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Овогодишњи Међународни сајам
туризма у Београду, који је у че
твртак, 18. фебруара, званично

отвориопредседникВладеСрбијеАлек
сандарВучић,окупио је1.150учесника
из55земаљасвета,амеђуучесницима
биле су и сремске општине и градови
којисуизлагалиназаједничкомштанду
„ДиванјекићениСрем“.
Александар Вучић је том приликом

указаоначињеницудајеСрбијабезбед
наисигурназемљазасвеонекојижеле
да знајудаћебитидобродошли,да се
проведуиуживају.
 Србија је земља у којој сељуди из

целог света дочекују као најдражи го
сти, земља која неправиразликемеђу
гостима, одакле год да дођу, са запада
илиистока,сабилокогконтинента.Бе
оград,каоимногадругаместауСрбији
космополитски су градови, спремни да
људедобревољедочекајуотвореногср
царекаојеВучићнаотварању38.Сај
матуризмауБеограду,којијетрајаодо
21.фебруара.
Посетиоцимаигостимаутокучетири

сајамска дана своју туристичку понуду
представилисуГрадСремскаМитрови
цаиопштинеСтараПазова,Инђија,Ру
ма,Шид,ИригиПећинци,аове године
се заједничком наступу придружила и
Општина Сурчин која, иако не админи
стративно,територијалноприпадареги
онуСрема.
Велико интересовање које је побуђи

вала заједничка поставка сремских ту
ристичкихорганизацијаје,премаречима
Љубице Бошковић из Туристичког ин
фоцентра Општине Пећинци, резултат
обимнеприпремесвихучесникакојису
детаљноразрадиливизуелниидентитет,
планнаступаипрезентација,каоипосе
банпромоматеријал.
 За овај сајам смо заједнички осми

слили и израдили пет различитих те
матских програма путовања крозСрем,
односнокултурноисторијску,еколошку,

етноруралнуиверскутуристичкуруту,
апредставилисмоибројнеманифеста
цијекојесеутокугодинеорганизујуши
ромСремареклајеЉубицаБошковић
идодаладајекаоједнаодпрвихактив
ностинаСајмубиламедијскапромоција
туристичкихрутакрозСрем.
ПрвогданаСајма,наштанду„Диванје

кићениСрем“ промовисан је и пројекат
успостављања сремске бициклистичке
руте у организацији Регионалне развој
неагенцијеСрем,ауздегустацијувина
представиласеииришкавинаријаМач
ковподрум.Нареднихдана,насремач
комштандусусесмењивалерадионице,
промоцијеипрезентацијеразличитихса

држајаизсвихсремскихопштине.
КаконамјереклаЉубицаБошковић,

представница Туристичког инфоцентра
Пећинци у петак, 19. фебруара је одр
жано предавање „Бранковићи – свети
деспоти сремски“, док је у суботу, 20.
фебруара одржана промоција нове ма
нифестације у општини Пећинци  „Ку
рузовина фест“ која ће у октобру бити
организована у дворишту Етнокуће у
Купинову. У оквиру сајамске промоције
одржана јеирадионицаизрадесувени
ра од комушине и кукурузовине, док су
последњег дана Сајма, представници
Општине Пећинци, заједно са Удруже
њемжена„МајкаАнгелина“изКупинова
промовисалиманифестацију„Гибаници
јада“ која се традиционално одржава у
Ашањи.
ПрезентацијуОпштинеПећинциииз

лагаченаштанду„ДиванјекићениСрем“
обишлисузаменикпредседницеОпшти
не Пећинци Зоран Војкић и начелник
Општинске управе Општине Пећинци
Жељко Трбовић, који су присуствовали
церемонији отварања Сајма туризма, а
последњегсајамскогданапрограму„Ки
ћеног Срема“ присуствовала је и пред
седница Општине Дубравка Ковачевић
Суботички.
Слоган овогодишњег Сајма туризма

био је „Где још нисте били?“, а онима
којима је општина Пећинци одговор на
ово питање, из пећиначког Туристичког
инфоцентрашаљивопоручују да је тај
пропуст лако исправити и позивају их
да посете, упознају и доживе све лока
литетенатуристичкојрутикојаповезује
крајњисеверијуговесремскеопштине
– од Музеја хлеба у Пећинцима, преко
Свињарске колебе у Доњем Товарнику,
АксентијевогкућеркауОгаруиОбедске
баре, до села Купиново, са свимњего
вимприроднимикултурноисторијским
знаменитостима. Ана Кне же вић

ЗА ЈЕД НИЧ КИ НА СТУП СРЕМ СКИХ ОП ШТИ НА НА САЈ МУ ТУ РИ ЗМА У БЕ О ГРА ДУ

Ди ван је ки ће ни Срем

Пре ми јер Алек сан дар Ву чић об и шао и срем ске ту ри стич ке ор га ни за ци је

Пред став ни ци Оп шти не Пе ћин ци на штан ду „Ди ван је ки ће ни Срем“
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Пре некако јавља ми познаник из ДСС-а да је (додуше 
незванично) чуо да је Ненад Лемајић опет променио 
странку. Иако је, како је већ речено, ова информација била 

незванична, није било пуно разлога да се сумња. Остало је само 
да се типује. Пошто највећи колекционар партијских књижица 
једино још ваљда није био у СНС-у (који га неће), ПУПС-у (који га 
такође неће) и СПС-у (који га никако неће). Додуше, појавио се ту 
неки патрљак од странчице коју је основао самостални Андреја 
Младеновић, отпадник из ДСС-а, па је тобоже Лемајић прелетео 
тамо и тако даље. 

Међутим, испоставило се да незванична информација није 
била и званична, јер се у тој причи заправо појавио неки 
презимењак о коме је била реч, Лемајић такође. То наравно 
никако не мора да значи да овдашњи Лемајић неће опет 
променити странку, пошто је то понекад јаче од њега. Посебно 
што се увелико прича да је, пред нову годину, неке велике паре 
уплатио ДСС-у, а тешко да је то учинио с Пајтићевим 
благословом.  Мада, можда се и деси да пресвлачење страначког 
дреса остави за после избора, јер посла има доста, а ко ће с ким 
и ко против кога, то се на локалу у Сремској Митровици још не 
зна до краја. 

Заправо, зна се ко је на челу колоне и ко ће сигурно добити 
ове изборе. СНС наравно. Као што се зна и да са напредњацима 
у коалицију иде овдашњи Покрет социјалиста и Љајићевци, а од 
скора и ПУПС. Како је у интервјуу за М НОВИНЕ изјавио 
Бранислав Недимовић, први човек СНС за Сремску Митровицу, 
напредњаци очекују преко 50 одсто гласова. 

Локални избори могу да буду непознаница, чак и када су 
републички избори готово предвидиви, као што је то у овом 
случају. Ако се и зна ко ће бити победник овогодишњег изборног 
турнира, борба за „друго место“ биће неизвесна као и прелазак 
цензуса, односно улазак у локални парламент.

И док истраживања говоре да ће социјалисти на републичким 
изборима свакако бити други по оствареном успеху, рејтинг СПС 
у локалу је различит од једне до друге средине. Ситуација је 
сложена у Сремској Митровици, где су социјалисти изложени 
жестоким нападима од стране одређених медија, а у чијој 
позадини управо стоје покушаји да се део чланства приволи, уз 
масна обећања, да из СПС прелети у неки други страначки табор. 
Зато ће митровачки социјалисти тешко бити друга снага по 

успеху, као на републичком нивоу, јер то нису ни сада. 
За цензус ће се у Сремској Митровици по свему судећи борити 

и локални ДСС, мада њихов председник Градског одбора тврди 
да немају проблем са цензусом, чак и кад не би наступали са 
Дверима. 

Ако је судити по неким медијима, главни јуришник на 
„контролни пакет“ мандата у градској скупштини, биће Ненад 
Лемајић, који је (пошто је напустио Вредну Митровицу, чији је 
члан био пошто је напустио ДСС, а чији је опет члан био пошто је 
напустио остале странке пре ДСС-а) тренутно функционер 
Пајтићевог патрљка од Демократске странке. По писању тих 
медија, Лемајић ради на разбијању СПС-а и ДСС-а, окупљајући 
око себе патуљасте странчице које не могу саме да пређу цензус 
и квазиполитички олош без идеологије, који је увек зујао око 
њега, одрађујући нечасне послове зарад мрвица са Лемајићевог 
стола. Намера је Лемајићева и локалног ДС да, истиснувши СПС, 
ДСС, ЛСВ, ЛДП, СДС итд, а уз помоћ олоша који се бави 
политичком проституцијом, освоји довољно мандата.

Њему, Лемајићу, који је као политички мешетар 
најзаслужнији за морално, материјално и професионално 
посрнуће у политичком животу Сремске Митровице, 

успешно може да се супротстави једино Бранислав Недимовић, 
повереник СНС за Сремску Митровицу. Недимовић је човек од 
посебног Вучићевог поверења, који је схвативши куда воде 
коалиције са мешетарима и политичким штеточинама, окренуо 
други лист на коме жели да исписује нову историју града на Сави. 
Недимовић жели да Митровици врати стари сјај регионалног и 
привредног центра и у коме неће бити места за „политичаре“ 
попут Лемајића и лемајићевски полусвет.   

Да се Лемајић неће предати без борбе (јер ако изгуби лагодну 
позицију коју сада има на буџетским јаслама, онда губи и сав 
мешетарски капацитет), о томе говори тешка артиљерија из 
медија које он контролише. Медијско грување већ сада показује 
да ће се дотични борити до последњег даха, али и извесну 
нервозу која је последица све мањег броја људи које успева да 
држи под контролом. За сада је извесно да готово нико од 
озбиљних странака више не жели у било какве комбинације са 
Лемајићем. Са њим сигурно не, потврдио нам је и Александар 
Продановић, шеф одборничке групе За бољу Митровицу и 
неформални први човек митровачке опозиције.

ИЗВЕСТАН ПОГЛЕД



4 24. FEBRUAR 2016.      M NOVINE АКТУЕЛНО

ПРО ТЕ СТИ МИ ГРА НА ТА У ШИ ДУ ЗБОГ ВРА ЋА ЊА ИЗ ХР ВАТ СКЕ У СР БИ ЈУ

Све ве ћа на пе тост
ме ђу ми гран ти ма

Не за до вољ ство ме ђу ми гран ти ма кул ми ни ра ло је у не де љу, 21. фе бру а ра, ка да је 
око 150 ми гра на та из при хват ног цен тра у Ши ду кре ну ло пе шке ка гра ни ци са Хр ват
ском. За у ста вље ни су у Ада шев ци ма и по ли ци ја их је по ку ша  ла не на сил но вра ти ти 
у при хват ни цен тар у Ши ду, ма да је ве ли ки број њих остао да се ди крај пу та

Кра јем про шле не де ље 
во зом из Хр ват ске у При-
хват ни цен тар у Ши ду 

вра ће но је 217 ми гра на та, 
углав ном Ав га ни ста на ца, 
Ира ча на и ма ли број Си ри ја-
ца. Пре ма ре чи ма ше фи це 
Би роа за са рад њу са ме ди ји-
ма Ми ни стар ства уну тра-

шњих по сло ва Ср би је Би ља-
не По по вић Ив ко вић, реч је о 
еко ном ским ми гран ти ма ко ји 
су вра ће ни у Ср би ју и ко ји 
пре ма свим спо ра зу ми ма и 
про це ду ра ма на ше зе мље са 
зе мља ма ре ги о на, тре ба да 
бу ду вра ће ни у зе мље ода кле 
су до шли, јер се не ра ди о 

из бе гли ца ма из ра том за хва-
ће них под руч ја. 

Ми гран ти ко ји су вра ће ни у 
При хват ни цен тар у Ши ду 
би ли су не за до вољ ни, јер 
ка ко твр де не зна ју због че га 
ни су мо гли да на ста ве пут ка 
Европ ској уни ји. Не ки од њих 
су из ја вљи ва ли и да су спрем-

ни да и на иле га лан на чин 
пре ђу срп ско - хр ват ску гра-
ни цу и на ста ве да ље ка 
зе мља ма Евро пе.

- Кре нуо сам во зом за 
Хр ват ску, та мо су ме ле ги ти-
ми са ли, пи та ли ме ода кле 
сам до шао и тра жи ли од ме не 
да пот пи шем не ке па пи ре. 

Ми гран ти пе шке кре ну ли ка гра ни ци са Хр ват ском

При хват ни цен тар у Ши ду
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По сле то га су ме вра ти ли 
на зад за Шид. Осим ме не 
вра ће но је пре ко 200 љу ди, 
ко ји та ко ђе по се ду ју лич на 
до ку мен та. У Ср би ји не ма мо 
ни ка кав про блем, али јед но-
став но не же ли мо да оста не-
мо ов де, али ни у Хр ват ској и 
ни је нам ја сно у че му је про-
блем. Уко ли ко нам не до зво ле 
да на ста ви мо пут да ље ка 
зе мља ма Европ ске уни је, ми 
не ма мо дру го ре ше ње, ја сам 
спре ман чак и на са мо у би-
ство јер не ви дим дру го ре ше-
ње. Мо ја гре шка је би ла што 
сам иле гал но пре шао грч ку 
гра ни цу. За то сма трам по што 
ме је Грч ка при ми ла, он да је 
од го вор на и да ре ши мој про-
блем. Ја имам де те од три 
го ди не ко је има озбиљ не 
здрав стве не про бле ме и пла-
шим се да ће му се по гор ша ти 
ста ње. Ов де сам два да на, 
ни сам ни гла дан ни же дан и 
ни сам хтео ни шта да узмем 
ов де. Ми ни смо кре ну ли на 
овај пут због еко ном ске си ту-
а ци је не го за то што су нам 
жи во ти би ли угро же ни - ис ти-
че Се ид Оли ми ох из Ав га ни-
ста на.

Воз за пре воз ми гра на та 
у пе так, 19. фе бру а ра 
ни је сти гао из Сла вон-

ског Бро да све до ве чер њих 
са ти, што је још ви ше ути ца ло 
на не за до вољ ство ме ђу 
ми гран ти ма. Еко ном ски 
ми гран ти сме ште ни су у три 
при хват на цен тра у бив шој 
кла ни ци, Прин ци пов цу и 
мо те лу „Ада шев ци“. Пре ма 
ин фор ма ци ја ма ко је смо 
до би ли на же ле знич кој ста ни-
ци у Ши ду, че ка се да над ле-
жни ор га ни Ср би је ре ше 
њи хов про блем и до не су 
од лу ку у ком прав цу ће се они 

да ље кре та ти. Све за ви си од 
то га да ли ће они из ра зи ти 
же љу да тра же азил у Ср би ји 
или ће у скла ду са до го во ром 
са Ма ке до ни јом би ти из вр ше-
на ре ад ми си ја тих ли ца у 
Ма ке до ни ју. 

Вра ће ни ми гран ти, пре ма 
ре чи ма над ле жних, ни су пра-
ви ли ин ци ден те то ком про те-
кле не де ље, осим мир них 
про те ста 19. фе бру а ра на 
же ле знич кој ста ни ци ка да су 
вра ће ни ми гран ти уз ви ки ва ли 
„Ује ди ње не на ци је“. Ме ђу 
њи ма се сва ко днев но на ла зе 
при пад ни ци МУП-а, ко ји су 
за ду же ни за јав ни ре д и ми р. 

Ме ђу тим не за до вољ ство 
ме ђу ми гран ти ма кул ми ни ра-
ло је у не де љу, 21. фе бру а ра, 
ка да је око 150 ми гра на та из 
при хват ног цен тра у Ши ду 
кре ну ло пе шке ка гра ни ци са 
Хр ват ском. За у ста вље ни су у 
Ада шев ци ма и по ли ци ја их је 
по ку ша  ла не на сил но вра ти ти 
у при хват ни цен тар у Ши ду, 
ма да је ве ли ки број њих остао 
да се ди крај пу та. 

У пру жа ње по мо ћи ми гран-
ти ма, ко ји у Шид при сти жу у 
све ве ћем бро ју, укљу че не су 
по ред Ко ме са ри ја та за из бе-
гли це и Цр ве ног кр ста Ср би је, 
број не ху ма ни тар не ор га ни за-
ци је. УН ХЦР је јед на од ме ђу-
на род них ор га ни за ци ја ко ја се 
на ла зи на же ле знич кој ста ни-
ци у Ши ду и ко ја ових да на 
има мно го ви ше по сла.

- Сва ко днев но смо укљу че-
ни у ре ша ва ње овог про бле-
ма, ка ко са ве то дав но у сми-
слу по ма га ња ло кал ној вла-
сти и Ко ме са ри ја ту за из бе-
гли це и по ли ци ји, та ко и у 
пружању по мо ћи овим љу ди-
ма ко ји сва ко днев но сти жу. 
Њи ма тре ба хра на, во да, оде-

ћа, обу ћа. Ми иден ти фи ку је-
мо ли ца са по себ ним по тре-
ба ма, же не са де цом, ста ре, 
не моћ не, бо ле сне и омо гу ћа-
ва мо им при о ри тет при укр ца-
ва њу у во зо ве. По след њих 
да на због но во на ста ле си ту а-
ци је, во зо ви не до ла зе ре дов-
но. Има мо до вољ но за ли ха 
да за до во љи мо по тре бе свих 
ових љу ди и мо гу ре ћи да је 
са рад ња са њи ма ја ко до бра. 
Сва ко ко ме тре ба по моћ не 
пра ви ни ка кав про блем, ка да 
му се по моћ пру жи. Ми слим 
да нам но во на ста ла си ту а ци-
ја не ће пра ви ти ве ли ке про-
бле ме јер смо спрем ни за 
сва ку си ту а ци ју и за то смо и 
ов де, да им по мог не мо - ис ти-
че Алек сан дар Ди ше вић 
ис пред УН ХЦР-а.

Но ве ме ре пред ви ђе не 
на про шло не дељ ном 
са стан ку у Бри се лу 

ди рек то ра по ли ци је, ме ђу 
ко ји ма је нај зна чај ни ја про фи-
ли са ње ми гра на та на грч кој 
гра ни ци и одва ја ње оних ко ји 
има ју усло ве за од ла зак у 
зе мље Европ ске уни је од еко-
ном ских ми гра на та, тре ба ло 
би до не кле да ре ше про блем 
ко ји је пре ма све му су де ћи 
кул ми ни рао про те клих да на 
ме ђу вра ће ним ми гран ти ма. 
Но ве ме ре пред ви ђа ју из да-
ва ње је дин стве ног тран зит ног 
па пи ра на це лој бал кан ској 
ру ти ко ји ће би ти ове ра ван од 
стра не над ле жних зе ма ља 
кроз ко је ми гран ти про ла зе. 
На овај на чин, сва кој зе мљи 
би ће оста вље на мо гућ ност да 
ода бе ре на чин тран зи та кроз 
сво ју те ри то ри ју. Да ли ће 
ова кав на чин ре ши ти но во на-
ста ле про бле ме, оста је да се 
ви ди.

М. Н.

Се ид Оли ми ох са дру го ви ма из Ав га ни ста на

Кре нуо сам 
во зом за

Хр ват ску,
та мо су ме 

ле ги ти ми са ли, 
пи та ли ме

ода кле сам 
до шао и

тра жи ли од 
ме не да

пот пи шем не ке 
па пи ре. По сле 

то га су ме
вра ти ли на зад 

за Шид, каже 
Сеид Олимиох

ЉУБА

По се та
фа за не ри ји 

Про шлог пет ка, 19. фе бру а-
ра уче ни ци пр вих раз ре да 
Основ не шко ле „Са ва Шу ма но-
вић“ из Ер де ви ка по се ти ли су 
фа за не ри ју у Љу би, а до ма ћи-
ни су им би ли чла но ви ло вач-
ког удру же ња у том ме сту. 

- Ква ли тет зна ња сте че них 
на овај на чин не у по ре ди во је 
ве ћи у од но су на зна ња ко ја се 
усва ја ју на кла си чан на чин у 
учи о ни ца ма. Али, то ни је је ди-
на до бит.  Дра го це но је и то што 
су де ца про ве ла дан у при ро ди. 
Је дан од ци ље ва је и да се 
де ца уда ље од ком пју те ра и 
ло шег ути ца ја ра зних те ле ви-
зиј ских еми си ја ко је ства ра ју 
код ма ли ша на ис кри вље ну 
сли ку о жи во ту и пра вим вред-
но сти ма. Осим то га, ова квим 
ви дом на ста ве, раз ви ја се 
ме ђу соб на са рад ња де це, 
од го вор ност, ко о пе ра тив ност, 
спо соб ност за тим ски рад, 
ис тра жи вач ке ве шти не – на во-
де за по сле ни у ер де вич кој шко-
ли.

По се ту осно ва ца фа за не ри ји 
у Љу би по др жа ли су и чла но ви 
са ве та ме сних за јед ни ца Ер де-
вик и Љу ба.

КУ ПИ НО ВО

Пе ђо ли но шоу 
У са ли основ не шко ле у 

Ку пи но ву про шле сре де, 17. 
фе бру а ра одр жа на је ко мич на 
пред ста ва за нај мла ђе под 
на зи вом „Пе ђо ли но шоу“. Пред-
ста ва је на ме ње на де ци до 10 
го ди на, а из во ди је по пу лар ни 
во ди тељ деч јих те ле ви зиј ских 
еми си ја Пре драг Ву ко вић Пе ђо-
ли но, ко ји де ци, на њи ма при-
ла го ђен на чин, уз мно го ху мо ра 
и сме ха пре но си ва жне по ру ке 
као што су зна чај при ја тељ-
ства, по ро ди це или обра зо ва-
ња. Улаз на ову ин тер ак тив ну 
пред ста ву био је бес пла тан и 
за де цу и за њи хо ве ро ди те ље 
и пра ти о це.  А. К.

УДРУ ЖЕ ЊЕ
ГЕ О ДЕ ТА СРЕ МА

Осни вач ка 
скуп шти на

У Врд ни ку је 15. фе бру а ра 
одр жа на Осни вач ка скуп шти на 
Удру же ња ге о дет ских ин же ње-
ра и ге о ме та ра Сре ма. За пред-
сед ни ка Управ ног од бо ра иза-
бран је Ра де Цо лић из Врд ни ка, 
за пот пред сед ни ка Ђор ђе Вар-
ни чић из Ру ме, док је се кре тар 
УО  Удру же ња ге о дет ских ин же-
ње ра и ге о ме та ра Сре ма 
Љи ља на Са мар џић, та ко ђе из 
Ру ме. 
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А жу ти ман гу пи ни да бек ну! Иа ко 
је про те кло ско ро ме сец да на 
од кад по ку ша ва мо да до би је мо 

од го вор, и да ље на и ла зи мо на зид 
ћу та ња и иг но ри са ња јав но сти од 
стра не ру ко во ди ла ца Де мо крат ске 
стран ке у Срем ској Ми тро ви ци, пред-
сед ни ка Град ског од бо ра др Ми ро сла-
ва Кен дри ши ћа и пред сед ни ка Из вр-

шног од бо ра ГО Не на да Ле ма ји ћа.
Ни др Ми ро слав Кен дри шић, ни 

Не над Ле ма јић, оба функ ци о не ри 
Де мо крат ске стран ке у Срем ској 
Ми тро ви ци, не же ле да од го во ре на 
вр ло јед но став но пи та ње но ви на ра М 
НО ВИ НА: За што су над ле жни ма у 
Град ској упра ви за бу џет и фи нан си је, 
при ват ни ра чун ла жно под мет ну ли као 

стра нач ки и где је за вр шио ми ли он ски 
из нос ко ји је из бу џе та упла ћен за 
стро го од ре ђе не на ме не?!

Пред ста ва за ко ју су од го вор ни 
пред сед ник Град ског од бо ра ДС др 
Ми ро слав Кен дри шић и пред сед ник 
Из вр шног од бо ра ГО ДС Срем ска 
Ми тро ви ца Не над Ле ма јић, по чи ње  
ле та 2014, тач ни је 10. ју ла исте го ди-
не. Упра ви за бу џет и фи нан си је Гра-
да Срем ска Ми тро ви це сти же јед но 
за ни мљи во оба ве ште ње, ко јим се 
Упра ва за бу џет оба ве шта ва да је 
Град ски од бор ДС про ме нио те ку ћи 
ра чун, те да им се но вац ко ји до би ја ју 
за ре дов не ак тив но сти, убу ду ће упла-
ћу је на но ви ра чун. Оно што тре ба 
зна ти је сте да је у то вре ме ра чун 
Де мо крат ске стран ке у де бе лој бло ка-
ди, због не из ми ре них оба ве за, као и 
сви стра нач ки пред ра чу ни. Ми тро вач-
ки де мо кра ти су се, на и ме, до се ти ли 
да но вац ко ји не мо гу да ко ри сте са 
бло ки ра ног те ку ћег ра чу на, пре у сме-
ре на не ки дру ги ра чун. Баш па мет но. 
Али и кри ми нал но.

Ово оба ве ште ње Град ској упра-
ви за бу џет, ис под ко га сто ји 
пе чат Град ског од бо ра ДС и 

пот пис пре по ште ног др Ми ро сла ва 
Кен дри ши ћа (ако је то ње гов пот пис, 
то јест, осим ако ни је и он фал си фи ко-
ван?), упу ћу је слу жбе ни ке град ског 
бу џе та на но ви те ку ћи ра чун, ко ји по 
са зна њи ма М НО ВИ НА не при па да 

КРИ МИ НАЛ НО: 
На чи јем су при ват ном ра чу ну 
Ни др Ми ро слав Кен дри шић, ни Не над Ле ма јић, оба 

функ ци о не ри Де мо крат ске стран ке у Срем ској Ми тро ви
ци, не же ле да од го во ре на вр ло јед но став но пи та ње 
но ви на ра М НО ВИ НА: За што су над ле жни ма у Град ској 
упра ви за бу џет и фи нан си је, при ват ни ра чун ла жно 
пред ста ви ли као стра нач ки и где је за вр шио ми ли он ски 
из нос ко ји је из бу џе та упла ћен за стро го од ре ђе не 
на ме не?!

Зашто се крије број рачуна који је наведен
као нови текући рачун Демократске странке?

Шта крије Ненад Лемајић?
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КА КО ЈЕ ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА НА
ПРЕ ВА РУ ОПЉАЧ КАЛА ГРАД СКИ БУ ЏЕТ (2)

за вр ши ле бу џет ске па ре?

Де мо крат ској стран ци. 
Чи ји је то те ку ћи ра чун, ко ји пред-

сед ник Град ског од бо ра ДС, пре по-
ште ни др Кен дри шић Ми ро слав у 
свом оба ве ште њу Град ској упра ви за 
бу џет, пред ста вља као но ви ра чун 
Де мо крат ске стран ке? Пре по ште ни др 
Кен дри шић, ко ји ина че на све на чи не 
из бе га ва пи та ња на ших но ви на ра, и 
овај пут ни је же лео да од го ва ра на 
на ша пи та ња. На пи та ња, ко ја смо му 
по ње го вој лич ној же љи про сле ди ли 
по штом, ни је та ко ђе сма трао за сход-
но да од го во ри.

Та ко смо оста ли ус кра ће ни за ње го-
во лич но об ја шње ње да ли је лич но 
пот пи сао до пис, од но сно оба ве ште ње 
упу ће но Град ској упра ви за бу џет.

Ка ко нам је ре као на чел ник Град ске 
упра ве за бу џет, у 2014. и 2015. го ди-
ни, упла ће но је из град ског бу џе та 
пре ко ми ли он и сто хи ља да ди на ра за 
ак тив но сти Град ског од бо ра ДС Срем-
ска Ми тро ви ца. На чел ник упра ве за 
бу џет Ду шко Ша ро шко вић је за М 
НО ВИ НЕ ре као да не мо же да од го во-
ри на пи та ње да ли број овог те ку ћег 
ра чу на за и ста при па да Де мо крат ској 
стран ци, с об зи ром да ње го ва слу жба 
не отва ра и не во ди те ку ће ра чу не, 
али да је по сту пио по оба ве ште њу 
ко је је до био од над ле жног су бјек та и 
пот пи са но од овла шће ног ли ца. 

Пре ма са зна њи ма до ко јих су до шле 
М НО ВИ НЕ, ра чун ко ји је са пот пи сом 

др Кен дри шић Ми ро сла ва на ве ден у 
оба ве ште њу Град ској упра ви за бу џет, 
уоп ште не при па да Де мо крат ској 
стран ци у Срем ској Ми тро ви ци. Пре-
ма За ко ну о фи нан си ра њу по ли тич ких 
ак тив но сти, у пи та њу је кри ми нал но 
де ло.

Пи та ња смо упу ти ли и пре по ште-
ном Не на ду Ле ма ји ћу, пред сед-
ни ку Из вр шног од бо ра ДС, али 

ни он нам ни је од го во рио на пи та ње. 
Пре по ште ног Не на да Ле ма ји ћа смо 
пи та ли да ли је као ла жан те ку ћи 
ра чун ДС, на ве ден број јед ног при ват-
ног удру же ња, ко је би ње му мо ра ло 
би ти по зна то, али до мо мен та за кљу-
че ња овог бро ја М НО ВИ НА, од ње га 
ни ре чи

Пре ма са зна ња до ко је су до шле М 
НО ВИ НЕ,  тзв. но ви те ку ћи ра чун ДС, 
ко ји је на ве ден у до пи су Град ској 

упра ви за бу џет, уства ри је те ку ћи 
ра чун при ват ног Ле ма ји ће вог удру же-
ња по зна тог као По крет Ми тро ви ца 
европ ска ре ги ја. Ова квом пре ва ром 
учи ње на је кри ми нал на рад ња ко јом 
тре ба да се по за ба ве Ту жи ла штво и 
По ли ци ја. 

Оче ку је мо зва нич не од го во ре 
др жав них ин сти ту ци ја на сле де ћа 
пи та ња:

Да ли је Град ски од бор Де мо крат ске 
стран ке у Срем ској Ми тро ви ци на кри-
ми на лан на чин зло у по тре био бу џет 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца? 

Чи ји је за пра во те ку ћи ра чун, ко ји је 
као ку ка ви чи је ја је под мет нут као 
ра чун Град ског од бо ра ДС? 

Да ли ће се овим по за ба ви ти Ту жи-
ла штво и По ли циј ска упра ва у Срем-
ској Ми тро ви ци?

Вла ди мир Ћо сић

Чији је број рачуна наведен у допису 
Градској управи за буџет и финансије?

Шта крије др Мирослав Кендришић?
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СМА ЊЕ НЕ СУБ ВЕН ЦИ ЈЕ ЗА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ 

Се ља ци у те шком по ло жа ју

Уред бом Вла де Ср би је о рас по-
де ли под сти ца ја у по љо при вре-
ди у 2016. го ди ни, суб вен ци је за 

ра тар ску про из вод њу сма ње не су и 
из но се 4.000 ди на ра по хек та ру. Про-
шле го ди не суб вен ци је за ра та ре су 
из но си ле 12.000 ди на ра, од че га је 
6.000 ди на ра ис пла ћи ва но у нов цу, а 
оста так кроз на бав ку ми не рал ног 
ђу бри ва и го ри ва. 

Ка ко ис ти че на чел ник Град ске упра-
ве за по љо при вре ду Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца Вла ди мир На сто вић, 
сред ства од 12.000 ди на ра по хек та ру 
би ла су ве о ма зна чај на, а сма ње њем 
ових при хо да, по љо при вред ни ци су 
до ве де ни у не по во љан по ло жај. 

- Суб вен ци је су сма ње не са 12.000 
на 4.000 ди на ра и то је, по мом скром-
ном ми шље њу, де фи ни тив но про бле-
ма тич на од лу ка. Ипак је тај но вац 
до ста зна чио по љо при вред ним про-
из во ђа чи ма, нај ви ше ма лим и сред-
њим га здин стви ма. Тај но вац им је 
по ма гао у про из вод њи. Овим сма ње-
њем, они су до ве де ни у не по во љан 
по ло жај. Ка кви ће ефек ти ове од лу ке 
би ти, те шко је пред ви де ти, али си гур-
но је да је у пи та њу бо лан по тез за 
све ра та ре. Но вац од суб вен ци ја је 
мно ги ма слу жио за да ље ула га ње у 
про из вод њу, па ако по љо при вред не 
про из во ђа че пре пу сти мо са мо тр жи-
шту, пи та ње је ко ли ко њих ће из др жа-

ти тр жи шну утак ми цу. По ло жај се ља-
ка је све те жи – сма тра на чел ник 
На сто вић.

На чел ник ка же да раз у ме про бле-
ма ти ку по љо при вред не про из вод ње, 
али да Град не мо же да по мог не 
по љо при вред ни ци ма по пи та њу ви си-
не суб вен ци ја. 

- Уз сву на шу до бру во љу, ми се у 
овом слу ча ју при др жа ва мо за ко на о 
суб вен ци ја ма. Ра ди мо са мо оно што 
је за ко ном до зво ље но, али отво ре ни 
смо за све дру ге ви до ве по мо ћи. 
Ви де ће мо ове го ди не ко ли ки ће би ти 
бу џет Гра да и ко ли ко нов ца ће би ти 
опре де ље но за по љо при вре ду, с 
об зи ром на то да има мо две ка пи тал-

По љо при вред ни ци раз о ча ра ни

О про бле му сма ње них 
суб вен ци ја раз го ва ра ли 
смо и са два по љо при-
вред ни ка, ка ко би са зна ли 
да ли ће, и ко ли ко сма ње-
не суб вен ци је ути ца ти на 
њи хо ву по љо при вред ну 
про из вод њу. Они ка жу да 
им је 12 хи ља да ди на ра по 
хек та ру мно го зна чи ло, 
бар за по че так да ку пе 
наф ту и ђу бри во. 

Ти хо мир Бо ја нић из Чал-
ме об ра ђу је 20 хек та ра 

зе мље. Се је ку ку руз, пше-
ни цу, со ју, по вр ће и во ће.  

- Ми слим да су суб вен-
ци је 2007. го ди не би ле 
16.000 ди на ра по хек та ру, 
па су по сле па ле на 12.000, 
а сад из но се све га 4.000 
ди на ра. Ни про шло го ди-
шњих 12 хи ља да ни је би ло 
мно го, али је зна чи ло. Од 
тог нов ца сам мо гао да 
ку пим ма ло го ри ва и 
ђу бри ва, ко је је у зе мља ма 
у окру же њу да ле ко јеф ти-

ни је. Осам де сет од сто 
љу ди је по се ја ло ста ру 
пше ни цу и 80 од сто љу ди 
је по се ја ло пше ни цу без 
прет ход ног ђу бре ња, та ко 
да не мо же мо он да ни при-
ча ти о при но си ма. Не мо же 
пше ни ца да пре зи ми од 5. 
ок то бра до 25. мар та, а да 
се не ба ци ђу бри во. Др жа-
ва је на пра ви ла још ве ћу 
ште ту се би овим сма ње-
њем суб вен ци ја. То ће се 
нај бо ље ви де ти ка да на 

ле то бу де мо вр ши ли пше-
ни цу, па при нос бу де две, 
две и по то не, ка да при нос 
ку ку ру за уме сто шест то на 
по ју тру бу де три то не, јер 
ра та ри не ће има ти нов ца 
да пр ска ју сво је њи ве под 
ку ку ру зом – на во ди Бо ја-
нић.

Он ис ти че да су љу ди 
ве о ма не за до вољ ни и да 
не зна ју шта да ра де. 

- Си ту а ци ја у по љо при-
вре ди је ја ко те шка, а ово 

Ни про шло го ди шњих 12 хи ља да ни је би ло мно го, али је зна чи ло. Од тог нов ца смо 
мо гли да ку пимо ма ло го ри ва и ђу бри во, кажу пољопривредници из Чалме Тихомир 
Бојанић и Никола Кричка
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не ин ве сти ци је у овој го ди ни. Упра ва 
за по љо при вре ду ће се бо ри ти да та 
сред ства бу ду ве ћа од 100 ми ли о на, 
ко ли ко је за ову го ди ну пред ви ђе но за 
по љо при вре ду. Да ли ће мо ус пе ти да 
се из бо ри мо, ви де ће мо. Има ли смо 
17. фе бру а ра по се ту Дра га на Мир ко-
ви ћа, по моћ ни ка ми ни стра по љо при-
вре де, а на са стан ку се го во ри ло о 
при пре ми на ших по љо при вред них 
про из во ђа ча ко ји же ле да апли ци ра ју 
на кон курс за сред ства ИПАРД про-
гра ма. Не ке ло кал не са мо у пра ве 
фи нан си ра ју део ка ма те кре ди та за 
по љо при вред ну про из вод њу, ка ко би 
се по љо при вред ни ци ма ба рем ма ло 
олак ша ло. И Град Срем ска Ми тро ви-
ца би у на ред ном пе ри о ду мо гао на 
овај на чин да по мог не по љо при вред-
ни ци ма, ко ји су вр ло скеп тич ни по 
пи та њу њи хо вог оп стан ка у по љо при-
вред ној про из вод њи, због усло ва ко ји 
се из го ди не у го ди ну за о штра ва ју и 
по ста ју све те жи – ка же На сто вић. 

Да ли ће се све што је пла ни ра но за 

ову го ди ну у бу џе ту ГУ за по љо при-
вре ду и ре а ли зо ва ти, за ви си ће од 
ре зул та та из бо ра, јер на чел ник Вла-
ди мир На сто вић сма тра да ни је ре ал-
но у овом тре нут ку го во ри ти о пла но-
ви ма за дру ги део го ди не, с об зи ром 
на то да их оче ка ју из бо ри, а да ње му, 
као на чел ни ку ис ти че ман дат. 

- Ве ро ват но ће оста ти крат ко роч на 
фи нан си ра ња од стра не ло кал не 
са мо у пра ве, ко ја ће по љо при вред ни-
ци ма би ти до ступ на он да ка да им 
не до ста је обрт них сред ста ва. По вољ-
ни јим крат ко роч ним кре ди ти ма по ку-
ша ће мо да по мог не мо ра та ри ма, 
ко ји ма су суб вен ци је сма ње не. Суб-
вен ци о ни са ни кре дит за на бав ку при-
плод ног тов ног ма те ри ја ла и сточ не 
хра не је по љо при вред ни ци ма до ста 
ко ри стио ра ни јих го ди на, а про шле 
го ди не смо има ли ве ћи од зив по љо-
при вред ни ка за кре дит за сто чар ство, 
не го за је се њу се тву - до да је На сто-
вић.

Са ња Ста не тић

Ове го ди не Град ска упра ва за 
по љо при вре ду Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца ће по ред ре дов них 
ин ве сти ци ја, као што су одр жа ва-
ње ка нал ске мре же и атар ских 
пу те ва, ра ди ти и ко ма са ци ју. 
По ред то га фи нан си ра ће се из 
град ског бу џе та ана ли за зе мљи-
шта, ко ја ће за по љо при вред ни ке 
би ти бес плат на. 

- Пр ва ко ма са ци ја ко ју ће мо 
ра ди ти у ско ри је вре ме на на шем 
те ре ну, и оче ку јем да не ће би ти 
је ди на, би ће ра ђе на у ка та стар ској 
оп шти ни Ра ден ко вић. Ко ма са ци ја 
се пла ни ра и у Ша шин ци ма. Ми на 
не ким де ло ви ма има мо укруп ње-
не по вр ши не, а на не ким де ло ви-
ма, по го то во та мо где има мо 
су вла сни штво са Ми тро сре мом 
има мо про блем еко но ми са ња са 
др жав ном зе мљом. Ја ћу ин си сти-
ра ти да се то на не ки на чин ре ши 
– на во ди на чел ник На сто вић. 

У Ра ден ко ви ћу ће се ра ди ти и 
про је кат на вод ња ва ња, ко ји ће 
ко шта ти пет ми ли о на ди на ра. 
Би ће то при ли ка да се ља ци у 
овом де лу Гра да има ју ве ће при-
но се.

- Из ме ном за ко на о по љо при-
вред ном зе мљи шту ја ви ла се 
мо гућ ност да се од ре ђе на по љо-
при вред на по вр ши на одво ји за 
ин ве сти ци ју у по љо при вре ди. 
Град Срем ска Ми тро ви ца раз ми-
шља и у том прав цу, има мо за ин-
те ре со ва не ин ве сти то ре. То су 
озбиљ ни ин ве сти то ри, у пи та њу је 
јед на тур ска ком па ни ја, а има још 
за ин те ре со ва них. Оче ку је мо да ће 
то би ти мо тор раз во ја по љо при-
вре де на на шој те ри то ри ји – за 
крај ис ти че Вла ди мир На сто вић.

Ра до ви на 
ко ма са ци ји

сма ње ње суб вен ци ја је 
сра мот но. Не тре ба ју на ма 
ни те че ти ри хи ља де, не ка 
др жа ва пла ти на ше брав це 
200 ди на ра по ки ло гра му и 
би ко ве два и по евра. 
На род је мно го оси ро ма-
шио и ми слим да ни смо 
још ни све сни шта нас 
че ка. Онај ко има 50 или 
100 ју та ра зе мље мо жда и 
пре жи ви, уко ли ко има сво-
ју ме ха ни за ци ју. Онај 
по љо при вред ник ко ји не ма 
сво ју ме ха ни за ци ју, док све 
пла ти, ње му не оста не 
ни шта, а опет се мо ра 
не што ра ди ти – ка же Ти хо-
мир Бо ја нић. 

По љо при вред ник Ни ко-
ла Крич ка на во ди да је 
про шлих го ди на нов цем од 

суб вен ци ја мо гао да ку пи 
наф ту и да му је тај но вац 
олак шао про из вод њу.

- Об ра ђу јем око 60 хек-
та ра зе мље, отац је ра дио 

зе мљу, био је ра тар, ра дио 
је до ста зе мље у то вре ме, 
а ја сам на ста вио по ро дич-
ни по сао. Се јем ку ку руз, 
со ју, пше ни цу и ре пу. Кад 

чо век има сво ју ме ха ни за-
ци ју иза ђе га јеф ти ни је 
об ра да по ју тру, али да би 
до шао до ме ха ни за ци је 
тре ба му но вац. По тре бан 
је и но вац за одр жа ва ње 
исте. Ја сам ме ха ни чар и 
све сам по пра вљам, па ми 
је лак ше. Зна чи ле су суб-
вен ци је од 12.000 ди на ра 
сви ма, а по себ но љу ди ма 
ко ји има ју ма ње зе мље. 
Ми слим да ни су по ште но 
по сту пи ли сма ње њем суб-
вен ци ја, јер сам ја од тог 
нов ца ку по вао наф ту. Про-
шле го ди не сам до че као 
же тву спре ман, лак ше је 
ка да чо век не мо ра да раз-
ми шља чи ме ће да ра ди. 
Ка ко ће би ти овог ле та, ко 
зна – ка же Крич ка. 

Суб вен ци је су
сма ње не са 12.000

на 4.000 ди на ра
и то је, по мом 

скром ном
ми шље њу,

де фи ни тив но
про бле ма тич на

од лу ка. Ипак је тај 
но вац до ста зна чио 

по љо при вред ним 
про из во ђа чи ма,
нај ви ше ма лим

и сред њим
га здин стви ма На чел ник Вла ди мир На сто вић

Ти хо мир Бо ја нић Ни ко ла Крич ка 
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: ГО ДИ НА ИН ФРА СТРУК ТУР НИХ ПРО ЈЕ КА ТА

Ин ве сти ци је вред не
ми ли јар ду ди на ра

Да је 2016. го ди на ве ли ких ин фра-
струк тур них ра до ва на те ри то ри ји 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца по твр-

ђу је и чи ње ни ца да ће за ре а ли за ци ју 
че ти ри про јек та би ти утро ше но ми ли-
јар ду ди на ра. Ка ко је гра до на чел ник 
Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Не ди-
мо вић про шлог че тврт ка, 18. фе бру а ра 
но ви на ри ма из ја вио, у овој го ди ни би ће 
за вр шен ба зен у Срем ској Ми тро ви ци, 
пр ва фа за из град ње но ве шко ле у 
Ма чван ској Ми тро ви ци, по че ли су 
ра до ви на из град њи под во жња ка, а 
по чет ком мар та по чи ње да се ра ди и 
пут кроз Ла ћа рак.

Не ди мо вић је са сво јим са рад ни ци ма 
пред ста вио сва че ти ри ве ли ка про јек та 
за Град и ис та као да је у вре ме еко ном-
ске кри зе ло кал на са мо у пра ва про на-
шла на чин да се кре не у ре а ли за ци ју 
ових про је ка та. За из град њу ба зе на и 
под во жња ка но вац је обез бе ђен из кре-
ди та, чи ја ка мат на сто па из но си 2,2 
од сто, чи ме је уште ђе но око 90 ми ли о-
на ди на ра. Вред ност пр ве фа зе ра до ва 
на из град њи шко ле у Ма чван ској 
Ми тро ви ци је 80 ми ли о на ди на ра и ти 
ра до ви се фи нан си ра ју из бу џе та Гра-

да, док су Пу те ви Ср би је ин ве сти тор 
ра до ва на ре кон струк ци ји пу та кроз 
Ла ћа рак.

- У овој го ди ни би ће уло же но пре ко 
ми ли јар ду ди на ра у ин фра струк тур не 
про јек те на те ри то ри ји Срем ске Ми тро-
ви це. Из град ња под во жња ка би ће нај-
ве ћи ин фра струк тур ни про је кат по сле 
Бу ле ва ра у Срем ској Ми тро ви ци и би ће 
го тов по ло ви ном сле де ће го ди не. Ова 
мо дер на са о бра ћај ни ца ће пот пу но 
из ме ни ти из глед гра да. На ма у Рад ној 
зо ни Се вер, пре ко пру ге тре нут но ра ди 
700 љу ди, има мо пре го во ре са још два 
ин ве сти то ра. Исто та ко у овом де лу 
гра да жи ви око 15.000 ста нов ни ка и 
због то га нам је под во жњак нео п хо дан 
– на во ди гра до на чел ник Не ди мо вић.

Ду жи на под во жња ка је око 200 ме та-
ра, ши ри на 14 ме та ра, а ду жи на ту не ла 
под во жња ка је 18 ме та ра. Би ће утро-
ше но око де вет хи ља да ме та ра куб них 
бе то на. У то ку су ра до ви на по ста вља-
њу но ве ка на ли за ци о не мре же, а уско-
ро тре ба да поч ну ра до ви на по ста вља-
њу но ве во до вод не мре же. Пре по чет ка 
ра до ва на бу ше њу под во жња ка по треб-
но је из ме сти ти и елек тро и те ле фон-

У овој го ди ни
би ће уло же но пре ко 

ми ли јар ду ди на ра
у ин фра струк тур не 

про јек те на те ри то ри ји 
Срем ске Ми тро ви це. 
До кра ја го ди не би ће 
за вр шен ба зен, пр ва 

фа за из град ње
шко ле у Ма чван ској 

Ми тро ви ци, по че ли су 
ра до ви на из град њи 

под во жња ка, а од
мар та ће се ра ди ти 

пут кроз Ла ћа рак

Бу ду ћи из глед под во жња ка
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ске ин ста ла ци је. Сви ра до ви ће се 
оба вља ти уз не сме та но од ви ја ње 
же ле знич ког са о бра ћа ја. У пла ну је кру-
жни ток код Елек тро вој во ди не и До ма 
уче ни ка, као и из град ња пе шач ких и 
би ци кли стич ких ста за.

Од мар та ра до ви
у Ла ћар ку

Не ди мо вић је го во рио и о ре кон струк-
ци ји пу та кроз Ла ћа рак у ду жи ни од 4,7 
ки ло ме та ра. Пут ће би ти про ши рен 1,9 
ме та ра, а спу шта се за 60 цен ти ме та ра. 
Вред ност ин ве сти ци је је 250 ми ли о на 
ди на ра.  

- Ра ди ће се ре кон струк ци ја пу та од 
ма ле пру ге у Срем ској Ми тро ви ци до 
спо ме ни ка Кри ло у Ла ћар ку, а ра до ви 
би тре ба ли да кре ну по чет ком мар та. 
Тен дер за овај про је кат је за вр шен, 
Пу те ви Ср би је су ин ве сти тор и оче ку је-
мо за кљу че ње уго во ра са нај по вољ ни-
јим по ну ђа чем – на во ди гра до на чел-
ник.

Ди рек тор ЈП Ди рек ци ја за из град њу 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца Вла ди мир 
Са на дер на по ми ње да гра ђа ни при ли-
ком из во ђе ња ових ра до ва тре ба да 
има ју стр пље ња и об ја шња ва на ко ји 
на чин ће би ти ре гу ли сан са о бра ћај 
кроз Ла ћа рак.

- Ура ђен је про је кат тех нич ког ре гу ли-

са ња са о бра ћа ја кроз Ла ћа рак, ко ји 
пред ви ђа да се ра до ви из во де под са о-
бра ћа јем. Ми ће мо по ку ша ти да тај 
про је кат ма ло мо ди фи ку је мо. Има мо 
про блем од пру ге до Лу ко и ло ве пум пе, 
јер ту не ма мо не ку озбиљ ну ал тер на ти-
ву ку да би пре у сме ри ли са о бра ћај. 
Ка да до ђе мо до пум пе, он да има мо 
про сто ра да са о бра ћај пре у сме ри мо на 
Ни ску ули цу – ка же Са на дер.

Ба зен ви ше де це ниј ски
сан Митровчана

Још јед на зна чај на ин ве сти ци ја, 
чи јим ће за вр шет ком до кра ја го ди не 
би ти ис пу њен ви ше де це ниј ски сан 
Ми тров ча на, је из град ња за тво ре ног 
ба зе на код По слов но спорт ског цен тра 
„Пин ки“.

- Ми смо мо ра ли да пла ти мо 3,5 
ми ли о на ди на ра По кра ји ни за ло ка ци ју 
на ко јој се гра ди ба зен и то је је дин-
ствен слу чај да је не ко не ком у јав ном 
сек то ру пла тио за не што и ја сам по но-
сан на то, јер је све ура ђе но у скла ду са 
за ко ном. Ра до ви су кре ну ли и од ви ја ју 
се не сме та но, та ко да оче ку јем да 
би смо до кра ја го ди не мо гли да за вр-
ши мо овај по сао. Цео про стор око 
Спорт ског цен тра ће дру га чи је из гле да-

Ко нач но ће се ра ди ти пут кроз Ла ћа рак

У то ку ра до ви на из град њи ба зе на

Гра до на чел ник
Бра ни слав Не ди мо вић 

Директор Дирекције
Владимир Санадер
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ти, има мо ин ве сти то ра ко ји је за ин те-
ре со ван да гра ди хо тел упра во на овом 
про сто ру – ис ти че Бра ни слав Не ди мо-
вић. 

Љу бо мир Ву ј чић, ко ор ди на тор про-
јек та за из град њу ба зе на ка же да ће се 
за хва љу ју ћи ге о тер мал ној во ди уште-
де ти на гре ја њу ба зе на.

- Ге о тер мал на во да од 32 сте пе на, са 
10 ли та ра са мо и зли ва у се кун ди на 
је дан и по бар је на ђе на на 452 ме тра 
ду би не бу шо ти не. Ти ре зул та ти су 
ва жни, не са мо за ба зен ко ји ће се гре-
ја ти и хла ди ти на си стем то плот них 
пум пи са тог из во ри шта, не го и за око-
ли ну у не ком на ред ном пе ри о ду, јер се 
пла ни ра да се из тог тер мал ног из во ра 
мо жда гре ју и шко ле и на се ље ко је гра-
ви ти ра по ред Спорт ског цен тра. Спе ци-
фич ног овог ба зе на је да је је ди ни у 
Ср би ји ко ји ће ра ди ти на си стем то плот-
них пум пи и ко ји ће би ти, из у зев елек-
трич не енер ги је ко ја ће се ко ри сти ти за 
по кре та ње пум пи, пот пу но са мо ста лан 
за гре ја ње и хла ђе ње. Тер мал на во да 
ће се ко ри сти ти за пу ње ње и до пу ња-
ва ње ба зе на, као и за ту ши ра ње спор-
ти ста и ко ри сни ка ба зе на – на во ди 
Љу бо мир Ву ј чић.

Но ва шко ла у Ма чван ској 
Ми тро ви ци

Сре ди ном мар та би ће за вр шен тен-
дер за из град њу пр ве фа зе ра до ва на 
згра ди Основ не шко ле „До бро сав 
Ра до са вље вић На род“ у Ма чван ској 
Ми тро ви ци. По че так ра до ва оче ку је се 
по чет ком апри ла, пр во ће би ти сру ше-
на фи скул тур на са ла и ка би нет за тех-
нич ко и на том ме сту ће би ти из гра ђе на 
но ва шко ла. Вред ност ових ра до ва је 
80 ми ли о на ди на ра и фи нан си ра ју се 
из град ског бу џе та.

- Овај про је кат ће тра ја ти две или три 
го ди не, у за ви сно сти од то га да ли 
ће мо га фи нан си ра ти са ми или не – 
ка же Не ди мо вић.

Ди рек тор шко ле Сла ђан Па пић ис ти-
че да се ко нач но оства ру је ду го го ди-

шњи сан за по сле них, с об зи ром на то 
да пре ко 10 го ди на тра је бор ба за но ву 
шко лу у Ма чван ској Ми тро ви ци. 

- То ком ових ра до ва на ста ва ће се 
нор мал но од ви ја ти, је ди но не ће мо има-
ти про стор за ча со ве фи зич ког, али 
ће мо се сна ћи. По за вр шет ку пр ве 
фа зе, ми се се ли мо у но ву шко лу ко ја 
ће има ти 15 учи о ни ца, ка би нет за тех-
нич ко, кан це ла ри је ад ми ни стра ци је, 
ку хи њу и про стор за про ду же ни бо ра-
вак. Уче ни ци ће ко нач но до би ти са вре-
ме ну, мо дер но опре мље ну шко лу – 
за кљу чу је ди рек тор шко ле Сла ђан 
Па пић.

Про блем ква ли тет не
рад не сна ге

Гра до на чел ник Не ди мо вић је на кон-
фе рен ци ји за но ви на ре ука зао и на 
про блем обра зов ног си сте ма.

- Ми ће мо се у на ред ном пе ри о ду 
ба ви ти про бле мом обра зо ва ња. Ме ни 
се жа ле љу ди ко ји во де ком па ни је у 
Срем ској Ми тро ви ци да има ју про блем 
са ква ли те том рад не сна ге и због то га 
је ва жна при ча о ду ал ном обра зо ва њу. 
Град ће у на ред них 15 да на по кре ну ти 

про је кат са стра ним ком па ни ја ма у 
Срем ској Ми тро ви ци, про је кат струч ног 
оспо со бља ва ња ли ца са про сто ра Гра-
да, где ће у сва кој ком па ни ји, по 10-15 
љу ди, ко је они иза бе ру, из стру ке ићи 
на струч но оспо со бља ва ње по њи хо-
вим стан дар ди ма, а ми ће мо све то 
пла ти ти и то је оно што у овом тре нут ку 
као Град мо же мо да учи ни мо. Ми се 
по след ње три го ди не стал но бо ри мо 
око сме ро ва, ус пе ли смо не ка ко у Сред-
њој тех нич кој шко ли „Ни ко ла Те сла“ да 
уба ци мо смер бра вар за ва ри вач за 
бро до гра ди ли ште, а у Пре храм бе но 
шу мар ској и хе миј ској шко ли ни смо 
успе ли да уба ци мо смер тех ни чар за 
пне у ма ти ке, смер ко ји је ва жан за 
Ку пер стан дард – ка же о овом про бле-
му Не ди мо вић.

Без свечаног отварања
и пре се ца ња врп це

Ми тро вач ки гра до на чел ник на по ми-
ње на кра ју да зва нич них отва ра ња и 
пре се ца ња врп ци на кон за вр шет ка 
свих ових ин ве сти ци ја не ће би ти.

- Ми слим да су ово ства ри ко је се 
ти чу свих гра ђа на Срем ске Ми тро ви це 
и љу ди ко ји су ра ди ли на овим про јек-
ти ма. На ма је ва жно да про ме ни мо 
сли ку гра да у на ред не две го ди не и да 
при ча о Бу ле ва ру, ка на ли за ци ји и Град-
ском тр гу не бу де је ди на. Што се нас 
ти че, ми смо омо гу ћи ли да до ових про-
је ка та до ђе, а са да је са мо ствар кон-
тро ле, да не до ђе мо у си ту а ци ју да због 
про бле ма у из град њи вр ло бр зо на ста-
ну про бле ми у одр жа ва њу са о бра ћај-
ни ца. Ва жно је што ће се за по сли ти и 
но ви љу ди ко ји ће ра ди ти на овим про-
јек ти ма, за из град њу ба зе на би ће ан га-
жо ва но ми ни мал но 60 рад ни ка, за под-
во жњак ми ни мал но 80 за по сле них. Сви 
из во ђа чи ће ве ро ват но део љу ди ан га-
жо ва ти из гра да, с об зи ром да им се не 
ис пла ти да пла ћа ју сме штај. Још сто ти-
нак љу ди ће би ти ан га жо ва но на ра до-
ви ма у Ла ћар ку – на во ди на кра ју Бра-
ни слав Не ди мо вић. 

Би ља на Се ла ко вић

Тре ћу го ди ну за ре дом, Срем ска Ми тро-
ви ца се на ла зи ме ђу до бит ни ци ма пре сти-
жног при зна ња ен гле ског ча со пи са „ФДИ“, 
нај по зна ти је свет ске пу бли ка ци је спе ци ја-
ли зо ва не за про мо ци ју стра них ди рект них 
ин ве сти ци ја (eнг. foreign direct investment) 
ко ја пру жа нај а жур ни ји пре глед гло бал них 
ин ве сти ци о них ак тив но сти и слу жи као 
ба ро ме тар атрак тив но сти мно гим гра до ви-
ма и ре ги о ни ма. 

Срем ска Ми тро ви ца је увр ште на ме ђу 
топ де сет ми кро гра до ва бу дућ но сти по 
еко ном ском по тен ци ја лу ко ји пру жа. То 
што је град свр стан баш у ову ка те го ри ју 
као и са ма на гра да, ве тар је у ле ђа за 
на ред ни ин ве сти ци о ни та лас ко ји се оче-
ку је. 

- Пред на ма је ве ли ки иза зов. Но ви 
ин ве сти то ри са про из вод њом за сно ва ном 
на са вре ме ним тех но ло шким ре ше њи ма 
тра же ви ши ни во об у че но сти рад ни ка и на 

на ма је да им ту рад ну сна гу обез бе ди мо у 
на шем гра ду. Ула га ња у обра зо ва ње и 
ве ли ке ин фра струк тур не про јек те, као што 
је под во жњак, су наш сле де ћи ко рак у 
ства ра њу бо ље кли ме и при вла че њу 
но вих ин ве сти то ра. Да смо на до бром пу ту 
до каз је и ова на гра да, ко ја је по твр да 
до са да шњег ра да и ула га ња у ин фра-
струк ту ру, на пре до ва ња ад ми ни стра ци је, 
од но са пре ма ин ве сти то ри ма као и спрем-
но сти ка но вим ула га њи ма – из ја вио је 
по во дом ове на гра де ми тро вач ки гра до на-
чел ник.

До де ла на гра да је 15. мар та у Ка ну у 
окви ру пре сти жног Ме ђу на род ног сај ма 
не крет ни на, на ко ме се раз го ва ра и о грин-
филд ин ве сти ци ја ма. На гра ду ће у име 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца при ми ти на чел-
ник Град ске упра ве за ур ба ни зам, ко му-
нал не и ин спек циј ске по сло ве Вла ди мир 
Пет ко вић.

На гра да ен гле ског ча со пи са ФДИ

Координатор пројекта за изградњу 
базена Љубомир Вујчић

Директор школе у Мачванској 
Митровици Слађан Папић
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ТУ РИ СТИЧ КА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ШИД 

Шам пи он ту ри зма
у 2015. го ди ни

Све ча на до де ла 
на гра да одр жа на је

у хо те лу „Кон стан тин 
Ве ли ки“ у Бе о гра ду,

а злат ну ам фо ру 
ди рек то ри ци

Ту ри стич ке
ор га ни за ци је Шид 

Кри сти ни
Ра до са вље вић

уру чио је глав ни и 
од го вор ни уред ник 
Ту ри стич ке ре ви је

„Ју тра вел“
Ми лош Да ви дов

Ту ри стич ка ре ви ја „Ју тра вел“ већ 
20 го ди на до де љу је на гра де из 
обла сти ту ри зма. Од лу ком струч-

ног жи ри ја „Злат ну ам фо ру“ у ка те го ри ји 
за нај у спе шни ју ту ри стич ку ор га ни за ци ју 
у 2015. го ди ни до би ла је Ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја Шид. Све ча на до де ла 
на гра да одр жа на је у хо те лу „Кон стан тин 
Ве ли ки“ у Бе о гра ду, а злат ну ам фо ру 
ди рек то ри ци Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Шид Кри сти ни Ра до са вље вић уру чио је 
глав ни и од го вор ни уред ник Ту ри стич ке 
ре ви је „Ју тра вел“ Ми лош Да ви дов. 

О зна ча ју ове пре сти жне на гра де за 
ко лек тив Ту ри стич ке ор га ни за ци је Шид и  
да љим ак тив но сти ма на про ши ре њу 
по ну де ту ри стич ких де сти на ци ја шид ске 
оп шти не, раз го ва ра ли смо са ди рек то-
ри цом ТО Шид Кри сти ном Ра до са вље-
вић.

- С об зи ром на то да ми по сто ји мо све-
га не ких се дам го ди на, уло жи ли смо 
до ста ра да и тру да у про мо ци ји ту ри зма 
у ме сту, ко је ру ку на ср це, ни је фи нан сиј-
ски жи ве ло од ту ри зма и по ред ве ли ких 
ту ри стич ких по тен ци ја ла. Та ко да на ма 
ова на гра да пу но зна чи. На до де ли је 
би ло при сут но два де се так ту ри стич ких 
ор га ни за ци ја, ко је се сва ке го ди не по ја-
вљу ју у кру гу за оце њи ва ње. На осно ву 
на ших пи са ма ко је ша ље мо Ту ри стич кој 
ре ви ји „Ју тра вел“, они од лу чу ју о до бит-
ни ку. Кри те ри ју ми су на ша за сту пље-
ност у ме ди ји ма и про јект ни ус пе си у 
то ку го ди не. По ред ту ри стич ких ор га ни-
за ци ја, „Ју тра вел“ ма га зин до де љу је 
на гра де и нај у спе шни јим ту ри стич ким 
аген ци ја ма из обла сти ђач ког ту ри зма, 

нај у спе шни јим хо те ли је ри ма и сви ма 
они ма ко ји су за слу жни за развој ту ри-
зам и бо ра вак ту ри ста у Ср би ји - ис ти че 
Кри сти на.

А на пи та ње шта је пре судило да баш 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Шид до би је 
ово пре сти жно при зна ње, директорица 
одговара:

- Ка да сам при ча ла са го спо ди ном 
Да ви до вим, глав ним и од го вор ним уред-
ни ком „Ју тра вел“ ма га зи на, он је ре као 
да је ње га им пре си о ни ра ло то што јед но 
ма ло ме сто као што је Шид, уче ству је у 
ра зним про јек ти ма, ти па ре ги о нал не 
би ци кли стич ке ста зе, за тим сред ства 
ко ја смо до би ли за ор га ни зо ва ње „Ви ни-
ја де“, као и то што смо ве о ма ан га жо ва-
ни иако ме сто ни је афир ми са но ту ри-
стич ки. И то је оно што је ње га на ве ло да 
од лу чи да на гра да оде упра во на ма.

Што се ти че зна ча ја на гра де за да љи 
рад, за по сле ни у Ту ри стич кој ор га ни за-
ци ји ис ти чу, да ће им ова на гра да сва ка-
ко би ти до бра мо ти ва ци ја за убу ду ће, а 
на по мо лу су и не ке но ве иде је и про јек-
ти.

- Ми се на да мо да ће мо у овој го ди ни 
по ве ћа ти број ту ри ста ко ји ће до ћи на 
те ри то ри ју на шу оп шти не што на јед но-
днев не екс кур зи је и из ле те, као и да ће 
се по ве ћа ти број но ће ња. Ми још од сеп-
тем бра про шле го ди не има мо по ве ћа ње 
броја но ће ња за не ких 50 од сто, а с 
об зи ром на то да је у Ср би ји про сечан 
број но ће ња повећан за 12 од сто, он да 
смо ми ствар но за слу жи ли ову на гра ду 
- ис ти че ди рек то ри ца Ту ри стич ке ор га-
ни за ци је Шид.

Што се ти че не ких но вих про је ка та, у 
Ту ри стич кој ор га ни за ци ји Шид на во де да 
су за 2016. го ди ну из дво је на сред ства у 
бу џе ту за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци-
је за из град њу ста зе здра вља на из ле ти-
шту Ли по ва ча.

- То је про је кат о ко ме се при ча од 
2009. го ди не. Ме ђу тим он ни кад ни је 
ре а ли зо ван. Лич но сма трам да је тај 
про је кат из у зет но до бар, јер би се ње го-
вом ре а ли за ци јом по ве зао Шид са ма на-
сти ром При ви на Гла ва, а с дру ге стра не 
он би у не ку ру ку, ја се на дам, пред ста-
вио и на ше пре ле по из ле ти ште Ли по ва-
чу – ка же ди рек то ри ца шид ске Ту ри стич-
ке ор га ни за ци је.

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Шид је 
бу џет ски је ко ри сник и та ко ће пре-
ма њи хо вим оче ки ва њи ма и оста-

ти. Ни је пред ви ђе но ка ко на во де, да 
има ју про фит, упра во због чи ње ни це 
што ту ри зам ни је би ла при мар на при-
вред на гра на.

- Ми ни смо на ви кли да од ту ри зма 
мо же да се жи ви. У ци љу про мо ци је за 
ко ју је по треб но ја ко пу но сред ста ва, 
по треб но је и ме ња ти на ви ке ту ри ста, 
ка ко стра них на ко је ма ње мо же мо да 
ути че мо, али и до ма ћих и за то је по треб-
но ра ди ти пр вен стве но на при вла че њу 
до ма ћих ту ри ста. По треб но је до ста нов-
ца и вре ме на, јер про фит у ту ри зму не 
мо же да се стек не у пр вој го ди ни, ни ти у 
дру гој, не го тек у не кој де се тој го ди ни 
по сло ва ња. Мо жда смо на пра вом пу ту 
- ис та кла је на кра ју Кри сти на Ра до са-
вље вић, ди рек тор ка Ту ри стич ке ор га ни-
за ци је Оп шти не Шид.  М. Н.

Уру че ње на гра де шам пи о ну ту ри зма у 2015. го ди ни
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По др шка
Ро ми ма

У Кра ље ву је 10. фе бру а ра 
одр жа на све ча ност на ко јој су 
по де ље ни сер ти фи ка ти у окви-
ру про јек та „По др шка со ци јал-
ној ин клу зи ји нај у гро же ни јих 
гру па, укљу чу ју ћи Ро ме, кроз 
ра зно вр сни ју по ну ду со ци јал-
них услу га у ло кал ној за јед ни-
ци“. Овај про је кат фи нан си ра 
Европ ска уни ја, а ње го ва вред-
ност је 4,3 ми ли о на евра. До де-
ли сер ти фи ка та, у име рум ске 
оп шти не, су при су ство ва ли на-
чел ник Оп штин ске упра ве Ду-
шан Љу би шић и пред став ни ци 
Кан це ла ри је за ло кал но еко-
ном ски раз вој.

ПЕ ЋИН ЦИ

Енергетски 
заштићен 
купац

У скла ду 
са Уред бом 
ко ју је до-
не ла Вла-
да Ср би је, 
у окви ру 
О д е  љ е -
ња за дру-
ш т в е  н е 
де лат но сти 
О п  ш т и н -
ске упра ве 
Пе ћин ци гра ђа ни мо гу пре да-
ти зах тев за сти ца ње ста ту са 
енер гет ски за шти ће ног куп ца 
ко ји има пра во на ума ње ње ме-
сеч них ра чу на за стру ју и гас.

На чел ни ца дру штве них де-
лат но сти у Оп шти ни Пе ћин ци 
Сне жа на Га гић об ја шња ва да 
су овом уред бом пре по зна те 
три глав не ка те го ри је гра ђа-
на ко је мо гу оства ри ти ста тус 
енер гет ски за шти ће ног куп ца, 
а то су ко ри сни ци пра ва на нов-
ча ну со ци јал ну по моћ и де чи јег 
до дат ка са те ри то ри је оп шти не 
Пе ћин ци, као и гра ђа ни ко ји ма, 
због здрав стве ног ста ња, об-
у ста вом ис по ру ке елек трич не 
енер ги је или га са мо же би ти 
угро жен жи вот или здра вље. 
Она ис ти че, да и по ред ових ка-
те го ри ја, ма те ри јал но угро же ни 
су гра ђа ни мо гу оства ри ти пра-
во на до би ја ње од ре ђе не ко ли-
чи не стру је и га са бес плат но, 
од но сно на ума ње ње ме сеч не 
оба ве зе за елек трич ну енер ги-
ју или гас, уко ли ко ис пу ња ва ју 
усло ве про пи са не Уред бом.

Зах те ве и по треб ну до ку мен-
та ци ју гра ђа ни мо гу пре да ти 
на шал те ру дру штве них де лат-
но сти у оп штин ском Услу жном 
цен тру, а све ин фор ма ци је о 
про пи са ним усло ви ма и кри те-
ри ју ми ма мо гу до би ти и на број 
те ле фо на 022/400-704.

А. К.

Има ју ћи у ви ду по год не 
вре мен ске при ли ке на-
ста вље не су ак тив но сти 

на ас фал ти ра њу ули ца и пу те-
ва у рум ској оп шти ни. Та ко су 
жи те љи ром ског на се ља у До-
брин ци ма, у Бор ко вач кој ули ци 
по сле ви ше де це ни ја на по кон 
до би ли ас фалт ни ко ло воз.

Вред ност ових ра до ва је 1,9 
ми ли о на ди на ра, а по чет ку ас-
фал ти ра ња 14. фе бру а ра, ко ји 
је по ве рен фир ми „Ка та го“, при-
су ство вао је и пред сед ник рум-
ске оп шти не Сла ђан Ман чић. 
Из у зет но ле по вре ме је ишло 
на ру ку из во ђа чу ра до ва, а све 
се од ви ја ло под буд ним оком 
жи те ља, пре све га ма ли ша на, 
из ове ули це.

– У про те клом пе ри о ду смо 
ас фал ти ра ли ули це у не ко ли ко 
на ших се ла, као и са мом гра-
ду, а ово је дру га ули ца у ко-
јој се вр ше ра до ви у про те кла 
два ме се ца. Дра го ми је да ће 
и ста нов ни ци Бор ко вач ке ули це 
на по кон има ти нор мал не усло-
ве за жи вот. Има ју ћи у ви ду да 
не ма мо про бле ма са оп штин-
ским бу џе том, као и да има мо 
до вољ но сред ста ва за ове на-
ме не, не мо же мо до зво ли ти да 
не ке ули це још бу ду не ас фал-
ти ра не – ре као је том при ли ком 

у До брин ци ма Сла ђан Ман чић. 
Он је до дао да је ова ули ца ду-
га све га око 300 ме та ра, али да 
у њој жи ви пре ко два де се то ро 
де це и да је не до пу сти во да она 
по бла ту иду у шко лу.

– Бит но је да љу ди има ју ас-
фалт да мо гу при ћи нор мал но 
сво јим ку ћа ма. Ово је знак да 
рум ска оп шти на бри не о сво јим 
гра ђа ни ма – ре као је Ђор ђе То-
мић, пред сед ник Са ве та ме сне 
за јед ни це До брин ци.

Пред сед ник Оп шти не Ру ма 

Сла ђан Ман чић је на ја вио да се 
са овим ра до ви ма на ста вља и 
да сле ди ас фал ти ра ње пу та у 
Вог њу ко ји во ди до фуд бал ског 
игра ли шта, по том ће се про ду-
жи ти Ули ца 15. ав гу ста за до-
дат них 200 ме та ра, јер су но ве 
ку ће са гра ђе не, а не ма ас фал-
та, а ра ди ће се и пар кинг ис-
пред Дру ге МЗ у гра ду.

– За све по ме ну те на ме не 
обез бе ди ли смо шест ми ли о на 
ди на ра – ис та као је пред сед ник 
Сла ђан Ман чић. С. Џ.

РА ДО ВИ У ДО БРИН ЦИ МА

Ас фал ти ра но
ром ско на се ље

Оби ла зак ра до ва

У скла ду са од лу ком Оп-
штин ског ве ћа о ме ха-
ни зму утвр ђи ва ња јав-

ног ин те ре са у обла сти јав ног 
ин фор ми са ња про шлог пет ка, 
19. фе бру а ра одр жа на је јав на 
рас пра ва у ко јој су уче ство ва-
ли пред став ни ци удру же ња 
гра ђа на, као и обра зов них, кул-
тур них и уста но ва со ци јал не 
за шти те. 

- Циљ одр жа ва ња ове рас-
пра ве је утвр ђи ва ње ли сте те-
ма ко ја ће по ста ти са став ни део 
пред сто је ћег кон кур са за су фи-
нан си ра ње јав ног ин те ре са у 
обла сти јав ног ин фор ми са ња. 
Же ле ли смо да чу је мо ко је су то 
те ме ко је ин те ре су ју гра ђа не, 
ка ко би се о њи ма ви ше ин фор-
ми са ли – ре кла је Ма ри ја Стој-
че вић, за ме ни ца пред сед ни ка 
рум ске оп шти не ко ја је за ду же-
на за ре а ли за ци ју овог про це са.

Утвр ђи ва ње јав ног ин те ре-
са спро во ди се у три фа зе. У 
пр вој фа зи се об ја вљу је јав ни 
по зив ко ји гра ђа ни ма омо гу ћа-
ва ин тер ак тив ну ко му ни ка ци ју и 
пред ла га ње те ма пре јав не рас-

пра ве, што је би ло омо гу ће но и 
пу тем оп штин ског сај та. 

Јав на рас пра ва у Град ској ку-
ћи би ла је дру га фа за, док ће 
у тре ћој Оп штин ско ве ће, на 
осно ву спро ве де не јав не рас-
пра ве, до не ти од лу ку о ли сти 
те ма од јав ног зна ча ја.

Пре са стан ка, пред став ни ци 
су до би ли до та да де фи ни са-
не те ме у ан ке ти са оп штин ског 
сај та, а по том су су ге ри са ли до-
дат не те ме.

Шеф оде ље ња за дру штве-
не де лат но сти Све ти слав Да-
мјан чук је ис та као да је рум ска 
оп шти на пр ва у Вој во ди ни ко ја 
по шту је пот пу но за кон ске од-
ред бе и ор га ни зу је по ме ну ту 
јав ну рас пра ву. До са да су на 
овај на чин те ме на кон кур су за 
су фи нан си ра ње ме ди ја од ре ди-
ли Ниш, Вра ње и Ча чак.

Раз го ва ра ју ћи о овој те ми Ра-
до ван ка По по вић Јан ко вић из 
Цр ве ног кр ста Ру ме је ис та кла 
до са да шњу из у зет но до бру са-
рад њу са ме ди ји ма, као и да су 
ис кри ста ли са не обла сти од зна-
ча ја за ин фор ми са ње до бре. 

– Кан ди ду јем и те ме ве за-
но за ху ма ни тар не ак тив но сти 
са аспек та њи хо ве про мо ци је 
и при ме ра до бре прак се, као и 
про мо ци ју здра вих сти ло ва жи-
во та, те про бле ма ти ку тр го ви не 
љу ди ма – ре кла је Ра до ван ка 
По по вић Јан ко вић.

Сан да Кље шта но вић из Удру-
же ња „Ви тас“ ука за ла је на зна-
чај ме диј ске об ра де те ма ве-
за них за здрав на чин жи во та, 
об но вљи ве из во ре енер ги је, 
као и вас пи та ње де це од ма лих 
но гу ко ли ко је ва жан здрав стил 
жи во та. Она је ис та кла и те му 
род не рав но прав но сти, жен ског 
пред у зет ни штва и при ме ре до-
бре прак се у овој обла сти.

Пре драг Вук ми рић, се кре тар 
СУБ НОР-а, из ја вио је да је одр-
жа ва ње јав них рас пра ва ве о ма 
бит но. 

- Рад удру же ња као и на ше 
бо рач ке ор га ни за ци је ме ди ји 
че сто и до бро пра те и ми слим 
да су и удру же ња гра ђа на ве о-
ма за ин те ре со ва на за ову јав ну 
рас пра ву - ре као је Вук ми рић.

С. Џ.

ЈАВ НА РАС ПРА ВА У РУМИ

О јавном интересу
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У По зо ри шту „До бри ца Ми-
лу ти но вић“ у Срем ској 
Ми тро ви ци про шле су бо-

те, 20. фе бру а ра пре ми јер но је 
из ве де на но ва деч ја пред ста ва 
овог те а тра „Пе пе љу га у Зе мљи 
Чу де са“. Аутор и ре ди тељ пред-
ста ве је та лен то ва ни Сте фан 
Тајбл, а игра ју глум ци Омла-
дин ског сту ди ја Алек сан дра Ми-
хај ло вић (Пе пе љу га), Ни ко ла 
Стан ко вић (Пи сац, Зец, Ше шир-
џи ја) и Је ле на То мић (Кра љи ца 
Ср ца). 

На ја вљу ју ћи пред ста ву, аутор 
по ста вља де ци пи та ње шта се 
до го ди ка да Пе пе љу га за лу та у 
Зе мљу Чу де са тик пред ко нач-
ну уда ју за свог прин ца, и ка да 
баш ту по но во из гу би ци пе ли цу, 
а ту ци пе ли цу за же ли Кра љи ца 
Ср ца. 

У овој пред ста ви пре пли ћу 
се ју на ци из Пе пе љу ге и Али-
се у зе мљи чу да, а ка ко аутор 
пред ста ве Сте фан Тајбл ка же, 
у ње го вим пред ста ва ма за де цу 
ли ко ви су из раз ли чи тих ро ма на 
и бај ки.

- Ово је мо ја че твр та ре пе р-
то ар ска деч ја пред ста ва и увек 
се тру дим да у пред ста ви имам 
микс де ци по зна тих ју на ка, ка ко 
би стре пе ли за сво је оми ље не 
ју на ке. Та ко је би ло и овај пут, 
има мо си ту а ци ју где је Пе пе-

љу га до шла у Зе мљу Чу де са, 
су сре ће се са ве ли чан стве ном 
Кра љи цом Ср ца и са да њих две 
има ју су коб ко ји ће се раз ре-
ши ти или не, а ва жно је да нам 
дру га ри по мог ну. За де цу је ва-
жна ин тер ак ци ја, де ца се не мо-
гу ва ра ти, она су искре на би ћа и 
искре но ре а гу ју – ка же Тајбл. 

Иако на ме ње на пре све га де-
ци од три до де вет го ди на, мо гу 

је по гле да ти сви, без об зи ра ко-
ли ко го ди на има ју.

- Пред ста ве увек пра ви мо да 
бу ду уни вер зал не за све ге не-
ра ци је, па чак и за ро ди те ље, 
уба ци мо и по је ди не ко до ве ко је 
са мо ро ди те љи пре по зна ју. Ва-
жно је да де ца до ђу у по зо ри ште 
и да се за ба ве, а ми им то овом 
пред ста вом омо гу ћа ва мо – ис-
ти че Сте фан Тајбл.

За ни мљи ву, ко ло рит ну сце-
но гра фи ју ура ди ла је Жив ка 
Су вић, ака дем ска сли кар ка, за 
из бор му зи ке био је за ду жен 
Ср ђан Ала тић, гар де ро бер и 
ре кви зи тер је Ја сна Ко ва че вић, 
за све тло и тон за ду жен је Ми-
лош Не шко вић, мај стор би не је 
Слав ко Ла зић, ин спи ци јент Сне-
жа на Вар ни чић, а ор га ни за тор је 
Алек сан дар Бу до шан. Б. С.

ЈОШ ЈЕД НА ПРЕ МИ ЈЕ РА У МИ ТРО ВАЧ КОМ ПО ЗО РИ ШТУ

Пе пе љу га у Зе мљи Чу де са

Пре ми је ра деч је пред ста ве

Нај ста ри је удру же ње же на 
на те ри то ри ји пе ћи нач-
ке оп шти не, Удру же ње 

же на „Сре ми ца“ из Пе ћи на ца, 
у че твр так, 18. фе бру а ра про-
сла ви ло је 16. го ди шњи цу од 
осни ва ња, на при ред би под 
на зи вом „Што је Сре ма и око ло 
Сре ма“. 

Тим по во дом ор га ни зо ва на је 
ет но из ло жба и бо гат кул тур но-
умет нич ки про грам у Кул тур-
ном цен тру у Пе ћин ци ма, на 
ко јем су до ма ћи це и пред став-
ни це сла вље нич ког удру же ња 
оку пи ле ве ли ки број го сти ју и 
по што ва о ца на род не тра ди ци-
је.

Удру же ње же на „Сре ми ца“ 
осно ва ла је 2000. го ди не учи-
те љи ца Ми ра Чо ло вић, ко ја је 
би ла и пр ва пред сед ни ца, а по-
след њих 11 го ди на удру же ње 
успе шно во ди Ма ра Ми ло ва но-
вић, та ко ђе учи те љи ца. 

Рад „Сре ми ца“ је свих ових 
го ди на по себ но усме рен на 

очу ва ње на род не и ку ли нар ске 
тра ди ци је, а по ред ви ше не го 
успе шног уче шћа на број ним 
ет но из ло жба ма и сај мо ви ма 
где на нај бо љи на чин про мо ви-
шу сво ју оп шти ну Пе ћин ци, ба-
ве се и ху ма ни тар ним ра дом.

Пр ву ро ђен дан ску че стит ку 
упу тио је ди рек тор Кул тур ног 
цен тра Јо ван Де вр ња и та ко 
обе ле жио по че так про гра ма 
ко ји су сво јим на сту пи ма уве-
ли ча ли мно го број ни при ја те љи 
„Сре ми ца“ – пе сни ци Ра ди вој 
Про ко пље вић Про ка и Жи ка 
Ле кић, ре ци та тор Вељ ко Срет-
ко вић, чла но ви ли те рар не сек-
ци је Кул тур ног цен тра, глум ци 
По зо ри шта мла дих ама те ра, 
као и чла но ви Дру штва за не-
го ва ње на род не тра ди ци је „Пе-
ћин ци“ и жен ска пе вач ка гру па 
„Ма ли сви тац“ из Де ча.

По за вр шет ку про гра ма, го-
сти су мо гли да по гле да ју из ло-
жбу ру ко тво ри на ко ју је Удру же-
ње же на „Сре ми ца“ при ре ди ло 
у хо лу Кул тур ног цен тра, а за 
по се бан ужи так сла вље ни це су 
по слу жи ле ста рин ске до ма ће 
ко ла че.

А. Кне же вић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕ НА „СРЕ МИ ЦА“ ПЕ ЋИН ЦИ

Чу ва ју тра ди ци ју 16 го ди на

Сла вље ни це из Пе ћи на ца
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ТРИ БИ НА ДССа 

Па три от ски 
бло к у Шиду

У окви ру ре дов них стра-
нач ких ак тив но сти Шид 
је по се ти ла пред сед ни-

ца Де мо крат ске стран ке Ср би-
је Сан да Ра шко вић - Ивић. На 
три би ни одр жа ној у КПД „Ђу ра 
Киш“ го во ри ло се о ак ту ел ној 
по ли тич кој си ту а ци ји у Ср би ји, 
где је про мо ви са на но ва по ли-
ти ка па три от ског бло ка ко ју у 
осно ви чи не ДСС и Срп ски по-
крет Две ри.

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма 
пред сед ни ца Сан да Ра шко вић - 
Ивић је ис та кла:

- Гра ђа ни Ши да нај бо ље зна-
ју ка ко жи ве, до вољ но је да ви-
де ко ли ко је не за по сле них и да 
су им пла те и пен зи је сма ње не, 
до вољ но је да ви де ку да иде 
Ср би ја, да су се ов де спре ми ли 
да у шид ској оп шти ни про да ју 
др жав но зе мљи ште стран ци ма, 
па да он да на шим љу ди ма бу де 
пот пу но ја сно у ка квој је си ту а-
ци ји срп ско дру штво. Јa же лим 
да ма ло о то ме по при чам са гра-
ђа ни ма Ши да, да по ну дим јед ну 
но ву по ли ти ку, по ли ти ку ко ју за-
сту па ДСС са да у ко а ли ци ји са 
Срп ским по кре том Две ри. Ми 
смо евро скеп ти ци, сма тра мо да 
Ср би ја не тре ба да иде у Европ-
ску уни ју, јер тај пут ка ЕУ мо же 
са мо да је пре тво ри у ко ло ни ју, 
да на ши љу ди жи ве као на јам ни-
ци на сво јој вла сти тој зе мљи, да 
нас су тра на ша зе мља од ве де 
у НА ТО и да те на то ра ке те бу-
ду окре ну те ка Ру си ји. Оно што 
на ша стран ка пред ла же је окре-
та ње ле ђа ЕУ, за тим рас ки да ње 
са ММФ, и окре та ње Азиј ској 
бан ци за раз вој и ин фра струк-
ту ру. Ми пред ла же мо да се одр-
жи ре фе рен дум о при сту па њу 
у ЕУ, да се одр жи ре фе рен дум 
про тив НА ТО пак та, за ла же мо 
се за еко ном ски па три о ти зам, 
за по ма га ње и раз ви ја ње до ма-
ће про из вод ње - ре кла је Сан да 
Ра шко вић - Ивић.

Она је ис та кла да се на да до-
брим ре зул та ти ма на пред сто је-
ћим из бо ри ма.

- Оче ки ва ња су до бра, по ка-
зу ју да нам сле ди не ких осам 
по сто, а ми оче ку је мо уз рад 
дво ци фре ни ре зул тат. Овом 
при ли ком бих по зва ла гра ђа не 
да иза ђу на из бо ре, ни смо сви 
исти и не за ла же мо се сви за 
су но врат Ср би је. За на шу ко а-
ли ци ју оче ку јем до бар ре зул тат 
на по кра ји нским и ре пу бличким 
изборима и вр ло до бре ре зул-
та те у ло кал ним сре ди на ма - 
ис ти че пред сед ни ца Ра шко вић 
- Ивић.

На три би ни је го во рио и 
пред сед ник ДСС-а за Вој во ди-
ну проф. др Бра ни слав Ри сти-
во је вић и до дат но обра зло жио 
ста во ве стран ке у по гле ду ак ту-
ел не про бле ма ти ке у по љо при-
вре ди и по тре бе да се са да шње 
ста ње ме ња. На вр ло сли ко вит 
на чин обра зло жио је да ак ту ел-
на власт све чи ни на ште ту на-
шег се ља ка и срп ског до ма ћи-
на, а чак га учи „ка ко да уз га ја 
сви ње и про из во ди шљи ве, као 
да то до са да ни је ра дио“.

По ве ре ник Оп штин ског од-
бо ра ДСС Шид Не бој ша 
Су бо тић на по чет ку три-

би не по здра вио је све при сут-
не ме ђу ко ји ма и пред став ни ке 
Срп ског по кре та Две ри Шид, а 
по себ но се за хва лио чла но ви-
ма КПД „Ђу ра Киш“ на усту пље-
ном про сто ру за одр жа ва ње 
три би не. На гла сио је да ће се 
ДСС у шид ској оп шти ни за ла-
га ти за фор ми ра ње Кул тур но 
про свет не за јед ни це због зна-
ча ја кул ту ре за при пад ни ке на-
ци о нал них за јед ни ца ко ји ов де 
жи ве. 

Три би на је за вр ше на по ста-
вља њем пи та ња при сут них на 
ко ја су стра нач ки функ ци о не ри 
ДСС-а да ва ли од го во ре. 

Е. М. Н.

Са трибине у Шиду

У згра ди Ту ри стич ке ор га ни-
за ци је Оп шти не Ириг за-
вр ше ни су ра до ви на уре-

ђе њу школ ског уго сти тељ ског 
ре сто ра на за оба вља ње прак-
тич не на ста ве за уче ни ке Сред-
ње струч не шко ле „Бо ри слав 
Ми хај ло вић Ми хиз“ из Ири га. За 
ове ра до ве Фонд за ка пи тал на 
ула га ња Вој во ди не одо брио је 
4,1 ми ли он ди на ра.

– За вр шет ком овог објек та, 
на ши уче ни ци ће ква ли тет ни је 
оба вља ти прак тич ну на ста ву. До 
са да ни су има ли усло ве за то у 
скло пу шко ле, јер ни смо има ли 
ком плет ну ку хи њу - ка же Ти хо-
мир Сто ја ко вић, ди рек тор ССШ 
„Бо ри слав Ми ха и ло вић Ми хиз“.

До са да су уче ни ци ра ди ли 
прак су у школ ској ку хи њи ко ја 
ни је ре пре зен та тив на, ни ти мо-
же да при ми до во љан број уче-
ни ка, а мно ги од њих прак тич ну 
на ста ву од ра ђи ва ла су у при-
ват ним ре сто ра ни ма и хо те ли-
ма, ко ји су има ли од го ва ра ју ће 
усло ве.

За вр шет ком ове ку хи ње, по-
сто ји план да у не ком од ре ђе-
ном пе ри о ду она бу де отво ре-
ног ти па, где ће ме шта ни Ири га 
мо ћи да ку пу ју хра ну, ко ју ће 
при пре ма ти уче ни ци ове сред-
ње шко ле.

– На овај на чин би ре сто ран 
ус пео сам да се фи нан си ра. 
На ши уче ни ци би има ли при-
ли ку да ве жба ју са сво јим на-
став ни ци ма, ми не би има ли 
ве ли ке тро шко ве, па би и храна 
која би се овде спремала била 
повољнија - ис та као је Сто ја ко-
вић.

Ди рек тор до да је да је шко ла 
пре не ко ли ко го ди на обез бе-
ди ла од ре ђе не ку хињ ске еле-
мен те у вред но сти од ми ли он 
ди на ра, а ове го ди не су им на 
осно ву кон кур са По кра јин ског 
се кре та ри ја та за обра зо ва ње 
одо бре на сред ства у из но су од 
380 хи ља да ди на ра. Тим нов-
цем су ку пи ли све што је не до-
ста ја ло за ку хи њу.

С. К.

СРЕД ЊА СТРУЧ НА ШКО ЛА У ИРИ ГУ
УРЕ ДИ ЛА ШКОЛ СКИ РЕ СТО РАН

Пракса за куваре

Ра до ви у ре сто ра ну ири шке сред ње шко ле

РУ МА

Видео надзор
За хва љу ју ћи за јед нич ким 

сред стви ма По кра јин ског 
се кре та ри ја та за при вре-

ду, за по шља ва ње и рав но прав-
ност по ло ва и рум ске оп шти не 
по ста вље не су ка ме ре за ви део 
над зор на рас кр сни ци у са мом 
цен тру гра да, као и у Гим на зи-
ји „Сте ван Пу зић“. За ову пр ву 
фа зу ви део над зо ра на рас кр-
сни ци уло же но је не што пре-
ко 1,5 ми ли о на ди на ра, док је 
вред ност ви део над зо ра за рум-
ску Гим на зи ју 696.372 ди на ра. 
Сер вер у ко јем се чу ва ју по да ци 
се на ла зи у Град ској ку ћи, док 
ће се над гле да ње оба вља ти у 
кон трол ној со би ко ја се на ла зи 
у згра ди По ли циј ске ста ни це у 
Ру ми.

– Пла ни ра мо да све бит ни-
је рас кр сни це, ула зне пу те ве, 
уста но ве ста ви мо под ви део 
над зор. По сти гли смо спо ра зум 
са „Те ле ко мом“ да то иде пре ко 

њи хо вог оп тич ког ка бла, а та ко 
ће би ти и у на ред ном пе ри о ду. 
По сре ђи ва њу пи ја це, и за њу 
ће би ти по ста вљен ви део над-
зор. Све ово је у ци љу по бољ-
ша ња без бед но сти ка ко у са-
о бра ћа ју, та ко и у гра ду, али и 
олак ша ња по сла по ли ци ји, ако 
до ђе до не ких про бле ма – ка же 
Сла ђан Ман чић.

Дра ган Ко са но вић из Кан це-
ла ри је за ло кал ни еко ном ски 
раз вој на ја вљу је и да ље про ши-
ре ње над зо ра ком плет ног гра-
да – рас кр сни ца, ула за у град и 
слич но.

– Сред ства смо до би ли за 
још две шко ле – По љо при вред-
ну шко лу и шко лу у Хрт ков ци ма. 
За те на ме не смо до би ли по 
300.000 ди на ра за сва ку шко лу 
од По кра јин ског се кре та ри ја та 
за при вре ду, за по шља ва ње и 
рав но прав ност по ло ва – ис ти че 
Ко са но вић. С. Џ.
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Оп штин ски од бор Ли бе-
рал но де мо крат ске пар-
ти је Ириг из да ло је са-

оп ште ње за јав ност у ко јем се 
ка же сле де ће:

- Пред став ни ци Срп ске на-
пред не стран ке и њи хо ви ко а ли-
ци о ни парт не ри, ко ји чи не скуп-
штин ску ве ћи ну и власт у Ири гу, 
по ку ша ли су да фал си фи ку ју 
број за по сле них у јав ном сек то-
ру, и на тај на чин спре че спро во-
ђе ње за ко на, на по след њој сед-
ни ци Скуп шти не оп шти не Ириг. 
У Од лу ку о мак си мал ном бро ју 
за по сле них на нео д ре ђе но вре-
ме у си сте му ло кал не са мо у-
пра ве оп шти не Ириг за 2015. 
го ди ну ни су ста ви ли сва јав на 

пред у зе ћа, од но сно јав не слу-
жбе и уста но ве чи ји је осни вач 
или ве ћин ски вла сник оп шти на 
Ириг. Са мим тим, при ка зан је 
ма њи број за по сле них. Од бор-
ник Ли бе рал но де мо крат ске 
пар ти је, Да ни јел Ми хај ло вић, 
на сед ни ци за ка за ној по хит ном 
по ступ ку, аманд ма ном је по ку-
шао да ука же на про пу сте и по-
вре ду за ко на ко је власт чи ни у 
по ку ша ју да до не се ову од лу ку, 
из о ста вља њем Ве те ри нар ске 
ста ни це у Ири гу ко ја је 70 од сто 
у вла сни штву Оп шти не. По сле 
ин ци ден та и пр во бит ног од би-
ја ња пред сед ни ка Скуп шти не 
да пред ло же ни аманд ман упу-
ти Оп штин ском ве ћу, да се као 

пред ла гач из ја сни, пред се да-
ва ју ћи ипак ста вља на гла са ње 
пред лог, али без прет ход ног 
упо зна ва ња при сут них од бор ни-
ка са тек стом аманд ма на, чи ме 
још је дан пут гру бо кр ши про пи-
се. Ли бе рал но де мо крат ска пар-
ти ја тра жи од Срп ске на пред не 
стран ке да по шту је за кон ко ји 
је до не ла, да утвр ди та чан број 
за по сле них у јав ном сек то ру, да 
не при бе га ва раз ли чи тим „гим-
на сти ка ма“ да тај број при кри је 
или фин ги ра и да по ме ну ти за-
кон не ко ри сти као „бич“ ко јим 
ка жња ва по ли тич ке не ис то ми-
шље ни ке – сто ји у са оп ште њу 
ЛДП Ириг од 16. фе бру а ра.

С. К.

ЛИ БЕ РАЛ НО ДЕ МО КРАТ СКА ПАР ТИ ЈА ИРИГ

Утвр ди ти та чан број
за по сле них у Оп шти ни

РУМ СКА АЛ ТЕР НА ТИ ВА

Кар даш
пред сед ник

Рум ска из бор на по ну да би ће бо-
га ти ја за још јед ног ак те ра, „Рум ска 
ал тер на ти ва“ је на зив гру пе гра-
ђа на ко ја је кон сти ту и са на 17. фе-
бру а ра, а ко ја ће про ве ри ти ко ли ко 
јој рум ски би ра чи ве ру ју на ско ра-
шњим из бо ри ма.

За ни мљи во је да је ини ци ја ти-
ву за осни ва ње ове ГГ по кре нуо 
Дра ган Кар даш, до не дав ни пред-
сед ник ОО СПС Ру ма ко ји ка же да 
је, за са да, сто ти нак љу ди иза ове 
ини ци ја ти ве. Ме ђу тим, и он, али и 
ви ше од тре ћи не чла но ва „Рум ске 
ал тер на ти ве“ су и да ље оста ли у 
ре до ви ма со ци ја ли ста – оста ли су 
ис ту пи ли из стран ке. 

– Остао сам у СПС чи ји сам члан 
од осни ва ња. По др жа вам и за ла-
жем се за ци ље ве ове стран ке, али 
ми слим да се ње на по ли ти ка на ло-
ка лу, а по го то во у Срем ском окру гу, 
мо ра во ди ти дру га чи је. Сме та ми 
не по ти зам у стран ци, ко јег има на 
свим ни во и ма. Ми мо ра мо ми сли-
ти о ин те ре си ма на ших су гра ђа на 
и њи хо вим сва ко днев ним про бле-
ми ма ко је тре ба ре ша ва ти, мно ге 
стран ке на ло ка лу се ти ме не ба ве, 
али се за то сви ба ве ви со ком по ли-
ти ком – сма тра Дра ган Кар даш.

На кон сти ту тив ној сед ни ци Дра-
ган Кар даш је иза бран за пред сед-
ни ка ове Гру пе гра ђа на, пот пред-
сед ни ци су Ма ја Жив ко вић и Јо ван 
То до рић, а се кре тар Де јан Иво ше-
вић.

Ка ко се, го то во са си гур но-
шћу, мо же оче ки ва ти да се из бо-
ри на свим ни во и ма рас пи шу за 
24. април, би ће то при ли ка да се 
про ве ри „те жи на“ ове но ве Гру пе 
гра ђа на ко ја ће уче ство ва ти на ло-
кал ним из бо ри ма, ка ко ће во ди ти 
кам па њу и ко ће им би ти ви ше на 
ме ти – стра нач ке ко ле ге и ка ко ће 
оне ре а го ва ти или дру ге стран ке на 
вла сти или у опо зи ци ји. 

Углав ном, по ре чи ма Дра га на 
Кар да ша, пред из бор них ко а ли ци ја 
не ће би ти, а ка ко по сле – за ви си ће 
пре све га, од ре зул та та ло кал них 
из бо ра и да ли ће „Рум ска ал тер-
на ти ва“ пре ћи цен зус, у шта ње ни 
чла но ви не сум ња ју. С. Џ.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Зе ле ни Ср би је
У по не де љак, 15. фе бру а ра, на 

Сре те ње у про сто ри ја ма Ме сне 
за јед ни це Цен тар у Срем ској Ми тро-
ви ци одр жа на је Осни вач ка скуп-
шти на Град ског од бо ра Зе ле ни 
Ср би је у Срем ској Ми тро ви ци. За 
пред сед ни ка је иза бран Иван Ар ту-
ков, пот пред сед ник је Сун чи ца Ко са-
но вић, се кре тар Сла ви ца Па нић, 
пред сед ник Из вр шног од бо ра Дар ко 
Хир тен ка уф, а чла но ви Из вр шног 
од бо ра су Ми ро слав Цви је тић, Дра-
ган Здрав ко вић, Ми лан Кар пић, 
Го ран Ми тро вић и Пе тар Шпа но вић.

У са ли Кул тур но обра зов ног 
цен тра у Ши ду у не де љу, 
21. фе бру а ра одр жа на је 

при год на све ча ност по во дом 
обе ле жа ва ња Ме ђу на род ног 
да на ма тер њег је зи ка. Ор га ни-
за тор ове све ча но сти би ла је 
Уни ја же на и Са вет за на ци о-
нал не ма њи не Срп ске на пред не 
стран ке Шид. 

- Ме ђу на род ни дан ма тер њег 
је зи ка је дан ка да се у це лом 
све ту ука зу је на по тре бу про мо-
ви са ња и очу ва ња је зич ке и кул-
тур не ра зличитости, као јед ног 
од нај зна чај ни јих фак то ра свет-
ског кул тур ног на сле ђа. Све сни 
смо про бле ма са ко ји ма се су о-
ча ва ју при пад ни ци на ци о нал них 
ма њи на и за јед но ће мо кре ну ти 
у њи хо во ре ша ва ње - ис та кла је 
пред сед ни ца Уни је же на шид-

ског СНС-а Алек сан дра Ме дић 
– Жи гић.

Ме ђу на род ни дан ма тер њег 
је зи ка че сти тао је при сут ни ма 
и пред сед ник Са ве та за на ци о-
нал не ма њи не СНС Шид Зо ран 
Хар ди.

- За јед но ће мо кре ну ти у ре-
ша ва ње про бле ма на ци о нал-
них ма њи на. За ла га ће мо се за 
сва она ре ше ња ко ја ће би ти у 
са гла сно сти са Уста вом и ме-
ђу на род ним про пи си ма, ка ко 
би Ср би ја за у зе ла пр во ме сто у 
Евро пи у по гле ду оства ри ва ња 
пра ва на ци о нал них ма њи на - 
ис та као је Зо ран Хар ди.

По ред ве ли ког бро ја по се ти-
ла ца те ве че ри, све ча но сти су 
при су ство ва а ли пред став ни ци 
шид ске ло кал не са мо у пра ве, 
чла но ви Оп штин ског од бо ра 

СНС Шид, стра нач ки парт не ри. 
Ску пу су се обра ти ли Ли бу шка 
Ла ка тош, на род на по сла ни ца и 
чла ни ца Сло вач ког на ци о нал-
ног са ве та, за тим Ми ло мир Шај-
тош, за ме ник пред сед ни ка Ма-
ти це Ру си на и Зо ран Ђор ђе вић, 
члан Глав ног од бо ра Уни је же на 
и пред сед ник СНС-а за Ба нат. 

О ра ду сво јих кул тур них умет-
нич ких дру шта ва на те ри то ри ји 
оп шти не Шид, го во ри ли су Јо-
сип Па вло вић, пред сед ник ХКД 
„Шид“, Ста ни слав Сту пав ски, 
бив ши пред сед ник СКУД „Јед но-
та“ Шид, а у кул тур но умет нич-
ком де лу про гра ма пред ста ви ли 
су се ХКД „Шид“, СКУД „Јед-
но та“, КПД „Ђу ра Киш“ и СКУД 
„Све ти Са ва“, ко ји ме ђу соб но 
ду ги низ го ди на успе шно са ра-
ђу ју. М. Н.

СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА ШИД

Подршка мањинама

Шидски напредњаци на обележавању Међународног дана матерњег језика
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РАМ ЗА СЛИКУ: Глумица Јелена Јанковић, управница митровачког Позоришта

Увек су била лоша
времена за позориште

Кад станеш на чело 
Позоришта какво је 

ово наше, имаш само 
два решења: да ли 

ћеш да кукаш јер ти 
недостаје хиљаду 

ствари, а пара 
највише, или ћеш да 

прихватиш реалност и 
да радиш, упркос 

свему. Ја сам 
изабрала ово друго и 

у томе ми највише 
помаже позоришна 

публика, захваљујући 
којој и због које ово 
Позориште постоји

Ако се неко време може рачунати 
као оно у коме је митровачко 
Позориште Добрица 

Милутиновић опстајало живећи 
колико-толико ушушкано и заштићено 
од спољних утицаја, онда је то свакако 
одмах после Другог светског рата, 
тачније до 1955. године. Тада је 
скинуто са државних јасала и остало 
да тавори као окупљалиште 
аматерских ентузијаста и хобиста, које 
је за разлику од сеоских домова 
културе добијало донације општинских 
власти, намењене удомљавању 
партијских кадрова и (квази)уметника 
најразличитије провенијенције. Раних 
осамдесетих остао је запамћен један 
текст овог аутора, објављен у 

Омладинским новинама. У њему 
млађани редитељ, сада покојни 
Бранко Свилокос, каже да је дубоко 
разочаран, јер је уместо мириса 
позоришта који је очекивао, овде 
наишао на мирис паприкаша. 
Алудирајући на очајну атмосферу, коју 
су у Позоришту наметнули овдашњи 
згубидани, на платном списку 
професионалних партијских аматера, 
одговорни за вишедеценијску 
учмалост и нерад.

Тако је то трајало док на чело, 
крајем осамдесетих, или почетком 
деведесетих прошлог века, није дошла 
школована глумица Душанка Анојчић, 
која је померила ствари са мртве 
тачке. У то време, Позориште Добрица 

Милутиновић поново добија 
професионални статус, додуше на 
папиру, без иједног запосленог глумца. 
Дошавши у сукоб са тадашњим 
партијским комесарима, крхка 
уметничка душа кратког даха, није 
издржала, повукавши се са тог места. 
Таворење је настављено. Ако се ишта 
очекивало од петооктобарског 
преврата, џаба се кречило. Чувени 
досманлијски кадрови, за разлику од 
ес-пе-ес-овских имали су још мање 
појма о послу, не разликујући 
позориште од сликарског атељеа. 

Губљење времена и пара текло је 
обилато све док се 2012. на челу 
митровачког Позоришта није нашла 
професионална академска глумица 
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Јелена Јанковић. Чак и да није 
урадила много више од својих 
претходника, Јелена Јанковић 
прекинула је сулуду праксу локалних 
властодржаца, да Позориште може да 
постоји без глумаца. Тако је сем ње, 
која је запослена као директорица, 
радну књижицу коначно добио један, 
такође школовани глумац Владимир 
Балашћак. То је био нови почетак 
старе приче о митровачком 
Позоришту. Та прича ће, имамо 
разлога да верујемо, ипак овог пута 
имати срећан крај. Јер, оно што је 
видљиво споља не може се негирати. 
То је да су светла на сцени 
митровачког Позоришта све чешће 
упаљена, како за премијере, тако и за 
старе и бројне гостујуће представе, 
али и не само позоришна уметничка 
дешавања. 

Јелену Јанковић први пут сам имао 
прилике да гледам пре више од једне 
деценије, на сцени Хрватског дома 
(некадашњег митровачког веома 
популарног Дома културе) где је 
играла своју дипломску представу: У 
потпису Вирџинија Вулф. У то време 
узалуд је тражила посао у 
митровачком Позоришту, које је тада 
било резервисано за партијске 
кадрове који су били послушни Ненаду 
Лемајићу. Таква је тада била 
Митровица, а Јелена је морала и да 
носи крст некадашњег политичког 
ангажовања своје мајке Вере.

У куцању на затворена врата није 
изгубила ентузијазам, бавила се 
позориштем кад год је то могла. Тада 
је стекла отпорност на најразличитије 

тешкоће, па и оне егзистенцијалне, 
што јој данас помаже у вођењу 
Позоришта, на чије је чело дошла 
након локалних избора 2012. године. 
За разлику од толиких пре ње, Јелена 
не кука због вечите беспарице, 
нарочито изражене у култури:  

Увек су била лоша времена за 
позориште. Кад станеш на чело 
Позоришта какво је ово наше, имаш 
само два решења: да ли ћеш да кукаш 
јер ти недостаје хиљаду ствари, а пара 
највише, или ћеш да прихватиш 
реалност и да радиш, упркос свему. Ја 
сам изабрала ово друго и у томе ми 
највише помаже позоришна публика, 
захваљујући којој и због које ово 
Позориште постоји, каже једноставно и 
без патетике.

Да је могуће радити и са скромним 
средствима, али не на уштрб 
квалитета, показује представа Раскол 
Родиона Романовича, која је рађена 
по мотивима Злочина и казне Фјодора 
Михајловича Достојевског. Та 
представа, редитеља Драгана 
Јовичића, коју носи Јелена Јанковић 
са својим колегом Владимиром 
Балашћаком, извођена је 2013. године 
на Међународном фестивалу Човек 
- театар у Чељабинску, у Руској 
Федерацији.  

За разлику од многих других 
установа културе, које углавном тихују 
у општој беспарици, Позориште се 
отима од сивила свакодневнице, 
трудећи да оправда своје постојање 
пред грађанима и верном публиком. 

Од тада, до данас, игране су многе 
премијере, а последња, Јавна 

личност, рађена у сарадњи са 
Шабачким позориштем, 
заинтересовала је и селектора 
Стеријиног позорја. Судбина овог 
комада је већ сада одређена бројним 
гостовањима у земљи и иностранству, 
што значи да нас очекују и узвратна 
бројна гостовања из Хрватске, Босне, 
Црне Горе, али и шире. 

Иако има директорске обавезе, 
Јелена се труди да игра у бројним 
представама које на сцену поставља 
њена матична кућа. Наравно, сада је у 
годинама када може да пружи доста, 
зато машта о многим улогама. Радо би 
играла Шекспира, Чехова, Вилијамса. 
Репери у глуми су јој од колега 
Небојша Дугалић, Глоговац, Биковић, 
док је међу колегиницама то пре свега 
Наташа Нинковић. Наравно, све 
зависи од продукције, односно 
могућности које пружају буџетска 
средства из којих се Позориште 
финансира. Од 19 милиона динара, 
предвиђених за ову годину, када се 
покрију плате, управни и надзорни 
одбори, за програм остаје свега два 
милиона, односно десети део укупних 
средстава.

На срећу, има људи добре воље, 
Митровчана које воле своје Позориште 
и хоће да помогну, на разне начине. 
На њих Јелена Јанковић рачуна. 

Прошле године, Позориште Добрица 
Милутиновић у Сремској Митровици, 
обележило је 70 година постојања. 
Име глумице Јелене Јанковић је без 
сумње уписано у ту седмодеценијску 
историју.  

Владимир Ћосић

За разлику од многих 
других установа 
културе, које углавном 
тихују у општој 
беспарици, Позориште 
се отима од сивила 
свакодневнице, 
трудећи да оправда 
своје постојање пред 
грађанима и верном 
публиком. 
Од тада, до данас, 
игране су многе 
премијере, а 
последња, Јавна 
личност, рађена у 
сарадњи са Шабачким 
позориштем, 
заинтересовала је и 
селектора Стеријиног 
позорја
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ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА МЕ ШТА НА ШИ МА НО ВА ЦА 

Се о ској би бли о те ци
име Мир ка Ђор ђе ви ћа
Про шле го ди не, не ка ко с про ле ћа, око 

пр ве го ди шњи це смр ти про фе со ра 
Мир ка Ђор ђе ви ћа из Ши ма но ва ца, на 

јед ној књи жев ној ве че ри ро ди ла се иде ја о 
трај ном очу ва њу име на и се ћа ња на Мир ка 
Ђор ђе ви ћа. 

Убр зо је при хва ће на иде ја о пре и ме но ва-
њу, тре нут но без и ме ног огран ка би бли о те ке 
у Ши ма нов ци ма, у Би бли о те ка „Проф. Мир-
ко Ђор ђе вић“. Ини ци ја ти ву је по др жао ве ли-
ки број ста нов ни ка се ла Ши ма но ва ца, ве ћи-
на про свет них рад ни ка основ не шко ле из 
Ши ма но ва ца и по сле ни ци кул ту ре и јав не 
ре чи Сре ма: Ра ди вој Про ко пље вић Про ка, 
пе сник, Рат ко Рац ко вић Ра ле, исто ри чар и 
пу бли ци ста, Жељ ко Сто ја но вић, ди рек тор 
би бли о те ке, Ђо ка Фи ли по вић, ро ма но пи сац, 
Бо шко Ма рин ко вић, афо ри сти чар, Ми ћа 
Ду дић, глу мац, Ни ко ла Нин ко вић, пи сац, 
Ми лан Ђу рић, сли кар, Ан ђел ка Ма ли, но ви-
нар, Бо шко Не го ва но вић, но ви нар-во ди тељ, 
Ру жи ца Ра га сто вац, га ле ри ста, Дра га на 
Жив ко вић, би бли о те кар, Ве сна Ђу рић, 
пе да гог, итд.

Осам на е стог апри ла на вр ши ће се дру га 
го ди шњи ца од из не над не смр ти про фе со ра 
Мир ка Ђор ђе ви ћа, жи те ља Ши ма но ва ца и 
про фе со ра срп ско-хр ват ског је зи ка од 1964. 
до 1977. го ди не у Основ ној шко ли у Ши ма-
нов ци ма. Као пре да вач био је до бар пе да гог, 
оми љен про фе сор и мно ги не ка да шњи уче-
ни ци га се са се том и дан да нас ра до се ћа ју. 

Био је уз о ран до ма ћин, до бар ро ди тељ, 
вер ник, по штен, со ли да ран и увек спре ман 
да по мог не. 

Про фе сор Мир ко Ђор ђе вић, ма ги стар 
књи жев но сти, за љу бље ник у књи гу, био је 
нај о бра зо ва ни ји жи тељ у исто ри ји Ши ма но-
ва ца - не пре кид но је пи сао, чи тао, пре во дио 
и про све ти тељ ски де лио зна ње. Био је сви-
ма глас ра зу ма и глас зна ња. Че сто је бо ра-
вио на пре сти жним ме сти ма ши ром Евро пе 
и све та, али увек је са по но сом ис ти цао да 
је из Ши ма но ва ца и Сре ма.

- Са да је при ли ка да му се на нај бо љи 
на чин оду жи мо и са чу ва мо се ћа ње и успо-

ме ну за бу ду ће ге не ра ци је. По зна ва ју ћи га, 
као скром ног чо ве ка, си гу ран сам да би и он 
био за до во љан да ме сна би бли о те ка но си 
ње го во име. Ини ци ја ти ву је по др жа ло пре ко 
сто су гра ђа на Ши ма но ва ца, про све та ри из 
основ не шко ле у Ши ма нов ци ма и пет на е-
стак јав них лич но сти и по сле ни ка пи са не 
ре чи ши ром Сре ма – ка же Ђор ђе Ћир ко вић, 
је дан од ини ци ја то ра иде је.

Ђор ђе вић је сма трао да је ути цај Срп ске 
пра во слав не цр кве као по ли тич ке сна ге у 
дру штву огро ман. Ве ро вао је да су во де ћи 
љу ди СПЦ да нас тзв. ју сти нов ци и ни ко ла-
јев ци, ко ји су сво јим кон зер ва тив ним схва та-
њи ма у су ко бу са те ко ви на ма мо дер ног 
дру штва. На по ми њао је да уну тар СПЦ 
по сто је и они ко ји су за еку мен ски ди ја лог, 
док дру ги оста ју „за ро бље ни ци ет но фи ле ти-
зма“. За сту пао је став да се услед сра ста ња 
СПЦ и др жа ве за бо ра вља да је ми си ја 

Цр кве еван ге ли за ци ја, а не кле ри ка ли за ци ја 
и да је Цр ква спа сењ ска уста но ва а не по ли-
тич ка ор га ни за ци ја. 

Ђор ђе вић је ве ро вао да је Срп ска пра во-
слав на цр ква од и гра ла бит ну уло гу у до во-
ђе њу Ми ло ше ви ћа на власт сво јом иде о ло-
шком ло ги сти ком, ко јом је за ме ње на не ка-
да шња ко му ни стич ка ре то ри ка. Сма трао је 
да су се 1989. сре ли Ми ло ше ви ћев по ли тич-
ки на ци о на ли зам и ет но фи ле ти зам. То ком 
Ми ло ше ви ће вог го во ра на Га зи ме ста ну, 
ви јо ри ли су се за јед но цр кве ни бар ја ци са 
кр стом и ко му ни стич ки са ср пом и че ки ћем. 
На во дио је да је Цр ква да нас за у зе ла ме сто 
до ми нант ног по ли тич ког фак то ра ка кав је у 
јед но пар тиј ском си сте му био Цен трал ни 
ко ми тет. 

Ко мен та ри шу ћи бла го си ља ње ег зе ку то-
ра уочи ма са кра у Сре бр ни ци, Ђор ђе-
вић је из ја вио да Срп ска пра во слав на 

цр ква „ни је би ла са мо све док већ и са у че-
сник у ми ну лом ра ту“ и да је вре ме да се 
су о чи са про шло шћу, што је и ње на хри-
шћан ска оба ве за. Он је пред ла гао да срп ски 
па три јарх са све штен ством кре не пе ши це од 
Звор ни ка пре ма Сре бр ни ци и јав но се из ви-
ни на ро ду та мо. Сма трао је да су СПЦ нео-
п ход не те мељ не ре фор ме. 

Мир ко Ђор ђе вић је био је дан од рет ких 
би блиј ских кри ти ча ра у Ср би ји ко ји је пи сао 
исто риј ском Ису су. Сма трао је да је Исус 
био Син Бож ји, „ко ли ко и сви ми дру ги“, и 
на по ми њао да је он за се бе го во рио Син 
чо веч ји, и да је то је ди на ти ту ла ко ју је при-
зна вао. Ни је узи мао за озбиљ но при че о 
ра зним чу ди ма, по пут хо да ња по во ди и 
ле ви ти ра ња, али је го во рио да је „овај мла-
дић из На за ре та“ ипак учи нио нај ве ће чу до 
про бу див ши дру ги ма на ду. Ве ро вао је да је 
Исус био у љу ба ви са Ма ри јом Маг да ле ном. 
Же сто ко је кри ти ко вао по ја ву ан ти се ми ти-
зма ме ђу хри шћа ни ма, под се ћа ју ћи да су 
Исус и сви апо сто ли би ли Је вре ји.

М. Н.

Мир ко Ђор ђе вић ро ђен је 29. но вем бра 
1938. го ди не, у ма ха ли Бел чи не, се ло 
Брод, Оп шти на Цр на Тра ва на ју гу Ср би је, 
од оца Че до ми ра Ђор ђе вића (гра ђе вин ца) 
и мај ке Ра јин ке Ђор ђе вић ро ђе не Ни ко лић 
(до ма ћи це). 

Ди пло ми рао на Фи ло ло шком фа кул те ту 
у Бе о гра ду 1964. го ди не, на гру пи „Ју го-
сло вен ска и оп шта књи жев ност“ и сте као 
зва ње про фе со ра ју го сло вен ске и оп ште 
књи жев но сти. 

Ра дио је као про фе сор срп ско хр ват ског 
је зи ка и књи жев но сти у Основ ној шко ли у 
Ши ма нов ци ма од 1964. до 1976. го ди не. 

Го ди не 1975. за вр шио је тре ћи сте пен 
сту ди ја на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о-
гра ду и сте као ака дем ски сте пен ма ги стра 
фи ло ло шких на у ка.

Од 1976. до 1995. го ди не ра дио је као 

про фе сор пред ме та „Кул ту ра го во ра“ на 
Пе да го шкој ака де ми ји за обра зо ва ње вас-
пи та ча пред школ ских уста но ва у Бе о гра ду, 
где је и пен зи о ни сан кра јем 1994. го ди не. 
Го во рио је и пи сао на ру ском и фран цу-
ском је зи ку. У Ши ма нов ци ма је жи вео 50 
го ди на, где је умро 18. апри ла 2014. го ди-
не.

Об ја вио је де се ти не есе ја и књи га, из ме-
ђу оста лих: Осмех бо ги ње Клио (1986), 
Срп ска стра на ра та (1996), По вра так 
про по вед ни ка ( 1996), Зна ци вре ме на 
(1998), Сло бо да и спас: хри шћан ски пер-
со на ли зам (1999), Рат ни крст срп ске 
цр кве (2001), Ле ген да о тру лом за па ду 
(2001), Срп ска ор га ни стич ка ми сао 
(2003), Сјај и бе да уто пи је (2006).

Био је ду го го ди шњи са рад ник и при ја-
тељ М но ви на.

Ду го го ди шњи са рад ник М но ви на

Мирко Ђорђевић
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СВЕ ДО ЧАН СТВО О ДУ ГО ВЕЧ НО СТИ КЊИ ГЕ И ЧИ ТА ЊА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Го ди не, књи ге, чи та о ци

Књи га би бли о те ка ра - са вет ни ка 
Ве сне Пе тро вић Го ди не, књи ге, 
чи та о ци: Срп ска гра ђан ска чи та-

о ни ца – Би бли о те ка „Гли го ри је Во за-
ро вић“ (1866–2016) све до чан ство је о 
ду го веч но сти књи ге и чи та ња у Срем-
ској Ми тро ви ци.

У дру штве но - исто риј ском, кул тур-
ном и про свет ном по гле ду ова књи га 
ула зи у ред оних пу бли ка ци ја ко је пред-
ста вља ју лич ну кар ту гра да. Аутор ка 
хро но ло шки пра ти про свет ни и кул тур-
ни ход Срем ске Ми тро ви це кроз де-
ло ва ње Срп ске гра ђан ске чи та о ни ца, 
Град ске би бли о те ке „Про све та“ до Би-
бли о те ке „Гли го ри је Во за ро вић“, мар ки-
ра ју ћи ба зич не до га ђа је уте ме ље не у 
исто ри ји са мо га гра да. 

Аутор ка ис пи су је ле то пис Би бли о те ке 
у ра спо ну од јед ног и по ве ка, пра те ћи 
у све тлу исто риј ских и дру штве них зби-
ва ња, све ње не успо не и па до ве, рат на 
ра за ра ња и об на вља ња, по твр ђу ју ћи 
ви тал ност срп ске штам па не ре чи.  По-
че так ХХ ве ка обе ле жи ли су ра то ви, ра-
за ра ња, затварaње чи та о ни ца, уни шта-
ва ње до ку мен та ци је о њи хо вом ра ду, 
те су и књи ге де ли ле суд би ну на ро да. 
Ка ко је за да так књи жни ца и чи та о ни ца 
био је да ши ре про све ту и пи сме ност у 
на ро ду, и бу ду нај ве ћа пот по ра очу ва њу 
на ци о нал не све сти, та ко је и ми тро вач-
ка би бли о те ка ус пе ла да пре тра је у за-
мет ним и те шким го ди на ма оба свет ска 
ра та.

По сле рат ни рад ми тро вач ке Би бли о-
те ке „Гли го ри је Во за ро вић“ обе ле жен је 
обра зо ва њем и уна пре ђе њем струч них 
ка дро ва, оса вре ме ња ва њем ра да Би-
бли о те ке и про ме ном про фе си о нал не 
и ин те лек ту ал не струк ту ре чи та ла ца. 
Би бли о те ка сле де ћи по тре бе ко ри сни-
ка, отва ра но ва оде ље ња и окре ће се 
за до во ља ва њу кул тур них, про свет них, 
и ин фор ма ци о них по тре ба ста нов ни-
штва. Раз во јем ин ду стри је и мре же кул-
тур но - обра зов них ин сти ту ци ја у гра ду, 
се дам де се тих го ди на се ме ња ла ин те-
лек ту ал на и про фе си о нал на струк ту ра 
ко ри сни ка. То је зах те ва ло и по пу ња ва-
ње фон до ва ли те ра ту ром уже струч не 
са др жи не. Из два ја њем ен ци кло пе ди ја, 
лек си ко на, реч ни ка, књи жев не кри ти ке, 
би бли о гра фи ја из фон да би бли о те ке и 
њи хов сме штај у но ви, на мен ски про-
стор, осно ва но је 1970. го ди не На уч но 
оде ље ње. Број ни про гра ми на ста ли и 
ре а ли зо ва ни у са мој би бли о те ци, тра-
ди ци о нал ни књи жев ни су сре ти, ра зно-
вр сни и бо га ти кул тур но - вас пит ни об-
ли ци ра да са де цом од пред школ ског 
уз ра ста од за вр шет ка основ не шко ле, 
слу жба би бли о бу са и са рад ња са удру-
же ним ра дом и стал но об на вља ње 
књи жних фон до ва обе ле жи ли су цео 
два де се ти век.

Пр ва го ди на тре ћег ми ле ни ју ма, као 
и по след ња де це ни ја ХХ ве ка, за срем-
ско ми тро вач ку би бли о те ку про те кла је 
у већ по сло вич ној ма те ри јал ној оску ди-
ци, у сна ла же њу и до ви ја њу би бли о те-
ка ра да од скром них сред ста ва набавe 
што ви ше књи га и та ко задовољe бар 
ми ни мал не прох те ве све ве ћег бро ја 
чи та ла ца и ко ри сни ка би бли о теч ке гра-
ђе. Oпш та кре та ња у дру штву прет ход-
них го ди на не га тив но су се од ра зи ла и 
на рад би бли о те ке, по себ но на на бав-
ку но вих књи га, ко ја нај ви ше ути че на 
ква ли тет ра да. Већ на ред не го ди не би-
бли о те ке бе ле же бо га ти ју на бав ку но-
вих књи га, са др жај ни је и ква ли тет ни је 
про гра ме, али и осци ла ци ју у бро ју чи-
та ла ца, ко ја не за ви си са мо од би бли-
о те ка и бо гат ства књи жног фон да не го 
од но вих ме ди ја, ко ји су све при сут ни-
ји у сва ко днев ном жи во ту. „Ком пју те ри 
и ко му ни ка ци о не мре же ипак су са мо 
нај но ви ји из раз из вор не људ ске те жње 
и не пре кид них на по ра да се бе ле же и 
пре но се ин фор ма ци је. Сва ки но ви си-
стем чу ва ња и пре но ше ња ин фор ма ци-
ја, без об зи ра на ду би ну про ме на ко је 
до но си, не уки да у пот пу но сти ра ни је 
на чи не ко му ни ци ра ња“ али пред би-

бли о те ка ре по ста вља им пе ра тив бр зог 
ин фор ми са ња.

Те ме ље ћи сво ју де лат ност на сло-
бод ном, под јед на ком и нео гра ни-
че ном при сту пу те ко ви на ма кул-

ту ре и ци ви ли за ци је, зна њу, иде ја ма и 
ин фор ма ци ја ма, Би бли о те ка „Гли го ри је 
Во за ро вић“ је ожи во тво ри ла сво ју основ-
ну ми си ју: књи га и чи та ње су по ста ле са-
став ни део жи во та мно гих Ми тров ча на. 
Би бли о те ка ри су у раз ли чи тим вре ме ни-
ма и усло ви ма увек успе ва ли да при бли-
же књи гу чи та о цу и да јој обез бе де пут 
до њих. А, у XXI ве ку, у вре ме ну ди ги-
та ли за ци је, то је све озбиљ ни ји за да так. 
Књи жев ник Па вле Угри нов, го во ре ћи о 
из да вач кој про дук ци ји, кон ста то вао је да 
се ни ка да ви ше ни је об ја вљи ва ло али 
и да „ни ка да ни је би ло те же на ћи књи-
гу ко ја нас ме ња“. За да так би бли о те ка ра 
је сте упра во то: да ода бе ре за чи та о ца 
књи гу ко ја ће га про ме ни ти, књи гу ко ју ће 
да за во ли и књи гу ко јој ће да се вра ћа. 
Та ми си ја тра је и да нас, јер, у усло ви ма 
ко је до но се са да шња и бу ду ћа вре ме на, 
за у век оста ју ве чи те осно ве би бли о те-
кар ства: љу бав пре ма књи зи, њен жи вот 
и ње но тра ја ње ме ђу чи та о ци ма.

М. Н.

Аутор ка књи ге Ве сна Пе тро вић на про мо ци ји 

Ве сна Пе тро вић, Го ди не, књи ге, чи та о ци: Срп ска гра ђан ска чи та о ни ца - Би бли о те ка „Гли го ри је 
Во за ро вић“ (1866-2006), из да вач Би бли о те ка „Гли го ри је Во за ро вић“ Срем ска Ми тро ви ца (2015) 
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SREMSKA MITROVICA
ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Бу бо тић 

Не над и Зо ра на – Срем. 
Ми тро ви ца, Ђор ђић Ма рио и 
Љу би ца – Ла ћа рак, Се лач ки 
Жи ван и Дра га на – Ша шин ци, 
Тир кај ло Дра ган и Сне жа на, 
Ма ли Сло бо дан и Би ља на – 
Шид, Пе труш Ва ња и Сте фа-
ни – Ру ма, Дра ги че вић Бо јан 
и Жељ ка – Пу тин ци, Ко лер 
Емил и Кр сти на – Жар ко вац, 
Ву дра го вић Ста ни слав и 
Жељ ка,– Ин ђи ја, По ди нић 
Алек сан дар и Ива на – Пе ћин-
ци, Јан ко вић Дра ган и Ана 
Ма ри ја – Пла ти че во, То мић 
Ра до ван и Ва ња – Но ви 
Слан ка мен, Жјак Злат ко и 
Та ња – Љу ба, Ба што ва но вић 
Ми ли сав и Љи ља на - Сте ја-
нов ци.

ДО БИ ЛИ СИ НА: По по вић 
Ђор ђе и Би ља на, Ра до ва но-
вић Јо ви ца и Ма ри ја – Срем. 
Ми тро ви ца, Жа бић Ђор ђе и 
Та ма ра, Ма цу ра Зо ран и 
Су ни та – Ла ћа рак, Ву че нић 
Ник ша и Је ле на – Шу љам, 
Ор да гић Си ни ша и На та ша – 
Мач. Ми тро ви ца, Ра дић 
Не вен и Јо ван ка – Ле жи мир, 
То мић Ми лан и Ма ри ја на, 
Мар ја но вић Го ран и Дра га на 
– Ин ђи ја, Ба бић Ми лан и 
Да ни је ла – До њи Пе тров ци, 
Вар ни чић Ла за и Је ле на – 
Шид, Гла ваш Ср ђан и Мир ја-
на – Ру ма, Ста но је вић Си ни-
ша и Ми ли ца Кон стан ти но вић 
Ста но је вић - Бе о град.

УМР ЛИ: Мар ја но вић 
Ду шан, рођ. 1989; Вла ди са-
вље вић Ми лу тин, рођ. 1951; 
Не дељ ко вић Ма ри ја, рођ. 
1938; Пре це па Бог дан, рођ. 
1957; Ви ћа но вић Сте ва рођ. 
1948; Бо ги ће вић Ко вин ка, 
рођ. 1925; Чар нић Ан ђа, рођ. 
1937; Ћу јић Хри сти на, рођ. 
1932; Ву кас Ла зар, рођ. 1934; 
Пре ко дра вац Сре то, рођ. 
1937; Вла и са вље вић Бог дан, 
рођ. 1942; Ра ду ло вић Ро за ли-
ја, рођ. 1937; Дра ги че вић 
Пе тар, рођ. 1928; Јо ви чић 
Ми ро сла ва, рођ. 1930.

RUMA

УМР ЛИ: Сав ка Да ви до вић, 
рођ. 1931, Мил ка Гој ко вић, 
рођ. 1949, Бо шко Пе рић, рођ. 
1940, Сте ван Ра ди вој ков, рођ. 
1933, Сте во На ран чић, рођ. 
1946, То ми слав Дро бац, рођ. 
1936, Ми ле на Јор гић, рођ. 
1936. 

РУМСКИ БИОСКОП
Ма ла дво ра на

19.00 и 21.00 ча са
24. 2. Тај на у њи хо вим очи ма
25.2  – 2.3. Пал ме у сне гу 

Ве ли ка дво ра на 
29.2. Са ва: Ма ли рат ник ве ли-
ког ср ца,  2Д у 16.00 са ти
Дед пул, 2Д у 18.00 са ти
Грим зби, 2Д у 20.00 са ти

У скло пу Основ не шко-
ле „Јо ван Јо ва но вић 
Змај“ у Јар ку, про шлог 

по не дељ ка, 22. фе бру а ра 
зва нич но је отво ре на ба лон 
са ла. Са лу је отво рио ми-
ни стар спор та и омла ди не 
Ва ња Удо ви чић у при су ству 
пред став ни ка Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца. 

За ову ин ве сти ци ју из 
град ског бу џе та из дво је но 
је пре ко 24 ми ли о на ди на ра, 
а гра до на чел ник Бра ни слав 
Не ди мо вић је ис та као да ће 
Град на ста ви ти да ула же у 
слич не про јек те. 

- Ба лон са ла у Ја р ку јед-
на је у ни зу ко ју смо ура ди-
ли у прет ход ном пе ри о ду. 
Слич не са ле има мо у Мар-
тин ци ма и Ку зми ну, а сле-
де ћа ме ста у ко ји ма пла ни-

ра мо из град њу ба лон са ле 
су Ма чван ска Ми тро ви ца и 
Чал ма. Тру ди мо се да рав-
но мер но ула же мо у сва ко 
се ло – ре као је Не ди мо вић. 

Ми ни стар омла ди не и 
спор та Ва ња Удо ви чић из-
ја вио је да се ула га њем у 
спорт ску ин фра струк ту ру 
ства ра ју здра ви ји усло ви за 
жи вот грађана, као и да му 
је же ља да што ви ше шко ла 
до би је фи скул тур не са ле. 

- Основ на шко ла „Јо ван 
Јо ва но вић Змај“ је са мо 
јед на од шко ла у Ср би ји ко-
је ни је има ла фи скул тур ну 
са лу. Ако же ли мо здра ви ју 
на ци ју и је дан ква ли те тан и 
пра ви лан раз вој нај мла ђих, 
мо ра мо обез бе ди ти све нео-
п ход не усло ве. Сма трам да 
за се ло у ко јем жи ви 2.000 

љу ди ба лон са ла зна чи мно-
го. Ова квом ин ве сти ци јом 
по ка зу је те да бри не те о сво-
јој за јед ни ци, о сво јим се ли-
ма и гра ђа ни ма – ис та као је 
Удо ви чић и до дао да му је 
дра го што је ова ин ве сти-
ци ја ре а ли зо ва на у крат ком 
вре мен ском пе ри о ду, као и 
да ће са ла до при не ти раз-
во ју ка ко школ ског та ко и 
ре кре а тив ног спор та.

Пред сед ник Скуп шти не 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
Ми лан Ко ва че вић из ја вио је 
да за ње га, као ме шта ни на 
Јар ка и бив шег уче ни ка се о-
ске шко ле, са ла пу но зна чи, 
као и да Град Срем ска Ми-
тро ви ца и на овакав начин 
во ди ра чу на о мла ди ма.  

С. Ста не тић
Фото: Ж. Петрас

МИ НИ СТАР ВА ЊА УДО ВИ ЧИЋ ОТВО РИО  БА ЛОН СА ЛУ У ЈАР КУ 

Ме сто за спорт ске
ак тив но сти

Министар Вања Удовичић са представницима локалне самоуправе

Часови физичког у новом простору
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У не де љу, 21. фе бру а ра у 
ха ли „Пин ки“ у Срем ској 
Ми тро ви ци, КМФ Де ус 

Ро ло пласт Мо шић бу квал но 
је „де мон ти рао“ Кал чу Ме мо-
рис из Ни ша, ре зул та том 10:1 
(4:0). Ово је био дер би 12. ко-
ла Пр ве фут сал ли ге Ср би је, 
а до те утак ми це Кал ча је др-
жа ла пр во ме сто на та бе ли, са 
пет бо до ва ви ше од Де у са, ко-
ји је био три ме ста ис под. 

Дер би у Срем ској Ми тро-
ви ци за вр шио је пр вим по ра-
зом ни шког ти ма ове се зо не, а 
де сет лоп ти у њи хо вој мре жи 
све до че о ве ли кој су пер и ор-
но сти Де у са, чи је су ам би ци је 
већ на ја вљи ва не као нај ви ше. 
Пр ви су срет из ме ђу Кал че и 
Де у са, ко ји је од и гран у Ни шу 
за вр шен је по бе дом до ма ћи на 
– 6:2. Ето, сад је на спек та ку-
ла ран на чин са вла да на еки па 
ко ја је до ове утак ми це има ла 
де вет по бе да и два ре ми ја и 
би ла је ди на не по ра же на.

Пред сед ник Де у са Са ша 
Бу га џи ја, ре као је да је ми тро-
вач ких 10:1 над Ни шли ја ма 
са мо увод у дру гу по лу се зо ну. 
Он је под се тио да их нај ве ћи 
иза зов тек че ка у сле де ћем 
ко лу, ка да Де ус Ро ло пласт 
Мо шић го сту је Еко ном цу из 
Кра гу јев ца, ти му ко ји је по-
сле по ра за Кал че у Срем ској 
Ми тро ви ци, прак тич но глав ни 
пре тен дент на шам пи он ску 
по зи ци ју, а ко ји у тре нут ку ка-
да овај број М Но ви на од ла-
зи у штам пу, има бод ви ше и 
утак ми цу ма ње у од но су на 
Де ус.

- Ја се ни сам на дао ова-
ко убе дљи вој по бе ди, јер је 
Кал ча је ди на еки па ко ја нас 

је по бе ди ла у пр вом де лу пр-
вен ства. До шло је вре ме за 
на пла ту ду го ва. Ина че, еки па 
је ком пакт на и има мо сјај ну 
ат мос фе ру. Од и гра ли смо без 
два игра ча ко ја ће на сту пи ти 
у сле де ћој утак ми ци про тив 
Еко ном ца. Иде мо у Кра гу је-
вац да се над ме ће мо са ак ту-
ел ним шам пи о ном и да про ба-
мо да ис так не мо кан ди да ту ру 
за пр во ме сто. Ово је пра зник 
фут са ла, за и ста, ми тро вач ка 
пу бли ка има ла је при ли ку да 
ви ди пет ре пре зен та ти ва ца 
ко ји су на сту пи ли на ово го-
ди шњем Пр вен ству Евро пе у 
фут са лу. До ми ни ра ли смо у 
свим сег мен ти ма игре, тре нер 
Ма јес је зна лач ки по ста вио 
еки пу, а игра чи су оправ да ли 
сва оче ки ва ња. Тре ба им че-
сти та ти на по жр тво ва но сти и 
све му оно ме што су при ка за-
ли у овој утак ми ци – ре као је 
Са ша Бу га џи ја.

Да под се ти мо, Де ус је у пр-
вом де лу се зо не, у дру гом ко-
лу, на до ма ћем те ре ну са вла-
дао фа во ри зо ва ни Еко но мац 

ре зул та том 8:4. Ка ко је Де ус 
еки па ко јој је ово пр ва се зо на 
у дру штву пр во ли га ша, жреб 
јој ни је био на кло њен, па је 
„од лу чио“ да им пр ва два ко-
ла бу ду и нај те жа. Али, исто 
та ко, по сле та два ко ла у дру-
гој по лу се зо ни, не ке ства ри 
би мо гле да из гле да ју ја сни-
је. Тре нер Де у са Де јан Ма јес 
ка же да Ми тров ча не нај те жи 
меч тек оче ку је у Кра гу јев цу. 
Ре као је да ни је оче ки вао ово-
ли ко убе дљи ву по бе ду, а на 
тре ну так се освр нуо и на су-
ђе ње.

- На ја вљи ва ли смо по бе ду, 
али ни смо оче ки ва ли ово ли-
ко ве ли ку раз ли ку, већ не ки 
„при стој ни ји ре зул тат“. Ни сам 
се на дао да ће Кал ча пру жи-
ти ова ко слаб от пор, али би-
ло ка ко би ло, до ка за ли смо 
да смо у овом мо мен ту мно го 
озбиљ ни ја и ква ли тет ни ја еки-
па. До шли смо у си ту а ци ју да 
нам се вр ло бр зо на до ма ћем 
те ре ну сви ра пет фа у ло ва, а 
три очи глед на фа у ла игра ча 
про тив нич ке еки пе ни су до су-

ђе на. Та ко не што ни је се де-
си ло сад пр ви пут. Су ди ја са 
овог ме ча нам је већ на пра-
вио про блем, а ја раз у мем да 
се гре шка пот кра де, али ово 
ни је слу чај но. За сле де ће ко-
ло, шта ре ћи, Еко но мац је у 
овом мо мен ту нај спрем ни ја 
еки па, по зна је мо се и не иде-
мо та мо са бе лом за ста вом. 
Сма тра мо да је све у на шим 
ру ка ма и на ста вља мо да се 
бо ри мо за пр ва ка др жа ве – 
ка же Де јан Ма јес. 

Хет трик за Де ус по сти гао 
је Жи ва но вић, по два го ла су 
да ли То мић и Сан трач, а по 
је дан гол Но ва ко вић, Си мић и 
По по вић Д.

Тре ба на гла си ти да је 
гол ман Де у са Алек са 
Ан то нић бра ву ро зно чу-

вао мре жу и ре ша вао нај о па-
сни је си ту а ци је у сво ју ко рист. 
Он је од бра нио два пе на ла, а 
ви ше пу та је „из ва дио“ лоп ту 
ко ју су већ сви при сут ни „ви-
де ли“ у мре жи. 

При сут них око 800 гле да-
ла ца, мо гло је да се уве ри у 
то да се за пра во не зна да ли 
Де ус игра бо ље у на па ду или 
у од бра ни. 

Ова ко опа сна еки па као 
што је Де ус Ро ло пласт Мо шић 
мо гла би и да осво ји шам пи о-
нат и на тај на чин се пла си ра 
у Ли гу шам пи о на, али мо ра ју 
да се са вла да ју нај пре Еко но-
мац, а за тим Сме де ре во. Ова 
че ти ри ти ма (Де ус, Еко но мац, 
Кал ча, Сме де ре во), за пра-
во су за кла су из над оста лих 
еки па Пр ве ли ге Ср би је у фут-
са лу. 

Алек сан дар Ћо сић
Фо то: Жељ ко Пе трас

ФУТ САЛ

Де ус се по и грао са Кал чом – 10:1

По бе да Де у са пред до ма ћом пу бли ком

Пред сед ник клу ба
Са ша Бу га џи ја

Тре нер Деуса
Де јан Ма јес
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У су бо ту, 20. фе бру а ра у 
но вој атлет ској дво ра-
ни у Бе о гра ду одр жа но 

је атлет ско Пр вен ство Ср би је 
за мла ђе пи о ни ре. Чла но ви АК 
„Срем“ осво ји ли су три ме да ље, 
по јед ну злат ну, сре бр ну и брон-
за ну. 

Нај у спе шни ја је би ла Ања 
Ла јић, осво јив ши зла то у ди сци-
пли ни скок у даљ из зо не од-
ско ка ре зул та том 5,19 ме та ра. 
Ко ли ко је вре дан овај ре зул тат 
до вољ но го во ри по да так да је 
нај бо љи де чак у овој кон ку рен-
ци ји ско чио 4,99 ме та ра. Са чак 
че ти ри ско ка пре ко пет ме та ра, 
Ања ни јед ног мо мен та ни је до-
зво ли ла да се ње на по бе да до-
ве де у пи та ње. 

На та ли ја Кр стић је у ди сци-
пли ни ба ца ње ку гле од 2 ки ло-
гра ма осво ји ла сре бр ну ме да-
љу, ба цив ши спра ву на да љи ну 
од 9,82 ме тра, а на 600 ме та ра 

брон за на је би ла Са ра Бер ток. 
Она је ту дис тан цу пре тр ча ла 
у вре ме ну но вог лич ног ре кор-
да 1:48,31 и то у дру гој, сла би јој 
гру пи, без по мо ћи кон ку рен ци је, 

са ма у тр ци са што пе ри цом. 
Од лич но че твр то ме сто у ди-

сци пли ни на 60 ме та ра осво јио 
је Вук Ма рин ко вић ре зул та том 
8,79 се кун ди, тр че ћи про тив де-

ча ка ко ји су две го ди не ста ри ји 
од ње га. 

Вук Шу ман је био осми у тр-
ци на 60 ме та ра, на 300 ме та-
ра Иво на Ла јић је би ла 15. од 
31 уче сни ка ре зул та том 50,95 
се кун ди. Ва ња По по вић је по-
пра ви ла лич ни ре корд у ско ку 
у даљ и он са да из но си 4,07 
ме та ра, Ни ко ли на Шу ман је у 
кон ку рен ци ји мла ђих ју ни ор ки 
тр ча ла 400 ме та ра и осво ји ла 
сед мо ме сто, док је Мир ко Ма-
у на био ше сти у тр ци мла ђих 
ју ни о ра на 1.500 ме та ра ре зул-
та том 4:34,70. 

У не де љу, дан по сле, одр жа-
но је Пр вен ство Ср би је у дво-
ра ни за се ни о ре. Ре зул тат чла-
но ва АК „Срем“ су два че твр та 
ме ста и то Ми ло ша Ми тро вић у 
ско ку у вис (1,93 ме тра) и Са ње 
Ве се ли но вић у ско ку са мот ком 
(2,50 ме та ра). 

Д. М.

АТЛЕ ТИ КА

Ве ли ки успех Сре мо вих пи о ни ра

Са ра Бер ток и Ања Ла јић са тре не ром Бо ја ном Ко мле ни ћем

Од бој ка ши це пе ћи нач ког 
клу ба „Мла дост 07“ пре-
тр пе ле су про те клог ви-

кен да по раз на го сто ва њу у Вој-
ци про тив до ма ћег ОК „Сре мац“ 
ре зул та том 3:1, у ше стом ко лу 
Дру ге вој во ђан ске ли ге за се ни-
ор ке. И по ред по ра за, пе ћи нач-
ке од бој ка ши це су и да ље пр ве 
на та бе ли са бо дом пред но сти 
у од но су на дру го пла си ра ни ОК 
„Сре мац“ из Вој ке, а тре нер Пе-

ћин чан ки Бо јан Алек сов ка же 
да је због здрав стве них про бле-
ма „Мла дост 07“ на сту пи ла у 
не ком плет ном са ста ву.

- Би ли смо осла бље ни и бор-
бе на еки па „Срем ца“ је оства ри-
ла за слу же ну по бе ду. Оче ку јем 
да ће нам све игра чи це оздра-
ви ти и да ће мо већ у сле де ћем 
ко лу на сту пи ти у пу ном са ста ву 
– из ја вио је Алек сов.

Д. С.

ОД БОЈ КА

Пе ћин чан ке и да ље 
пр ве на та бе ли

Од бој ка ши це Мла до сти 

Про те клог ви кен да так ми ча ри Џу до клу ба „Сре мац“ из Јар ка 
на сту пи ли су на два так ми че ња. У су бо ту, 20. фе бру а ра Џу до 
клуб „Ју ни ор“ из Ка ћа био је тех нич ки ор га ни за тор по је ди нач ног 
Пр вен ства Вој во ди не за ка де те. У ка те го ри ји до 70 ки ло гра ма 
Ана ста си ја Алим пић за у зе ла је пр во ме сто, а Ма ри ја Ра ди во је-
вић тре ће ме сто у ка те го ри ји плус 70 ки ло гра ма.

У не де љу, 21. фе бру а ра Џу до клуб „Тех но лог“ из Срем ске 
Ми тро ви це ор га ни зо вао је тур нир за мла ђе уз ра сне ка те го ри је. 
Так ми ча ри „Срем ца“ осво ји ли су три ме да ље: Ан дреа Алим пић 
би ла је пр ва у кон ку рен ци ји мла ђих пи о нир ки, Урош Уро ше вић 
био је пр ви, а Не над Га јић дру ги у кон ку рен ци ји по ле та ра ца.

ЏУ ДО КЛУБ „СРЕ МАЦ“ ЈА РАК
Награде са два так ми че ња

У не де љу, 21. фе бру а ра 
так ми ча ри Ка ра те клу ба 
„Шид“ отво ри ли су но ву 

так ми чар ски се зо ну на сту пом 
на ме мо ри јал ном ка та ре тур ни-
ру у Сив цу. На так ми че њу је 
на сту пи ло 24 ка ра те клу ба и 

око 170 так ми ча ра из Ср би је. 
Од лич ја за КК „Шид“ осво ји ли 
су Лу ка Веј но вић (пр во ме сто 
ка те), Ми хај ло Да кић (пр во 
ме сто ка те) и Да ни је ла Вра го-
чан ски (дру го ме сто ка те).

М. С.

КА РА ТЕ ТУР НИР „СИ ВАЦ 2016“

Ме да ље за Ши ђа не

Ка ра ти сти из Ши да у Сив цу
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Ухап шен
због из ну де

У ефи ка сној ак ци ји при пад ни ка Ми ни-
стар ства уну тра шњих по сло ва ухап шен је 
И. Ш. (65), ко ји се те ре ти да је од oш тећеног 
зах те вао ис пла ту од 600.000 евра, до во де-
ћи га у за блу ду да се про тив ње га оче ку је 
по кре та ње кри вич ног по ступ ка за кри вич но 
де ло ко је оште ће ни ни је из вр шио. Осум-
њи че ни је ухап шен на ауто пу ту Ба тров ци 
- Бе о град на под руч ју Ру ме у бли зи ни 
мо те ла, у тре нут ку ка да је од оште ће ног 
при мио пр ву ра ту до го во ре ног нов ца, у 
из но су од 200.000 евра. По на ло гу над ле-
жног ту жи о ца, за И. Ш. је од ре ђе но за др-
жа ва ње до 48 ча со ва. Он ће уз кри вич ну 
при ја ву за кри вич но де ло из ну да би ти 
до ве ден на са слу ша ње у Ви ше јав но ту жи-
ла штво у Срем ској Ми тро ви ци. 

Ра све тље не кра ђе
Ефи ка сним опе ра тив ним ра дом при пад-

ни ка Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва у 
Срем ској Ми тро ви ци, са мо по ла са та 
на кон при ја ве по ли ци ји, ра све тље на је 
те шка кра ђа у ста ну јед ног гра ђа ни на. 

Сум ња се да је Ж. П. (30) из ста на 58-го ди-
шњег му шкар ца укра ла 5.000 евра и 
мо бил ни те ле фон. Нај ве ћи део нов ца и 
те ле фон су про на ђе ни и вра ће ни вла сни-
ку. Код осум њи че не је про на ђе но пет па ке-
ти ћа са пра хом сум њи вим на хе ро ин. По 
на ло гу над ле жног ту жи о ца, њој је од ре ђе-
но за др жа ва ње до 48 ча со ва, на кон че га 
ће, уз кри вич ну при ја ву би ти до ве де на на 
са слу ша ње у Основ но јав но ту жи ла штво у 
Срем ској Ми тро ви ци. 

***

Опе ра тив ним ра дом при пад ни ка Ми ни-
стар ства уну тра шњих по сло ва у Срем ској 
Ми тро ви ци про на ђе на су два мла ди ћа 
ста ро сти 19 и 21 го ди ну, ко ји се те ре те да 
су од де цем бра до фе бру а ра ове го ди не, 
по је ди нач но или у за јед ни ци, из вр ши ли 
ви ше кри вич них де ла кра ђа, те шких кра ђа 
и те шких кра ђа у по ку ша ју. Сум ња се да 
су на ули ци кра ли ауто мо би ле ко је су 
по сле во жње оста вља ли на дру гим кра је-
ви ма гра да. При ли ком про ва ле у ка фић, 
је дан од њих је украо ком пју тер ску опре-
му, мик се ту, днев ни па зар и пи ће. Дру ги 
се те ре ти да је пре срео ма ло лет ни ка и 
отео му мо бил ни, као и за ушу ња ва ње у 
две ку ће из ко јих је украо алат и ма ши ни-

цу за те то ви ра ње. Део укра де них пред ме-
та је про на ђен и вра ћен вла сни ци ма. 
Про тив њих би ће под не та кри вич на при ја-
ва над ле жном ту жи ла штву, у ре дов ном 
по ступ ку. 

На си ље
у по ро ди ци

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Пе ћин ци ма су под не ли кри вич ну 
при ја ву над ле жном ту жи ла штву про тив 
ста ри јег му шкар ца, због по сто ја ња осно ва 
сум ње да је из вр шио кри вич на де ла на си-
ље у по ро ди ци и не до зво ље но др жа ње 
оруж ја и екс пло зив них ма те ри ја. Он се 
те ре ти да је на кон сва ђе, фи зич ки на пао 
оца и на нео му те ле сне по вре де. У пре тре-
су ста на осум њи че ног по ли ци ја је про на-
шла пи штољ, оквир и мет ке у не ле гал ном 
по се ду. 

***

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Но вој Па зо ви су, по на ло гу над-
ле жног ту жи о ца, од ре ди ли за др жа ва ње 
до 48 ча со ва за В. Ј. (36), због сум ње да је 
у по ро дич ној ку ћи уда рио не вен ча ну 
су пру гу и на нео јој те ле сне по вре де. 
Осум њи че ни је у за кон ском ро ку, уз кри-
вич ну при ја ву за на си ље у по ро ди ци 
са слу шан у  Основ ном јав ном ту жи ла штву 
у Ста рој Па зо ви, на кон че га му је од ре ђен 
при твор до 30 да на. 

За пле њен ду ван
При ли ком пре тре са при ват не ку ће у око-

ли ни Ши да, при пад ни ци Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва у Срем ској Ми тро ви-
ци су за пле ни ли 62 ки ло гра ма ре за ног 
ду ва на, ди ги тал ну ва гу и 1600 ко ма да 
фил те ра за ду ван. Због по сто ја ња осно ва 
сум ње да је из вр шио кри вич на де ла не до-
зво ље на про из вод ња и не до зво љен про-
мет ак ци зним про из во ди ма, про тив вла-
сни ка ку ће би ће под не та кри вич на при ја ва 
над ле жном ту жи ла штву, у ре дов ном 
по ступ ку.

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Ру ма је опет у цр ној хро ни ци. На и ме, у по не-
де љак, 15. фе бру а ра, око 14 ча со ва, про на-
ђе но је, ка ко плу та на по вр ши ни Бор ко вач-

ког је зе ра, те ло ста ри је же не. 
Реч је о Мил ки Ћу ли брк, ста рој 59 го ди на ко ја је 

жи ве ла у Ули ци ЈНА 6, а за ко ју се прет по ста вља 
да је ку ћу на пу сти ла у но ћи из ме ђу не де ље (14. 
фе бру а ра) и по не дељ ка (15. фе бру а ра).

Мил ка је пр во жи ве ла са мај ком ко ја је умр ла 
пре че ти ри го ди не, а бри гу о њој пре у зе ла је тет ка.

Ка ко се са зна је од ком ши ја, чи ни ло се као да је 
не срећ на же на има ла не ких пси хич ких про бле ма. 

Ка ко је до шло до ове не сре ће и раз ло зи смр ти 
ће се зна ти по сле об дук ци је на Ин сти ту ту за суд-
ску ме ди ци ну у Но вом Са ду. Не зва нич но са зна је-
мо, да по ли ци ја ни је про на шла тра го ве на си ља на 
те лу.

Под се ти мо, по след ње ута па ње на Бор ко вач ком 
је зе ру се де си ло пре че ти ри го ди не ка да се уда-
вио че тр на е сто го ди шњи де чак Ми лан Сми ља нић.

БОР КО ВАЧ КО ЈЕ ЗЕ РО

Про на ђе на уто пље ни ца

Бор ко вач ко је зе ро у Ру ми
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Ђор ђе Мар ко вић Ко дер ро ђен је 
1806. го ди не у Сре му. Пре ма 
све до чан ству Ја ко ва Ињ га то ви-

ћа, ме сто Ко де ро вог ро ђе ња је Бин гу ла 
или Ви зић. „Ро дио се у Сре му у Ви зи ћу 
или у Бин гу ли, не мо гу до бро да се 
се тим, јер су оба се ла на ма ли пу шко мет 
раз да ле ко, па к’ то ме ма ле на, и Мар ко-
вић Ко дер при по ве дао ми је да је сва ки 
дан био у јед ном и у дру гом се лу, и био 
је свуд као код ку ће. Као што је имао 
до бар ху мор, при ме тио би кад год иро-
нич но да по сле ње го ве смр ти о ње му 
оти ма ће се Ви зић и Бин гу ла, чи ји је син, 
где се ро дио, као оно што се о ме сто 
ро ђе ња Оми ра се дам грч ких ва ро ши 
ди шпу та ло.“ Доц ни је се до ка зи ва ло да је 
Ко дер ро дом из Срем ске Митровицe, у 
ко јој је про вео де тињ ство и пр ве школ-
ске да не. 

О Ђор ђе вом на дим ку – Ко дер (швап-
ски об лик не мач ке ре чи ka ter, ма чак) 
Ја ша Иг ња то вић је при по ве дао на сле-
де ћи на чин „...поч не мо га га ња ти, за што 
се он зо ве Ко дер и ка ко се на то не ср ди. 
Ко дер се на сме ши, па раз ве де ка ко је 
мач ка пле ме ни та жи во ти ња, сло бо до ум-
на, не да се лан цем ве за ти као кер, и 
опет слу жи ти ил’ за дру гог се са мо му чи-
ти као ма га рац. Нео д ви сност је ка рак те-
ри сти ка мач ке; жи ви ти као мач ка, то је 
сло бод но жи ви ти. Ма с ка кве ви си не 
ба че на, на но ге пад не. Па и са ми де мо ни 
ре шпек ти ра ју мач ку; ђа во кад но ћу пу ту-
је, оно му ма чак ко чи ја ши, кат кад се и 
сам ђа во у њ уву че. Мно го шта има у 
све ту што се угле да на мач ку, и во је на 
шко ла у Ца ри гра ду зо ве се Мач ка. И то 
је исти на. Ко дер је ма чак или ко жо дер, у 
ста њу и ка сап ском ке ру ко жу оде ра ти; за 
жен ске мач ке име је Ма ца, што је бар 
код Ср ба свуд при је мље но. Он, угле дав 
се у мач ка, сам се Ко де ром на звао, и 
сва ког че сти тог чо ве ка ил’ деч ка за Ко де-
ра др жи, и ко ме он ка же Ко дер, то је 
ње гов чо век, шу ши то не ће ка за ти, као 
со ву ља га Ми нер ви, Ко де ру је ‘ко дер’ 
сим бол. Ко дер је овом при ли ком ту ма-
чио сво је ко дер ство“.

Ко дер је ро ђен у си ро ма шној тр го вач-
кој по ро ди ци. Иако је као нај ста ри ји син 
тре ба ло да пре у зме тр го вач ку стру ку, 
не за ин те ре со ван за ове по сло ве, а уз 
по моћ свог уја ка, у Се ге ди ну за вр ша ва 
гим на зи ју и фи ло зо фи ју, а по том у 
ма ђар ском гра ду Шо ро шпа та ку упи су је 
прав ну ака де ми ју. Го ди ну 1838. про во ди 
у Пе шти сту ди ра ју ћи пра ва и ме ди ци ну и 
слу ша ју ћи пре да ва ња из есте ти ке, 
астро но ми је и дру гих ди сци пли на. 

Ко дер је имао из у зет ну скло ност ка 
је зи ци ма. Од лич но је го во рио ма ђар ски, 
не мач ки, фран цу ски, ен гле ски, ита ли јан-
ски, тур ски, пер сиј ски, јер мен ски. Учио је 

ста ро грч ки, ла тин ски, па и сан скрит... 
Ка ко ве ли Иг ња то вић, ка да би не ко Ко де-
ра упи тао за што то ли ко учи, „на то би 
од го во рио да је же дан за на у ком, да је 
рад це лог ве ка учи ти, па ма си ро мах 
остао“. 

По сле за вр ше них сту ди ја, Ко дер, 
чо век из у зет но не мир ног ду ха, же љан 
но вих зна ња, уме ња и ис ку ста ва, до бар 
део свог жи во та про во ди пу ту ју ћи. Чи та-
ву Евро пу је про пу то вао, а ка сни је се 
устре мио ка Ази ји и Афри ци. Овај свет-
ски пут ник, зна ча јан део свог жи во та 
по све тио је и књи жев но сти. Пре ма све-
до че њу Иња то ви ће вом, „кла сич ну књи-
жев ност осо би то је шту ди рао. Ваљ да 
ни је би ло штам па ног кла си ка грч ког ког’ 
ни је чи тао, не са мо чи тао, већ и ци та те 
на па мет из ве сти мо гао. Ксе но фон, Ту ки-
дит, сви ре дом. Оми ро ву Или ја ду го то во 
је на па мет знао, и ђа ци ма ко ји су хте ли 
ту ма чио је. Од срп ских књи жев ни ка нај-
већ ма је ува жа вао До си те ја и Си му 
Са рај ли ју. Са рај ли ју је др жао за нај ве ћег 
срп ског пе сни ка, што се ду бљи не ти че 
срав ња вао га је у мно го ме са Шек спи-
ром, ког’ је кроз и уна крст про чи тао и 
схва ћао“.

Ко дер се узи ма као је дан од “нај не о-
бич ни јих ства ра ла ца из епо хе пред ро-
ман ти зма и ро ман ти зма”. Био је ве о ма 
склон екс пе ри мен ти са њу сти лом и је зи-
ком, те је ње го во ства ра ла штво че сто 
на и ла зи ло на не ра зу ме ва ње. Пр ву 
пе сму под на зи вом Сан гр ли це об ја вио 
је 1843. го ди не а, спев Ро мо ран ка об ја-
вио је 1863. го ди не. Го ди не 1979. све-
тлост да на је по пр ви пут угле да ла Ко де-
ро ва ли те рар на за о став шти на, ко ју са чи-
ња ва ју спе во ви: Сан ма те ре срп ске, 
Де ве си ље, Ми то ло ги је и Иско ни.

Наш срем ски књи жев ник, ра дио је и 
прав нич ке по сло ве при оп шти ни у Се ге-
ди ну и Но вом Са ду, др жао је ча со ве из 
на црт не ге о ме три је и стра них је зи ка, а 
био је и ту мач у стра ним по слан стви ма. 
По ред књи жев но сти, ве ли ка Ко де ро ва 
љу бав би ла је ма че ва ње. Од 1837. пре-
да је ма че ва ње у Се ге ди ну, а го ди не 
1955. отва ра шко лу ма че ва ња у Те ми-
шва ру, пред ви ђе ну са мо за офи ци ре. 
Као учи тељ ма че ва ња од 1858. до 1860. 
ра дио је у бе о град ској Ар ти ље риј ској 
шко ли, да на шњој Вој ној ака де ми ји. Ја ша 
Иг ња то вић је у сво јим Ме мо а ри ма опи-
сао ка кав је пе да гог Ко дер био. „Ко дер је 
био мр шав, ал’ су му ми ши це би ле 
до бро раз ви је не и кад сам га та ко у гла-
ди ја тор ској фор ми ви дио, до шло ми је 
кан да сам у ка квом гим на стич ном цир ку-
су, и да ћу ви ди ти ка кве про дук ци је. Уче-
ник од 19 — 20 го ди на стар, на гла ви му 
фес, ка пут пла ве тан, здра во окру гло 
ли це, пр сат, ја ког са ста ва. По сле обич-

КО ЈЕ БИО ЂОРЂЕ МАРКОВИЋ КОДЕР 

Мачак у чизмама
са пером и мачем

О Ђор ђе вом на дим ку 
– Ко дер (швап ски 

об лик не мач ке
ре чи ka ter, ма чак) 

Ја ша Иг ња то вић је 
при по ве дао на

сле де ћи на чин „...
поч не мо га га ња ти, 

за што се он зо ве Ко дер 
и ка ко се на то не ср ди. 
Ко дер се на сме ши, па 
раз ве де ка ко је мач ка 
пле ме ни та жи во ти ња, 
сло бо до ум на, не да се 
лан цем ве за ти као кер, 
и опет слу жи ти ил’ за 
дру гог се са мо му чи ти 

као ма га рац

Пише:
 Сне жа на 

Ту ца ко вић
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ног по здра ва да се вре ме не гу би, ски не 
ка пут и ба ци га на стра ну, та ко исто и 
фес, и на пр шњак, да је ко мот ни ји. Ко дер 
је дон де на зе мљу ба цио ма ску и са бљу, 
још му до не се из со бе ис под сто ла ба че-
не ко жне ру ка ви це за ве жбу, и та ко 
Ко дер уче ни ка упа ра ди ма ском, ру ка ви-
цом и са бљом. Ко дер је узео у ру ку је дан 
та нак пру тић, и та ко се ве жба за поч не. 
Ко дер је био же сто ке на ра ви, рад би уче-
ни ку од шти ха све да ули је, ал’ то не иде, 
и не стр пе љи вост ње го ва још већ ма га 
збу ни ла. Ко дер се де ре, па опет по пу сти, 
“ан гард, де га же, по так ту ми чи те”; сад 
опет не до па да се Ко де ру, не зна ша ком 
да обр ће, му ли не ти ра без да му се ла кат 
ма ло не са гиб не. Ко дер се про де ре: 
‘Иди те у ше вин да лак’, и на ста по чив ка. 
Кад се Ко дер раз љу тио, ни је стра шан 
из гле дао, ње го во сме шљи во око га из да-
ло, и од мах је сти шан, као кад се по сле 
гр мља ви не из ве дри. И уче ник по сле то га 
сме ши се на Ко де ро ву ви ку“.

От кри ва Иг ња то вић и по не што о Ко де-
ро вом дру штве ном и љу бав ном жи во ту. 
„Ко дер је имао до бар апе тит, мо гао је 
до ста је ла под не ти, прем да ова ка част 
код Ко де ра би ло је не што ван ред но; ина-
че је на дан јед ним је лом за до во љан 
био. Ви но ре дов но ни је пио, ал’ у дру-
штву ме ђу људ ма ко је је др жао за сво је 
при ја те ље по пу стио би и по пио и ко ју 
ча шу ви на, и то је већ би ла од ње го ве 
стра не ве ли ка кон це си ја; је лом се ни је 
дао мно го ну ди ти. Кад би се раш ће ре-
тао, увек би се ра до са жен ски ма ко шкао, 
а ове опет с њи ме. Ко дер ни је ни нај ма-

ње грам зи јо за жен ски ма, нит’ је био 
икад ика ко ве жен ске che va li er у сво ме 
ве ку, ал’ је во лео ипак с њи ма кон вер зи-
ра ти нег’ са му шки ма. Же ни ти се ни је му 
ни кад на па мет па ло, нит је у свом ве ку 
љу бав про во дио. Жен ске ни су се ни нај-
ма ње Ко де ра же ни ра ле, ћа ска ле су где-
ко је пред њим ма шта ал’ Ко дер све њих 
у ти кву са те ра (...) Кад сам Ко де ра као из 
ша ле за пи тао да ли он имао или има 
сим па ти је прем а ка квој, он по оби ча ју 
пре вр нуо је очи, на сме ши се, ујед но уда-
ри пр стом о врат, мо жеш му чи та ти да му 
ни је ста ло до Еви них кће ри. Ерос ни је га 
ни кад сво јим стре лом ‘уја зви јо’“. 

О Ко де ру се ка зи ва ло као о не кој 
вр сти „при род ног фи ло со фа“, „гим но со-
фи сте“ и „пра му дра ца“, ко га би „ста ри 
Је ли ни ура чу на ли у сво је му дра це да је 
жи вео у њи хо во до ба“. Ин те ре сант но је 
на по ме ну ти да је Ко дер био пр ви Ср бин 
ко ји је “био на раз ва ли на ма Тро је, где су 
се би ле оне слав не бит ке ахеј ских и тро-
јан ских ју на ка, и ко ји је он де за пи сао 
сво је име, ћи ри ли цом“. 

Док је ле жао на са мр ти у но во сад ској 
бол ни ци, не пре ста но је го во рио о ве ли-
чан стве ној Тро ји. Пре ми нуо је 1891. 
го ди не, и са хра њен је у бли зи ну Ја ко ва 
Иг ња то ви ћа, Ђор ђа Рај ко ви ћа и Ва се 
Ни ко ли ћа. Пре ма ре чи ма Ог ње но ви ће-
вим, Ко дер, син Сре ма, сво је по след ње 
да не про вео је „не по знат у бол ни ци, ту је 
пре ми нуо као по след њи си ро ма шак“. 
Са хра њен је „го ло глав, у про стој ко шу-
љи, без ика ква дру га оде ла и бо со ног“.

Он бе ше – срем ски књи жев ник!

Наш срем ски
књи жев ник, ра дио је 

и прав нич ке по сло ве 
при оп шти ни у

Се ге ди ну и Но вом 
Са ду, др жао је ча со ве 
из на црт не ге о ме три је 
и стра них је зи ка, а био 

је и ту мач у стра ним 
по слан стви ма. По ред 
књи жев но сти, ве ли ка 
Ко де ро ва љу бав би ла 
је ма че ва ње. Од 1837. 
пре да је ма че ва ње у 
Се ге ди ну, а го ди не 
1955. отва ра шко лу 

ма че ва ња у
Те ми шва ру,

пред ви ђе ну са мо
за офи ци ре
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ОВАН: Не ко из не на да 
ре ме ти ва ше по слов-
но – фи нан сиј ске пла-
но ве и иг но ри ше ва ше 

при мед бе. Ипак, не мој те до зво ли-
ти да не ко у ва ма под сти че ни ске 
стра сти. Нем раз ло га да ула зи те у 
ри вал ске од но се, а за тим да тр пи-
те ру жне по сле ди це. По сту пи те 
до сто јан стве но у су сре ту са 
во ље ном осо бом, ре ал но од ме-
ри те сво је мо гућ но сти. По ка жи те 
да има те до вољ но сти ла и до бре 
на ме ре.

БИК: Уко ли ко сте 
до вољ но сна ла жљи-
ви или бр зи у по слов-
ној ак ци ји, оче ку је вас 

успех на раз ли чи тим стра на ма. 
По ка жи те сво јој око ли ни да по се-
ду је те раз ли чи те спо соб но сти 
ко је га ран ту ју за јед нич ки успех. 
При вла чи вас но ва емо тив на 
игра, упо тре би те свој шарм и дис-
крет но од го во ри те на не чи ји по зив 
или на љу бав ну по ру ку. При ја ће 
вам но ви су срет. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Де лу је те 
са мо у ве ре но и ра чу-
на те на ис кре ну по др-
шку бли ских са рад ни-

ка. Уме те да ор га ни зу је те за јед-
нич ку ак ци ју или да на пра ви те 
пра вил ну рас по де лу по слов них 
уло га и ин те ре са. Оче ку је вас 
успех у роб но – нов ча ним раз ме-
на ма. До па да вам се оно што је 
не до сти жно или осо ба до ко је не 
до пи ре ваш глас. Из бе га вај те 
бр зо пле тост. 

РАК: По не кад тре ба 
упо тре би ти раз ли чи те 
ме ре пре до стро жно-
сти. До вољ но сте 

ра зум ни да за шти ти те сво је ин те-
ре се у кри тич ним си ту а ци ја ма. 
Ри зик пре пу сти те дру ги ма и из бе-
га вај те сум њи ве по слов но – 
фи нан сиј ске по ну де. Ис кре не 
емо ци је увек де лу ју ле ко ви то, 
за др жи те сво ју па жњу на во ље ној 
осо би. Ужи вај те у за јед нич кој сре-
ћи ко ја вас пра ти. 

ЛАВ: Уко ли ко вас 
не ко на го ва ра на 
по слов но – фи нан сиј-
ски иза зов или на 

за јед нич ку аван ту ру, до бро раз-
ми сли те о мо гу ћим по сле ди ца ма. 
Не ко мо же да раз от кри је ва ше 
тај не на ме ре, сто га не бу ди те 
на ив ни или бр зо пле ти. У љу бав-
ним оче ки ва њи ма, као да стал но 
иде те у ко рак ис пред свог парт не-
ра. Ва ша не стр пљи вост де лу је 
збу њу ју ће на во ље ну осо бу.  

ДЕ ВИ ЦА: Обра ти те 
па жњу на раз ли чи те 
ин фор ма ци је ко је 
има ју прак тич но зна-

че ње, ка ко би сте у пот пу но сти 
оства ри ли сво је на ме ре. По не кад 
тре ба де ло ва ти до вољ но бр зо и 
без су ви шног так ти зи ра ња. Не ма 
раз ло га за на ме тљи вост пред 
бли ском осо бом. Ужи вај те у ства-
ри ма ко је од го ва ра ју за јед нич ком 
афи ни те ту и уку су. Осло ни те се 
на сво ју ин ту и ци ју и осе ћа ња. 

ВА ГА: Ако же ли те да 
оства ри те сво је 
по слов не ци ље ве 
по треб на вам је не чи ја 

по др шка или по сре до ва ње. При-
ку пи те све нео п ход не ин фор ма-
ци је о до брим по слов ним при ли-
ка ма. Раз ми сли те на ко ји на чин 
тре ба да ани ми ра те јед ну осо бу. 
Из бе га вај те ри вал ство или так ми-
чар ске уло ге у од но су са парт не-
ром. Обра ти те па жњу на уред ни ји 
на чин жи во та. 

ШКОР ПИ ЈА: Ја сно 
вам је да све има свој 
век тра ја ња, али упор-
но ин си сти ра те на 

ства ри ма ко је су пре ва зи ђе не. У 
су сре ту са са рад ни ци ма уза луд но 
по ку ша ва те да про ме ни те не чи је 
ми шље ње и по на ша ње. При хва ти-
те по зи ци ју у ко јој се на ла зи те. 
Парт не ро во не ра зу ме ва ње на вас 
де лу је обес хра бру ју ће, ре а гу је те 
осе тљи ви је не го обич но. Улеп шај те 
сво је рас по ло же ње на не ки од 
на чи на ко ји су вам лак ше до ступ ни. 

СТРЕ ЛАЦ: Не ко вам 
ја сно да је до зна ња, 
да све има сво ју це ну. 
По тру ди те се да пра-

вил но за шти ти те по слов не ин те-
ре се и да са чу ва те сво ју по зи ци ју 
у кру гу са рад ни ка. Лош ди ја лог 
при хва ти те као но ву лек ци ју о 
по слов ним од но си ма. При ја вам 
не чи је ин тим но дру штво и по тре-
ба да вам искре но уго ди. 

ЈА РАЦ: Има те ам би-
ци о зне пла но ве и 
по тре бу да оcтварите 
за па же ну уло гу, ме ђу-

тим ваш успех за ви си од не чи јег 
ути ца ја. Не ма по тре бе да се по на-
ша те пре ви ше на ме тљи во и зах-
тев но у дру штву са рад ни ка. У 
емо тив ном сми слу, бо ље је да 
при хва ти те по зна ту си ту а ци ју. 
Ула зак у не ку за бра ње ну зо ну или 
из не над ну по тре бу за љу бав ном 
аван ту ром мо же да вас раз о ча ра 
на нео че ки ва ни на чин. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Оче ку ју 
вас ин те ре сант ни 
су сре ти, обра ти те 
па жњу на свој стил 
из ра жа ва ња или на 

ути сак ко ји оста вља те у дру штву 
са рад ни ка. Учи ни те све што је 
по треб но, да спо ји те при јат не 
си ту а ци је са ко ри сним ци ље ви ма 
у раз ли чи тим прав ци ма. Све је 
мо гу ће ка да има те до бру во љу. 
Парт нер по ка зу је по себ но ин те ре-
со ва ње за ва ше иде је, на ста ви те 
са про ве ре ном так ти ком. 

РИ БЕ: Оче ку ју вас 
из не над не ком пли ка-
ци је у су сре ту са 
са рад ни ци ма, али то 

не тре ба да ути че на ва шу кон-
цен тра ци ју и до бру во љу. Са чу-
вај те при себ ност ду ха и пре у зми-
те ини ци ја ти ву у пре суд ном 
мо мен ту. Усме ри те сво је ми сли у 
по зи тив ном прав цу. Ва жно је да 
осе ти те емо тив но за до вољ ство и 
по пли ну у дру штву бли ске осо бе. 
Увек све мо же да се при ла го ди 
за јед нич ким ин те ре си ма. 

VREMEPLOV
24. фе бру ар

1946. Ху ан До мин го Пе рон, 
иза бран је за пред сед ни ка 
Ар ген ти не. У ра ду му је мно го 
по ма га ла су пру га Еви та. Го ди-
не 1955. одво јио је цр кву од 
др жа ве, што је иза зва ло огор-
чен от пор ка то лич ке цр кве и 
до ве ло до по бу не ко ја је угу ше-
на. Но ва по бу на, исте го ди не, 
до ве ла је до ње го вог па да, а 
власт је пре у зе ла вој на хун та. 

25. фе бру ар
1815. Уби јен је срп ски вој во да 
Ста но је Ста ма то вић, по знат 
као Ста но је Гла ваш, је дан од 
чел ни ка Пр вог срп ског устан ка, 
хај дук и бо рац про тив Ту ра ка. 
Уби ство је по сле про па сти 
Ха џи-Про да но ве бу не на ре дио 
Су леј ман-па ша. 

26. фе бру ар
1917. У оку пи ра ној Ср би ји у 
Пр вом свет ском ра ту по чео је 
То плич ки уста нак про тив бу гар-
ских и аустро у гар ских тру па. 
Оку па то ри су уз вра ти ли су ро-
вим ре пре са ли ја ма - по би је но 
је око 20.000 љу ди, а у То пли-
ци је уни ште но 55 се ла. 

27. фе бру ар
1557. Отво ре на је пр ва ру ска 
ам ба са да, у Лон до ну. 
1883. Оскар Ха мер стајн па тен-
ти рао је пр ву ма ши ну за уви ја-
ње ду ва на. 

28. фе бру ар
1842. Ро ђен је срп ски фи ло зоф 
и пи сац Ми лан Ку јун џић Абер-
дар, је дан од пр вих про фе со ра 
фи ло зо фи је на бе о град ској 
Ве ли кој шко ли, члан Срп ске 
кра љев ске ака де ми је, пред-
сед ник Скуп шти не и ми ни стар 
про све те. 
1916. У Пр вом свет ском ра ту 
за вр ше но је пре ба ци ва ње на 
Крф глав ни не од око 140.000 
срп ских вој ни ка.

29. фе бру ар
1960. У сна жном зе мљо тре су 
ко ји је по го дио ма ро кан ски 
град Ага дир по ги ну ло је око 
12.000 љу ди, а град је го то во 
пот пу но сру шен.
1992. У Бо сни и Хер це го ви ни је 
одр жан ре фе рен дум на ко јем 
се ве ћи на ста нов ни штва из ја-
сни ла за не за ви сну др жа ву, 
што је зна чи ло одва ја ње од 
та да шње СФР Ју го сла ви је. 
Бо сан ски Ср би су бој ко то ва ли 
овај ре фе рен дум, а на пе тост у 
ко јој је одр жан кул ми ни ра ла је 
ка да је ис пред цр кве у цен тру 
Са ра је ва уби јен Ср бин Ни ко ла 
Гар до вић на свад би сво га 
си на. 

1. март
1872. Је ло у сто ун је по стао 
пр ви свет ски на ци о нал ни парк. 
Је ло у сто ун је при род ни бо та-
нич ки и зо о ло шки врт у САД, 
нај ве ћим де лом у др жа ви Ва јо-
минг, по вр ши не 8.963 ки ло ме-
та ра ква драт них, у ко јем је 
за бра њен сва ки лов и оште ће-
ње при ро де. 

HOROSKOP

Сре да, 24. (11) фе бру ар 
Св. све ште но муч. Вла си је; Св. 
му че ник Ђор ђе Кра то вац

Че твр так, 25. (12) фе бру ар 
Све ти Ме лен ти је Ан ти о хиј ски

Пе так, 26. (13) фе бру ар 
Пре по доб ни Си ме он Ми ро то чи-
ви 

Су бо та, 27. (14) фе бру ар 
Пре по доб ни Ав ксен ти је; Све ти 
Ки ри ло Сло вен ски

Не де ља, 28. (15) фе бру ар 
Све ти апо стол Они сим; Пре по-
доб ни Јев се ви је Пу сти њак 

По не де љак, 29. (16) фе бру ар 
Све ти му че ни ци Пам фил, Пор-
фи ри је и дри ги 

Уто рак, 1. март (17. фе бру ар) 
Све ти ве ли ко му че ник Те о дор 
Ти рон

Crkveni
kalendar

• Во зим као гром! Сва ки 
дан уда рим у др во!
• Ни кад те не ћу за бо ра
ви ти, са мо иди. 
• Не мој ни шта си лом. 
Узми ве ћи че кић!

Гу ме не
бом бо не

Са стој ци: 500 мл во де, 20 г 
же ла ти на, аро ма по же љи, 
је сти ва бо ја по же љи, 1 ка ши ка 
ме да.

При пре ма: По ме шај те во ду 
и же ла тин на сред њој тем пе ра-
ту ри и ме шај те док се же ла тин 
не ис то пи и до би је те јед но лич-
ну сме су. Ски ни те са ва тре, 
до дај те не ко ли ко ка пи аро ме и 
бо је, за тим ка ши ку ме да, про-
ме шај те, па оста ви те да се хла-
ди око по ла са та. Из лиј те у 
ка лу пе и оста ви те у фри жи де ру 
на 2 са та, а за тим пре ба ци те у 
за мр зи вач да од сто ји око 30 
ми ну та. Си пај те их у чи ни ју, 
оста ви те ма ло на соб ној тем пе-
ра ту ри. 


