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ЖетвапшеницеуСремупочела
је прошле недеље, међутим
киша која је пала 27. јуна на

кратко је прекинуларадове упољу.У
Сремуподпшеницомсеналазиукупно
58.660хектара,адокрајапрошлене
деље је,премаподацимаизСремске
привредне коморе, пожњевено свега
785 хектара.Приноси се разликују од
општинедоопштине,тејетакодосада
просечанприносуатаримапећиначке
општине 4,5 тона по хектару, док је у
сремскомитровачким њивама просе
чан принос хлебног жита 6,7 тона по
хектару.
Поред14.145хектараподконвенци

оналномпшеницом,коликојепосејано
натериторијиГрадаСремскаМитрови
ца,уатаруселаШуљамсена15хекта
раналазиорганскапшеница.Власник
овењивејеИгњатЈуришић,пољопри
вредник изШуљма, који заМ новине
кажедаод2008.годинесејеорганску
пшеницу. Поред пшенице, на још 15
хектарасупарцелеподорганскомсо
јом,парадајзомипаприком.
Јуришић још увек није завршиоже

твуорганскепшенице,алиочекујеза
довољавајућеприносе.
Приносиорганскепшеницебудуза

око 20 до 30 одсто мањи од приноса
конвенционалнепшенице,међутимне
захвално јебилоштапредвиђати све
докнеизмеримопшеницуисместимо
јеусилос–кажеЈуришић.
МлинувласништвуИгњатаЈуриши

ћа једини је којимеље органску пше
ницу.Овапшеницајенаравноскупља,
углавномсуценеорганскихпроизвода
између30и40одстовеће.

 Производња органске пшенице је
чистентузијазам,нематунекезараде
–наводиЈуришић.
Брашно са органском пшеницом из

млинаЈуришићасеналазинаполица
мавећихтрговинскихланаца.
Засадамисмонаправилидоговор

садве, трифирмеионисузадужени
задистрибуцију,апродајујеподсвојим
брендом.Мисепојављујемокаонеко
корадиуслугу,штоуовоммоментуна
маодговара–објашњаваовајпроизво
ђачизШуљма.
Жетва конвенционалне пшенице се

приводи крају, она се засејана на око
30хектара,априносјеизмеђушести
седамтонапохектару.
Жетва јошувекнијезавршена, јер

нас је време пореметило, али са да
нашњим комбајнима брзо се посао
заврши. Нисмо незадовољни прино
сима. За нашеподручје и за наш тип
земљиштамислимда биљудимогли
дабудузадовољни.Штосеценетиче,
никаданисмонимоглидаутичемона
њу као произвођачи. Постоји економ
скарачуницаколикопшеницатребада
кошта,асвибимижелелидабудеви
ше.Међутим, тржиштеодређује цену,
то јеберзанскароба, алинаравнода
немогууистовремебитизадовољнии
произвођачиитрговци–закључујуИг
њатЈуришић.
Пољопривредници сматрају да би

минималнаценапшеницетребалада
будебар20динарабезПДВ–а,даби
имали барминималну зараду, али да
јетосаможеља,приличнодалекаод
очекивања, јер према берзанском ба
рометру,какосеприближаважетва,та
коценалањскогродапшеницепада.С
обзиромдасеочекујеједанодбољих
приноса у протеклих десет, цена ово
годишњепшенице,иакоидаљенепо
знаница,нећебитивећаод18динара.

Б. Се ла ко вић

ИГ ЊАТ ЈУ РИ ШИЋ, ПРО ИЗ ВО ЂАЧ ОР ГАН СКЕ ПШЕ НИ ЦЕ

Ор ган ско бра шно из Шуљ ма 
на по ли ца ма тр го ви на

Производња органске пшенице се
одвијапозаконимаорганскепроизвод
ње,штозначиданематретирањапше
нице са пестицидима који нису дозво
љениуорганскојпроизводњи.Обично
суто,штосетичеболести,фунгициди
на бази неорганског бакра и сумпора.
Међутим,Јуришићнаводидасвојуор
ганскупшеницунетретиранисачим.
Људисунетакодавносејалипше

ницудауништекоровесањиве,ада
нас је време такво да ако конвенцио
налнупшеницунепрскатетри,четири
пута,винеможетедасенадатенеком
приносу.Кодорганскепшеницеваљда
топриродасамауреди.Нашањиваса
органскомпшеницом јестезакоровље
на,јаневолимто,алисупојединикоро
видобри,јерсуусловнореченослађи,
пабиљневашипређунакоровинеди
рајукултурекојегајимо.ЗемљауШуљ
мујечетврте,петеишестекласе,тако
дајекоднассмањенпроценатхумуса
уземљишту.Ондаприбегаваморазним
системима побољшања плодности зе
мљишта,жетвенеостаткеобавезноза
оравамо, користимобиљке које служе
каозеленођубриво,аједнаодтихбиљ
кијеислачица–кажеЈуришић.

Без пр ска ња

Иг њат Ју ри шић у раз го во ру са на шом но ви нар ком
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УВОДНИК

Рамо, Рамо, друже мој...
Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Ова душевна песма Мухарема Сербезовског о мушком 
пријатељству, пала ми је на памет неочекивано. Али 
не због тога што сам се ужелео народњачког дерта, 

није то у питању. Инспирација је из мене похрлила 
незаустављиво из неког сасвим другог разлога, а тиче се 
једне сасвим другачије поетике. Они који су боље упознати 
са детаљима везаним за митровачку кланицу, схватиће и 
зашто. Лепо име Рамо (Адровић) припада једном веома 
важном човеку, који је заправо директор Митроса.

Шта је заправо по среди?
Априла месеца, тик пред изборе, кланица Митрос, коју је у 

међувремену купила фирма Герлингер из Аустрије, свечано 
је отворена. Али, знате већ какви смо ми, нашим 
зановетањима никад краја. Почело је да се измишља све и 
свашта, те Митрос не ради, те не запошљава колико је 
обећано, те не откупљује свиње, те ово, те оно... Килавој 
Марици и длака смета. Почеле су да се причају глупости, 
иако постоје врло јасне фотографије из којих се може лепо 
видети да Митрос ради пуном паром. Наравно, ко хоће да 
види оно што сви одговорни људи, да не кажем политичари, 
виде.  

Неки портал, а знамо ми добро каквих све портала има, 
дрзнуо се да објави како Митрос ради само услужно клање 
за друге кланице и да праве производње уопште и нема. 
Глупости! У кланичној индустрији нема много лагања и 
измишљања, није то политика и празна предизборна 
обећања опозиционих странака. Или кољеш, или не кољеш. 
Фигуративно, наравно, јер то се сад ради оним пиштољем. 
Свиње се више не кољу нехумано, него се хумано убијају. 

Ја лично имам своју теорију, мада тешко могу да је 
докажем. Мислим да су те лажи изнете на порталима, део 
специјалног рата против владе, који има логистичку подршку 
оног опскурног подземног покрета „У нашега татка поголема 

патка!“. Овај покрет, који би се могао звати „Не кољите 
прасиће!“, има за циљ да минимизира све напоре које чине 
Митросови месари, који нам обезбеђују свеже шницле и због 
тога запошљавају раднике, откупљују свиње и све оно што 
се види на фотографијама које нам стижу из Митроса.

Не бих да кварим песму, али моје је скромно мишљење да 
за подстицање сумњичавости у разулареним медијима, део 
одговорности сноси и друг Рамо. Ненамерно, наравно. Зато 
што је претерано скроман и не воли да се хвали радним 
успесима кланице чији је директор, а у којој све пуца од 
производње. Јер, ако премијер који има толико важног посла 
да чак не стиже ни владу да формира, може да нађе 
времена да се увери у Митросову производњу да би то 
пренео сумњичавим медијима и осталим неверним Томама, 
могао је и друг Рамо да рекне коју. Да не говоримо о Марији 
Вуруни, пи-арки митровачког градоначелника, која је изнела 
веома прецизне податке и чак на тренутак прекинула 
годишњи одмор, због правилног информисања јавности о 
спектакуларном ударништву Митроса. Па могао си и ти Рамо, 
друже слатки, да рекнеш коју, крволочним медијима 
изашавши у сусрет.

Знамо ми, друже Рамо, да ти тамо у Митросу, вероватно 
не дижеш уморну главу од свакодневног посла, од 
производње, уговарања откупа свиња и запошљавања 

нових радника. Разумемо и ако ти васпитање налаже да 
будеш прескроман, те да се не хвалиш на сав глас 
громопуцателним успесима кланице. Али, схвати нас, нас 
незајажљиве новинаре, којима није довољно кад им се лепо 
обрате и премијер и градоначелникова пи-арка, а добију и 
текст и слике на готово, што значи да не морају ни да пишу, 
ни да сликају, већ само да сервирају оно што су на тацни 
добили. Каква смо ми стока новинарска... Рамо, Рамо, друже 
мој! 
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ТОМИСЛАВ ЈАНКОВИЋ, ПРЕД СЕД НИК СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Нисам џак за ударање

На кон сти ту тив ној сед ни ци Скуп шти не 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца, ко ја је одр-
жа на 14. ју на, за пред сед ни ка ло кал ног 

пар ла мен та је иза бран То ми слав Јан ко вић, 
ма стер ин же њер ме наџ мен та из Ма чван ске 
Ми тро ви це, члан Срп ске на пред не стран ке, 
ко ји је у пе ри о ду од 2012. до 2016. го ди не 
вр шио функ ци ју за ме ни ка гра до на чел ни ка 
Срем ске Ми тро ви це. 

Са но во и за бра ним пред сед ни ком пар ла-
мен та раз го ва ра ли смо о то ме где је за пе ло 
при ли ком формирања из вр шне вла сти, ко су 

пра ви, а ко ла жни опо зи ци о на ри у ми тро вач-
кој скуп шти ни и ко из да је на лог да се он про-
зи ва по пор та ли ма.  

М НО ВИ НЕ: Пр во пи та ње, ко је се са мо 
на ме ће, је ка да ће Срем ска Ми тро ви ца 
до би ти из вр шну власт? Где је за пе ло? 
Шта се че ка?

ТО МИ СЛАВ ЈАН КО ВИЋ: Вр ло бр зо ће 
би ти ком пле ти ра на из вр шна власт у Срем-
ској Ми тро ви ци. Ових да на (прим. аут. ин тер-
вју је ра ђен 29. ју на) ће би ти за ка за на на ред-

Циљ је да 
на пра ви мо 

јед ну што 
ши ру

ко а ли ци ју 
ко ја ће

оку пи ти 
све љу де 

из гра да са 
сво јим

иде ја ма, 
ка ко бисмо 
на ста ви ли 

та мо где 
смо ста ли 

са свим 
про јек ти ма

и свим 
оним

ства ри ма 
ко је смо 

ра ди ли у 
прет ход ном 

пе ри о ду

Пред сед ник Скуп шти не Гра да Срем ска Ми тро ви ца То ми слав Јан ко вић

M NOVINE :
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на сед ни ца Скуп шти на гра да, где ће би ти 
иза бран гра до на чел ник, Град ско ве ће и би ће 
за о кру жен про цес фор ми ра ња из вр шне вла-
сти у на шем гра ду. Че ка мо још од ре ђе не ства-
ри, ко је се ти чу ка дров ских пи та ња, та ко да је 
то је ди ни раз лог за што ни смо још кон сти ту и-
са ли укуп ну власт у Срем ској Ми тро ви ци.

На кон сти ту тив ној сед ни ци за Ваш из бор 
је гла са ло 49 од бор ни ка. Сед ни ци је при су
ство ва ло 60 од бор ни ка, ни је био при су тан 
јед на од бор ник СНС, што зна чи да је и 
је дан та ко ре ћи опо зи ци о нар за Вас гла сао. 
Ко је све по др жао Ва ше име но ва ње? Има
мо очи глед но јед ног опо зи ци о на ра ко ји се 
„шлих та“ вла сти. 

Из бо ри су би ли тај ни, та ко да ја ни сам имао 
при ступ и ни сам ни же лео да знам ко је гла сао 
за ме не. На рав но, спе ку ли ше се да су од ре ђе-
не по ли тич ке пар ти је по др жа ле мој из бор, али 
ја не бих то да ко мен та ри шем. Вре ме ће по ка-
за ти ко је то. 

Де фи ни тив но је, ре кла бих, да ће ве ћи ну 
у ми тро вач ком пар ла мен ту чи ни ти од бор
ни ци СНС са сво јим ко а ли ци о ним парт не
ри ма, вас 35, за тим од бор ни ци СПС (њих 
шест), и по че ти ри од бор ни ка ра ди ка ла и 
ко а ли ци је ЛСВЛДПЗе ле ни. Да ли не до ста
је још не ко?

Ли ста „Алек сан дар Ву чић - Ср би ја по бе ђу је“ 
има 35 од бор ни ка и ова ли ста је и под не ла 
пред лог за мој из бор за пред сед ни ка Скуп-
шти не Гра да Срем ска Ми тро ви ца. Све оне 
стран ке ко је су до би ле по ве ре ње гра ђа на да 
уђу у пар ла мент, а при хва та ју про грам Срп ске 
на пред не стран ке, ко ја је по бед ник ових из бо-
ра, ка ко на ло ка лу, та ко и у Ре пу бли ци и у 
По кра ји ни, су до бро до шли. О то ме ће од лу чи-
ти нај ви ши ор га ни. Циљ је да на пра ви мо јед ну 
што ши ру ко а ли ци ју ко ја ће оку пи ти све љу де 
из гра да са сво јим иде ја ма, ка ко бисмо на ста-
ви ли та мо где смо ста ли са свим про јек ти ма и 
свим оним ства ри ма ко је смо ра ди ли у прет-
ход ном пе ри о ду. 

Шта је са Де мо крат ском стран ком, ко ја 
има шест од бор ни ка, а је дан од њих је и 
Не над Ле ма јић? Да ли су они у опо зи ци ји 
или ће би ти при кри ве на власт као и до 
са да?

То за и ста ни је мо је. То мо ра те њих пи та ти. 
Ја имам за и ста до бру ко му ни ка ци ју и са 
го спо ди ном Ле ма ји ћем и са го спо ди ном Кен-
дри ши ћем и са оста лим чла но ви ма Де мо крат-
ске стран ке. Они су се тај дан из ја сни ли да ће 
би ти опо зи ци ја, што не зна чи да не ће мо жда у 
бу дућ но сти од ре ђе не ства ри ко је су до бре и 
ква ли тет не по др жа ва ти. Али ја за и ста не бих 
ко мен та ри сао њи хо ве ста во ве. Оно што је 
ва жно, не ма тен зи ја, не ма ни ка квих про бле ма 
за  са да из ме ђу вла сти и опо зи ци је, од но сно 
из ме ђу бу ду ће вла сти и бу ду ће опо зи ци је. 
За и ста не мо гу да знам ко је су све њи хо ве 
же ље, оно што сам у при ват ним раз го во ри ма 
са знао је да ће они би ти кон струк тив на опо зи-
ци ја, а све оно што је ква ли тет но, што је до бро 
и ло гич но да се по др жи, они ће по др жа ти. Ја 
сам не по сред но по сле из бо ра, 16. ју на по звао 
све ше фо ве од бор нич ких гру па да сед не мо, 
да по раз го ва ра мо, да ви ди мо на чин бу ду ће 
са рад ње. Сви су се ода зва ли по зи ву, из у зев 
пред став ни ка јед не по ли тич ке стран ке, ко ја 
ни је по сла ла свог пред став ни ка, и у раз го во-
ри ма са њи ма они су ис ка за ли же љу да ти 
са стан ци бу ду ре дов ни, у сми слу ка да се на 
днев но ре ду на ђу „бит ни ја“ ре ше ња, ма да су 
сва ре ше ња бит на, и сви пред ло зи ко ји бу ду 

да сед не мо да се до го во ри мо шта и ка ко. Да 
ли ће сви они то по др жа ти или не, то за ви си, 
али ми слим да у раз го во ру са њи ма мо гу 
са зна ти ко ја су раз ми шља ња и оста лих по ли-
тич ких пар ти ја. Ми слим да ће то би ти јед на 
до бра прак са за убу ду ће.

Ко ни је до шао на раз го вор и због че га?
Ни је до шао пред став ник ли сте „Ује ди ње на 

опо зи ци ја Ми тро ви це“, био је уред но по зван 
го спо дин Про да но вић или већ не ко ко га би он 
мо гао да овла сти. Ја за и ста раз ло ге не знам, 
али ћу их убу ду ће и да ље по зи ва ти ре дов но 
ка да бу дем сма трао и осе тио да су та кве при-
ли ке да тре ба да раз го ва ра мо. Мој ће по зив 
ићи пре ма сви ма, да сед не мо да раз го ва ра мо, 
ми слим да је то наш основ ни за да так. Ја опо-
зи ци ју гле дам као ко рек тор вла сти и вр ло је 
ва жно да опо зи ци ја узме уче шће на је дан кон-
струк ти ван на чин у ра ду пар ла мен та, по себ но 
у си ту а ци ји ка да ли ста „Алек сан дар Ву чић - 
Ср би ја по бе ђу је“ има ап со лут ну ве ћи ну. 
Ми слим да је за власт до бро да по сто ји ква ли-
тет на опо зи ци ја ко ја ће је сво јим пред ло зи ма 
усме ра ва ти и кри ти ко ва ти. Тре ба ука за ти на 
све про бле ме ко ји по сто је.

Да ли ће де мо кра те и да ље би ти оми ље
ни „опо зи ци о на ри“, с об зи ром на то да 
по је ди ни из те стран ке има ју при ви ле ги је у 
сми слу бу џет ских да ва ња? Или су за вас 
де мо кра те јед на ко дра га опо зи ци ја као и 
Про да но ви ће ва Ује ди ње на опо зи ци ја и 
ДСС?

Не знам шта зна чи оми ље ни опо зи ци о нар. 
Или је опо зи ци ја или ни је опо зи ци ја, не ма 
не што на по ла. А то ако не ко има нор мал не и 
ко рект не од но се, скуп штин ску го вор ни цу не 
зло у по тре бља ва на на чин да го во ри не и сти-
не, и при ча не што што не сто ји, не зна чи да је 
оми љен или нео ми љен опо зи ци о нар. На 
њи ма је да од лу че на ко ји на чин ће да се 
пред ста ве гра ђа ни ма и на ко ји на чин ће да 
за сту па ју ста во ве љу ди ко ји су гла са ли за 
њих. Што се ти че тих при ви ле ги ја, за и ста не 
знам ко је то при ви ле ги је они као по ли тич ка 
пар ти ја има ју, а дру ге по ли тич ке ор га ни за ци је 
не ма ју. Јед ну опа ску мо рам да на пра вим. 
До ла ском Срп ске на пред не стран ке у Срем-
ској Ми тро ви ци ни је би ло ре ван ши зма и по ли-
тич ког про го на, за раз ли ку од прет ход них 
вре ме на ка да је и са ма по ми сао да при па да те 
јед ној по ли тич кој стран ци но си ла за со бом 
ве ли ки ри зик да има те по сле ди це на по слу 
или би ло ко ја област жи во та ко јом се ба ви те 
но си ла је од ре ђе не ри зи ке. Ми смо пре све га 
били у оба ве зи да пре у зме мо од го вор ност за 
ру ко во ђе ње Гра дом и да сво јим по на ша њем 
по ка же мо да то што не ко чи ни власт не сме да 
де мон стри ра си лу ве ћи не над ма њи ном. Да 
ли је не ко остао на од ре ђе ним по зи ци ја ма, па 
није се по кло пи ла у том тре нут ку ни ре пу блич-
ка, по кра јин ска и град ска вла ст. И сма трам да 
сви љу ди ко ји ква ли тет но свој по сао од ра ђу ју 
тре ба да оста ну на сво јим по зи ци ја ма, без 
об зи ра на по ли тич ку при пад ност. Про сто сма-
тра мо да ни јед на ло кал на за јед ни ца, па ни јед-
на по ли тич ка пар ти ја не ма до вољ но ква ли тет-
них ка дро ва. На кра ју кра је ва, прин цип од го-
вор но сти је тај ко ји је до ми ни рао у сми слу да 
се по ста вља ју љу ди ко ји вр ше од ре ђе не 
функ ци је, а притом су ква ли тет ни, па за што не 
би оста ли на тим функ ци ја ма. Ако сте ми сли-
ли за што не ко ни је сме њен, а за што би био?! 
Ми слим да смо сво јим по на ша њем и од го вор-
ним при сту пом на пра ви ли је дан ис ко рак. 
Мо жда ни је био ве ли ки, али смо по ка за ли да 
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ува жа ва мо раз ли чи тост ми шље ња. Хте ли смо 
да по ста ви мо је дан стан дард, ка ко тре ба да 
се од но си власт пре ма опо зи ци ји. Не ко сам ко 
је ду го го ди на био у опо зи ци ји, и као од бор ник 
у Скуп шти ни гра да 2014. го ди не до жи вео 
од ре ђе не ства ри са гру пом љу ди ко је ни су 
ле пе и ко је ни су би ле при ме ре не том тре нут-
ку. Не мам ни ка кво пра во и имам мо рал ну 
од го вор ност да се по на шам дру га чи је, да сви 
за и ста бу ду за шти ће ни и да сви мо гу да ка жу 
и из не су свој став и сво је ми шље ње.

Да ли је Срп ска на пред на стран ка у 
Срем ској Ми тро ви ци раз го ва ра ла са ли де
ром Алек сан дром Ву чи ћем о те сној са рад
њи на ло ка лу са ДС? И да ли је ДС уоп ште 
по тре бан ми тро вач кој вла сти?

Ми у овом тре нут ку ни смо ре кли да је Де мо-
крат ска стран ка по треб на. Ма те ма тич ки гле-
да но, са ма ли ста има до во љан број ман да та, 
35, а ве ћи на је 31 од бор ник. Али же ли мо да 
укљу чи мо све љу де из гра да ко ји мо гу да да ју 
свој до при нос и же ли мо да по де ли мо од го вор-
ност на не ки на чин. За што да не укљу чи мо 
дру ге љу де ко ји мо гу сво јим ква ли тет ним 
ре ше њи ма и на чи ни ма раз ми шља ња да 
до при не су да овај град на ста ви да ље, на кон 
ва ку ма ко ји је ство рен из ме ђу из бо ра и кон-
сти ту и са ња власт. Тре ба нам све же кр ви у 
це лој при чи. За што не би фор ми ра ли ши ру 
ко а ли ци ју ко ја не угро жа ва ап со лут но пра вац 
ко јим овај град иде, на про тив, са мо мо же да 
да под стрек да се он бр же и ква ли тет ни је раз-
ви ја. Ап со лут но што се ти че ре ла ци је пред-
сед ник стран ке - град ски од бор, ја у том де лу 
не бих да ко мен та ри шем. Члан сам Град ског 
од бо ра Срп ске на пред не стран ке, ми на тим 
са стан ци ма за и ста ни смо раз ми шља ли и при-
ча ли на ту те му.

Да ли то зна чи да ће до ћи до ка дров ских 
про ме на у Ту ри стич кој ор га ни за ци ји, по је
ди ним над зор ним и упра вим од бо ри ма, 
Од бој ка шком са ве зу Гра да Срем ска Ми тро
ви ца и оним спорт ским и кул тур ним ин сти
ту ци ја ма ко је кон тро ли ше Не над Ле ма јић? 

Ај де да вре ме ко је је пред на ма по ка же да 
ли ће до ћи до про ме на или не. Ја за и ста у 
овом тре нут ку не мо гу да го во рим о то ме. 
Од ре ђе не од лу ке ће се до не ти, би ће под не те 
Скуп шти ни на раз ма тра ње и ве ћи на ће о то ме 
да од лу чи. Она ре ше ња ко ја ће би ти до не та 
би ће ква ли тет на и ми слим и да ће мо са тим 
на пра ви ти по зи ти ван ис ко рак. 

И док сте оба вља ли функ ци ју за ме ни ка 
гра до на чел ни ка, али и са да ка да сте пред
сед ник Скуп шти не, по је ди ни пор та ли су 
во ди ли и во де не га тив ну кам па њу про тив 
вас, про зи ва ју ћи вас. Зашто сте одустали 
од тужбе, иако сте је на сав глас 
најављивали?  

Ни сам их ту жио из раз ло га што сма трам да 
је то тро ше ње вре ме на и енер ги је на љу де 
ко ји на не про фе си о на лан на чин из ве шта ва ју 
гра ђа не. Из не то је низ ла жи, не и сти на о мом 
при ват ном жи во ту и ми слим да ти љу ди ко ји 
о то ме пи шу зна ју да је то не и сти на. Шта је 
њи хов раз лог, ја за и ста не же лим да раз ми-
шљам о тој те ми. Мо ја са рад ња са свим 
ме ди ји ма сма трам да је ко рект на, и ни ка да 
ни ког ни сам сво јим ста вом, по на ша њем ни ти 
функ ци јом ко ју сам оба вљао же лео да по вре-
дим и увре дим. За што не ко то ра ди на на чин 
на ко ји ра ди, да ли то не ко има на лог да ра ди, 
ја за и ста у то не ула зим. Не же лим се бе да 
по ре дим са пре ми је ром, али да нас ка да ви ди-
те шта све пи шу о Алек сан дру Ву чи ћу, ко ји 

то ли ко енер ги је ула же и се бе да је за бо љи и 
ква ли тет ни ји жи вот у Ср би ји, па за што би се 
ми на ло кал ном ни воу ста вља ли у не ку по зи-
ци ју да се ту жи мо са ме ди ји ма. Сва ка ко да 
по сто ји од ре ђе ни сте пен то ле ран ци је, а 
ми слим да је пре ђе на та гра ни ца од јед ног 
уку сног, нор мал ног ин фор ми са ња. Ја сам 
чо век ко ји је то ле ран тан, мо гу још пу но то га 
да из др жим и ми слим да то не ути че на јав но 
мње ње.      

Сма тра те ли да је це ла та си ту а ци ја око 
про зив ки на пор та ли ма по ма ло ши зо фре
на, с об зи ром да Вас бла те по на ло гу истих 
оних ко ји су бли ски вла сти? 

За и ста не мо гу да тро шим енер ги ју на те 
ства ри. Ја то ви ше не чи там, ви ше до би јам 
ин фор ма ци је до љу ди ко ји то про чи та ју, па ми 
пре не су и ви дим њи хо ве ре ак ци је. По себ но 
ми је дра го да ви дим да оста ле ко ле ге но ви на-
ри ко мен та ри шу да се ни њи ма то не сви ђа. 
Ми слим да се овим чи та ва но ви нар ска про фе-
си ја по ме ра на дру ге ко ло се ке. Мо је је да 
ра дим, да за јед но са гра до на чел ни ком и оста-
лим љу ди ма дам не ки свој до при нос у гра ду. 
Ко ли ки ће он би ти, то ће ре ћи гра ђа ни на 
не ким сле де ћим из бо ри ма. И стран ка ко ја ме 
је пред ло жи ла ће то по хва ли ти или санк ци о-
ни са ти. То је за ме не ад ак та и не же лим да 
тро шим енер ги ју. Они који то ра де и ако ра де 
по не чи јем на ло гу, не ка им је на част. Ја за и-
ста не мам, ни ти мо ја по ро ди ца, че га да се 
сти дим. По сто је од ре ђе не ства ри у жи во ту 
ко је сам по сти гао ис кљу чи во сво јим ра дом. То 
што не ко то не мо же да под не се, ме ни је за и-
ста жао. Гле да ју ћи оно што ра ди пре ми јер и 
на чин на ко ји је он на па дан у 21. ве ку. А ако се 
го во ри о цен зу ри ме ди ја у Ср би ји, то су две 
са свим су прот не при че. Ми слим да је при ча 
то тал но из вр ну та и да иде у кон тра сме ру. Ми 
ко ји овај по сао ра ди мо от при ли ке смо сви у 
не га тив ном пред зна ку, би ло шта да ухва ти мо 
да ура ди мо у овом гра ду, до би ја мо не ки не га-
тив ни пред знак. На рав но, не од свих. Али ја 
не же лим да због по је ди на ца чи та ву про фе си-
ју но ви на ра, ко је из у зет но це ним и по шту јем, 
ста вим у тај кон текст. Сма трам да сви ко ји 
оба вља ју свој по сао од го вор но, на за ко нит 
на чин, тре ба да бу ду ува же ни.  

Да ли се осе ћа те као де жур ни џак за уда
ра ње, у по гле ду тих про зив ки, јер се за о би
ла зе не ки дру ги? Да ли сте Ви жр тве ни 
ја рац у це лој тој си ту а ци ји?

Ја ни сам то ли ко че сто на па дан, с вре ме на 
на вре ме се то де ша ва, али ако је то та ко, 
не ка је. Не осе ћам се као жр тве ни ја рац и џак 
за уда ра ње. Не раз ми шљам у том сме ру, 
имам за и ста до бру ко му ни ка ци ју са љу ди ма 
из град ске упра ве. Гра ђа ни ма сам до сту пан, 
тру дио сам се да бу дем на мно гим ме сти ма, 
ода звао сам се по зи ву мно гих љу ди, ко ји се 
ба ве при вре дом, пред став ни ка вер ских за јед-
ни ца, спорт ских ма ни фе ста ци ја, тру дио сам 
се да сво јим ста вом и по на ша њем на нај бо љи 
на чин про мо ви шем Срем ску Ми тро ви цу. Тру-
дио сам се да дам свој до при нос овом гра ду и 
ми слим да је ло кал на за јед ни ца то пре по зна-
ла, као и љу ди са ко ји ма сам са ра ђи вао. 
Љу ди ме зна ју, онај ко хо ће да ме упо зна, 
мо же да до ђе, мо ја су вра та отво ре на, онај ко 
то не же ли и же ли да при ча не га тив но о ме не 
и то му је до зво ље но. Ја да се ба вим њи ма не 
же лим, мо је је да ра дим, да дам свој до при нос 
до кле год имам по ве ре ње стран ке ко ја ме је 
пред ло жи ла и до кле год ли ста са ко је сам иза-
бра н има по ве ре ње гра ђа на. 
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СКУП ШТИ НА ОП ШТИ НЕ РУ МА 

Ви ше нов ца у ка си
Пр ви ре ба ланс

оп штин ског бу џе та за 
те ку ћу го ди ну се на шао 
пред од бор ни ци ма због 

утвр ђи ва ња но вих
при хо да и рас хо да,

као и рас по ре ђи ва ња 
оства ре ног су фи ци та. 

Укуп но по ве ћа ње
при хо да је 49,2 ми ли о на 

ди на ра, а нај ви ше (29,9 
ми ли о на ди на ра) до ла зи 
углав ном од до на ци ја и 

тран сфе ра са ви ших 
ни воа вла сти 

На сед ни ци Скуп шти не оп шти не Ру ма, 
ко ја је одр жа на по след њег јун ског 
да на, усво јен је из ме ђу оста лог, 

ре ба ланс оп штин ског бу џе та и  за вр шни 
ра чун бу џе та за про шлу го ди ну, са ми шље-
њем екс тер не ре ви зи је. 

Пр ви ре ба ланс оп штин ског бу џе та за 
те ку ћу го ди ну се на шао пред од бор ни ци ма 
због утвр ђи ва ња но вих при хо да и рас хо да, 
као и рас по ре ђи ва ња оства ре ног су фи ци-
та. 

Укуп но по ве ћа ње при хо да је 49,2 ми ли о-
на ди на ра, а нај ви ше (29,9 ми ли о на ди на-
ра) до ла зи углав ном од до на ци ја и тран-
сфе ра са ви ших ни воа вла сти. Ре ба лан-
сом се ме ња и струк ту ра рас хо да ко ји су 
по ве ћа ни за 49,3 ми ли о на ди на ра.

- У оп штин ском бу џе ту има мо по зи ци ју 
од око 21 ми ли он ди на ра на ме ње ну за 
опре ма ње рад не зо не „Рум ска пе тља“. 
Ме ђу тим, ско ро 20 ми ли о на за из град њу 
фе кал не ка на ли за ци је и са о бра ћај ни ца у 
по ме ну тој зо ни до би ја мо од Ми ни стар ства 
при вре де, па но вац пре у сме ра ва мо на 
по ја ча но одр жа ва ње пут не ин фра струк ту-
ре. По ве ћа на су и из два ја ња за со ци јал ну 
за шти ту, јер смо 5,9 ми ли о на ди на ра до би-
ли са ре пу блич ког ни воа вла сти - ука зао је 
Ду шан Ба раћ, шеф Оде ље ња за фи нан си-
је, при вре ду и по љо при вре ду. 

Ре ба лан сом је рас по ре ђен и бу џет ски 
су фи цит од 32,7 ми ли о на ди на ра.

Ду шан Ба раћ је обра зло жио и за вр шни 
ра чун оп штин ског бу џе та за про шлу го ди ну 
и ис та као и 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 до 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. 
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, ускла ђе на је ди на ми ка при ли ва и 

рас хо да, све оба ве зе су пла ћа не и пре 
оба ве зних ро ко ва. 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 и то 
кроз 15 про гра ма. Што се ти че ово го ди-
шњег бу џе та, и ту су до бра оче ки ва ња, 
во ди мо ра чу на о свим рас хо ди ма, а ва жно 
је ула га ти у раз вој оп шти не - ре као је 
Ду шан Ба раћ.

Пр ви чо век рум ске оп шти не Сла ђан 
Ман чић је ис та као да је про шла го ди на 
би ла успе шна, а да у 2016. го ди ни има 
про сто ра за још озбиљ ни ји на пре дак. 

- У про шлој го ди ни смо оста ли без при-
хо да од ли ци та ци је зе мљи шта у др жав ној 
сво ји ни. Ме ђу тим, до 1. ма ја ове го ди не 
до бро вољ но су се ја ви ла 53 по љо при-
вред ни ка ко ји су узур пи ра ли око 900 хек та-
ра зе мљи шта и сви су у пот пу но сти из ми-
ри ли сво је оба ве зе по је дин стве ној це ни 
про пи са ној за те ри то ри ју Вој во ди не. Пре о-
ста лих око 800 узур пи ра них хек та ра на ме-
ра ва мо та ко ђе да на пла ти мо и већ су 
по кре ну те про пи са не про це ду ре. Сав тај 
при ход ула зи у ово го ди шњи бу џет и на тај 
на чин ће мо ком пен зо ва ти ма њак на тој 
по зи ци ји из про шле го ди не - ис та као је 
Сла ђан Ман чић.

На овом скуп штин ском за се да њу од бор-
ни ци су усво ји ли и ви ше од лу ка ко је ре гу-
ли шу област јав ног пре во за. То су од лу ке 
о так си пре во зу, о по кре та њу по ступ ка 
јав но-при ват ног па рт нер ства са еле мен ти-
ма кон це си је за оба вља ње де лат но сти 
јав ног пре во за пут ни ка на те ри то ри ји рум-
ске оп шти не, а име но ван је и струч ни тим 
за ре а ли за ци ју овог про јек та, ко јим ће 
пред се да ва ти Стој ша Јо ва но вић, ин спек-
тор за друм ски са о бра ћај. За ову област је 
ве за на и од лу ка о при вре ме ном по ве ра ва-
њу пре во за пут ни ка у град ском и при град-
ском са о бра ћа ју на те ри то ри ји рум ске 
оп шти не. Док се не ре а ли зу је по ме ну та 

од лу ка, при вре ме но на шест ме се ци пре-
воз пут ни ка на ста вља да оба вља фи р ма 
„Ма стер бус“.

- Јав но - при ват но парт нер ство са еле-
мен ти ма кон це си је за оба вља ње де лат но-
сти јав ног пре во за пут ни ка је нај бо љи 
мо дел ко ји је при ме нио Бе о град, Кра гу је-
вац, Су бо ти ца и мно ге дру ге ло кал не 
са мо у пра ве. По сту пак јав ног при ват ног 
парт нер ства са еле мен ти ма кон це си је за 
оба вља ње де лат но сти јав ног пре во за пут-
ни ка тра ја ће од че ти ри до шест ме се ци, а 
за то вре ме ва жи ће ова од лу ка о при вре-
ме ном по ве ра ва њу пре во за „Ма стер бу су“ 
- ка же на чел ник Оп штин ске упра ве Ду шан 
Љу би шић.

Зна ча јан део днев ног ре да се ти цао 
усва ја ња из ве шта ја о ра ду јав них 
пред у зе ћа и уста но ва чи ји је осни вач 

рум ска оп шти на. Под се ти мо, на Оп штин-
ском ве ћу ни је усво јен из ве штај ЈП „Стам-
бе но“ та ко да га ни је би ло ни на сед ни ци 
СО Ру ма, али је фо р ми ран струч ни тим 
ко ји има за да так да из на ђе ре ше ња за 
бо ље по сло ва ње овог јав ног пред у зе ћа, на 
чи јем че лу је Ду шан Љу би шић. Ве ћих 
ди ску си ја о овим из ве шта ји ма ни је би ло, 
сем при мед би Не на да Бо ро ви ћа (ДС) на 
из ве штај о ра ду Кул тур ног цен тра.

Скуп шти на је до не ла и од лу ку о спр о во-
ђе њу јав ног кон кур са за име но ва ње ди рек-
то ра јав ног пред у зе ћа, јер в.д. ман дат 
ис ти че ди рек то ру ЈП „Во до вод“ Сло бо да ну 
Ста ни ћу. Исто та ко Сло бо да ну Кра си ћу, 
в.д. ди рек то ру Цен тра за со ци јал ни рад је 
по ве рен но ви в.д. ман дат на шест ме се ци.

Иза бра на су и но ва скуп штин ска те ла: 
Ко ми си ја за рав но прав ност по ло ва, Ко ми-
си ја за ста ту тар на пи та ња и но р ма тив не 
ак те, Ко ми си ја за пред став ке и жал бе, 
Са вет за бу џет и фи нан си је, Са вет за дру-
штве не де лат но сти и Са вет за ур ба ни зам 
и ко му нал но стам бе не по сло ве. 

С. Џа ку ла
Фо то: Н. Узу ров

Од бор ни ци Скуп шти не оп шти не Ру ма
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Два ме се ца на кон што је кла ни ца 
Ми трос у Срем ској Ми тро ви ци 
зва нич но отво ре на, пор тал Агро-

смарт је об ја вио да се у Ми тро су за са да 
са мо по вре ме но ра ди услу жно кла ње за 
по тре бе дру гих кла ни ца и да про из вод-
ње још не ма, као и да су до са да сви ње 
од по љо при вред ни ка от ку пљи ва не у 
ми ни мал ним ко ли чи на ма по це на ма 
ни жим од тр жи шних.

Ову вест је про шле не де ље де ман то-
вао ман да тар за са став но ве Вла де 
Ср би је Алек сан дар Ву чић, ко ји је из ја-
вио да ме сна ин ду стри ја Ми трос у Срем-
ској Ми тро ви ци ра ди пу ном па ром. 

- У Ми тро су све пу ца од ра да, 500 сви-
ња днев но иде, из ван ред но ра де. И 
уско ро идем та мо, да ви дим по лут ке, 

од у век сам хтео да ви дим ка ко се ме со 
тран жи ра - ре као је Ву чић.

Он је на вео да је сви ма у Ср би ји у 
ин те ре су да Ми трос ра ди, да је пи са ње 
ме ди ја да Ми трос не ра ди лаж, из ми-
шље на с ци љем да се кри ти ку је пре ми-
јер.

- Зар се не ра ду јеш успе ху или са мо 
тра жиш раз лог да не што бу де ло ше - 
за пи тао је пре ми јер, те по ру чио:

- Пу сти те нас да ра ди мо три, че ти ри 
го ди не, има ће те ви ше па ра, не мој те да 
из ми шља те да не ра ди Ми трос.

На ја вљу ју ћи по се ту кла ни ци, пре ми-
јер је ре као и да ће по ве сти но ви на ре да 
ви де да су, ка ко је ре као „у ла жи крат ке 
но ге“.

Да ли у Ми тро су ка ко пре ми јер твр ди 

за и ста све пу ца од ра да по ку ша ли су да 
са зна ју и но ви на ри М но ви на, ме ђу тим 
оста ли смо ус кра ће ни за ко мен тар 
ди рек то ра Ра ме Адро ви ћа. 

Адро вић је, ка ко пре но си Агро смарт 
пор тал по твр дио да нул та про из вод ња 
ни је још по че ла, ме ђу тим, ре као је да 
кла ње је сте и да се сви ње узи ма ју од 
ло кал них фар ме ра.  

- Про из вод ња ни је по че ла, али кла ње 
је сте. Ко ље мо већ шест сед ми ца, а про-
из вод ња ће по че ти иду ће не де ље – 
ка зао је Адро вић де ман ту ју ћи ин фор ма-
ци је Агро смар та да от ку па то вље ни ка 
од се ља ка го то во да и не ма.

Он је за тим за Н1 ко ри го вао ово оба-
ве ште ње, ре кав ши да је пре шест не де-
ља по че ло кла ње, ра се ца ње и па ко ва-

Ми трос ра ди
пу ном па ром!?

ЗАШТО ЈЕ МИ ТРОС НАЈВЕЋА ПРИ ВРЕД НА ТАЈ НА СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Два ме се ца
на кон што је

кла ни ца Ми трос у 
Срем ској Ми тро ви ци 

зва нич но отво ре на, 
пор тал Агро смарт

је об ја вио да се
у Ми тро су за са да

са мо по вре ме но
ра ди услу жно кла ње

за по тре бе дру гих
кла ни ца и да

про из вод ње још
не ма, као и да су до

са да сви ње од
по љо при вред ни ка 

от ку пљи ва не у
ми ни мал ним

ко ли чи на ма по
це на ма ни жим

од тр жи шних
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ње све жег ме са, што је про цес про из-
вод ње го то вог про из во да. Пре ма ње го-
вим ре чи ма, ме со из Ми тро са већ од ла-
зи у ве ли ке тр го вин ске лан це у Ср би ји.

Осим услу жног кла ња у „Ми тро су“ је 
не дав но пре ра ђи ва на сла ни на ко ја је 
уве зе на из Ма ђар ске.

Ка ко је на вео пор тал Агро смарт, до 
са да су сви ње од вој во ђан ских по љо-
при вред ни ка от ку пљи ва не у ми ни мал-
ним ко ли чи на ма по це на ма ни жим од 
тр жи шних. 

Сто ча ри са те ри то ри је Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца са ко ји ма смо раз го ва ра ли 
ре кли су за М но ви не да они сво је сви-
ње не про да ју Ми тро су.

- Не по зна јем ни ког ко је про дао сви-
ње Ми тро су. Ми слим да та квих у Ла ћар-
ку не ма – ка же Бо жи дар Ла лић, сто чар 
из Ла ћар ка. 

Пре ма ре чи ма Са ве Кр ста но ви ћа, 
Ми трос не от ку пљу је њи хо ве сви ње, 
већ ка ко он ка же са мо вр ши услу жно 
кла ње за Агро па пук.

- Има мо ин фор ма ци је да су љу ди из 
Ми тро са по сти гли до го вор о от ку пу сви-
ња из Хр ват ске, а др жа ва Ср би ја им је 
да ла суб вен ци је за ре кон струк ци ју по го-
на – ка же Кр ста но вић.

Пред сед ник Уни је по љо при вред них 
про из во ђа ча Зла тан Ђу рић за М но ви не 
ка же да ни је дан сто чар, члан Уни је ни је 
сви ње про дао Ми тро су.

- Ла жу ка да ка жу да се та мо ра ди, 
кла ли су услу жно за Агро па пук, а са да 
је и то ста ло. Из Срем ске Ми тро ви це 
ни ко сви ње ни је про дао Ми тро су, они их 
на ба вља ју из По це ри не – на во ди 
Ђу рић.

Сто чар из Ку зми на Дра шко Да ни ло-
вић об ја шња ва да до кле год про из вод-
ња у Ми тро су не бу де си гур на, да не ће 
сво је сви ње про да ва ти овој кла ни ци.

- Ја по слу јем го ди на ма са дру гом кла-

ни цом и ту не ку си гур ност не би да из гу-
бим због Ми тро са. Ни сам ни оства рио 
кон такт са њи ма, али чу јем од љу ди да 
по сто ји не по ве ре ње пре ма овој кла нич-
ној ин ду стри ји. Мо ра мо зна ти ду го роч ну 
стра те ги ју, ка ко би се евен ту ал но упу-
шта ли у ду го роч не кре ди те за мо дер ни-
за ци ју на ше про из вод ње – ре као је 
Да ни ло вић.

Но ви на ри М но ви на, али ни дру гих 
ло кал них ме ди ја ни су ус пе ли да до би ју 
од ди рек то ра Ра ме Адро ви ћа ни ка кву 
ин фор ма ци ју о про из вод њи у Ми тро су. 
Адро вић је са мо про ко мен та ри сао да не 
да је из ја ве за ме ди је. Оно што смо ус пе-
ли да са зна мо из ка би не та гра до на чел-
ни ка је да је до са да у Ми тро су за кла но 
око 6.100 сви ња про сеч не ма се 110 
ки ло гра ма, да је про да то око 500 то на 
ме са и то Де ле зу, Агро па пу ку, ХД Ла ко-
ви ћу из Цр не Го ре, Нел ту, као и да ће се 
овим куп ци ма про да ва ти ме со до до би-
ја ња до зво ле за из воз у Ру ску фе де ра-
ци ју. Кла ње сви ња се оба вља сва ки 
дру ги дан, ко ље се по 500 ко ма да, а 
из ме ђу се вр ши об ра да. Тре нут но је у 
Ми тро су за по сле но 117 љу ди ко ји ра де 
у јед ној сме ни. Ка ко кре ће про из вод ња 
фи нал них про из во да, по ве ћа ва се број 
за по сле них из да на у дан, са оп ште но је 
из Гра да Срем ска Ми тро ви ца. 

Под се ти мо, у апри лу је све ча но отво-
рен по гон у вла сни штву аустриј ске фир-
ме Гер лин гер и обе ћа но да ће пр ви про-
из во ди би ту у рад ња ма у ма ју. Све ча ном 
отва ра њу фа бри ке при су ство вао је и 
пре ми јер Ср би је Алек сан дар Ву чић, ко ји 
је по сле пре се ца ња врп це ре као да је 
аустриј ског ин ве сти то ра Вла да Ср би је 
по мо гла са 5,8 ми ли о на евра „због 300 
за по сле них у фа бри ци, али и за око 700 
љу ди с ко ји ма ће та фа бри ка пот пи са ти 
уго во ре за от куп ме са“.

 Б. Селаковић

Пре ма ин фор ма ци ја ма ко је смо 
до би ли од ме са ра ко ји су не ка да ра ди-
ли у Ми тро су и ко ји су за ин те ре со ва ни 
да се вра те у ову кла ни цу, та мо тре нут-
но ра ди из ме ђу 20 и 30 ме са ра и по зи-
ва ју их по ета па ма. На на во де да се у 
Ми тро су сва ки дру ги дан ко ље 500 
сви ња, ста ри ме са ри из Ми тро са под-
се ћа ју да се не ка да, ка да је ова кла ни-
ца ра ди ла пу ним ин тен зи те том, кла ло 
и по 1.800 сви ња и из ме ђу 150 и 200 
ју на ди у јед ној сме ни, као и да је то 
та да ра ди ли из ме ђу 50 и 60 ме са ра.

Не ка д и сад

У Ми тро су све
пу ца од ра да,
500 сви ња днев но 
иде, из ван ред но ра де. 
И уско ро идем та мо, 
да ви дим по лут ке, 
од у век сам хтео да 
ви дим ка ко се ме со 
тран жи ра, ре као је 
Александар Ву чић
и истакао да је
пи са ње ме ди ја да 
Ми трос не ра ди лаж

Директор Митроса Рамо Адровић

Градоначелник Бранислав Недимовић
и премијер Александар Вучић у обиласку Митроса
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КА ДРОВ СКЕ ПРО МЕ НЕ НА ТРЕЋОЈ СЕД НИ ЦИ СО ИН ЂИ ЈА

Др Јово Комазец на
челу До ма здра вља

На пра ви ће мо де таљ ну 
ана ли зу учин ка, а 

на кон то га ће мо зна ти 
ко ји су на ши да љи 

ко ра ци ка ко би
ре ши ли ви ше го ди шње 

про бле ме у овој 
здрав стве ној

уста но ви, ре као је 
пред сед ник Оп шти не 

Вла ди мир Гак

Тре ћа сед ни ца у ро ку од ме сец 
да на на кон пре у зи ма ња ду жно-
сти но ве ло кал не вла сти у Ин ђи-

ји одр жа на је про шлог пет ка, 1. ју ла и 
до не ла је, пре све га, ка дров ске про-
ме не у Ту ри стич кој ор га ни за ци ји и 
До му здра вља. Ин ђиј ски Дом здра-
вља ће убу ду ће во ди ти др Јо во Ко ма-
зец, док је за в. д. ди рек то ра Ту ри-
стич ке ор га ни за ци је по ста вље на Ма ја 
Бо шњак, ко ја иза се бе има де вет 
го ди на ра да у овој ор га ни за ци ји.

- За те кли смо од ре ђе не про бле ме и 
ду го ва ња пре ма до ба вља чи ма у До му 
здра вља, те ће то би ти при о ри тет за 
ре ша ва ње у на ред ном пе ри о ду. 
На пра ви ће мо де таљ ну ана ли зу учин-
ка, а на кон то га ће мо зна ти ко ји су 
на ши да љи ко ра ци ка ко би ре ши ли 
ви ше го ди шње про бле ме у овој здрав-
стве ној уста но ви - ре као је пред сед-
ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак и 

че сти тао ди рек то ри ма име но ва ње.
На тре ћој сед ни ци СО Ин ђи ја усво-

је на је и од лу ка о пру жа њу фи нан сиј-
ске по мо ћи по ро ди ца ма са пр во ро ђе-
ним де те том ко ја ће из но си ти 30.000 
ди на ра.

- За и ста сам пре за до во љан што су 
од бор ни ци усво ји ли од лу ку ко ја се 
ти че по мо ћи по ро ди ца ма са пр во ро-
ђе ним де те том. Ово је ма ла ствар, 
али се за и ста на овај на чин тру ди мо 
да по мог не мо по ро ди ца ма ко је че ка ју 
при но ву, да по ка же мо да бри не мо и о 
њи ма. Ми ће мо се по тру ди ти да та 
по моћ, са на ред ним бу џе том бу де 
знат но ви ша – ре као је Гак.

На овој сед ни ци, из ме ђу оста лог, 
усво јен је и План ге не рал не ре гу ла ци-
је на се ље ног ме ста Љу ко во, ко јим се 
сти чу усло ви за не сме та ну град њу у 
овом ин ђиј ском се лу. Реч је о до ку-
мен ту ко ји ни је из ме њен пу них два де-

сет го ди на, а пред ста вља пред у слов 
да би се би ло шта ура ди ло у овом 
ме сту. Фор ми ра на је но ва ин ду стриј-
ска зо на на из ла зу из Љу ко ва пре ма 
Пу тин ци ма са де сне стра не пу та и 
на ред ни ко рак ће би ти ње но уре ђе-
ње.

На про шло не дељ ној сед ни ци су 
пред став ни ци са ли сте „Алек сан дар 
Ву чић - Ср би ја по бе ђу је“ оба ве сти ли 
пред сед ни ка Скуп шти не и дру ге 
од бор ни ке да су ман дати пре стали 
Ми ла ну Ра ду љи ци, Вла ди ми ру Га ку, 
Дра га ни Ра ди но вић, Мар ку Га ши ћу, 
Мом чи лу Ма ле ше ви ћу и Зо ри ци 
Те шић, ко ји оба вља ју дру ге функ ци је. 
На њи хо во ме сто до шли су Дра га на 
Ле ма ић, Ми ро слав Ми ла ко вић, Ми ле 
По штић, Је ле на Тр ти ца, Ла зар Вук ми-
ро вић, Алек сан дар Ђор ђе вић и 
Љу бо мир Ко ва че вић.

М. Ђ.

Сед ни ца СО Ин ђи ја 

Др Јо во Ко ма зец,
в.д. ди рек тор До ма здра вља

Вла ди мир Гак,
пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја
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НО ВА ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ

Срем ци ће уместо 
чварака је сти чи збур ге ре

Наш за да так, као
ло кал не са мо у пра ве, 

ће и у на ред ном
пе ри о ду би ти да
ула же мо на по ре

за да љи при вред ни 
раз вој оп шти не,

ства ра ње још
ква ли тет ни је по слов не 

кли ме, по ру чио је 
пред сед ник Оп шти не 

Ста ра Па зо ва
Ђор ђе Ра ди но вић

По све му су де ћи и Срем ци ће 
има ти при ли ку да је ду аме рич ки 
чи збур гер и то у бли зи ни Ста ре 

Па зо ве. Све ча ном отва ра њу ре сто ра-
на про шлог пет ка, 1. ју ла, при су ство-
ва ли су Ђор ђе Ра ди но вић, пред сед-
ник Оп шти не Ста ра Па зо ва, ди рек тор 
ком па ни је Пе трол Жељ ко Бје лан и 
ди рек тор ком па ни је Мек до налдс у 
Ср би ји Ве се лин Ја ни ћи је вић.

- Ве ли ко ми је за до вољ ство што смо 
отво ри ли пр ви Мек до налдс ре сто ран 
у Сре му. Чи ње ни ца је да гра ђа ни 
ши ром Ср би је же ле ра зно вр сну хра ну 
и ве ћу по ну ду. Сви зна мо и све сни смо 
тур бу лент не еко ном ске си ту а ци је и 
иза зо ва ко је она кре и ра али на ша 
ком па ни ја на ста вља са ин ве сти ци ја-
ма. Дра го нам је што ди рект но и 
ак тив но уче ству је мо у еко ном ском 
раз во ју оп шти не Ста ра Па зо ва ко ја се 
ве зу је за ви со ко раз ви је ни пред у зет-

нич ки дух – ис та као је Ја ни ћи је вић.
Иако мо жда на пр ви по глед по ме ну-

та ин ве сти ци ја де лу је ма ње зна чај но у 
од но су на мно го број на по стро је ња 
ко ја су у про те клом пе ри о ду из гра ђе-
на на под руч ју ове срем ске оп шти не, 
ни је та ко. У но вом Мек до налдс ре сто-
ра ну за по сле ње ће на ћи око 50 рад ни-
ка, а вред ност ин ве сти ци је из но си око 
ми ли он евра. 

Да би и Срем ци је ли чи збур гере 
мо ра ли су да се удру же ком па ни је 
Мек до налдс и сло ве нач ка ком па ни ја 
Пе трол. Но во о тво ре ни ре сто ран  
по се ду је отво ре ну и за ста кље ну 
ба шту, као и Мек драјв и на ла зи се у 
скло пу Пе трол пум пе у бли зи ни 
на плат не рам пе код Ста ре Па зо ве.

Ђор ђе Ра ди но вић, пред сед ник 
Оп шти не Ста ра Па зо ва ка же да  ло кал-
на са мо у пра ва ула же на по ре да  до ђе 
до ре а ли за ци је ова квих про је ка та.

- Чвр сто ве ру јем да је ово још је дан 
по ка за тељ, да смо до бар и по у здан 
парт нер успе шним ком па ни ја ма ви со-
ког ран га, ко је су се из бо ри ле за сво је 
ме сто на ве ли кој свет ској тр жи шној 
сце ни. Наш за да так, као ло кал не 
са мо у пра ве, ће и у на ред ном пе ри о ду 
би ти да ула же мо на по ре за да љи при-
вред ни раз вој оп шти не, ства ра ње још 
ква ли тет ни је по слов не кли ме, пре 
све га да омо гу ћи мо до ма ћим и стра-
ним ула га чи ма бр зу и ефи ка сну ад ми-
ни стра ци ју и од лич ну кон ти ну и ра ну 
са рад њу у свим сег мен ти ма - по ру чио 
је Ђор ђе Ра ди но вић.

Пред став ни ци ком па ни је Мек до-
налдс на ја ви ли су отва ра ње још јед-
ног ре сто ра на у Бор чи, та ко ђе у 
са рад њи са ком па ни јом Пе трол. Мек-
до налдс има 25 ре сто ра на у Ср би ји, а 
пет у Вој во ди ни.

 М. Ђ.

Жељ ко Бје лан, Ђор ђе Ра ди но вић и Ве се лин Ја ни ћи је вић

Мек до налдс ре сто ран у Ста рој Па зо ви
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ЈА КО НЕ ВРЕ МЕ ПО ГО ДИ ЛО КЛЕ НАК 27. ЈУ НА

Град на пра вио ве ли ку
ште ту на око 300 хек та ра

По моћ ће до би ти они пољопривредници ко ји ни су оси гу ра ли сво је усе ве и 
ко ји су пре тр пе ли то тал ну ште ту. За ове на ме не ће мо из оп штин ског бу џе та 
из дво ји ти пет ми ли о на ди на ра, ре као је пред сед ник рум ске оп шти не Сла ђан 
Ман чић

Ја ко не вре ме, ка ко ме шта ни ка жу 
не за пам ће но до са да, олуј ни ве тар и 
град за хва ти ли су 27. ју на у по по днев-

ним са ти ма Кле нак. Иако је град па дао 
крат ко, на пра вио је из у зет но ве ли ку ште ту 
на око 300 хек та ра под бо ста ном, во ћем, 
ку ку ру зом, пше ни цом, со јом, ма ли на ма и 
по вр тар ским кул ту ра ма.

На ве ћи ни по ме ну тих по вр ши на ште та 
је сто про цент на, а по го то во у нај плод ни-
јим по те си ма Брај ло во и Ше стар. Код 
не ких по љо при вред ни ка ко ји су има ли 
бо стан, ште та се кре ће и пре ко 60.000 
евра. Про блем је што ве ћи на њих ни је 
оси гу ра ла усе ве, а и они ко ји је су, ни су све 
по вр ши не. 

Има ју ћи у ви ду за хват овог не вре ме на, 
го то во сва ко од око 1.000 до ма ћин ства у 
Клен ку је пре тр пе ло ве ћу или ма њу ште ту. 
Ве тар је по ру шио и до ста ста ба ла, али 
људ ских жр та ва не ма.

Пред сед ник рум ске оп шти не Сла ђан 
Ман чић је об и шао уни ште не усе ве и раз-
го ва рао са про из во ђа чи ма, на рав но, на ја-
вљу ју ћи да ће ло кал на са мо у пра ва бр зо 
ре а го ва ти и по мо ћи ко ли ко год мо же, а 
по моћ ће се тра жи ти и од По кра јин ског 
се кре та ри ја та за по љо при вре ду, во до при-
вре ду и шу мар ство и Ми ни стар ства по љо-
при вре де и за шти те жи вот не сре ди не. 

- При чи ње на је огром на ма те ри јал на 
ште та ко ја из но си ве ро ват но не ко ли ко сто-

ти на хи ља да евра. Усе ви ја ко ло ше из гле-
да ју и мо ра мо на ћи на чин да по мог не мо 
по љо при вред ни ци ма ко ји су уло жи ли све 
што су има ли, а мно ги су се и за ду жи ва ли. 
Одво ји ће мо из те ку ће бу џет ске ре зер ве 
је дан део сред ста ва, али то не ће би ти 
до вољ но. По моћ има за циљ да убла жи 
пре тр пље не ма те ри јал не гу бит ке, али 
за ра де не ће има ти, ни ти се она мо же 
на док на ди ти - ре као је Ман чић.

Сла ђан Ман чић је ис та као и да ће се 
што пре фор ми ра ти Ко ми си ја за про це ну 
ште те. 

- По зва ће мо струч ња ке да про це не ште-
ту, да уста но ве ко је оси гу рао усе ве и на 

ко ли ки из нос и то у што кра ћем ро ку. Још 
јед ном се у прак си по ка за ло ко ли ко је бит-
но оси гу ра ти се у слу ча ју еле мен тар не 
не по го де. Про тив град ни стрел ци су деј-
ство ва ли и у Клен ку и са дру ге стра не 
Са ве из Шап ца, али и из Ви то је ва ца и 
Пла ти че ва, али је па ла огром на ко ли чи на 
ле да и на те ре ну ви ди мо да се на жа лост, 
ви ше ни је мо гло учи ни ти - кон ста то вао је 
Ман чић.

Ни ко ла Ву лић, је дан од на ших са го вор-
ни ка ка же да је оси гу рао усе ве, али на 
не ки ми ни ма лан из нос.

- Три де се так ју та ра ми је стра да ло у 
не вре ме ну, од то га 20 ју та ра под бо ста ном 

Сла ђан Ман чић у раз го во ру са се ља ци ма

Чла но ви Шта ба за ван ред не си ту а ци је 
рум ске оп шти не одр жа ли су ван ред ну сед-
ни цу 4. ју ла на ко јој се раз го ва ра ло о по мо-
ћи до ма ћин стви ма на те ри то ри ји рум ске 
оп шти не ко ји су пре тр пе ли ште ту од гра да. 

- Под вла чим да ло кал на са мо у пра ва 
не ма оба ве зу да на док на ђу је ште ту, али је 
на ша же ља да по ка же мо по љо при вред ни-
ци ма да раз у ме мо у ка квим су про бле ми ма 
и за то ће мо да ва ти јед но крат не по мо ћи. Ту 
по моћ ће до би ти они ко ји ни су оси гу ра ли 
сво је усе ве и ко ји су пре тр пе ли то тал ну 

ште ту. За ове на ме не ће мо из оп штин ског 
бу џе та из дво ји ти пет ми ли о на ди на ра - 
ре као је Сла ђан Ман чић, пред сед ник рум-
ске оп шти не и ко ман дант Шта ба за ван-
ред не си ту а ци је.

Он је до дао и да је за вр шен тен дер за 
на бав ку до дат них 15 про тив град них ра ке-
та, а да ће ло кал на са мо у пра ва, као и 
ра ни јих го ди на, из дво ји ти сред ства ка ко би 
се про тив град ним стрел ци ма пла ти ло 
до дат них по 6.000 ди на ра за по сао ко ји 
оба вља ју.

Јед но крат на по моћ
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је пот пу но уни ште но. Уни ште но ми је 
66.000 стру ка лу бе ни ца, а ма хом су би ле 
зре ле и за бра ње, по 12,13 ки ла те шке, па 
ра чу нај те ко ли ка је ште та. И ра ни је је 
па дао лед, али ја не пам тим да је то би ло 
ика да као ју че. Лед је био ве ћи од ја је та, 
али у фор ми упа ља ча и се као је ку ку руз 
на по ла, што је ов де не за бе ле же но. 
Ми слио сам да ћу уско ро оси гу ра ти, али 
не вре ме ме је пред у хи три ло - ка же Ни ко-
ла.

Ми лен ко Је здић ка же да жи ви 50 го ди на 
у Клен ку и да ова кво не вре ме ни је до са да 
до жи вео. 

- Стра да ла су ми у ко ма ду че ти ри ју тра 
пше ни це, на пр ви по глед ре као бих да је 
уни ште но пре ко 80 од сто усе ва на мо јој 
њи ви. Ни сам оси гу рао усе ве, ни сам не 
знам шта ћу ра ди ти - ре као је Ми лен ко 
Је здић.

Са ме шта ни ма су у њи ве кре ну ли пред-
сед ник Ман чић и но ви на ри ка ко би се на 
ли цу ме ста ви де ла сва учи ње на ште та. 
Пше ни ца је по ле гла, ку ку руз из ло мљен, 
со ја уни ште на, во ће - ја бу ке и кру шке 
омла ће не су ле жа ле на зе мљи, а лу бе ни-
ца су на пу кле или су пот пу но уништене. 

Ра до слав Рај че вић има 12 хек та ра кру-
шке чи ји је род уни штио град.

- По ред пло да ко ји је због ле да за вр шио 
на зе мљи, ста бла су та ко ђе оште ће на. То 
је про бле ма тич но за сле де ћи род, јер „ра-
не“ на ста блу до но се ри зик бо ле сти, та ко 
да је ве ли ко пи та ње да ли је ште та уоп ште 
на док на ди ва. И сле де ће го ди не би ће због 
то га ве ли ких про бле ма. Во ће сам оси гу-
рао на јед ну ми ни мал ну су му, а то ни је ни 
пе ти део вред но сти во ћа. Имам и ку ку руз 
и бо стан ко ји су пот пу но уни ште ни. За 
де се так ми ну та уни штен је цео наш труд - 
раз о ча ра но кон ста ту је Ра до слав. 

И Ра до ван Мар ко вић и ње гов брат су 
пре тр пе ли ве ли ки ште ту на со ји.

- Со ја је уни ште на пот пу но, а ни шта дру-
го се сад не мо же по се ја ти. Пре 15-20 
го ди на је би ла по след ња еле мен тар на 
не по го да овог ти па, али су по сле ди це 
би ле да ле ко ма ње - ис ти че Ра до ван.

Рат ко Три фу но вић пак бе ле жи ве ли ку 
ште ту на ма ли на ма, по том бо ста ну и ку ку-
ру зу.

- Фи нан сиј ски гу би так је стра шан, а о 
уло же ном тру ду и ра ду и да не го во ри мо. 
Из гу би ли смо за са де ма ли на ду ге од око 
1,6 ки ло ме та ра. Ни смо се оси гу ра ли, јер је 
прак са по ка за ла ве ли ке про бле ме са оси-
гу ра ва ју ћим ку ћа ма ка да је у пи та њу про-
це на ште те. Са дру ге стра не ве ру јем да и 
ово не вре ме ни је слу чај но, већ да је реч 
ве штач ки иза зва ним вре мен ским про ме-
на ма - има сво ју те о ри ју о овом не вре ме ну 
Рат ко Три фу но вић.

Би ло ка ко би ло, пет на е стак ми ну та 
не за пам ће ног не вре ме на уни шти ло је рад 
и ула га ња ве ћи не Клен ча на и оне мо гу ћи-
ло им да од то га за ра де за се бе и сво је 
по ро ди це. Та ко се опет по ста вља пи та ње 
и про тив град не од бра не, по ста вља ње 
про тив град них мре жа, као и оси гу ра ња 
усе ва ка ко би се пред у пре ди ла или бар 
на пла ти ла учи ње на ште та.

Сми ља Џа ку ла

Во ће сам оси гу рао на јед ну ми ни мал ну су му, а то 
ни је ни пе ти део вред но сти во ћа. Имам и ку ку руз и 
бо стан ко ји су пот пу но уни ште ни. За де се так ми ну
та уни штен је цео наш труд, раз о ча ра но кон ста ту је 
Ра до слав Рај че вић

Ра до слав Рај че вић

РУ РАЛ НИ РАЗ ВОЈ

Ми тро ви ца до бар 
при мер дру ги ма

Аген ци ја за ру рал ни раз вој Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца би ла је про шлог 
че тврт ка, 30. ју на до ма ћин пред став ни-
ци ма Удру же ња гра ђа на „Фо рум ци вил-
не ак ци је ФОР ЦА“ из По же ге. 

Ка ко је об ја сни ла ди рек то ри ца Аген-
ци је за ру рал ни раз вој Да ни је ла Ме ђе-
до вић, те ме са стан ка би ле су број не - од 
по чет ка осни ва ња Аген ци је, основ них 
ко ра ка у ње ном функ ци о ни са њу и раз-
во ја стра те ги је, пре ко ре зул та та тро го-
ди шњег ра да и успе шне са рад ње са 
срем ским по љо при вред ни ци ма, до тре-
нут них оба ве за и иде ја за бу дућ ност.

- Ве о ма је ва жно за пред став ни ке 
оп шти не По же га да зна ју на ко ји на чин 
ин фор ми ше мо по љо при вред на га здин-
ства и се о ско ста нов ни штво о на чи ну 
при вла че ња сред ста ва из стра них и 
до ма ћих фон до ва, јер их то нај ви ше 
ин те ре су је - ре кла је Да ни је ла Ме ђе до-
вић.

Са станак у Срем ској Ми тро ви ци био 
је део ре а ли за ци је про јек та ко ји спро во-
ди Удру же ње „Фо рум ци ви не ак ци је 
ФОР ЦА“ По же га. Ово удру же ње, уз 
по др шку Ти ма за со ци јал но укљу чи ва ње 
и сма ње ње си ро ма штва Вла де Ре пу бли-
ке Ср би је, ре а ли зу је про је кат „Ру рал на 
ак ци ја – И ја се пи там!“.

Ка ко је ре че но на са стан ку, Срем ска 
Ми тро ви ца и Аген ци ја за ру рал ни раз вој 
су ква ли фи ко ване као при мер до бре 
прак се, због чи ње ни це да по љо при вред-
ни ци са те ри то ри је Срем ске Ми тро ви це 
успе шно ко ри сте на ци о нал не суб вен ци-
је и же ља је да се ова кав про грам под-
стак не и у дру гим оп шти на ма, да се 
по љо при вред ни ци за ин те ре су ју и да 
ве ру ју да мо гу да до би ју суб вен ци је и да 
до ђу у Аген ци ју или Оде ље ње за по љо-
при вре ду ка ко би их за и ста и до би ли.

Ми ро слав Там бу рић из ФОР ЦА ка же 
да ће при мер прак се ка кав по ка зу је 
Срем ска Ми тро ви ца по слу жи ти оп шти ни 
По же га.

- Про је кат на ко јем ра ди мо у ве зи 
ру рал ног раз во ја Оп шти не По же га ула зи 
у за вр шну фа зу. Иде ја је би ла да се у 
по след њој фа зи про јек та упо зна мо са 
не ким при ме ри ма до бре прак се, ка ко се 
ор га ни зу ју љу ди у дру гим сре ди на ма, и 
до бро ће нам по слу жи ти при мер Срем-
ске Ми тро ви це - ре као је Там бу рић.

Ина че, циљ овог про јек та је ак ти ви ра-
ње гра ђа на из ру рал них де ло ва, ка ко би 
се при кљу чи ли у про це се кре и ра ња 
ло кал них по ли ти ка, за тим у ци љу по ди-
за ња ни воа елек трон ске пи сме но сти и 
ка на ла ин фор ми са ња по љо при вред ни-
ка о ак ту ел ним и бу ду ћим про гра ми ма 
по др шке ру рал ном раз во ју ове оп шти не.
 

А. Ћ.

Не вре ме у Ши ду, пра ће но ја ком ки шом, 
27. ју на иза зва ло је број не про бле ме 
ме шта ни ма, а нај кри тич ни је је би ло у 
Ули ци Злат ка Шнај де ра, јер је због про-
бле ма са ат мос фер ском ка на ли за ци јом, 
ули ца би ла по пла вље на. О ре ша ва њу 
овог и дру гих ко му нал них про бле ма ко ји 
има ју становници јед не од ули ца у шид-
ском На се љу Ис ток, са гра ђа ни ма је раз-
го ва рао пред сед ник Оп шти не Шид Пре-
драг Ву ко вић. Ву ко вић је жи те љи ма Ули-
це Златка Шнајдера обе ћао ре ше ње про-
бле ма ка на ла за ат мос фер ску од вод њу, 
али и уског ко ло во за, ко ји је прет ња без-
бед ном од ви ја њу са о бра ћа ја.

Невреме у Шиду



14 6. JUL 2016.  M NOVINE ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ЗА СЕ ДА ЊЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИ Д

Се ли ма треба са мо до при нос 

Нај ве ћи број та ча ка днев ног ре да 
тре ће по ре ду сед ни це Скуп шти-
не оп шти не Шид у но вом са зи ву, 

ко ја је одр жа на про шле сре де, 29. ју на, 
од но сио се на раз ма тра ње из ве шта ја о 
ра ду ме сних за јед ни ца. Са мим тим и 
нај ве ћа по ле ми ка се во ди ла упра во 
око про бле ма у ме сним за јед ни ца ма. 
За го вор ни цом су се сме њи ва ли од бор-
ни ци вла сти и опо зи ци је, ис ти чу ћи да 
је основ ни про блем у се ли ма шид ске 
оп шти не не до ста так ко му нал них рад-
ни ка ко ји би ра ди ли на одр жа ва њу 
зе ле них по вр ши на и гро ба ља.

- Си ту а ци ја у ме сним за јед ни ца ма је 
по ста ла дра ма тич на 2012. го ди не, 
ка да је 26 рад ни ка ко ји су ра ди ли ко му-
нал не по сло ве у ме сним за јед ни ца ма, 
пре шло да ра ди у ЈКП „Стан дард“. Да 
ли је не ко за то крив, то са да ни је 
ва жно, али је си гур но да пред сед ни ци-
ма ме сних за јед ни ца тре ба по мо ћи. 
Мој пред лог је да се пред сед ни ци ма 
ме сних за јед ни ца да ју аде кват не пла те 
за њи хов рад и од го вор ност, јер има ју 
ве ли ку од го вор ност при ли ком тро ше-
ња фи нан сиј ских сред ста ва. Та ко ђе је 
мој пред лог да се вра те ко му нал ни 
рад ни ци у ме сне за јед ни це. За сва ку 
не пра вил ну тран сак ци ју пред сед ни ци 
ме сних за јед ни ца од го во ра ју. И за то 
тре ба да бу ду аде кват но пла ће ни за 
свој по сао и да им бу ду ре дов но упла-
ћи ва ни до при но си – из ја вио је од бор-
ник Срп ске на пред не стран ке Дра ган 
Ра до ва но вић.

Од бор ни ца опо зи ци је са ли сте „Вре-
ме је за при стој не љу де“ На та ша Цвјет-
ко вић (СДС) је за го вор ни цом под се ти-
ла због че га су ко му нал ни рад ни ци 
пре ста ли да ра де у се ли ма 2012. го ди-
не.

- Рад ни ци ко ји су би ли за по сле ни у 
ме сним за јед ни ца ма 2012. го ди не пре-
ба че ни су у ЈКП „Стан дард“. То смо 
та да ура ди ли из јед ног про стог раз ло-

га, а то је да ти љу ди не би до би ли 
от каз. Да кле, ни је им ви ше био по сло-
да вац пред сед ник ме сне за јед ни це 
не го ЈКП „Стан дард“, али су ти љу ди 
та да ра ди ли - из ја ви ла је На та ша 
Цвјет ко вић, ко ја је у том пе ри о ду оба-
вља ла функ ци ју пред сед ни це Оп шти-
не Шид.

О ис тој те ми го во рио је и пред сед ник 
од бор нич ке гру пе „Вре ме је за при стој-
не љу де“ Жи ван Ми рић (ДС).

- На ша се ла су на ру бу ег зи стен ци је. 
Сма трам да је ме сни са мо до при нос 
те ко ви на ко му ни зма и со ци ја ли стич ког 
об ли ка са мо у пра ве, ко ји је пре ва зи ђен 
об лик на ме та и ми слим да је не пра ве-
дан пре ма ста нов ни штву. По мом 
ми шље њу, за ме сне за јед ни це би тре-
ба ло обез бе ди ти сред ства из дру гих 
из во ра и ми слим да смо ипак тре ба ли 
пу сти ти пред сед ни ке ме сних за јед ни ца 
да го во ре за овом го вор ни цом - ис та-
као је Ми рић.

За го вор ни цу је иза шао и пред сед ник 
од бор нич ке гру пе СРС Ми ро слав Нон-
ко вић.

- Срп ска ра ди кал на стран ка мо же да 

Пред сед ник Скуп шти не Ве ли мир Ра ни-
са вље вић ин фор ми сао је од бор ни ке да је 
до био до пис од од бор ни ка Пре дра га 
Бе ке ре ка (ЛСВ) са ли сте „Вре ме је за при-
стој не љу де“ да од са да у ло кал ном пар-
ла мен ту на сту па са мо стал но. Под се ти мо, 
на про шлој сед ни ци и од бор ник Зе ле не 
еко ло шке пар ти је Зе ле ни Де јан Бу ла то-
вић, ко ји се та ко ђе на ла зио на ли сти 
„Вре ме је за при стој не љу де“ је од лу чио 
да на сту па са мо стал но. Та ко да са да 
од бор нич ка гру па „Вре ме је за при стој не 
љу де“, чи ји је пред сед ник Жи ван Ми рић 
(ДС) има че ти ри од бор ни ка. 

И Бе ке рек 
са мо стал но

Мо же мо уне до глед 
при ча ти о то ме ка ко
је не ка да би ло, шта 

ни смо и шта смо
ура ди ли. Знам са мо

да СНС у Ши ду на 
че лу са пред сед ни ком 

Оп шти не Пре дра гом 
Ву ко ви ћем же ли да 

уна пре ди рад ме сних 
за јед ни ца, јав них 

пред у зе ћа и уста но ва. 
Су ге ри сао бих сви ма 
да нам по мог ну да се 

уве де са мо до при нос у
се ли ма где га не ма,

јер је са мо до при нос 
је дан од кључ них

фак то ра раз во ја
сва ког се ла, ис та као је 

заменик председника 
шидске општине

Зоран Се ме но вић

Председавајући локалним парламентом
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се по хва ли да је у вре ме сво је вла сти 
од 2004. до 2008. го ди не, има ла нај у-
спе шни је во ђе ње та да ме сне упра ве. 
Сма трам да су ме сне упра ве јед не од 
нај бо љих си сте ма во ђе ња ме сних 
за јед ни ца. А то што се де си ло по сле 
од ла ска ра ди ка ла и до ла ска ДС-а на 
власт, је до ве ло до ове да на шње си ту-
а ци је – ре као је Нон ко вић.

За ме ник пред сед ни ка Оп шти не 
Шид Зо ран Се ме но вић је ис та као 
да је циљ но ве вла сти у Ши ду пре 

све га уна пре ђе ње жи во та гра ђа на, 
ка ко у гра ду та ко и у се ли ма.

- Мо же мо уне до глед при ча ти о то ме 
ка ко је не ка да би ло, шта ни смо и шта 
смо ура ди ли. Знам са мо да СНС у 
Ши ду на че лу са пред сед ни ком Оп шти-
не Пре дра гом Ву ко ви ћем же ли да уна-
пре ди рад ме сних за јед ни ца, јав них 
пред у зе ћа и уста но ва ка ко би нам сви-
ма би ло бо ље. Су ге ри сао бих сви ма 
да нам по мог ну да се уве де са мо до-
при нос у се ли ма где га не ма, јер је 
са мо до при нос је дан од кључ них фак-
то ра раз во ја сва ког се ла и то је оно са 
чи ме ме шта ни у се ли ма мо гу да рас по-
ла жу и ре ша ва ју основ не ко му нал не 
про бле ме - ис та као је Се ме но вић.

Сво је ви ђе ње ре ше ња про бле ма у 
ме сним за јед ни ца ма из нео је и пред-
сед ник Скуп шти не оп шти не Шид Ве ли-
мир Ра ни са вље вић.

- Ме сне за јед ни це де фи ни тив но 
има ју ко му нал ни про блем. Ме ђу тим ми 
ће мо на сто ја ти тај про блем да ре ши мо 
ан га жо ва њем рад ни ка пре ко јав них 
ра до ва. ЈКП „Стан дард” ће при ми ти 
ли ца ко ја бу ду кон ку ри са ла за јав не 
ра до ве, а пред ност ће има ти ста нов ни-
ци шид ских се ла. Тре ба ре ши ти и про-
блем бла го вре ме ног до ста вља ња зах-
те ва ме сних за јед ни ца. Са ве ти ме сних 
за јед ни ца мо ра ју пре ци зно да ис пла-
ни ра ју шта ће се ра ди ти у се лу и ко ли-
ка су им сред ства по треб на, као и да 
про гра ме ра да до ста ве на вре ме. Што 
се ти че пла та пред сед ни ка ме сних 
за јед ни ца, они су пла ће ни за свој 
по сао, мо жда не аде кват но, али су 
пла ће ни - из ја вио је Ра ни са вље вић.

На кон усва ја ња из ве шта ја о ра ду 
ме сних за јед ни ца, од бор ни ци су усво-
ји ли и из ве шта је о ра ду Му зе ја на ив не 
умет но сти „Или ја нум“, Га ле ри је сли ка 

„Са ва Шу ма но вић“, На род не би бли о те-
ке „Си ме он Пи шче вић“, Цен тра за 
со ци јал ни рад, До ма здра вља Шид, 
Кул тур но обра зов ног цен тра, Ту ри-
стич ке ор га ни за ци је Шид, Уста но ве за 
фи зич ку кул ту ру и спорт ску ре кре а ци ју 
„Пар ти зан“ за про шлу го ди ну, а да то је 
зе ле но све тло и на из ве штај о из вр ше-
њу рас хо да за 2015. го ди ну Пред школ-
ске уста но ве „Је ли ца Ста ни ву ко вић 
Ши ља“. Од бор ни ци су усво ји ли и из ве-
штај о ра ду Оп штин ске упра ве за 2015. 
го ди ну.

- Кроз из ве штај је пре зен то ва но све 
оно што је ве за но за рад свих се дам 
оде ље ња Оп штин ске упра ве, ка би не та 
пред сед ни ка Оп шти не Шид и свих 
оста лих ор га ни за ци о них је ди ни ци. Нај-
бит ни је је да смо у то ку го ди не кре ну ли 
са ра ци о на ли за ци јом рад ни ка по на ло-
гу Ми ни стар ства за др жав ну упра ву, те 
су 23 рад ни ка на од ре ђе но вре ме 
ра ци о на ли зо ва на и са мим тим су по че-
ли да се по ја вљу ју про бле ми у ор га ни-
за ци ји ра да, по го то во са да ка да је 
се зо на го ди шњих од мо ра - ис та као је 
на чел ник Оп штин ске упра ве Ром ко 
Па пу га.

Усво јен је и пред лог од лу ке о окон ча-
њу по ступ ка ли кви да ци је ЈП „Спорт ски 

цен тар“ у ли кви да ци ји. Ди рек тор овог 
јав ног пред у зе ћа у ли кви да ци ји Ми о-
драг Мар ко вић обра зло жио је од бор ни-
ци ма шта је све у спорт ској ха ли ура ђе-
но док је он био ди рек тор.

- Ура ђе на је ре кон струк ци ја то а ле та 
у вред но сти од 400.000 ди на ра, за тим 
ре кон струк ци ја ко пи лот ста ка ла у из но-
су од 6,5 ми ли о на ди на ра, ку пље на је 
ко си ли ца за 130.000 ди на ра, ура ђе но 
је кре че ње обје к та, а ку пље ни су и 
спорт ски ре кви зи ти. По сту пак ли кви да-
ци је се спро во ди по пре по ру ци Др жав-
не ре ви зор ске ин сти ту ци је и то је 
за кон ска оба ве за. ЈП „Спорт ски цен-
тар“ ће би ти из бри сан из ре ги стра, а 
сам обје кат је дат на упра вља ње Уста-
но ви за фи зич ку кул ту ру „Пар ти зан“ - 
из ја вио је Ми о драг Мар ко вић.

По след ње тач ке днев ног ре да, од но-
си ле су се на усва ја ње од лу ке о чу ва-
њу по слов них књи га и до ку ме на та при-
вред ног дру штва ко је је пре ста ло 
ли кви да ци јом, а од бор ни ци су усво ји ли 
и ре ше ње о име но ва њу пред сед ни ка и 
чла на Са ве та за за по шља ва ње оп шти-
не Шид. На те функ ци је, име но ва ни су 
Пре драг Ву ко вић и Зо ран Се ме но вић.

На овој сед ни ци по твр ђе ни су ман-
да ти но вим од бор ни ци ма са 
ли сте „Алек сан дар Ву чић - Ср би-

ја по бе ђу је“. Све ча ну за кле тву по ло жи-
ли су Сло бо дан Ку змић и Бран ка Дре-
но вац.

Оце ну ра да ло кал ног пар ла мен та 
на кон не што ви ше од два са та скуп-
штин ског за се да ња, дао је пред сед ник 
Скуп шти не Ве ли мир Ра ни са вље вић.

- Сед ни ца је про те кла у до бром и 
кон струк тив ном ра ду. Ве ли ки број 
од бор ни ка је узео уче шће у рас пра ви и 
ми слим да је то до бар под стрек за 
бу ду ћи рад. Ми слим да је то све ре зул-
тат са ста на ка од бор нич ких гру па ко је 
прак ти ку је мо да ор га ни зу је мо и та ква 
прак са ће оста ти и убу ду ће - из ја вио је 
Ра ни са вље вић.

М. Н.
Фо то: Н. Узу ров

Од бор ни ци ло кал ног пар ла мен та усво-
ји ли су и из ме ну од лу ке о пла та ма и 
на кна ди тро шко ва функ ци о не ри ма 
Оп шти не Шид, од бор ни ци ма Скуп шти не и 
чла но ви ма рад них те ла ор га на Оп шти не. 
Ка ко је у обра зло же њу ис та као на чел ник 
Оп штин ске упра ве Ром ко Па пу га, основ ни 
раз лог до но ше ња ове од лу ке је ко рек ци ја 
ко е фи ци јен та за об ра чун и ис пла ту пла те 
за ме ни ка пред сед ни ка Оп шти не и чла но-
ва Оп штин ског ве ћа на стал ном ра ду, као 
и дру га чи ји на чин ре гу ли са ња пла та 
по моћ ни ка пред сед ни ка Оп шти не.

- У скла ду са За ко ном нај ви ши ко е фи-
ци јент до ко јег мо же ићи пла та иза бра ног 
ли ца у ло кал ној са мо у пра ви је на ни воу 

90 од сто пла те по сла ни ка у ре пу блич ком 
пар ла мен ту на стал ном ра ду. Пред лог је 
да ко е фи ци јент од 7,74 пре у зме пред сед-
ник Оп шти не, а за за ме ни ка се пред ла же 
ко е фи ци јент 7,5 ко ји је до са да био 6,5. 
Уме сто до са да шње пла те за ме ни ка пред-
сед ни ка Оп шти не у из но су од 63.000 
ди на ра, она би са да би ла 72.000 (нето), 
док би пред сед ник Оп шти не имао пла ту у 
ви си ни од 75.000 ди на ра. Чла но ви 
Оп штин ског ве ћа на стал ном ра ду уме сто 
до са да шњег ко е фи ци јен та 3,57 са да има-
ју ко е фи ци јент 5,35, од но сно уме сто пла-
те од 34,562 ди на ра, пла та ће им са да 
би ти 51,945 ди на ра - ре као је Ром ко 
Па пу га.

Функ ци о не ри ма ве ће пла те

Сед ни ца Скуп шти не оп шти не Шид
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НО ВИ НЕ У ШИД СКОМ ДО МУ ЗДРА ВЉА

Ускоро лакше до пре гле да
код лекара спе ци ја ли ста

До ста нам оте жа ва и ко шта нас то што мо ра мо ићи у Ми тро ви цу код спе ци ја
ли сте. Сад они у Шид не до ла зе. Ра ни је, док су до ла зи ли, би ло је лак ше, јер не 
мо жеш ти без 1.500 ди на ра оти ћи у Срем ску Ми тро ви цу на пре глед, ис ти чу 
Ши ђа ни

Ми ни стар ство здра вља 
омо гу ћи ло је уво ђе ње 
ин те гри са ног здрав-

стве ног ин фор ма ци о ног си сте-
ма ИЗИС у до мо ве здра вља, 
ко ји пред ста вља под ло гу за 
бо љи рад са па ци јен ти ма, 
бо ље пра ће ње њи хо вог здра-
вља, и бо љи увид у ко ри шће-
ње сред ста ва здрав стве ног 
оси гу ра ња. Си стем је ве о ма 

тран спа рен тан, па ци јен ти ће 
мо ћи да пу тем ин тер не та 
оства ре увид у свој здрав стве-
ни кар тон, да пра те за ка зи ва-
ње пре гле да. Уво ди се елек-
трон ски ре цепт и елек трон ски 
упут, са исто вре ме ним за ка зи-
ва њем пре гле да, ма да ће и 
да ље по сто ја ти и упу ти без 
за ка зи ва ња. Хро нич ни бо ле-
сни ци ви ше не ће мо ра ти да 

до ла зе по сво ју ре дов ну те ра-
пи ју код ле ка ра, већ ће ле ко ве 
мо ћи да по ди жу ди рект но на 
шал те ру апо те ка. Та ко ђе, сви 
на ла зи па ци је на та, од основ-
них до ренд ген ских сни ма ка, 
маг нет них ре зо нан ци и ске не-
ра, би ће до ступ ни би ло ком 
ле ка ру са те ри то ри је Ср би је 
кроз овај си стем, та ко да где 
год се игром слу ча ја бу де те 

на шли као па ци јент, по да ци о 
ва ма би ће у пот пу но сти 
до ступ ни ле ка ру ко ји ће вас 
пре гле да ти. Ово су све пред-
но сти си сте ма ИЗИС, али сва-
ка ко да ће би ти по треб но вре-
ме да ком пле тан си стем за жи-
ви.

Ис тра жи ва ли смо да ли су 
ле ка ри оп ште прак се у шид ској 
оп шти ни већ по че ли да за ка зу-

Дом здра вља у Ши ду 

Љу ба Ђу кић Ра до слав По по вић Жељ ко Ку са ло Бран ко Ста нић 
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ју па ци јен ти ма спе ци ја ли стич-
ке пре гле де на овај на чин. Из 
шид ског До ма здра вља по ру чу-
ју да их ова но ви нама уско ро 
оче ку је. 

- У на шем До му здра вља 
уско ро би тре ба ло да поч не 
при ме на ИЗИС си сте ма ко ја ће 
олак ша ти па ци јен ти ма. Па ци-
јен ти ма ће иза бра ни ле кар 
мо ћи да за ка же пре глед код 
спе ци ја ли сте, ка ко они не би 
мо ра ли ићи у Ми тро ви цу да 
за ка зу ју. Та ко ђе, ка да се у пот-
пу но сти раз ви је овај си стем, 
па ци јен ти ће мо ћи и са ми, пре-
ко ин тер не та да за ка зу ју сво је 
пре гле де – ис та као је др Кр сто 
Ку реш, ди рек тор До ма здра-
вља Шид. 

За са да, док је при ме на овог 
си сте ма у припреми, Ши ђа ни 
ука зу ју на про блем што за сва-
ки спе ци ја ли стич ки пре глед 
мо ра ју у Срем ску Ми тро ви цу. 
Са дру ге стра не па ци јен ти 
ма хом ис ти чу да не че ка ју ду го 
на пре глед код свог иза бра ног 
ле ка ра оп ште прак се. 

Ши ђан ка Љу ба Ђу кић ка же 
да не ма про бле ма са гу жвом и 
че ка њем у шид ском До му здра-
вља.

- Идем по ре дов ну те ра пи ју 
код свог док то ра и то бу де без 
про бле ма, за то што имам за ка-
за но ка да да до ђем. Ре дов но 
се снаб де вам ле ко ви ма у град-
ској апо те ци. Је ди но што идем 
код ин тер ни сте на пре глед због 
про бле ма са ви со ким при ти-
ском, јед ном го ди шње, за са да 
је та ко, ме ни је до вољ но - ка же 
Љу ба Ђу кић. 

Ра до слав По по вић ре као је 

да је за до во љан сво јим иза-
бра ним ле ка ром, код ко јег се 
гу жве не пра ве. 

- За до во љан сам ка ко ра ди 
мо ја иза бра на док то ри ца. Код 
ње се за ка зу је и не че ка се 
ду го. А нај го ре је кад љу ди до ђу 
па че ка ју, док се ула зи пре ко 
ре да. Код мо је док то ри це се 
пре да ју књи жи це, и ка ко је ко 
пре дао та ко и ула зи, не че ка се 
ду же од пет ми ну та. То је скроз 
у ре ду и са тим се сла жем. Спе-
ци ја ли сти не до ла зе. Ра ни је је 
то би ло ја ко до бро, ка да су 
до ла зи ли у Дом здра вља ле ка-
ри спе ци ја ли сти из Ми тро ви це, 
јер има бо ле сни ка ко ји не ма ју 
но в ца за пут до Ми тро ви це. 
Ме не сва ки од ла зак у Срем ску 
Ми тро ви цу на пре глед ко шта – 
ис при чао је По по вић. 

Жељ ко Ку са ло до да је да се у 
су шти ни не че ка ду го на пре-
глед ле ка ра оп ште прак се, а 
све за ви си и од иза бра ног док-
то ра.  

– До ста нам оте жа ва и ко шта 
нас то што мо ра мо ићи у 
Ми тро ви цу код спе ци ја ли сте. 
Сад они у Шид не до ла зе. 
Ра ни је, док су до ла зи ли, би ло 
је лак ше, јер не мо жеш ти без 
1.500 ди на ра оти ћи у Срем ску 
Ми тро ви цу на пре глед – ис ти че 
Ку са ло. 

Још те же је љу ди ма ко ји не 
жи ве у Ши ду не го у окол ним 
се ли ма. Пр во пла те пут да 
до ђу у Шид, по том пут од Ши да 
до Ми тро ви це, што ни је ни ма-
ло јед но став но, ни јеф ти но. 
Је дан од та квих је и Бран ко 
Ста нић. 

- Ја сам из Ада ше ва ца, за 

Ми тро ви цу кад идем на пре-
глед, ко шта ме 4.000 ди на ра. 
Пр во до ђем до Ши да па из 
Ши да за Ми тро ви цу, на зад у 
Шид, па у Ада шев це. Не згод на 
си ту а ци је је што мо рам да пла-
ћам так си, а за ауто бус тре ба и 
ви ше па ра - до да је Бран ко Ста-
нић. 

Ме штан ка Љу би ца Ни ко лић 
сма тра да за сва ку сит ни цу, 
ко ја се ти че здрав стве ног пре-
гле да мо ра ићи у Срем ску 
Ми тро ви цу. 

- Ја ко је у Ши ду стра шно што 
се ти че че ка ња, ја идем на пре-
гле де у Бе о град, има ла сам 
мо жда ни удар и све кон тро ле 
оба вљам та мо. Ов де код нас је 
као у се лу. Мно го лак ше је би ло 
кад је ов де до ла зио ле кар спе-
ци ја ли ста. За сва ку сит ни цу 
са да тре ба ићи у Ми тро ви цу - 
сма тра Љу би ца Ни ко лић, а 
Ја ња Бо ро је вић ис ти че да је 
осо бље по ред све га и ја ко 
не љу ба зно. 

- То се ме ни ни шта не сви ђа. 
Ја сам ра ди ла у бол ни ци у ино-
стран ству и све сна сам да ов де 
ни кад не мо же би ти као та мо, 
али ја кад до ђем на шал тер да 
за ка жем они бу ду вр ло не љу-
ба зни. Не мам ре чи. То ка жу и 
сви ко ји су ов де жи ве и од ла зе 
на пре гле де у шид ски Дом 
здра вља – крат ко је про ко мен-
та ри са ла Ја ња Бо ро је вић, као 
и Дра ган Ма ној ло вић ко ји је 
до дао да од ла зак у Ми тро ви цу 
код ле ка ра ко шта, ко не ма ауто 
мо ра пла ти ти так си, а све је 
ску по. 

С. Ста не тић 
Фо то: Н. Узу ров

Ди рек тор До ма здра вља
др Кр сто Ку реш

Љу би ца Ни ко лић Ја ња Бо ро је вић Дра ган Ма ној ло вић 

При ме ном ИЗИС си сте ма па ци јен ти
ма ће иза бра ни ле кар мо ћи да за ка же 
пре глед код спе ци ја ли сте, ка ко они не 
би мо ра ли ићи у Ми тро ви цу да за ка зу
ју. Та ко ђе, ка да се у пот пу но сти раз ви је 
овај си стем, па ци јен ти ће мо ћи и са ми, 
пре ко ин тер не та да за ка зу ју сво је пре
гле де – ис та као је др Кр сто Ку реш, 
ди рек тор До ма здра вља Шид

РУ МА НА ГРА ЂУ ЈЕ

На гра де за
нај бо ље 
ученике

Нај бо љи уче ни ци рум ских 
основ них и сред њих шко ла, 
њих 111, до би ли су од рум-
ске оп шти не, као при зна ње 
за свој труд и рад, нов ча ну 
на гра ду у ви си ни од 5.000 
ди на ра. На гра де нај у спе-
шни ји ма су до де ље не на 
све ча но сти у Кул тур ном 
цен тру ко ја је одр жа на 28. 
ју на, а уру чи ла их је Ма ри ја 
Стој че вић, за ме ни ца пред-
сед ни ка рум ске оп шти не, 
ко ја је из ра зи ла за до вољ-
ство што ће баш она нај бо-
љим уче ни ци ма уру чи ти 
на гра де. 

- Нов ча не на гра де и 
за хвал ни це су до би ли 
ву ков ци из основ них и сред-
њих шко ла, као и уче ни ци 
ко ји су за у зе ли не ка од пр ва 
три ме ста на ре пу блич ким 
так ми че њи ма. На ста ви ће мо 
са афир ма тив ном по ли ти-
ком пре ма нај бо љим уче ни-
ци ма и да ље ће мо вред но-
ва ти њи хов успех - ре кла је 
тим по во дом Ма ри ја Стој че-
вић.

Јед на од тих 111 нај у спе-
шни јих је и Ми ли ца Ву јић, 
ђак ге не ра ци је у град ској 
Основ ној шко ли „Ду шан 
Јер ко вић“ и до бит ни ца Све-
то сав ске по ве ље. Ми ли ца 
ни је кри ла за до вољ ство 
што је њен труд при ме ћен и 
на гра ђен.

- Ве ли ки је успех је би ти 
ме ђу нај бо љим ђа ци ма у 
сво јој оп шти ни. За хвал на 
сам рум ској оп шти ни и ово 
је је дан ма ли под стрек да и 
у Гим на зи ји на ста вим са 
ус пе си ма. Пу но тру да сам 
уло жи ла у сво је до са да шње 
обра зо ва ње, уче ство ва ла 
сам на мно гим так ми че њи-
ма и за и ста сам по но сна - 
ре кла је Ми ли ца.

Све ти слав Да мјан чук, 
шеф Оде ље ња за дру штве-
не де лат но сти је по же лео 
бу ду ћим сред њо школ ци ма 
и бру цо ши ма пу но успе ха у 
да љем шко ло ва њу.

С. Џ.
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НИКИТА МИЛИВОЈЕВИЋ, ДИРЕКТОР ШЕКСПИР ФЕСТИВАЛА У ЧОРТАНОВЦИМА

Шекспир међу Сремцима

Овогодишњи, трећи по реду 
Шекспир фестивал, који је 
одржан од 29. јуна до 6. јула у 

прелепом амбијенту Виле Станковић 
у Чортановцима на Дунаву, отворен 
је писмом Питера Брука, једног од 
најзначајнијих редитеља 20. века. 
Тим поводом преносимо део 
интервјуа, који је директор и оснивач 
Шекспир фестивала, редитељ Никита 
Миливојевић дао за Данас новинарки 
Александри Ћук. 

Били сте веома амбициозни 
верујући да ће у години Шекспира 
буџет за фестивал који је посвећен 
највећем барду у част бити већи. 
На репертоару је било прво осам 
представа, а сада има четири 
укључујући и “Перикла”, који је 
изведен прошле године. Ви сте 
хтели да режирате “Буру”. Зашто? 
Да ли је то комад који према вашој 
оцени најбоље осликава како ви 
често кажете нашу “нестварну 
стварност”?

- Мене је код Перикла, и уопште 
код тих неколико последњих 
Шекспирових дела, привукла 
одређена бајковитост, невероватност 
догађаја у тој нестварној стварности. 
Претпостављамо да је Бура 
последњи Шекспиров комад, и врло 
је занимљиво да нам на крају живота 
он прича једну наизглед бајковиту 
причу (мада у њој и даље 
препознајете све његове омиљене 
теме, само што их не прича више на 
начин Тит Андроника или Макбета)... 
У Бури је могуће препознати и 
учитати најразличитије садржаје - од 

романтичних, метафизичких, 
аутобиографских, филозофских до 
политичких... али она је за мене у 
овом тренутку понајвише некаква 
гротескна трагедија. У њој на неки 
чудан начин могу да видим и Бекета 
и Јонеска заједно... Оно је 
истовремено и прича о поразу 
интелекта и спектакуларном тријумфу 
људске глупости. Све су то некакви 
разлози због којих ми се чинило да 
би управо Бура могла да буде 
овогодишња продукција Шекспир 
фестивала. И да не заборавим - 
једна од најлепших реченица, и 
вероватно међу неколико највише 
цитираних, налази се управо у 
Шекспировој Бури: “Ми смо грађа од 
које се праве снови, и наш мали 
живот нам је сном заокружен”.

Шта је публици све ускраћено а 
могли су да виде на овогодишњем 
Шекспир фестивалу да су 
политичари били спремни да 
издвоје више новца за ову 
манифестацију?

- Пре свега жао ми је да нећемо 
видети изванредну представу 
Млетачки трговац из Израела. Затим 
врло занимљиво виђење Отела из 
Москве, где све ликове играју 
мушкарци управо као у Шекспирове 
време. Постојала је идеја да поред 
представе Два витеза из Вероне’ од 
Глоб театра посудимо и један 
хепенинг који су они осмислили. Ради 
се наиме о томе да су дуж Темзе 
поставили 37 великих монитора на 
којима гледате 37 кратких филмова 
снимљених на местима где је 

Шекспир сместио радњу својих 
комада. Најпознатији енглески глумци 
говоре по један монолог из сваког 
појединачног Шекспировог комада у 
аутентичном амбијенту, рецимо у 
Венецији, испред пирамида, или на 
Акропољу. Планирали смо да 
неколико таквих великих монитора 
поставимо дуж Кнез Михаилове, 
затим у Новом Саду, Инђији и у 
самом простору играња представа, у 
Вили Станковић.

Према Шекспировим делима 
снимљено је много филмова. Који 
су вам омиљени и зашто? Да ли 
сте гледајући их дошли до неких 
занимљивих запажања спрам 
потенцијала самог филма као 
медија и да ли сте можда маштали 
да и сами режирате филм према 
неком Шекспировом делу?

- Поред тога што је највише играни 
драмски писац свих времена Шекспир 
је и највише филмован, више од 900 
филмова је снимљено по његовим 
делима. Веома волим нека тумачења 
Орсона Велса, рецимо Магбета... 
такође Куросавин Крвави престо. 
Веома ми се допала и верзија Ромеа 
и Јулије из 1996. са Леонардом ди 
Каприом... Што се тиче неког личног 
редитељског изазова нисам никад 
размишљао о филму по неком 
комаду Шекспира, вероватно јер ми 
се то некако у старту чини немогуће, 
али мислим да би било врло 
занимљиво екранизовати управо 
Магбета, и некако ми је јасно зашто 
има највише екранизација баш овог 
комада.
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Казали сте да је вама битно да 
представа буде животно 
ангажована. Смета ли вам кад се 
позориште, комад или аутор, 
одреде као друштвено ангажовани 
и како уопште оцењујете представе 
те врсте код нас и у региону?

- Рекао сам то мислећи пре свега 
на некакву врло специфичну моду 
последњих година некакве 
документарне ангажованости, јер 
свака мода, увек подразумева нешто 
једнодимензионално у начину 
размишљања. У највећем броју 
случајева дешава се да кад кажемо 
да је нешто савремено или да је 
представа друштвено ангажована, то 
увек испадне помало да је представа 
на нивоу новинских наслова. Мислим 
да кад је нешто животно ангажовано 
то је један много шири и захтевнији, 
универзалнији оквир, онај који 
проналазите управо код Шекспира.

Похлепа је честа тема 
Шекспирових дела. У једном 
интервјуу рекли сте да има похлепе 
и у питању “ко је крив”? Да ли 
бисте то појаснили и примећујете 
ли неки шаблон у томе како се у 
овдашњој јавности питање кривице 
проблематизује? Колико је за једно 
друштво важно како се односи 
према овом деликатном проблему?

- Као што сам већ рекао тренутно 
радим Мајку Храброст у Солуну и, 
размишљајући о томе како га данас 
читати, учинило ми се да је Брехтов 
комад нешто као античка трагедија. 
Мислим да у првом плану овог пута 
више није тема бесмисленост рата, 
већ пре свега похлепа. За мене је то 
једна од највећих тема света у којем 
данас живимо. Готово све се дешава 
због похлепе. Због малих, себичних, 
личних интереса, губимо велике, 
много вредније ствари. Мајка 
храброст губи своју децу.

Годину Шекспира прославља цео 
свет на различите начине, па ето, 
њему у част је направљена и видео 
игра за децу према комаду Сан 
летње ноћи?

- Верујем да би и Шекспир био 
веома изненађен кад би био у 
могућности да види сву маштовитост 
којом се широм света слави његово 
дело. Нажалост поменуту видео 
игрицу још нисам имао прилику да 
видим, као идеја звучи ми 
занимљиво.

Да имате прилику да упознате 
Шекспира о чему бисте с њим 
најрађе причали и да ли постоји 
нешто много важно што бисте 
волели сада да га питате?

- Толико има ствари из Шекспировог 
живота које су остале нејасне, 
магловите... о којима ништа не знамо 
већ само нагађамо, да бих могао лако 
да замислим један заиста дуг 
разговор на различите теме.

Из ло жба умет нич ких фо то гра фи ја ко ја 
но си на зив „Пу то ва ња три објек ти ва“ 
отво ре на је 30. ју на у За ви чај ном му-

зе ју у Ру ми, а сви за ин те ре со ва ни је мо гу 
по гле да ти до 25. ју ла.

„Пу то ва ње три објек ти ва“ је из ло жба 
сли ка и пу ту ју ћи фо то граф ски про је кат 
три ауто ра: То ми сла ва Пе тер не ка, Иго ра 
Ман ди ћа и Го ра на Ку ку ћа. Реч је о 66 из-
ло же них фо то гра фи ја ко је су на ста ле на 
њи хо вим пу то ва њи ма и из раз су раз ли чи-
тих, ори ги нал них и лич них стил ских опре-
де ље ња. 

- Иде ја про јек та је же ља да се пре ва зи ђе 
еви дент на цен тра ли за ци ја умет нич ких де-
ша ва ња. Ве ћи на кул тур них ма ни фе ста ци ја 
се одр жа ва по ве ли ким гра до ви ма, Бе о гра-
ду, Но вом Са ду, па се по ста вља пи та ње за-
што су ма ле сре ди не за по ста вље не. За то 
је на ша на ме ра да кул тур но ожи ви мо ма ња 
ме ста у Ср би ји, кроз ова кве из ло жбе, али и 
дру же ње и раз го во ре ка ко би пу бли ка бо-

ље упо зна ла фо то граф ски ме диј - ре као је 
нај ста ри ји ме ђу њи ма То ми слав Пе тер нек.

О сво јим фо то гра фи ја ма Игор Ман дић 
ка же: 

- То су фо то гра фи ја са раз ли чи тих пу-
то ва ња и раз ли чи тих де ло ва све та, а за-
јед нич ко им је ин си сти ра ње на кон тра сту. 
Ја сам оп чи њен кон тра стом, и по ку ша вам 
да га ухва тим на ви ше ни воа. Упра во за то 
укла њам бо ју и ра дим цр но-бе ле фо то гра-
фи је, јер је ту кон траст још на гла ше ни ји. 
Од ре ђе ним фо то гра фи ја ма ви ше од го ва-
ра бо ја, не ки ма цр но - бе ла, све је то са мо 
алат, али ја ви ше во лим цр но - бе ле фо то-
гра фи је - ка же Игор Ман дић.

Ди рек тор ка За ви чај ног му зе ја Сне жа на 
Јан ко вић је ре кла да овом из ло жбом зва-
нич но за по чи ње Рум ско кул тур но ле то ко је 
ће за јед нич ки ор га ни зо ва ти За ви чај ни му-
зеј, Град ска би бли о те ка „Ата на си је Стој ко-
вић“ и Кул тур ни цен тар.

С. Џ.

ЗА ВИ ЧАЈ НИ МУ ЗЕЈ РУ МА

Пу то ва ња три објек ти ва

Отва ра ње из ло жбе фо то гра фи ја

ИЗ ЛО ЖБА У МУ ЗЕ ЈУ СРЕ МА

Кре а тив ни ха ос

У Му зе ју Сре ма је про шлог пет ка, 1. ју ла 
отво ре на пе та са мо стал на из ло жба сли ка 
Да ни це Ве се ли но вић у окви ру ци клу са 
„Кре а тив ни ха ос“, на ко јој су из ло же ни 
ње ни аква ре ли.

Ве се ли но ви ће ва је ро ђе на у Лип нич ком 
Шо ру, а ди пло ми ра ла је на Ака де ми ји 
ле пих умет но сти у Бе о гра ду, од сек – сли-
кар ство. Ње не до са да шње са мо стал не 
зло жбе одр жа не су у Га ле ри ји Ми на Ка ра-
џић у Ло зни ци, Га ле ри ји Шко ле при ме ње-
них умет но сти, за тим у СКЦ – Бе о град, 
„Срећ на га ле ри ја“ и у сту ди ју Шунд у Бе о-
гра ду. 

А. Ћ.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Пу ти но ви Ноћ ни 
ву ко ви у Сре му

У не де љу, 3. ју ла су чла но ви нај ве ће бај-
кер ске гру па из Ру си је „Ноћ ни ву ко ви“, у 
окви ру сво је тур не је „Сло вен ски свет“, у 
Срем ској Ми тро ви ци на пла тоу ис пред 
згра де Му зе ја Сре ма, по ста ви ли спо мен 
пло чу и за са ди ли др во ли пе као сим бол 
Сло ве на. Циљ тур не је је, пре ма ре чи ма 
ор га ни за то ра, ја ча ње од но са из ме ђу Ру си је 
и оста лих сло вен ских зе ма ља. Ова бај кер-
ска гру па бро ји око 5.000 чла но ва и по зна та 
је по дру же њу са Вла ди ми ром Пу ти ном. 
Тра са „Сло вен ског све та“ про ла зи кроз 
Ру си ју, Бе ло ру си ју, Укра ји ну, Пољ ску, 
Че шку, Бу гар ску, Сло вач ку, Сло ве ни ју, Цр ну 
Го ру, Ма ке до ни ју и Ср би ју. А. Ћ.
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Оп штин ско ве ће Оп шти не Пе ћин ци је на 
сед ни ци одр жа ној 29. ју на, на пред лог 
за ме ни ка пред сед ни це Оп шти не Зо ра на 

Вој ки ћа, усво ји ло за кљу чак о до де ли нов ча не на-
гра де стрел ци ма на про тив град ним ста ни ца ма у 
пе ћи нач кој оп шти ни. На осно ву овог за кључ ка, 
ло кал на са мо у пра ва ће сва ког стрел ца на гра ди-
ти са 36.000 ди на ра.

Обра зла жу ћи од лу ку Вој кић је на гла сио да 
стрел ци на про тив град ним ста ни ца ма оба вља-

ју од го во ран по сао за ми ни мал ну на док на ду од 
4.000 ди на ра ме сеч но.

- Оп шти на Пе ћин ци већ не ко ли ко прет ход них 
го ди на до дат но на гра ђу је про тив град не стрел це, 
ко ји од го вор ним ра дом и бла го вре ме ним де ло-
ва њем успе ва ју да за шти те усе ве и имо ви ну гра-
ђа на пе ћи нач ке оп шти не од ште те ко ју би мо гао 
да про у зро ку је град. За хва љу ју ћи од лу ци ко ју су 
да нас до не ли већ ни ци, та ко ће би ти и ове го ди не 
– из ја вио је Вој кић.

ИЗ РА ДА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА

По 36.000 динара за
про тив град не стрел це

Сед ни ца Оп штин ског ве ћа

ДНЕВ НИ БО РА ВАК
У СУ БО ТИ ШТУ

На из лет у 
Но ви Сад

За ко ри сни ке Днев ног бо рав-
ка у Су бо ти шту кра јем ју на је 
ор га ни зо ва на по се та Но вом 
Са ду и из лет на Ири шки ве нац. 
Шти ће ни ци Днев ног бо рав ка су 
са сво јим вас пи та чи ма и аси-
стен ти ма том при ли ком об и-
шли но во сад ски Ди но парк, где 
су ак тив но уче ство ва ли у ра ди-
о ни ца ма ко је су та мо би ле 
ор га ни зо ва не.

Про је кат Днев ни бо ра вак за 
де цу и омла ди ну са смет ња ма 
у раз во ју фи нан си ра ло кал на 
са мо у пра ва у Пе ћин ци ма, а 
пру жа лац услу ге на овом про-
јек ту је Цен тар за со ци јал ни 
рад Пе ћин ци, чи ја се ди рек тор-
ка Би ља на Јо ви чић, та ко ђе 
при дру жи ла из лет ни ци ма.

АША ЊА

Гибаницијада
Про те клог ви кен да у Аша-

њи је одр жа на осма по ре ду 
Ги ба ни ци ја да, у ор га ни за ци ји 
Аген ци је за раз вој оп шти не Пе-
ћин ци и Ме сне за јед ни це Аша-
ња, а под по кро ви тељ ством 
пе ћи нач ке ло кал не са мо у-
пра ве. Иако је ма ни фе ста ци-
ја за ми шље на као тро днев на, 
цен трал ни до га ђај Ги ба ни ци-
ја де – так ми че ње за нај бо љу 
ги ба ни цу, пр во бит но за ка за но 
за 3. јул, мо ра ло је би ти од ло-
же но због Да на жа ло сти ко ји је 
про гла си ла По кра јин ска вла да 
због тра ге ди је у Жи ти шту. Цен-
трал ни до га ђај је по ме рен за 
не де љу, 10. јул, ка да ће сви по-
се ти о ци Ги ба ни ци ја де, уз бо гат 
кул тур но-умет нич ки про грам, 
има ти при ли ку да са зна ју, али 
и про ба ју ко спре ма нај бо љу 
ги ба ни цу. 

Пр ва два да на ма ни фе ста-
ци је су про те кла у зна ку спорт-
ских до га ђа ја и кул тур но - за-
бав ног про гра ма. На тур ни ру 
у ма лом фуд ба лу, одр жа ном 1. 
ју ла, на сту пи ло је 10 ти мо ва, а 
нај бо ља је би ла до ма ћа еки-
па. Тур нир у ба ске ту одр жан је 
2. ју ла, а у кон ку рен ци ји осам 
еки па нај бо ља је би ла еки па 
са ста вље на од игра ча из Ши-
ма но ва ца, Ин ђи је, Ста ре Па зо-
ве и Но вих Ба но ва ца.

У окви ру су бот њег кул тур но 
- за бав ног про гра ма бли зу 400 
по се ти ла ца има ло је при ли-
ку да ужи ва у на сту пи ма Дру-
шта ва за не го ва ње на род не 
тра ди ци је „Ку пи ник“ и „Пе ћин-
ци“, КУД „Ми ло је Бе љи нац“ из 
Ске ле, Удру же ња „Сви тац“ из 
Де ча, „По зо ри шта мла дих ама-
те ра“ из Пе ћи на ца и ХКПД „То-
ми слав“ из Го лу би на ца са во-
кал ном со лист ки њом Ири ном 
Ар се ни је вић.

Пе де сет дво је нај у спе шни-
јих осно ва ца и сред њо-
шко ла ца оп шти не Пе ћин-

ци, ко ји су де сет да на про ве ли 
у Хер цег Но вом на на град ном 
ле то ва њу, вра ти ли су се ку ћи 
2. ју ла у ра ним ју тар њим ча-
со ви ма. На град но ле то ва ње у 
ор га ни за ци ји Спорт ског са ве за 
„Раз вој спор то ва“, ко је је фи-
нан си ра ла пе ћи нач ка ло кал на 
са мо у пра ва, по ло ви на на гра ђе-
них је осво ји ла успе хом у уче-
њу, док је дру га по ло ви на на-
гра ђе на за по стиг ну те спорт ске 
ре зул та те.

По ред оп ште оце не да су се 
од лич но про ве ли и од мо ри ли, 
уче ни ци су нам по ве ри ли да су 
по себ но по но сни на чи ње ни-
цу да су ле то ва ње за слу жи ли 
вред ним ра дом.

- Би ло је су пер и вре ме нас је 
од лич но по слу жи ло. Ово је пр-
ви пут да сам ишла на мо ре и 
зна чи ло ми је да све то ви дим 
и осе тим, а то што је од ла зак 
на мо ре био на гра да за труд ко-
ји сам уло жи ла, би ће ми са мо 
под стрек да и на ред не го ди не 
вред но учим ка ко бих по но ви ла 
овај успех – ре кла нам је Ни ко-
ли на Одо ба шић из Ку пи но ва, 
ко ја је на гра ђе на и за успех у 

шко ли и за спорт ске ре зул та те.
И Ла на Ђо кић из Ога ра, ко ја 

је на град но ле то ва ње осво ји-
ла мар љи вим уче њем, би ла је 
пре пу на по зи тив них ути са ка.

- Би ло нам је пре див но. Вре-
ме је би ло од лич но и дру штво 
је би ло од лич но, а би ли смо 
по но сни што смо ово ле то ва ње 
за слу жи ли сво јим ра дом – ре-
кла нам је Ла на.

Пред сед ник „Раз во ја спор то-
ва“ Си ни ша Ђо кић, ко ји је био 
во ђа пу та, из ра зио је за до вољ-
ство што је ле то ва ње про те кло 
без ве ћих про бле ма и што су се 
де ца без бед но вра ти ла ку ћи. 
Он је на ја вио да ће се про грам 
на гра ђи ва ња нај у спе шни јих 
уче ни ка бес плат ним ле то ва-
њем на ста ви ти за хва љу ју ћи по-
др шци Оп шти не Пе ћин ци.

ПО ВРА ТАК УЧЕНИКА СА БЕС ПЛАТ НОГ ЛЕ ТО ВА ЊА

Ле то ва ње за слу жи ли 
мар љи вим ра дом

По вра так Пе ћин ча на из Хер цег Но вог
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ДРУ ШТВО ЗА НЕ ГО ВА ЊЕ
НА РОД НЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ

Ви дов дан ски 
кон церт

Дру штво за не го ва ње на род не тра ди-
ци је „Пе ћин ци“, нај ста ри је фол клор но 
дру штво у пе ћи нач кој оп шти ни, одр жа ло 
је 28. ју на тра ди ци о нал ни Ви дов дан ски 
кон церт, на ко јем се 120 чла но ва Дру-
штва, у прат њи на род ног ор ке стра са-
ста вље ног од де сет вр сних му зи ча ра, 
пред ста ви ло са 11 ко ре о гра фи ја у из во-
ђе њу сва че ти ри ан сам бла – шко ла фол-
кло ра, при прем ни ан самбл, пр ви ан самбл 
и ве те ра ни. На лет њој по зор ни ци ис пред 
пе ћи нач ког Кул тур ног цен тра, око 400 
гле да ла ца има ло је при ли ку да ужи ва у 
вла шким игра ма, игра ма из Ужи ца, Цр не 
Тра ве, Пи ро та, Пчи ња, Ле сков ца, Ни ша, 
око ли не Бе о гра да, Гњи ла на и у „Вр тло гу“ 
Де ја на Пе тро ви ћа.

Тех нич ку по др шку је, као и увек, обез бе-
дио пе ћи нач ки Кул тур ни цен тар, по кро ви-
тељ кон цер та је би ла Оп шти на Пе ћин ци, а 
кон цер ту је при су ство вао и за ме ник пред-
сед ни це Оп шти не Пе ћин ци Зо ран Вој кић, 
ко ји је том при ли ком из ја вио да ово Дру-
штво на нај бо љи на чин не гу је тра ди ци ју 
не са мо свог кра ја, већ це ле Ср би је и да 
ће због то га увек има ти по др шку ло кал не 
са мо у пра ве.

Пред сед ник Дру штва за не го ва ње на-
род не тра ди ци је „Пе ћин ци“ Ми лан Ви-
шњев ча нин ка же да је по себ но по но сан 
на чи ње ни цу да је Дру штво пр ви пут од 
осни ва ња са мо стал но ор га ни зо ва ло це-
ло ве чер њи про грам.

- То по ка зу је да смо са зре ли као из во ђа-
чи и да смо спо соб ни да са мо стал но из не-
се мо дво ча сов ни про грам. Овај кон церт је 
по ка зао да се на ше дру штво на нај о збиљ-
ни ји на чин ба ви не го ва њем и очу ва њем 
на ше тра ди ци је, по ста вља но ве стан дар-
де у фол клор ном ама те ри зму и те жи ка 
то ме да сва ки сле де ћи на ступ учи ни ква-
ли тет ни јим, бо га ти јим и ин те ре сант ни јим 
пу бли ци, а да исто вре ме но са чу ва су шти-
ну срп ског фол кло ра, тра ди ци је и оби ча-
ја – из ја вио је Ви шњев ча нин, ко ји се том 
при ли ком за хва лио на по др шци Оп шти ни 
Пе ћин ци, Кул тур ном цен тру и чла ни ца ма 
пе ћи нач ког „По зо ри шта мла дих ама те ра“ 
Ме ри ми Ра ди во је вић и Дра га ни Кне же вић, 
ко је су уче ство ва ле у про гра му.

Ко ре о граф и умет нич ки ру ко во ди лац 
свих ан сам ба ла Дру штва за не го ва ње на-
род не тра ди ци је „Пе ћин ци“ је Вла ди мир 
Ра до њић, члан На ци о нал ног ан сам бла 
„Ко ло“.

Бес плат ну шко лу пли ва ња за основ це 
и сред њо школ це из пе ћи нач ке оп-
шти не, а од ове го ди не и из оп шти не 

Ру ма, већ ше сту го ди ну за ре дом ор га ни зу-
ју пе ћи нач ка ло кал на са мо у пра ва, Спорт-
ски са вез „Раз вој спор то ва“ и пред у зе ће 
„Лу ки ко мерц“. Ове го ди не пр ви тре нинг 
је одр жан 2. ју ла и до по чет ка школ ске го-
ди не тре нин зи ће се одр жа ва ти утор ком, 
че тврт ком и су бо том од 19 ча со ва, а сва 
де ца за ин те ре со ва на да на у че да пли ва ју 
мо гу се при кљу чи ти шко ли пли ва ња у би-
ло ком тре нут ку при ја вом пу тем де жур ног 
те ле фо на на ба зе ни ма 063/575 023 или 
до ла ском на је дан од тре нин га.

Већ на пр вом ча су се по ја ви ло се дам-
де се так ма ли ша на, а је дан од ин струк то ра 
пли ва ња Бо ри слав Кр стић ка же да се на да 
да ће ове го ди не би ти по стиг нут но ви ре-
корд у бро ју по ла зни ка.

- Про шле го ди не смо има ли ре кор дан 
од зив, кроз шко лу је про шло 120 де ча ка 
и де вој чи ца, а њих 30 су шко лу за вр ши-
ли као пли ва чи. На да мо се да ће ове го-
ди не од зив би ти и ве ћи, а ми се тру ди мо 
да сва ке го ди не уна пре ди мо про грам, за 
шта ов де на пе ћи нач ким ба зе ни ма има мо 
аде кват не усло ве. На пр вих не ко ли ко ча-
со ва од ре ди ће мо на ком пли вач ком ни воу 
је ко ји по ла зник и у скла ду с тим де цу ће мо 
по де ли ти на не пли ва че, са ко ји ма ће мо ра-
ди ти у ма њем ба зе ну, и на пли ва че и де цу 
ко ја још увек ни су пра ви пли ва чи, али су 

већ пре ва зи шла страх од во де, са ко ји ма 
ће мо ра ди ти у ве ли ком ба зе ну – об ја снио 
је Кр стић.

Он је та ко ђе на гла сио да је пр ви час ис-
ко ри шћен и да се де ца упо зна ју са по на-
ша њем на ба зе ну, што ће им омо гу ћи ти да 
без бед но ужи ва ју у ку па њу.

- По ред то га што де цу учи мо да пли ва-
ју, учи мо их и ка ко да бу ду без бед ни у ба-
зе ну и око ње га. Учи мо их да не тр че око 
ба зе на, јер су пло чи це вла жне и кли за ве, 
па мо же до ћи до па да ња и по вре ђи ва ња. 
Та ко ђе их учи мо да у ба зен не ула зе од мах 
на кон обро ка и без над зо ра. За хва љу ју ћи 
пре вен ци ји у прет ход них пет го ди на шко ле 
пли ва ња ни смо има ли озбиљ ни јих по вре-
да – ка же Кр стић и на гла ша ва да је на у чи-
ти де цу ка ко да се по на ша ју у во ди исто то-
ли ко зна чај но као и на у чи ти их да пли ва ју.

- Не слав на је ста ти сти ка да у Ср би ји 
сва ког ле та има мо од 80 до 150 слу ча је ва 
да вље ња, због то га је пре вен тив но де ло-
ва ње из у зет но ва жно. Ро ди те љи мо ра ју да 
бу ду све сни да де цу мла ђу од 15 го ди на не 
сме ју да пу шта ју у во ду без над зо ра, по-
себ но ка да се ра ди о је зе ри ма и ре ка ма, 
где је дно не ис пи та но, а тем пе ра ту ра во-
де ва ри ра. За хва љу ју ћи на шој спа си лач-
кој слу жби, али и кон ти ну и ра ном ра ду на 
по ди за њу све сти о без бед ном по на ша њу 
у во ди и ван ње, на пе ћи нач ким ба зе ни ма 
ни ка да ни смо има ли озбиљ ни јих про бле-
ма – ре као нам је Кр стић. 

ПЕ ЋИ НАЧ КИ БА ЗЕ НИ

Шко ла пли ва ња
до краја распуста

Пр ви тре нинг је одр жан 2. ју ла и до по чет ка школ ске 
го ди не тре нин зи ће се одр жа ва ти утор ком, че тврт ком и 
су бо том од 19 ча со ва, а сва де ца за ин те ре со ва на да на у
че да пли ва ју мо гу се при кљу чи ти шко ли пли ва ња у би
ло ком тре нут ку при ја вом пу тем де жур ног те ле фо на на 
ба зе ни ма 063/575 023 или до ла ском на је дан од тре нин га

Бес плат на шко ла пли ва ња за шко лар це

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.
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Иако је про шло не пу не три го ди не од 
ка ко је ка ми он 21. ав гу ста 2013. го ди-
не уда рио у ку ћу по ро ди це Сте па но-

вић у Ири гу, на кон че га су Ири жа ни бло ки-
ра ли ма ги страл ни пут Но ви Сад - Ша бац, и 
да ље ка ми о ни про ла зе кроз глав ну ули цу 
ове срем ске ва ро ши це. Циљ тадашњег 
про те ста био је да се ука же над ле жним 
ре пу блич ким ин сти ту ци ја ма на ду го го ди-
шњи про блем са ко јим се су сре ћу нај ви ше 
они ко ји жи ве у Ули ци Иве Ло ле Ри ба ра. 
Том ири шком ули цом да но ноћ но про ла зе 
те шки те рет ња ци ко ји тре су те ме ље ку ћа, 
уче ста ле су са о бра ћај не не сре ће и ве ли ка 
фре квент ност са о бра ћа ја, ко ја до сти же 
ви кен дом и пре ко 20.000 во зи ла днев но. 
Ме ђу тим, про ме ни ле су се вла сти, али 
оби ла зни ца око Ири га још увек ни је ура ђе-
на, иако је то у не ко ли ко на вра та обе ћа ва-
но. 

Гра ђа ни се го ди на ма жа ле на оште ће не 
ку ће уз ма ги стра лу, бу ку и са о бра ћај не 
не сре ће. Де це ни ја ма раз не вла сти обе ћа-
ва ју да ће се у Ири гу ре ши ти овај про блем 
из град њом оби ла зни це и ту не ла кроз Фру-
шку го ру, али још увек од то га не ма ни шта. 
Не из бе жне гу жве, ве ли ка фре квен ци ја са о-
бра ћа ја у сва ком тре нут ку сме та ме шта ни-
ма на раз не на чи не, а на ро чи то они ма 
ко ји ма се ку ће на ла зе уз сам пут.

Ка ко об ја шња ва ју ста нов ни ци Ири га 
си ту а ци ја се по бољ ша ла од ка ко су по ста-
вље ни се ма фор и ле же ћи по ли цај ци. Са о-
бра ћај них не сре ћа је мање, али се нису 
смањиле гу жве. Ка ко је је дан од гра ђа на 
ре као за на ше но ви не, нај те же је љу ди ма 
ко ји жи ве по ред тран зит ног пу та.

- Оп шти на Ириг има у пла ну да ра ди оби-
ла зни це, али би ли смо бом бар до ва ни, 
би ло је сру ше них мо сто ва и пу те ва ко је је 
тре ба ло по пра ви ти, ко ји су при о ри тет. 
Др жа ва зна за овај про блем, и ми слим да 
ће ре ши ти то чим до ђе до не ких па ра. Ово 
ста ње још увек мо же да се под не се. Они ће 
кроз не ко вре ме на пра ви ти оби ла зни цу и 
ту нел о ко ји ма се при ча. Те шко је љу ди ма 
ко ји има ју ку ће уз иви цу пу та. Ја днев но 
из ла зим по не ко ли ко пу та на њи ву и вра-
ћам се са њи ве. Че кам да иза ђем из дво ри-
шта по 15, 20 ми ну та. Не ма мно го љу ди 

ко ји из ла зе на глав ни пут, јер зна ју си ту а ци-
ју, па че сто иза ђу на спо ред ну ули цу и за о-
би ђу глав ни пут – сма тра је дан Ири жа нин, 
не же ле ћи да му се об ја ви име. 

Ме шта ни Ми тар Ка сап ски и Ду шан Пи са-
ре вић слич но су нам ис при ча ли као и прет-
ход ни  са го вор ник. На во де да је те шко 
укљу чи ти се на глав ни пут из сво јих дво ри-
шта и да је гу жва на овој де о ни ци пу та кон-
стант на. 

- Ви ди те и са ми ко ја је фре квен ци ја са о-
бра ћа ја ов де у глав ној ули ци. Ако из ла зи те 
на ули цу по де сет ми ну та че ка те да се 
укљу чи те у са о бра ћај. Тре ба ло би и на ула-
ску у Ириг да се по ста ви се ма фор, ма да је 

лак ше од ка ко је по ста вљен у цен тру. 
Не згод но је и за де цу. Нај го ре нам је због 
ка ми о на, јер они из бе га ва ју на пла ту на 
ауто пу ту и иду сви пре ко Ири га. Ауто бу си 
мо ра ју да про ла зе, али мо же те ми сли ти 
ка ко је кад ка ми он од 20, 30 то на про ђу 
по ред ку ће. Ми се на да мо из град њи ту не ла 
и оби ла зни це, али не зна мо кад ће то би ти, 
не ма фи нан си ја – ка жу ови ме шта ни. 

Они ис ти чу да су до бро до шли и ле же ћи 
по ли цај ци ко ји су по ста вље ни на не ко ли ко 
ме ста у Ири гу, али се во за чи че сто за бо ра-
ве и ве ли ком бр зи ном их „пре ле те“. 

- Ле же ћи по ли цај ци ни су ус по ри ли са о-
бра ћај, јер је је дан ле же ћи при лич но ни зак 

У сеп тем бру 2006. го ди не у Ири гу у Ули-
ци Иве Ло ле Ри ба ра шле пер је, због ква ра 
на коч ни ца ма, скре нуо с дру ма, про ле тео 
кроз три дво ри шта и на пра вио огром ну 
ште ту. Сре ћом ни ко ни је стра дао, а та да 
су Ири жа ни огор че ни се дам да на бло ки ра-
ли овај ма ги страл ни пра вац. У ма ју 2008. 
го ди не у те шкој са о бра ћај ној не сре ћи у 
ис тој ули ци по ги ну ли су отац и син из Бач-
ке Па лан ке, ко ји су ка ми о ном уда ри ли у 

стам бе ну згра ду и про би ли у при зем ни 
стан Бран ке Ђо ка но вић. По след ња не сре-
ћа ко ја се до го ди ла би ла је у ав гу сту 2013. 
го ди не, ка да је ка ми он са пра зном по лу-
при ко ли цом, ко ји се кре тао из прав ца 
Ру ме пре ма Ири шком вен цу, скре нуо на 
су прот ну ко ло во зну тра ку, про шао кроз 
ка нал ду би не по ла ме тра, за ка чио дво ри-
шну огра ду и за у ста вио се на про зо ру 
ку ће.

Ка ми о ни уда ра ју у ку ће

(НЕ)РЕ ШИВ ПРО БЛЕМ СА О БРА ЋАЈ НИХ ГУ ЖВИ У ИРИ ГУ 

Чекајући тунела

Ка ми он се за ку цао у ку ћу по ро ди це Сте па но вић 2013. го ди не
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Пот пред сед ни ца Вла де Ср би је и ми ни-
стар ка гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и 
ин фра струк ту ре Зо ра на Ми хај ло вић кра-
јем ма ја про шле го ди не у Ири гу је из ја ви-
ла да је из град ња Фру шко гор ског ко ри до-
ра вра ће на у је дан од при о ри те та, иако то 
ни је би ло ла ко.

- Ми ће мо тај ко ри дор си гур но гра ди ти, 
јер та са о бра ћај ни ца при па да гру пи при о-
ри те та Вла де Ср би је – из ја ви ла је она 
та да, на кон са стан ка Рад не гру пе за Фру-
шко гор ски ко ри дор. 

Обе ћа ња
Вла де Ср би је

и во за чи га бу квал но пре ле те, без об зи ра 
што је 40 огра ни че ње. Ви кен дом на ро чи то 
бу де стра шно. На са мој оку ци има пе шач ки 
пре лаз и сад да оде те ни ко од во за ча вам 
не ће ста ти. Би ла би до бра оби ла зни ца, али 
зна те ви ко ја је ин ве сти ци ја про би ти ту нел 
кроз Фру шку го ру. Ла ко је обе ћа ти, тре ба 
ис пу ни ти обе ћа ње, али не мо же то са ма 
на ша Оп шти на. То мо ра за јед но да се ре ши 
са По кра ји ном. Не ма мо ми ни ре ше ну ка на-
ли за ци ју, по че ла је да се ра ди, али су ра до-
ви пре ки ну ти - ре кли су на ши са го вор ни ци 
Ми тар Ка сап ски и Ду шан Пи са ре вић. 

Де ка Или ја Ра ду ло вић при ча да се о 
из град њи ту не ла го во ри ло још 1954. го ди-
не, али да га не ма ни дан да нас.

- Ов де и не мо же би ти бо ље, то је то ли ки 
про мет са о бра ћа ја да је то стра шно. Ја сам 
за тај ту нел ко ји тре ба да се гра ди,  чуо 
пр ви пут 1954. го ди не па још ни је ура ђен. А 
мо жда ће га и би ти, ко ће зна ти. Да има мо 
ту нел или оби ла зни цу би ло би нам лак ше. 
Љу ди пре све га не па зе, он да ка жу на стра-
дао, па на стра да ћеш ако не па зиш, не при-
ла го диш бр зи ну. Ни ко не гле да, сви јур ца ју. 
Би ло нам је лак ше кад ни је би ло се ма фо ра, 
мо гло се пре ћи пре ко, ова ко и кад не ма 
ко ла, ти сто јиш и че каш да пре ђеш ули цу, 
али ле по је да их има мо – ис при чао је Ра ду-
ло вић. 

Још је дан оп ти ми ста је и ме шта нин 
Но вак Иса ко вић. Но вак је ре као да се о 
оби ла зни ци око Ири га стал но го во ри и 

да би се ње ном из град њом мно го лак ше 
са о бра ћа ло. Он сма тра да ће до ћи до 
из град ње исте, са мо је пи та ње вре ме на. 

- Ми слим да ће се ра ди ти оби ла зни ца. 
Го во ри се стал но о то ме, гра ђе вин ски ра до-
ви ће по че ти си гур но. Фре квен ци ја са о бра-
ћа ја би се том при ли ком сма њи ла. Ово је 
је дан од ве ћих про бле ма Ири га. Чак су пре 
не ко вре ме ста нов ни ци и бло ки ра ли пу те ве 
док им ни је обе ћа на та оби ла зни ца и ту нел, 
али ура ди ће се си гур но. Нај кри тич ни је 
ме сто је рас кр сни ца у цен тру, за то су ту и 
по ста ви ли се ма фор да се мо же нор мал но 
пре ћи. Ра ни је, док ни је би ло се ма фо ра, 
мо рао си да про пу стиш це лу ко ло ну во зи-
ла, сад је до бро. Про ла зи нај ви ше те рет ња-
ка и нај ве ће оп те ре ће ње пу та је упра во 
због њих, они и ки да ју ас фалт – до да је 
Но вак Иса ко вић. 

Слич но ка же и Јо ван Ко зо ба рић. Ме шта-
ни ма сме та ју гу жве и ве ли ки про мет са о-
бра ћа ја ко ји про ђе кроз Ириг у то ку да на и 
но ћу. Та ко ђе ка же, да ако су им из ло кал не 
са мо у пра ве обе ћа ли оби ла зни цу и ту нел, 
да ће та ко и би ти. 

У раз го во ру са још не ко ли ко ста нов ни ка 
ове оп шти не чу ли смо слич но. Те шко се 
укљу чу ју на гла ви пут, а на пе шач ком пре-
ла зу ве ћи на во за ча не ће да ста не.  

С. Ста не тић 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Ту као су пру гу

По ги нуо би ци кли ста
У са о бра ћај ној не сре ћи ко ја се до го ди ла 

27. ју на, око 06,30 ча со ва у Ста рој Па зо ви, 
жи вот је из гу био 29-го ди шњи би ци кли ста. 
Уви ђај на ли цу ме ста је из вр шио за ме ник 
основ ног јав ног ту жи о ца у Ста рој Па зо ви, у 

при су ству по ли ци је. До не сре ће је до шло 
ка да је би ци кли сту су сти гао и уда рио пут-
нич ки ауто мо бил мар ке „голф“. По на ло гу 
над ле жног ту жи о ца, во за чу је од ре ђе но 
за др жа ва ње до 48 ча со ва.

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци су, по на ло-
гу над ле жног ту жи о ца, од ре ди ли за др жа-
ва ње до 48 ча со ва за Д. В. (64), због по сто-
ја ња осно ва сум ње да је из вр шио кри вич но 
де ло на си ље у по ро ди ци. Он се те ре ти да 

је на кон сва ђе, фи зич ки на пао су пру гу и 
на нео јој те ле сне по вре де, кон ста то ва не у 
срем ско ми тро вач кој бол ни ци. Осум њи че ни 
ће у за кон ском ро ку,  уз кри вич ну при ја ву, 
би ти до ве ден на са слу ша ње у Основ но јав-
но ту жи ла штво у Срем ској Ми тро ви ци.

Због по сто ја ња осно ва сум ње да је из вр-
шио кри вич но де ло те шко уби ство, при пад-
ни ци По ли циј ске упра ве у Срем ској Ми тро-
ви ци су, по овла шће њу над ле жног ту жи о ца, 
од ре ди ли за др жа ва ње до 48 ча со ва за Д. Р. 
(43). Он се те ре ти да је 2. ју ла, на кон сва ђе, 
у по ро дич ној ку ћи но жем усмр тио 66-го ди-
шња ка, а 64-го ди шњој же ни на нео те ле сне 

по вре де, кон ста то ва не у срем ско ми тро вач-
ком Ме ди цин ском цен тру. Уви ђај на ли цу 
ме ста је из вр шио за ме ник ви шег јав ног 
ту жи о ца у Срем ској Ми тро ви ци и над ле жни 
по ли циј ски слу жбе ни ци. Осум њи че ни ће у 
за кон ском ро ку, уз кри вич ну при ја ву би ти 
до ве ден на са слу ша ње у Ви ше јав но ту жи-
ла штво у Срем ској Ми тро ви ци.

Осум њи чен за уби ство

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва 
Ре пу бли ке Ср би је 1. ју ла до 1. но вем бра 
2016. го ди не спро во ди ак ци ју ле га ли за ци-
је оруж ја. Вла сни ци оруж ја (фи зич ка и 
прав на ли ца) мо гу да пре да ју све вр сте 
оруж ја и му ни ци је нај бли жој по ли циј ској 
упра ви, од но сно по ли циј ској ста ни ци без 
до ка зи ва ња по ре кла оруж ја и му ни ци је и 
не ће од го ва ра ти за нео вла шће но на ба-
вља ње и др жа ње оруж ја. То ком за кон ске 

ле га ли за ци је, фи зич ка и прав на ли ца мо гу 
ре ги стро ва ти оруж је за лич ну без бед ност 
(пи што љи и ре вол ве ри), ло вач ко оруж је 
(ло вач ке пу шке и ка ра би ни), спорт ско 
оруж је (ма ло ка ли бар ски пи што љи и 
ре вол ве ри, ма ло ка ли бар ске пу шке и 
ва зду шно оруж је) и кон вер ти бил но оруж је 
за ко је не по се ду ју одо бре ње Ми ни стар-
ства уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке 
Ср би је. 

Ле га ли за ци ја оруж ја

Акција Ис прав но во зи ло 

При твор због из ну де

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, у 
са рад њи са Ауто-мо то са ве зом Ср би је и 
Асо ци ја ци јом тех нич ких пре гле да во зи ла, 
од 4. до 9. ју ла 2016. го ди не, спро ве шће 
пре вен тив ну без бед но сну ак ци ју „Ис прав но 
во зи ло – без бед но во зи ло“, то ком ко је ће 
оба вља ти бес плат ну про ве ру тех нич ке 
ис прав но сти во зи ла у ци љу бла го вре ме ног 
от кла ња ња не пра вил но сти. То ком спро во-
ђе ња ак ци је, ко ја за циљ има при пре му 
во зи ла за без бед но уче шће у са о бра ћа ју и 
по ве ћа ње сте пе на ис прав но сти во зи ла на 
пу те ви ма, са о бра ћај на по ли ци ја оба вља ће 
по ја ча ну кон тро лу, по себ но на пу те ви ма и 
ули ца ма у на се ље ним ме сти ма, то ком ко је 
ће во за чи ма ука зи ва ти на зна чај ис прав но-
сти во зи ла у са о бра ћа ју. По се бан ак це нат 

би ће на уре ђа ји ма за упра вља ње и за у ста-
вља ње, уре ђа ји ма за спа ја ње вуч ног и при-
кључ ног во зи ла, пне у ма ти ка, све тло сно 
сиг нал них уре ђа ја и уре ђа ја за по гон на 
са би је ни или теч ни гас, као и по што ва ње 
пра ви ла са о бра ћа ја. У слу ча је ви ма по сто-
ја ња сум ње у тех нич ку не ис прав ност уре-
ђа ја за упра вља ње и за у ста вља ње во зи ла 
по ли ци ја ће во за че упу ћи ва ти на кон трол ни 
тех нич ки пре глед, уз оба ве зно при су ство 
по ли циј ских слу жбе ни ка на ли ни ји тех нич-
ког пре гле да. Уко ли ко се утвр де тех нич ке 
не ис прав но сти уре ђа ја за упра вља ње и 
за у ста вља ње во зи ла би ће пред у зе те ме ре, 
по осно ву За ко на о пре кр ша ји ма, уз при ме-
ну по себ них ме ра без бед но сти – ис кљу че-
ње во зи ла из са о бра ћа ја.

За јед нич ким ра дом при пад ни ка Ми ни-
стар ства уну тра шњих по сло ва у Ста рој 
Па зо ви и Ча је ти ни про на ђен је и ухап шен 
Н. Ц. (34), због по сто ја ња осно ва сум ње 
да је из вр шио кри вич на де ла  из ну да и 
про тив прав но ли ше ње сло бо де на ште ту 
24-го ди шњег мла ди ћа. Сум ња се да је Н. 
Ц. кра јем ју на, у ба шти ка фи ћа у Но вој 
Па зо ви ту као оште ће ног, си лом га уву као 
у свој ауто мо бил и од ве зао ван гра да уз 

зах тев да му вра ти не по сто је ћи дуг и прет-
ње да ће на у ди ти и ње му и чла но ви ма 
ње го ве по ро ди це, а за тим се уда љио у 
не по зна том прав цу. По вре ђе ном мла ди ћу 
ука за на је ле кар ска по моћ. На кон хап ше-
ња, осум њи че ни је уз кри вич ну при ја ву 
спро ве ден на са слу ша ње у Основ но јав но 
ту жи ла штво у Ста рој Па зо ви. Ре ше њем 
су ди је за прет ход ни по сту пак, од ре ђен му 
је при твор до 30 да на. 
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Пре не ки дан, на про пу то ва њу до 
ле пе Ру ме, за у ста вљен у ми то-
ло шкој фру шко гор ској бир ти ји 

“Рај ко вац” (има ли сми сла до да ти: у 
Ири гу), ка фа ни шем на бр за ка око 
по дне ва са ста ри јим но ви нар ским 
бра том, пен зи о нер ским при прав ни ком 
и ува же ним чла ном на шег ка ме нич ког 
кар ди о ва ску лар ног брат ства То до ром 
Бјел ки ћем из Ири га (има ли сми сла 
до да ти: но ви на ром Сремскихновина). 
Ре шен сам да ово га пу та учи ним пре-
се дан, због сти ске с вре ме ном, и да 
за о би ђем не за о би ла зног Ири жа ни на 
Сте ва на Сте ву Сте ви цу Пи ште ви ћа. 
Та ман сам био спре мам да по ђем, кад 
у жи вах ну ка фа ну ула зи сво јим по зна-
тим це ре брал ним хо дом, хра мљу ћи 
као да но гу из вла чи из гу шчи је ма сти 
ша три нач ке ило ва че, пен зи о ни са ни 
ири шки књи жни чар, уче ник слав ног 
Ми ла на Јел ки ћа, “зна ме ни ти дру-
штве ни и кул тур ни рад ник ен ци кло пе-
диј ског ти па” (Л. Вар га, Мозаикжите
љаИришких, стр. 399–402), хро ни чар 
фру шко гор ске пре сто ни це, пу бли ци-
ста и за ви чај ни исто рик, на род ни 
адво кат, тај ни пе сник, бо ем и ве се ли 
по кој ник, ири шка ин сти ту ци ја ко ја 
хо да: Сте ван Пи ште вић! Но си гла ву 
под жи лет, ка же у свом анег дот ском 
ма ни ру, по шао код бер бе ра да се 
об ри је, па свра тио у не за о би ла зни 
“Рај ко вац” да пе тлу пу сти крв, не ма ју-
ћи пој ма да су му ду хов на бра ћа у 
бир ти ји. А баш му ја тре бам! Ју трос 
ме шту цао у ми сли ма. Ка фан ска те ле-
па ти ја? И реч по реч...

“Го спо до но ви на ри, да вам Пи ште-
вић не што ка же: има две вр сте кр ма-
ча, јед не пре ва ле ва лов са на по јем и 
на ста ве да жде ру, све док не по ру ше 
и сви њац... Ја, кад сам пр ви пут пре-
ва лио ва лов са ал ко хол ним на по јем, 
ре као сам се би: Пи ште ви ћу, сви њо, 
са да је до ста! Са да си пре кар да шио! 
То при па да мла ђи ма, а ти се ле по 
отре зни, по гле дај се у огле да лу на 
шта ли чиш, до зо ви се се би и по тра жи 
не ки но ви жи вот ни обра зац; овај са 
ал ко хо лом си по тро шио. Ал ко хол 
ви ше ни је за те бе. Сте ви це Пи ште ви-
ћу, до вољ но ти је жи вот тра ги чан и 
без ова квих ка фан ских сви ња ри ја...”

И та ко је Пи ште вић, с ли цем у огле-
да лу, одр жао се би лек ци ју у че ти ри 
ока. По шту јем из бор. По ру чу јем за 
свог кар ди о ва ску лар ног бра та Т. Бјел-
ки ћа де ци ипо цр не исти не на ста кле-
ној но жи ци, а за се бе ну ла-ну ла три 
ста ре ру би но ве љу ба ви, све га. Без 
во де. Наш це ре брал ни брат и ап сти-
нент до би ја ко фе ин у шо љи. И на ста-
вља же сто ко...

“Бог је сви ма дао па ме ти ко ли ко 
тре ба, са мо лу дак ми сли да има ви ше! 
Да се раз у ме мо, ко не зна гра ни це 
свог про сти ра ња, лењ је да се ме ња 
из ну тра, пре све га из ну тра, и ко се не 
при ла го ђа ва окол но сти ма, се би и дру-
ги ма, ко ни је спре ман да се бо ри до 
кра ја, тај не зна шта је жи вот и уна-
пред је из гу бљен. Ме ни је чи тав жи вот 
био бор ба. Чо век, на пу ту до свог 
жи вот ног обра сца, мо ра да про ђе кроз 
све фа зе жи во та... па и кроз во де ну... 
а ја сам ра до знао као ма ли мај мун и 
про бао сам баш све; био сам, чак, и 
ве се ли по кој ник, оку сио сам и до зво-
ље но и за бра ње но во ће, ра дио и шта 
се сме и шта се не сме, али ни ка да из 
ло ше на ме ре и на ште ту дру гих!”

Пи ште вић је при хва тио се бе она квог 
ка кав је сте. Ме ђу тим, шта ова по шта-
па ли ца зна чи у жи вот ној прак си? Мно-
ги су се бе при хва ти ли она квим ка кви 
је су, па опет ни шта. Или још го ре. Наш 
ду хов ни брат на ста вља...

“Пр во и пр во, па зна те и са ми, мој 
жи вот ни пут је је дан од оних ко јим се 
ре ђе иде. При хва тио сам се бе она квог 
ка кав је сам, да! А је сам ин ва лид од 
ро ђе ња, ус кра ћен за мно го шта... Па, 
шта! Про ла зио сам кроз раз не му ке, и 
ис ку сио сам жи вот и са не ке дру га чи је 
стра не за раз ли ку од оних ко ји су има-
ли при ви ле ги ју да се ро де здра ви. 
Ме не је мој слу чај ин тро спек тив ним 
пу тем, стр пљи вим и муч ним са мо а на-
ли за ма, до вео до спо зна је – слу шај те 
сад ово! – да чо век пр во мо ра да при-
хва ти се бе, она квог ка кав је сте, по том 
да при хва ти свет око се бе, та ко ђе 
ка кав је сте, и он да да по тра жи соп-
стве ни обра зац, од но сно не ку вр сту 
’уну тра шњег кор ми ла ра’ ко ји ће да га 
во ди кроз жи вот. Ја сам иза брао 
до бро ту. За ре као сам се ба ба Зла ти 

– ја сам је звао мај ка Зла та – и де ди 
Сте ви, мо јим ’ро ди те љи ма’, за ре као 
сам се да ћу им се оду жи ти та ко што 
ћу би ти до бар чо век! Не умем да 
мр зим љу де. И не бих то ни ко ме пре-
по ру чио. Стр пље ње и опра шта ње су 
нај ве ће вр ли не.”

Пр ве че ти ри го ди не жи во та ве ге-
ти рао је као биљ ка у сак си ји. 
Ни ко ни је ве ро вао да ће то 

ма ло, бо ле сно ство ре ње, тај ма ли 
Сте ван, оста ти у жи во ту. Баш ни ко? И 
он да су на сце ну сту пи ли Пи ште ви ће-
ви до бри ан ђе ли...

“У мом жи во ту све је би ла гр че ви та 
бор ба, све! Па, и бор ба за го ли оп ста-
нак. У жи во ту ни шта ни сам до био, сем 
по не кад ба ти не. Ма ти Ђур ђи ца, умр-
ла је де ве де сет че твр те, по след ње 
да не про ве ла је са мном ов де у ку ћи, 
до не ла ме у Ириг из бе о град ског по ро-
ди ли шта у ко ри ту код мај ка Зла те и 
де да Сте ве, ње них ро ди те ља, до не ла 
ме са ди јаг но зом: це ре брал на па ра ли-
за – ме нин ги тис! Ро дио сам се пре 
вре ме на са 1.250 гра ма као здра во 
де те; убр зо ме за ка чи ла бо лест. Имао 
сам кри ве но ге, оште ће на плу ћа и 
оште ћен вид, а ка сни је ће се по ка за ти 
да сам био и без мо ћи го во ра. Ни сам 
баш био де те ко је би не ко по же лео. 
Кад су ви де ли шта су до би ли, кад су 
схва ти ли да су ро ди ли биљ ку, мо ји 
ро ди те љи су се рас та ли, ни је им ви ше 
би ло до бра ка. Оца ни ка да ни сам упо-
знао, не знам ко је чо век, не знам ка ко 
се зо ве, не знам ни да ли је не где жив, 
ни ти ме за ни ма. Ма ти је оти шла у 
Бе о град, та мо је ра ди ла као слу жбе-
ни ца, а ме не су... ме не су... Ме не су из 
ко ри та, го спо до, ме не су из мр твих, 
та ко ре ћи, по ди гли мај ка Зла та, ро дом 
из Бу ков ца, из чу ве не по ро ди це Бу гар-
ски, и де да Сте ва, Ири жа нин, са рач! 
За ли ва ли су ме, биљ ку у сак си ји, 
то ли ком ко ли чи ном љу ба ви, стр пље-
ња и ве ре у из ле че ње, да сам по сле 
че ти ри го ди не ве ге ти ра ња ’мо рао’ да 
про цве там. И он да, го ди на ма, уз Бож ју 
по моћ и бри гу ле ка ра, ко рак по ко рак, 
гр че ви то др жа ње ру чи ца за де ди не 
чак ши ре и ба би ну сук њу...” 

И та ко је про хо дао Сте ван Пи ште-
вић! Це ре брал на по шаст до жи вот но је 

Бо ем са ге о граф ским по ре клом



256. JUL 2016.  M NOVINE

*Ова књига штампана је поводом 15 година М НОВИНА

оште ти ла јед ну ње го ву но гу.
“Тру дио сам се да ме љу ди не гле-

да ју у но ге, не го у гла ву! Раз ви јао 
сам свој уну тра шњи жи вот. Не где те 
Бог ус кра ти, да би те дру где на гра-
дио. На при мер, др жим у гла ви 
енорм ну ко ли чи ну бро је ва, на сло ва 
књи га, ар хив ских до ку мен та... Сред-
њу би бли о те кар ску шко лу у Бе о гра-
ду – та мо сам био код ма ме – за вр-
шио сам на шта ка ма, а књи жни чар 
сам по стао, за во лео сам књи гу и 
за ра зио се пи са њем, за хва љу ју ћи 
дис крет ном, му дром и стр пљи вом 
усме ра ва њу та да шњег управ ни ка 
Срп ске чи та о ни це у Ири гу Ми ла на 
Јел ки ћа, јед не ду ше и гро ма де од 
чо ве ка. И он да сам се јед ног да на 
за пи тао: а шта ћеш ти Пи ште ви ћу у 
Бе о гра ду? Вра тио сам се се дам де-
сет сед ме у Ириг, код мо јих ’ро ди те-
ља’ мај ка Зла те и де да Сте ве, вра-
тио сам се ов де где сам чо век са 
ге о граф ским по ре клом.”

Да нас жи ви сам у де ди ној и 
ба би ној ку ћи у Ири гу; жи ви 
сам, али сам ни кад ни је! По сле 

пен зи о ни са ња у Срп ској чи та о ни ци 
ба цио се на пи са ње за ви чај не хро-
ни ке и по стао је не ка вр ста на род-
ног адво ка та; љу ди код ње га до ла зе 
да им са ста вља ту жбе, мол бе, пи сма...

“Ма тор сам да про сим, а то ми не 
до зво ља ва ни људ ско до сто јан ство, 
па пен зи о нер ску цр ка ви цу до пу ња вам 
ад ми ни стра тив ним услу га ма. У су шти-
ни вра ћам до бро ту љу ди ма.”

Ку ћа Сте ва на Пи ште ви ћа, у пуп ку 
Ири га, за се че на на низ бр ди ци/уз бр ди-
ци пе де сет ко ра ка ни же згра де у чи јем 
је при зе мљу бир ти ја “Рај ко вац” (ори-
јен та ци је ра ди), са гра ђе на је на бра-
зду у шпа ли ру слич них дво слив них 
ку ћа. И, као све те ку ће, на сла га не на 
низ бр ди ци/уз бр ди ци у два ре да, за ба-
том ско ро че ше тран зит но уско гр ло 
Сре ма, хи сте рич ну и не у ра чун љи ву 
са о бра ћај ни цу Но ви Сад – Ру ма (пре-
ко Ча роб ног бре га), с ко је да но ноћ но у 
Пи ште ви ће ву рад ну ће ли ју до пи ре 
по тму ла ри ка ка ми о на у кр ди ма, 
ка шаљ и под ри ги ва ње ауспу ха, а ста-
кло на ње го вим улич ним про зо ри ма, 
услед бу ке и бе са с тог чу до ви шно 
пре оп те ре ће ног ас фал та у аор ти Ири-
га, услед звуч них и ви бра ци ја гу ме них 
ко пи та, дрх ту ри као жив ча но око.

Уочи Дру гог свет ског уби ја ња, ку ћу 
је од Ца ри ће вих ку пио Сте ва нов исто-
и ме ни де да, а Ца ри ће ви су је, опет, 
ку пи ли од из ве сног Мен де ла, ири шког 
тр гов ца је вреј ског по ре кла (ње го во ће 
име, на кон се лид бе из Ири га, осва ну-
ти на јед ној адре си у но во сад ској 
Фу то шкој ули ци). И по што ми је пре до-
чио је вреј ско по ре кло ку ће, Пи ште вић 
ме је у ства ри по го дио “ко ин ци ден ци-
јом” ме ђу очи. Од у век сам, пре ла зе ћи 
праг ње го ве ку ће пу не ста ри на, и 
за ти чу ћи га док у ства ра лач ком ха о су 
за тр пан књи га ма и ар хив ским па пир-

на тим ли шћем, с ни ко ти ном ме ђу 
зу би ма и ди оп три јом на вр ху но са, 
сви ра не ку исто ри о граф ско-пу бли ци-
стич ку сим фо ни ју на кла ви ја ту ри 
пи са ће ма ши не из пр во бит не ако му-
ла ци је ин ду стриј ске пи сме но сти, од у-
век сам имао до жи вљај ула ска у не ку 
је вреј ску ста ри нар ни цу из Син ге ро вог 
све та.

Те шки, цр ни ор мар еле гант них 
ли ни ја и за ма шних про пор ци ја, жен-
ског по ла (ре кло би се по шти кла ма), 
по ста вљен је на удар ном зи ду Пи ште-

ви ће ве рад не ће ли је, ре ликт гра ђан-
ских вре ме на у Ири гу, ле ги ти ма ци ја 
пред рат ног дру штве ног и, на рав но, 
со ци јал ног ста ту са ста ро се де лач ке 
ири шке по ро дич не ма ну фак ту ре 
Пи ште вић; а уства ри ор мар је 
но стал гич ни и стро го чу ва ни ко мад 
ку ћев не за о став шти не на пра вљен 
од су здр жа но из ра зба ре ног пла во-
кр вог др ве та пре ма за ног ла ком, с 
ли цем од де бе лог, укра сног ста кла у 
ко јем се као кроз си руп или ма сно ћу 
– уме сто кит ња сте ста кла ри је или 
пор це лан шти не на шу сти кла ма за 
ко је је на ме њен – про ви де рик не 
пре те жно рет ких, ома то ре лих књи га 
(исто риј ско-пу бли ци сти чог са др жа-
ја), за тут ка ли са них у же лу цу тог 
по лу о сле пље ног ор ма ра као це па-
ни це, та ко да се чо век за пи та ка ко 
те књи ге уоп ште ди шу. И као у сва-
кој кр ште ној, уме ре но кон зер ва тив-
ној, срп ској пре чан ској ку ћи на кон-
ти нен ту Сре му, ку ћи ко ја не пот це-
њу је зна чај цр кве не фор ме и др жи у 
гра ни ца ма при стој но сти до пра во-
слав но-све то сав ске тра ди ци је и 
свог ге о граф ског по ре кла – ви си, 
ока чен о зид, из ме ђу фе ње ра и кру-
шка сте лам пе на по ли чи ца ма за ку-

ца ним за зид, по ро дич ни па трон 
Пи ште ви ће вих; млад, ле пу шкаст (бо-
го)чо век на лик на обри ја ног Ису са, 
без бра ди слу жбе ник и ми ље ник Не ба 
ожи во тво рен у уљу с кан ди лом у јед-
ној и свећ ња ком у дру гој ру ци, не ка 
вр ста ин сти ту ци је при ват ног све ца, 
мо рал ног ко рек то ра или, реч ју, то је 
ду хов ни го спо дар ча сне ку ће Пи ште-
ви ће вих, чу вар ње ног би ћа, ра ђен у 
за пад ној ико но пи сач кој тра ди ци ји и 
за ста кљен у ма сив ном, по зла ће ном 
ра му с из ре зба ре ним др ве ним цве то-
ви ма (и це ду љи ца ма за де ну тим за 
до њу лајс ну ра ма). У ме ђу про сто ру, 
из ме ђу ор ма ра и па тро на: ико на Све-
те жен стве но сти, та ко ђе ста ра, ура-
мље на сли ка у псе у до ро ман тич ном 
ма ни ри зму со лид ног за на тли је, пор-
трет пла вој ке (Ири жан ке?) рас цве та-
ле у уљу под жу тим ше ши ром ши ро-
ког, кру жног обо да, не ка вр ста по ку ша-
ја ви зу а ли за ци је злат ног пре се ка жен-
ске ерот ске ле по те. Ис под пла вој ке: 
офи ци јел ни, ура мље ни пор трет ма лог 
Сте ви це с олов ком из школ ских да на.

А у нај бо љим мо крим го ди на ма 
ње го ве бо ем шти не, вра ћа се 
бе смрт ни Ири жа нин Сте ван 

Пи ште вић ку ћи са про зив ке у “Рај ков-
цу”, кад на ње го вој ка пи ји за ку ца на 
пар та на ко јој се при ја те љи и род би на 
оба ве шта ва ју да је пре ми нуо Сте ван 
Пи ште вић. У пот пи су: Ожалошћена
породица –МаријанБадел са унучи
ћима. Ко му је крив кад је иза брао да 
бу де бо ем са ге о граф ским по ре клом. 
Ви ше не пи је. А ште та. Оста вио (га) 
ал ко хол у нај бо љим го ди на ма. Тре-
нут но је у до жи вот ној во де ној фа зи.

(2008)

Сте ван Пи ште вић (1956–2014),
књи жни чар и бо ем

“Ма тор сам да
про сим, а то ми
не до зво ља ва

ни људ ско
до сто јан ство,

па пен зи о нер ску 
цр ка ви цу

до пу ња вам
ад ми ни стра тив ним 

услу га ма.
У су шти ни

вра ћам до бро ту 
љу ди ма.”
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Ба бић други 
на Бал ка ну

Про те клог ви кен да атле ти ча ри 
Сир ми ју ма за бе ле жи ли су из у зе тан 
успех. На Пр вен ству Бал ка на за 
ста ри је ју ни о ре, ко је је одр жа но у 
Тур ској, Сир ми јум је имао три 
пред став ни ка. Са ша Ба бић по стао 
је ви це шам пи он Бал ка на са осво је-
ним дру гим ме стом у де се то бо ју и 
обо ре ним лич ним ре кор дом на 100 
ме та ра (11,15 се кун ди). Ди сци пли-
ну 400 ме та ра пре тр чао је за 50,13 
се кун ди, а 110 ме та ра пре по не 
14,72 се кун ди, оства рив ши укуп но 
6.380 бо до ва. Не ма ња Ко ви љац 
осво јио је пе то ме сто у тро ско ку са 
ре зул та том 14,96 ме та ра, а Урош 
Пе трић је ше сти на Бал ка ну у 
ди сци пли ни ба ца ње ди ска.

На Пр вен ству Бал ка на за мла ђе 
ју ни о ре, ко је је одр жа но у Кра гу јев-
цу, атле ти ча ри Сир ми ју ма Ог њен 
Сто ја но вић и Не ма ња Јор гић обо-
ри ли су др жав ни ре корд и осво ји ли 
дру го ме сто у шта фе ти ре пре зен-
та ци је Ср би је че ти ри пу та 100 
ме та ра, са ре зул та том 42,15 се кун-
ди.

- Сја јан ви кенд је за на ма, ово је 
још јед на у ни зу по твр да ква ли тет-
ног ра да и тру да так ми ча ра и тре-
не ра у Атлет ском клу бу Сир ми јум 
- ис ти че спорт ски ди рек тор Го ран 
Па вло вић. Г. П.

УЛИЧ НИ БА СКЕ Т

„Три на три“
у Ла ћар ку

Про шлог че тврт ка, 30. ју на у 
Ла ћар ку је по чео тур нир у улич-
ном ба ске ту „Три на три“ ко ји је 
ор га ни зо ван од стра не Удру же ња 
гра ђа на „Ки ки и ком ши је“ и Спорт-
ског са ве за Срем ске Ми тро ви це. 

На пр вом де лу тур ни ра, 24 
се ни ор ске еки пе по де ље не су у 
че ти ри гру пе, а глав на на гра да је 
100.000 ди на ра, ко ју је обез бе ди-
ло УГ „Ки ки и ком ши је“. Овај тур-
нир отво рио је То ми слав Јан ко-
вић, пред сед ник Скуп шти не Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца. 

„Три на три“ за вр шен је у не де-
љу, 3. ју ла, а по бед ник је еки па 
„Џа ко ви“, ко ја је у фи на лу са вла-
да ла еки пу „3Х3 СМ“, ко ја ни је 
ус пе ла да че твр ти пут уза стоп но 
осво ји овај тур нир. Ре зул тат 
ба ске та шког фи на ла био је 2:0 за 
„Џа ко ве“, од но сно 19:17 и 16:15.

А. Ћ.

На спорт ским те ре ни ма код До ма здра вља 
2. ју ла одр жа на је спорт ска и ху ма ни тар на 
ма ни фе ста ци ја у бр зом шу ти ра њу трој ки 

под на зи вом „Трој ка из бло ка“. Ор га ни за тор ма ни-
фе ста ци је је ху ма ни тар на ор га ни за ци ја „Ср би за 
Ср бе“, а у Ру ми су су ор га ни за то ри би ли Срп ска 
пра во слав на цр ква и Про-ак тив „Фа ми ли ја 314“, 
уз по кро ви тељ ство ло кал не са мо у пра ве.

Ова ма ни фе ста ци ја има за циљ при ку пља ње 
сред ста ва за по моћ ви шеч ла ним, со ци јал но угро-
же ним по ро ди ца ма, а ове го ди не је то сед мо чла-
на рум ска по ро ди ца Је ре мић.

Не по сред но пред по че так так ми че ња би ло је 
при ја вље но сто ти нак уче сни ка, а при ја ва за уче-
шће на тур ни ру је би ла сим бо лич них 200 ди на ра.

Ми лош Си мо вић из ор га ни за ци је „Ср би за Ср-
бе“ ка же да је ово 21 тур нир по ре ду у овој го ди ни, 
а пр ви ко ји се ор га ни зу је  у Ру ми. 

- За и ста је од ра ђен до бар по сао, пре тур ни ра 
је са ку пље но око 300.000 ди на ра кроз до на ци је и 
већ у пр вој го ди ни рум ски тур нир је је дан од нај-

у спе шни јих. Град тре ба да се ди чи овим мла дим 
љу ди ма. То је пун по го дак и же лим да овај тур-
нир и у Ру ми по ста не тра ди ци о на лан. Ове го ди не 
сред ства иду као по моћ по ро ди ци Је ре мић ко ја 
има де вет чла но ва. Чи не је отац и мај ка, пе то ро 
де це, ба ка и ин ва лид ни брат. Они по ку ша ва ју да 
де цу из ве ду на пра ви пут. Же ли мо да по мог не-
мо по ро ди це са пре ко че тво ро де це, јер у вре ме 
бе ле ку ге они су на ши хе ро ји. Зна чај на је би ла и 
по моћ ло кал не са мо у пра ве и ми им за хва љу је мо 
на то ме - ре као је Ми лош Си мо вић.

У име по ро ди це Је ре мић за хва лио се та та Го-
ран. 

- За хва љу јем свим ху ма ним љу ди ма и до на то-
ри ма ко ји су из дво ји ли сред ства да нам по мог ну. 
Има мо пе то ро де це - че ти ри си на и кћер и ни је 
ла ко га ји ти пе то ро де це. Су пру га ра ди, ја не што 
при ват но. Ви ше нам зна чи сам тај ху ма ни гест по-
др шке и со ли дар но сти, не го сам но вац - из ја вио 
је Го ран Је ре мић.

С. Џ.

ТРОЈ КА ИЗ БЛО КА И У РУ МИ

По моћ Је ре мићима

По ро ди ца Је ре мић из Ру ме

Иако је на ре ванш утак ми цу ба ра жа за по пу-
ну Срем ске ли ге, „Је дин ству“ у Мо ро вић, 
от пу то ва ла са вр ло не по вољ ним ре зул та-

том из пр ве утак ми це - 2:2, на до ма ћем те ре ну, 
„Сло бо да“ из До њег То вар ни ка је бри љи ра ла 
у го сти ма и де кла си ра ла до ма ћу еки пу са 5:1. 
„Сло бо да“ је по ве ла већ у пе том ми ну ту го лом 
Мла де на Об ра до ви ћа, а он да је усле ди ла се ри ја 
из у зет но рас по ло же ног Го ра на Ми ли че ви ћа, ко-
ји је по сти гао чак че ти ри го ла: у 41, 59, 61. и 70. 
ми ну ту. Част до ма ћи на спа сао је Не над Кр ти нић 
го лом у 77. ми ну ту.

Пред сед ник ФК „Сло бо да“ Ми лан Алек сић ка-
же да је ово исто риј ски ре зул тат до њо то вар нич-
ких фуд ба ле ра, јер ће се „Сло бо да“ од на ред не 
се зо не так ми чи ти у Срем ској ли ги пр ви пут од 
осни ва ња 1956. го ди не.

- На кон не ре ше ног ре зул та та у До њем То-

вар ни ку би ли смо у не по вољ ној по зи ци ји пред 
ре ванш меч, али на ши игра чи су по ка за ли не-
ве ро ват ну же љу да се пла си ра ју у ви ши ранг, од-
и гра ли су ре ванш са из у зет ним жа ром и пот пу но 
су над ма ши ли про тив ни ка. За До њи То вар ник је 
ово исто риј ска по бе да, али ка да је про сла ви мо 
мо ра ће мо озбиљ но да се по све ти мо тре нин зи ма, 
јер ће так ми че ње у ви шем ран гу зах те ва ти и мно-
го озбиљ ни ји рад. На рав но, све ово не би би ло 
мо гу ће без по др шке на ше ло кал не са мо у пра ве и 
Спорт ског са ве за „Раз вој спор то ва“, ко ји су у про-
те клом пе ри о ду зна чај на сред ства ула га ли у раз-
вој спор та и ово су ре зул та ти тог ула га ња – ни је 
крио оду ше вље ње Алек сић.

Са вет Ме сне за јед ни це До њи То вар ник и пред-
у зе ће „Лу ки ко мерц“ су фуд ба ле ри ма „Сло бо де“ 
на кон по бе де при ре ди ли све ча ни до чек у До њем 
То вар ни ку. 

ФК „СЛО БО ДА“ ДО ЊИ ТО ВАР НИК

У Срем ској ли ги пр ви
пут од осни ва ња
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ОВАН: 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.

БИК: 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.  

БЛИ ЗАН ЦИ: Ваш 
п р о  ф е  с и  о  н а л  н и 
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.  

РАК: 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. 

ЛАВ: 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 
раз ли чи ти кон флик ти или 
не ра зу ме ва ње у љу бав ном 
од но су. 

ДЕ ВИ ЦА: 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.

ВА ГА: 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. 
Па жљи во раз ми сли те, ко ме 
тре ба да се обра ти те за од ре ђе-
ни вид услу ге. 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.  

ШКОР ПИ ЈА: 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. 

СТРЕ ЛАЦ: 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. Има те 
до бар пред о се ћај, та ко да из не-
над ни су срет са јед ном бли ском 
осо бом до жи вља ва те као емо-
тив ни из лет. 

ЈА РАЦ: По треб но 
вам је да по ву че те 
низ до брих по те за, 
ка ко би сте 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. 

ВО ДОЛИЈА: 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. 

РИ БЕ: 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. 

VREMEPLOV
6. јул

1535. Ен гле ски ху ма нист и 
пи сац То мас Мор по гу бљен 
као из дај ник, због не сла га ња 
с цр кве ном по ли ти ком кра ља 
Хен ри ја VI II. 
1885. Фран цу ски би о лог и 
хе ми чар Луј Па стер пр ви пут 
успе шно при ме нио вак ци ну 
про тив бе сни ла на људ ском 
би ћу, де ве то го ди шњем Жо зе-
фу Мај сте ру из Ал за са. 
1928. У Њу јор ку одр жа на пре-
ми је ра фил ма „Све тла Њу јор-
ка“, пр вог звуч ног фил ма. 

7. јул
1898. САД анек ти ра ле Ха вај-
ска остр ва. 
1941. У Ср би ји по чео уста нак 
про тив не мач ке оку па ци је, 
под вођ ством ко му ни ста. 

8. јул
1809. Ро ђен је пи сац и ре фор-
ма тор је зи ка Љу де вит Гај, 
во ђа илир ског пан сло вен ског 
по кре та. 
1956. У Бе о гра ду је еми то ван 
пр ви екс пе ри мен тал ни ТВ 
пре нос, по во дом про сла ве 
сто го ди шњи це ро ђе ња Ни ко-
ле Те сле.

9. јул
1877. Одр жан је пр ви те ни ски 
тур нир у Вимблдо ну. 
1922. Аме рич ки пли вач, 
ка сни је филм ски глу мац 
(„Тар зан“) Џо ни Вајс ми лер 
по стао је пр ви пли вач ко ји је 
за ма ње од јед не ми ну те (58,6 
се кун ди) пре пли вао 100 ме та-
ра.

10. јул
1856. У се лу Сми ља ни, код 
Го спи ћа у Хр ват ској, ро ђен 
Ни ко ла Те сла, на уч ник и про-
на ла зач на по љу елек тро тех-
ни ке и ра дио-тех ни ке. Од 
1884. до смр ти 1943. жи вео је 
у САД. Па тен ти рао је око 700 
про на ла за ка од ко јих не ко ли-
ко де се ти на има ши ро ку при-
ме ну, ме ђу ко ји ма је и се ри ја 
изу ма (1896-1914) ко ји чи не 
те мељ са вре ме не ра дио-тех-
ни ке. 

11. јул
1920. Ро ђен аме рич ки филм-
ски и по зо ри шни глу мац 
ру ског по ре кла Та и ђе Кан, 
по знат као Јул Бри нер.
1921. Одр жа но пр во зва нич но 
пр вен ство Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца у ва тер-
по лу. По бе ди ло је Сом бор ско 
спорт ско дру штво. 
1982. У Бе о гра ду умро ју го-
сло вен ски пи сац Мех мед-Ме-
ша Се ли мо вић. 

12. јул
100. п.н.е. Ро ђен рим ски вој-
ско во ђа, пи сац и др жав ник Гај 
Ју ли је Це зар. 
1920. Зва нич но отво рен 
Па нам ски ка нал, шест го ди на 
по што је кроз ње га про шао 
пр ви брод. 

HOROSKOP

Сре да, 6. јул (23. јун)
Св. му че ни ца Агри пи на; Вла-
ди мир ска ико на Мај ке Бож је

Че твр так, 7. јул (24. јун)
Ро ђе ње Све тог Јо ва на Пре те-
че – Ивањ дан

Пе так, 8. јул (25. јун)
Пре по доб но му че ни ца Фе вро-
ни ја

Су бо та, 9. јул (26. јун)
Пре по доб ни Да вид Со лун ски

Не де ља, 10. јул (27. јун)
Пре по доб ни Самп сон Стра но-
при мац

По не де љак, 11. јул (28. јун)
Пре нос мошт. Св. бе среб. 
Ки ра Јо ва на; Св. муч. До бро-
бо сан ски и Ми ле шев ски

Уто рак, 12. јул (29. јун)
Све ти апо сто ли Пе тар и Па вле 
– Пе тров дан 

Crkveni
kalendar

• Бра ти мље ње ни је би ло 
сим бо лич но. Ствар но су 
јед ни дру ги ма пи ли крв. 
• Кад уби јеш бра та, то је 
ре во лу ци ја. Кад брат 
уби је те бе, то је бра то у
би ла штво.
• До би ће те сло бо ду 
ми шље ња. И ви ше не ћу 
да вас чу јем!

Ба на на фрапе 
Са стој ци: 2 ба на не, 2 дл 

мле ка, 2 ку гле сла до ле да од 
чо ко ла де, 4 ка ши ке слат ке 
па вла ке, 2 ка ши ке мле ве ног 
кек са, чо ко лад не мр ви це.

При пре ма: Из гње чи те ба на-
не, до дај те мле ко и оста ле 
са стој ке па про ме шај те. У ви со-
ке ча ше ста ви те лед, па си пај те 
фрапе. Укра си те слат ком 
па вла ком и чо ко лад ним мр ви-
ца ма.


