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Ди рек тор ЈКП „То пли фи ка ци ја“ 
Слав ко Сла до је вић са гра до на-
чел ни ком Вла ди ми ром Пет ко ви-

ћем про шле сре де, 13. ју ла об и шао је 
На се ље КП Дом, где се тре нут но из во-
де ра до ви на то пло вод ној мре жи.

У то ку је за ме на це ви, ка ко би се 
уште де ло на тро шко ви ма, од но сно, ка-
ко би се гра ђа ни ма ко ји жи ве у том де-
лу гра да пру жи ла ква ли тет ни ја услу га 
ни жом це ном гре ја ња. 

Сла до је вић ка же да ће за ме ном це ви 
на то пло вод ној мре жи у На се љу КП Дом 
енер гет ска ефи ка сност би ти ве ћа, с об-
зи ром на то да је овај део на се ља, кон-
крет но Ши ша то вач ка ули ца, би ла ме сто 
ве ли ких гу би та ка на то пло вод ној мре жи.

- На ста вља мо ове го ди не оно што 
смо за по че ли про шле. Обе ћа ли смо 
гра ђа ни ма да ће мо по ве ћа ти ин ве сти-
ци о не ак тив но сти у На се љу КП Дом и 
ево већ дру гу го ди ну за ре дом то се 
и де ша ва. Ове го ди не нам је циљ да 
за ме ни мо 350 ме та ра то пло во да, од-
но сно 700 ме та ра це ви, у Ши ша то вач-
кој ули ци. Ово је био је дан део на се-
ља у ко јем смо има ли нај веће гу би тке. 
Оче ку је мо да ће мо ове го ди не гу бит ке 
знат но сма њи ти и да ће енер гет ска 
ефи ка сност би ти на да ле ко ви шем ни-
воу – ре као је ди рек тор „То пли фи ка ци-
је“ Слав ко Сла до је вић. 

Ово го ди шњи ра до ви на то пло вод ној 
мре жи ин ве сти ци ја је вред на шест ми-
ли о на ди на ра, а фи нан си ра их „То пли-
фи ка ци ја“, док је укуп на вред ност ра-
до ва, ра чу на ју ћи про шлу го ди ну, око 20 
ми ли о на ди на ра. Оче ку је се, ка ко ка же 
ди рек тор, да ра до ви у Ши ша то вач кој 
ули ци бу ду го то ви до кра ја ју ла.

- Ра ди се о ин ве сти ци ји у вред но сти 
од шест ми ли о на ди на ра, што „То пли-
фи ка ци ја“ фи нан си ра из соп стве них 
сред ста ва. Тре ба ис та ћи да ће мо у 
На се љу КП Дом сва ку згра ду, од но сно 
стам бе ну је ди ни цу, опре ми ти ка ло ри-
ме три ма, што зна чи да кад се јед ном 
бу де пре шло на на пла ту по по тро шњи, 
гу би ци ко ји се бу ду де ша ва ли у мре-
жи, па да ће на те рет „То пли фи ка ци је“. 
Овим ин ве сти ци ја ма ме ња мо ком плет-
но при мар ну и се кун дар ну то пло вод ну 
мре жу. Оче ку је мо да ће мо ком плет ну 
ин ве сти ци ју за вр ши ти за на ред не три 
го ди не, што се ти че На се ља КП Дом. 
Уград ња ка ло ри ме та ра пред ви ђе на је 
да се оба ви до по чет ка греј не се зо не - 

за кљу чу је Славко Сла до је вић. 
Гра до на чел ник Вла ди мир Пет ко вић 

је ре као да је ин ве сти ци ја ко ју фи нан-
си ра ЈКП „То пли фи ка ци ја“ ис пла ти ва 
у на ред не две до три го ди не, а да ће 
ин тер вен ци ја на то пло вод ној мре жи 
гра ђа ни ма услу гу гре ја ња учи ни ти при-
сту пач ни јом.

- По зна то је да је ово на се ље има-
ло про блем са енер гет ском ефи ка сно-
шћу, од но сно, би ли су ве ли ки гу би ци 
у пи та њу, не са мо због ло ше из гра ђе-
них обје ка та у ко ји ма љу ди жи ве, већ 
и због са мог си сте ма то пло во да. Ово 
је пр ви ко рак ка сма њи ва њу гу би та ка, 
од но сно сма ње њу тро шко ва за ме ном 
це ви, за шта смо спрем ни у овом тре-
нут ку, оче ку ју ћи да се то у бу дућ но сти 
од ра зи на ума ње ње це не услу ге. Ову 
ин ве сти ци ју фи нан си ра „То пли фи ка-
ци ја“ и она је ис пла ти ва у на ред не две 
до три го ди не. Вред ност ин ве сти ци је је 
шест ми ли о на ди на ра, а го ди шњи гу-
би так на овом де лу је два до три ми-
ли о на ди на ра. По зна то је да код нас 
по сто ји си стем гре ја ња на би о ма су, у 
че му згра де има ју пред ност. Кад уве-
же мо ви ше си сте ма ко ји су ефи ка сни ји 
и има ју ма ње гу бит ке, мо же мо има ти 
да ле ко нај ни жу це ну гре ја ња. Гле да мо 
да на сва ком мо гу ћем ме сту сма њи мо 
гу бит ке, на пра ви мо про фит, од но сно, 
да услу ге бу ду што при сту пач ни је ко-
ри сни ци ма – из ја вио је гра до на чел ник 
Пет ко вић. 

Он је под се тио и да је це на га са од 
1. ју ла у Срем ској Ми тро ви ци, нај јеф-
ти ни ја у Ср би ји. 

А. Ћо сић

Ди рек тор „То пли фи ка ци је“ Слав ко 
Сла до је вић на во ди да је по За ко ну 
пред ви ђе но да сва ка под ста ни ца мо ра 
има ти свој ка ло ри ме тар, а у Срем ској 
Ми тро ви ци ка ло ри ме три ма ће би ти 
опре мље на сва ка згра да. Та ко ђе, ис-
ти че да, ако се сни зи це на га са, це не 
гре ја ња ће сни зи ти и „То пли фи ка ци ја“, 
као и да је ова фир ма јед на од рет ких у 
Ср би ји ко ја је при ме ни ла ме то до ло ги ју 
за фор ми ра ње це на ко ју је про пи са ла 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је, и да се та 
це на у ми тро вач кој то пла ни при ме њу-
је од но вем бра про шле го ди не. 

С. С.

Уград ња 
ка ло ри ме та ра

ЈКП „ТО ПЛИ ФИ КА ЦИ ЈА“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ин ве сти ци ја ма до ни же 
це не гре ја ња
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УВОДНИК

Недимовићев гамбит
Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

На седници Скупштине града, у уторак 12. јула, за новог 
градоначелника Сремске Митровице изабран је дипломирани 
правник Владимир Петковић, члан Српске напредне 

странке. Пре избора на ову функцију Петковић је обављао 
дужност начелника за урбанизам, комуналне и инспекцијске 
послове. Његовим избором, о чему је Градски одбор СНС донео 
закључак у понедељак, дан уочи седнице градског парламента, 
развејане су и последње спекулације везане за одлазак његовог 
претходника Бранислава Недимовића на нову функцију, министра 
пољопривреде, како је незванично потврђено у врху СНС. 

Петковић спада у најужи круг људи од поверења бившег 
градоначелника и у том смислу не очекују се никакве промене у 
начину вођења градске администрације. Важи за младог човека око 
кога се не плету никакве интриге нити хипотеке које могу настати 
из веза са интересним групама који локалну политику претварају у 
свој приватни посао.

М новине су, пре свих, о могућем доласку Владимира Петковића 
писале у свом броју од 23. марта, дакле још уочи Ускрса. Ово је 
свакако важан догађај, који ће одредити даље функционисање 
локалне самоуправе у Сремској Митровици. Но, време Владимира 
Петковића на новој функцији тек почиње и биће прилике да се 
натенане упознамо са његовим радом. Имаће он прилике да 
покаже оно што зна на овом и за њега и за Сремску Митровицу 
важном задатку. 

Оно што не треба сметнути с ума јесте и улога његовог 
претходника, Бранислава Недимовића, човека који је Петковића 

довео на ово место, а који је као Вучићев повереник за Сремску 
Митровицу још увек најважнија политичка фигура у граду. Без 
обзира када ће засести на функцију у Влади Србије. 

Постављајући Петковића на место првог човека, Недимовић му 
је указао не само велику част, него му је испоставио и велику 
одговорност. Сада ће Петковић заправо бити најистуренија 

фигура у партији шаха коју Пајтићеве демократе др Лемајић Ненад 
и др Кендришић Мирослав играју са митровачким напредњацима, 
глумећи лажну опозицију и добијајући значајан део буџетских 
средстава за подршку, која узгред вучићевцима није ни потребна. 
Посебно не од Пајтићевог корпуса. 

Петковић важи за човека који размишља својом главом и сигурно 
је да ће зарад успостављања здравих основа новог периода у 
континуитету постојеће власти, умети да нађе решење за излазак 
из овог лемајићевског брлога, чији се трагови још увек снажно 
осећају у Сремској Митровици. За шта ће му свакако требати пуна 
Недимовића политичка подршка.

Бранислав Недимовић ускоро одлази на нову дужност и без обзира 
да ли ће остати и на месту митровачког повереника СНС, има сада 
јединствену прилику да изађе у слободан простор, изван утицаја који 
допире из Лемајићевог интересног загрљаја. Град би коначно требао 
да се врати кући, да постане то што је био, прави центар региона, и да 
престане да буде политичка касаба и лична прћија неког професора 
који нас стално враћа у мутне пејзаже историје. 

Зато је Владимир Петковић, као нови градоначелник, одлично 
решење за такву перспективу града на Сави.



4 20. JUL 2016.  M NOVINE АКТУЕЛНО

Сремску Митровицу у наредне
четири године водићеВладимир
Петковић, дипломирани правник

изСремскеМитровице.Заизборновог
градоначелника, на седници која је
одржана у уторак, 12. јула, гласало је
47од54присутнаодборника.Петковић
јебиоијединикандидат,апредложила
га јеСрпсканапреднастранка,чији је
члан.
Како је изјавио након преузимања

дужности градоначелника,његов план
једасенастависасвимониминфра

СРЕМСКАМИТРОВИЦАДОБИЛАНОВОГГРАДОНАЧЕЛНИКА

ВладимирПетковић
новиградоначелник
СремскеМитровице

ВладимирПетковићрођен је 1980.
године у СремскојМитровици, где је
завршио основну и средњу школу.
ДипломираојенаПравномфакултету
уНовомСаду2005.године,насмеру
унутрашњих послова. Има положен
правосудниистручнидржавнииспит.
КаоправникуЈПДирекцијазаизград

њуГрадаСремскаМитровицаиУпра
визаурбанизамрадиојеод2005.до
2012. године, где јеактивноучество
вао у највећим инфраструктурним
пројектима у граду. Од 2012. године
обављаојефункцијуначелникаГрад
скеуправезаурбанизам,комуналнеи
инспекцијскепослове.

Заизборновог
градоначелника,
наседницикоја

јеодржанау
уторак,12.јула,
гласалоје47од

54присутна
одборника.
Петковићје
биоиједини
кандидат,а
предложила
гајеСрпска

напредна
странка,

чијијечлан

Дипломираниправник
водиСремскуМитровицу
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структурнимпројектима који су у току,
каоидасеидаљерадинапривлачењу
новихинвеститора.
Свизаједно,узвеликитрудинапор,

требадарадимокакобинашисуграђа
ни живели боље. Задаци су јасни,
настављамо оно што смо започели,
конкретно радове на инфраструктури,
преговоресастранимидомаћиминве
ститорима и све оно што доприноси
развоју нашег града. Конструктивни
саветиипредлозисудобродошли,без
обзира на страначку припадност.
Захваљујемсеидосадашњемградона
челнику Браниславу Недимовићу, што
је трасирао развојни пут Сремске
Митровицеиомогућиодабудемодале
ко испред осталих градова у Србији.
Створени су добри предуслови да се

убудућебржеилакшестворешансеза
даљиразвитакграда–рекаојеПетко
вићидодаодасусвипројектикојисуу
токууинтересуГрада.
 Рок за завршетак радова на самој

саобраћајнициуЛаћаркује25.август,а
до 25. септембра би требали бити
завршенииосталирадови,каошто је
нивелацијатеренаиизградњаприлаза
домаћинствима.Штосебазенаипод
вожњака тиче, радови се настављају,
новац је обезбеђен за ове пројекте и
проблема нема. До краја године нас
очекује завршетак пројекта за изград
њу азила за псе и мачке и пројекта
заштитеодпоплава–истакао је прве
плановеновиградоначелник.
Срећуурадуновом градоначелнику

ињеговом будућем тиму пожелели су

досадашњи градоначелник Бранислав
НедимовићиодборникСНСипредсед
ник Скупштине у прошлом сазиву
МиланКовачевић.
Мени јебилавелика част служити

овом граду. Несебично подржавам
избор Владимира Петковића за новог
градоначелника,тојенајбољерешење
које постоји и свака промена једобро
дошла. На располагању сам новој
локалној самоуправи, а посебноми је
задовољствоштоовајГрадводељуди
сакојимасамсарађиваоикојисупри
хватили знања која су нам модерна
временадонеланавеојеНедимовић,
који остаје за сада одборник у Скуп
штини ГрадаСремскаМитровица, а о
некимнареднимпословнимплановима
нијежелеодаговори.
Избор новог градоначелника нису

подржалиодборнициодборничкегрупе
„УједињенаопозицијаМитровице“,чији
јешефАлександарПродановићрекао
да су промене Сремској Митровици
потребне,алидасе„упериодуод2012.
до 2106. године власт у Митровици
шлепала уз рејтинг Александра Вучи
ћа“.
До2012.смосекрвничкиборилида

привучемоновацизРепубликеиПокра
јине како би побољшали квалитет
живота наших грађана, у периоду од
2012. до 2016. године имамо потпуно
одсуствомоћилокалнесамоуправеда
се то уради. Протекла власт је прва
власт која је задужила Град за 617
милионадинара,асобзиромнаинтен
ције републичке владе да се смање
буџети локалних самоуправа, не знам
какоћеГрадмоћидавраћаовајкредит,
а камоли да тражи средства за нове
инвестиције–прокоментарисаојеПро
дановићзаскупштинскомговорницом.
На овом скупштинском заседању

Владимир Петковић је предложио и
новисаставГрадскогвећа,тесувећи
номгласовазачлановеГрадскогвећа
изабрани Бранко Крњајић из Сремске

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ:ЈасенкаЂаковић,ТомиславЈанковић,ЈеленаПоповићиМилошМишковић

БраниславНедимовићбиојеградо
начелник Сремске Митровице два
мандата,пунихосамгодина,од2008.
до 2016. године се налазио на челу
јединогГрадуСрему.
Кадасам2008.годинепостаогра

доначелник, Митровица није овако
изгледала,улазилосеуградсанеко
ликоразличитихстранаипреко кал
дрме.Завршилисмонеколиковажних
стварикојесетичуинвестиција,попут
Митроса, Бродоградилишта, МИВа.
Таприча језавршенаисадаморамо
да направимо један искорак и да
образовнисистемприлагодимопотре
бама инвеститора имислимда је то
најважнијастваркојутребадарадимо
у будућности – резимирао је укратко
осмогодишњевођењеГрадаСремска
МитровицаНедимовић.

Недимовићосамгодина
начелуграда
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Митровице,ЉиљанаБожићизМачван
ске Митровице, Стеван Савчић из
Кузмина, Биљана Матић из Сремске
Митровице, Драган Живановић из
Лаћарка, Бранко Тодоровић из Срем
ске Митровице, Бошко Николић из
Сремске Митровице, Срђан Тешић из
СремскеМитровице,ЖељкаМилинко
вић из Сремске Митровице, Бранко
ГвозденовићизЧалмеиЈованКотарац
изСремскеМитровице.
Један од чланова Градског већа

Срђан Тешић (ЛСВ) наводи да ће се
коалиција Лига социјалдемократа Вој
водине – Либерално демократска
странка и Зелена еколошка партија 
Зелени залагати заСремскуМитрови

цу која ће пратити модерне европске
трендовеусвимсегментимаживотаи
функционисањаграда.
 Најважније је да почнемо да при

влачимостранеинвестицијеидаСрем
ску Митровицу учинимо атрактивном
туристичком дестинацијом, јер она то
заиста јесте, као једна од престоница
Римскогцарства–изјавиојечланГрад
скогвећаСрђанТешић.
ЗазаменикапредседникаСкупштине

ГрадаСремскаМитровицанаседници
је изабрана Јасенка Ђаковић, меди
цинскасестраизСремскеМитровице,
чланицаЛигесоцијалдемократаВојво
дине.
Надамседајеовопочетакодличне

сарадње и мислим да је мој избор
доказ да се превазилазе партијске
одлуке–наводиЈасенкаЂаковић.
Одборницисуизгласалиипоставља

ње заменика секретара Скупштине, у
наредне четири године то ће бити
МилошМишковић,дипломираниправ
ник. Коментар на ову одлуку је имао
шефУједињенеопозицијеАлександар
Продановић,којијенапоменуодаСкуп
штина Града Сремска Митровица до
сада није имала заменика секретара,
као и да садашња секретарка Јелена
Поповић извршава своје обавезе како
треба.
Како се могло чути од председника

митровачког парламента Томислава
Јанковић,нанареднојседници,којаће
бити одржана 26. јула, биће измењен
Статут Града Сремска Митровица и
именовани директори установа и јав
нихпредузећа,каоизаменикградона
челника.Надневномредубићеинова
одлукаоградскимуправама,ребаланс
буџета и одлука о утврђивању макси
малногбројазапослених.

БиљанаСелаковић
Фото:НевенаУзуров

АКТУЕЛНО

ПОДРШКАВЕЋИНЕ:ОдборнициСкупштинеГрадаСремскаМитровица

Надругомскупштинскомзаседању
уновомсазивуименованасуискуп
штинска тела. Чланови Мандатно 
имунитетнекомисијеСкупштинеГра
да Сремска Митровица су: Срђан
Петровић(председник),НиколаТејић
(заменикпредседника),МаринаМак
симовић, Јелена Брадић и Биљана
Сувић (чланови). Комисију за стату
тарнапитањаипрописечине:Ђорђе
Гршић (председник), Даница Недић
(заменик председника) и чланови
Витомир Обренчевић, Владимир
Колтко,РадомирТадић,Александра
Павловић, Ненад Вукмир, Милутин
Њежић и Пантелија Божић. Састав
Комисије за кадровска и админи
стративна питања је следећи: пред
седница је Светлана Миловановић,
заменикпредседникајеМиланЛаке
тић,ачлановисуНиколаМитровић,
ДалиборИвановић, КристинаМило
вац, Зоран Бошковић, Слађана
Жегарац,МилорадПопадићиРади

вој Добрњац. Савет за друштвене
делатностичине:СлађанаМиленко
вић(председник),ГоранМиленковић
(заменик председника) и чланови
Владимир Момчиловић, Јована
Јовић, Слободан Вујчић, Слободан
СтојилковићиСузанаЈекић.УСавет
за финансије Скупштине града
Сремска Митровица именовани су:
БошкоУметић(председник),Милица
Милованчевић (заменик председни
ка) и чланови Иван Веселиновић,
Предраг Мујкић, Драгана Палковић,
ЉубишаПространиДраженДамња
новић.Саветзаурбанизамистамбе
нокомуналне делатности чине:
председникМиланКовачевић,заме
никапредседникаДраганБановачки
и члановиДрагољубЛакетић, Јови
цаМиладиновић,ГорданаДостанић,
Борислав Кулић, Лазар Богићевић,
Сњежана Лазић, Милан Коризма,
ЗорицаЖигићиМирославВладиса
вљевић.

Скупштинскатела
ГЛАСАЊЕ:Изборизвршневласти
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ОвогодишњеKултурнолето, којезва
ничнотраједоПреображења,пред
стављаусимболичномсмислукамен

темељацзанововремекојећеобележити
владавинаСрпскенапреднестранкеуШи
ду.Одјесени,Шидпунимгасомулазиусво
јубудућност.ТакоговориПредрагВуковић,
новипредседникОпштинеШид,Сремацко
јиволидаподвучедајеизСремскихЛаза,
акојијезапрвогчовекаШидаизабранпре
двамесеца,тачније16.мајаовегодине.
Пеђа,какогазовупријатељи,волидака

жеда је победу на изборима, на крилима
странке коју предводи Александар Вучић,
планираоиочекивао.Свеоноштојеобећа
ваопреизбора,обећаваисадаипотпуно
је сигурандаћеШидза кратковремедо
битииндустријскузону,гасификацију,ашто
је најважније – нове инвеститоре и радна
места.Ововишеникаднећебитиместоза
којесенекадушалиговорилода„јебешдр
жавугдејеШидзапад“.
Дабипобедиоморашдаочекујешпо

беду,јасамуњубиосигуран,иморашда
знашштаћешпослепобеде.Јасамтуви
зијуимаоизаовадвамесецаурадилосе.
Овде је било више државних званичника
негозадњих35година.ТојезаслугаАлек
сандраВучића,којиводиВладуовакокако
јеводи.Водиједобро,домаћински.Онод
полашестпримаграђане,заистарадимак
симално одговорно и трасира тај пут. Ми
свитребадагледамокакоонради.Дара
димо10одстокаошторадион,радићемо
добро.Нашнајвећизадатакинајвећабри
гаовдејезапослитиљуде,отворитирадна
места–кажеПредрагВуковић.
Садајевећсасвимизвесно,кажеон,да

ћеједнаиталијанскафирмаотворитиуШи
дупогонзаизрадуђоновазаобућу,гдеће
упрвојфазибитизапосленоизмеђу150и
250радника,доксеистовременоводепре
говорисајошдвестранефирме.
Радимопуномпаром.Пошто је главни

мојзадатакдасеобезбедераднаместа,ја
морамдаприлагодимсветоме,атомора
дабудекакотреба.Другастварјеподршка
републичкевладекојајебудућиминвести
торима најбитнија у целој причи. Добар
знакјекадопштинаимаподршкувладе.Ми
имамотудобруконекцијуипрвиинвести
торкојиједошаоимаојеврлодобарпријем
иурепубличкојвлади–кажеон.
Посебанакценатбићенамладимаипо

љопривреди:
Обратићемовеликупажњунамалепо

љопривреднике, који имају пет идесет ју
тараземљеиодтогаседанас јакотешко
живи.Правимопланкојисмопреузелиод
Данске и Холандије, да они који се баве
повртарством пластенике могу дизати без
динара,свебифинансиралаОпштина.От
купћебитисигуранштозначидаћепољо
привредницимоћидазарадеплатуизмеђу
35и40хиљададинара.Постојаћефирмау
Шидукојаћетосвеоткупљиватииуправо
натомерадимо.
Актуелнипредседникпланирададоврши

посаокојисудосадапланиралесвешид
скевластиод2000.годинедоданас,атоје
отварањеиндустријскезоне.
Индустријсказона јеврлобитнаивећ

смодубокоушлиуто.Загодинуданауово
добајаочекујемдаиндустријсказонабуде
упуномзамахуидабудеуфункцији–каже
Вуковић.

Нежелидакритикујесвојепретходнике,
нитидакажеданијебилополитичкевоље
за довршење посла око отварања инду
стријскезоне.Али,Шидјесталночекаода
некодође.
Ми не чекамо да неко дође него иде

мои јуримо,тражимо.Идемоикористимо
свересурсе  објашњаваВуковићразлику
уначинурадаизмеђусадашњеипретход
нихвласти.
Он истовремено напомиње и то да па

ралелно са изградњом индустријске зоне,
теку и послови око гасификације шидске
општине.
Дабисеобезбедилапотребнадинамика

развоја, инфраструктурни радови су једни
однајзначајнијихзаШид.ПредрагВуковић
добрознаштатозначи,исамјесвојевре
мено дао значајан допринос на изградњи
пута Кукујевци – Ердевик. Посебан значај
имадепонија:
Штосетичедепоније,којајеувеликим

проблемимауШиду,јапанскавладаједала
зеленосветло,даучествујуса500хиљада
евраупројекту,апројекатсанацијејевре
данпрекомилионевра–кажеон.
Много је посла пред новом владајућом

гарнитуромуШиду,крупногиситнијег,сви
су подједнако важни за грађане. Вуковић
каже да га радује што постоји стабилна
власткојуподржавајуимногикојисууопо
зицији.Ипак:
Највећасатисфакцијамијетоштољуди

пратеипрепознајуоношторадим,отворе
номиприлазећинаулицидамитокажу.То
мидајеснагуиподстрек–кажезаМновине
првичовекшидскеопштине

В.Ћосић

ПРЕДРАГВУКОВИЋ,ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕШИД

Радимопуномпаром
Највећа

сатисфакција
мијетошто

људипратеи
препознајуоно

шторадим,
отвореноми
прилазећина

улицидамито
кажу.Томи
дајеснагу

иподстрек,каже
заМновине
првичовек

шидскеопштине

ПредрагВуковић,председникшидскеопштине
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Иако је зва нич но се зо на од бра не 
од гра да по че ла 15. апри ла, про
тив град ни стрел ци на те ри то ри ји 

Гра да Срем ска Ми тро ви ца нај ви ше по
сла има ли су у пр вим лет њим да ни ма. 
Про тив град ни стрел ци су до 15. ок то
бра на рас по ла га њу 24 са та радарској 
служби. На те ри то ри ји Срем ске Ми тро
ви це има 14 про тив град них ста ни ца, 
30 стре ла ца је ту да за шти ти ра тар ске 
усе ве, воћ ња ке и ви но гра де од гра до
но сних обла ка. 

По сао стрел ца је те жак, ме сеч на 
на док на да ма ла, али они су по не кад 
спрем ни да ра де и без на док на де ка да 
на и ђу те шки гра до но сни обла ци. Је дан 
од  њих је и пен зи о нер из Јар ка, То ми
слав Илић, ко ји овај по сао ра ди већ пет 
го ди на. 

 Ово је већ пе та се зо на ка ко ра дим 
овај по сао. Стрел ци и Ра дар ски цен тар 
„Фру шка го ра“ су стал но у ко му ни ка ци
ји, са рад ња је од лич на, као и са рад ња 
са Град ском упра вом за по љо при вре
ду. Што се ти че овог по сла, ми смо ве
за ни ра дио  ве зом 24 ча са, увек мо ра
мо би ти у при прав но сти, не сме мо се 
уда ља ва ти ниг де од ку ће, јер чим нас 

по зо ву мо ра мо од мах у ста ни цу. До са
да је већ би ло 24 из ла ска на про тив
град не ста ни це на те ри то ри ји Срем ске 
Ми тро ви це и ис па ље не су 52 ра ке те. 
Про шла го ди на је што се то га ти че би
ла да ле ко бо ља, за то што је би ло око 
12 до 15 из ла за ка а ис па ље но је око 20 
ра ке та – ка же стре лац  То ми слав Илић 
и по ру чу је да ће од бра ни ти сво ју те ри
то ри ју у слу ча ју евен ту ал них не по го да. 

С об зи ром на то да су за свој рад 
пла ће ни ве о ма ма ло, све га 4.000 ди на
ра ме сеч но, Град Срем ска Ми тро ви ца 

ис пла ћу је из свог бу џе та сва ком стрел
цу по 6.500 ди на ра. 

 Од кад су пот пи са ли уго вор, про тив
град ни стрел ци су у при прав но сти 24 
ча са. Они при па да ју ра дар ском цен тру 
„Фру шка го ра“ ко ји по кри ва овај наш део 
те ри то ри је. На њи хов рад не ма мо не ке 
ин ге рен ци је, пра ти мо га, су фи нан си ра мо 
и по ма же мо у не ким те ку ћим ства ри ма и 
про бле ма ти ци ко ја се ја вља. Стал но смо 
у кон так ту са њи ма и по ма же мо им у ло
ги сти ци и одр жа ва њу њи хо вих обје ка та. 
Про шле го ди не смо има ли та кву си ту а

Про тив град ни стре лац То ми слав Илић

ПРО ТИВ ГРАД НА ЗА ШТИ ТА НА ТЕ РИ ТО РИ ЈИ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ 

Увек у приправности

По љо при вред ник Дра го мир Же ра вић 
ове го ди не ни је оси гу рао сво је усе ве, јер је 
пре не ко ли ко го ди на имао ло ше ис ку ство 
са ис пла том на кна де за ште ту ко ју је пре
тр пео, али ипак сма тра да то ни је ло ша 
ствар.

 Ни сам оси гу рао усе ве ове го ди не, за то 
што сам имао ло ше ис ку ство. Ра ни је сам 
оси гу ра вао стал но, али пре две го ди не ми 
ни су при зна ли це лу ште ту и осе ћао сам се 
пре ва ре но. Имао сам оси гу ра ње на око 40 
хек та ра, али ми ни су при зна ли да сам оси
гу рао усе ве од ле да – ре као је Же ра вић.

Ђор ђе Не на до вић из Срем ске Ми тро
ви це оси гу рао је усе ве ку ку ру за, пше ни це, 
три ти ка ла и си ла жног сир ка, што об у хва та 
44 хек та ра зе мље.

 Оси гу ра вам сва ке го ди не сво је при но
се, па та ко и ове. Оси гу рао сам од по жа ра, 
по пла ве и ви де ћу да ли мо гу још до пун
ски да оси гу рам и од олу је. Оси гу ра ње ми 
пу но зна чи, имам по зи тив на ис ку ства и 
тру ди ћу се да и убу ду ће све оси гу рам.  До 
са да ни је би ло ште те и нај бо ље је кад је 
не бу де, без об зи ра на оси гу ра ње – ис ти че 
Не на до вић. 

Оси гу ра ти при но се или не?
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Оп шти на Ин ђи ја у про шлој го ди
ни оства ри ла је су фи цит од 48 
ми ли о на ди на ра, та ко ка же за

вр шни ра чун бу џе та, ко ји се на шао као 
јед на од укуп но де сет та ча ка днев ног 
ре да сед ни це Оп штин ског ве ћа одр жа
не у сре ду, 13. ју ла.

Из ве штај о за вр шном ра чу ну бу џе та 
иза звао је нај ви ше по ле ми ка ме ђу 
већ ни ци ма и пред став ни ци ма ло кал
не са мо у пра ве. По ле ми са ло се, пре 
све га, јер се ра ди о за вр шном ра чу ну 
бу џе та ко ји је ре а ли зо ва ла прет ход на 
власт.

 За вр шни ра чун бу џе та за про шлу го
ди ну кри ти ко ва ли смо и ра ни је, али тек 
са да смо уви де ли о че му се за и ста ра
ди. Па пир тр пи све и пре ма фи нан сиј
ском из ве шта ју Оп шти на је у су фи ци ту 
48 ми ли о на ди на ра, а су штин ска ствар 
је да смо уста но ви ли да су ствар не оба
ве зе, ду го ва ња  ло кал не са мо у пра ве 
пре ко 800 ми ли о на ди на ра. Под се ти ћу 
вас да је про јек то ва ни бу џет за про шлу 
го ди ну био око три ми ли јар де ди на ра, 
за ову око 3,2 ми ли јар де ди на ра, а да 
је пу ње ње истог све га 50 од сто. То да је 
про сту ра чу ни цу да ће наш бу џет би ти 
ре ал но ре а ли зо ван са око 1,6 ми ли јар
ди ди на ра до кра ја го ди не, а 1,2 ми ли
јар де је нео п ход но да би се из ми ри ле 
ре дов не оба ве зе. На ћи ће мо се у ве ли
ком про бле му и је ди но што мо же да нас 
спа си од бло ка де ра чу на је су но ве ин ве
сти ци је од ко јих се ди рект но пу ни бу џет 

од по ре за на за ра де, као нај и зда шни јег 
при хо да и по ре за од ко ри шће ња гра ђе
вин ског зе мљи шта – ис та као је Вла ди
мир Гак, пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја.

Пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве 
на во де да ће бу џет за на ред ну го ди ну, 
чи ја би из ра да тре ба ла да поч не у сеп
тем бру, би ти мно го ре ал ни ји али да оче
ку ју да ће мо ра ти да увр сте и не ке од 
пре о ста лих оба ве за из ове го ди не. По
ред из ве шта ја о за вр шном ра чу ну бу џе
та Оп шти не Ин ђи ја за 2015. го ди ну ин
ђиј ски већ ни ци раз ма тра ли су из ме не 
од лу ка ко је се од но се на ускла ђи ва ње 

осни вач ких ака та свих пет јав них пред у
зе ћа са За ко ном о јав ним пред у зе ћи ма.

 Из ме на се од но си на ор га ни за ци
ју ра да и ми смо наш по сао оба ви ли 
и пре крај њег ро ка, а то је 4. сеп тем
бар те ку ће го ди не. Про ме на се, из ме
ђу оста лог, од но си на си сте ма ти за ци ју 
рад них ме ста у јав ним пред у зе ћи ма. 
Кон крет но, уме сто за ме ник ди рек то ра 
то рад но ме сто са да ће но си ти на зив 
из вр шни ди рек тор или ру ко во ди лац 
од ре ђе ног сек то ра што но си са со бом 
ве ћу од го вор ност по је дин ца и од ње
га се ујед но оче ку ју ква ли тет ни ји рад и 
ве ће за ла га ње на по слу – ис ти че Гак.

По ме ну те из ме не од лу ка на ћи ће се 
и пред од бор ни ци ма на сле де ћој сед
ни ци Скуп шти не оп шти не Ин ђи ја ко ја 
је за ка за на за 20. јул.

М. Ђ.

ци ју да стрел ци ни су има ли не ка ве ли ка 
деј ства, та ко да је оста ло ра ке та и за ову 
го ди ну. Ме ђу тим ова го ди на је та ква ка
ква је сте и при лич но су се ре зер ве про
тив град них ра ке та ис тро ши ле – ре као је 
на чел ник Град ске упра ве за по љо при
вре ду Вла ди мир На сто вић. 

Због то га је у пла ну на бав ка но ве ко
ли чи не ра ке та ко ју ће обез бе ди ти Град 
Срем ска Ми тро ви ца. 

 Из дво ји ће мо, на кон ре ба лан са бу
џе та, два ми ли о на ди на ра за до дат них 
60 ра ке та. Оче ку јем да ће мо има ти до
вољ но ра ке та до кра ја се зо не. До са
да ште та на усе ви ма ни је ве ли ка, спо
ра дич но је лед по ту као усе ве, а на ши 
стрел ци су аде кват но ре а го ва ли. Би ло 
је до ста деј ста ва па су ште те го то во за
не мар љи ве. Оста је нам да ви ди мо ка
ква ће си ту а ци ја би ти до кра ја се зо не 
 ис ти че На сто вић. 

Пре ма ње го вим ре чи ма, ме ста ко
ја сва ке го ди не бу ду на уда ру су фру
шко гор ска се ла, Мар тин ци и Ку змин. У 
сва ком од тих ме ста на ла зи се про тив
град на ста ни ца. 

 Про тив град не ста ни це су углав ном 
рас по ре ђе не на те ри то ри ји Гра да Срем
ска Ми тро ви ца рав но мер но. У Јар ку се 
на ла зе две ста ни це, по јед на у Гла цу, 
Ман ђе ло су, Ди во шу, Чал ми, Мар тин ци ма, 
Ку зми ну, у ма чван ском де лу има из ве стан 
број. Ме ђу тим, деј ство са ра ке та ма про
тив гра да ни је сто по стот на за шти та, увек 
по сто ји шан са да оне не од ра де по сао – 
ка же На сто вић и до да је да је упра во због 
то га ре сор на упра ва пре не ко ли ко го ди на 
суб вен ци о ни са ла по љо при вред ни ци ма 
део по вра та оси гу ра ња од не по го да.  

 Град је суб вен ци о ни сао по врат де
ла оси гу ра ња усе ва и то де сет од сто за 
во ћар ство и по вр тар ство, а 20 од сто за 
оста ли део по љо при вред не про из вод
ње. Та да смо има ли увид да је ма ње од 
10 од сто по љо при вред ни ка са те ри то
ри је Гра да оси гу ра ло сво је њи ве, што је 
ја ко ма ло. Уз сву про бле ма ти ку ко ја на
ста је при ли ком про це са на пла те ште те, 
ипак је пре по руч љи во оси гу ра ти сво је 
усе ве. Као што се и Град Срем ска Ми
тро ви ца окре нуо оси гу ра њу од еле мен
тар них не по го да, та ко и ми упу ћу је мо 
на ше по љо при вред не про из во ђа че ка 
оси гу ра њу – на по ми ње На сто вић.

Са ња Ста не тић 

СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА У ИН ЂИ ЈИ

Кри ти ке за вр шног
ра чу на бу џе та

Сед ни ца Оп штин ског ве ћа у Ин ђи ји

На чел ник Вла ди мир На сто вић
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Срем ска при вред на ко мо ра тра ди
ци о нал но сва ке го ди не до де љу
је го ди шње на гра де за нај бо ље 

по слов не и пред у зет нич ке ре зул та те, 
ко ји су од зна ча ја за уна пре ђе ње ра да 
и по сло ва ња, и раз вој не ци ље ве при
вре де ре ги о на. На гра де при вред ни ци
ма су уру че не про шлог пет ка, 15. ју ла 
на све ча но сти у срем ско ми тро вач кој 
Град ској ку ћи, по во дом 41. го ди шњи це 
по сто ја ња Срем ске при вред не ко мо ре.

Ово го ди шњи  до бит ни ци су пред у зе
ће Комазец из Ин ђи је, вла сни ца пред
у зет нич ке рад ње Голд из Ири га Ве сна 
Ра дој чић, за тим ЈКП Сава из Пе ћи на
ца, за нат ска рад ња Сара из Пла ти че
ва, фир ма Пнеумо – лоџик из Ста ре 
Па зо ве, Хранапродукт из Са ла ша Но
ћај ског и фир ма Евројуг из Ши да. 

Пред сед ник Срем ске при вред не ко
мо ре Ђор ђе Бо жић че сти тао је нај бо
љим при вред ни ци ма из свих се дам 

ло кал них са мо у пра ва у Сре му на успе
ху ко ји су по сти гли за хва љу ју ћи свом 
ду го го ди шњем ра ду.

 Срем је ме ђу раз ви је ни јим под
руч ји ма у Ср би ји, има чи ме да се по
хва ли, о че му све до че и ре зул та ти 
по сло ва ња срем ске при вре де. По
след њих пет, шест го ди на за ре дом 
срем ска при вре да има по зи ти ван 
фи нан сиј ски би ланс, са тен ден ци јом 
раз во ја. До ста ка ко стра них, та ко и 
до ма ћих фир ми по слу је у Сре му, та
ко да има мо вр ло до бру при вред ну 
струк ту ру зад њих го ди на. Из тог раз
ло га по но сни смо и на на шу при вре
ду и на на ше при вред ни ке – ре као је  
Ђор ђе Бо жић.

Ге не рал ни се кре тар Срем ске при
вред не ко мо ре Вла ди мир Вла о вић 
под се ћа да је на кон 2000. го ди не, ка да 
је мно го фир ми у Сре му, а по себ но у 
Срем ској Ми тро ви ци, за тво ре но, не ко

ли ко го ди на уна зад по бољ ша на при
вред на си ту а ци ја.

 Са да се у Срем ула же, отва ра се 
све ви ше фир ми и ко нач но смо се по
ме ри ли са мр тве тач ке, што је сва ка ко 
зна чај но за срем ску при вре ду. О то ме 
да Срем има до бре при вред ни ке све
до че и ово го ди шњи на гра ђе ни – из ја
вио је Вла о вић.

Фир ма Храна продукт нај бо љи је 
при вред ни су бјект, по оце ни Ко ми си је 
за на гра де Срем ске при вред не ко мо
ре, са те ри то ри је Гра да Срем ска Ми
тро ви ца. 

У пи та њу је фа бри ка сточ не хра не 
са се ди штем у Са ла шу Но ћај ском ко
ја по слу је од 1992. го ди не и има 145 
за по сле них. Основ на де лат ност је 
про из вод ња го то ве хра не за жи во ти
ње. Од осни ва ња по ли ти ка пред у зе
ћа је усме ре на на ула га ња у ква ли тет, 
про из вод не и скла ди шне ка па ци те те 

Ово го ди шњи до бит ни ци

СРЕМ СКА ПРИ ВРЕД НА КО МО РА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА 41. ГО ДИ НУ ПО СТО ЈА ЊА

На гра ђе ни нај у спе шни ји
при вред ни ци Сре ма

Ово го ди шњи  до бит ни ци су пред у зе ће Комазец из Ин ђи је, вла сни ца пред у
зет нич ке рад ње Голд из Ири га Ве сна Ра дој чић, за тим ЈКП Сава из Пе ћи на ца, 
за нат ска рад ња Сара из Пла ти че ва, фир ма Пнеумо–лоџик из Ста ре Па зо ве, 
Хранапродукт из Са ла ша Но ћај ског и Евројуг из Ши да
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и зна ње. Ре зул тат тих на сто ја ња су 
две фа бри ке сточ не хра не у вла сни
штву по ро ди це Стан ко вић (Хранапро
дукт у Са ла шу Но ћај ском и Провамин
у Срем ској Ми тро ви ци), као и Фар ма 
за тов жи ви не у Ко ва чев цу (Оп шти на 
Мла де но вац). По оби му про из вод ње и 
про да је Хранапродукт се свр ста ва у 
сам врх про из во ђа ча хра не за жи во ти
ње у Ср би ји.

О то ме ка ко би ти успе шан при
вред ник у Ср би ји го во ри вла
сник фир ме Храна продукт 

Го ран Стан ко вић, ко ји је и про шло го
ди шњи до бит ник Но вем бар ске на гра
де Гра да Срем ска Ми тро ви ца.

 Кад се по сао ра ди ка ко тре ба, 
вред но већ 25 го ди на он да до ђе вре
ме и за на гра де. На рав но да ни ко од 
нас не ра ди за на гра де, али у сва ком 
слу ча ју при ја ју, оне су под стрек за да
љи рад и до каз да наш рад не што вре
ди. Вре ме на се ме ња ју, а на ше је да 
ра ди мо. Ни ка да не тре ба че ка ти бо
ље вре ме па он да по че ти са по слом, 
та да сте већ из гу би ли. Тре ба ра ди ти, 
а за крат ко вре ме не мо же се ни шта 

озбиљ но на пра ви ти. Тре ба да се окре
не мо при вре ди, ра ду и шко ло ва њу, а 
ја се на дам да ће на ша фир ма на ста
ви ти успе шно да по слу је и на ред них 
25 го ди на – ис та као је Го ран Стан ко
вић, ко јем је на гра ду уру чио ге не рал ни 
се кре тар Срем ске при вред не ко мо ре 
Вла ди мир Вла о вић. 

Ме ђу до бит ни ци ма су и две пред у
зет ни це, Ве сна Ра дој чић из Ја ска, вла
сни ца пред у зет нич ке рад ње Голд из 
Ири га и Ми лан ка Ми ло вић, вла сни ца 
за нат ске рад ње Сара из Пла ти че ва. 

У окви ру фир ме Голд је књи го вод
стве на аген ци ја, три по љо при вред не 
апо те ке и уго вор на по шта, ко ја успе
шно по слу је већ 12 го ди на, док се за
нат ска рад ња Сара ба ви про из вод њом 
жен ских ор то пед ских па пу ча и сан да ла 
ко је се из ра ђу ју од ква ли тет не при род
не ко же. Сви про из во ди ЗР Сара су на
ме ње ни ис кљу чи во из во зу у Ита ли ју, 
Не мач ку, Ру си ју, Шпа ни ју, а зна чај но је 
то што је се ди ште фир ме у се о ској сре
ди ни и у њој ра де углав ном же не. Ми
лан ка Ми ло вић ис ти че да је ре цепт за 
успех ис кљу чи во рад и пу но од ри ца ња.

Нај у спе шни је при вред но дру штво 
са те ри то ри је Оп шти на Ста ра Па зо ва 
је Пнеумо – лоџик из Ста ре Па зо ве, 
осно ва но 1992. го ди не, ко је се ба ви 
про из вод њом и уград њом кли ма уре
ђа ја и си сте ма за гре ја ње мо тор них 
во зи ла. У ма ју 2016. го ди не за вр ше на 
је из град ња и пре се ље ње у но ву про
из вод ну ха лу, ко ја је са гра ђе на у ин ду
стриј ској зо ни у Ста рој Па зо ви. Фир ма 
успе шно по слу је и за по шља ва око пе
де се так рад ни ка.

Штам па ри ја Комазециз Ин ђи је је та
ко ђе до бит ник го ди шње на гра де Срем
ске при вред не ко мо ре. Успе шно по слу је 
ви ше од 25 го ди на, са основ ном де лат
но шћу у обла сти пру жа ња услу га штам
па ња про из во да ши ро ког асор ти ма на, 
по чев од штам па ња ком плет ног кан це
ла риј ског ма те ри ја ла, школ ског при бо
ра, бро шу ра, ли фле та, но ви на и ра зних 
пу бли ка ци ја, па до штам па ња књи га.

Нај у спе шни ја фир ма са те ри то ри
је шид ске оп шти не је Евројуг из Ши
да, осно ва на 1994. го ди не, а ба ви се 
прои  звод њом бо ја, ла ко ва, фа сад них 
ма те ри ја ла и ле пи ла. Свој про из вод ни 
про грам за сни ва на ве ли ком асор ти
ма ну про из во да на ме ње них за вр шним 
ра до ви ма у гра ђе ви нар ству, гра фич кој 
ин ду стри ји и ин ду стри ји па пир не кон
фек ци је. Про из во ди Евројуга се про
да ју у Бо сни и Хер це го ви ни, Хр ват ској, 
Ма ке до ни ји, Цр ној Го ри, Сло ве ни ји. 
Ква ли те том и стал ним ра дом на уса
вр ша ва њу про из вод ног про гра ма ова 
фир ма је све учи ни ла да бу де по у здан 
парт нер сво јим куп ци ма. 

Све ча но сти по во дом 41. го ди шњи це 
Срем ске при вред не ко мо ре при су ство
вао је и на чел ник Срем ског управ ног 
окру га Или ја Ми ли но вић, као и пред
сед ник При вред не ко мо ре Вој во ди не 
Рат ко Фи ли по вић.

Би ља на Се ла ко вић
Фо то: Не ве на Узу ровВла ди мир Вла о вић из СПК и Го ран Стан ко вић, вла сник Хра не про дук та

Пред сед ник СПК
Ђор ђе Бо жић

Ге не рал ни се кре тар СПК
Вла ди мир Вла о вић

ЈКП Сава из Пе ћи на ца је је ди но јав но 
пред у зе ће ко је је на гра ђе но од стра не 
Срем ске при вред не ко мо ре ове го ди
не. Ка ко сто ји у обра зло же њу Ко ми си
је, са че сто скром ним сред стви ма ко ја 
се оства ре, из два ја ју, или мо гу одво ји
ти за ове на ме не,  уз ве ли ки труд и за
ла га ње за по сле них, пред у зе ће успе ва 
да од го во ри свим сво јим оба ве за ма и 
да успе шно оба ви низ раз ли чи тих ко
му нал них де лат но сти од оп штег ин те
ре са ко је су му по ве ре не и за ко је је 
ре ги стро ва но. ЈКП Сава оства ру је по
зи тив не ре зул та те у по сло ва њу и члан 
је Срем ске при вред не ко мо ре. 

 Ова на гра да је ја ко зна чај на за нас 
и ве ру јем да ће до при не ти још бо љем 
по сло ва њу на шег ма лог, скром ног, али 
ја ког пред у зе ћа. Мо же мо се по хва ли ти 
да са нај скром ни јим бу џе том оба вља
мо све за дат ке ко ји су нам по ве ре ни и 
по слу је мо у плу су – из ја вио је Жив ко 
Алек сић из ЈКП Сава Пе ћин ци.

ЈКП Сава Пећинци
ме ђу до бит ни ци ма
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ПУТЕВИ ДРОГЕ (2)

Злоупо тре ба хероина 
де сет ко ва на

Ка да је реч о нар ко ма ни ји, јед ној 
од нај те жих ка те го ри ја бо ле сти 
за ви сно сти, тре ба ло би има ти на 

уму да је ста нов ни штво Ср би је пре
бро ди ло нај ве ћу кри зу ика да, епо ху 
екс пан зи је хе ро и на (по пу лар ног 
до па), „прин ца та ме“ ко ји је пр ве 
де ка де 21. ве ка на ве ли ка вра та 
ушао на до ма ће тр жи ште нар ко ти ка. 
Не ка ко, од сме не вла сти 2000. го ди
не, па све не где до 2008. го ди не 
хе ро ин је био до сту пан у ме ри у ко јој 
и ма ри ху а на. Не ма ли број љу ди, 
мла дих, на пред них (јер хе ро ин углав
ном за ин те ре су је оне ко ји се нај ма ње 
укла па ју у дру штве не сте ре о ти пе), 
уни шти ло је сво је жи во те, ка ри је ре, 
по ро ди це и све оно што им је до тих 
мрач них мо ме на та би ло ва жно.

Више ништа не постоји, све је
одавноотишлодођаволаивишеме
ништанезанима.Немамјапријате

ље, хероин је мој једини и најбољи
друг, он ме једини није издао, већ
подржао,некамиоднесеиживот,да
митоон урадинијемижао, ја сам
ионако рођен мртав у овој земљи, 
не рет ко су би ли ставови хе ро ин ских 
за ви сни ка.

Хе ро ин (ди а це тил мор фин) је нар
ко тик ко ји ко ри сни ку ули ва не ве ро
ват но са мо по у зда ње у окви ру ме ђу
људ ских од но са, осе ћај су пер и ор но
сти и сто га и но си та кав на зив, као 
хе рој. Али, то је уну тра шњи осе ћај.

Ме ђу тим, у мо мен ту ка да ви зу ел но 
ре ги стру је те ко ри сни ка хе ро и на, при
ме ти ће те осо бу зе ни ца сит них по пут 
чи о да, ка рак те ри стич ног умрт вље ног 
по гле да, ин ди ви дуу ко ја сли на ви као 
де те из ја сли ца, а на ауди о пла ну при
ме ти ће те да та ква је дин ка при ча 
су ви ше спо ро. За и ста хе рој ски, не ма 
шта, су пер и ор но на ро чи то. За ви сни

Чак и ма ла де ца
су зна ла ко је

глав ни ди лер у
Срем ској Ми тро ви ци 

или ко је пр ва ру ка
за „доп“ у Сре му.

Али мно го је вре ме на 
про шло док је хе ро ин 

ре ла тив но успе шно 
де сет ко ван као ро ба 
на срп ским ули ца ма
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ци од хе ро и на су емо тив но не зре ле 
пер со не, из ра же них ком плек са, со ци
о пат ског ста ва у од но су на окру же ње. 
Ко ли ко год твр ди ли да су ис тан ча ног 
слу ха за свет у ко јем жи ве, увек 
де ман ту ју се бе, јер у очи ма дру гих 
љу ди из гле да ју ни шта бо ље од обич
ног зом би ја.

На жа лост, по чет ком две хи ља ди тих 
сма тра ло се да је ко ри сник хе ро и на 
(до па) кул осо ба. Ме ђу тим, ко ли ко је 
то „кул“ све до че ра зо ре не по ро ди це, 
пре ра не смр ти, бо ле сти је тре итд. 
Упо тре ба хе ро и на је пре двор је за 
дру ге кри ми нал не ак тив но сти по пут 
ору жа них пљач ки, раз бој ни шта ва, 
кра ђа, уби ста ва, а као јед на од нај ло
гич ни јих по сле ди ца је про сти ту ци ја. 
Да се раз у ме мо, за ви сни ку од хе ро и
на, у тре нут ку ка да кри зи ра, са вест, 
мо рал и ети ка су пот пу но не по зна ти 
пој мо ви. Би тан је са мо хе ро ин.

Срем ска Ми тро ви ца је у пе ри о ду те 

пр ве де ка де 21. ве ка на зва на „Ма ли 
Ам стер дам“ и на нар ко кар ти је би ла 
нај зна чај ни ји нар ко цен тар на кон 
Не го ти на.

Не са мо ро ди те љи, пе да го зи, со ци
о ло зи, већ и мла ди љу ди ко ји ни су 
за га зи ли у та ко мрач не во де, би ли су 
под ути ском да је др жа ва СР Ју го сла
ви ја на мер но пу сти ла да хе ро ин у 
то ли кој ме ри уђе у зе мљу, не би ли 
по био што ви ше љу ди, сма тра ју ћи да 
нам је та кву по шаст у том тре нут ку 
пла си рао За пад, као је дан од сво јих 
бо ле сних трен до ва. Чак и ма ла де ца 
су зна ла ко је глав ни ди лер у Срем
ској Ми тро ви ци или ко је пр ва ру ка за 
доп у Сре му. Али мно го је вре ме на 
про шло док је хе ро ин ре ла тив но 
успе шно де сет ко ван као ро ба на срп
ским ули ца ма.

По ли циј ски слу жбе ни ци По ли циј ске 
упра ве у Срем ској Ми тро ви ци рас по
ла жу са зна њи ма да је по тро шња 

хе ро и на у ве ли ком па ду, тј. да је 
ве ли ки број хе ро ин ских за ви сни ка 
из ле чен, пре стао да кон зу ми ра хе ро
ин, што је ре зул тат ра да по ли циј ских 
слу жбе ни ка, с об зи ром да се ве ли ки 
број ре ги стро ва них ди ле ра хе ро и на 
на ла зи на из др жа ва њу за твор ских 
ка зни.

Пу те ви дро ге 
По ре кло две нај о па сни је дро ге ко је 

се до би ја ју од при род них си ро ви на 
оста ло је, у ге о граф ском сми слу, у 
ве ли кој ме ри не про ме ње но. Нај ве ћа 
уз га ја ли шта ма ка од ко јег се до би ја 
хе ро ин на ла зе се у Ав га ни ста ну, 
де ло ви ма Ин ди је и Па ки ста на ко ји 
чи не тзв. „Злат ни по лу ме сец“ и у тзв. 
„Злат ном тро у глу“  тро ме ђа Бур ме, 
Ла о са и Тај лан да. Биљ ка ко ка од ко је 

По чет ком две хи ља ди тих, 
ско ро до кра ја те де це
ни је, ти неј џе ри и адо ле

сцен ти гле да ли су са не ве ри
цом ка ко хе ро ин на стран пу
ти це ба ца њи ма бли ске осо бе. 
Ме ђу по ја ва ма ко је су нај ви
ше бо ле ле из дво ји ла се про
сти ту ци ја. Гле да ли су сво је 
дру га ри це, до та да при мер не 
де вој ке, оне ко је су би ле сан 
сва ког клин ца, оне ко је су 
мо гли да за ве ду са мо нај ве ћи 
шме ке ри тог до ба. То су би ли 
„од мах би је оже нио“ ти по ви 
де во ја ка, смер не, мир не и 
по ву че не, ве о ма згод не и 
на ро чи то ле пе.

Јед на од та квих де во ја ка, 
за ко ју ње но не ка да шње дру
штво твр ди да је би ла „нај од 
нај“, скре ну ла је на ста зу 
„прин ца та ме“ и без ре зер вно 
га при гр ли ла. Она је за М 
но ви не отво ри ла сво ју ду шу и 
ис при ча ла украт ко ка ко је 
се би упро па сти ла нај леп ше 
го ди не жи во та. Она да нас има 
29 го ди на, а са хе ро и ном се 
сре ла пр ви пут по за вр шет ку 
сред ње шко ле. Њен иден ти
тет у овом тек сту не ће би ти 
от кри вен, јер то је, на рав но, 
био основ ни услов да раз го ва
ра са но ви на рем на ше ре дак
ци је.

 Оти шла сам у ино стран
ство на сту ди је, у глав ни град 
јед не од зе ма ља на за па ду 
Евро пе, јер би ла сам из у зет но 
до бар уче ник и пре пу но лет
ства још по ста ла по ли гло та. 
Че ка ла ме је ле па бу дућ ност. 

Ме ђу тим, у том гра ду сам се 
осе ти ла не ве ро ват но уса
мље ном и упа ла сам у те шку 
де пре си ју, та ко да сам то тал
но про фу ла ла пр ву го ди ну 
сту ди ја, о че му мо ји ро ди те љи 
ни шта ни су зна ли. Да не идем 
у де та ље, јер ла ко је на ћи 
ди ле ра и у Ср би ји, а ка мо ли у 
европ ској ме тро по ли, хе ро ин 
је по стао „ча роб ни шта пић“ 
мог рас по ло же ња. Ипак, убр
зо је све кре ну ло по злу. На ву
кла сам се бр же не го што сам 
зна ла да је мо гу ће, а он да сам 
убр зо на пу сти ла и фа кул тет и 
оста ла без нов ца, чак и за 
ави он ску кар ту за Ср би ју. 
Мо ји ду го ни шта ни су зна ли. 
Ди ле ри су по че ли да ми 
на пла ћу ју сва ку до зу на нај
сра мот ни ји мо гу ћи на чин, а ја 
сам тр пе ла јер је би ло бит но 
са мо да се ура дим. Ка ко је 
вре ме од ми ца ло, при бли жа
вао се крај пр ве го ди не сту ди
ја, ја сам већ би ла ду бо ко у тој 
при чи. Ди ле ри су по че ли да 
до во де сво је при ја те ље и да 
ме зо ву на ко ка ин скохе ро ин
ске се ан се и на рав но ор ги је. 
Али, био је би тан са мо хе ро
ин. Фи зич ки ни сам та ко бр зо 
про па ла и до шао је мо ме нат 
ка да су ме по зи ва ли на жур ке 
на јах та ма, а та мо сви зна ју 
шта је мо гло да се де ша ва. 
Чи ста екс клу зи ва, нај ску пља 
дро га, та ко да сам се на 
мо мен те осе ћа ла чак и за до
вољ но, не схва та ју ћи да сам 
нај јеф ти ни ја ствар на тој јах
ти. Јед не но ћи на јед ној од 

јах ти, пре до зи ра ла сам се, а 
они су ме по лу го лу оста ви ли 
на оба ли, као да ни сам чо век 
већ кр па. Ни ко ни је звао ни 
хит ну по моћ, док ме ни је про
на шао је дан ри бар и по звао 
слу жбу хит не по мо ћи и по ли
ци ју ми слив ши да сам мр тва. 
Има ла сам сре ће. Та да су ме 
де ток си ко ва ли и по сла ли у 
јед ну пси хи ја триј ску уста но ву 
док пре ко ам ба са де ни су кон
так ти ра ли мо је ро ди те ље и 
док ни су до шли по ме не. 
Ни ка да ми ро ди те љи ни су 
по ми ња ли тај град, сту ди је, 
мо је ауто де струк тив но по на
ша ње, са мо им је би ло бит но 
да ме из ле че. Го ди ну да на 
сам про ве ла у јед ном ма на
сти ру у Ср би ји и сад сам жи ва 
и здра ва. Не мо гу да ве ру јем 
да ми се то де си ло, а цео тај 
пе ри од из гле да ми као цр на 
ру па. Ни сам се уда ла, зна те, 
обе ле же на сам. Та ко је то у 
за о ста лој сре ди ни где нар ко

ма ни ју не схва та ју као бо лест 
ко ја се ле чи. Али у ре ду је. 
Са ма сам кри ва за то. Да кле, 
ни сам уда та, али у ста бил ној 
сам ве зи са чо ве ком ко ји ни је 
нео ба ве штен као ве ћи део 
Ср би је и ко ји је по сле све га 
пре по знао све мо је ква ли те те 
и ре као ми да сва ко има пра
во да по гре ши у жи во ту. За то 
ви ше ни је ва жно шта дру ги 
ми сле, да нас, ја сам урав но
те же на и нор мал на осо ба, 
до ду ше, не истих не ра ва као 
не кад, али до бро сам. По ру
чи ла бих мла дим де вој ка ма 
да се ски ну са шан ко ва, да 
си ђу са кри ла нео ства ре них 
ква зи фра је ра и да се вра те у 
шко ле. Не ка не на пра ве та кву 
гре шку, јер ја сам има ла и сре
ће, а не ким ве о ма мла дим и 
ле пим де вој ка ма ко је знам, 
гроб је остао као по след ње 
уто чи ште, мно го пре не го што 
су сти гле да схва те шта зна чи 
жи вот.

ИС ПО ВЕСТ НЕ КА ДА ШЊЕ ПРО СТИ ТУТ КЕ

Хе ро ин ми је оскр на вио
те ло и ду шу
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се до би ја ко ка ин га ји се у Ко лум би ји 
и де ло ви ма Ве не цу е ле. Пу те ви ко ји
ма ови нар ко ти ци сти жу до САД и 
Евро пе, про ла зе кроз сво је вр сну 
то по граф ску тран зи ци ју, јер је ка рак
те ри сти ка сва ког швер ца да се по на
ша слич но елек трич ној стру ји  тра жи 
пут на ко јем по сто ји нај ма њи от пор.  

Опи јум ске по га че и хе ро ин се пре
но се из „Злат ног тро у гла“ пре ко 
Ин ди је и Хонг Кон га на ис ток у Ја пан 
и САД, на југ у Аустра ли ју, а на за пад 
 пре ко Па ки ста на, Ав га ни ста на, Ира
на, Тур ске, Бу гар ске, кроз зе мље бив
ше Ју го сла ви је, до крај њих де сти на
ци ја у За пад ној Евро пи. 

Хе ро ин по ре клом из „Злат ног по лу
ме се ца“ пу ту је до Епро пе и Се вер не 
Аме ри ке коп не ним пу тем пре ко Ира
на, Тур ске и Бал кан ског по лу о стр ва 
на за пад или мо рем пре ко лу ка у 
Па ки ста ну до Ро тер да ма или Хам бур
га, ода кле га углав ном дис тру бу и ра 
ки не ска ма фи ја (три ја де). У САД, 
хе ро ин сти же пре те жно бро до ви ма 
пре ко Ти хог оке а на. Де ша ва се да 
пу ту је и ду же, пре ко ве ли ких европ
ских лу ка. Ши ре ње ави он ског са о бра
ћа ја умно жа ва број тзв. „ма зги“  
љу ди ко ји дро гу пре но се у пр тља гу 
или је за па ко ва ну у кон до ме гу та ју, 
од но сно, пре но се у те ле сним шу пљи
на ма. Овај на чин швер ца је ве о ма 

опа сан, јер се до га ђа да же лу дач на 
ки се ли на про гри зе па ко ва ње, услед 
че га на сту па акут но тро ва ње, че сто и 
смрт. Си гур ни ји на чин је сла ње дро ге 
у ра зним по шиљ ка ма, ма да су ца рин
ске слу жбе ши ром све та раз ви ле 
број не тех ни ке за њи хо во от кри ва ње.

На осно ву ана ли за европ ских слу
жби без бед но сти и аме рич ке ДЕА, 
пр ви део „хе ро ин ског пу та“  од Ав га
ни ста на до Тур ске  нај лак ши је за 
кар те ле, јер на том про сто ру по сто ји 
до ста нео бе збе ђе них гра ни ца пре ко 
ко јих хе ро ин пре ла зи ско ро сва ко
днев но. Пут дро ге из Тур ске во ди 
пре ко Бал ка на, кроз Бу гар ску, Ал ба
ни ју, Ма ке до ни ју, Ко со во, Цр ну Го ру и 
Ср би ју.

Што се Ср би је ти че, гра нич ни пре
лаз Ба тров ци из ме ђу Ср би је и Хр ват
ске ду го је ва жио за глав ну „нар кока
пи ју“ ка Евро пи, али због уво ђе ња 
но вих тех но ло ги ја и фо ку си ра ња 
по ли ци је, све ви ше се ко ри сте и дру
ги прав ци.

У на шој др жа ви, нај фре квент ни ји 
су југ Ср би је  Ко со во и Сан џак, ко ји 
је по стао ва жна „ста ни ца“ за ли ни ју 
пре ма Бо сни и Хер це го ви ни, ко ја је 
пре ма по да ци ма оба ве штај них слу
жби и Упра ве ца ри на, све ин те ре
сант ни ја ве ли ким нар кобо со ви ма. 
Са ра је во је већ не ко вре ме зна ча јан 

тран зит ни цен тар за кри јум ча ре хе ро
и на а из ње га пу те ви дро ге иду ка 
Тре би њу, Ба ња лу ци и Брч ком. На 
крај њем за па ду дро га ула зи у Хр ват
ску, а са мим тим је отво рен пут ка 
дру гим др жа ва ма Европ ске уни је. 
Про сто ри бив ше Ју го сла ви је нар ко
кар те ли ма ни су при влач ни са мо као 
ход ник ка Европ ској уни ји, већ и као 
озбиљ но тр жи ште, јер ако се узме у 
об зир да на под руч ју За пад ног Бал ка
на има око 700.000 за ви сни ка од 
опој них дро га, ин ди ка тив но је да 
со ли дан део по шиљ ки оста је на 
ло кал ним тр жи шти ма.

Бал кан ска ру та
У из ве шта ју МУП Ре пу бли ке Ср би је 

„Трен до ви ор га ни зо ва ног кри ми на ла 
на Бал ка ну“, пре зен то ва ном у Мек си
ку, на во ди се сле де ће:

„Бал кан ска ру та је пра вац ко ји из 
Ав га ни ста на ка Евро пи во ди пре ко 
Ира на, Тур ске и ју го и сточ не Евро пе. 
Се вер на ру та пре ко цен трал не Ази је 
и Ру ске фе де ра ци је во ди ка Ис точ ној 
Евро пи, док се се вер ном бал кан ском 
ру том ко ја се све че шће ко ри сти, 
хе ро ин швер цу је пре ко Ира на, Кав ка
за до др жа ва Ју жне Евро пе“.

Александар Ћосић

Но ви нар М но ви на кон так
ти рао је бив шег ди ле ра 
ма ри ху а не (из Сре ма, 

не ће мо ре ћи из ко јег гра да) не 
би ли му по шло за ру ком да 
јав ност упо зна са тим ка ко 
из гле да је дан нај о бич ни ји 
по сао ка да је у пи та њу про да ја 
на ма ло, у овом слу ча ју 100 
гра ма ма ри ху а не као основ ни 
при мер. Ка ко не би на пра ви ли 
про блем мом ку ко ји је да нас 
по ре ски об ве зник, он ће у овом 
тек сту оста ти ано ни ман.

 Ево ка ко то из гле да. Ку пиш 
100 гра ма тра ве и ако узме мо 
као при мер не ки осред њи ква
ли тет за до ма ће усло ве, це на 
за ту ко ли чи ну је 300 евра. Од 
те ко ли чи не, ја сам пра вио 100 
па ке та од по је дан грам, чи ја 
укуп на улич на вред ност из но
си 1.000 ди на ра по јед ном 
па ке ту, да кле у то вре ме 1.000 
евра за це лу ко ли чи ну раз би је
ну на ма ло. На рав но, да вао 
сам и по ла гра ма за 500 ди на
ра. Ни сте све сни ко ли ко бр зо 
се обр не та ло ва. Ако и ма ло 
„скра тиш“ па ке те мо жеш да 
по стиг неш чи сту за ра ду од 
не ких 700 евра. Ме ђу тим, 

ни сам се баш кон тро ли сао 
ка ко је вре ме од ми ца ло, јер 
сам имао све ви ше нов ца и 
апе ти ти су ра сли све вре ме. 
Тро шио сам не ми ли це и по чео 
да упа дам у очи и ко ме не тре
ба. Ка да сам чуо да се рас пи
ту ју за ме не, не знам шта се 
де си ло, али не што ми је ре кло 
да ста нем и да је би ло до ста. 
Ни сам хтео да због глу по сти 

уни штим се би жи вот у не ком 
за тво ру ме ђу оло шем. А све је 
по че ло због то га што ни сам 
имао по сао а ни сам хтео да се 
учла њу јем ни у ка кве стран ке, 
ни у ка кве сек те. Во дио сам се 
ре че ни цом оног чу ве ног по кој
ног ре пе ра да „са мо Бог мо же 
да ми су ди“. Ни сам ре ли ги о
зан, али ваљ да ми је Он и 
до шап нуо да ста нем, при ча 

наш из вор и до да је: 
 Са да сам по ре ски об ве зник 

и не мам про бле ме, чак ви ше и 
не ду вам. Али, апе ло вао бих 
на да на шње ба лав це ко ји се 
мно го ши ре ми сле ћи да су 
не ке фа це, не схва та ју ћи да ће 
да их по хва та ју све у јед ном 
да ну ако на ста ве да глу ме мај
му не, ма да раз у мем их на не ки 
на чин. Не зна ју за бо ље, а и 
ро ди те љи су им за ту ца ни. Ја 
ни ка да ни сам био по хле пан, 
до те ме ре да сам на док на дио 
баш сва ком ко ме сам ика да 
скра тио па кет, а ове да на шње 
клин це ће из да ти нај пре по хле
па и не стр пље ње. Имам 39 
го ди на, су пру гу, дво је де це и 
све што ми тре ба у жи во ту. 
Ра дио сам са тра вом са мо 
го ди ну да на и ус пео сам да 
за ра дим со ли дан но вац, али 
ни ка да ни сам био по хле пан и 
ни сам не ми ли це пот кра дао 
сво ју кли јен те лу. На ро чи то, 
ни сам жи вео у па ра но ји од 
при слу шки ва ња свог мо бил ног 
апа ра та, јер то на па мет мо же 
да пад не са мо не ком ко је 
из ра зи то глуп и нео ба ве штен у 
жи во ту.

ИС ПО ВЕСТ БИВ ШЕГ ДИ ЛЕ РА МА РИ ХУ А НЕ

Ни сам пао  ни сам
био по хлеп ни па ра но ик
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На челу митровачке Опште бол
нице коначно долази до смене.
Уместо Пајтићевих кадровика др

Мирослава Кендришића и др Драгана
Малобабића,којимакаодасупартијска
припадност и лични ћар били важнији
одХипократовезаклетвеилекарскогко
декса,начелоБолницедолазедвавр
хунскастручњакадрЖивкоВрцељкао
директоридрДушкоМаџић каоњегов
заменик.Ни једномодњихдвојицене
ћебитилако, јероноштоимоставља
ју њихови претходници из Пајтићевог
кадровскогбагажа,сигурноихнећеоб
радовати.Тосувеликигубици,настали
због несавесног пословања и пљачке,
одлазакдобрихкадрова,дугеивишеме
сечнелистечекањанапрегледкодспе
цијалистеизразлогаштотиистилекари
радеприватно...
Др Душко Маџић, који је почетком

2000тихгодинаједновремебиодирек
тортадашњегЗдравственогцентра(ко
јемјепоредОпштеболницеприпадаои
Дом здравља), разумеће о чему писац
овихредоваговори,јерјесвојевремено
каофункционернаграбусиоисвојевре
мено био смењен са места директора,
пошто је одбио да учествује у пљачки
овеустановепоупутствимакојасусти
залаизНовогСада,поналозимафунк
ционераДС.
Такотоиде,сасменомвласти,одла

зе стари и долазе нови директори.Без
обзиранаполитику,срећајештосеовај
путрадиодваврсналекара,хирургудр
Живку Врцељу и гинекологу др Душку
Маџићу.КакосазнајуМновине,завре
ме директоровања др Мирослава Кен
дришићаињеговогзаменикадрДрагана
Малобабића,Општаболницанијеуспе
ладаостанесамобезврснихлекараи
неопходнихлекарскихпрофила,каошто
је патoлог (кога ова установа нема већ
дужевреме),већ јеизгубилаиакреди

тацију, почевшидаличинанепоуздану
касапницуукојојљудиумирузбогчистог
лекарског немара, прљавштине и оп
штегјавашлука.
Оношто језаобичнеграђаневажно,

а што се може чути као обећање но
вог болничког руководства, нису лажна
„шминкања“ болничких одељења која
често служе за крађу на јавним набав
кама,безстварнепрактичнесврхе.Али
свакакојесубезобразнодугелистечека
њаонихкојихранемедицинскераднике
одкојихсемногипонашају каопијачни
шибицари.Оникојиурадновремераде
приватно,мораћедазарадесвојуплату
илидатражедругипосао.
Политика Српске напредне странке

у Војводини је тотална демонтажа Пај
тићевих кадрова на свим нивоима и у
свимобластима,оддиректорскихместа
у јавнимпредузећимаиустановама,до
тужилаштава.Затоћебитиинтересант
но праћење дешавања у периоду који
је пред нама. Није Пајтићевимжутаћи
масадавишеважанниновац,накрали
су се они преко мере. Накуповало се
тостановаипоБечуипоМонтеКарлу.
Накрало се то медицинске апаратуре,
купљене средствима грађана, за соп
ственулекарскупраксу,усвојимприват
нимклиникамау којеупућујупацијенте
којенећедапримеуболницупоштоод
приватног посла немају времена. Сад
сетребасачуватиодсудскихпроцесаи
евентуалне кривичнеодговорности.За
то, иако су свесни да јењихово време
истекло,трудићесенасвакиначиндасе
сачувају.
Бићетуопирањасменама„збогполи

тике“,бићеглумљењаболеснихмајмуна
поразнимосновама.
Како незванично сазнају М новине,

дрМирослав Кендришић је пристао да
поднесеоставку,мождаузпогодбудасе
противњеганећеводитисудскипроцес

(?),алисвакаконеиузмогућностдаи
даљеутиченарадипропадањемитро
вачке болнице. За сада остаје нејасно
какоћесепонашатињегов заменикдр
ДраганМалобабић,којиодајеутисакчо
векакомеједофункцијеузпомоћстра
начкогкадровањасталочаквишенегои
самомдрМирославуКендришићу.Иако
је својевремено постао заменик дирек
тораОпштеболнице као кадарДС,са
да зањега причају поболници како се
увеликохвалида јенавремепрелетео
уСНСида,наводномашућиновомпар
тијскомприступницомнежелиданапу
стисадашњуфункцију.
ИакозваничностанујеуРуми,дрМа

лобабић покушава да се наметне као
митровачкикадар.Иначе,заовогкорпу
лентноггинекологаголубијегсрцаплету
серазнеприче,анајвишеонеувезиса
којиманежелидаодговаранановинар
скапитања.
Например:далијетачнодакаофунк

ционерболницерадиприватно,иакото
позаконунебисмео;далијетачнодаје
бројцарскихрезованагинекологијине
нормалноповећан,адапојединилекари
поједномцарскомрезуузимајунацрно
по500евраизаштоонкаофункционер
нерегујенаоваквепојаве;далијеика
коодскромнелекарскеплатекупиодео
стамбене зграде у Доситејевој улици у
СремскојМитровици(укојојнаводноже
лида врши приватну праксу), и за коју
комуналномпредузећуипоредповели
кеквадратуренијеплаћаночакниодно
шењесмећа???
Ако једрМалобабићрешиодапоги

ненабраникусвојихпривилегија,неће
габитилакосменити,кажунекикојису
убеђенидатонималонебибилочудно
кадајеупитањуовајпринципијелниги
некологичланстранкеукојојсетренут
ноналази.

ВладимирЋосић

СМЕНЕУМИТРОВАЧКОЈБОЛНИЦИ:

Кендришићпонудиооставку,
Малобабићнедафункцију?!

АкоједрМалобабић
решиодапогинена

браникусвојих
привилегија,нећега
битилакосменити,

кажунекикоји
суубеђенидато

нималонебибило
чуднокадајеупитању

овајпринципијелни
гинекологичлан
странкеукојојсе
тренутноналази ДрМирославКендришић ДрДраганМалобабић
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ДУ АЛ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ У ПЕ ЋИ НАЧ КОЈ ОП ШТИ НИ

По сао у Бошу за де сет
ин ду стриј ских меха ни ча ра
Пр ва ге не ра ци ја уче ни

ка обра зов ног про фи ла 
ин ду стриј ски ме ха ни чар 

по за вр шет ку Тех нич ке шко
ле Миленко Веркић Неша у 
Пе ћин ци ма, пот пи са ла је про
шлог утор ка, 12. ју ла, уго во ре 
о за сни ва њу рад ног од но са 
са ком па ни јом Бош. У пи та
њу је де сет уче ни ка, ко ји су се 
шко ло ва ли у окви ру про јек та 
„Ре фор ма сред њег струч ног 
обра зо ва ња у Ср би ји“, ко ји 
под по кро ви тељ ством не мач
ке вла де спро во де Не мач ка 
ор га ни за ци ја за ме ђу на род ну 
са рад њу ГИЗ и Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја. У ком па ни ји Роберт
Бош у Ши ма нов ци ма, свр ше ни 
уче ни ци су то ком две го ди не 

шко ло ва ња оба вља ли прак
тич ну на ста ву. 

Све ча но сти су, осим бив ших 
уче ни ка и њи хо вих ро ди те ља, 
при су ство ва ли Ду брав ка Ко ва
че вић Су бо тич ки, пред сед ни
ца Оп шти не Пе ћин ци, Ра до
ван Жи ва но вић, пред став ник 
Ми ни стар ства про све те, Ен 
Ка трин Хен шел, во ђа ГИЗ 
про јек та, Спо мен ка Ра кић, ди
рек тор ка ТШ МиленкоВеркић
Неша и Јо ван ка Јо ва но вић, 
ди рек тор ка ком па ни је БошСр
бија.

Пред сед ни ца Оп шти не Пе
ћин ци Ду брав ка Ко ва че вић 
Су бо тич ки по ру чи ла је да ће 
ло кал на са мо у пра ва увек по
др жа ва ти ова кве про јек те, 
јер је ве о ма ва жно да мла ди 

оста ју у Пе ћин ци ма и да не 
тра же по сао у дру гим гра до
ви ма. 

 За по шља ва ње мла дих 
љу ди у ком па ни ји у ко јој су 
по ха ђа ли прак тич ну на ста ву 
је упра во оно због че га је ко о
пе ра тив ни мо дел обра зо ва ња 
зна ча јан, кре и ра мо ква ли фи
ко ва не ка дро ве за сно ва не на 
ствар ним по тре ба ма при вре
де и та ко мо же мо да од го во
ри мо на зах те ве по сло да ва ца 
и обез бе ди мо по сао мла дим 
љу ди ма. Наш ин те рес је да 
де цу шко лу је мо за по сао, а 
не за еви ден ци ју На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње  ис
та кла је Ко ва че вић Су бо тич ки.

Во ђа ГИЗ про јек та „Ре фор
ма сред њег струч ног обра
зо ва ња у Ср би ји“ Ен Ка трин 
ис та кла је до бру са рад њу про
те клих го ди на ко ју су оства ри
ли са Ми ни стар ством, Оп шти
ном, шко лом и фир мом Бош.

Пре ма ре чи ма Ра до ва на 
Жи ва но ви ћа ис пред Ми ни
стар ства про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја, у Ср би ји 
пре ко 1.000 уче ни ка се обра зу
је на ова кав на чин. 

Јо ван ка Јо ва но вић, ди рек
тор ка Бош ком па ни је из ја ви
ла је да је про је кат за по чет 
уре ђе њем ра ди о ни це, где су 
уче ни ци по ха ђа ли прак тич ну 
на ста ву. 

 Пре по зна ли смо да по сто
ји не до ста так на тр жи шту ра да 
ве за но за про фил ин ду стриј ски 
ме ха ни чар. Про је кат је по чео 
та ко што смо пр во ре но ви ра
ли ра ди о ни цу у окви ру шко ле, 
где су уче ни ци има ли при ли ке 
да по ха ђа ју прак тич ну на ста ву. 
Уче ни ци су по ха ђа ли прак тич
ну на ста ву у на шој фа бри ци за 
про из вод њу си сте ма бри са ча. 
Они су има ли по др шку мен то ра 
и ис ку сних за по сле них. До би ли 
су уго во ре о ра ду на нео д ре ђе
но вре ме и спрем ни су у пот пу
но сти за рад не за дат ке – сма
тра Јо ва но вић. 

Ди рек тор ка Тех нич ке шко ле 
Спо мен ка Ра кић ука за ла је на 
ва жност ко о пе ра тив ног обра
зо ва ња са еле мен ти ма ду ал
ног си сте ма. Она је до да ла да 
је овај про фил је де фи ци та ран 
код нас и у све ту и да је шко ла 
има ла сре ћу да на ини ци ја ти ву 
Бо ша и уз по др шку Ми ни стар
ства про све те, оп шти не Пе ћин
ци и ГИЗ а уве де тај про фил. 

 Бу дућ ност је у ко о пе ра тив
ном обра зо ва њу са еле мен ти
ма ду ал ног си сте ма за то што 
се уче ни ци об у ча ва ју у ре ал
ном окру же њу, а исто та ко и 
сти чу од ре ђе не со ци јал не ком
пе тен ци ја ко је су ја ко ва жне – 
ре кла је ди рек тор ка Ра кић. 

С. Ста не тић 

По сао у Бошу су из ме ђу 
оста лих до би ли Ми лош Та тић 
из Ши ма но ва ца и Ми лош Ђур
ђе вић из Пе ћи на ца.

 За вр шио сам смер ин ду
стриј ски ме ха ни чар у Тех нич кој 
шко ли у Пе ћин ци ма и био сам 
на прак си у Бошу. На по чет ку 
ми је би ло све нео бич но, сви 
мај сто ри су би ли вољ ни да нас 
на у че. Кроз не ко вре ме смо 
се ми при ви кли, и хте ли смо 
да учи мо. За хва љу ју ћи на шем 
мен то ру мно го смо то га са вла

да ли. Овај смер бих пре по ру
чио и сле де ћим ге не ра ци ја ма, 
ја ко зна чи, и мо же се до ста на
у чи ти – ре као је Ми лош Та тић, 
а Ми лош Ђур ђе вић та ко ђе не 
кри је сво је за до вољ ство. 

 Прак су смо оба вља ли у Бо
шу и та мо ћу ра ди ти по сло ве 
про гра ми ра ња. Од мах по за
вр шет ку шко ле има мо по сао и 
осе ћај је од ли чан, ма ло ко мо же 
да нас да до би је по сао та ко бр
зо. За до во љан сам и во лим то 
да ра дим – до дао је Ђур ђе вић. 

За до вољ ни рад ни ци

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ



1720. JUL 2016.  M NOVINE

Пројекат„ИНТЕРЕСЈАВНИ–БЕЗТАЈНИ:ЈАВНИИНТЕРЕСУЛОКАЛНОЈСАМОУПРАВИПЕЋИНЦИ“реализујесеузфинансијскуподршку
ОпштинеПећинци.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

АКЦИЈАСАВЕТАЗАБЕЗБЕДНОСТСАОБРАЋАЈА

Током прошле недељеСавет за без
бедностсаобраћајаОпштинеПећин
циреализовало јеакцијуподелере

флектујућихпрслукабициклистимаусвим
насељима пећиначке општине. Средства
за куповину рефлектујућих прслука обез
бедилајелокалнасамоуправауПећинци
ма,аСаветјеакцијунатеренуреализовао
усарадњисаПолицијскомуправомСрем
скаМитровицаиПолицијскомиспоставом
уПећинцима.Поречимапредседникаоп
штинског Савета за безбедност саобра
ћајаМилана Степановића, циљ акције је
повећањевидљивости,асамимтимибез
бедностибициклиста у саобраћајунапе
ћиначкимпутевима.
ИдејусмодобилиодАгенцијезабез

бедностсаобраћаја, која јепокренулаак
цију под називом „Пази друге, мисли на
себе“, усмерену ка повећању одговорног
понашањаусаобраћајуисмањењуризика
одстрадањавозачадвоточкаша.Нашало
калнасамоуправајеотишлакоракдаљеи
одлучилисмодабициклистимаподелимо

рефлектујуће прслуке, како бисмо наше
грађане који користе ово превозно сред
ствоучинилијошбезбеднијимусаобраћа
ју–изјавиојеСтепановић.
Командир Полицијске испоставе у Пе

ћинцимаНенадПавловић нагласио је да
оваакција требададопринесеподизању
свестиобезбедномучешћуусаобраћају,
пресвегабициклиста,алиисвихосталих
учесника.
Апелујемнавозаче,алиинасвеоста

ле учеснике у саобраћају, да поштују са
обраћајне прописе, јер ће полицијски
службеници у наредном периоду, поред
промотивних кампања, спроводити и ак
цијепојачанеконтролеучесникаусаобра
ћају,уоквирукојихћесанкционисатисве
учеснике у саобраћају који крше саобра
ћајнепрописеинепоштујуодредбеЗако
наобезбедностисаобраћаја–нагласиоје
Павловић.
Акција је наишла на добар одзив код

грађанаСремскихМихаљеваца,којимасу
рефлектујућипрслуциподељени13.јула.

ДОЊИТОВАРНИК

Петровдан
узнакуспорта
МесназаједницаДоњиТоварникје,уса

радњисаСпортскимсавезом„Развојспор
това“, организовала низ спортски такми
чења поводом Петровдана, сеоске славе
уовомнасељу.Све јепочело јошдеветог
јулашаховским турниром, а наставило се
наредногдананеизоставнимфудбалом.
У недељу, 9. јула је најпре одиграна

меморијална утакмица у част фудбале
ра „Слободе“ПредрагаАлексића Регија,
којијетрагичнонастрадао2011.године.У
споменнаПредрагаАлексића,екипе„Сло
боде“ипредузећа„Лукикомерц“већнеко
лико година играјумеморијалну утакмицу,
аовогапута„Слобода“јебилауспешнијаи
победилајерезултатом5:1.
Натурнируумаломфудбалу,одиграном

10.јулаувечерњимчасовима,учествовало
једеветекипаизЗемуна,ДоњихПетрова
ца,Буђановаца,Огара,Сибача,Пећинаца,
Никинаца,РумеиДоњегТоварника,апрво
место освојила је екипа из Доњих Петро
ваца, која је уфиналубила успешнија од
мешовитеекипесастављенеодиграчаиз
вишенасељапећиначкеопштинеиоднела
победурезултатом4:2.
Спортски програм сеоске славе употпу

њен је11. јулатурниромустономтенису,
одржаномуспортскојхали,накојемјена
ступило15такмичара.Уоштројконкурен
цији титулу најбољег је освојио Милинко
Алексић, друго место освојио је Синиша
Сарић,атрећеДаркоПантић.
Турнирому стономтенису употпунили

смо спортски програм сеоске славе у До
њемТоварнику.Стонитенис јеврлопопу
ларануовомместуинадамоседајеово
јошједанкораккаомасовљењуовогспор
таиреорганизацијиклуба,којијесвојевре
менобиоврлоактивануДоњемТоварнику
–изјавиојеучесникиједанодорганизато
ратурнираДаркоПантић.

КУЛТУРНОЛЕТО

Изложбаслика
УКултурномцентруПећинци16. јулајеотворенаизложбасликанасталих

наЛиковнојколонијиуКупинову,ко
јесутокомосамгодинатрајањаКолоније
стварали сликари из целеСрбије, алии
Републике Српске, инспирисани природ
нимикултурно историјскимбогатством
Купиноваиоколине.ПосетиоциКултурног
центраимаћеприликудадо1.августапо
гледају изванредна ликовна остварења
учесникаКолоније.
ОрганизаторЛиковнеколоније јеУдру

жење за културни развој „Колонија Ку
пиново“, а свечаном отварању изложбе
присуствовали су председник Удружења
ДушкоКрижанизачетникКолонијеСрби
славАлексић.ДушкоКрижан јетомпри
ликомизјавиодајеоваизложбазначајна,
јерјеовопрвипутдасуделанасталана
Ликовној колонији изложена ван Купино
ва.
Свечаном отварању изложбе прису

ствовали су и сликари Војин Тишма и
Ђорђе Бујновић, учесници свих досада
шњих Колонија, који су оценили да Ли
ковна колонија у Купинову има посебну
атмосферу, јер се у њу укључују и ста
новнициКупиновакојиовуманифестаци
јудоживљавајукаосвоју,алиикупински
ученицикојимајепосетаЛиковнојколони
јипрактичнодеонаставногплана.
Јован Деврња, директор пећиначког

Културногцентра,искористио јеприлику
дапредставибројнесадржајекојећеова
установа, под генералним покровитељ
ством Општине Пећинци, реализовати у
оквирупећиначкогКултурноглета.
Трудилисмоседадо20.августа,када

се Културно лето завршава, обезбедимо
најразличитије садржаје за све узрасте.
ПоредПећинаца,културнеманифестаци
је ћемо организовати и уШимановцима,
Купинову,Брестачу,КарловчићуиДоњем
Товарнику.–рекаонамјеДеврња.

ПРХОВО

Полагањевенаца
Поводом сеоске славе у Прхову су 17.

јула положени венци на спомен обележја
палимборцимауПрвомиДругомсветском
ратуижртвамафашизма.Венцесуположи
лизаменикпредседницеОпштинеПећинци
Зоран Војкић и председник Савета месне
заједницеПрховоИванКоњевић.
Том приликом Зоран Војкић је нагласио

дажртве поднете у рату, зарад слободе у
којој данасживимо, не смеју бити забора
вљене. Иван Коњевић је подсетио да је у
Прховутрадицијаполагањавенацанаспо
менобележјабилапрекинутаупоследњих
десетакгодина,алидајеновоизабраниСа
ветмеснезаједницеодлучиодаовупраксу
поновоуведе.
Људикојисууратовимажртвовалисво

јеживотезаслужујудаихсесетимоимного
чешћенегосамо једномгодишње.Полага
њевенацајеједанмалигесткојимодајемо
почастљудимакојисужртвовалисвезана
шебољесутра–рекаојеКоњевић.

Поделапрслука
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Врд ник, не ка да по зна то ру дар ско ме
сто, да нас је још увек не до вољ но 
от кри ве на ту ри стич ка де сти на ци ја 

у Сре му. Ту ри стич ка исто ри ја ба ње Врд
ник по чи ње по сле Дру гог свет ског ра та, 
ка да су ру да ри из чу ве ног врд нич ког руд
ни ка мр ког угља, по ди гли ма ли бањ ски 
ком плекс. Ком плекс је убр зо иза шао на 
до бар глас, руд ник је за тво рен и Врд ник 
се за зе ле нео. 

Да се сла бо ула же у вој во ђан ски ту ри
зам, све до чи ова ба ња, ко ја се не мо же 
по хва ли ти ин те ре сант ним са др жа ји ма. 
Осим два ба зе на у Хо те лу „Тер мал“, и 
но вог хо те ла „Пре ми јер аква“ са ба сно
слов ним це на ма, ту ри сти ма се не ма 
шта ви ше по ну ди ти. 

Во да у Ба њи Врд ник је јед на од нај бо
љих за ле че ње ре у ме, ко ја пред ста вља 
про блем мно гим ста ри јим љу ди ма. Тер
мо ми не рал на во да из ви ре са ве ли ких 
ду би на, а пр ви пут је при ме ће на у не ка
да шњим руд ни ци ма угља, где је пред
ста вља ла ве ли ки про блем ру да ри ма 
ко ји су та мо ра ди ли. Ова во да је ве о ма 
ле ко ви та у ле че њу мно гих бо ле сти, а из
ван ред на је за опо ра вак, од но сно ре ха
би ли та ци ју по сле раз ли чи тих по вре да и 
ло мо ва. 

Да Оп шти на Ириг и По кра ји на не ула
жу до вољ но у ту ри зам, бар у ба њу Врд
ник, мо гли смо се и са ми уве ри ти. До 

ско ро се у Тер ма лу на ла зио са мо је дан 
отво ре ни ба зен. Иако има по тен ци ја ла 
да по ста не пра во ту ри стич ко ме сто, ова 
ба ња не ма ни је дан ин те ре сан тан са др
жај ко ји би по ну ди ла сво јим по се ти о ци
ма. Ме шта ни та ко ђе ни су за до вољ ни 
тре нут ном си ту а ци јом. Ка жу да се ни шта 
не ра ди ду ги низ го ди на, али ис ти чу да 
им је по треб на за то по моћ Оп шти не. 

Врд ни ча нин Пе тар Ку сту рић на во ди да 
још има по је ди них ули ца ко је ни су ни ас
фал ти ра не.

 Има још по је ди них ули ца ко је ни су ас
фал ти ра не. Не ки де ло ви на се ља не ма ју 
ни ка на ли за ци ју, али ми слим да је и ма
ло те шко да се спро ве де, јер је бр до ви
то  ре као је Пе тар Ку сту рић, а Га ври ло 
Ол чан ука зу је на про бле ме по пла ва у ње
го вој ули ци.

 Кад су би ле по пла ве, сру шио нам се 
мост и обе ћа ли су да ће то по пра ви ти, 
ево и дан да нас сто ји не у ре ђен. Има мо  
про бле ма, до ста њих не ма ка на ли за ци ју. 
Не мо же то Врд ник сам да ре ши без по
мо ћи Ири га и По кра ји не  на во ди Ол чан. 

На про бле ме ука зу ју и ме шта ни Ви то
мир Јо вић и Пла мен ка Гу шић.

 Згра де има ју ка на ли за ци ју, а ови 
дру ги не ма ју. То мно го оте жа ва ту ри зму, 
до ста је пр ља во ме сто. Не мо же Ме сна 
за јед ни ца са ма да се из бо ри са тим, чак 
не ма мо ни са мо до при нос, што је жа ло

сно. Ја ра дим и же лим да пла тим са мо
до при нос да се не што ра ди и гра ди, али 
ни шта се у по след њих 10 го ди на не ра
ди. Ту ри сти до ла зе и они до ста не го ду
ју што се ти че чи сто ће. Све је кр пље но, 
са мо не што до гра ђу ју, а ни шта кон крет но 
да се ура ди. Три пу та је Ка си на ра ђе на, 
то је сра мо та. Не ма ше та ли шта, град ског 
пре во за. Так си мо ра те че ка ти у од ре ђе но 
вре ме, не мо же те ићи кад ви хо ће те, као 
смо ба ња  ис при чао је Ви то мир Јо вић, 
не ка да шњи пред сед ник Ме сне за јед ни це 
и до дао да Оп шти на мо ра ви ше да се за
ла же и да ви ше ула же у ба њу. 

О то ме ка ко је би ло не ка да, а ка кво 
је ста ње са да го во ри Пла мен ка Гу шић. 

 Шта да вам ка жем, ло ше је ста ње. Фа
бри ке ло ше ра де, мла ди не ма ју по сла. 
Про блем нам је то што не ма мо ка на ли за
ци ју. Има сме ћа та мо где не би тре ба ло, 
то су ме шта ни кри ви. Мно го би дру га чи је 
би ло да Оп шти на Ириг хо ће да по мог не. 
Не кад је Врд ник цве тао, док је био ру дар
ско ме сто. Чак 36 на ци ја је ра ди ло и сви 
су се ме ђу соб но по што ва ли и по ма га ли. 
Мно го леп ше је би ло, све је функ ци о ни
са ло. Ми не ма мо град ски пре воз, али 
сре ћом има так си ста. Ту га је, ја сам ов де 
од 1965. го ди не, знам ка ко је би ло ле по. 
Би ло је по сла. Ја бих свим ср цем же ле ла 
да Врд ник про цве та због мла дих, ми слим 
да би Оп шти на мо гла ви ше да ура ди, на

БА ЊА ВРД НИК
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Осим два ба зе на у Хо те лу
„Тер мал“, и но вог хо те ла 

„Пре ми јер аква“ са
ба сно слов ним це на ма,

ту ри сти ма се не ма шта ви ше
по ну ди ти

Гаврило Ол чан Пе тар Ку сту рић Ви то мир Јо вић Пла мен ка Гу шић

Пуст цен тар Врд ни каС. Ста не тић 
Фо то: Н. Узу ров
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ма је об у ста вљен ме сни са мо до при нос. 
Тре ба ла би Оп шти на да се за ло жи ра ди 
ове ба ње, ко ја је ствар но ле ко ви та  твр
ди Пла мен ка Гу шић.

Ту ри ста ни смо сре ли мно го, јер не
ма ју где ни да ше та ју. Пе шач ких ста за 
не ма, а ка ко смо при ме ти ли ни ве ли ких 
про дав ни ца, ре сто ра на, ме њач ни ца, бу
ти ка... Ту ри сти са ко ји ма са мо раз го ва
ра ли жа ле се да не ма ни ор га ни зо ва них 
оби ла за ка ма на сти ра. Не ис ко ри шћа ва
ју се до вољ но ту ри стич ки по тен ци ја ли.

Злат ко За рић жи ви у Ка на ди. До ла зи 
сва ке тре ће го ди не у Врд ник ка ко би по
се тио ро ди те ље, а ус пут ко ри сти при ли
ку да ужи ва у ба њи.

 Сва ке тре ће го ди не по се тим мо је ро
ди те ље у Врд ни ку. Жи вим у Ед мон то ну 
у Ка на ди, мо ја же на је Ка на ђан ка. До
шли смо да ви ди мо ко је су це не но вог 
хо те ла, а иде мо у ста ри хо тел на ба зен. 
Ле по је, во лим што има зе ле ни ла. Мо
жда раз ми слим сле де ћи пут кад до ђе мо 
да иде мо на но ће ње у Тер мал, али ће мо 
ви де ти и це не но вог хо те ла. Ми слим да 
је ја ко скуп  ка зе Злат ко За рић, а ње го
ва су пру га Ка на ђан ка Ке ри до да је да јој 
је ов де див но.

 Ов де је див но и ти хо, ба ња је ја ко 
до бра за ту ри сте. Нај ви ше ми се сви ђа 
мир, зе ле ни ло и све же во ће  ис ти че Ке

ри Мек Пер сон.
У раз го во ру са Ма рин ком Бје лај цем из 

Ба ња лу ке, са зна је мо да је ов де ис кљу
чи во из здрав стве них раз ло га.

 Већ се дам, осам го ди на ја ов де до
ла зим из здрав стве них раз ло га. Не сви
ђа ми се јер је ску по ов де, сви ва ра ју. Од 
ма лих тр го ви на до ме њач ни ца. Бу ре ка 
не ма у де сет ују тру, пе ка ре су за тво ре
не. Од са др жа ја не ма ни че га, вер ски ту
ри зам у све ту цве та, а ов де не ма ни шта. 
Ни ко не ор га ни зу је ни оби ла зак ма на
сти ра. Да ни је ба ње, због овог са др жа
ја, не бих ни кад до шао. Не ма ни ка квог 
про прат ног са др жа ја  раз о ча ра но ка же 
Бје ла јац.

Не згод но је до ћи до ба зе на, јер се иде 
глав ним пу тем, а че сто про ла зе ко ла. 
Глав не ули це су чи сте, али су ка на ли 
пу ни жа бо кре чи не. Оно што се при ме ти 
је да има до ста при ват ног сме шта ја. Око 
ба зе на не ма до вољ но пар кинг ме ста, 
али има не ко ли ко су ве нир ни ца, тра фи
ка и про дав ни ца. 

На ба зе ну раз го ва ра мо са ту рист ки
њом из Ба на та.

 Чу ла сам да је Врд ник до бра ба ња и 
до шла сам у го сте код се стре из Ла ћар
ка ка ко бих је об и шла. Во да је од лич на, 
чи ста. До ла зи ћу ов де и убу ду ће  ре кла 
је Ду шан ка Ђа ков из Гло го ња.

Ба зен у Врд ни ку једини садржај

Злат ко За рић Ке ри Mек Пер сон Ма рин ко Бје ла јац Ду шан ка Ђа ков

До ла зак ту ри ста

Ове го ди не
9.258 но ће ња

Пре ма по да ци ма ко је смо до би ли 
из Ту ри стич ке ор га ни за ци је Оп шти не 
Ириг у 2015. го ди ни до ок то бра у при
ват ном сме шта ју би ло је 5.782 но ће ња, 
а укуп но 53.830 ту ри ста је по се ти ло ово 
ме сто од ја ну а ра до ок то бра про шле го
ди не. Ове го ди не од ја ну а ра до ма ја у 
Врд ни ку је но ћи ло 9.258 ту ри ста у при
ват ном сме шта ју и хо те ли ма.
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Зашто су нам потребни Зелени у
Митровици питају ме често моји
пријатељи,аодговорјеједноставан

данеможебитиједноставнији,питамих
кадасемитосетимоздравља,аоними
одговореондакадасмоболесни,илина
пример када се ми то сетимо животне
средине онда када се деси неки акци
денткојијезагади!
Да ли је онда Митровица загађена и

којењензагађивач?Да, јесте,а загађи
вачиСремскеМитровице смо свими, и
индустрија и ми сами, а ко може бити
бољињенконтролордоЗелених!
ЗелениСрбијеилиЗеленинисуједини

зелени и зато као одговорна парламен
тарна странка су ових дана кренули у
формирање Зеленог фронта који треба
даобјединисвезеленестранке,свепро
светне и научне раднике, организације,
невладине организације и све свесне
појединце у једну кровну организацију
којаћеутицатинапобољшањеживотних
условаиподићиквалитетживотауСрби
ји. Нашем позиву одазвали су се наши
зеленипријатељиЗеленаеколошкапар
тија ЗЕПЗелени и сада смо још јачи, а
вратасунамидаљеширoмотворена.
Училисунасупородици,училиушко

ли,училесунасикомшиједасенезага
ђује, да се не бацају папири по улици,
лепомпонашањуалитоипакниједовољ
но, јерлакше јебацитикесуђубретаса
терасе,зарне?
Какорече једанмојпријатељтребало

бидасезаживотуградунаправиједан
тест и да се полаже. А код кога да се
полаже? Oдговор је, наравно, код свих
онихкојимаoвајграднештозначи.Tреба
даучимоиоднашедецеиоднашихпен
зионера,јерчестосуонинајвише„зеле
ни“...
ЗелениСрбијесуподнели„Деклараци

јупротивГМО“илипротивгенетскимоди
фикованих организама, наши пољопри
вредници журећи за бржом и бољом
зарадомсвевишесадеГМОсојуидруге
културезаборављајућинатодаприрода
не прашта и да постоји бумеранг, да и
даље постоји онај ланац исхране који
смо учили у школи и да нам се све то
вратикрознашездравље.
Овунајезду ГМОЗеленићепокушати

да спрече стављањем на дневни ред
усвајање Декларације у Скупштини
општине Сремске Митровице, и да се
формирају комисије које ће спроводити
надзор и контролу над спровођењем
исте. Може ли се зарадити без сађења

ГМОкултура,наравнодаможе, затоће
Зелени наш Срем повезати са другим
областимаразвијенеЕвропеисветагде
семогувидетидобрипримериовепрак
сеиутицатипримеромнаразвојпроиз
водње органске хране. Поред хране
Зелени се залажу да свака кућа има и
канализацију,адасеуСремскојМитро
вицинаправиглавнипречистачФабри
ка отпадних вода и да се иста отпадна
вода преради пре испуштања у Саву.
Данас се канализација улива у нашу
Савубезпрераде!Свимиселетиуњој
купамо,арадозналозаборављајућиове
чињеницечекаморезултатеиспитивања
воде да видимо којој класи вода она
данасприпадаичудимосекакојекласа
све нижа. Митровчани воле своју Саву,
алиакожелимочистуСаву,морамоуло
житисвенапоредасеуливањеиканали
зацијеиотпаднихводаизразнихклани
ца,малихпривреднихпогонаииндустри
јамораконтролисати!
Храна,вода,штајеследећенаравно

ваздух, ако мислите да није важан
ваздух, питам вас можемо ли бројати
паре док не дишемо? Зато ће Зелени
Митровицедапромовишуздравживоти
вожњу бициклова да се смање емисије
издувних гасова изградњом бицикли
стичких стаза, раван Срем, чист ваздух
сузаразвојбициклизмасуидеални,без
„путних трошкова“ напосаоифизичком
активношћудоздравља.

ЗелениМитровицеимајурешењада
запосле своје незапослене грађа
неотварањемтзв.зеленихрадних

места. Зелена радна места су сва она
места у пољопривреди бављењем ор
ганске хране, производњамеда, развој
етно туризма,развој обновљивихизво
раенергије,изградњеазилазапсе,раз
војуобластрециклаже,улагањеупре
вентивууздравству,такорећинепостоји
областживотаилипроизводњекојада
наснемазеленорадноместо...
ГрађанимаМитровице требаомогући

тидасесмањеценекомуналнихуслуга,
улагањемурециклажу,одвајањемреци
клабилнихматеријаланасамомнастан
куукући,грађанибитребалидаплаћају
самозаонајотпадкојисенеможереци
клиратиисамимтимколичинаотпадасе
смањује, јер већина отпада ће ићи на
прераду, а у тој преради отвориће се
нова радна места и омогућити зарада.
ЗатоЗелениподржавајуизградњуреци
клажногцентраунашемграду,тзв.хале
за сепарацију на регионалној депонији,

ОБОЈИМОМИТРОВИЦУУЗЕЛЕНО

Зелено,волимтезелено
Пише:
ИванАртуков

Зелениподржавају
изградњурецикла

жногцентрау
нашемграду,тзв.
халезасепарацију
нарегионалној
депонији,којаће
свемањеотпада
депоноватиасве
више„производи
ти“рециклабилних

материјала

Зеленараднаместа
сусваонаместау
пољопривреди

бављењеморганске
хране,производња
меда,развојетно
туризма,развој

обновљивихизвора
енергије,изградње
азилазапсе,развој
уобластрециклаже,
улагањеупревенти

вууздравству
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која ће све мање отпада депоновати а
све више „производити“ рециклабилних
материјала.
ЧишћењемприобаљаСавескупићесе

огромна количина пета, дрвећа и све је
тоакцијаЗелених.Зелениуказујунапро
блеме, учествују у акцијама и активно
едукују све наше грађане. Рецимо, шта
требарадитисабатеријомкадасеистро
шиучасовнику,далистезналидајето
јетзв.опасниотпад,адржимоихпофио
кама свуда по кући, или шта треба да
радимосалековимакадаимистекнерок
употребе,свакаконебитребалобацити
их канту са осталим комуналним отпа
дом,јертаконеконтролисанозагађујемо
животну средину. Наши воћари користе
свевишехемијузапрскањевоћа,Зеле
ни се залажу за смањивање употребе
истеидасеамбалажаодпестицида,која
је такође потенцијални загађивач, пра
вилно збрине. Отпадна амбалажа од
пестицида је загађивач којипосле завр
шава у разним каналима поред наших
њива и канала и хемикалије се уливају
неконтролисаноуподземневодеи тако
загађујеморесурсбезкојегнепостојимо.
Зелеништитеживотну средину, активно
садеплућанашегграда,желедасешто
више садница засади у нашем граду и

помажурадсвихсроднихудружењагра
ђанаигоранскихорганизација.
Зеленижеледасеизградипунонових

фабрика у нашем граду, али уз један
услов,даиспунеусловодрживогразвоја,
односноданезагађују,амногојеприме
раупрошлостикојиуказујудасеотоме
нијеводилорачуна.Нијесваконоворад
но место зелено радно место, односно
миуМитровицижелимодарадимоида
примамоплатуалидаизасебеоставимо
здравуживотнусредину,дајеоставимои
будућим поколењима, јер живот нити
почињенитисезавршавасанама.

СведоцисмодауМитровициимамо
пуно проблема како привредних,
такоикомуналних,радинспекција

мора бити активнији, нарочито на пре
вентиви.
Изградњом Азила за псе у Сремској

Митровицирешилибисмопселуталице,
запослили наше суграђане, наравно да
то није коначно решење неопходно је
одговорно власништво и промовисати и
радити на чиповању, казненој политици
против неодговорних власника и удо
мљавању незбринутих животиња. Зато
Зелени подржавају рад Удружења за
заштитуживотињаижеледазаједноса
њима раде на ползу свих нас. Као што

свивидимонеисцрпнесутемеЗелених,
производња компоста и производња
пелета и брикета од биоотпада, смање
ње загађења ваздуха, промоција обно
вљивих извора енергије, производња
топлотне и електричне енергије од сун
ца,ветрасусамо једандеозеленееко
номије.
ЗелениразвијајутриЕ:економију,еко

логијуиевропскестандарде.
Зелени су будућност, они сумодерна

политичкаснага,тражеобостранукому
никацију, позивају све наше суграђане
дасеактивноукључеузеленуполитику
нашег града, налазимо се на адреси
Занатлијска4,налазимосеинасоцијал
ним мрежама: твитер, фејсбук, инста
грам, само вас један клик дели од нас.
Застаријесуграђанеиспредпросторија
странкеимамоогласнутаблу!
Подсећам опет, пробајте да бројите

новце док не дишете, ако мислите да
екологијанијебитна!
ОбојимоМитровицууЗелено!
Зеленипоздрав!

АуторјепредседникГрадскоги
ПокрајинскогодбораВојводине

ЗелениСрбије
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ЖЕНСКИЕДУКАЦИОНИ
ЦЕНТАРУРУМИ

Oбукезажене
Женски едукациони центар (ЖЕЦ)

отворен при компанији „Инсерт“,
која послује у румској Радној зони

„Запад“, има за циљ да стручно обучи не
запослене жене за потребе привреде на
нивоу целогСрема.Отварање овог центра
јеинициралафирма„Инсерт“усарадњиса
Агенцијом Сједињених Америчких Држава
за међународни развој (УСАИД) и румском
општином, кроз јавно  приватно партнер
ство.ЗваничнојеЖенскиедукационицентар
отворенпрошлесреде,13.јула.
Сарадомјезапочео23.маја,имаседам

десетак полазница које се обучавају за
потребеиндустријскеизрадеобуће,аорга
низујесеиучењеенглескогјезикаиинфор
матике. Ова обука је бесплатна, а Центар
могукориститиидругефирмезаобучавање
радницазасвојепотребе,такођебесплатно.
ЖЕЦ нуди незапосленим женама обуке

стручногоспособљавањакојесуосмишље
недабисезадовољилепотребеобућарске,
кожарскеииндустријенамештајаитакоће
индустријскомсекторуобезбедитиквалифи
кованураднуснагукојазадовољавапотре
бе тржишта рада и доприноси локалном
економскомразвоју.Могудагапохађајусве
незапосленеженестаријеод18годинакоје
сузавршилеосновнушколу.
Једанодприоритетарумскеопштине је

запошљавање, а свакако да је један од
потенцијала и образована и стручна радна
снагакојаможедазадовољипотребесавре
мене технологије. Незапослене жене кроз
доквалификацијуистицањеновихзнањаи
вештинаћемоћидасезапослеизатозахва
љујем УСАИДу и „Инсерту“ на отварању
овогЦентра.Мићемоподржати свеактив
ностиЖенскогедукационогцентра,адасе
сличнеактивностипроширеинадругеинду
стријскегранерекаојеСтеванКовачевић,
председникСкупштинеопштинеРума.
Директорка мисије Америчке агенције за

међународни развој Аза ЕлАбд је истакла
дајеуминулих15годинаоваагенцијасара
ђиваласавладамаСрбијенабројнимпро
јектимачијијециљбиоекономскиразвој.
Виделисмопромене, какоизвозрасте,

домаћеистранеинвестицијесуповећанеи
оне су отвориле нова радна места. Србији
требановараднаснагакојајеквалификова
наиквалитетна,којајепотребнапривредни
цимаитаквараднаснагајекључназадола
закинвеститора.Драгомиједасу„Инсерт“
ирумскаопштинапокренулиовуиницијати
вуимисмојеподржали,јерћеонасмањити
јазизмеђупотребапослодавацаипостојеће
оспособљеностизарадистаклајеАзаЕл
Абд.
Новинарима се обратио и Жарко Којић,

генералнидиректоркомпаније„Инсерт“који
је рекао да је ова иницијатива потекла из
разлога што је фирма имала потребу за
стручнимрадницимакаквихнијебилоурум
скојопштини.
 Ми смо и социјално одговорна фирма,

такодасуобукебесплатне,аидругефирме
могуовајпростордакористезасвојеобуке
бесплатно. Људи немају новца да иду на
обукекојесеплаћају,па јеовонашдопри
носовојзаједници,дасељудипреквалифи
кујубрзоибесплатнорекаојеКојић.

С.Џ.

ЛОКАЛНАСАМОУПРАВА

Делегација Берзенбрика, на челу са
градоначелником др Хорстом Баје
ром,боравилајеурумскојопштиниод

11.до15.јула.Челниљудиовадваграда
су седо сада срели трипута (румскаде
легација јебилапрошле године у узврат
нојпосети),асадаследиипетсастанакау
БерзенбрикуиРумикојитребадасеодрже
дополовинесептембра.Крајњициљових
посета једасеовадва градапобратиме,
алии створемогућности за неку немачку
инвестицију у Руми.Жељу за братимље
њем ова два града подржале су и владе
НемачкеиСрбије.
НасастанкууГрадскојкућибилојеречи

о економском напретку румске општине,
привреди, култури, али и обновљивим
изворима енергије са акцентом на иску
ствакојеимајугости.
После пријема и разговора у Градској

кући,челниљудидваграда,ХорстБајери
СлађанМанчићсудалиизјавеновинари
ма.
Домаћин, председник румске општине

Слађан Манчић је изразио задовољство
штоселанеуспостављенасарадњашири,
тештопостојиобостранажељазабрати
мљењем,поготовоштојеречоградукоји
сеналазиунајјачојземљичланициЕвроп
скеуније.
ХорстБајер јеизразиожаљењештоу

Руми има мало немачких инвеститора и
жељанамједазаједничкимактивностима
топроменимо.Затоћемопокушатидаиз
региона Доње Саксоније, где се налази
Берзенбрик,доведемобарједногинвести
тора.Процедураокобратимљењајенешто
компликованија у Немачкој. Радићемо на
томпослуподпокровитељствомнемачког
Министарства за економску сарадњу 
рекаојеСлађанМанчић.
Заразликуодпрошлепосете,садасеу

немачкој делегацији налази и десеторо
младихљудикојисусмештениприватно,у

кућама својих вршњака како би се што
бољеупознали.СлађанМанчићнајављује
даћеи40младихљудиизРумебитигости
Берзенбрикакојићетамопутоватикрајем
августа.
УзподршкунемачкогМинистарстваза

економскусарадњубићеодржано,досеп
тембра, пет састанака на којима ће се
дефинисатиобластигдећесереализова
тисарадња,алијетоимогућностзаафир
мацију румске општине  истиче Слађан
Манчић.
ОвисастанцићебитиодржаниуРумии

Берзенбрику, а све трошкове пута и сме
штајасносинемачкоМинистарствозаеко
номскусарадњу.
Насастанцимаћемодефинисатиобла

стисарадњеипослетогаизаћисамолбом
да се два града побратиме. Желим да
истакнемдасмоовдесрдачнопримљени,
каоиприликомпрвепосете.Штосетиче
сарадње, желимо да је успоставимо на
више нивоа. Поред економске, заинтере
сованисмоизакултурнуиспортску,алии
даразвијемоконтактемеђумладимапасе
унашојделегацијиналазидесеторотинеј
џера.Мићемосносититрошковезадола
зак40младихизРуме,којићебитигости
нашег града од 27. августа до 6. септем
бра.Мисмооформилиорганизацију„Гра
димомост“којаћесебавитисвимсфера
масарадњесаРумом.Такође,братимље
ње је јак сигнал за наше привреднике да
овдеуложесвојкапиталинадамседаће
сарадњаБерзенбрикаиРумеубрзатиеко
номскиразвојистакаоједрХорстБајер,
градоначелникБерзенбрика.
Гостисутокомпосетеобишликултурно

историјске споменике у румској општини,
румскецркве,Гомолаву,НовиСад,апосе
тусузавршилипријемомунемачкојамба
садиуБеограду.

С.Џакула

СлађанМанчићиХорстБајер

ОПШТИНУРУМАПОСЕТИЛАНЕМАЧКАДЕЛЕГАЦИЈА

Братимљење
НемацаиРумљана
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Румскаопштинасеналазимеђупетнај
успешнијих општина у издавању елек
тронских грађевинских дозвола  ту су

још Бечеј, Свилајнац, Велико Градиште и
Апатин,каоипетградоваКрушевац,Ваљево,
Вршац,СомбориСмедеревоапремарезул
татимакојисуостварениупрвихшестмесеци
применеовогновогсистема.
Оноштотребаистаћи једаРума,попро

сечном проценту успешности, је на првом
местуимеђупоменутимградовимаиопшти
намајерјепроценатрешенихпријавачак95
одсто.
На свечаности која је одржана 17. јула у

Клубу посланика признања су им уручили
Зорана Михајловић, потпредседница Владе
и министарка грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуреиАнаБрнабић,председница
УправногодбораНАЛЕДа.
Томприликомјеурученои120рачунараза

вишеод40локалнихсамоуправаиинститу
ција у циљу унапређења техничких капаци
тета за примену електронске  објединњене
процедуре. Ови рачунари су обезбеђени из
кредитаСветскебанке.
МинистаркаЗоранаМихајловићјеистакла

дајеупрвачетиримесеца,захваљујућиелек
тронскомсистему,издато40одстовишедо
звола,авреднострадова јеподигнутаза70
одстоуодносунаистипериод2014.године.
Захваљујућиновомсистемупросечновре

мезадобијањеграђевинскедозволе јесма
њеноса269насамоосамдана,штоједобар
показатељколикоседоброрадилонаувође
њуобједињенепроцедуре.
ДоделипризнањауБеоградуприсуствова

лисуДушанЉубишић,начелникОпштинске
управеиТањаДробац,шефицаОдељењаза
урбанизамиграђење.
ОвојејошједнапотврдадоброградаОп

штинске управе, а трећа похвала у овој го
дини. Првусмодобилиза квалитетизраде
информатораОпштинскеуправедасмотуу
врхууСрбији,другајеНАЛЕДовавезаназа
радКанцеларијезалокалниекономскиразвој
сврстанајеутринајбољеуВојводини,иово
трећепризнање,најзначајније, задобаррад
запослених уОдељењу за урбанизами гра
ђењеи јаихпохваљујемзатајрад.Мисмо,
подсећам,похваљениикодувођењаобједи
њенихпроцедура такођеодминистаркеМи
хајловић  каженачелникОпштинске управе
ДушанЉубишић.
Ондодаједа јелокалнасамоуправамеђу

најбољима  по ефикасности у издавањудо
звола,аимаинајвишипроценатрешености
пристиглихзахтева.
Овојерезултатрадастручнихидоговор

нихљудиначелусапредседникомрумскеоп
штине СлађаномМанчићем и трудићемо се
да убудуће, радимо још боље и ефикасније
рекаојеЉубишић.  С.Џ.

Запленадувана
ПрипаднициМинистарства унутрашњих

пословауИнђијису,приликомпретресапо
моћне просторије у једном сеоскомдома
ћинствупронашлииодузели18килограма
резаног дувана, дигиталну вагу и кесе за
паковање.Претресјеизвршенпонаредби
суда за претходни поступак. Због постоја
њаосновасумњеда јеизвршиокривично
делонедозвољенпрометакцизнихпроиз
вода, у сарадњи са пореском полицијом,
против51годишњегмештанинабићепод
нетакривичнапријаванадлежномтужила
штву.

Kрађебицикала
ПрипаднициМинистарства унутрашњих

пословауСтаројПазовису,поналогунад
лежногтужиоца,одредилизадржавањедо
48 часова за 32 годишњег држављанина
БоснеиХерцеговине,збогпостојањаосно
ва сумње да је извршио две тешке крађе
икрађу.Сумњаседајенапаркингуубли
зиниаутобускестаницеукраотрибицикла
ипродаоихнепознатојособи.Осумњичени
ће у законском року, уз кривичну пријаву
битидоведеннасаслушањеуОсновнојав
нотужилаштвоуСтаројПазови.

Украоплатнукартицу
Оперативним радом припадника Ми

нистарства унутрашњих послова у Ру
ми идентификован је радник поште који
сесумњичида јеотвориотуђупошиљку
послату из иностранства, из ње отуђио
платну картицу са пин кодом  и са бан
комата подигао извесну суму новца. У
претресуњеговогстана,полицијајепро
нашлапиштољи25метака,унелегалном
поседу.Збогпостојањаосновасумњеда
је извршио кривична дела злоупотреба
службеног положаја, фалсификовање и
злоупотреба платних картица, повреда
тајностиписмаидругихпошиљкиинедо
звољенодржањеоружјаиексплозивних
материја, против 38 годишњака је под
нета кривична пријава надлежном тужи
лаштву.

Расветљенапровала
Оперативним радом припадника Ми

нистарства унутрашњих послова у Руми,
расветљена јепровалаупродавницутех
ничкеробеизвршена13. јулаипронађен
22 годишњи младић, осумњичен за ово
кривично дело. Сумња се да је циглом
разбио излог продавнице у центру града
иукраотаблетичетиримобилнателефо
на чија се укупна вредност процењује на
око 120.950 динара. Украдени предмети
супронађениивраћенивласнику.Против
осумњиченогбићеподнета кривичнапри
јава за тешку крађу, надлежном тужила
штву.

Саобраћајка
Усаобраћајнојнесрећи којаседогоди

ла11. јулаоко21,40часованаауто  пу
туБатровци  Београд, подручјеСремске
Митровице,животјеизгубилаједнаособа,
доксудвеособезадобилетешкетелесне
повреде.Донесрећеједошлокадајепут
ничкиаутомобил„ауди“сустигаоиударио
теретновозилокојесекреталоистомсао
браћајном траком. На лицу места је пре
минуо возач „аудија“, док су повређени
путницииз„аудија“збринутиусремскоми
тровачкојболници.Увиђајналицуместаје
извршио надлежни тужилац, у присуству
полиције.

САОПШТЕЊА
ПОЛИЦИЈСКЕУПРАВЕ

НАЛЕД:Признањазалокалнесамоуправеуиздавању
електронскихграђевинскихдозвола

Румамеђу
најуспешнијима

НачелникДушанЉубишић(усредини)садобијенимпризнањем

ИЗГРАДЊАБАЗЕНАУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Постављањекрова
Киша није спречила раднике на гради

лишту градског базена поред Послов
носпортскогцентра„Пинки“уСремској

Митровици да реализују свој план рада.
Прошлесуботе,18. јулапостављен јекров
наобјекту,арадовејеобишаоиградоначел

никВладимирПетковић.Какокажуизвођа
чирадоваупитањујемегаломанскакровна
конструкција без стубова и најмодернији је
системуградњи.Носачикровнеконструкци
јесуподигнутипомоћуаутодизалиценоси
вости120тона.
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Пише:
ЖељкоМарковић

РЕПОРТАЖЕИЗКЊИГЕЖЕЉКАМАРКОВИЋАУИЗДАЊУМНОВИНА:СИГУРНАКУЋА
ЗАМУШКЕДУШЕ*(Изабранеиновепричеизсремскогкафанскогживота)

Некада су једнопартијски новина
ри,јучетакорећи(асадсекаоне
сећају), одлазили у скерлетни

Манђелос(Дивош,Свилош,Бешеново,
Стејановцеиосталабомбашкаипра
воверна фрушкогорска села) по тзв.
празничне партизанске рубрике оба
сјанезвездамапетокракамаиокићене
срповима, чекићима и лопатама; па
самисампредвадесетикусургодина,
тада у својству новинара прашинара
Дневниковог чеда Гласа омладине, и
ја, можда по нечијој директиви, више
се(нија)несећамдетаља,допутовао
улубеничарскеСтејановцеи,после,у
Гласу омладине (19. фебруар 1985,
стр. 8), прочитао свој разговор разву
ченпрекоцелестране–еј,људи,пре
ко целе стране! – новосадских омла
динских новина великог формата,
интервју са баба Смиљом Петровић,
женомкојајеродиланесуђеногбербе
раисуђеногбомбашаСтеванаПетро
вића Брилета (1921–1943). Али, исто
тако,могаосамдаодемиуМанђелос,
родно место другог прослављеног и,
такође,убијеногфрушкогорскогпарти
зана Бошка Палковљевића Пинкија
(1920–1942),бомбашакоји јеупребо
гатојсремскојпартизанскојмитологији
ишао под руку сБрилетом каоМирко
са Славком – могао сам, али, ето,
дођох први пут у Манђелос тек ових

фебруарскихдана,дођохкодПинкија,
напартијукарата.
Кад тамо, у Манђелосу, окупили се

људеиплачу:пресушиоримскиизвор
Врањаш! Лажем, наравно. И као што
биједановакавсензационалнинаслов,
под условом да је истинит – а није,
понављам да није истинит, Врањаш
бризгакрозпунуцев!–узнемириосело
ужирено од пре Христа на воденом
античкомврањашкоммиту,такобисе
ваљдаузнемирилаиовдашњакафана
ДомапензионерадаЖућаиМиловац,
заклети гости и бренд овејане мушке
биртијеуфрушкогорскомселубезрас
кршћа,прекинусвојупреХристазапо
чету партију таблића; игру коју наста
вљајуизданаудан,усидренизасво
јим столом острвом, под палмама,
бананамаинаранџама,сведокједног
јутра један одњих не дође у кафану,
далекобило.
Итако,картанакарту,цуриживоту

манђелошкој кафани. То је невелика,
штавишескученаприземнапросторија
ниског плафона, скоро као некаква
берберница коју је прегазило време.
ПогонкафанеДомапензионерауМан
ђелосу, с једним крилатим прозором
преко целог зида у завесама, састоји
се из кратког дрвеног шанка за две
особесувљихстомакаи,акомисећа
ње не пропушта воду, располаже са

петлакихбаштенскихстолова, чија је
љубичаста пластична голотиња над
грађена егзотичним мушемама, сваки
стоопремљенпосудицимазагњечење
цигарета,алиитипскимцрвенимчини
јицамаса“смокијем”,дирљивимизра
зом пажње особља према клијантели
нервозногжелуца.Шанк је у зимзеле
ном дезену, романтичан, ванвремен
ски, обрастао вертикално закуцаном
врежоммиришљавихватреноцрвених
ружа без трња у пуном фебруарском
цвату (особље, каошто читалац при
мећује,протежирапластичнорастиње
и,уопште,пластичнарешења).Ушан
кујестарикућниодртавелифрижидер
спрехлађениммотором,застрткухињ
ском крпом на којој се цеди опрана
стакларија; транзистор привремено
заустављеног дисања; музејски теле
визор украшен, одозго, пластичном
саксијом; лавабо на зиду, и над њим
фоторепортер Шушњевић, засуканих
рукава, управо отплаћује поклоњену
конобаревуракију(васкрслуисподпул
та)вицкастимкупањемчашаишољи
ца.КонобарсезовеЂорђеРадаковић,
врдничкодобочашкизет.
Кафана је сва у морским бојама,

живахна, бучна. Скромна, старинска,
алиуреднаичиста.Пластичне,карне
валски разбарушене мушеме прекри
вајуокруглеикоцкастеплочестолова

УМанђелосуна
партијикарата

ДраганМиловац,лево,иВидосавБарјактаревићЖућа
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*Овакњигаштампанајеповодом15годинаМ НОВИНА

с изглобљеним ногама и куко
вима;мушемеобраслемедите
ранскимвоћкамадречећихбоја
и силиконског савршенства, с
крупним, распуклим смоквама,
бананама и набреклим, вита
минским куглама лимуна,
наранџиинара(пасеукафани
осећа мирис приморских воћ
нихпијаца).Застоловимаседе,
помалоизненађениненајавље
ним преподневним упадом
новинара,дежурниликовипар
тизанског Манђелоса, стални
гостикафанеДомапензионера
с качкетимаишеширимазаку
цанимзаглавеексериманави
кеилокалногконфекционизма.

Под једним од шешира
дубоко нагнутим изнад
пластичних наранџи, под

црним и офуцаним шеширом
бећарски спуштеним на очи, с
глазуром фине, љуспичасте
масноће (запазио би меланхо
личнидетаљистаД.Киш)напредњим,
углачанимивицамаободауследсвако
дневногизлагањашешира јагадоцима
прстију, проседа коса у слободном,
лепршавомпаду,расцветаланакраје
вима,иуфрћкани,слепљенијеврејски
зулифи, чекињасте, неподрезане обр
веилицеобложенодоочијувегетаци
јомпретежномртвих,белихдлака.То
јеДраганМиловац.Старимомак.Живи
сам у породичној кући маме Јулке из
ПавловацаиоцаРадованаизМанђе
лоса.Рођен“непредвиђено”каоблиза
нац с братомМиливојем (у иностран
ству).Волипепсиколу.Аподкачкетом,
с друге стране стола, приљубљеног
кодвратаузбеле,кухињске,порцелан
скекоцкекојимајекаокасапницаобле
пљенадоња зона зида, вештачке очи
дебелих сочива, окачене о бобуљицу
налитициноса,иподнаочаримагње
цава, дубоко завучена уста с језиком
којинервновавољиудеснимаиповре
мено бубри као балон жвакаће гуме
међутанким,полуосмехнутимуснама.
То је Видосав Барјактаревић, звани
Жућа. Рођен из брака Манђелошана
Софије и Драге, родитеља деветоро
деце. Резервни капетан прве класе и
Титовофицир.Некадашњикомандант
територијалне одбране Манђелоса.
Пензионер земзадруге (“Пет пута сам
сепревртаотрактором!”).Волиракију.
Жућа иМиловац не прекидају своју

партијукаратаинедајусезбунити.И
док око њих живи свет пензионерске
кафане, забављен дошљацима, нага
ђауполагласаштановинариизНовог
СадатражеуМанђелосу,сонимуро
ђенимиспитивачкимопрезомидистан
цомаутентичногпречанскогчовекаиз
Границе, коме је још аустроугарски
доушничкирежимутераоскептицизам
у кости, па га староседеоци у Срему
преносе у генетском коду, дотле на
свомострву,ЖућаиМиловац,Пинкии
Бриле,разбацујукартеуигритаблића,
убијају време у партији којој се већ

годинама не види ни крај ни
почетак. И као што ваљда ни
један новинар, поготово не
путописац,нијезабасаоуМан
ђелос, а да није, бар, касније
поменуоусвојојрепортажиили
причинепресушивиизворВра
њаш(наулазууселоизправца
Гргуреваца),аковећниједошао
самозбогтеводеиписаосамо
отојводи,којајејошунекрште
но античко доба слепима вра
ћалавид(абудаламапамет)иу
слободномпадусПитоме горе
(Алма монс) кроз водоводне
цеви напајала империјални
Сирмијум, доле под брегом на
Сави–такосејошниједогоди
ло (формално јесте, али тако
ретко,дајеуимеистинепоште
нијеслагатиданије)даовадва
најпознатија манђелошка кар
тароша, Миловац и Жућа, не
разбацесвојудневнудозукара
та за њиховим столом кафане

Дома пензионера. И док се кафана,
знојава и успаљена, пословично бави
кафанисањем, заокупљена истерива
њемсветскеправде,паритетимацена
и, већ, познатим фрустрацијама
опљачканихсељака(гдесисадаАвра
мовићТицане!),или,пак,ћутиспуште
них очију у немоћном бесу уз кафу,
пиво или, чешће, уз чашицу домаће
ракије – дотле њих два, Миловац и
Жућа,заигранисаминасвоммедите
ранском, воћном острву забаченом
дубоко на пучини, убијају егзистенци
јалнујезуитерајукоме(н)дијусасиво
маслинастом стварношћу црвеног
Манђелоса.

Једном смо у Гргуревцима, на
пушкомет од Манђелоса, терали
кера и, под циганским ћеманима,

форсирали лаку коњицу са рођеним
братом Марка Перичина Камењара
(1912–1982), ојађенимчовеком који је
остао на селу и имао ту привилегију
да,свременанавреме,олакшадушу
и накрпи у бартији на гргуревачком
раскршћу цео тадашњи партизански
локални врх (без последица, осим
мамурлука). Да су бомбаши Пинки из
Манђелоса и Бриле из Стејановаца
довеслали до ових наших срећних
демократских временаи–погледајмо
сада истини у очи! – суочили се са
средњовековномстварношћуосирома
шеног, опљачканог, пониженог и фру
стрираног сремског села, запарложе
ногизаборављеногуслободикојајош
нијенаучиладапева,мождабииони,
попутЖућеиМиловца,напустиликоп
ноконтинентаСрема,одвеслалидубо
конапучину,заузелибусијузасвојим
столомострвомукафаниДомапензи
онера у Манђелосу, и под палмама,
међунаранџама,бананама, смоквама
имаслинама,разбацилипартијукара
та и терали коме(н)дију са великим
мајсторомживотом.

(2008)
Фото:СШушњевић

Итако,
картанакарту,
цуриживот

уманђелошкој
кафани.Тоје

невелика,штавише
скученаприземна
просторијаниског
плафона,скоро
каонекаква

берберницакоју
јепрегазиловреме

Уманђелошкојкафани
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Румскојпублицијеуокви
ру Културног лета у ла
пидаријуму Завичајног

музеја у Руми прошлог че
твртка,14.јулапредстављена
књига„Сигурнакућазамушке
душе“новинараиписцаЖељ
ка Марковића. Организатор
овогдогађајабила јеГрадска
библиотека„АтанасијеСтојко
вић“, чији једиректорЖељко
Стојановићводиопромоцију.
Реч је о књизи која обухвата
Жељковерепортажепосвеће
не познатим сремским кафа
намакојеполаконестајупред
најездомкафића.Тисадашњи
кафићинемајудушу,нисвоје
редовне госте, боеме, често
са друштвене маргине, нити
онај препознатљив изглед са
столовима, карираним стол
њацима и плеханим пепеља
рама.
Иакобисе,понаслову,мо

глопомислитидасууцентру
интересовања кафане, ипак
какоисамауторкаже,кафану
чинељуди,асремскекафане
су само сценографија унутар
којесеодвијадрамапоједина
цаилигрупе.
На представљању књиге

говорио је Владимир Ћосић,
власникМ новина које су из
дале „Сигурну кућу за мушке
душе“.Он је рекао да су ове
године „М“ новине обележи
ле деценију и по постојања,
а „Румске новине“ деценију
излажења, па се поставило
питањекакообележититајју
билеј.

Поштосебавимоновинар
ством, најближа ми је била
идејадаштампамонекукњи
гуиопределилисмосезаову
којаћеоставититрагувреме
нуосремскимкафанама.Све
јемањетихстарихкафанаса
коцкастим столњацима, као
што је и све мање новинара
којипишулеперепортаже,јер
се они повлаче пред таблои
димарекаојеВладимирЋо
сић.
ЖељкоМарковићјеизразио

задовољствоштојеовакњига
штампана.
 Од Земуна до Шида сам

писаоокафанама,уовојкњи
зииманадесетинакафанаи
стотине боемских ликова, јер
је књига пре свега, о њима 
истакаојеМарковић.
Публика је имала прилике

данапредстављањуовекњи
гесазнаиподатакдајеједно
време у Руми било чак 104
кафане,каоидајенајстарија
кафана која је била уСрему,
авишејенема,она„Кодбаба
Даре“уКрушедолу.
Аутор Жељко Марковић је

познатипосвомпублицистич
комрепортерскокњижевном
пројекту „Континент Срем“ у
оквиру кога је објављено до
сада11књига,међукојима је
иоваосремскимкафанама.
Досадајеобјавио15књига,

одкојихсучетириромана.
Свакако да ова прича о

сремским кафанама и људи
макојисуихобележилинеби
могладапрођебезмузикеко
јасемоглачутиуњима,аза
тосепобринуо„Чарлибенд“.

С.Џ.

РУМA

Музејске
вечери
Румљанин Ратко Рацко

вић, који се годинама бави
изучавањем историје Руме,
одржао је 12. јула предава
ње из завичајне историје
о познатој румској породи
ци Хранисављевић. Реч је
о породици чији су чланови
оставилидубокитрагуисто
рији града.Не зна се тачно
кадасудошлиуРуму,алије
један од њих, Пантелејмон
Хранисављевић 1776. годи
не утемељио „малу српску
гимназију“ која се налазила
при храму Вазнесења го
сподњег.Он је 1786. године
постао архимандрит мана
стираКрушедолгдејепосле
десетгодинаумроитамоје
исахрањен.
У легату Романа Сорети

ћавечекаснијеотворена је,
такође у оквиру „Музејских
вечери“, изложба „Прича о
млину“аутораДимитријаВу
јадиновића. Изложба се са
стоји од паноа, на којима је
приказан развојмлинарства
уПанонскојнизији.

С.Џ.

ШИД

Дани
Војводине

У Темишвару је одржана
манифестација „Дани Вој
водине у Темишвару“ у ор
ганизацији Туристичке орга
низацијеВојводинеиВладе
Војводине. Том приликом
председник Скупштине оп
штинеШидВелимирРани
сављевић 14. јула обавио
је разговоре са потпредсед
ником Покрајинске владе и
покрајинским секретаром
запривредуи туризамИва
номЂоковићем,генералним
конзулом Републике Србије
у Румунији Лазаром Маној
ловићем и председником
СавезаСрбауРумунијиОг
њаном Крстићем о могућ
ностимасарадњеиподршци
Владе Војводине у реали
зацији пројеката Општине
Шид.

КУЛТУРА

ПРОМОЦИЈАКЊИГЕ„СИГУРНАКУЋАЗАМУШКЕДУШЕ“УРУМИ

Репортажеољудима
икафанама

ЖељкоСтојановић,ЖељкоМарковићиВладимирЋосић

УПозоришту„ДобрицаМилу
тиновић“ Сремска Митровица
прошлогпетка,15.јулаодржана
јеконференцијазамедијегдеје
било речи о „Позоришном лету
– Трагови 2016.“, у организаци
јиистог.
Директорица Јелена Јанко

вић каже да ће садржај „Траго
ва“битибогатидаћеСремска
Митровица угостити еминентне
глумце.
Пореднашихдомаћихпред

става очекују нас и гостујуће
представе и на тај начин ћемо

угостити глумачкевеликане као
штосуИрфанМенсур,ТањаБо
шковић,ВојинЋетковићиНико
лаЂуричко.Мислимдаћебити
засвакогпонешто.Свепредста
вепочињуу21час,упериодуод
20.до27.јула.„Каоуснулетње
ноћи“отвориће„Трагове“уГрад
ском парку, уколико временски
услови дозволе – рекла је Јан
ковићева.
Глумац Владимир Балашћак

је напоменуо да је нарочито
важан садржај за децу, који ће
„Трагови“понудити, јерјетона

чиндасенајмлађимграђанима
одсамогпочеткауказујенаоно
штојеважнозадухчовека.
Представекојећесенаћина

репертоару „Трагова“ су: „Као
уснулетњеноћи“, „УЕденуна
истоку“,„ПепељугауЗемљичу
деса“, „Тајна заборављене до
лине“,„Ожалошћенапородица“,
„Глумац, кажи нешто смешно“,
„Добродошлиукабаре“и„Срем
нашакућа“.
Покровитељ Позоришног ле

тајеГрадскауправазакултуру,
спортиомладину.А.Ћ.

МИТРОВАЧКОПОЗОРИШТЕ

Усусрет„Траговима“
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Зоолошкиврт „Коки“ уИнђијинедавно
јепрославиосвој21.рођендан.Бога
тијизанеколиконовихживотиња,си

ромашнији у свакомдругомсмислу.Слав
коПоповић, по струци лимар, ентузијаста
иидејнитворацЗООврта,сасвојихдесет
прстијувећвишеоддведеценије градии
одржава право мало животињско царство
којесеналазиуинђијским„Лејама“.Мисмо
газатекли, гдебидругонегоузоолошком
вртудокповређенерукепосматрадосада
урађенонановојоградииштали.Какока
же,средствазатерадоведобиојепрошле
годинеодУдружењазазаштитуживотиња
МоникеБрукнеризЂурђеваадругидеоод
ОпштинеИнђија.
Радовисуприкрају,алићуипакмора

ти да направим паузу због повреде руке.
Насредствакојасумиодобрена јошпро
шлегодинемораосамдапричекам,алисе
радујемштоћуконачнозавршитишталуу
којојћебитисмештенадва коњакојасам
недавно довео у наше мало животињско
царствоистичеСлавкоПоповић.
КоликојесрцеуСлавкаПоповићаговори

итодасууправопоменутикоњистиглиу
инђијскизоолошкиврткакобисарадомпо
челабесплатнаШколајахањазанајмлађе
Инђинчане.
Обожавамдецуисвештосамрадиоу

претходнедведеценијејезбогтогаштоже
лимдаихвидимсрећнеизадовољнекада
дођу овде са својим родитељима, декама
или бакама. Школа јахања је моја жеља
коју ћу ускоро и остварити у сарадњи са
Коњичким клубом „Липицанер“ из Инђије.
Имамопонијаидвавећакоња,што јеса

свимдовољнодазапочнемосашколицом
кажеПоповић.
ЗатекућугодинуУдружењуЗООврт„Ко

ки“намењенојеокомилиондинараизбу
џетаОпштинеИнђија,штосудосаданај
већасредства којасуимикадаодобрена.
О лошој сарадњи са локалним властима
говорило се две деценије уназад, али је
споразумпостигнутпрошлегодинекадаје
тадашњи председник Општине Петар Фи
липовићодлучиодаЗООвртдобије трет
манкакавзаслужује.КакоПоповићистиче,
договорено није и реализовано, јер је до
шлодопроменевладајућеструктуреалије
добиообећањадаћеЗООвртиматиубуду
ћетретманкакавзаслужује.
 Неопходно је да се простор уреди до

краја,направитиоградуокоцелогЗООврта
каконебидолазилиуситуацијуданампси
луталицедавеживотиње.Такође,неопход
ноједасејошнекоукључиурадокоуре

ђења и одржавања целог простора јер ја,
искрено,иакожелимитрудимсе,немогу
свесамдапостигнем.Захвалансамсвојој
породициипријатељиманапомоћи–наво
диПоповић.
Подсећамо, пре две деценије на сада

шњемместуЗООвртаналазиласедивља
депонијакојајеипоредредовногчишћења
изнова ницала. Славко Поповић замолио
јелокалну властдамупростор уступина
коришћење и од градског ругла саградио
зоолошки врт којим Инђинчани могу само
дасепоносе.Иакоисадапобројуиврста
маживотињавртнеодудараодоних који
сеналазеунекимвећимградовимајерсу
туламе,ракуни,медведи,мајмунимноге
другеживотињскеврсте,Поповићзакрајса
осмехомналицуистичедаћезатригоди
ненаовомместубитистотинакврстажи
вотиња.

М.Ђ.

ДВЕДЕЦЕНИЈЕЗООВРТА„КОКИ“УИНЂИЈИ

Љубавпремаживотињама
испредсвега

ПодршкаОпштине
Председник општине Инђија Владимир

Гакистичеданиједокрајаупознатсаситу
ацијомуЗоолошкомврту „Коки“алидаће
селокалнасамоуправапотрудитидапомог
неудаљемодржавањуифункционисању.
Морамовидети,пресвега,какво јепи

тањевласништванадземљиштемнакојем
сеналазизоолошкиврт,азатимрадитина
томе да све то буде много озбиљније. Не
можеостатинатомнивоудајенекоентузи

јастаидарадисамоиницијативноиизчисте
љубавиадаОпштинадајесамосимболич
насредства.Славкосетрудидавртизгле
да пристојно али ћемо у наредном перио
дувидетидалитребадаостаненаистом
местуилидасеизмести.Постојиидејада
сеу„Лејама“, гдесевртиналазинаправи
туристичко  рекреативна зона са више
струкимсадржајима,алиотомпотомкаже
ВладимирГак.

СлавкоПоповић,идејнитворацЗООвртауИнђији Зоолошкиврт„Коки“
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На кон за тва ра ња бал кан
ске ми грант ске ру те по
чет ком апри ла, у при хват

ном цен тру у Ши ду, бо ра ви ло је 
све га де се так ми гра на та. Ме ђу
тим, по след њих да на број ми
гра на та се по ве ћао и тре нут но 
се у Ши ду на ла зи њих око 300. 
Ве ћи број њих је из Па ки ста
на, Ав га ни ста на, а ма њи број 
их је из Си ри је, Ира ка, Ира на 
и Ма ро ка. Део ми гра на та вра
ћа Ма ђар ска, а пут до зе ма ља 
Европ ске уни је по ку ша ва ју да 
про на ђу ула зе ћи у Ср би ју из 
Ма ке до ни је и Бу гар ске. 

При ли ком по се те При хват ног 
цен тра у Ши ду, у ре ду за то пли 
оброк за те кли смо ве ћи број 
ми гра на та углав ном мла ђих 
му шка ра ца, а ка ко ис ти чу из Ко
ме са ри ја та за из бе гли це, углав
ном су то љу ди ко ји су у Шид 
до шли из при хват них цен та ра у 
Су бо ти ци и Кр ња че.

 У при хват ном цен тру у Ши ду 
обез бе ди ли смо све што је по
треб но ка ко би мо гли при ми ти 
од ре ђе ни број из бе гли ца. Је
ди ни про блем је са мо што они 
ов де до ђу, про ђу и ве ћи на их се 
по но во вра ти у Су бо ти цу. Пра
ве гу жву бес по треб но, али ми 
ту не мо же мо ни шта учи ни ти. 
Ми гран ти ко ји су у Шид до шли 
из Кр ња че, углав ном до ђу ов де 
са мо да пре спа ва ју и он да по
но во оду. Не ки са мо тра же да 
је ду. Та ко да је раз ли чи та си
ту а ци ја, од слу ча ја до слу ча ја. 
Ме ђу тим, би ло је и оних ко ји су 
ов де бо ра ви ли по не ко ли ко ме
се ци, али су оти шли да ље. Са
да су ов де сме ште ни углав ном 
мла ди ћи сам ци, по ро ди ца има 
не што ма ло и углав ном сви они  
оче ку ју да иду да ље за Не мач
ку, ни шта их дру го не ин те ре су је 
 ка же ис пред Ко ме са ри ја та за 
из бе гли це Не над Ми ло ва нов.

Ка да је у пи та њу без бед но сна 
си ту а ци ја, пре ма ре чи ма Ми ло
ва но ва она је са да ста бил на и 
гра ђа ни Ши да не ма ју раз ло га 
за бри гу.

 По ли циј ска ста ни ца нам је 
пре ко пу та и што се то га ти че, 
гра ђа ни мо гу би ти мир ни. У слу
ча ју по ве ћа ња бро ја ми гра на та 
тра жи ће мо од по ли ци је да бу де 
стал но при сут на у кон теј не ри ма 
ко ји се на ла зе ис пред при хват
ног цен тра, у слу ча ју евен ту
ал них ин ци де на та да мо гу што 
пре да ре а гу ју. Ка да је у пи та
њу пру жа ње дру ге вр сте по мо
ћи овим љу ди ма, мо гу ре ћи да 
има ју аде кват ну ме ди цин ску 
по моћ, три обро ка днев но, од 
ко јих су два ку ва на је ла као и 
де серт, а обез бе ђе не су и пе
ле не за бе бе. У слу ча ју ве ћег 
при ли ва ми гра на та, отво ри ће
мо и при хват ни цен тар Прин ци
по вац, с об зи ром да се при хват
ни цен тар на мо те лу Ада шев ци 

још увек адап ти ра, па ни су још 
увек ство ре ни усло ви за њи
хов бо ра вак та мо. При хват ни 
цен тар у Ши ду спре ман је да 
при хва ти 1.000 ми гра на та и ми
слим да је то у тре нут ним усло
ви ма са свим до вољ но  на во ди 
Ми ло ва нов.

Пре ма ин фор ма ци ја ма Цр ве
ног кр ста Шид, ко ји обез бе ђу је 
ху ма ни тар ну по моћ за ми гран те 
ко ји до ђу на те ри то ри ју шид ске 
оп шти не, тре нут но об ро ци ма 
снаб де ва ју у при хват ном цен тру 
у Ши ду 120 ко ри сни ка.

 Цр ве ни крст обез бе ђу је два 
ку ва на обро ка у то ку да на, а 
су ве обро ке обез бе ђу је Ми ни
стар ство за рад, за по шља ва ње, 
со ци јал на и бо рач ка пи та ња, ор
га ни за ци ја Хелп и Ме ђу на род на 
ор га ни за ци ја Цр ве ног кр ста, 
ко ја пру жа по моћ у по де ли сим 
кар ти ца у свр хи ус по ста вља ња 
по ро дич них ве за, од но сно раз
дво је них по ро ди ца. Пру жа мо и 
сву нео п ход ну по моћ за же не, 
бе бе и труд ни це у ви ду оде ће 

и свих оста лих по треп шти на. 
Мо рам на гла си ти да Цр ве ни 
крст у то ку ме се ца одр жа ва и 
ра ди о ни це на те му „Пре вен ци је 
тр го ви не љу ди“ у ко јој су укљу
че на де ца од че твр те го ди не 
ста ро сти. Ма те ри јал о овој те
ми при пре ми ли смо и на арап
ском је зи ку, а уз по моћ шпан ског 
Цр ве ног кр ста у ове ра ди о ни це 
укљу че ни су и ми гран ти  ис ти че 
се кре тар ка Цр ве ног кр ста Шид 
Ду ши ца По ле тан.

Еки пе Цр ве ног кр ста су пре
ма ре чи ма се кре тар ке, при
прав не и спрем не да ре а гу ју и 
у слу ча ју ве ћег при ли ва ми гра
на та на те ри то ри ји шид ске оп
шти не. За са да еки пе Цр ве ног 
кр ста Шид два пу та днев но оби
ла зе при хват ни цен тар од но се
ћи ми гран ти ма хра ну и дру гу 
нео п ход ну по моћ, а ка ко на во де 
спрем ни су за ди стри бу ци ју по
мо ћи и у слу ча ју до ла ска ве ћег 
бро ја љу ди са Бли ског Ис то ка.

М. Н.

ПРИ ХВАТ НИ ЦЕН ТАР У ШИ ДУ ПРИ МИО ВЕ ЋИ БРОЈ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА

Повратак ми граната

То ком по се те при хват ном 
цен тра у Ши ду, ме ђу гру пом 
мла ди ћа ко ји су у ре ду че ка ли 
да до би ју то пли оброк, раз го
ва ра ли смо са Ши ра зом Ма ли
ком из Па ки ста на.

 У Шид сам до шао из Су бо
ти це, где сам бо ра вио ви ше од 
ме сец да на. Ов де сам до шао 
јер су сме штај и хра на до бри, 
а и са љу ди ма ов де има мо до

бру ко му ни ка ци ју. Ле по су нас 
при ми ли. Ме ђу тим не би се ов
де ду го за др жа ва ли. Же ле ли 
би да иде мо да ље. Ја не мам 
ни ког од род би не и не мам од
ре ђе ну зе мљу где бих во лео да 
идем. Где бу ду ишли мо ји при
ја те љи, ићи ћу и ја, а у Ши ду ћу 
бо ра ви ти око две не де ље, док 
се не ство ре усло ви да на ста
вим свој пут  ка же Ши раз.

Шид ус пут на ста ни ца

СРЕМ СКА
МИ ТРО ВИ ЦА
О енер гет ској 
ефи ка сно сти

У че твр так, 14. ју ла, у ор га
ни за ци ји Ре ги о нал не раз вој не 
аген ци је Срем у ми тро вач кој 
Град ској ку ћи, одр жан је дру ги 
са ста нак из ме ђу чла но ва Ме ђу
оп штин ске рад не гру пе (МОРГ) 
за енер гет ску ефи ка сност и 
об но вљи ве из во ре енер ги је у 
Срем ском окру гу.

Ми лан Ми рић, ди рек тор РРА 
Срем ка же да је Срем ски ре ги
он по знат по по тен ци ја лу ка да 
је реч о би о ма си и као та кав је 
при вла чан за ин ве сти то ре из 
Европ ске уни је.

 Ова рад на гру па, чи ји је ово 
дру ги са ста нак, као свој за да так 
има при пре му про је ка та из обла
сти об но вљи вих из во ра енер ги је 
и енер гет ске ефи ка сно сти. Срем 
је ре ги он ко ји има ве ли ки по тен
ци јал у би о ма си. РРА Срем је 
апли ци ра ла са два про јек та код 
Ми ни стар ства енер ге ти ке, а то
пла не у Пе ћин ци ма и Ру ми су 
пред ви ђе не као про јек ти ко ји 
би мо гли да се фи нан си ра ју из 
Европ ске уни је. МОРГ је ина че 
са ста вљен од пред сед ни ка оп
шти на, пред став ни ка ци вил ног и 
јав ног сек то ра, по је ди на ца ко ји 
се ба ве овом те мом, та ко да се 
на дам да ће мо на пра ви ти до бру 
плат фор му и у да ће се у на ред
них го ди ну да на по ка за ти ре зул
та ти   ре као је Ми рић.

А. Ћ.
РУ МA
Књижевно 
вече

Пред до ла зак мо шти ју мај ке 
Ан ге ли не, у хра му Си ла ска све
тог ду ха на апо сто ле  („грч кој 
цр кви“) одр жа но је 16. ју ла књи
жев но ве че на ко јем је о овој 
све ти ци го во ри ла по зна та спи
са те љи ца Љи ља на Ха бја но вић 
Ђу ро вић, али и о сво јој књи зи 
„За пис ду ше“ ко ја је упра во и 
по све ће на мај ци Ан ге ли ни.

Љи ља на Ха бја но вић Ђу ро
вић је ис та кла да, ка да пи ше о 
ствар ним љу ди ма, он да се чвр
сто др жи чи ње ни ца и де таљ но 
ис тра жу је њи хов жи вот. Упра во 
за то је на овој књи жев ној ве че
ри ви ше и го во ри ла о са мом жи
во ту мај ке Ан ге ли не, но о сво јој 
књи зи.

С. Џ.

Ми гран ти по но во у
при хват ном цен тру у Ши ду



2920. JUL 2016.  M NOVINE

Спорт ски камп у са ва теу за пер
спек тив не мла де спор ти сте одр
жан је од 1. до 11. ју ла у врд

нич ком хо те лу Тер мал, у ор га ни за ци ји 
Са ва те са ве за Ср би је и под по кро ви
тељ ством Ми ни стар ства омла ди не и 
спор та. Тре нин ге су во ди ли се лек тор 
Ми ро слав Оџић из Но вог Са да као и 
чла но ви струч ног шта ба Сло бо дан По
пов и Ива на По па дић из Зре ња ни на. 

Кам пу је при су ство ва ло 20 спор ти ста, 
осва ја ча ме да ља на пр вен стви ма Ср би
је, ме ђу ко ји ма је би ло и тро је спор ти ста 
из Са ва те бокс клу ба „Ру ма“ Ни ко ла Ра
кић, Алек са Ста ни шић и Пе тар Јо ва нов. 

Мла дим спор ти сти ма је у окви ру кам

па био ор га ни зо ван и се ми нар за по ла
га ња за тех нич ка зва ња у са ва теу, та ко 
да су за обо је не ру ка ви це по ло жи ли и 
рум ски бок се ри  Ни ко ла Ра кић за цр ве
ну и бе лу ру ка ви цу и Алек са Ста ни шић 
и Пе тар Јо ва нов за цр ве ну ру ка ви цу. 

Уче сни ци кам па су би ли ста ри ји пи о
ни ре и ка де ти.

 За хва љу је мо Ми ни стар ству омла ди
не и спор та и рум ској оп шти ни ко ји су 
нам омо гу ћи ли сред ства за рад у овој 
го ди ни и уче ство ва ње на овом кам пу 
ко ји је од из у зет ног зна ча ја за уса вр ша
ва ње пер спек тив них мла дих спор ти ста 
 ка же Ми о драг Ра кић, пред сед ник СБК 
Ру ма.

У знак се ћа ња на јед ног од нај ве
ћих по пу ла ри за то ра ша ха на овим 
про сто ри ма, у Пр хо ву је 16. ју ла 

од и гран XII Ме мо ри јал ни ша хов ски тур
нир „Ду шан Ба јић“. На тур ни ру је уче
ство ва ло 24 игра ча из Вој ке, Ши ма но ва
ца, Де ча, Кар лов чи ћа, До њег То вар ни ка, 
Срем ских Ми ха ље ва ца, По пи на ца, Пе
ћи на ца и Пр хо ва, а шам пи он ски пе хар 
је осво јио Ни ко ла Га јин из Вој ке, ко јем 
је ово ше сти на ступ на овом тур ни ру 
и ше ста по бе да. Га јин је из 23 пар ти је 
осво јио 21,5 по е на. Дру го ме сто осво јио 
је ње гов су гра ђа нин Ми ро слав Гру јић, 
ко ји је осво јио 21 по ен, а тре ће ме сто је 
за у зео Ла зар Ба бић из Срем ских Ми ха
ље ва ца са 20 осво је них по е на.

Тур нир је од и гран под по кро ви тељ
ством Спорт ског са ве за „Раз вој спор
то ва“, а на гра де нај бо љи ма уру чи ли су 
ор га ни за то ри Бо жи дар Ба јић и Бо жи дар 
Јо ва но вић, и се кре тар „Раз во ја спор
то ва“ То ми слав Ћир ко вић, ко ји је том 
при ли ком из ја вио да је, по сле фуд ба ла, 
шах мо жда и нај по пу лар ни ји спорт у пе
ћи нач кој оп шти ни.

СПОРТ

СА ВА ТЕ КАМП У ВРД НИ КУ 

Уса вр ша ва ње 
спор ти ста

Са ва те камп у Врд ни ку

ША ХОВ СКИ ТУР НИР У ПРХОВУ

Пехар Га јину

Томислав Ћирковић и Никола Гајин

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сир ми ум пи лум

У пе так, 15. ју ла у Срем ској Ми тро ви ци, 
на Атлетском стадиону, је одр жан ме ђу на
род ни атлет ски ми тинг „Сир ми ум пи лум“, 
тра ди ци о нал но ше сти пут.

Град Срем ска Ми тро ви ца по кро ви тељ је 
овог спорт ског су сре та, као и По кра јин ски 
се кре та ри јат за спорт и омла ди ну и Атлет
ски са вез Ср би је, а ор га ни за тор Атлет ски 
клуб „Сир ми јум“. На сту пи ле су еки пе из 
Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не и Сло ве ни је.

До ма ћин так ми че ња, ди рек тор ми тин
га Алек сан дар Спа јић ре као је да ни ло ши 
вре мен ски усло ви ни су ус пе ли да по ква ре 
овај спорт ски до га ђај.

 По сто ји ве ли ка по тре ба за ова квим 
до га ђа јем, има мо пре ко 20 клу бо ва при ја
вље но и 140 так ми ча ра, ко је ова ки ша ни је 
обес хра бри ла да по ка жу сјај не ре зул та те – 
ре као је Спа јић.                    А. Ћ.

БА СКЕТ У ШИ МА НОВ ЦИ МА
Пр ва на гра да
Зе мун ци ма

У Ши ма нов ци ма је 10. ју ла одр жан тре
ћи ме ђу на род ни тур нир у ба ске ту „три на 
три“, на ко јем је на сту пи ло 13 еки па из це
ле Ср би је, ако и еки па из Угље ви ка у Ре
пу бли ци Срп ској. По кро ви те љи тур ни ра 
су би ли пе ћи нач ка ло кал на са мо у пра ва и 
Спорт ски са вез „Раз вој спор то ва“, а на кон 
раз и гра ва ња по гру па ма, у че тврт фи на лу 
су игра ли Гла ди ја то ри – Из бе гли це 21:12, 
Олимп – КБГ 19:12, Пи ка со – Џа ко ви 15:21 
и Дик та тор – Ђус бар 21:12. У по лу фи на
лу се са ста ју Дик та тор – Џа ко ви 1:2 (9:21, 
18:13 и 12:17) и Олимп – Гла ди ја то ри 2:0 
(15:14 и 16:11). У фи на лу Џа ко ви из Зе му на 
су би ли бо љи од Олим па из Бе о гра да 21:12 
и осво ји ли шам пи он ску ти ту лу.

Је дан од ор га ни за то ра тур ни ра Ми лош 
Ми ли во је вић ка же да му је дра го што тур
нир по ста је тра ди ци ја и што је из го ди не у 
го ди ну све бо љи.

 Ве ли ку за хвал ност ду гу је мо Зо ра ну Вој
ки ћу, за ме ни ку пред сед ни це Оп шти не, као 
и чел ни ци ма Спорт ског са ве за Си ни ши Ђо
ки ћу и То ми Ћир ко ви ћу. По ред че ти ри еки
пе из на ше оп шти не има ли смо уче сни ке 
и из Бе о гра да, Зе му на, Но вог са да, Ши да, 
Ба тај ни це, Ин ђи је, Ста ре Па зо ве. По себ но 
нам је дра го да смо има ли го сте из Ре пу
бли ке Срп ске. Уз ве ћу по др шку, на да мо се 
да ће сле де ће го ди не тур нир би ти на још 
ви шем ни воу. Ба скет по ста је све по пу лар
ни ји спорт, а по све му су де ћи тре ба ло би 
да уско ро по ста не и олим пиј ски спорт. Ве
ру је мо да ће мо од Ко шар ка шког са ве за за 
сле де ћи тур нир до би ти спе ци јал ну под ло
гу, што зна чи да би наш тур нир био у ка
лен да ру ФИ БЕ и КСС – оп ти ми ста је Ми
ли во је вић.
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ОВАН: По треб но је 
да раш чи сти те са 
сво јим по слов ним 
ди ле ма ма или са 

не ким не при јат ним до га ђа ји ма из 
бли ске про шло сти. Не ма раз ло га 
да се по на ша те као пре ве ли ки 
оп ти ми ста у су сре ту са са рад ни
ци раз ли чи тих про фи ла, при хва
ти те по слов ни ком про мис. Не ко 
по чи ње ја сно да не го ду је због 
ва шег по на ша ња. У од но су са 
во ље ном, ипак не мо же те до би ти 
баш све што зах те ва те или оче
ку је те.   

БИК: Има те не ки 
до бар пред о се ћај и 
до вољ но енер ги је да 
оства ри те ско ро све 

сво је за ми сли. Не тре ба да обра
ћа те па жњу на раз ли чи те ко мен
та ре, не чи је при мед бе не мо гу да 
ума ње сми сао ва шег успе ха. 
Бу ди те за ко рак ис пред дру гих. 
Пре не си те сво ју емо тив ну ин спи
ра ци ју и до бро рас по ло же ње на 
бли ску осо бу. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Уме те 
да осми сли те за до во
ља ва ју ћи од го вор за 
сво је са рад ни ке или 

не ко ефи ка сно ре ше ње за раз
ли чи те си ту а ци је. Око ли на 
по шту је ва ше ми шље ње и ре зул
та те. Пра ти вас ро ман тич но рас
по ло же ње, не чи је при су ство у 
ва ма по кре ће ла ви ну по зи тив не 
енер ги је и осе ћа ња. Под сти чи те 
код се бе ма што ви тост у из ра жа
ва њу пре ма парт не ру. 

РАК: Де лу је те са мо у
ве ре но у раз ли чи тим 
си ту а ци ја ма и ста ло 
вам је да до ка же те 

сво је про фе си о нал не спо соб но
сти на де лу. Ипак, по сто ји део 
исти не ко ји му дро пре ћут ку је те. 
Ва жно је да пра вил но од ре ди те 
сво је по слов не ци ље ве. Не мој те 
да ва ти не ка пре ве ли ка обе ћа ња 
у убе ђе њу да је то при вре ме ни 
из раз емо тив ног олак ша ња. 

ЛАВ: У ре ша ва њу 
но вих по слов них 
ди ле ма упо тре би те 
сво је ис ку ство или 

прак тич не спо соб но сти. Уко ли ко 
вам је ста ло да се раз ли ку је те од 
дру гих, бу ди те до вољ но ефи ка
сни и убе дљи ви пред са рад ни ци
ма. По ву ци те ефи ка сни по тез. 
Ста ло вам је да при ву че те не чи ју 
емо тив ну па жњу, пре о ста је вам 
да упо тре би те сво је за вод нич ке 
ма ни ре. 

ДЕ ВИ ЦА: При хва ти
те са вре ме не иде је 
ко је отва ра ју но ве 
по слов не мо гућ но

сти. Угле дај те се на не чи је зна ње 
и му дрост. По слов ни успех и лич
но за до вољ ство про из и ла зе из 
за јед нич ког до го во ра у раз ли чи
тим ре ла ци ја ма. Фак тор сре ће је 
на ва шој стра ни. Ужи вај те у 
ле пим ства ри ма ко је има те или 
вам се ну де као не ке но ве мо гућ
но сти. 

ВА ГА: Су ви ше фор
си ра те лич не ци ље
ве, та ко да ва ши 
са рад ни ци ре а гу ју на 

раз ли чи те на чи не. Не ко по шту је 
ва ше спо соб но сти, али не одо
бра ва по ступ ке и стил ко ји при
ме њу је те. Ва жно је да са чу ва те 
до бар од нос са са рад ни ци ма. 
Парт нер из не на да до но си но ву 
од лу ку ко ју не же ли да об ја шња
ва. Бу ди те до вољ но стр пљи ви, 
пре или ка сни је све ће до ћи на 
сво је ме сто.

ШКОР ПИ ЈА: За о ку
пље ни сте но вим 
ин фор ма ци ја ма и 
упор но по ку ша ва те да 

при ве де те кра ју по сао ко ји вас 
ума ра. Ва жно је да одр жи те 
до бар по слов ни ри там, не мој те 
до зво ли ти да гу би те дра го це ну 
енер ги ју или вре ме на спо ред не 
си ту а ци је. У су сре ту са во ље ном 
осо бом, по вре ме но де лу је те 
за бри ну ти је не го што је по треб но. 

СТРЕ ЛАЦ: Оче ку је 
вас но во или по уч но 
ис ку ство у су сре ту са 
са рад ни ци ма. Ва жно 

је да сво је иде је пла си ра те на 
пра вом ме сту, та ко да сви око 
вас бу ду срећ ни и за до вољ ни. 
Под сти че те код се бе ра до зна
лост ду ха и кре а тив но рас по ло
же ње. Ако ваш парт нер има дру
га чи је ста во ве, кон тро ли ши те 
сво је афек те.

ЈА РАЦ: Има те лош 
пред о се ћај у ве зи 
не ких са рад ни ка, сто
га сми шља те ал тер

на тив но ре ше ње. По ка за ће те се 
да има те до бру про це ну и да се 
на ла зи те у по вољ ни јој по слов ној 
по зи ци ји, не го што се то у по чет
ку прет по ста вља ло. Мо жда то не 
при ме ћу је те, али ва ши по ступ ци 
ди рект но ути че на не чи је емо
тив но рас по ло же ње. 

ВО ДО ЛИ ЈА: На ла зи
те се пред но вом 
по слов ном ди ле мом. 
Ва ша од лу ка мо же да 

де лу је ко ри сно, али под сти че и 
не га тив не ко мен та ре у са рад
нич ким кру го ви ма. Из бе га вај те 
так ми чар ске си ту а ци је, по себ но 
ка да не рас по ла же те са про ве ре
ним ин фор ма ци ја ма. Су срет са 
јед ном осо бом за са да ви ше под
се ћа на игру емо тив ног при кри
ва ња, не го на ис кре ну раз ме ну 
осе ћа ња. 

РИ БЕ: Ва ша основ на 
ин те ре со ва ња су 
прак тич не при ро де. 
Сто га сво ју па жњу 

пре вас ход но усме ра ва те на 
ма те ри јал не ре зул та те или на 
по сло ве ко ји има ју ко ри сно зна
че ње. Ла ко мо же те да оства ри те 
ве ћи ну сво јих по слов них ци ље
ва. Из гле да да парт нер не ма 
на ме ру да стр пљи во че ка на 
ва шу од лу ку, већ пре у зи ма не ки 
из не на ђу ју ћи ко рак и по треб ну 
ини ци ја ти ву. 

VREMEPLOV
20. јул

1917. Пот пи са на је Крф ска 
де кла ра ци ја о ства ра њу за јед
нич ке др жа ве Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца. Де кла ра ци ју су пот
пи са ли срп ски пре ми јер Ни ко ла 
Па шић и пред сед ник Ју го сло
вен ског од бо ра Ан те Трум бић. 
1969. Аме рич ки ко смо на ут Нил 
Армстронг по стао је пр ви чо век 
ко ји је сту пио на Ме сец. 
Армстронг је бо ра вио на Ме се
цу два са та и 21 ми нут, по сле 
че га се вра тио на све мир ски 
брод „Апо ло11“. 

21. јул
1542. Па па Па вле III фор ми рао 
је ин кви зи ци ју  кон гре га ци ју 
кар ди на ла са овла шће њи ма да 
про го не је ре ти ке, ка ко би по ја
чао бор бу про тив про те стан ти
зма.

22. јул
1456. Хри шћан ска вој ска под 
ко ман дом угар ског вој ско во ђе 
Ја но ша Ху ња ди ја  по бе ди ла 
тур ске сна ге ко је су оп ко ли ле 
Бе о град. У срп ским на род ним 
пе сма ма Ху ња ди, ко ји је у то ку 
бор би умро у Зе му ну, спо ми ње 
се као Си би ња нин Јан ко. 
1934. Аме рич ког пљач ка ша 
ба на ка и уби цу, „др жав ног 
не при ја те ља број је дан“ Џо на 
Ди лин џе ра, у Чи ка гу су, на кон 
13 ме се ци по те ре, уби ли аген ти 
Фе де рал ног ис тра жног би роа.

23. јул
1982. Ме ђу на род на ко ми си ја за 
лов на ки то ве до не ла је од лу ку 
о пот пу ној за бра ни ко мер ци јал
ног ло ва на ки то ве. За бра на је 
сту пи ла на сна гу 1985.
2003. У Мо ста ру је све ча но 
отво рен мост чи ја је об но ва 
тра ја ла се дам го ди на. Ста ри 
мост, ко ји је био сим бол тог гра
да сру ши ли су 9. но вем бра 
1993. при пад ни ци Хр ват ског 
ви је ћа од бра не (ХВО).

24. јул
1567. Шкот ска кра љи ца Ма ри ја 
Стју арт при мо ра на је да аб ди
ци ра због ан ти про те стант ске 
по ли ти ке. На ред не го ди не 
по бе гла је у Ен гле ску где је 
за тво ре на, а на кон 18 го ди на 
там но ва ња оп ту же на је за уче
ство ва ње у из да ји и по гу бље на.
1804. Срп ска по те ра пред во ђе
на Ми лен ком Стој ко ви ћем ухва
ти ла је и по гу би ла на ду нав
ском остр ву Ада Ка ле бе о град
ске да хи је Аган ли ју, Ку чук Али ју, 
Му лу Ју су фа и Мех ме да Фо чи
ћа. 

25. јул
1817. По по врат ку у Ср би ју уби
јен во ђа Пр вог срп ског устан ка 
Ђор ђе Пе тро вић Ка ра ђор ђе. 
По сле сло ма устан ка 1813. 
из бе гао у Аустри ју, за тим у 
Ру си ју. 

26. јул
1963. У зе мљо тре су у Ско пљу, 
глав ном гра ду Ма ке до ни је, 
по ги ну ло ви ше од 1.000 љу ди, 
град раз ру шен. 

HOROSKOP

Сре да, 20. (7) јул 
Пре по доб ни То ма Ма ле ин; 
Све та му че ни ца Не де ља

Че твр так, 21. (8) јул 
Све ти ве ли ко му че ник Про ко пи је 

Пе так, 22. (9) јул 
Све ште но муч. Пан кра ти је; Св. 
Те о дор, Св. муч. Гла моч ки и 
Ку лен ва куф ски 

Су бо та, 23. (10) јул 
Све тих 45 му че ни ка из Ни ко по
ља; Преп. Ан то ни је Пе чер ски 

Не де ља, 24. (11) јул 
Све та ве ли ко му че ни ца Ефи ми
ја; Бла же на Ол га

По не де љак, 25. (12) јул 
Св. муч. Про кло и Ила ри је; 
Ико на Пре све те Бо го ро ди це 
Тро је ру чи це 

Уто рак, 26. (13) јул 
Са бор Све тог ар хан ге ла Га ври
ла

Crkveni
kalendar

• Из гу био сам са мо кон
тро лу. Го во рим шта 
ми слим и ми слим да је 
то исти на.
• Но ви нар је ду жан да 
чу је обе стра не. На ро чи
то ја чу. 

Рол ни це од 
па тли џа на 

Са стој ци: 2 па тли џа на, со, 50 г  
пи рин ча, 2 гла ви це лу ка, 3 че на 
бе лог лу ка, 1 ве за бо сиљ ка, 100 г 
кок тел па ра дај за, 150 г мле ве ног 
ме са, 5 ка ши ка уља, би бе ра, 3 
ка ши ке крем си ра, 100 мл бе лог 
ви на. 

При пре ма: Па тли џан исе ћи на 
тан ке кри шке, по со ли ти и оста ви
ти да од сто ји и пу сти во ду. Оба
ри ти пи ри нач. Исец ка ти бо си
љак, цр ни и бе ли лук, па ра дајз. 
Про пр жи ти на уљу цр ни лук, 
до да ти бе ли лук и ме со, па на 
кра ју бо си љак. Ски ну ти с рин гле, 
уме ша ти сир и про це ђе ни пи ри
нач. По су ши ти па тли џан, на сва
ку шни ту ста ви ти по ма ло на де
ва. Уви ти, при чвр сти ти и по ре ђа
ти у по су ду. На ли ти ви ном. Пе ћи 
15 ми ну та.
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