пр ом ена д ос-
ад ашњег сна бд ев ача - ЈП „С рб-
иј агас“, п рв оби тно је пл ан ир ана 
за 1. ј ан уар 2016. г од ине, али 
због ко мпл ик ов ане пр оц ед уре и 
от еж ане к ом ун ик ац ије са ЈП 
„С рб иј агас“ та пр ом ена б иће р е-
ал из ов ана 1. ј ула 2016. г од ине. 
Б ен еф ите ове пр ом ене ос ет иће 
сва д ом аћи нства као и сви ост-
али п отр ош ачи ЈП „Срем-гас“ - 
р екао је в.д. д ире ктор ЈП „Срем-
гас“ Др аган В улин.  С. В.

ЈП „СРЕМГАС“ СРЕ МСКА М ИТР ОВ ИЦА

Н ижа ц ена г аса уз
пр ом ену сна бд ев ача

ЈКП ВО ДО ВОД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Си стем ста би лан
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ЖЕЉ КА АВРИЋ, КЊИ ЖЕВ НИ ЦА

Читаоци да ју за вр шну реч

Жељ ка Аврић, сад већ афир ми-
са на књи жев ни ца, про мо ви са-
ла је сво ју пе ту по ре ду збир ку 

пе са ма ко ја но си на зив Јесам. Књи га је 
пред ста вље на ши рој пу бли ци у пе так, 
24. ју на у ми тро вач кој Би бли о те ци Гли
горијеВозаровић. 

Жељ ка је аутор ка пет књи га. Пр ва 
књи га Портрет је об ја вље на 2001. 
го ди не, а из да вач је Бранково Коло из 
Срем ских Кар ло ва ца, Звездарница јој је 
дру га књи га ко ја је иза шла 2004. го ди не 
у из да њу Просвјете, док су по след ње 
три књи ге иза шле у ин тер ва лу од 2013. 
до 2016. го ди не. То су Маргиналије, 
Временик и Јесам и све их је из дао 
но во сад ски Прометеј. 

М НО ВИ НЕ: Ода кле љу бав пре ма 
по е зи ји?

ЖЕЉ КА АВРИЋ: Ве ћи на љу ди ко ја 
се ба ви пи са њем упо тре бља ва фра зу 
да пи ше још од де чи јих и школ ских 
да на, а то је за и ста исти на. Оно што је 
за ни мљи во код ме не је то да ме је мој 
ујак упу тио на пи са ње, кроз по е зи ју нај-
ве ћег ли ри ча ра Сер ге ја Је се њи на и 

ве ро ват но је то био је дан до бар при мер 
ко ји сам ја до би ла на вре ме, та ко да сам 
ја од мог уја ка на сле ди ла и раз ви ла тај 
пе снич ки ген. Пи са ла сам и кроз гим на-
зиј ски и сту дент ски пе ри од, по ма ло 
об ја вљи ва ла. У мом пе снич ком ства ра-
ла штву на пра ви ла сам и јед ну па у зу, 
ко ја је пред ста вља ла не ку вр сту аку му-
ла ци је осе ћа ња и ми сли. То је био пе ри-
од ка да сам за сни ва ла по ро ди цу, ро ди-
ла де цу, а ка да су де ца по ста ла са мо-
стал ни ја, вра ти ла сам се пи са њу и по че-
ла да об ја вљу јем. 

Ко ји су Вам би ли књи жев ни узо ри 
на по чет ку Ва шег књи жев ног ства ра
ла штва, ко га сте нај ра ди је чи та ли, а 
ко га да нас чи та те?

Срп ска књи жев ност је за и ста пре пу на 
див них пе сни ка. Оно што је ме не нај ви-
ше при ву кло и оно што сма трам вр хом 
срп ског пе сни штва је це ла срп ска 
мо дер на, ро ман ти зам, Ла за Ко стић и 
ње го ва San ta Ma ria del la Sa lu te, Дис, 
На ста си је вић, Де сан ка Мак си мо вић, 
по е зи ја Цр њан ског, Ми о драг Па вло вић, 
Бран ко Миљ ко вић, Вас ко По па. Чо век 

ко ји ме не и дан да нас оду ше вља ва сво-
јим со не ти ма је Сте ван Ра ич ко вић, 
Ми ло сав Те шић, Да рин ка Је врић, Ми ли-
ца Ба крић. Има ту и стра них пе сни ка, 
али с об зи ром да сам ја по стру ци про-
фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти 
ипак се ви ше ба зи рам на пи сце срп ске 
књи жев но сти. 

Пи ше те нај че шће сло бод ним и 
ве за ним сти хом. Из ког раз ло га?

Је сте. Пи шем и ри мо ва ну по е зи ју. 
Из бор фор ме за ви си од са ме те ме 
пе сме, мо ти ва. То се са мо на мет не. 
По што сам ро ђе на у Ба ња лу ци и пе сме 
ко је по све ћу јем мај ци и за ви ча ју углав-
ном пи шем у сло бод ном сти ху ије ка ви-

Жељ ка Аврић

Има пу но
лајтмо ти ва ко ји се

про вла че кроз мо је 
књи ге. То су мо тиви 
за ви чај но сти, мај ке, 

љу ба ви. Љу бав
је це ло куп но и
све о бу хват но

осе ћа ње. Она мо же 
би ти пре ма жи во ту, 

чо ве чан ству, књи зи, 
де ци. Мо жда је та

те ма љу ба ви
нај ви ше при сут на
у мо јој по след њој 

књи зи Је сам

M NOVINE :

Два на ест пе са ма Жељ ке Аврић пре ве-
де но је на ру ски је зик и об ја вље но у 
ше стом то му Ан то ло ги је срп ско – ру ског 
кру га у из бо ру и пре во ду Ан дре ја Ба зи-
лев ског, чла на ру ске Ака де ми је на у ка и 
умет но сти.

Пе сме на ру ском
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цом. Ми са о ну ли ри ку ко ју окре нем ви ше 
чо ве ку и све ту у ње му и око ње га, 
пи шем у ве за ном сти ху и ека ви цом. 

Да ли по сто ји не ки лајтмо тив ко ји 
се про вла чи кроз све Ва ше књи ге?

Има пу но лајтмо ти ва ко ји се про вла че 
кроз мо је књи ге. То су мо тиви за ви чај но-
сти, мај ке, љу ба ви. Љу бав је це ло куп но 
и све о бу хват но осе ћа ње. Она мо же 
би ти пре ма жи во ту, чо ве чан ству, књи зи, 
де ци. Мо жда је та те ма љу ба ви нај ви ше 
при сут на у мо јој по след њој књи зи Јесам.

Ва ше пе сме су при лич но емо тив но 
из ра жај не и то пле, на ро чи то оне ко је 
сте по све ти ли ро ди те љи ма и де ци. 

Је сте, по ро ди ца је мој из вор сна ге, 
из вор ста бил но сти. Њи ма је све по све-
ће но, та ко да је то не што што је по све 
нор мал но. По е зи ја да би би ла пра ва 
ли ри ка мо ра да има емо ци ју, у исто вре-
ме да би не што по ру чи ла она мо ра да 
има и ми сао. 

Шта је спе ци фич но за Ва ше пе сме?
Ми слим да се сва ки чи та лац мо же 

про на ћи у не кој мо јој пе сми. Оно што је 
мо жда спе ци фич но за ме не је да ја 
пи шем и у му шком ро ду, из пер спек ти ве 
стар ца и пер спек ти ве де те та, ни са ма 
не знам за што је то та ко. Ми слим да то 
би ра са ма те ма ти ка, то је оно што се 
зо ве пе снич ка сло бо да. 

Ко ли ко вре ме на је по треб но за 
на ста ја ње јед не збир ка? 

За пе сму по сто ји вре ме са зре ва ња и 
вре ме пи са ња. То су два раз ли чи та про-
це са. Че сто се де си да пе сма мно го 
ду же са зре ва не го што на ста је. То је 
за и ста ин ди ви ду ал но, од пе сме до 
пе сме, од иде је до иде је, ути ца ја на то 
има и вре ме, мен тал но ста ње. Мој став 
је да не тре ба да пи шем по сва ку це ну 
не го он да ка да имам не што да ка жем, 
да ни је би тан број књи га не го ква ли тет. 
По след ња збир ка Јесам на ста је од 
2012. го ди не. Пр ве пе сме су та да на пи-
са не, а об ја вље на је ове го ди не. У том 
вре мен ском раз до бљу са зре ла је ме ни 
иде ја за збир ку пе са ма Временик по 
узо ру на Књигупостања, из де ље на по 
да ни ма ка ко је Бог ства рао свет, по 

кључ ним мо ти ви ма, пред ме ти ма, по ру-
ка ма. Ова збир ка је на ста ла за осам 
ме се ци.

Шта Вам ка жу чи та о ци? 
Углав ном су по зи тив ни ко мен та ри, 

али има и до бро на мер них кри ти ка ко је 
ми упу ћу ју струч ња ци и мо ји ре цен зен-
ти. Све су то до бро на мер не кри ти ке ко је 
су на од ре ђен на чин по бољ ша ле ква ли-
тет мо јих пе са ма. Оно што је ме ни ин те-
ре сант но је то да се сви ма сви ђа ју дру-
га чи је пе сме. Сва ко има не ко сво је 
ви ђе ње и свој укус. Оно што је ја ко бит-
но за пе сни ка је да он мо ра да бу де 
до бар мај стор, да има ве шти ну ства ра-
ња пе сме и град ње сти ха, јер ни је ла ко 
пи са ти пе сме. У пе сми сва ка реч мо ра 
да има сво је ме сто и сво је оправ да ње. 

По че му се Ва ша нај но ви ја књи га 
раз ли ку је од прет ход них? 

Мо ја сва ка збир ка је раз ли чи та, оно 
што ка рак те ри стич но за све мо је збир ке 
је јед на струк ту ра, што су та ко ђе уочи ли 
мо ји ре цен зен ти. Све мо је збир ке има ју 
драм ску фор му, об ли ку је их про лог, епи-
лог и гру пи са не су по ци клу си ма. Оно 
што је ка рак те ри стич но за мо ју по след-
њу збир ку је сте да се ци клу си зо ву Боје, 
Чежње, Светлости, Сенке и Звуци. 
На зи ви ци клу са се на до ве зу ју на пе сме. 
Ова збир ка је збир ка у ко јој нај ви ше 
по ни рем у се бе као ин ди ви дуу. 

Да ли пла ни ра те уско ро и но ву 
збир ку пе са ма? 

Пла ни рам и да ље да на ста вим са 
пи са њем. Ше ста збир ка је већ у на ста ја-
њу. Имам ком плет ну иде ју ка ко ће она 
да из гле да и по но во ће би ти не што 
са свим но во, јер сва ка мо ја збир ка је 
раз ли чи та од прет ход не. Њи хо ва слич-
ност је у драм ској фор ми. Ме ни је пи са-
ње по ста ла по тре ба и ви дим да на и ла-
зим на до бар од зив пу бли ке, што ми је и 
нај ва жни је. 

До бит ник сте мно гих на гра да. Ко ја 
Вам је нај зна чај ни ја? 

На гра де ја ко при ја ју, али и оба ве зу ју. 
Као и сва ком чо ве ку, при ја вам да це не 
оно што ра ди те, али у су шти ни читаоци 
су ти ко ји да ју за вр шну реч, ни ка ко жи ри. 

Са ња Ста не тић 

Збир ка пе са ма Јесам се на не ки на чин 
раз ли ку је од до са да на пи са них, али их 
по ве зу је је дан лајтмо тив, а то је љу бав и 
за ви чај, ко ји се про вла че кроз све пе сме. 
Као и оста ле Жељ ки не књи ге, та ко и ова 
има свој про лог, ко ји пред ста вља увод ни 
део за чи та о це ко ји ће их по ве сти на про-
пу то ва ње кроз ци клу се и епи лог од но сно 
раз ре ше ње, за вр шну реч ко ја но си по ру ку 
да је „суд би на на ша за пи са на“.

Жељ ки не пе сме су то пле, лич не и емо-
тив не, по го то во оне по све ће не по ро ди ци. 
Пе сни ки ња се тру ди да бу де аутен тич на 
срп ском је зи ку, при бе га ва ју ћи че сто ар ха и-
зми ма, у на сто ја њу очу ва ња ма тер њег 
је зи ка. 

Но ва књи га Жељ ке Аврић до но си осве-
же ње, ори ги нал ност и мно штво емо ци ја. 
Она је сва ка ко за са да, нај зре ли ја књи га 
ове ма е страл не књи жев ни це. 

Чо пор 
вре ба ју ко ра ци
се ва ју оч ња ци
ур ли чу ве тро ви
ки ди шу зве ро ви

ја у ци чед них
од кр во жед них

у сру ше ном гне зду
на бе лом ве зу
цр ве на чип ка 

око пред вод ни ка 

О жи во ту и љу ба ви КОН ЦЕРТ У РУ МИ

На ступ Ан ђе ле 
Ни ко лић 

Пет го ди на од уче шћа на так ми че њу „Ја 
имам та ле нат“ где је осво ји ла тре ће ме сто, 
Ан ђе ла Ни ко лић је одр жа ла свој пр ви со ли-
стич ки кон церт на хар мо ни ци у рум ском 
Кул тур ном цен тру 23. ју на. Ан ђе ла Ни ко-
лић из Ни ки на ца са да има 15 го ди на и 
за вр ши ла је пр ви раз ред Му зич ке шко ле 
„Ми ха и ло Вук дра го вић“ у Шап цу, у кла си 
про фе со ра Мла де на Ка ли ча ни на. На рав-
но, са од лич ним успе хом. Ова из у зет но 
та лен то ва на де вој чи ца по ти че из по ро ди це 
где су и де да Бо ри во је и отац Јо ви ца сви-
ра ли хар мо ни ку, али их је она по та лен ту 
над ма ши ла. То по твр ђу ју и ре зул та ти на 
так ми че њи ма на ко ји ма је, у ме ђу вре ме ну, 
уче ство ва ла. Ан ђе ла је по че ла да сви ра 
хар мо ни ку са осам го ди на, а за се дам го ди-
на, ко ли ко сви ра овај ин стру мент, осво ји ла 
је 30 на гра да. 

- И та та и де да су сви ра ли хар мо ни ку и 
ја јед но став но, се бе про на ла зим у том 
ин стру мен ту, же ле ла сам да на ста вим ту 
тра ди ци ју. Ове го ди не сам на ме ђу на род-
ном так ми че њу у Бе о гра ду би ла пр ва, као 
и у Кра гу јев цу на „Зве зда ним ста за ма“. 
Про шле го ди не у Ита ли ји, на свет ском 
пр вен ству сам би ла дру га, то ми је и нај зна-
чај ни је, јер је то би ло свет ско пр вен ство, са 
из у зет но ква ли тет ним так ми ча ри ма – ка же 
Ан ђе ла.

Ан ђе ла и да ље жи ви у Ни кин ци ма и 
пу ту је у шко лу. Увек се у при чу о та лен ти ма 
укљу чу је и фи нан сиј ски мо ме нат, од но сно 
ко ли ко са ми ро ди те љи мо гу да фи нан си ра-
ју јед но из у зет но та лен то ва но де те. Ан ђе ла 
ка же да јој до ста по ма же и шко ла ка да је 
реч о школ ским так ми че њи ма, а за оста ла 
так ми че ња зна чај на сред ства је обез бе ђи-
ва ла и рум ска оп шти на, по го то во код ку по-
ви не но ве хар мо ни ке у но вем бру про шле 
го ди не. 

- Ми смо хте ли да ку пи мо ма њу хар мо ни-
ку, али се ис по ста ви ло да је би ло до вољ но 
нов ца за ову ко ју ћу ко ри сти ти и на фа кул-
те ту, та ко да сам пре за до вољ на. Пла ни-
рам, ако успем, да одем у Ен гле ску на 
да ље сту ди ра ње, а ако не он да у Са ра је во. 
Ми слим да ту не ће би ти про бле ма за до би-
ја ње сти пен ди је због мо јих до са да шњих 
ре зул та та и та лен та - ка же Ан ђе ла, ко ја је 
још јед ном ис та кла да се за хва љу је рум ској 
оп шти ни на до са да шњој зна чај ној по др-
шци.

Ан ђе ла је сво јим сви ра њем, ка ко се и 
оче ки ва ло, оду ше ви ла рум ску пу бли ку, а у 
па у зи ње ног кон цер та сви ра ле су и две 
уче ни це Му зич ке шко ле у Ру ми - Ела 
Ба лаж на фла у ти и Је ле на Стан ко вић на 
кла ви ру.

С. Џ.
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КЊИ ГА „ОД ЛА ЋАР КА ДО ВЛА ДИ ВО СТО КА“ ЗО РА НА ЖИ ДИ ШИ ЋА 

Тра гом успо ме на
Зо ран Жи ди шић, „Од Ла ћар ка до Вла ди во сто ка“,
из да вач Зо ран Жи ди шић, штам па Арт принт Но ви Сад, 2016. го ди на 

Књи га „Од Ла ћар ка до Вла ди во сто ка“ 
ауто ра Зо ра на Жи ди ши ћа пред ста-
вље на је 17. ју на у Клу бу ме сне 

за јед ни це у Ла ћар ку. Пред мно го број ном 
пу бли ком го во ри ли су аутор књиге, др 
Је ле на По пов, Зла то је По по вић и Си ни-
ша Ко ри ца, ина че ауто ро ви школ ски дру-
го ви, а од лом ке из књи ге чи та ли су Вла-
ди мир Ба ла шћак и Зо ри ца Ми шче вић. 

Књи га „Од Ла ћар ка до Вла ди во сто ка“ 
– Тра гом успо ме на, из да та је 2016. го ди-
не у Но вом Са ду, а по све ће на је ауто ро-
вој мај ци, учи те љи ци Ни ко ле ти. Ово 
де ло пред ста вља сво је вр сну би о гра фи-
ју са сег мен ти ма пу то пи са, а на ста је у 
же љи да се са чу ва ју тре ну ци, осо бе и 
зна чај ни до га ђа ји од за бо ра ва. 

Пи сац же ли да са чу ва успо ме не на 

без бри жно де тињ ство про ве де но са мај-
ком и се стра ма у Ла ћар ку. У на зи ву књи-
ге Ла ћа рак пред ста вља је дан крај 
пи шче вог све та, а Вла ди во сток (вла да 
ис то ком) дру ги. 

Зо ран Жи ди шић је про вео де тињ ство 
у Ла ћар ку, а у Вла ди во сто ку се ро ди ла 
ње го ва та шта. Ка ко он ка же, Сун це 
до ла зи са ис то ка, и ни је слу чај ност што 
је пр во за бе ле же но по гла вље „И би све-
тлост“, по све ће но упра во Ни ко ле ти, 
ње го вој ћер ки, ко ја но си име по ба ки, 
оче вој мај ци.

У сре ди шту књи ге као оп ште ме сто 
ја вља се Ла ћа рак, ме сто ко јем се Зо ран 
увек вра ћа, иако ви ше не жи ви ту. Књи га 
се чи та са ла ко ћом. Жи ди шић ју је пи сао 
искре но, са о се ћај но, емо тив но из ра жај-
но и ду хо ви то. 
МалакућауЦрквеномшору,двепро

сторије,собаикујна,укојојјеживелау
љубавичетворочланапородица,имала
јенајширесрцеиширомотворенавра
тазацелонашедруштво...Утојмузи
калнојиведројпородици,укојојсуотац
истрицбилитамбураши,прошлисмо
прве часове музичке школе на старој
чикаБожинојтамбурис једномжицом.
Тусамдобиоипрвумузичкупохвалуод
мама Латинке, после безброј пута

Зо ран Жи ди шић пот пи су је књи гу Ла ћар ци ма

УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕ НА
„КО ЛЕВ КА СРЕ МА“ 

Удру же ње же на „Ко лев ка Сре ма“ из 
Пе ћи на ца функ ци о ни ше успе шно 
већ че ти ри го ди не, a осно ва но је у 

ци љу очу ва ња и не го ва ња на род не тра-
ди ци је. Оно што кра си њи хо ве про сто ри је 
су ста ре ко лев ке, пе шки ри са ве зом, пре-
сли це, бо сиљ ка че, су ве ни ри са сли ка ма 
Ак сен ти је вог ку ћер ка у Ога ру, Сви њар ске 
ко ле бе у До њем То вар ни ку... Ра до се оку-
пља ју и из ла жу сво је руч не ра до ве на ра-
зним ма ни фе ста ци ја ма. 

- На зив удру же ња „Ко лев ка Сре ма“ упу-
ћу је на не што но во, ра ђа ње, по че так, се-
ћа ње на ко лев ку и дав на вре ме на. За са да 
до бро функ ци о ни ше мо с об зи ром на то да 
у на шој оп шти ни де лу је још че ти ри удру-
же ња. У Пе ћин ци ма још по сто ји Удру же ње 
же на „Сре ми ца“. То је нај ста ри је удру же-
ње, и са њим има мо ле пу са рад њу и од 

њих учи мо. До бро са ра ђу је мо и са оста-
лим удру же њи ма. Тру ди мо се да са ку пи мо 
што ви ше ори ги нал них екс по на та, ста рих 
пе шки ра, по пер ња ка, стол ња ка. Же ли мо 
да при ка же мо ка ко су де ца не ка да пра ви-
ла лут ке од ку ку ру зо ви не, кр па, ка ко су се 

и са ми љу ди сна ла зи ли да тој де ци де тињ-
ство бу де срећ но. Тру ди мо се да очу ва мо 
из вор но ства ра ла штво и ства ри ко је под-
се ћа ју на ста ри ну – из ја ви ле су пред сед-
ни ца овог Удру же ња Ја сми на По по вић и 
чла ни ца Је ла Си мић. 

Пре пли та њем и уви ја њем ку ку ру зо ви не 
и ста рих но ви на, ове же не пра ве цвет не 
аран жма не, као и кор пи це раз ли чи тих ве-
ли чи на ко је ода ју оти сак да су од пра вог 
др ве та. Од љу шти ке пра ве и аутен тич не 
лут ке. 

Ве ште ру ке домаћица
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одсвиранеистепесме:„Зоране,одлич
но свираш, али узми тамбуру и иди
мало свирајтвојојмами... (од ло мак из 
књи ге) 

Зо ра нов жи вот је био са др жа јан, као и 
са ма  књи га. Ку змин, Ла ћа рак, Срем ска 
Ми тро ви ца, Зе мун, Но ви Сад, Мо сква, 
са мо су не ке ста ни це у ко ји ма се овај 
пут ник за у ста вљао. Де таљ ни су опи си 
де тињ ства, ро ди те ља, по ро ди це, школ-
ских дру га ра, дру го ва са фа кул те та, 
ле пих и ту жних мо мен та.

Та ко ђе, пи ше о од бој ци, му зи ци, ин те-
ре сант ним љу ди ма ко ји су на не ки на чин 
у то вре ме би ли сим бо ли Ла ћар ка. 

У књи зи се пре пли ћу про шлост и 
са да шњост, и по ве зу ју ауто ро ви зна чај-
ни да ту ми са исто риј ским до га ђа ји ма.

Жи вот ни пут га во ди у Ру си ју, где упо-
зна је њи хо ву кул ту ру, на ви ке и оби ча је. 
Та ко ђе, та мо упо зна је Иру, ње го ву 
су пру гу са ко јом има ћер ку Ни ко ле ту, 
ко ја му је, ка ко ка же, би ла основ ни 
по кре тач и зве зда во ди ља за пи са ње 
ове књи ге. 

Све до чи о но вом вре ме ну и ге не ра ци-
ја ма ко је ста са ва ју, али он би же лео да 
се са чу ва ју и се ћа ња на ста ре. 
НашеселоЛаћарак јевитално.Ско

ро да више и не личи на село нашег
детињстваимладости,селопрашња
вих и каљавих улица и сокака, дудова
белихицрних,коловозаспрелазимаод
кукурузне огризине... (од ло мак из књи-
ге)

На кра ју књи ге аутор се обра ћа чи та о-
ци ма ко ји ма ка же да је ра ди по ро ди це 
вре де ло пре ћи сав овај пут и за хва лио 
се свим љу ди ма ко ји су га по др жа ли и 
по мо гли му да до ве де ову при чу до кра-
ја.  

С. Ста не тић

- Оку пи мо се и све ра ди мо за јед но. Уз 
при чу, ћа ска ње и до го вор на ма вре ме бр-
зо про ђе. Оку пља мо се по по тре би, ако 
има мо не ку оба ве зу, че шће се са ста је мо 
ако не, он да ре ђе, али у прин ци пу увек 
смо ту. Све же не ко је су у Удру же њу има-
ју ап со лут ну љу бав пре ма руч ном ра ду. 
Уче ству је мо и на ра зним ма ни фе ста ци ја-
ма оно ли ко ко ли ко нам мо гућ но сти до зво-
ља ва ју. Оне су вр ло за ни мљи ве и на сва-
кој од њих се мо же ви де ти што шта ле пог 
и на у чи ти не што но во. За све оно где ми 
не ма мо иде ју или има мо про пуст, на тим 
ма ни фе ста ци ја ма се уса вр ши мо. Исто та-
ко, Кул тур ни цен тар и на ше Удру же ње се 
ме ђу соб но по ма жу - ис ти че Ја сми на. 

Удру же ње „Ко лев ка Сре ма“ осво ји ло је 
пр во и тре ће ме сто на так ми че њу за нај-
бо љи слав ски ко лач на ма ни фе ста ци ји у 
Но вим Ба нов ци ма. 

- На ма ни фе ста ци ји у Но вим Ба нов ци-
ма, на так ми че њу у слав ском ко ла чу, смо 
осво ји ли пр во и тре ће ме сто за нај леп ши 
слав ски ко лач. Ко лач мо ра да са др жи жи-
то, крст, Би бли ју, грозд, бу рен це и сва ки од 
тих сим бо ла тре ба не што да пред ста вља. 
Наш ко лач је са др жао упра во те еле мен-
те ко ји су бит ни – об ја шња ва пред сед ни ца 
Удру же ња. 

За крај раз го во ра до да је да је ја ко те шко 
ани ми ра ти мла ђу по пу ла ци ју, али под тим 
не ми сле ћи са мо на омла ди ну, већ и мла-
ђе же не, ко је пре ма ње ним ре чи ма,  при-
бе га ва ју не ким јед но став ни јим ства ри ма, 
што ни је до бро. 

С. С. 

У Му зе ју Сре ма је у пе так, 24. ју на одр-
жа но књи жев но - умет нич ко ве че, ка-
да је и про мо ви сан ро ман „Кор чу лан-

ски ђир“ аутор ке Оли ве ре Ско ко.
- Ве ли ко ми је за до вољ ство што се про-

мо ци ја овог ро ма на од ви ја баш у Му зе ју 
Сре ма, јер је мо ја за ми сао би ла да се књи-
га пред ста ви, пре све га, у му зеј ским и га ле-
риј ским уста но ва ма, јер ра дим као ку стос у 
зре ња нин ском му зе ју, а дру ги раз лог би био 
тај што два глав на ли ка из ро ма на има ју те-
сне ве зе са умет но шћу - ре кла је Ско ко.

Овај ро ман је об ја вљен у ле то 2015. го-
ди не и дру га је књи га Оли ве ре Ско ко, књи-
жев ни це и исто ри чар ке умет но сти, ку сто-
ски ње На род ног му зе ја Зре ња нин. Рад ња, 
сме ште на у ме ди те ран ске пре де ле, де ша-
ва се у два раз ли чи та вре ме на кроз две 
па ра лел не при че. Глав ни ју нак пр ве при че 
је ба рок ни сли кар Три по Ко ко ља (Пе раст 
1661 - Кор чу ла 1713) ко ји је осли као Го спу 
од Шкр пје ла ко ји би ва при си љен да на пу-
сти род ни град и од ла зи на Кор чу лу ка ко би 
осли као свод цр кве Свих све тих. Па ра лел-
на рад ња упо зна је нас са дру гим про та го-
ни стом, оним из 21. ве ка. То је при по ве дач 
сам, че тр де се то го ди шњи Иван, исто ри чар 
умет но сти, ко ји за по тре бе пи са ња док тор-
ског ра да о Ко ко љи бо ра ви на Кор чу ли. Та-
мо упо зна је кор чу лан ски хе до ни зам: укус 
до ма ћих де ли ци ја пре ко по љуп ца, ми ри са 

ко но ба, ча ри тра ди ци о нал них фе шти, а 
исто вре ме но про во ди вре ме у цр кви Свих 
све тих, по ку ша ва ју ћи све вре ме да ра за зна 
Ко ко љин сли кар ски и жи вот ни ђир.

А. Ћо сић

КЊИ ЖЕВ НО  УМЕТ НИЧ КО ВЕ ЧЕ У МУ ЗЕ ЈУ СРЕМА

Кор чу лан ски ђир

Аутор ка ро ма на Оли ве ра Ско ко 

„Пе сме сно хва ти це“ је на зив збир ке пе са-
ма То до ра Бјел ки ћа чи ји је из да вач рум ска 
Град ска би бли о те ка „Ата на си је Стој ко вић“, 
а ко ја је пред ста вље на рум ској чи та лач кој 
пу бли ци 24. ју на у Град ској би бли о те ци.

То дор Бјел кић, пе сник, по знат пре све га, 
по деч јим пе сма ма ис та као је ду го го ди шњу 
до бру са рад њу са Град ском би бли о те ком, 
ко ја је ре зул ти ра ла об ја вљи ва њем ове 
збир ке пе са ма.

- Ову књи гу пе са ма сам осми шља вао го-
ди на ма, за то она има и под на слов „нај но ви-
је, но ви је и ра ни је пе сме“ јер су оне на ста-
ја ле у ду жем вре мен ском пе ри о ду - ре као 
је То дор Бјел кић, до дав ши да се сла же са 
кон ста та ци јом ко је су из ре кле ње го ве ко-
ле ге да је он пе сник ко ји је пр ви у по е зи ју 

за де цу увео ба ла де. Та ко ђе, уме сто да го-
во ри о сво јој по е зи ји, То дор је чи тао сво је 
сти хо ве и раз го ва рао са рум ском пу бли ком.

Ре цен зент ове књи ге је Ду шан По зна но-
вић, но ви нар и пу бли ци ста, ко ји је за То ши-
не пе сме ре као да су сат ка не од сно ва, ма-
ште, ра до зна ло сти, до бро те, при ја тељ став 
и љу ба ви, од То ши на три по ет ска и жи вот на 
за ви ча ја.

О овим пе сма ма је го во рио и Дра го рад 
Дра ги че вић, та ко ђе но ви нар и пу бли ци ста 
ко ји је ре као да је То ши на по е зи ја за де цу 
вре ме ном до би ја ла на сна зи и ду би ни.

У му зич ком де лу пред ста вља ња књи ге 
по е зи је „Пе сме сно хва ти це“ уче ство ва ли су 
Бра ни слав Дим ко вић и Гво зден Ле кић.

С. Џ.

ПРО МО ЦИ ЈА У РУМ СКОЈ ГРАД СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

Пе сме сно хва ти це
То до ра Бјел ки ћа

Пред ста вља ње књи ге пе сма То до ра Бјел ки ћа
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Митологија
врдничкекафанеПише:

ЖељкоМарковић

РЕПОРТАЖЕИЗКЊИГЕЖЕЉКАМАРКОВИЋАУИЗДАЊУ

МНОВИНА:СИГУРНАКУЋАЗАМУШКЕДУШЕ*
(Изабранеиновепричеизсремскогкафанскогживота)

“Мала Касина” (1946–1963) у Врднику
била је типичнапослератнакафана-пивни-
ца с кухињом за такозвануозбиљну, поро-
дичнуисамачкуклијантелу,хранилиштеи
појилиштезалокалнуелитуибоеме,кафа-
на какве су тих година постојале у скоро
свим малим сремским градовима. Пошто
смоје,најширеузев,сврсталиуовоодабра-
нодруштводомицилнихчвориштаимито-
лошких угоститељских институција у
рашљама између Саве и Дунава, сада не
испуштајмо из вида историјски, идеоло-
шко-политички, а поготово не социјални
(рударски, индустријски) контекст врднич-
кеприче,ис тимусловљеностимау глави
сместимокафану“МалаКасина”уинтерна-
ционалнусценографијурударскогВрдника.
Кафану су у својој кући, изграђеној 1939,
близу железничке станице, држали Бошко
Продановић(1906–1964),родомизИрига,и
његова супруга Јелисавета, рођ. Жекић,
родомизВрдника.ЈованПродановић,звани
Јока,унуклегендарногкафеџије,вратиосе
уВрдникизБугојна,гдејеживеодугогоди-
на,исасупругомВесномисиномНенадом
садаживиуроднојкућиукојојјеведрилаи
облачила“МалаКасина”.
“...Акрофне,данеповерујешочима,када

ихкуварицеиспржетакодапливајуумасти,
биле су, ево, оволике, као шубаре!” прича
Јокаипоказујемикоцкастопрозорче.“Иза
овогзидабилајекухиња,икрозовопрозор-
че,ванглесакрофнамаилитањирисабеч-
ким,париским,натуршницлама,печењеми
другим ђаконијама, куварице су додавале
или мом деди Бошку, деда је у
кафани био стално – умео је да
жонглира са десет тањира салате
на глави! –иликонобаруПерици
Јанковићу; деда конобарице није
држао.Ињихдваубелимслужбе-
нимсакоимазарађајупостолови-
ма да услуже муштерије у овој
салииубаштиподсунцобранима.
Поред толико хране, ја сам био
жгољав, мислили су да ћу да
умрем. Моја баба Јелисавета,
господарицаизсенке,билајешеф
кухиње,акуварицесубиле:Вера
Штих, Розика Здоуц и Мара
Периз... Мара је била удата за
ЗвонкамолераизВрдника,умрла
јепретри-четиримесецауАпати-
ну.”
“Видим:точилосеипиво”,пре-

бацихтежиштеприченапредивни
шанк са месинганом славином
која данас служи као скулптура.
“Е,да!Шанкјеодмрамора,види
какојетешкаимасивнаоваплоча,

скороданијетакнутоткакојекафаназатво-
рена.Овумесингануславинузапиво,такву
нигде нећеш наћи, направили су мајстори
наруднику.Овде је стајалапумпаидоње
флашасакисиком,икадодоздо,издрвених
бурадиуподруму,бризнепивокрозцрево,
моглосенаславининаточитидесетаккри-
гли!Пилосезрењанинскои,касније,митро-
вачкопиво,ауВрдникједовоженовозому
бурадима, или је по гајбе пива одлазио у
РумуВасаАнђелићсакоњима.”
“Точенопивојепрвихгодинапослерата

спадалоуреткаи,чак,луксузнапића.Кога
јепиоуВрднику?”упитахЈоку.
“Само локална елита! Директор рудника

угља Јокановић, редован гост у ’Малој
Касини’,пиојепиво.Тосезнало.Па,сећам
се,главниинжењеррудникаТеофилМолч-
ко, Украјинац, волео је пиво, такође. Био
ситан и уредан човек, прави господин,
носиојепумпарицеишареникачкет,идола-
зиојеукафанусасупругомЕлзом,крупном,
плавом женом. Господин Молчко је лети
седеонатерасиподсунцобраном,ипрекр-
штенихногу,каоунекојкафанинаМонмар-
тру,читаојеновиненажичаномраму.Апа-
ратзапиво,ицеошанк,одржаваојемајстор
АлмадисаСтареколоније.Плочасерибала
каменом, а у ова два округла удубљења,
исподовихплеханихкапа,ладилосеуледу
лединачко вино. Рудари су пили мешану
жестину, пола литре шљивовице и пола
литре крушковца, и то се измућка...Па, ко
преживи! А љуштили су и шприцере са
содом,наравно.Содусмоусифонимадоно-

сили од содарке Савете Савић, седма кућа
одавде,прекопутажелезничкестанице.Ито
су онда били прави шприцери, а не ови
данашњиштосемешајусаводомизпласти-
ке. Содаркин муж, чика Стева, родом из
Сремске Каменице, био је избацивач у
’ВеликојКасини’;уватиподвојицузакаи-
шеве и зафрљачи их низ степениште. Са
њимсепосназиуВрдникумогаомеритиу
тодобасамочикаСтеваЋирић,предратни
аутопревозник, возио ’чепела’, родом са
некогсалашакодНовогСада,ожениоједну
ВрдничанкуизЂаковићакуће.Ћирићсејед-
номрваосамедведомнаВидовдану.Медве-
дуумотајуканџеукрпеичикаСтевасеса
њимуватиукоштац.Кафанајебилауредна
ичистакаоапотека.Дашчаниподмазаосе
изгорелимуљемитосесвесијалоодпедан-
терије.Грејаласенафурунупиљевару.Деда
ниједржаомузику.СамојеИлијаЈовановић,
звани Кика, родом из Стејановаца... бело
одело, беле ципеле, а Кика црн као гар...
самојеонсвраћаосасвојомраштимованом
тамбуром и боемима свирао Сапун жоли,
свакажена воли... Као да их сада гледам!
Чика Микица Лесјак, Словенац, пењао се
сваког данапешкена Змајевацу деведесет
трећој години. Па, Сава Вулетић, Лаза
Сенић,ВасилијеКозлов,МихајлоГеоргије-
вић... Да, боже! Па, редовни гост... Ау, да
сам га заборавио, гадно би се огрешио!
Редовни гост дедине кафане – један оброк
дневно,тосезналозањега–биоједоктор
Патрногић, јако су га у Врднику људи
поштовалииволели,запослиосекаснијеу

болнициуНовомСаду.”
“Познати новосадски хирург

ДушанПатрногић?”
“Да, да. Душан Патрногић! У

Врдникујебионаслужбикаомлад
доктор,самац,сместиосеусодар-
кинојкућикаоподстанар,возиоје
службени бицикли и имао је свог
кера,сетера,којијесталнотрчкао
зањим...”
“Какосепасзвао?”
“Ален! Ален се звао... Ловачки

кер,премдадокторнијебиоловац.
И, сећам се, кад га позову на
интервенцију, а лупали су му –
болестнемаобзира–лупалисуму
на ролетне у било које доба дана
или ноћи, доктор Патрногић,
никад му није било тешко, узима
службену торбу са шпецијама –
билојеидаискачекрозпрозор–и
седанабицикли,панарудник,на
Стару или на Нову колонију, на
Есак, уВрдник село,наЛиповац,
чакуЈазакпрекобрда јеодлазио,ЈованПродановићзашанкомврдничкекафане“МалаКасина”
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гдегајевећчекаоболесник.ДокторПатрно-
гић јури на бициклу кроз Врдник, а поред
његатрчињеговкерАлен!Е,овоморамда
испричам!...Увреме,кадасмосеБерчеки
ја...”
“АлександарБерчек?”
“Да, да... Глумац! Аца Берчек. ’Вози,

Мишко!’Увремекадасмосекаодецадру-
жилииотровалисезаједнонатаванутукод
једнебабеукомшилуку,докторјебиочика
Никола Добричић, рођени брат врдничког
предратногтрговцаЈовеДобричића,јагане
памтим...Вратићусенатровање,самодане
заборавим, тај Јова, имућан, способан и
дрчан човек, женскарош, дедин пајташ –
мојисупричали,ајанаћулимушиућошку
иупијамврдничкуисторију!–имаојеоби-
чај да се скоцка у елегантно црно одело и
натакне црни шешир, узјаше белог коња,
белогкаоснег,итакоупицањенсавуцрном
друмом из Врдника преко Велике Међе
јахао је у Ириг у швалерацију... Е, његов
брат,чикаНиколаДобричић,биојередован
гост у ’Малој Касини’, ова кафана му је
посталарезервнаординција,овдесига,када
загусти,увекмогаонаћи...АцаБерчекија,
штасморадили,штасмопојелинатомтава-
ну–реклисунамдасубилидивљибадеми
–углавном,довуклисмосе,ето,тудожеле-
зничког моста, и ни макац даље, мука,
повраћање,позеленилиулицу,крепавамо...
Свасрећа,наишаоВинкоФолновић,стални
нашгост,иначебилибипокојни,иВинкоса
намаодмаудединукафану...”
“УДобричићевукафанскуординацију!”
“Баштако.Седеојесаменотамоућошку

сакригломпивауруци.–’Штастепојели,
децо?’питаДобричићиотварацрнукожну
торбусашпецијама.АБерчекијакрозплач:
коштице...некекоштице...АДобричићврти
главом:’Ау,сунцеливамјебемдечје!Пави
стесеотровали!’Идрж’недај,извуконасиз
мртвих.”
“СвратилиБерчекуВрдник?”
“Ацасеовдеродио!МамамујеодЂурђе-

вићевих.Дође из Београда, ваљдаму тамо
докурчи,илуњаунаоколосампоВрднику,
баципогледсапутанадединукућу,алијош
ниједномнијеушао.СећасеАцатогтрова-
ња,сигурносесећа!Берчекјетадабиодете,
алиодтихњеговихглумаца–МијаАлексић
јеобожавао’МалуКасину’,долазиојевозом
изБеоградаспецијалнонанашећевапеина
пивоизкригле!Волеојебоемскуиинтерна-
ционалнуатмосферукојајеуВрдникувла-
дала,пајезнаоидасеопусти...ПаСарајли-
јаПетарТијешић,великибосанско-херцего-
вачкисликар...”
“Јока,самоминемојрећидајеиТијешић

из Сарајева долазио у Врдник на ћевапе!”
приговорихчикаБошковомунуку.
“Нијеволеоћевапе!Тијешићсезацопаоу

ВрдникпреДругогсветскограта,тадасеи
спајташио са дедом. Био је Хрват, рођени
Сарајлија,аратјепровеоуВрднику;прича
се да је многима овде помогао да извуку
живеглаве,пајепомогаоимомдеди.Деда
јеконобарисаоуресторануу’ВеликојКаси-
ни’, служиоНемцеи усташе, а у ствари је
биопартизанскиобавештајац,сарађивојеса
Покретом. И Тијешић је тајно радио за
Покрет. Тијешић се после рата вратио у
Сарајево – највећа кућа на Миљацки у то
добабилајењеговакућа!–али,мало-мало,
ево Тијешића возом у Врдник, није могао

безВрдника.Страшносугаовдељудиволе-
лииценили!Исликаонамје...Ненаде,доне-
сионепортрете... целуфамилијуПродано-
вићанамјеисликао!Асликаојеиврдничке
рударе, покојни рудник, пејзаже. И био је
ловациснабдеваојеловцекеровима.Поша-
ље кучиће возом из Сарајева за Врдник,
кучићиукорпама,инакорпамацедуљеса
инструкцијама, написао кад керовима дати
рану,кадимсвежуводусипати...”
“КакојеБошкууспелодауочиратаизгра-

диоволикукућу,арекаосимиједномдаје
изИригакренуооднуле?”
“ПланираојехотелданаправиуВрднику!

Омеогајерат,апослесугаомеликомуни-
сти.Мислимдајеиумрожалећиштомусе
нијеиспуниосандаимасвојхотел.Аоткуд
муновацзаовукућу,питајБога,тојепоро-
дична енигма! Знало се да је био велики
коцкар.Е,сад,далијенакоцки...”
“Није.”
“Није.Ијабирекаоданије...Кренуојеод

нуле,да!ЊеговафамилијаизИригабилаје
сиромашна, а ни бабина из Врдника није
била богатија.Имали смо пет јутара вино-
граданаИришкомБеленгиру.Дедајезавр-
шиоугоститељскизанатухотелу’Есплана-
да’уЗагребу–тамоонданијемогаомакар
ко,дасеразумемо!–и,послевојске,одгу-
лиојепетгодинауКраљевојморнарици,па
је био конобар у ’Оријент експресу’. Ни у
тај воз нијемогаомакар какав конобар!Е,
кадсевратиокућииоженио за Јелисавету
Жекић,конобарисаојепрвоумензинаруд-
никуугља,аондауресторанууприземљу
’Велике Касине’. Имали су синове Перу,
Николу и Миленка, овај последњи је мој
отац,исвисусеродилиу’ВеликојКасини’,
у тој згради су и становали. После рата,
четрдесетшесте,народнавластмуједозво-
лиладаусвојојкућиотворикафану’Мала
Касина’. Знао је посао, жена му је била
великаподршка,инаправиојесветскукафа-
ну.Светскукафануумаломместу.Иједног
данашездесеттреће,дођуу’МалуКасину’
другПераЦрвенковић,ведриоиоблачиоу
општиниИриг у то доба, и његова црвена
општинско-партијска екипа, испразне сав
инвентаризкафане,осимшанкаивитрине...
Ено,тамоућошку,једанстојесамоостао.
Билисукоректни,неможесерећиданису...
– ’Бошко’,реклисудеди, ’кафанаодданас
вишенеради,атинамтребашуресторану
у’ВеликојКасини’!’Партијскадржава,јеби
га!Људесураспоређиваликаофигурешаха.
Срушио му се свет. Био је шеф у лепом
ресторануу ’ВеликојКасини’,алисрцему
је било празно. Тај ресторан није имао
топлину ’Мале Касине’. Није мирисао на
пржене крофне и на пиљевину из фуруне.
Годинуданагледаојеовајшанкупаучинии
мракуподспуштенимролетнамаишездесет
четврте, трећег марта, умро је од туге за
’МаломКасином’.Сутрадан, на дан сахра-
не...Ненаде,донесионедединефотографије
из кутије!... сручила се мећава наФрушку
гору, два метра су сметови навејали, а цео
Врдник дошао је да га испрати до вечне
куће.Немачовекакојиганијепоштовао.То
је била сахрана какву Врдник не памти.
Крстначелуколонепробијаосекрозсмето-
веивејавицунапутудогробљанаВеликој
Међи,аковчегсадедомјошсенијенипома-
каоизкафане.”

(2009)

“МалаКасина”
уВрдникубилаје
типичнапослератна
кафана-пивница

скухињомзатакозвану
озбиљну,породичну
исамачкуклијантелу,

хранилиштеи
појилиштезалокалну
елитуибоеме,кафана
каквесутихгодина
постојалеускоро

свиммалим
сремскимградовима

БошкоПродановић(1906–1964)
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МИ ЛАН ПУ ПИЋ, МА ЛИ ТАМ БУ РАШ ИЗ БА ТРО ВА ЦА

Ко би ли Ли ски сви ра на там бу ри

Као вр ло ма ли, 
имао је две 

же ље: да сви ра 
там бу ру и да 

има свог ко ња. 
Да нас са

ра до шћу ка же, 
да су му се обе 
жи вот не же ље 

оства ри ле

Де се то го ди шњи Ми лан Пу пић из 
Ба тро ва ца, члан је Хр ват ског 
кул тур ног дру штва „Шид“. За 

са мо не ко ли ко ме се ци на у чио је да 
сви ра там бу ру и на број ним на сту пи ма 
ши ром Вој во ди не, по брао је ве ли ке 
сим па ти је пу бли ке. Уче ник је че твр тог 
раз ре да основ не шко ле и за раз ли ку 
од сво јих вр шња ка, има дру га чи ја 
ин те ре со ва ња. Као вр ло ма ли, имао је 
две же ље: да сви ра там бу ру и да има 
свог ко ња. Да нас са ра до шћу ка же, да 
су му се обе жи вот не же ље оства ри ле.

- Ка ко би ми се оства ри ле обе же ље, 
би ло је по треб но са ку пи ти до ста нов-
ца. Од лу чио сам да ште дим. Го ди на ма 
сам од свог џе пар ца ште део и са ку пио 
сам до вољ но да се би ку пим ко ња. 
Оти шао сам са та том у Срем ску 
Ми тро ви цу и та мо ку пио сво ју Ли ску. 
Да нас сво је сло бод но вре ме про во дим 
с њом. Хра ним је, ти ма рим, чи стим 
око ње и во зам се са фи ја ке ром кроз 
се ло. Ја шем по не кад, још увек сам 
не си гу ран у то ме, али се на дам да ћу 
са вла да ти и ту ве шти ну - ка же Ми лан.

За оства ре ње дру ге же ље, Ми ла ну 

је по мо гао те ча. Ка ко ка же, не би му 
био про блем да уште ди и за там бу ру, 
али га је пред у хи трио те ча, ку пив ши 
му је за ро ђен дан.

- Ка да сам по ха ђао пр ви раз ред, 
че сто сам у ХКД-у „Шид“ где играм, 
слу шао ка ко сви ра ју там бу ра ши. По же-
лео сам и ја да сви рам. Ка да сам био 
тре ћи раз ред, с об зи ром да је знао да 
же лим там бу ру, те ча ме је ја ко об ра до-
вао по кло ном. Би ла је то там бу ра. Од 
та да, ак тив но сам по чео да сви рам у 
дру штву и за са мо шест ме се ци на у-
чио сам не ко ли ко пе са ма: Зурку, Хопа
цупа, Имојесецвеће, Недирајтеми
равницу и мно ге дру ге. Же ља ми је да 
у бу дућ но сти сви рам бас и на дам се 
да ће ми се и та же ља оства ри ти - при-
ча Ми лан.

Уме Ми лан и да зви жди, па га че сто 
из дру штва зо ву на на сту пе да уве се-
ли сво је дру га ре и до при не се још 
бо љем „бе ћар ском“ уго ђа ју. А ве ли ку 
по др шку у свим сво јим хо би ји ма, 
Ми лан има од се ста ра и ро ди те ља. 
Ка ко на во де, мно го је вре дан. Упра во 
за то су хте ли да га на гра де и ујед но 

сти му ли шу да оста не ис тра јан у сво-
јим пла но ви ма и да ље на пре ду ју. И 
док ње го ви вр шња ци про во де са те на 
ком пју те ру и мо бил ном те ле фо ну, 
Ми лан је два че ка да до ђе из шко ле, да 
на хра ни сво ју Ли ску и са оцем оде на 
њи ву.

- Имао је ве ли ку же љу да има там бу-
ру и ко ња и би ло га је те шко гле да ти 
ка ко па ти, та ко да је та та од лу чио да 
га на гра ди. Вре дан је и ра дан и то је 
за слу жио и на дам се да ће оста ти 
ис тра јан и упо ран до кра ја. Ми ли на га 
је слу ша ти на на сту пи ма и ја ко смо 
по но сни на ње га. Ка да чу је не ку пе сму 
код ку ће, са мо се по ву че у сво ју со бу и 
ве жба све док не на у чи - ка же мај ка 
Ка та ри на.

Али у њи хо вој ку ћи, ни је је ди но 
Ми лан му зич ки на да рен. Се стра 
Сне жа во кал на је со лист ки ња у 

ХКД-у „Шид“ и ве ли ка му је по др шка у 
све му.

- Оду ше вље на сам ње го вим сви ра-
њем. Ње му је по тре бан са мо је дан дан 
да на у чи не ку пе сму. Има ве ли ку же љу 
иако је ма ли и све то ра ди уз по моћ 
слу ха. Дра го ми је због ње га и на дам 
сам да ће мо има ти при ли ку да јед но га 
да на за јед нич ки са мо стал но на сту па-
мо - на во ди се стра Сне жа.

По врх све га, Ми лан је од ли чан ђак. 
Ка же да све то успе ва та ко што се 
до бро ор га ни зу је. А ка да све оба ве зе 
ис пу ни, ужи ва са сво јом Ли ском ко ја 
му је љу би ми ца и че сто пу та на ба тро-
вач ким ата ри ма, по не се сво ју там бу ру 
и од сви ра и њој јед ну од сво јих оми-
ље них пе са ма.

М. Н. 

Го ди на ма је од свог џе пар ца ште део и ка да је 
са ку пио до вољ но, оти шао је са та том у Срем ску 
Ми тро ви цу и та мо ку пио сво ју Ли ску. Ка да све 
оба ве зе око шко ле ис пу ни, ужи ва са сво јом 
Ли ском и че сто на ба тро вач ким ата ри ма, по не се 
сво ју там бу ру и од сви ра и њој јед ну од сво јих 
оми ље них пе са ма

Ми лан Пу пић и ње го ва Ли ска
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ЗДРА ВО МА ЛИ ЕКО ЛО ЗИ

Од бра на при ро де
Еко ло ги ја нас учи

да во ли мо дру га и 
дру га ри цу, учи нас да 

во ли мо све биљ ке и 
жи во ти ње, при ро ду 

ко ја је  око нас.
Сва ко де те ко је

упо зна еко ло ги ју 
ни ка да ви ше не ће

га зи ти тра ву ни
ло ми ти гра не ни

уни шта ва ти пти це. 
Еко ло ги ја је да

од бра ниш при ро ду, 
по ру чу ју ма ли ша ни

из Пред школ ске
уста но ве „Сто но ги ца“

Код де це је још у пред школ ском 
до бу по треб но раз ви ја ти по што-
ва ње и љу бав пре ма при ро ди. 

Та ко ђе је ва жно да се де ци, кроз раз-
ли чи те ак тив но сти, по мог не да спо-
зна ју чи ње ни цу да је у при ро ди све 
по ве за но и да се под сти чу да раз ви ја ју 
за штит нич ки од нос пре ма при ро ди, да 
је чу ва ју и ужи ва ју у ње ним ле по та ма. 

Вас пи та чи це из Пред школ ске уста-
но ве „Сто но ги ца“ у Срем ској Ми тро ви-
ци Ве сна Ста ни ми ро вић и Ана Иве тић 
ма ли ша не ко ји по ха ђа ју овај при ват ни 
вр тић уче о зна ча ју очу ва ња жи вот не 
сре ди не, се па ра ци ји от па да и ре ци-
кла жи.  

Еко ло ги ја нас учи да во ли мо дру га и 
дру га ри цу, учи нас да во ли мо све биљ-
ке и жи во ти ње, при ро ду ко ја је око нас. 
Сва ко де те ко је упо зна еко ло ги ју ни ка-
да ви ше не ће га зи ти тра ву ни ло ми ти 
гра не ни уни шта ва ти пти це. Еко ло ги ја 
је да од бра ниш при ро ду. Еко ло ги ја је, 
пре све га, на чин жи во та, не ке су од 

по ру ка де це из при прем не гру пе „Сто-
но ги це“.

- Еко ло ги ја је ка да чу ва мо жи вот ну 
сре ди ну, не ба ца мо сме ће, па пи ре – 
ре кла је ше сто го ди шња Еле на. 

Да би со ба у ко јој се игра ју би ла 
чи ста, дво ри ште уред но, по треб но је 
во ди ти ра чу на о жи вот ној око ли ни, 
са гла сни су пред школ ци. 

– Не тре ба да ло ми мо др ве ће, ба ца-
мо кон зер ве, у шу ми ва тра не сме да 
оста не упа ље на ка ко се не би ра ши ри-
ла и угро зи ла биљ ни и жи во тињ ски 
свет – об ја снио је Алек са. 

Вас пи та чи це Ве сна и Ана су де ци 
скре ну ле па жњу да је при ли ком бо рав-
ка у при ро ди ја ко ва жно да све што 
оста не за њи ма, од фла ши ца са 
во дом, ли мен ки, па пи ри ћа, нај лон 
ке са, ке са од чип са, па пир них ма ра ми-
ца, уба це у ке су и ба це ка да стиг ну 
ку ћи.

- Не сме се ба ца ти сме ће кроз про-
зор ауто мо би ла. Не сме мо ба ца ти 

сме ће у ре ке, је зе ра и мо ра, јер та ко 
угро жа ва мо жи вот ну сре ди ну. Мо ра мо 
би ти од го вор ни пре ма сре ди ни у ко јој 
жи ви мо, то је за јед нич ка пла не та 
жи во ти ња, би ља ка и љу ди – ка жу у 
глас ма ли ша ни из „Сто но ги це“.

Ше сто го ди шња На ђа под се ћа и да 
су у вр ти ћу учи ли о раз вр ста ва њу 
от па да и ре ци кла жи. Ре ци кла жа је 
про цес (не што што тра је) пре ра де већ 
је дан пут упо тре бље не ма те ри је (па-
пир, ста кло, пла сти ка, гу ма и слич но), 
а ра ди ње ног по нов ног ко ри шће ња. 
Ре ци кла жом се ма ње за га ђу ју во да, 
ва здух, во да и зе мљи ште, а та ко ђе и 
ште ди енер ги ја.

- Пла ви кон теј нер је за па пир, цр ве-
ни за кар тон, а жу ти за пла сти ку. Ви де-
ла сам и по гра ду та кве кон теј не ре и 
увек раз вр ста вам от пад и уба цу јем га 
у од го ва ра ју ћи кон теј нер – ре кла је на 
ову те му На ђа. 

Кроз игру, ма ли ша ни из „Сто но ги це“ 
су учи ли и о се па ра ци ји от па да. Та ко 
су у дво ри шту вр ти ћа ор га ни зо ва ли 
так ми че ње, ка ко би у аде кват ну ку ти ју 
(пла ву, цр ве ну и жу ту) уба ци ли от пад. 
На тај на чин су се за ба ви ли и кроз игру 
на у чи ли у ко ју ку ти ју, тј. кон теј нер ко ји 
от пад тре ба да се од ло жи.

На кра ју по ру чу ју да ре дов но опо ми-
њу дру га ре, ма ме, та те и оста ле да се 
сме ће не сме ба ца ти на пут, већ у кан-
ту, јер је чо век нај ве ћи за га ђи вач при-
ро де и за то мо ра мо сви во ди ти ра чу на 
о сре ди ни у ко јој жи ви мо. 

Б. Се ла ко вић 

Кра јем ма ја тра ди ци о нал но је ор га ни зо-
ва на за вр шна при ред ба де це из Пред-
школ ске уста но ве „Сто но ги ца“. При прем на 
гру па је за ту при ли ку при пре ми ла пред-
ста ву „Ка пок др во“, део из књи ге „Ухва ти 
ри там африч ке при че“ Ду ши це Бо јо вић, с 
об зи ром да су у вр ти ћу то ком ма ја учи ли о 
Афри ци. 

На и ме, ка пок др во је нај ви ше др во у 

ки шним шу ма ма Афри ке. Оно је скло ни ште 
за мно ге биљ ке и жи во ти ње. Љу ди му при-
пи су ју нат при род на свој ства. Афри кан ци 
ве ру ју да ако ја стук на ко ме спа ва ју на пу ни 
ка пок па му ком, сно ви ће би ти леп ши, до не-
ће им сре ћу и уве ћа ти њи хо ву сна гу. Се чом 
овог др ве та угро жа ва се при род но ста ни-
ште и дом за мно го број ни биљ ни и жи во-
тињ ски свет африч ких ки шних шу ма.

О ки шним шу ма ма Афри ке

Раз вр ста ва ње от па да



28 29. JUN 2016.  M NOVINE

ОВАН: Из бе га вај те 
сва не по треб на 
уз бу ђе ња или оба-
ве зе ко је вас ис цр-

пљу ју. Не ко од са рад ни ка мо же 
успе шно да од ра ди и ваш део 
по сла. Де лу је те су ви ше уз не-
ми ре но у тој по мет њи кроз ко ји 
про ла зи те до но си те по гре шну 
од лу ку и упор но ин си сти ра те 
на сво јим на ме ра ма.  

БИК: По ка жи те да 
има те до вољ но 
по ве ре ња у са рад-
нич ки до го вор, не 

мо же те про ме ни ти основ не 
усло ве у ко ји ма се на ла зи те. 
Уко ли ко вам је ста ло да оства-
ри те сво је на ме ре, по треб но је 
да се при ла го ди те са рад ни ци-
ма или да ис по шту је те не чи ју 
во љу. Емо тив ни при ти сак или 
до дат ни зах тев са ва ше стра не 
код парт не ра под сти че ве ли ку 
не ла год ност. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Ста ло 
вам је да опро ба те 
сво је спо соб но сти у 
раз ли чи тим по слов-

ним иза зо ви ма, али па жљи во 
од ме ра ва те по во љан тре ну так 
за ак ци ју. По треб не су вам по у-
зда не ин фор ма ци је и не чи ја 
по др шка, пре не го што за поч-
не те сво ју ини ци ја ти ву.  

РАК: По треб но вам 
је да по ву че те низ 
до брих по те за, ка ко 
би оста ви ли озби-

љан ути сак на око ли ну и 
оправ да ли сво ју уло гу. Не ма 
раз ло га да се ко ле ба те око 
по зна тих пра ви ла или утвр ђе-
них ин те рес у за јед нич кој ак ци-
ји. Оче ку је вас при јат но из не-
на ђе ње и гест па жње са не чи је 
стра не. По ка жи те сво ју за хвал-
ност за оно што до би ја те од 
дра гих осо ба. 

ЛАВ: Не ма по тре бе 
да се за но си те 
по гре шним про це-
на ма о ве ли ком 

успе ху јер ам би ци је мо гу да 
вас за не су на по гре шно ре ше-
ње. Упор но по ку ша ва те да 
иг но ри ше те не чи је при су ство 
или по ру ку. Хте ли то или не 
ипак не мо же те да оста не те 
иму ни на емо тив не вар ни це 
ко је вас по га ђа ју. 

ДЕ ВИ ЦА: На ла зи те 
се пред те жим 
по слов ним за дат-
ком, до бро про це ни-

те ком плет ну си ту а ци ју и на 
вре ме по тра жи те не чи ју по моћ 
или аси стен ци ју. Ва жно је да 
пра вил но ускла ди те сво је 
по слов не ци ље ве са за јед нич-
ким ин те ре си ма. Има те ути сак 
да вас пра те раз ли чи ти пе хо ви 
или да про ла зи те кроз ло ши је 
си ту а ци је. 

ВА ГА: Но ви до га ђа ји 
на по слов ној сце ни 
по твр ђу ју ва шу про-
це ну и оче ки ва ња. 

Са че кај те на не чи ји по зив или 
на су срет са осо бом, ко ја мо же 
да вам омо гу ћи бо ље про фе-
си о нал не усло ве. Пра ти вас 
лош емо тив ни ди ја лог или 
не чи је не ра зу ме ва ње. Си ту а-
ци ја ко ја по ва шем ми шље њу 
де лу је као до бро ре ше ње за 
ва шег парт не ра пред ста вља 
по гре шан из бор.

ШКОР ПИ ЈА: Увек 
по сто ји не ки лак ши 
пут до успе ха, сто га 
при хва ти те ко ри сну 

иде ју ко ја во ди ка прак тич ном 
ре ше њу. Не ко има по зи ти ван 
ути цај на ва ше кре а тив но 
ис тра жи ва ње и по слов но 
де ло ва ње, осло ни те се на 
до бру во љу или са рад нич ки 
до го вор. Оче ку је вас не ки нео-
би чан су срет.  

СТРЕ ЛАЦ: Ваш про-
фе си о нал ни на ступ 
има би тан ути цај на 
не чи ју од лу ку или на 

про ме ну усло ва у но вој фа зи 
по слов не са рад ње. Ва жно је 
да при хва ти те ком про мис, као 
по чет ну ори јен та ци ју за да љи 
на ста вак по слов них до го во ра. 
Ис пу ни те сво је по ро дич не оба-
ве зе.  

ЈА РАЦ: Ни во 
по слов но – фи нан-
сиј ског успе ха за ви-
си од за јед нич ког 

до го во ра или од не чи јег ути ца-
ја. На ва ма је да ство ри те 
основ не усло ве или да по кре-
не те глав ну ини ци ја ти ву, а на 
не ком дру гом да успе шно ре а-
ли зу је ва ше иде је. У ду ху сво је 
емо тив не ин спи ра ци је пла ни-
рај те ро ман тич ну за ба ву или 
но ви љу бав ни су срет. 

ВО ДО ВОД: Оче ку је-
те не чи ји од го вор 
или кон крет ну 
ин фор ма ци ју о 

по слов но - фи нан сиј ској са рад-
њи. Ме ђу тим, све је оба вље но 
ве лом не из ве сно сти и од ла га-
ња. Бу ди те про ми шље ни и упо-
тре би те сво је ди пло мат ске 
ма ни ре пред са рад ни ци ма. 
Мо гу ћи су кон флик ти или не ра-
зу ме ва ње у љу бав ном од но су. 

РИ БЕ: За не ти сте 
по гре шним иде ја ма 
ко је вас на во де на 
ло шу по слов ну про-

це ну. Не ма по тре бе да се су ви-
ше екс по ни ра те у не по зна том 
дру штву и у ри зич ним си ту а ци-
ја ма. Ва жно је да са чу ва те сво-
је по слов но – фи нан сиј ске 
ин те ре се и по зи ци ју.  При у шти-
те се би бо ље усло ве за ак ти-
ван од мор и ре лак са ци ју.

VREMEPLOV
29. јун

1855. У Лон до ну иза шао пр ви 
број ли ста „Деј ли те ле граф“. 
1869. Про гла шен На ме снич ки 
устав ко ји је кне же ви ну Ср би ју 
увео у до ба устав но сти. Пр ви 
пут у исто ри ји Ср би је Скуп шти-
на је по ста ла за ко но дав ни 
ор ган, ма да са огра ни че ним 
пра ви ма. 
1882. У Бе о гра ду пу штен у рад 
пр ви са вре ме ни во до вод. 

30. јун
1859. Чарлс Блон дин пред 
25.000 гле да ла ца пре ко ра за-
пе тог ко ноп ца пре шао из над 
Ни ја га ри них во до па да, из САД 
у Ка на ду.
1908. У ис точ ни Си бир пао 
ме те ор од чи је екс пло зи је се 
осе ти ло по дрх та ва ње тла и у 
цен трал ној Евро пи. 

1. јул
1921. Пр ви пут је при ме ње на 
вак ци на за за шти ту де це од 
ту бер ку ло зе (БЦГ). 
2000. Пу штен је у са о бра ћај 
нај ду жи мост на све ту ко ји је 
по ве зао Швед ску и Дан ску. 

2. јул
1900. Гроф Фер ди нанд фон 
Це пе лин из вр шио пр ви лет 
ва зду шним бро дом над Бо ден-
ским је зе ром у ју жној Не мач кој.
1964. Пред сед ник САД Лин дон 
Џон сон пот пи сао Акт о гра ђан-
ским пра ви ма, ко јим је за бра-
ње на ра сна дис кри ми на ци ја. 

3. јул
321. Рим ски цар Кон стан тин II, 
хри шћа нин, про гла сио не де љу 
за дан од мо ра и вер ског об ре-
да. 
1583. Ру ски цар Иван Гро зни 
убио је, у на сту пу гне ва, си на. 
Овај ауто кра та спро вео је зна-
чај не ре фор ме у Ру си ји, а због 
окрут ног од но са пре ма бо ља-
ри ма до био је на зив Гро зни. 
Као тра гич ни лик био је ин спи-
ра ци ја сли ка ри ма, му зи ча ри-
ма, књи жев ни ци ма, филм ским 
ре ди те љи ма.
1969. Је дан од осни ва ча ен гле-
ске рок гру пе „Ро линг стонс“ 
Бра јан Џонс уто пио се у свом 
ба зе ну под деј ством пре ко мер-
не ко ли чи не дро ге. 

4. јул
1776. На Кон ти нен тал ном кон-
гре су у Фи ла дел фи ји пот пи са-
на Де кла ра ци ја о не за ви сно сти 
САД, да нас пра зник, Дан не за-
ви сно сти. 
1900. Ро ђен ле ген дар ни аме-
рич ки џез му зи чар, тру бач и 
пе вач Луј Сач мо Армстронг. 

5. јул
1879. Ро ђен аме рич ки те ни сер 
и по ли ти чар Двајт Деј вис, 
ми ни стар ра та. 1900. осно вао 
те ни ско так ми че ње ко је је 
до би ло име по ње му.
1891. Ро ђен хр ват ски пе сник 
Ав гу стин Тин Ује вић. 
1975. Аме рич ки те ни сер Ар тур 
Еш по стао пр ви цр нац ко ји је 
по бе дио на тур ни ру у 
Вимблдо ну. 

HOROSKOP

Сре да, 29. (16) јун 
Све ти Ти хон Ама тун ски Чу до-
тво рац

Че твр так, 30. (17) јун
Све ти му че ни ци Ма ну ил, 
Са вел и Исма ил 

Пе так, 1. јул (18. јун)
Све ти му че ни ци Ле он ти је, 
Ипа ти је и Те о дул

Су бо та, 2. јул (19. јун)
Св. апо стол Ју да; Преп. Пај си је 
Ве ли ки; Св. Јо ван Шан гај ски

Не де ља, 3. јул (20. јун)
Све ште но му че ник Ме то ди је; 
Пре по доб ни На ум Охрид ски

По не де љак, 4. јул (21. јун)
Св. му че ник Ју ли јан Тар сиј ски; 
Преп. Ана ста си ја Срп ска

Уто рак, 5. јул (22. јун)
Све ште но му че ник Јев се ви је

Crkveni
kalendar

• При ми ће нас у Европ ско 
тр жи ште чим по пра ви мо 
кан тар.
• У од но су на ме ђу људ ске 
од но се, хра на нам и ни је 
мно го за тро ва на.
• Док су оста ли пра ти ли 
мод не трен до ве, ми смо 
де це ни ја ма но си ли јед но 
те исто – шта фе ту. 

Бе ле коц ке 
Са стој ци:1 л мле ка + 2 дл мле-

ка за на та па ње кек са, 12 ка ши ка 
гу сти на, 8 ка ши ка ше ће ра, 200 г 
мар га ри на, 5 дл слат ке па вла ке, 
300 г чо ко ла де за ку ва ње, 200 г  
пе тит кек са

При пре ма:У шер пу си па ти 8 
дл мле ка, до да ти ше ћер и оста ви-
ти да про кљу ча. По себ но уму ти ти 
пре о ста ло мле ко и гу стин па 
си па ти у кљу ча ло мле ко и ку ва ти 
на уме ре ној тем пе ра ту ри уз 
не пре ста но ме ша ње да се згу сне. 
У охла ђе ни фил до да ти омек шао 
мар га рин и уму ти ти мик се ром. 
По себ но сје ди ни ти слат ку па вла-
ку и из ло мље ну чо ко ла ду. Ку ва ти 
на уме ре ној тем пе ра ту ри уз 
не пре ста но ме ша ње док се чо ко-
ла да не ото пи, при том во де ћи 
ра чу на да сме са не про кљу ча. 
Пе тит кекс на то пи ти мле ком и 
њи ме пре кри ти дно од го ва ра ју ће 
теп си је. Пре ко кек са рас по ре ди ти 
бе ли фил, по рав на ти и оста ви ти 
да се стег не. За тим на не ти фил 
од чо ко ла де и ста ви ти у фри жи-
дер да се охла ди. Ка да се ко лач 
до бро охла ди, исе ћи га на коц ке.


