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Зашто је Вучић одлучио да у победоносни 
предизборни марш за напредњачку Србију 
крене баш из Сремске Митровице и какве то има 
везе са тиме да ли ће градоначелник Бранислав 
Недимовић бити нови републички министар или 
покрајински премијер после 24. априла 2016.  

Predizborni pohod

У недељу 6. марта, на главном градском тргу у 
Сремској Митровици, испред Српског дома, 
одржан је велики митинг Српске напредне странке, 

којим је озваничен победоносни почетак предизборног 
марша за још један мандат напредњачке Србије. Ово 
је први предизборни митинг српских напредњака, којим 
се означава почетак трке за републичке, покрајинске 
и локалне изборе. То што креће из Војводине, а не из 
шире Србије, показује колико је Александру Вучићу 
и камарадима посебно стало до промене власти на 
нивоу Покрајине. Мада, од присутних политичара из 
Војводине, нико други сем митровачког градоначелника 
Бранислава Недимовића није добио ту част да 
се обрати грађанима са централне бине. Добро, 
градоначелник је домаћин и он би се свакако, и у некој 
другој варијанти нашао у овој причи, али извесно је да 
се од војвођанских кадрова нико други није нашао међу 
говорницима.  

Нисам склон испразним теоријама млаћења празне 
сламе, али сценографија са овог митинга уклапа се 
у прошлогодишњу причу о могућим новим лицима на 
српској политичкој сцени, након избора.

Какве то има везе са тиме да ли ће градоначелник 
Бранислав Недимовић бити нови републички министар 
или покрајински премијер после 24. априла 2016. – 
просудите сами.

Није једном спиновано у медијима да како 
би Бранислав Недимовић као кадар СНС био 
највероватније виђен за првог човека Покрајине, 
након смене Бојана Пајтића. Судећи по напредњачким 
баронима из Новог Сада, који су до појаве Бранислава 
Недимовића били типовани за новог председника 

војвођанске владе (Мировић, Кнежевић, Вучевић), 
митровачки градоначелник нема разлога да има било 
какве комплексе. Али, ако се моја маленкост позове на 
Недимовићеву логику начина размишљања, која ми је 
по мом скромном мишљењу блиска, први човек Сремске 
Митровице не би имао респект према овој функцији, 
мада мислим да би му више лежала улога неког од 
министара у Вучићевој влади. Није моје да кадрујем у 
влади Александра Вучића, али судећи по образовању 
Бранислава Недимовића мислим да би му најбоље 
легло министарство за државну управу и локалну 
самоуправу. Које тренутно (сада већ технички) води 
Кори Удовички. Али, о том потом.

Како ће то све да испадне видећемо (опширнији 
извештај о овом митингу дајемо на унутрашњим 
странама), али има неке симболике у овоме. 

Наиме, политичко и лично пријатељство Александра 
Вучића и Бранислава Недимовића је фундирано 
у најгоре време по Сремску Митровицу у блиској 
прошлости. Било је то за време поплава у Србији у 
мају 2014. Тих драматичних дана Сава је претила да се 
излије и потопи некадашњи царски град. Данас Сава 
достиже ниво редовне одбране од поплаве. Стање није 
драматично, али и то је довољно да нас подсети на оно 
време.

У новом маршу за напредњачку Србију, Александар 
Вучић и Бранислав Недимовић су у истој колони. Има 
нечег доброг у томе, не само за напредњаке, него и за 
Митровицу. У истој колони са Вучићем, Недимовић се 
заувек решио разног олоша које му је наметао његов 
бивши пријатељ, Пајтићев функционер Ненад Лемајић, 
највећа политичка штеточина Сремске Митровице.   
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Датум одржавања локалних избора сада је познат: 
последњи дан уочи почетка Страсне Седмице. 
Челници СНС очекују да ће на изборима у локалу 

добити преко 50 одсто гласова. Тако су за М НОВИНЕ 
изјавили први људи СНС у сремским срединама. 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, 
јер то нису ни сада, као на републичком нивоу. 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 тренутно (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) 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.

Стање у Руми, где је Лемајић безуспешно покушао да 
мешетари преко свог послушника и „вечитог“ директора 
Апотеке Драгана Божића, није тако компликовано. 
Ситуација у Руми је, према речима Слађана Манчића, 
напредњачког председника општине, прилично под 
контролом и он сматра да ће СНС на локалним изборима 

само потврдити своју снагу. Мада је опозиција (нарочито 
ДС) овде прилично гласна, Манчић своју сигурност 
показује управо тиме што без икаквог респекта не 
избегава сусрете са покрајинском Пајтићевом 
администрацијом када по одређеним питањима долази у 
Руму. Напредњаци у Пећинцима и Старој Пазови дочекују 
изборе прилично сигурни у свој успех, док ће Горан Јешић 
имати прилику да провери у Инђији да ли је његово време 
тамо заувек прошло, или није.

Ириг јесте мали, али тамо би можда могло доћи до 
изненађења не у смислу ко ће однети победу на локалним 
изборима, већ ко ће се наћи на изборној листи. Према 
неким најавама могло би доћи и до формирања 
алтернативне групе  грађана, али званичници иришке 
општине из актуелне власти кажу да имају разлога да 
буду сигурни у себе.

Шидска општина би без сумње могла бити 
занимљива. Како је за М НОВИНЕ изјавио 
повереник СНС Пеђа Вуковић, он верује у 

убедљиву победу Вучићеве странке. Његовој тврдњи дају 
аргументе масовни прелети у СНС током прошле године, 
а један од најважнијих је свакако прелазак готово 
целокупног Општинског одбора ДСС, једног од најјачих у 
Србији у табор напредњака. Биће, међутим, занимљивија 
ситуација на опозиционим крилима. Посебно на десном 
крилу, где се налазе радикали. Они по неким проценама 
могу узети висок проценат гласова (најјача су 
организација СРС у Срему), али тешко је предвидети шта 
ће се десити ако српска влада буде морала да Воју 
Шешеља  „спакује“ у авион за Хаг, на изрицање пресуде? 
Непознаница је и остатак ДСС-а, за који се мислило да је 
„угасио“, али их је недавни долазак Санде Рашковић у 
Шид, како кажу, морално ојачао. Како ће се то завршити, 
рано је рећи.

Још је занимљивије опозиционо крило, окупљено око 
ДС и СДС. Средином недеље треба да буду завршени 
договори око заједничког наступа демократског блока у 
коме ће се осим ДС и СДС наћи ЛСВ, ЛДП и Зелени, 

Једино канда СПС иде сам, вероватно без ПУПС-а? У 
том случају, тешко за цензус...

ИЗВЕСТАН ПОГЛЕД

Борба за „друго место“ биће неизвесна
као и прелазак цензуса
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СЛУ ЧАЈ УЧИ ТЕ ЉА МАТЕ ЖАРКА ИЗ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ„СЛОБОДАН 

СМЕ њЕ НА ПРЕД СЕД НИ цА
Усвојен захтев за

Ако се по сту пак
не за вр ши у ро ку
од шест ме се ци,

тј. до сре ди не
апри ла ди рек тор ка 

шко ле ће би ти
у оба ве зи

да учи те ља
Ма те Жар ка

вра ти на по сао

Сан дра Ха џић, пред сед ни ца 
ди сци плин ске ко ми си је у 
по ступ ку ко ји се во ди про тив 

учи те ља Основ не шко ле „Сло бо дан 
Ба јић Па ја“ Ма те Жар ка сме ње на је. 
На ста вак ди сци плин ског по ступ ка 
за ка зан је за 14, 15. и 16. март, а 
по сту пак ће од са да во ди ти Љу би ца 
Жу нић, на став ни ца ли ков не кул ту ре. 

На и ме, зах тев за из у зе ће Жу ни ће-
ве прет ход ни це, Сан дре Ха џић ко ја 
је до са да во ди ла ди сци плин ски 

по сту пак под не ли су учи тељ Ма те 
Жар ко и ње го ва адво ка ти ца Зо ри ца 
Цун дра. 

Од ок то бра, од ка да је учи тељ 
су спен до ван, до да нас, већ је одр жа-
но ни ко ли ко рас пра ва ди сци плин ске 
ко ми си је. 

Ди рек то ри ца шко ле Ан ки ца Јев тић, 
из ја ви ла је да је Школ ски од бор иза-
брао Љу би цу Жу нић да на ста ви 
во ђе ње ди сци плин ског по сту па ка и 
до да је да се по сту пак не ће во ди ти 

ис по чет ка, не го да ће се про цес 
на ста ви ти. 

- У то ку до са да шњег во ђе ња 
по ступ ка ви ше пу та смо под но си ли 
зах тев за из у зе ће Сан дре Ха џић, из 
раз ло га сум ње у ње ну при стра сност. 
По след њи зах тев за из у зе ће под не ли 
смо 19. фе бру а ра из раз ло га што је 
Сан дра Ха џић из ја ви ла да у ди сци-
плин ском по ступ ку не од лу чу је она, 
не го да са мо тре ба да пот пи ше од лу-
ку. Ти ме је по вре ђе но основ но на че ло 

Учи тељ Ма те Жар ко Адво ка ти ца Зо ри ца цун дра

Основна школа „Слободан Бајић Паја“ у Сремској Митровици
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БАЈИЋ ПАЈА“: ДИ СцИ ПЛИН СКИ ПО СТУ ПАК И ДА ЉЕ У ТО КУ

ДИ СцИ ПЛИН СКЕ КО МИ СИ ЈЕ:
изузеће Сандре Хаџић 

управ ног по ступ ка, а то је на че ло 
са мо стал но сти у од лу чи ва њу. Ми смо 
то сма тра ли смет њом за да ље во ђе-
ње по ступ ка од стра не Сан дре Ха џић. 
Сма тра мо да до та да у по ступ ку ни су 
по што ва не од ред бе За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку, јер је она при ли-
ком во ђе ња ди сци плин ског по ступ ка 
до зво ља ва ла да све до ци, иако их је 
упо зо ри ла да су ду жни да све до че о 
све му оно ме о че му има ју са зна ња, 
ка жу да не ће да од го во ре на по ста-
вље на пи та ња, те да ће на иста, 
од го ва ра ти на су ду. Ти ме је за нас то 
би ло пре ју ди ци ра на ствар и уна пред 
до не та од лу ка  – ка же адво ка ти ца 
Цун дра. 

Она до да је да се ди сци плин ски 
по сту пак мо ра во ди ти по 
од ред ба ма За ко на о ди сци-

плин ском по ступ ку. 
- Сла жем се са тим што је ди рек тор 

шко ле ре кла да но во ли це ко је во ди 
по сту пак не мо ра да поч не ис по чет-
ка, ме ђу тим ако се по ђе од то га, да је 
у прет ход ној фа зи по ступ ка ра ђе но 
на на чин ка ко је ра ђе но, ја сма трам 
да се пред ли цем ко је ће са да во ди ти 
овај по сту пак од ре ђе ни до ка зи мо ра-
ју по но ви ти. Не мо же оста ти нео д го-
во ре но на пи та ња ко ја су по ста вље-
на, а тим је по вре ђе но пра во за по-
сле ног на ње го ву од бра ну. Ве ћи на 
све до ка ни је хте ла да од го во ри на 
пи та ња шта и ка ко се де си ло, не го су 
ре кли да оста ју при из ја ви ко ју су 
да ли. Ако би из ја ва ко ју су они да ли 
би ла ис кљу чи ви до каз на осно ву 
ко јег се до но си од лу ка, он да ни је 
по треб но ни во ђе ње ди сци плин ског 
по ступ ка, ни њи хо во са слу ша ња. 
Све до ци ко ји су да ли из ја ве су, у 
не ким бит ним ства ри ма би ли и кон-
тра дик тор ни, јер ни су мо гли да се 
уса гла се око то га да ли је оде љен ско 
ве ће би ло одр жа но или ни је – до да је 
Цун дра и ка же да се из Шко ле ни су 
кон сул то ва ли са њом око да ту ма 
на став ка ди сци плин ског по ступ ка, а 
ка ко уна пред има за ка за не оба ве зе 
ни је си гур на да ће мо ћи да при су-
ству је рас пра ви. На овај на чин учи те-
љу Ма те Жар ку ус кра ће но је пра во 
на од бра ну. 

Под се ти мо, ди рек то ри ца Основ не 
шко ле „Сло бо дан Ба јић Па ја“ Ан ки ца 
Јев тић су спен до ва ла је учи те ља 
Ма ту Жар ка у ок то бру про шле го ди-
не, због, ка ко је она на ве ла, сум ње да 
је учи нио по вре ду за бра не – пси хич-
ко на си ље ко је до во ди до тре нут ног 
или трај ног угро жа ва ња пси хич ког и 

емо ци о нал ног здра вља и до сто јан-
ства де те та и уче ни ка или за по сле-
ног. Јав ност је о ово ме оба ве ште на 
на кон са стан ка ко ји су 26. ок то бра 
про шле го ди не ор га ни зо ва ли ро ди те-
љи ђа ка Основ не шко ле „Сло бо дан 
Ба јић Па ја“, ко ји су за учи те ља има-
ли са мо ре чи хва ле. 

Ма те Жар ко је у не ко ли ко на вра та 
за на ше но ви не ре као да ра ди као 
про свет ни рад ник 31 го ди ну, и да 
ни ка да ни је ни јед но де те по вре дио. 
Он сма тра да је све ово хај ка на ње га 
од стра не ди рек то ра шко ле, као и да 
ово што му се де ша ва, ни је за слу жио. 

Са дру ге стра не Јев ти ће ва на по ми-
ње да је шко ла си стем где мо ра ју да 
се по шту ју пра ви ла по на ша ња. 

- По на ша ње учи те ља Ма те Жар ка 
је већ ду же вре ме про бле ма тич но, 
али је оно, на жа лост, то ле ри са но од 
стра не мо јих прет ход ни ка. Ма те има 
три лак ше, две те же ди сци плин ске 
по вре де и јед ну по вре ду за бра не. 
По вре да за бра не се од но си на пси-
хич ко мал тре ти ра ње за по сле них и 
овај ди сци плин ски пре кр шај је по ве-
зан са фе но ме ном на си ља. То због 
че га је про тив учи те ља Ма те Жар ка 
под не то ре ше ње о по кре та њу ди сци-
плин ског по ступ ка, не тра је од ју че и 
ве о ма ути че на ло ше од но се у ко лек-
ти ву. Мно ги су се бо ја ли да по тег ну 
ово пи та ње, јер им је пре ће но. Ја сам 
упо зна та са про бле ма ти ком и од го-
вор но твр дим да тра је го ди на ма. То 
знам јер сам 18 го ди на ов де ра ди ла 
по вре ме но. Да не го во рим о ње го вој 
већ сте че ној на ви ци да не одр жа ва 
ча со ве по рас по ре ду, да од ла зи са 
ча са пре вре ме на и дру ге ства ри. 
Ин ци дент ко ји се до го дио за вре ме 
Деч је не де ље (о че му смо већ пи са ли 
у М НО ВИ НА МА, п. а.), на кон ко јег је 
под не та ди сци плин ска ме ра, од но сно 
ре ше ње о су спен зи ји, са мо је кул ми-
на ци ја све га што се до га ђа ло ра ни је 
– твр ди за М но ви не Ан ки ца Јев тић. 

Ако се по сту пак не за вр ши у 
ро ку од шест ме се ци, он да пре-
ти опа сност да за ста ри во ђе ње 

ди сци плин ског по ступ ка и у том слу-
ча ју је оба ве за ди рек то ра шко ле да 
за по сле ног вра ти на по сао. Сва ка ко 
да би Ма те Жар ку ви ше од го ва ра ло 
да се по сту пак не за вр ши до 12. 
апри ла, ка да је и крај њи рок, јер би 
та да мо рао би ти вра ћен на по сао. 
Шко ли сва ка ко овај сце на рио не би 
од го ва рао, јер би мо ра ли да му 
ис пла те од ре ђе ну на док на ду. 

Са ња Ста не тић

Ди рек то ри ца шко ле Ан ки ца Јев тић

По на ша ње учи те ља 
Ма те Жар ка је
већ ду же вре ме

про бле ма тич но, али 
је оно, на жа лост, 

то ле ри са но од стра не 
мо јих прет ход ни ка. 

Ма те има три
лак ше, две те же 
ди сци плин ске
по вре де и јед ну 

по вре ду за бра не. 
По вре да за бра не се 
од но си на пси хич ко 

мал тре ти ра ње
за по сле них и овај 

ди сци плин ски
пре кр шај је по ве зан 

са фе но ме ном
на си ља, изјавила је 

недавно за М НОВИНЕ 
директорица школе 

Анкица Јевтић
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ЗА СЕ ДАО ЛО КАЛ НИ ПАР ЛА МЕНТ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ цИ 

Град по ма же па ро ве без де це

У ло кал ном 
бу џе ту за ову 

го ди ну је
пред ви ђе но
1,5 ми ли о на 

ди на ра за
су фи нан си ра ње 
тре ћег по ку ша ја 

ван те ле сне 
оплод ње за 

де сет па ро ва

Про шлог пет ка, 4. мар-
та одр жа на је сед ни-
ца Скуп шти не Гра да 

Срем ска Ми тро ви ца на 
ко јој су од бор ни ци јед но-
гла сно усво ји ли од лу ку о 
при зна ва њу пра ва на су фи-
нан си ра ње тро шко ва ван-
те ле сне оплод ње. Ка ко 
об ја шња ва на чел ник Град-
ске упра ве за со ци јал ну, 
здрав стве ну и за шти ту 
жи вот не сре ди не Жељ ко 
Но ва ко вић, Град Срем ска 
Ми тро ви ца овом од лу ком 
же ли да по мог не свим 
па ро ви ма ко ји не мо гу при-
род ним пу тем да се оства-
ре у уло зи ро ди те ља, а ко ји 
су већ два пу та ишли на 
ве штач ку оплод њу о тро-
шку др жа ве. Ова од лу ка је 
у скла ду са про гра мом раз-
во ја здрав стве не за шти те 
на те ри то ри ји Гра да.

- За ове на ме не је из 
град ског бу џе та опре де ље-
но 1,5 ми ли о на ди на ра за 
10 па ро ва, јер су фи нан си-
ра мо по сту пак ван те ле сне 
оплод ње са по 150.000 
ди на ра по па ру. Сва ка ко да 
нам је био циљ да по мог не-
мо па ро ви ма без де це и на 
тај на чин до при не се мо 
по ра сту на та ли те та – на во-
ди Но ва ко вић.

Пра во на су фи нан си ра-

ње ван те ле сне оплод ње 
мо же да оства ри пар ко ји 
има др жа вљан ство Ре пу-
бли ке Ср би је; има пре би ва-
ли ште на те ри то ри ји Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, нај ма-
ње го ди ну да на пре да на 
под но ше ња зах те ва; ис пу-
ња ва ме ди цин ске кри те ри-
ју ме про пи са не од стра не 
Ре пу блич ке струч не ко ми-
си је Ми ни стар ства здра-
вља за ле че ње по ступ ци ма 
би о ме ди цин ски пот по мог-
ну тог опло ђе ња (БМПО); 
ко ји је ис ко ри стио пра во на 
два по ку ша ја ко ји се фи нан-
си ра ју из сред ста ва оба ве-

зног здрав стве ног оси гу ра-
ња, уко ли ко је же на мла ђа 
од 40 го ди на; а ва жан услов 
је и да же на у мо мен ту под-
но ше ња зах те ва ни је на вр-
ши ла 45 го ди на жи во та. 
Пра во на су фи нан си ра ње 
ван те ле сне оплод ње мо же 
оства ри ти и пар ко ји има 
јед но де те, а не ма усло ва 
да при род ним пу тем до би је 
дру го де те, као и пар у 
ко јем му шка рац не ма де це 
или не ма жи ве де це, а жи ви 
у за јед ни ци са же ном ко ја 
има соп стве ну де цу. 

На сед ни ци је при хва ћен 
и до пу њен Про грам раз во ја 

здрав стве не за шти те за 
2015/2016. го ди ну, као и 
из ме ње на и до пу ње на 
од лу ка о пра ви ма гра ђа на у 
обла сти со ци јал не за шти-
те.

До не та је од лу ка о ор га-
ни за ци ји и функ ци о ни са њу 
ци вил не за шти те на те ри-
то ри ји Гра да, за шта су 
обез бе ђе на сред ства у 
град ском бу џе ту у из но су 
од 550.000 ди на ра. Усво је-
на је и до пу на про гра ма 
уре ђе ња, оту ђе ња и да ва-
ња у за куп гра ђе вин ског 
зе мљи шта у јав ној сво ји ни 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
за 2016. го ди ну. Из ме ње на 
је од лу ка о по ста вља њу и 
укла ња њу ма њих мон та-
жних, огла сних и дру гих 
обје ка та, као и до пу на про-
гра ма за по ста вља ње мон-

Шеф од бор нич ке гру пе „За 
бо љу Ми тро ви цу“ Алек сан дар 
Про да но вић за скуп штин ском 
го вор ни цом се освр нуо и на 
рад ло кал ног пар ла мен та 
то ком прет ход не че ти ри го ди-
не.

- Од бор ни ци вла да ју ће ко а-
ли ци је то ком прет ход не че ти ри 
го ди не би ли су ве о ма не за ин-
те ре со ва ни за рад град ског 
пар ла мен та. Ов де се от при ли-
ке 95 од сто вла да ју ће ве ћи не 
ни ка да ни је ја ви ло за реч, све 
вре ме су се де ли и ћу та ли. Да 

су се бар ја ви ли за реч и хва-
ли ли од лу ке ко је се до но се – 
под се ћа Про да но вић. 

Па сив на
власт

Шеф опо зи ци је
Алек сан дар Про да но вић

На чел ник
Жељ ко Но ва ко вић

За се да ње ло кал ног пар ла мен та у Срем ској Ми тро ви ци
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Од бор ни ци опо зи ци је Алек-
сан дар Про да но вић и Дра ган 
Ми ло ше вић су под се ти ли 
пред сед ни ка Скуп шти не 
Ми ла на Ко ва че ви ћа да ни су 
до би ли од го во ре на не ко ли ко 
од бор нич ких пи та ња.

- Пи там шта ће се де си ти са 
на шим од бор нич ким пи та њи-
ма на ко је ни смо до би ли од го-
во ре, а на ко је сте по По слов-
ни ку о ра ду Скуп шти не би ли у 
оба ве зи да од го во ри те. 
На ред не сед ни це, ко ли ко ја 
знам, у овом са зи ву не ће 
би ти, па ме за ни ма шта ће се 
де си ти с об зи ром на то да 
кр ши те По слов ник о ра ду 
Скуп шти не Гра да Срем ска 

Ми тро ви ца – пи та ју се Ми ло-
ше вић и Про да но вић.

Пред сед ник Скуп шти не 
Ми лан Ко ва че вић је де ман то-
вао тврд ње да је ова сед ни ца 
по след ња у овом са зи ву. 

- Ова скуп шти на се не рас-
пу шта и ми ће мо нај ве ро ват-
ни је има ти још ми ни мал но 
јед ну скуп шти ну због функ ци-
о ни са ња ло кал не са мо у пра-
ве. Ми ра ди мо све док се не 
фор ми ра не ка но ва скуп штин-
ска ве ћи на, не ка но ва град ска 
власт. Пред сто ји нам усва ја-
ње про гра ма ко ри шће ња 
др жав ног по љо при вред ног 
зе мљи шта – на во ди Ко ва че-
вић.

Опо зи ци ја упо зо ра ва 
на кр ше ње по слов ни ка

Од бор ник
Дра ган Ми ло ше вић

Пред сед ник Скуп шти не
Ми лан Ко ва че вић

та жних и дру гих обје ка та на 
јав ним по вр ши на ма за 
2016. го ди ну. Због по ве ћа-
ног бро ја зах те ва за ку па ца 
за про ду же ње ро ка за ку па 
ло ка ци је на јав ној по вр ши-
ни, пре све га ра ди очу ва ња 
по слов не и фи нан сиј ске 
ста бил но сти за ку па ца, рок 
за ку па је про ду жен са три 
на пет го ди на. 

Да то је зе ле но све тло на 
из ве шта је о ра ду Цен тра за 
со ци јал ни рад „Са ва“, Апо-
те ке Срем ска Ми тро ви ца, 
До ма здра вља, ЈКП То пли-
фи ка ци ја и ЈП Срем - гас за 
2015. го ди ну. Усво јен је и 
из ве штај о из вр ше њу про-
гра ма по сло ва ња ЈП Ди рек-
ци ја за из град њу Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца за 
2015. го ди ну, као и из ме на 
и до пу на фи нан сиј ског пла-
на Апо те ке Срем ска Ми тро-
ви ца за 2016. го ди ну. Апо-
те кар ска уста но ва до би ла 
је са гла сност Скуп шти не за 
по ди за ње крат ко роч ног 
кре ди та у из но су од 20 
ми ли о на ди на ра за одр жа-
ва ње те ку ће ли квид но сти, с 
об зи ром да је про шлу го ди-
ну по сло ва ла у гу бит ку. 
Срем – гас је у про шлој 

го ди ни оства рио не то до бит 
у из но су од 3.589.339,68 
ди на ра, од че га ће по ло ви-
на би ти упла ће на у бу џет 
Гра да, а дру га по ло ви на у 
ре зер ве пред у зе ћа. По зи-
тив но је по сло вао и ми тро-
вач ки Дом здра вља.

Од бор ни ци су до не ли и 
од лу ку о из ра ди Пла на 
де таљ не ре гу ла ци је из ме ђу 
ули ца Јо ван ке Га бо шац, 
Јо ви це Трај ко ви ћа и Сте ва-
на Срем ца у Срем ској 
Ми тро ви ци. При хва ћен је и 
за кљу чак о пре но су пра ва 
сво ји не на не по крет но сти 
из при ват не сво ји не вла-
сни ка Ра до ји чић Ми ло са ва 
из Срем ске Ми тро ви це у 
јав ну сво ји ну Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца без на кна-
де. 

На за се да њу ло кал ног 
пар ла мен та име но ва на је и 
Стам бе на ко ми си ја Скуп-
шти не Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, чи ји је пред-
сед ник Де јан Уме тић, ње гов 
за ме ник је Ми лан Ла ке тић, 
а чла но ви ко ми си је су Дра-
ги ца Ге мо вић, Ве ра Ми лак, 
Ни ко ла Бу до шан, Дра жен 
Да мја но вић, Бог дан Вла јић.

Би ља на Се ла ко вић

У Гра цу је по чет ком 
мар та одр жан тро-
днев ни сим по зи јум 

под по кро ви тељ ством Свет-
ске Бан ке и Аустриј ског 
фе де рал ног ми ни стар ства 
фи нан си ја, ко ји се од но сио 
на са мо про це ну оп штин ских 
фи нан си ја. Уче ство ва ли су 
пред став ни ци ло кал них 
са мо у пра ва из зе ма ља ју го-
и сточ не Евро пе. Де ла га ци ју 
из Ср би је су чи ни ли пред-
став ни ци гра до ва Пан че во, 
Су бо ти ца, Ниш, Ша бац, 
Срем ска Ми тро ви ца и 
Оп шти на Ру ма.

Овај сим по зи јум је одр жан 
у окви ру про гра ма у ко ји се 
укљу чи ла и рум ска оп шти на 
под на зи вом „Ур ба но парт-
нер ство“ а во ди ли су га гра-
до на чел ни ци Окла хо ме и 
Гра ца. 

Пред сед ник рум ске 
оп шти не Сла ђан Ман чић, 
ко ји је уче ство вао у ра ду 
сим по зи ју ма, из ра зио је 
за до вољ ство што се Ру ма 
на шла у ода бра ном дру-
штву и што је имао при ли ку 
да пред ста ви рум ска ис ку-
ства у во ђе њу оп штин ских 
фи нан си ја, али и да пред-
ста ви ње не при вред не 
по тен ци ја ле. 

- Циљ сим по зи ју ма је 
би ло ја ча ње ло кал них са мо-
у пра ва, кон со ли до ва ња 
ло кал них фи нан си ја, а го во-
ри ло се и о енер гет ској ефи-
ка сно сти и дру гим те ма ма. 
Пред ста вио сам фи нан сиј-

ску ефи ка сност у ра ду 
ло кал не са мо у пра ве, на чин 
на ко ји смо ста би ли зо ва ли 
оп штин ски бу џет и ка ко смо 
из ми ну са до шли до плу са у 
оп штин ском бу џе ту. Та ко ђе, 
раз ме нио сам ис ку ства са 
дру гим ло кал ним са мо у пра-
ва ма и мо гу вам ре ћи да је 
на ша оп шти не до би ла по зи-
тив ну оце ну Свет ске бан ке, 
јер ми већ уче ству је мо у 
про јек ти ма ко је та ор га ни за-
ци ја фи нан си ра – ис та као је 
Сла ђан Ман чић.

Он до да је  да је глав ни 
пред у слов све га то га при-
вла че ње ин ве сти то ра, раз-
ви ја ње при вре де и отва ра-
ње но вих рад них ме ста јер 
се та ко, кроз од ре ђе не 
по ре зе, пу ни бу џет. 

Та ко ђе, за овај про је кат је 
зна чај но, не са мо да се еду-
ку ју ли ца ко ја ди рект но ра де 
са фи нан си ја ма, не го да се 
укљу чи ши ра за јед ни ца у 
кре и ра ње оп штин ског бу џе-
та.

– Ми смо и ту већ не што 
ра ди ли. Про шле го ди не смо 
има ли гла са ње за про јек те 
ко је су гра ђа ни ода бра ли и 
ко ји су ушли у ово го ди шњи 
бу џет и би ће ре а ли зо ва ни. 
Да кле, ов де је ја ко бит на 
тран спа рент ност и јав ност и 
до бро је ка да је укљу че на 
це ла за јед ни ца ко ја мо же да 
су ге ри ше и пред ла же шта је 
то ва жно код кре и ра ња 
бу џе та – ка же Сла ђан Ман-
чић. С. Џ.

РУ МА НА СИМ ПО ЗИ ЈУ МУ У ГРА цУ

Про мо ци ја
Оп шти не

Представници Србије у Грацу

Пред сед ник рум ске оп шти не Сла ђан 
Ман чић из ра зио је за до вољ ство што је 
имао при ли ку да пред ста ви рум ска ис ку
ства у во ђе њу оп штин ских фи нан си ја
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СЕД НИ цА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ РУ МА

Две но ве од бор нич ке гру пе

Но ве од бор нич ке гру пе у рум ском пар ла мен ту су „СДС – 
Бо рић Та дић и Рум ска ал тер на ти ва“ и „СПС – Гра ђан ска ини ци
ја ти ва Ру ма (ГИР)“

Сед ни ца Скуп шти не 
оп шти не Ру ма ко ја је 
одр жа на 3. мар та 

би ла је у функ ци ји при пре ма 
за одр жа ва ње пред сто је ћих 
по кра јин ских и ло кал них 
из бо ра. Та ко су се на днев-
ном ре ду на шла раз ре ше ња 
прет ход них и име но ва ња 
но вих чла но ва Из бор не 
ко ми си је Оп шти не Ру ма.

Из бор на ко ми си ја има 20 
чла но ва, 10 чла но ва и 10 
за ме ни ка. Вла ди сла ва Ста-
ме но вић, дипл. прав ни ца је 
пред сед ни ца Из бор не ко ми-
си је, док је ње на за ме ни ца 
Љи ља на Љу бић, та ко ђе 
дипл. прав ни ца. Обе су име-
но ва не од стра не од бор нич-
ке гру пе „По кре ни мо Ру му – 
То ми слав Ни ко лић“. Лу ка 
За го рац, дипл. прав ник је 
се кре тар, а дипл. прав ни ца 
Сан дра По по вић је за ме ни-
ца се кре та ра Из бор не ко ми-
си је.

Че ти ри чла на и исто то ли-
ко за ме ни ка је пред ло жи ла 
Од бор нич ка гру па „По кре ни-
мо Ру му – То ми слав Ни ко-
лић“. Два чла на и два за ме-
ни ка Из бор не ко ми си је 
пред ло жи ла је од бор нич ка 
гру па „Иви ца Да чић – СПС 
– Гра ђан ска ини ци ја ти ва 
Ру ма“, је дан члан и за ме ник 
су пред ло же ни од стра не 
„СДС Бо рис Та дић – Рум ска 

ал тер на ти ва“, док је три чла-
на и три за ме ни ка пред ло-
жи ла Де мо крат ска стран ка.

Пре по чет ка скуп штин ског 
за се да ња по пред ло же ном 
днев ном ре ду, би ло је и 
пред ло га за до пу ну днев ног 
ре да од стра не Де мо крат ске 
стран ке, што је од би је но, а 
по том је пред сед ник Скуп-
шти не оп шти не Ру ма др 
Алек сан дар Мар ти но вић 
ин фор ми сао од бор ни ке о 
фор ми ра њу две но ве од бор-
нич ке гру пе.

На и ме, фор ми ра на је 
од бор нич ка гру па „СДС – 
Бо рић Та дић и Рум ска 
ал тер на ти ва“ јер је Дра ган 
Кар даш ис ту пио из Со ци ја-
ли стич ке пар ти је Ср би је и са 
два не за ви сна од бор ни ка 
Со ци јал де мо крат ске стран ке 
је фор ми рао по ме ну ту гру пу. 
Пред сед ни ца је Љи ља на 
Ми хај ло вић, а за ме ник пред-
сед ни ка ове од бор нич ке гру-
пе је Дра ган Кар даш. 

Дру га од бор нич ка гру па је 
„СПС – Гра ђан ска ини ци ја ти-
ва Ру ма (ГИР)“ чи ји је пред-
сед ник Вла ди мир Ма ле тић, 
а за ме ник Ми ле Пје вац. 

До са да са мо стал ни 
од бор ник Пе тар Ми ло ва но-
вић, је пре шао у ре до ве 
Де мо крат ске стран ке Ср би-
је. 

– С об зи ром да нас оче ку-

ју из бо ри, има ли смо оба ве-
зу да иза бе ре мо но ву Из бор-
ну ко ми си ју бу ду ћи да је 
до шло до про ме на у по је ди-
ним од бор нич ким гру па ма. 
За то смо мо ра ли има ти но ви 
са став Из бор не ко ми си је, 
ко ји ће да од ра жа ва тре нут-
ни од нос по ли тич ких сна га у 
рум ској Скуп шти ни. Ова 
ко ми си ја ће у на ред них 
ме сец и по да на има ти до ста 
по сла око спро во ђе ња из бо-
ра – ка же Мар ти но вић.

Ка да је реч о из бо ри ма, 
Алек сан дар Мар ти но-
вић до да је да је на 

ре пу блич ком ни воу по стиг-
нут спо ра зум да се иде у 
ко а ли ци ји са СДПС Ра си ма 
Ља ји ћа, али и ПУПС-ом као 
и По кре том со ци ја ли ста. 

– Ка да је реч о ло ка лу, 
Оп штин ски од бор Срп ске 
на пред не стран ке Ру ма је 
сло бо дан да во ди пре го во ре 
око евен ту ал них пред из бор-
них ко а ли ци ја. Мо гу да 
ка жем да је СНС у Ру ми тре-
нут но по сти гла до го вор са 
ПУПС-ом ко ји ће има ти нај-
ве ро ват ни је, јед ног кан ди да-
та за од бор ни ка и ако СНС 
осво ји власт, они ће за др жа-
ти оне по зи ци је у из вр шној 
вла сти ко је тре нут но др же. 
Оста је нам још да раз го ва-
ра мо са СДПС и СПО или 
евен ту ал но са још не ком 

стран ком ко ја бу де хте ла да 
са ра ђу је са на ма. Же лим да 
по ру чим чла но ви ма и сим-
па ти зе ри ма СНС да ће нај-
ве ћи део те ре та у из бор ној 
кам па њи под не ти упра во 
Срп ска на пред на стран ка, 
без об зи ра на на ше ко а ли-
ци о не парт не ре, ко ји ма 
за хва љу јем на са рад њи. 
Ми слим да без на шег ан га-
жо ва ња по бе да не ће би ти 
мо гу ћа, али сам убе ђен у 
на шу по бе ду и да ће гра ђа-
ни пре по зна ти све оне до бре 
ства ри ко је смо за њих ура-
ди ли од 2013. го ди не од 
ка да смо ми на вла сти. Ова 
по ли ти ка еко ном ског раз во-
ја је на ша кон стан та, при-
вла че ње но вих ин ве сти ци ја 
и отва ра ње но вих рад них 
ме ста. Пре ми јер Ву чић је 
по но во по хва лио рум ску 
оп шти ну и при ли ком не дав-
ног го сто ва ња на РТС. Ми 
ће мо са тим еко ном ским 
про гра мом ис ту пи ти пред 
би ра че, а са та квом по ли ти-
ком на ста ви ти и по сле из бо-
ра – ис та као је Алек сан дар 
Мар ти но вић.

Смиља Џа ку ла

Сед ни ца Скуп шти не оп шти не Ру ма

Пред сед ник Скуп шти не
др Алек сан дар Мар ти но вић
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СКУП ШТИ НА ОП ШТИ НЕ ИРИГ

Усво јен пр ви ре ба ланс

На кон ре ба лан са бу џет Оп шти не Ириг пла ни ран је у из но су од 731.953.000 ди на ра, 
а је дан од раз ло га за по ве ћа ње при хо да је до на ци ја Европ ске уни је Оп шти ни Ириг у 
из но су од 11.205.000 ди на ра, за ре а ли за ци ју про јек та „Уна пре ђе ње со ци јал не ин клу
зи је де це и од ра слих са ин ва ли ди те том кроз уво ђе ње но вих со ци јал них услу га у 
Оп шти ни Ириг“

На сед ни ци Скуп шти не оп шти не 
Ириг, ко ја је одр жа на 2. мар та, 
усво јен је пр ви ре ба ланс бу џе та 

Оп шти не за 2016. го ди ну. Од бор ни ци 
су кра јем про шле го ди не усво ји ли 
оп штин ски бу џет за 2016. го ди ну, ко ји 
је пла ни ран у укуп ном из но су од 714 
ми ли о на ди на ра. На кон ре ба лан са 
бу џет Оп шти не Ириг пла ни ран је у 
из но су од 731.953.000 ди на ра, а је дан 
од раз ло га за по ве ћа ње при хо да је 
до на ци ја Европ ске уни је Оп шти ни 
Ириг у из но су од 11.205.000 ди на ра, за 
ре а ли за ци ју про јек та „Уна пре ђе ње 
со ци јал не ин клу зи је де це и од ра слих 
са ин ва ли ди те том кроз уво ђе ње но вих 
со ци јал них услу га у Оп шти ни Ириг“.

Пред ло же ном од лу ком о ре ба лан су 
бу џе та, те ку ћи при хо ди и при ма ња 
бу џе та пла ни ра на су у из но су од 
655.600.000 ди на ра, а до дат ни при хо-
ди бу џет ских ко ри сни ка пла ни ра ни су 
у из но су од 60.853.000 ди на ра. Пла ни-
ра на су и при ма ња од до ма ћих за ду-
жи ва ња у из но су од 10.000.000 ди на-
ра. 

- За про је кат „Уна пре ђе ње со ци јал-
не ин клу зи је де це и од ра слих са ин ва-
ли ди те том кроз уво ђе ње но вих со ци-
јал них услу га у оп шти ни Ириг“ пла ни-
ра но је уче шће из бу џе та Оп шти не у 
из но су од 3.694.000 ди на ра, док 
Европ ска уни ја уче ству је са 11.205.000 
ди на ра. Вред ност це лог про јек та је 
пре ко 22.350.000 ди на ра, или тач ни је 

183.203 евра, а про је кат тра је 20 ме се-
ци. Пред фи нан си ра ње Оп шти не из но-
си 15.480 евра, при том што ће на 
кра ју про јек та ова сред ства би ти вра-
ће на Оп шти ни - ис та као је Јо цић.

Ре ба ланс је ура ђен и због мак си мал-
ног бро ја за по сле них у јав ном сек то ру, 
где по уред би Вла де Ср би је, у Оп шти-
ни Ириг та ци фра не сме да пре ђе 
број ку од 110 рад ни ка у стал ном рад-
ном од но су. Та ко да у ор га ни ма Оп шти-
не Ириг на нео д ре ђе но вре ме је 47 
за по сле них, док је пет на од ре ђе но 
вре ме. У Де чи јој уста но ви на нео д ре-
ђе но вре ме за по сле но је 27 рад ни ка, 
док је тро је на од ре ђе но вре ме. У Срп-
ској чи та о ни ци на нео д ре ђе но вре ме 
на ла зи се че ти ри рад ни ка, док је у 
Ту ри стич ког ор га ни за ци ји Ириг на нео-
д ре ђе но два рад ни ка и је дан на од ре-
ђе но вре ме. Два за по сле на на нео д ре-
ђе но вре ме су у Ме сној за јед ни ци 
Ириг, док је у Ме сној за јед ни ци Ри ви ца 
је дан рад ник за по слен на нео д ре ђе но 
вре ме. У Аген ци ји за ру рал ни раз вој је 
је дан за по слен на нео д ре ђе но вре ме.

На овој Скуп шти ни ве ћи на од бор ни-
ка име но ва ла је Дра га на Дра ги че ви ћа 
из Врд ни ка за ди рек то ра Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је Оп шти не Ириг, на ман-
дат ни пе ри од од че ти ри го ди не. За 
чла но ве Ко ми си је за спро во ђе ње 
по ступ ка јав ног над ме та ња, од но сно 
при ку пља ња пи са них по ну да за да ва-
ње у за куп по љо при вред ног зе мљи-

шта у др жав ној сво ји ни име но ва ни су: 
Сми ља Јо цић (пред сед ни ца), Ве дра на 
Јер ко вић, Ми ли ца То мић, Не над Ја ћи-
мо вић и Не над Авра мо вић (чла но ви 
ко ми си је). Ра до ји ца Јек нић, шеф слу-
жбе за за шти ту жи вот не сре ди не и 
ур ба ни зам у оп шти ни Ириг, име но ван 
је за се кре та ра Ко ми си је за пла но ве. 

До раз ре ше ња и име но ва ња до шло 
је и код Школ ског од бо ра Основ не 
шко ле „Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки-
ња“ у Врд ни ку. У но ви са став овог 
Од бо ра ушли су: Ма рин ко Ду дић, Мар-
ко Гра ва ра и Ива на Илић из Врд ни ка, 
пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве. 

Од бор нич ка гру па „СНС - Алек-
сан дар Ву чић“ раз ре ши ла је 
ду жно сти чла но ве Оп штин ске 

из бор не ко ми си је и то: Алек сан дра 
Ко ва че ви ћа, Са шу Љу би чи ћа, Ма ри ја-
ну Мла де но вић и Ва лен ти ну Ми ха љи-
цу. Но ви чла но ви Из бор не ко ми си је из 
ре до ва ове од бор нич ке гру пе су: Сла-
ђа на Ра дић, Ву ки ца Ми тро вић, Дра ги-
ца Три фу но вић и Ве дра на Јер ко вић.

На овој сед ни ци до не та је од лу ка о 
рас пи си ва њу огла са за име но ва ње 
ди рек то ра Аген ци је за ру рал ни раз вој 
оп шти не Ириг, до не та је од лу ка о 
из ме на ма и до пу на ма о ло кал ним 
ко му нал ним так са ма, као и од лу ка о 
ски да њу усе ва са по љо при вред ног 
зе мљи шта у др жав ној сво ји ни ко је се 
на ла зи на те ри то ри ји ове оп шти не. 

С. Ко стић

Од бор ни ци у ири шком пар ла мен ту усво ји ли пр ви ре ба ланс бу џе та



10 9. MART 2016.  M NOVINE ПОЛИТИКА

СНС МИ ТИН ГОМ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ цИ ПО ЧЕ ЛА ПРЕД ИЗ БОР НУ КАМ ПА њУ

АЛЕК САН ДАР ВУ ЧИЋ:
Ср би ја по бе ђу је мр жњу

Срем ска Ми тро ви ца и Ср би ја има ју но ву на ду и сна гу ко ја је про бу ђе на, да за да мо 
још са мо је дан сна жан уда рац и да оства ри мо по бе ду 24. апри ла. Са мо је јед на исти
на, Ср би ја увек по бе ђу је, ис та као је гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав 
Не ди мо вић

Пред из бор ни ка ра ван Срп ске на пред не 
стран ке кре нуо је про шле не де ље, 6. 
мар та из Срем ске Ми тро ви це, где је 

одр жа на пр ва пред из бор на кон вен ци ја 
СНС-а. Пред око 10.000 оку пље них гра ђа на 
на ми тро вач ком Град ском тр гу го во ри ли су 
гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни-
слав Не ди мо вић, пред сед ник Срп ске 
на пред не стран ке, пре ми јер Алек сан дар 
Ву чић, сту дент ки ња Прав ног фа кул те та у 
Но вом Са ду Ми тров чан ка Јо ва на Ву кић, 
ми тро вач ки умет ник Ми лан Кар даш, као и 
ко а ли ци о ни парт не ри СНС-а, Алек сан дар 
Ву лин, пред сед ник По кре та со ци ја ли ста, 
Ра сим Ља јић, пред сед ник Со ци јал де мо-
крат ске пар ти је Ср би је и ли дер Пар ти је ује-
ди ње них пен зи о не ра Ср би је Ми лан Кр ко ба-
бић.

Ми тро вач ки гра до на чел ник је под се тио 
све при сут не на 2014. го ди ну и мај ске 
по пла ве, ка да су ује ди ње ни Ми тров ча ни, уз 
по моћ остат ка Ср би је, ус пе ли да од бра не 
град од на бу ја ле ре ке Са ве.

- Хва ла вам што вас ви дим по но во ује ди-
ње не, са сна гом и ела ном, као и ка да смо 
пре две го ди не бра ни ли Ми тро ви цу. За јед но 
смо би ли и ка да смо ре ша ва ли про блем 
Ми тро са. У нас су та да ве ро ва ли Вла да 
Ср би је и њен пред сед ник Алек сан дар 

Ву чић. Они су нам пру жи ли по др шку и кра-
јем овог ме се ца Ми трос ће по че ти са ра дом. 
Увек смо би ли за јед но, има ли смо до го вор 
са Ми тров ча ни ма шта мо ра мо да ура ди мо и 
на ко ји на чин то да за вр ши мо. Те ме љи су 
уда ре ни и са да мо ра мо да на пра ви мо ко рак 
да ље. На ла зи мо се на во до дел ни ци, ка да 
тре ба да за вр ши мо по сао и да у на ред не 
че ти ри го ди не од ра ди мо све оно ка ко ви ше 
ни ка да не би би ли у си ту а ци ји у ко јој смо 
би ли пре че ти ри, пет го ди на, ка да је све што 
смо ра ди ли мо гло да се рас пад не као ку ла 
од ка ра та. Хва ла сви ма ко ји су по мо гли да 

овај град из гле да мно го дру га чи је не го што 
је из гле дао пре 10, 15 го ди на, ка да се све за 
не ко ли ко ме се ци сру ши ло. Срем ска Ми тро-
ви ца и Ср би ја има ју но ву на ду и сна гу ко ја 
је про бу ђе на, да за да мо још са мо је дан сна-
жан уда рац и да оства ри мо по бе ду 24. 
апри ла. Са мо је јед на исти на, Ср би ја увек 
по бе ђу је – ис та као је гра до на чел ник Срем-
ске Ми тро ви це Бра ни слав Не ди мо вић.

Пред сед ник Срп ске на пред не стран ке 
Алек сан дар Ву чић из ја вио је на пр вом 
ми тин гу те стран ке у Срем ској Ми тро ви ци 
да се ни ка да у цен тру Сре ма ни је оку пи ло 

Срп ска на пред на стран ка је про шле 
су бо те, 5. мар та, са мо дан на кон што је 
пред сед ник Ср би је То ми слав Ни ко лић 
рас пи сао ван ред не пар ла мен тар не из бо-
ре, пр ва пре да ла ли сту „Алек сан дар 
Ву чић – Ср би ја по бе ђу је“. 

На пред ња ци су у ре корд ном ро ку, за 
не пу них пет са ти, упе ли да при ку пе 
31.444 пот пи са. На ли сти „Алек сан дар 
Ву чић – Ср би ја по бе ђу је“ од 250 кан ди да-
та за по сла ни ке ре пу блич ког пар ла мен та, 

по ред на пред ња ка на ла зе се и Со ци јал-
де мо крат ска пар ти ја Ср би је, Но ва Ср би-
ја, ПУПС. По крет со ци ја ли ста, Срп ски 
по крет об но ве, Срп ска на род на пар ти ја, 
По крет сна га Ср би је и Са мо стал ни ДСС. 
Ме ђу по зна тим име ни ма на из бор ној 
ли сти се на ла зе и јав не лич но сти, као 
што су Бог дан Об ра до вић, Љи ља на 
Ха бја но вић Ђу ро вић, Ја дран ка Јо ва но-
вић, Ми ро слав Ла зан ски, Ду шан Бор ко-
вић.

Ли ста Ср би ја по бе ђу је

СР БИ ЈА ПО БЕ ЂУ ЈЕ МР ЖњУ: Алек сан дар Ву чићИСТИ НОМ ДО ПО БЕ ДЕ: Бра ни слав Не ди мо вић
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ово ли ко љу ди на јед ном ме сту.
- Мр жња и не за до вољ ство не мо гу да 

по бе де рад, ди сци пли ну и на пре дак. По бе-
ди ли смо и он да ка да смо има ли ве ли ке 
про бле ме са по пла ва ма, ка да је це ла Ср би-
ја би ла и уз Срем ску Ми тро ви цу и уз Ша бац 
– ре као је Ву чић.

Он се за пи тао за што увек Ср би мо ра ју 
да до ђу до иви це ам би са да би схва-
ти ли да са мо ује ди ње ни мо гу да иду 

на пред.
- Сва ки пут ка да пад не мо још ја че кре ће-

мо да ра ди мо и да се бо ри мо за сво ју Ср би-
ју. Пред на ма је ве ли ки и те жак по сао. На 
мр жњу не од го ва ра мо мр жњом, не ка дру ги 
при ча ју, то је ре ак ци ја сла бих – на гла сио је 
пред сед ник СНС.

Ву чић је до дао да је Вла да у мно гим си ту-
а ци ја ма ус пе ла да од бра ни др жа ву и гра ђа-
не. 

– До би ли смо по др шку ме ђу на род не 
за јед ни це, а то смо ус пе ли, по што смо би ли 
је дин стве ни. За то су нам по треб ни ови 
из бо ри. Да нас у Ми тро ви цу до во ди мо ин ве-
сти то ре да би смо по пра ви ли оно што нам је 
опљач ка но пре че ти ри го ди не. Да нас је 
Ср би ја углед на зе мља, на ма ни је по тре бан 
би ло ка кав су коб, циљ нам је да за по сли мо 
рад ни ке и да ис пла ћу је мо ве ће пла те и пен-
зи је. Је ди на смо зе мља ко ја ни је уве ла 
санк ци је Ру си ји, а ко ра ча мо на европ ском 
пу ту - ре као је Ву чић и до дао:

– Си гу ран сам да ће мо да до стиг не мо 
европ ски стан дард и да за че ти ри го ди не 
бу де мо пред вра ти ма Европ ске уни је. Не ћу 
ком про мис са по ли ти ком про шло сти и 
пљач ка ња прет ход них вла сти. И са со бом 
сам мо рао да рас кр стим мно ге ства ри у 
жи во ту и имао сам хра бро сти да при знам 
сво је гре шке. Ми ће мо ста ви ти тач ку на 
пљач ку и исто вре ме но ће мо да во ди мо 
Ср би ју на пред, да бу де не у по ре ди во раз ви-
је ни ја и да љу ди мо гу да жи ве од сво га ра да 
– ис та као је Ву чић.

Он је об ја снио да не же ли да се вра ћа у 
2000. го ди ну и да пра ви ком про ми се са они-
ма ко ји су по кре ну ли пљач ка шку при ва ти за-
ци ју, као ни са они ма ко ји не раз у ме ју да се 
свет про ме нио и да нам ни је по тре бан су коб 
са би ло ким у све ту.

- Ви део сам ов де рад ни ке Ма тро за и мно-
ге дру ге ко ји су би ли све до ци та квих пљач-
ки. Ми да нас у Ми тро ви цу до во ди мо ин ве-

сти то ре да би смо по пра ви ли оно што је 
опљач ка но прет ход них го ди на. Не обе ћа-
вам ку ле и гра до ве, мед и мле ко ни ти ша ре-
не ла же, не го још те шког ра да, али га ран ту-
јем да ће мо за че ти ри го ди не мо ћи да се 
по хва ли мо да има мо ве ће пла те и пен зи је 
– из ја вио је Алек сан дар Ву чић.

Освр ћу ћи се на кри ти ке опо зи ци је да 
Ср би ји ло ше иде, Ву чић је по ме нуо из ве-
шта је Свет ске бан ке и дру гих фи нан сиј ских 
ор га ни за ци ја и упи тао: „Ка ко је мо гу ће да 
ла жу и Мер кел и Пу тин, са мо они го во ре 
исти не“.

- Иде мо на из бо ре у не згод ном тре нут ку, 
јер нам је по треб но да је дин стве но и ује ди-
ње ни иде мо да ље. Не пла шим се ни че га 
што мо гу да из го во ре, би ћу увек ис пред да 
при мим удар це и мо ли ћу те љу де да иду 
да ље за јед но са на ма. Ср би ја по бе ђу је 
мр жњу - по ру чио је Ву чић.

Пред сед ник По кре та со ци ја ли ста Алек-
сан дар Ву лин на ми тин гу је ре као да су за 
ше сна ест го ди на вој во ђан ске вла сти у нај-
бо га ти јем де лу зе мље Ср би је на пра ви ле 
нај ви ше со ци јал них слу ча је ва.

- До шло је вре ме да по бе ди Ср би ја ко ју 
пред во ди Алек сан дар Ву чић. Они ко ји про-
тив ње га из мр жње во де кам па њу, во де 
кам па њу „про тив се бе са мих“ - по ру чио је 
Ву лин и на по ме нуо да ће гла са ти за Ву чи ћа 
„јер ни ка да не ће до зво ли ти да Вој во ди на 
по ста не ре пу бли ка“.

Пред сед ник Со ци јал де мо крат ске пар ти је 
Ср би је Ра сим Ља јић за хва лио је љу ди ма 
ко ји су у ре ду ста ја ли да да ју свој пот пис 
ли сти ко ју во ди Ву чић, ка ко би он по стао 

„но ви, ста ри пре ми јер Ср би је“.
- Не ма мо пра ве кон ку рен те, они дру ги 

не ма ју про грам ни ти кан ди да та за пре ми је-
ра, је ди ни про грам им је ка ко ру ши ти Алек-
сан дра Ву чи ћа. Ми го во ри мо о про ме на ма у 
Ср би ји, а они ка ко тре ба ићи на зад - ре као 
је Ља јић и до дао да је ова ли ста Ср би ја у 
ма лом, где су сви ује ди ње ни.

Ли дер Пар ти је ује ди ње них пен зи о не ра 
Ср би је Ми лан Кр ко ба бић је из ја вио 
да ће се бо ри ти за еко ном ски уте ме-

ље ну, до бро ор га ни зо ва ну и ефи ка сну 
др жа ву, али и да та др жа ва бу де со ци јал но 
пра вед на.

- Хо ће мо ре дов не и си гур не пен зи је, 
со лид не пла те и шан су под јед на ку за све – 
по ру чио је Кр ко ба бић.

Ми тин гу у Ми тро ви ци при су ство вао је 
ве ли ки број стра нач ких функ ци о не ра из 
СНС и ње них ко а ли ци о них парт не ра. Би ли 
су ту и пред сед ни ци оп шти на Ру ма, Шид и 
Ста ра Па зо ва, Сла ђан Ман чић, Ни ко ла 
Ва сић и Ђор ђе Ра ди но вић, као и пред сед-
ник Скуп шти не оп шти не Ру ма др Алек сан-
дар Мар ти но вић. По др шку Ву чи ћу пру жи ли 
су и пот пред сед ни ци СНС-а Игор Ми ро вић, 
Го ран Кне же вић и Зо ра на Ми хај ло вић, 
пред сед ни ца Скуп шти не Ма ја Гој ко вић, као 
и чла но ви Вла де Ср би је Ја дран ка Јок си мо-
вић, Жељ ко Сер тић, Ни ко ла Се ла ко вић, 
Ва ња Удо ви чић, шеф по сла нич ког клу ба 
СНС-а Зо ран Ба бић, као и ди рек тор Кан це-
ла ри је за Ко со во и Ме то хи ју Мар ко Ђу рић, 
али и не за ви сни кан ди да ти на ли сти.

Би ља на Се ла ко вић
Фо то: Жељ ко Пе трас

Ми тров ча ни, сту дент ки ња Прав ног 
фа кул те та у Но вом Са ду Јо ва на Ву кић и 
умет ник, пред сед ник Удру же ња „Стрит 
Арт“ Ми лан Кар даш по ру чи ли су на ми тин-
гу у Срем ској Ми тро ви ци да је же ља мла-
дих да оста ну и жи ве у свом гра ду, а да ће 
им усло ве за то обез бе ди ти Ву чић. 

- Сна га и бу дућ ност на шег гра да је на 
мла ди ма, мо ра мо би ти ује ди ње ни и у 
до бру и у злу. Ви дим бу дућ ност у овом гра-
ду, оп ти ми ста сам – из ја ви ла је Ву ки ће ва и 
по ру чи ла гра до на чел ни ку да се и да ље 

тру ди да мла ди ма бу де бо ље. 
Ми лан Кар даш је из ја вио да је по треб но 

смо ћи сна ге и кре ну ти на пред, уз ве ли ку 
по др шку.

- Ја сам кре нуо без у слов но на пред и 
да нас сто јим ис пред вас као сли кар, ства-
ра лац, као при ја тељ, не би ли унео ма ло 
ве дри не и то пли не у овај свет. Али сам не 
мо гу ура ди ти ни шта, све по ста је бе сми-
сле но уко ли ко не мам по др шку. Ја сам 
имао по др шку свог гра да, у ко јем је умет-
ност увек це ње на – ис та као је Кар даш.

Мла ди оста ју у свом гра ду

ПОДРШКА: Ми тинг Срп ске на пред не стран ке у Сремској Митровици   



Ме сец да на је већ про шло од 
ка ко су М НО ВИ НЕ за тра жи ле 
од го во ре од функ ци о не ра 

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, а по во дом афе ре 
под ме та ња ла жног ра чу на као стра-
нач ког Град ској упра ви за бу џет и 
фи нан си је, чи ме је опљач ка но 
1.100.000 ди на ра бу џет ских сред ста-
ва.

Ове две по ште ња чи не, функ ци о не-
ри ДС у Срем ској Ми тро ви ци, ни су 
же ле ле да од го во ре на јед но став но 
пи та ње упу ће но од стра не 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?

Це ла при ча је по че ла 10. ју ла 
2014. го ди не. Та да је Упра ви за 
бу џет и фи нан си је Гра да Срем ске 
Ми тро ви це сти гло оба ве ште ње да је 
Град ски од бор ДС про ме нио те ку ћи 
ра чун, па да им се убу ду ће но вац за 
ре дов не ак тив но сти упла ћу је на 
но ви. Ис под  по ме ну тог оба ве ште ња 
сто ји пе чат ГО ДС и пот пис др Ми ро-
сла ва Кен дри ши ћа. 

Уства ри, док је Де мо крат ској 
стран ци ра чун био у же сто кој бло ка-
ди због не из ми ре них оба ве за, као и 
сви пред ра чу ни, кри ми но ге ни ум се 
до се тио да би но вац ко ји не мо гу да 
ко ри сте са свог ра чу на мо гли да пре-
у сме ре на не ки дру ги.

М НО ВИ НЕ су до шле до са зна ња 
да спор ни ра чун уоп ште не при па да 
Де мо крат ској стран ци, већ да је 
ра чун при ва тан. На и ме, 2014. и 
2015. го ди не, из град ског бу џе та је 
упла ће но ви ше од 1.100.000 ди на ра 
за ак тив но сти Град ског од бо ра ДС у 
Срем ској Ми тро ви ци. Сав тај но вац 
је упла ћен По кре ту Ми тро ви ца 
европ ска ре ги ја, при ват ном удру же-
њу гра ђа на Не на да Ле ма ји ћа, чи ји је 
те ку ћи ра чун на ве ден као ра чун ДС 
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, на де лу је очи гле дан кри ми-
нал. 

Ка ко ува же не мо рал не ве ли чи не, 
по пут Ле ма ји ћа и Кен дри ши ћа, не 
же ле о ово ме да ка жу ни јед ну реч, 
ни ти да про збо ре би ло ка кву по врат-
ну ин фор ма ци ју, на кон упу ће них 
пи та ња од стра не М НО ВИ НА, од го-
во ри би мо ра ли да се по тра же од 
др жав них ин сти ту ци ја, а пи та ња су 
сле де ћа:

1. 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?

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

3. Да ли ће се овим по за ба ви ти 
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РЕ А ГО ВА њЕ:  ПО ВО ДОМ  ПЉАЧ КЕ ГРАД СКОГ БУ ЏЕ ТА
ОД СТРА НЕ ДЕ МО КРАТ СКЕ СТРАН КЕ

За што ћу ти Ту жи ла штво?
За што су функ ци о не ри ДС 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?

КАКО ЈЕ ПЉАЧКАН МИТРОВАЧКИ БУЏЕТ: Путеви новца воде
ка текућем рачуну приватног удружења Ненада Лемајића  



Ту жи ла штво и По ли циј ска упра ва 
у Срем ској Ми тро ви ци? 

Да, на ре ду су Ту жи ла штво и По ли-
циј ска упра ва у Срем ској Ми тро ви ци.

Пи та ње је ко ли ко вре ме на тре ба 
да про ђе док Ту жи ла штво не од ре а-
гу је аде кват но, од но сно док ко нач но 
не поч не да се „ме ша“ у свој по сао. 
Да не би и да ље у очи ма јав но сти 
из гле да ло са мо као не ко па сив но, 
па ра зи тар но те ло Пај ти ће вог па ра др-
жав ног апа ра та, Ту жи ла штво у Срем-
ској Ми тро ви ци мо ра ло би да се 
по за ба ви овим слу ча јем. По себ но 
слу ча јем Не на да Ле ма ји ћа, по зна ти-
јег као Главнa И Дежурнa По ли тич ка 
Шт еточинa Срем ске Ми тро ви це, осо-
бе ко ја је са ма се бе до ве ла до ста ту-
са per so na non gra ta у по ли тич ком 
сми слу. На ме ће се још јед но пи та ње 
евен ту ал но. Да ли је Бо јан Пај тић 
баш то ли ко јак да има ути цај и на 
Ту жи ла штво у Сре му? 

Би ло ка ко би ло, до ка зи су ту, па 
сад оста је да ви ди мо да ли баш сва-
ка кри ми нал на де лат ност мо же да 
про ђе иг но ри са но и не ка жње но. Вре-
ме ће по ка за ти да ли нам баш по 
сва ку це ну тре ба ју љу ди као што је 
стра нач ки пре ле тач и политичка 
ште то чи на Не над Ле ма јић, опа сан 
по ли тич ки ви рус Срем ске Ми тро ви-
це, ко ји се ретко то ком сво је по ли-
тич ке ка ри је ре дво у мио из ме ђу 
нелегалних по сту па ка и основ них 
мо рал них на че ла ка кве по се ду је сва-
ка со ци ја ли зо ва на је дин ка ху ма ног 
по ре кла.

Они ко ји по зна ју ша хов ску игру, 
зна ју да, кад онај ко ји је на по те зу не 
по ву че фи гу ру, за вр ша ва као гу бит-
ник. Е, Ту жи ла штво је сад на по те зу... 

Алек сан дар Ћо сић,
уред ник Срем прес пор та ла
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ЗАШТО ЋУТЕ ФУНКцИОНЕРИ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ:
Др Мирослав Кендришић и Ненад Лемајић

1. 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?

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

3. 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? 
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Пе ћи нач ки Дом здра вља је 29. фе-
бру а ра ор га ни зо вао бес пла тан 
дер мо скоп ски пре глед за гра ђа не 

оп шти не Пе ћин ци, у окви ру ак ци је бор бе 
про тив ме ла но ма (ра ка ко же) ко ји, иако је 
у пи та њу је дан од нај а гре сив нијх ту мо ра 
људ ског ор га ни зма, мо же да се ре ла тив-
но јед но став ним и без бол ним пре гле ди ма 
от кри је у по чет ном ста ди ју му, ка да је из-
ле чив. 

Иако пе ћи нач ки Дом здра вља не ма пра-
во на дер ма то ло га, ди рек тор ка ове уста-
но ве Ду брав ка Цвет ко вић Ми ћић је том 
при ли ком из ја ви ла да па ци јен ти ни су пре-
пу ште ни са ми се би, јер мо гу да се обра те 
ле ка ри ма оп ште ме ди ци не, ко ји су до вољ-
но струч ни да про це не да ли је не ка про-
ме на на ко жи по тен ци јал но ма лиг на и да 
па ци јен та упу те на спе ци ја ли стич ки пре-
глед код дер ма то ло га.

- Ка ко су у пи та њу пре гле ди ко ји се за ка-
зу ју на три до че ти ри ме се ца уна пред, ор-
га ни зо ва ли смо за на ше гра ђа не бес пла-
тан дер мо скоп ски пре глед, а на да мо се да 
ће мо би ти у мо гућ но сти да још је дан тер-
мин обез бе ди мо пре ле та и је дан по за вр-
шет ку ле та, да гра ђа ни мо гу да про ве ре да 
ли им је сун це то ком ле та иза зва ло про ме-
не на ко жи – ре кла је Цвет ко вић Ми ћић и 
на ја ви ла да ће Дом здра вља Пе ћин ци на-
сто ја ти да обез бе ди ре дов не пре вен тив не 
пре гле де за гра ђа не пе ћи нач ке оп шти не.

Пре пре гле да, ко ји је из вр ши ла еки па 
ле ка ра из Бе о гра да, дер ма то лог Ива на 
Ву чи љић из Град ског за во да за ко жне бо-
ле сти Гра да Бе о гра да одр жа ла је при сут-
ни ма крат ко пре да ва ње о ме ла но му и том 

при ли ком је на гла си ла да је број слу ча је-
ва ра ка ко же по след њих го ди на у по ра сту 
због оште ће ња озон ског омо та ча и због 
то га што љу ди још увек ни су до вољ но упу-
ће ни у то ко ли ко је ва жно да се шти те од 
сун ца.

- Циљ ових пре да ва ња је да љу де ин-
фор ми ше мо о то ме ка ко да се за шти те и 
ка ко да са ми уоче про ме не на мла де жи ма 

ко је ука зу ју да је по треб но да до ђу на дер-
мо скоп ски пре глед код дер ма то ло га, ка ко 
би ма лиг не про ме не би ле на вре ме от кри-
ве не – из ја ви ла је др Ву чи љић и на гла си ла 
да је ри зич но по на ша ње ка да је у пи та њу 
рак ко же из ла га ње сун цу без за шти те и 
че сте опе ко ти не на ко жи у лет њим ме се-
ци ма, по себ но код осо ба ко је има ју све тлу 
ко жу и ве ћи број мла де жа на те лу.

ДОМ ЗДРАВЉА

Бесплатна дермоскопија

Пре да ва ње о зна ча ју пре гле да ко же

Ак ци ја „Чеп за хен ди кеп“ у оп шти ни Пе ћин ци се 
ре а ли зу је већ не ко ли ко ме се ци и за то вре ме 
су при ку пље не зна чај не ко ли чи не че по ва од 

ПЕТ ам ба ла же, чи јом про да јом ор га ни за тор ак ци је, 
Удру же ње па ра пле ги ча ра Ба на та, обез бе ђу је сред-
ства за ку по ви ну ор то пед ских по ма га ла.

Про шле не де ље је пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин-
ци Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки, ко ја и са ма уче-
ству је у ак ци ји, пре да ла ор га ни за то ри ма но ве ко ли-
чи не при ку пље них че по ва и том при ли ком је из ја ви ла 
да је ве ли ком бро ју гра ђа на очи глед но већ пре шло у 
на ви ку да пла стич не че по ве не ба ца ју за јед но са ам-
ба ла жом, већ да их од не су до нај бли же обе ле же не 
ку ти је за од ла га ње, ко је се на ла зе на број ним ло ка-
ци ја ма ши ром оп шти не. 

- Дра го ми је што ин те ре со ва ње и по сле ово ли ко 
ме се ци не је ња ва, јер је то по ка за тељ да смо озбиљ-
но схва ти ли циљ ове ак ци је, да на ше ма ло не ко ме 
мо же да зна чи мно го - ре кла је пр ва же на пе ћи нач ке 
оп шти не и по зва ла гра ђа не да на ста ве са при ку пља-
њем, јер ће ак ци ја тра ја ти и у на ред ном пе ри о ду.

Ло кал на са мо у пра ва у Пе ћин ци ма се ак ци ји „Чеп 
за хен ди кеп“ при кљу чи ла сре ди ном про шле го ди не, 
а ве ли ки до при нос сво јим уче шћем да ле су и број-
не уста но ве и ком па ни је са те ри то ри је пе ћи нач ке 
оп шти не ме ђу ко ји ма су јав на пред у зе ћа, обра зов не 
ин сти ту ци је, пред школ ска уста но ва, Лу ки мар ке ти, 
пе ћи нач ки Кул тур ни цен тар, На род на би бли о те ка, 
Дом здра вља, Цр ве ни крст, удру же ња гра ђа на и мно-
ги дру ги. 

АКцИЈА „ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП“

Помоћ параплегичарима 

Пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки
пре да ла ор га ни за то ру ак ци је но ве ко ли чи не че по ва
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У ше стој го ди шњој хај ци на 
ша ка ла, ко ју већ тра ди ци-
о нал но по след ње не де ље 

фе бру а ра ор га ни зу је Ло вач ко 
удру же ње „Обед ска ба ра“, ове 
го ди не је уче ство ва ло је 250 ло-
ва ца са те ри то ри је пе ћи нач ке 
оп шти не и два де се так го сти ју, а 
од стре ље но је се дам при ме ра ка 
овог лу ка вог пре да то ра, ко ји се 
у ата ри ма оп шти не Пе ћин ци на-
мно жио до те ме ре да угро жа ва 
пле ме ни ту ди вљач у ло ви шту.  

Пред сед ник ЛУ „Обед ска ба-
ра“ Ра де Ви до са вље вић ка же 
да је ово до са да нај у спе шни ја и 
нај бо ље ор га ни зо ва на хај ка.

- Ло ви ли смо на под руч ју Аша-
ње, Кар лов чи ћа, Обре жа, Ога ра, 
Ку пи но ва, По пи на ца и Су бо ти-
шта. Че ти ри ша ка ла су од стре-

ље на на те ри то ри ји Обре жа, два 
на те ри то ри ји Аша ње и је дан на 
те ри то ри ји Ога ра. Ша кал је у на-
шој оп шти ни све рас про стра ње-
ни ји и нео п ход но је да се од стре-
лом сма њи ње го во број но ста ње 
– из ја вио је Ви до са вље вић и 
до дао да се на да да ће сле де ћа 
хај ка би ти још успе шни ја.

Због све ве ће број но сти ша ка-
ли све че шће при ла зе на се љи ма 
и иако за са да не ма по твр ђе них 
на па да на до ма ће жи во ти ње, у 
Ло вач ком удру же њу „Обед ска 
ба ра“ сма тра ју да је пи та ње вре-
ме на ка да ће се и то до го ди ти, 
због че га је пе ћи нач ка ло кал на 
са мо у пра ва не дав но до не ла од-
лу ку да на гра ђу је лов це са 2.000 
ди на ра по од стре ље ном при-
мер ку ша ка ла.

ЛО ВАЧ КО УДРУ ЖЕ њЕ „ОБЕД СКА БА РА“

Хајка на шакала
Удру же ње по љо при вред-

ни ка оп шти не Пе ћин ци 
на ја ви ло је на кон са стан-

ка пред став ни ка Удру же ња и 
пче ла ра са те ри то ри је оп шти не, 
одр жа ног 3. мар та, да ће уско-
ро и пче ла ри до би ти мо гућ ност 
да се учла не у ово удру же ње и 
та ко оства ре број не бе не фи те, 
као што су по год но сти при уче-
шћу на кон кур си ма и апли ци ра-
њу за под сти цај на сред ства ко ја 
да ју Ре пу бли ка и По кра ји на.

Пред сед ник пе ћи нач ког Удру-
же ња по љо при вред ни ка Ми тар 
Ри сти во је вић ка же да је то до 
са да би ло не мо гу ће, јер је по-
треб но на пра ви ти ко рек ци ју 
ста ту та удру же ња ка ко би оно 
мо гло да об у хва ти и про из во ђа-
че ме да. С об зи ром да је ин те-
ре со ва ње пче ла ра за при сту па-
ње удру же њу ве ли ко, до дат ну 
по др шку овој ини ци ја ти ви да ла 

је и Оп шти на Пе ћин ци, чи ји су 
пред став ни ци при су ство ва ли 
са стан ку. 

- Ло кал на са мо у пра ва ће пру-
жи ти прав ну по моћ у ве зи са 
про ме ном Ста ту та удру же ња, 
а та ко ђе ће усту пи ти и про сто-
ри је при Удру же њу ко је ће би ти 
на ме ње не пче ла ри ма. Ми смо 
кон так ти ра ли и Са вез пче лар-
ских ор га ни за ци ја Ср би је за све 
тех нич ке де та ље, та ко да оче-
ку је мо да ће за при јем про из-
во ђа ча ме да у на ше удру же ње 
све би ти спрем но у нај кра ћем 
ро ку - ре као је Ри сти во је вић 
и до дао да за са да у овој ини-
ци ја ти ви уче ству је два де се так 
пче ла ра са те ри то ри је оп шти-
не Пе ћин ци, а да ће Удру же-
ње о про ме ни ста ту та и но вим 
мо гућ но сти ма оба ве сти ти све 
пче ла ре пу тем сред ста ва јав ног 
ин фор ми са ња. 

При ли ком про шло не дељ не 
по се те оп шти ни Пе ћин ци, 
ге не рал ни се кре тар Са ве-

за дру шта ва Вој во ди не за бор бу 
про тив ше ћер не бо ле сти Дра-
ган Не шић до ни рао је два апа-
ра та и 500 тра ка за ме ре ње ше-
ће ра у кр ви Удру же њу за бор бу 
про тив ди ја бе те са оп шти не 
Пе ћин ци „Пла ва пти ца“. Он је 
том при ли ком из ја вио да је зна-
чај удру же ња за бор бу про тив 
ше ћер не бо ле сти, ко јих у овом 
тре нут ку на те ри то ри ји Вој во ди-
не има 45, у то ме да обо ле ли ма 
од ди ја бе те са по мог ну да на у че 
да се са овом бо ле шћу мо же 
нор мал но жи ве ти.

- Уз до бру еду ка ци ју са ди ја-
бе те сом се мо же жи ве ти ква ли-
те тан жи вот. По треб но је са мо 
да на у чи мо да по шту је мо од ре-
ђе на пра ви ла и да у то ме има-
мо по др шку ме ди цин ске стру ке. 
Да нас у сва кој оп шти ни у Вој во-
ди ни има мо дру штва за бор бу 
про тив ди ја бе те са, ко ја су про-
ду же на ру ка до мо ва здра вља. 
Ми ни смо кон ку рен ци ја ме ди-

цин ској стру ци већ ис по моћ у 
бор би за по пра вља ње ква ли те-
та жи во та осо ба са ди ја бе те сом 
– на гла сио је Не шић. 

Са Не ши ћем су се са ста ли 
пред сед ни ца пе ћи нач ке оп-
шти не Ду брав ка Ко ва че вић 
Су бо тич ки, ди рек тор ка До ма 
здра вља Ду брав ка Цвет ко вић 
Ми ћић и пред сед ни ца „Пла ве 
пти це“ Ви о ле та Ву ко ма но вић, 
ко ја је том при ли ком из ја ви ла 
да но во фор ми ра ном удру же њу 
ова до на ци ја мно го зна чи, јер 
ће им омо гу ћи ти да са ми вр ше 
кон тро лу ше ће ра у кр ви.

- У оп шти ни Пе ћин ци тре нут-
но ре ги стро ва ни ди ја бе ти ча ри 
чи не 10 од сто ста нов ни штва, а 
прет по ста вља се да је ства ран 
број знат но ве ћи. На ше удру-
же ње ће у на ред ном пе ри о ду 
на сто ја ти да еду ку је ста но ви-
штво о ди ја бе те су, са ци љем да 
их под стак не мо да се на вре ме 
обра те ле ка ру и да спре че не-
же ље не по сле ди це ше ћер не 
бо ле сти – из ја ви ла је Ву ко ма-
но вић. 

УДРУЖЕњЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА

На поклон два апарата

Стране припремио: Душан Срећков

Уру че ње до на ци је До му здра вља у Пе ћин ци ма

УДРУ ЖЕ њЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КА

Подршка пчелара  

Са ста нак у оп шти ни Пе ћин ци
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ДОМ ЗДРА ВЉА ШИД 

За ме на про зо ра и вра та

Сред ства за ове ра до ве обез бе ди ла је не мач ка ху ма ни тар на ор га ни за ци ја „Хелп“, 
ко ја је До му здра вља у Ши ду по мо гла и при ку по ви ни са ни тет ског во зи ла

За ме на сто ла ри је на згра ди До ма здра вља у Ши ду

На објек ту шид ског До-
ма здра вља у то ку су 
ра до ви на ком плет-

ној за ме ни про зо ра и вра-
та. Сред ства за ове ра до-
ве обез бе ди ла је не мач ка 
ху ма ни тар на ор га ни за ци ја 
„Хелп“, ко ја је До му здра-
вља у Ши ду по мо гла и при 
ку по ви ни са ни тет ског во зи-
ла. 

Згра да шид ског До ма 
здра вља из гра ђе на је 1976. 
го ди не и од та да ни је ра ђе-
на ње на ре кон струк ци ја, а 
по се бан про блем пред ста-
вља про ки шња ва ње објек-
та. За вр шет ком ра до ва, 
ре ши ће се и про блем енер-
гет ске ефи ка сно сти објек-
та.

- Пред став ни ци Ху ма ни-
тар не ор га ни за ци је „Хелп“ 
су убр зо на кон мог раз го-
во ра са њи ма, ре ши ли да 
нам иза ђу у су срет и ја им 
се овим пу тем за хва љу јем. 
Са њи ма има мо из у зет ну 
са рад њу и по сто је на го ве-
шта ји да ће би ти још не ких 
до на ци ја. За вр ше так ра-
до ва оче ку је мо за де се так 
да на на кон че га ће згра да 
би ти мно го то пли ја, а би ће 
и да ле ко ма ње про бле ма у 

ки шном пе ри о ду - ис ти че 
др Ку реш.

Ди рек тор До ма здра вља 
до да је да је то ком прет ход-
них шест ме се ци, ко ли ко 
тра је ми грант ска кри за то-
ком ко је је кроз шид ску оп-

шти ну про шао ве ли ки број 
из бе гли ца, ве ли ки број ху-
ма ни тар них ор га ни за ци ја 
укљу чио у пру жа њу по мо-
ћи ми гран ти ма, али и овој 
здрав стве ној ин сти ту ци ји.

- Сва ко днев но смо у кон-

так ту са свим ху ма ни тар-
ним ор га ни за ци ја ма и на 
све на чи не по ма жу ка ко ми-
гран ти ма та ко и гра ђа ни ма 
шид ске оп шти ни. Све што 
смо до са да до би ли од њих, 
оста је на ко ри шће ње гра-
ђа ни ма на кон ми грант ске 
кри зе, што је сва ка ко из у-
зет но зна чај но за ква ли тет-
ни је пру жа ње здрав стве них 
услу га  - ка же др Кр сто Ку-
реш.

До са да је шид ски Дом 
здра вља од ху ма ни тар них 
ор га ни за ци ја до био са ни тет-
ско во зи ло за ги не ко ло шко 
аку шер ску прак су, по крет но 
во зи ло са ком плет ном опре-
мом, мо бил ни ЕКГ апа рат, 
а у на ред ном пе ри о ду би-
ће ку пље но још јед но са ни-
тет ско во зи ло од сред ста ва 
ко је је Дом здра вља до био 
од ја пан ске ам ба са де. Све 
до на ци је, пре ма ре чи ма 
ди рек то ра шид ског До ма 
здра вља, до при не ће ква-
ли тет ни јем пру жа њу здрав-
стве них услу га, а по сто је на-
го ве шта ји да ће се још не ке 
ху ма ни тар не ор га ни за ци је 
по кло ни ти До му здра вља 
нео п ход ну апа ра ту ру.

М. Н.

Ди рек то ра До ма здра вља 
пи та ли смо и за без бед но сну 
си ту а ци ју у са мом објек ту, с 
об зи ром на при сут ност све 
ве ћег бро ја ми гра на та у шид-
ској оп шти ни, као и на че сте 
на па де од стра не па ци је на та. 

- Ми смо пот пи са ли уго вор 
са Ми ни стар ством уну тра-
шњих по сло ва и до го во ре но је 
да они по вре ме но оби ла зе 
наш обје кат и ин тер ве ни шу 
уко ли ко до ђе до не ких не же-
ље них си ту а ци ја. До са да са 
ми гран ти ма ни је би ло не ких 
ве ћих ин ци де на та, ста ње је 
за до во ља ва ју ће и на да мо се 
да ће та ко оста ти. На жа лост 
до мо ви здра вља не ма ју ни 
пор ти ра ни слу жбу обез бе ђе-
ња и то ни је ре ше но на ни воу 
др жа ве. Нај ве ћи про блем је у 
слу жба ма хит не по мо ћи но ћу, 
ка да се де ша ва да жен ско 
ме ди цин ско осо бље оста не 

са мо, а ри зи ци увек по сто је 
по себ но ка да не ко до ђе у 
ал ко хо ли са ном ста њу или у 
ста њу нер вног ра строј ства. 
Ми шље ња сам да би из тог 
раз ло га тре бао по сто ја ти ве ћи 
над зор – сма тра др Ку реш.

Без стра ха од ми гра на та

Ди рек тор др Кр сто Ку реш
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У Срем ској Ми тро ви ци је на сна зи 
ре дов на од бра на од по пла ва, а 
во до стај Са ве код Срем ске Ми-

тро ви це је у по не де љак, 7. мар та из-
но сио 629 цен ти ме та ра. Пре ма на ја-
ви Ре пу блич ког хи дро ме те о ро ло шког 
за во да, во до стај Са ве у Срем ској 
Ми тро ви ци ће би ти у бла гом по ра сту 
и оче ку је се да у пе так, 11. мар та до-
стиг не ви си ну од 720 цен ти ме та ра. 

У Шап цу је на сна зи ван ред на од-
бра на од по пла ва, а ка ко пред ви ђа ју 
из Ре пу блич ког хи дро ме те о ро ло шког 

за во да во до стај Са ве код Шап ца ће 
11. мар та из но си ти 576 цен ти ме та ра.

У ма ју 2014. го ди не Срем ска Ми-
тро ви ца се бра ни ла од по пла ва. Та да 
је нај ви ши за бе ле жен во до стај ре ке 
Са ве из но сио 863 цен ти ме та ра. То-
ком про шле го ди не, над ле жни из Гра-
да Срем ска Ми тро ви ца су из дво ји ли 
зна чај на сред ства ка ко би све кри тич-
не тач не на на си пу би ле са ни ра не, 
ка на ли су очи шће ни, та ко да се сада 
про бле ми због ви со ког во до ста ја Са-
ве не оче ку ју.  ФОТО: Ж. Петрас

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ цА: РЕ ДОВ НА ОД БРА НА ОД ПО ПЛА ВА 

Са ва у по ра сту 

У окви ру одо бре них сред ста ва за ас фал ти ра ње ули ца и 
пу те ва из ве де ни су и ра до ви на ас фал ти ра њу по след-
њег де ла Ули це Аугу ста Це сар ца на рум ском Бре гу. 

Ас фал ти ра ње овог де ла ули це су за до вољ но до че ка ли 
гра ђа ни ко ји ту жи ве, што по твр ђу ју и ре чи Ру жи це Ми ло-
ше вић.

- Про ла зи ли смо кроз ба ре и ру пе и за и ста овај део ули-
це ни је био до сто јан гра да. Ве о ма смо за хвал ни рум ској оп-
шти ни што ће мо ко нач но има ти нор мал не усло ве за жи вот. 
Ком ши лук је за јед нич ким сред стви ма фи нан си рао из град њу 
тро то а ра, али за ас фал ти ра ње пу та сред ства је ди но мо же 
да из дво ји рум ска оп шти на – ре кла је но ви на ри ма Ру жи ца 
Ми ло ше вић.

Пред сед ник рум ске оп шти не Сла ђан Ман чић је 4. мар та 
об и шао ра до ве.

– Све ово ра ди мо ка ко би обез бе ди ли бо ље и под јед на-
ке усло ве за жи вот у рум ској оп тши ни. За то на ста вља мо и 
са ас фал ти ра њем свих оних ули ца ко је су про ду жа ва не из-
град њом но вих ку ћа и ко је су до са да би ле без ас фал та. Та-
ко смо до би ли и овај зах тев од гра ђа на ко ји жи ве у на став ку 
Ули це Аугу ста Це сар ца. Реч је о сто ти нак ме та ра и на том 
де лу има де се так ку ћа, али сви гра ђа ни за слу жу ју да има ју 
под јед на ке усло ве за жи вот, та ко да смо бр зо ре а го ва ли и 
ре ши ли овај њи хов ду го го ди шњи про блем – ука зао је Сла-
ђан Ман чић.

Вред ност по ме ну тих  ра до ва је око 800.000 ди на ра.
С. Џ.

АСФАЛТИРАњЕ УЛИцА У РУ МИ

Наставак улагања у путеве

Пред сед ник Оп шти не Ру ма Сла ђан Ман чић об и шао ра до ве
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ДРА ГАН ВЕ ЛИ КИЋ ГО ВО РИ ЗА М НО ВИ НЕ

Већина људи се повија 
онако како ветар дува

У ми тро вач кој Би бли о те ци Гли го
ри је Во за ро вић пр вог да на мар-
та пред ста вље на је књи га 

Ислед ник Дра га на Ве ли ки ћа, ово го ди-
шњег до бит ни ка НИН-ове на гра де. У 
овој књи зи аутор по пу лар них и на гра-
ђи ва них ро ма на Виа Пу ла, Астра ган, 
Хам син, Се вер ни зид, Дан те ов трг, 
Слу чај Бре мен, До си је До ма шев ски, 
Ру ски про зор и Бо на виа, до но си при чу 
о от кри ва њу сва ко дне ви це мај ке глав-
ног ју на ка, ина че пи сца, на кон ње не 
смр ти. 

Вест о мај чи ној смр ти за ти че пи сца у 
Бу дим пе шти и по ста је по вод за отва-
ра ње емо тив не цр не ку ти је, за рас-
пли та ње ви ше слој них при ча и де тек-
тив ско про ни ца ње у сва ко дне ви цу 
вре ме на ко је ви ше не по сто ји, сто ји у 
из да вач кој пре по ру ци за Ислед ни ка. 
Ова књи га са др жи оно по че му је 
Ве ли кић пре по зна тљив: са вр шен осе-
ћај за де таљ, је зич ку пре ци зност, бри-
љант но из бру шен стил. Ро ман о мај ци 
по ста је ауто по е тич ка ис по вест, али и 
по вест о зе мљи и љу ди ма ко јих ви ше 
не ма.

М НО ВИ НЕ: Ро ман је сте ис по вед
ни ро ман о де тињ ству и успо ме на
ма, али он је ујед но и по вест о 
зе мљи, љу ди ма и вред но сти ма 

ко јих ви ше не ма. Ко ли ко Вам је 
би ло ва жно да об ра ди те све ове 
мо ти ве?

ДРА ГАН ВЕ ЛИ КИЋ: Као што ја не 
знам ка ко је из гле дао Лон дон 40-их, 
50-их го ди на про шлог ве ка ка да је 
та мо жи вео Цр њан ски, за хва љу ју ћи 
Ро ма ну о Лон до ну, сва ко има сво ју 
вер зи ју тог вре ме на и про сто ра и тог 
гра да, и све су то исти ни те вер зи је. Та 
књи га је то ли ко упе ча тљи ва, та кве 
књи ге ко је као чи та лац во лим да про-
чи там, и на пи шем. Ко год бу де чи тао 
мо је ро ма не ви де ће да је то Пу ла тих 
го ди на, да су то во зо ви тих го ди на, да 
је то Беч 90-их, да је то Бу дим пе шта у 
вре ме бом бар до ва ња, да је то Бе о-
град 50-их, 60-их, 70-их. Све мо је књи-
ге има ју пре ци зне про стор не и вре-
мен ске ко ор ди на те.   

Тра га ње Вас у ро ма ну во ди од 
Бе о гра да до Пу ле, Ро ви ња, Ра ше, 
Ри је ке, Со лу на, Но вог Са да, Бу дим
пе ште... За што је би ло бит но пи са ти 
о свим овим ме сти ма и про шлим 
вре ме ни ма? 

За то што по зна јем те гра до ве, за то 
што имам кон текст са тим гра до ви ма. 
Што бих ја пи сао о Ма дри ду у ко јем 
ни кад ни сам био, а не о Бу дим пе шти у 
ко јој сам жи вео. Ме ни ни шта ло гич ни је 

Ни је по за,
али ја

не знам
ка ко бих пи сао

да не чи там.
Вла ди мир
На бо ков
је ре као:

Ја пра вим
свог чи та о ца,

та ко и ја
исто ми слим
да по ди жем

ни во чи та лач ке 
пу бли ке, то
је чи ње ни ца

M NOVINE :

Драган Великић
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од то га да мо ји ју на ци жи ве, бо ра ве и 
про ла зе кроз гра до ве и про сто ре кроз 
ко је сам и ја про ла зио. Ка ко мо гу да 
пи шем о не че му што не по зна јем. Не 
по зна јем Но ви Сад она ко ка ко по зна-
јем Пу лу, али и тај да шак по зна ва ња је 
зна ча јан, на кра ју кра је ва у кон ти ну и-
те ту сам до ла зио у тај град. Ва жан је и 
због Ти шме, ко ји је ту је дан епи зод ни 
лик, чо век са ко јим сам се ја, не ћу да 
ка жем дру жио, али ко га сам сре тао и 
са ко јим сам имао је дан жив од нос и 
ми слим да је то био од нос не ког 
по што ва ња са мо је стра не, али и 
љу ба ви, и ми слим да је и он ме не 
во лео. 

Због че га се од лу чу је те да пи ше те 
о мај ци, не са мо Ва шом, не го о свим 
мај ка ма? 

Био сам упу ћен на мај ку, мој отац је 
био по мо рац и био је од су тан, па је 
мај ка пре у зи ма ла акре ди ти ве и оца и 
не ког ауто ри те та, та ко да је то био 
раз лог. Ми слим да је, без об зи ра да 
ли се ра ди о спи са те љи ци или пи сцу, 
мај ка до ста је дан кли зав лик, за то 
што по сто ји увек мо гућ ност да пи шу-
ћи о мај ци уле ти те у не ки сен ти мент, 
не ку па те ти ку, ба нал ност. Мај ка је 
би ће ко је вам да жи вот, а сви аспек ти 
ко је сам ја хтео да при ка жем упу ћу ју 
на је дан сло жен од нос. Сви су од но си 
из ме ђу де це и ро ди те ља сло же ни. 
Не ма те са по шта ром сло жен од нос, 
уко ли ко ни је љу бав ник. По штар мо же 
да вам бу де сим па ти чан, да га ваш 
пас у дво ри шту на па да и да вас он 
због то га не во ли. Али од нос мај ка – 
отац - де ца, то су нај сло же ни ји од но-
си и за то ми је мај ка би ла по год на. А 
и ина че је лик, ми слим да је то ре као 
Ти хо мир Бра јо вић, ко ји је мај ка свих 
мај ки. Мно го не по зна тих љу ди ми на 
књи жев ним ве че ри ма при ла зи и ка же 
ми, е то је иста мо ја мај ка. То зна чи да 
сам не где при шао и ус пео из свих 
аспе ка та да из ву чем и при бли жим тај 
лик, да жи ви.   

Ислед ник хра бро го во ри о оно ме 
о че му би смо ра ди је ћу та ли. О че му 
Ср би ја ћу ти?

То је тач но, не мо же мо се пра ви ти 
лу ди. Да се ства ри не би по но ви ле, 
оне се не сме ју ста вља ти под те пих. 
Све што иде под те пих, то кад тад 
из ро ни он да ка да не оче ку је мо. Јед но-
став но, го ди не о ко ји ма ја пи шем су 
би ле та кве, ја не ар би три рам, ја ни сам 
су ди ја, али из но сим све аспек те вре-
ме на. На рав но, ве ћи на љу ди је та ква 
да се по ви ну је она ко ка ко ве тар ду ва. 
Па зна те шта, тре ба то и ре ћи. Не спо-
чи та ва ти у сми слу по по ва ња, али 
из ви ни те тре ба то ре ћи. По ја вљу је се 
опет при ча да ми про сто хо ће мо ауто-
ри тет да би са се бе ски ну ли од го вор-
ност, лак ше је ка да дру ги од лу чу је. 
Али за то књи жев на де ла, за то фил мо-
ви, за то по зо ри шне пред ста ве, да под-
се ћа ју, то је бит но. Ако не ма се ћа ња, 
он да се све ло ше мо же по но во, у још 
го рој ва ри јан ти.

Из ја ви ли сте да ка да би мо ра ли 
да би ра те че га да се од рек не те, 
пи са ња или чи та ња, Ви би се од ре
кли пи са ња. Шта пи сцу зна че чи та
о ци? 

Ни је по за, ја не знам ка ко бих пи сао 
да не чи там. За што пи ше те? Ја не 
ми слим о чи та о ци ма ка да пи шем, 
та ман по сла да се ја би ло ко ме удва-
рам, али у мом слу ча ју ја сам увек 
знао да за слу жу јем ши ру чи та лач ку 
пу бли ку, про сто та кав сам. Оно што 
пи шем, знам да об у хва та, до ди ру је 
је дан ши ри круг љу ди, ме ђу тим, то је 
већ и пи та ње кри ти ке. На гра де су те 
ко је скре ну па жњу, да сам до био 
НИН-ову на гра ду за свој пр ви ро ман 
Виа Пу ла, си гур но да би до те пу бли-
ке до шао ра ни је, али ја сам до те 
ши ро ке пу бли ке сти гао и то је сте 
ва жно, јер је то не ка вр ста еду ка ци је. 
Вла ди мир На бо ков је ре као: Ја пра
вим свог чи та о ца, та ко и ја исто 
ми слим да по ди жем ни во чи та лач ке 
пу бли ке, то је чи ње ни ца. Ка да је 
не што штам па но у 30.000, 40.000 при-
ме ра ка, као што је слу чај са Ислед ни
ком и на ста вља да ље да се штам па, 
ја сам знао да сам на пи сао књи гу ко ја 
ће има ти чи та о це. До са да ни је по сто-
јао кон сен зус о мо јој нај бо љој књи зи, 
има љу ди ко ји во ле Астра ган, не ко 
Виа Пу лу, али ми се чи ни да је овај 
Ислед ник по сти гао кон сен зус и то ми 
је ве о ма дра го.  

За раз ли ку од мно гих на зо ви 
пи са ца, Ви о све му што пи ше те се 
прет ход но ја ко до бро ин фор ми ше
те. Да ли мо жда због то га ду го 
пи ше те сво је књи ге? 

Ро ман је вре ме сам по се би и не 
ве ру јем да се мо же пи са ти бр зо. 
По сто је на рав но слу ча је ви, то је све 
од пи сца до пи сца. Има пи са ца ко ји 
ску пља ју гра ђу, па он да пра ве план, 
па он да до ђе она ре а ли за ци ја ка да 
са мо пи шу. Ја ни сам од тих, ја ви ше 
ли чим на пе сни ке, кре ћем из не ке 
ат мос фе ре и у су шти ни не мам уна-
пред не ки план и због то га то пи са ње 
тра је ду же. Јер се у то ку пи са ња 
ме њам, ја фак тич ки и не знам где 
идем, ве о ма ја сно осе ћам ка ква би та 
књи га тре ба ла да бу де, ат мос фе ра, 
имам бо ју књи ге и ви дим тај свет мо је 
бу ду ће књи ге, мог бу ду ћег ро ма на у 
ко ма ду. То он да ду же тра је, ја ни кад 
сво ју ни јед ну књи гу ни сам уна пред 
имао. Ка да се се тим Виа Пу ле, то што 
је та књи га тре ба ла да бу де не ма ве зе 
са оним што је на кра ју ис па ла. Астра
ган и До си је До ма шев ски су ра ђе не 
по пла ну, али Бо на виа, Ру ски про зор и 
Ислед ник су књи ге ко је су би ле му че-
ње, оста вљао сам, по чи њао, ни сам их 
ла ко на пи сао, јер сам осе ћао ка ко то у 
фи нал ној вер зи ји тре ба да бу де. Не 
пра вим ком про ми се, ни кад ни сам пра-
вио ком про ми се, књи га мо ра да бу де 
она ква ка ква ја осе тим и да ка жем е 
сад је то то.  

Би ља на Се ла ко вић

Го во ре ћи на про мо ци ји свог нај но-
ви јег ро ма на, Ве ли кић об ја шња ва 
от куд књи зи баш на зив Ислед ник.

- Ду го је ва ри рао и на слов Иза 
пе ча та, а он да ми је до шла реч 
ислед ник, али сам био си гу ран да је 
не ко ту реч ис ко ри стио. Он да сам 
ишао на ин тер нет и ниг де у срп ској, 
хр ват ској, бо сан ској књи жев но сти 
ни је би ло књи ге под тим име ном и то 
је за и ста би ло ја ко чуд но да не ко 
ни је дао књи зи име Ислед ник. Склон 
сам на сло ви ма од јед не ре чи, ка да је 
то мо гу ће, ефект ни ји су. На слов 
Ислед ник се ле пи, и за оне ко ји не 
пра те књи жев ност. На слов не би тре-
бао да из не ве ри то што на о сло вља-
ва, на слов је име ни тељ, по кри ва 
ат мос фе ру књи ге, а исле ђи ва ње 
је сте та кав по сту пак. Ја исле ђу јем 
све, мој жи вот, по ро ди цу, гра до ве, 
др жа ве у ко ји ма сам жи вео. Ислед
ник је ап со лут но то, исле ђи ва ње и 
по ку шај тра га ња. На рав но да сва ко 
ко пи ше из ми шља из вла сти тог ис ку-
ства и то је та ко ја сно. Ја не зна да 
мо же да се на пи ше не што што вре-
ди, а да ни је лич но, не мо же би ти из 
без лич ног. 

Исле ђи ва ње

Го ди не
о ко ји ма
ја пи шем

су би ле та кве,
ја не ар би три рам, 
ја ни сам су ди ја, 

али из но сим
све аспек те

вре ме на.
На рав но,

ве ћи на љу ди
је та ква да се 

по ви ну је она ко 
ка ко ве тар ду ва. 

Па зна те шта,
тре ба то и ре ћи. 
Не спо чи та ва ти

у сми слу
по по ва ња,

али из ви ни те
тре ба то ре ћи
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СА ВЕЗ АН ТИ ФА ШИ СТА СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ цЕ 

Ре ха би ли та ци ја,
узро ци и по сле ди це

Град ски од бор Са ве за 
ан ти фа ши ста Вој во ди-
не Срем ска Ми тро ви ца 

про шлог че тврт ка, 3. мар та у 
све ча ној са ли Му зе ја Сре ма 
про мо ви сао је две књи ге. 
Реч је о збор ни ку ра до ва 
Ба тин ска бит ка и Ре ха би
ли та ци ја узро ци и по сле ди
це. 

Ка ко се мо гло чу ти, Са вез 
ан ти фа ши ста Вој во ди не 
пре зен та ци јом збор ни ка 
на ста вља обе ле жа ва ње 
зна чај них да ту ма из исто ри-
је На род но осло бо ди лач ке 
бор бе. 

- Обе ле жа ва мо 72. го ди-
шњи цу Ба тин ске бит ке и тим 
по во дом је на ста ла ова књи-
га као збор ник ра до ва, а 
дру га књи га се од но си на 
про блем ре ха би ли та ци је 
Дра же Ми хаило ви ћа и 
Ми ла на Не ди ћа, где се об ја-
шња ва узрок ре ха би ли та ци-
је и по сле ди ца исте. То су 
две ве ли ке ре ха би ли та ци је 
ко ја нам ме ња ју и ток исто-
ри је – ре као је Урош Пе тро-
вић, пред сед ник ми то вач ког 
од бо ра Са ве за ан ти фа ши-
ста Вој во ди не. 

На про мо ци ји су го во ри ли 
ге не рал Жи ка Стој шић, 
прав ник Бо шко Кру нић, про-
фе сор др Ду шко Ра до са-

вље вић и про фе сор Вла ди-
слав Ра да ко вић.

Ге не рал Жи ка Стој шић, 
уче сник Ба тин ске бит ке сма-
тра да је њен зна чај за по ста-
вљен, јер је ова бит ка би ла 
јед на ме ђу нај те жи ма и под-
се ћа да ни је би ло ла ко осло-
бо ди ти Ба ти ну и Бе о град.   

Го во ре ћи о збор ни ку ра до-
ва Ре ха би ли та ци ја узро ци и 
по сле ди це, Бо шко Кру нић је 
ре као да је по сту пак ре ха би-
ли та ци је кон тра ре во лу ци о-
на ран.

- Са да шња не за у ста вљи-
ва ак ци ја за ре ха би ли та ци ју 
Дра же Ми хаи ло ви ћа ву че за 
со бом по ли тич ку ре ха би ли-
та ци ју кви слин шких ре жи ма 
– на во ди Кру нић и до да је да 
је ма ње ва жно да ли ће Суд 
на ћи „прав ни основ“ за ре ха-
би ли та ци ју пред са зна њем 
да је по ли тич ка ре ха би ли та-
ци ја већ оства ре на. 

Др Ду шко Ра до са вље вић 
из нео је да, иде о ло шки гле-
да но, са да шњом ре ха би ли-
та ци јом Дра го љу ба Ми хаи-
ло ви ћа се за пра во оправ да-
ва ју рат но ху шач ке де ве де-
се те го ди не. Он по ста вља 
пи та ње за што на род до зво-
ља ва да га по том ци до ма-
ћих из дај ни ка и са рад ни ка 
оку па то ра вра ћа ју на пут 

Рав не го ре, ко ла бо ра ци о ни-
зма и нај цр њих иде о ло ги ја. 
И још се пи та да ли Ср би ји 
не ма ме ста у по ро ди ци 
европ ских, ан ти фа ши стич-
ких на ро да.

- Сма трам да ре ха би ли та-
ци јом Ми хаило ви ћа, ду бо ко 
ре ха би ли ту је мо дру штво 
не јед на ко сти ко је је по сто ја-
ло у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 
– ре као је Ра до са вље вић.

На след ни ци Ми ла на 
Не ди ћа, пред сед ни ка срп ске 
вла де за вре ме Дру гог свет-
ског ра та, по сле ре ха би ли-
та ци је ге не ра ла Дра го љу ба 
Ми ха и ло ви ћа, оче ку ју да суд 
ко нач но поч не по сту пак 
ре ха би ли та ци је њи хо вог 
пре тка. Зах тев је под нет још 
пре се дам го ди на и два пу та 
је од би јан „због не у ред но-
сти“, да би га Апе ла ци о ни 
суд у Бе о гра ду вра тио на 
по нов но од лу чи ва ње. Ми лан 
Не дић је иза се бе оста вио 
згра ду на Сла ви ји, на ме сту 
где је из гра ђе на На род на 
бан ка Ср би је. Та ко ђе је 
оста ла ку ћа у зе мун ском 
пар ку, где се да нас на ла зи 
вр тић. Ако не бу де ре ха би-
ли то ван, по ро ди ца не ће 
има ти пра во на по вра ћај 
ових не крет ни на. 

С. Ста не тић

Про мо ци ја но вих из да ња Са ве за ан ти фа ши ста Вој во ди не

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA
ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Сви лар 

Ми лан и Са вић-Сви лар Би ља на, 
Пе тро вић Бо јан и Гор да на, 
Је врић Јо ви ца и Ма ри на – Срем. 
Ми тро ви ца, Јан ко вић Ми лан и 
Са ња – Па влов ци, Ду ја ко вић 
Жељ ко и Да ли бор ка – Си бач, 
Па вло вић Си ни ша и Све тла на – 
Шид, Ђу рић Мир ко и Сми ља – 
До брин ци, Мир ко вић Алек сан-
дар и Еви ца, Ра уш Мир ко и Дра-
га на – Ру ма, Ма о вац Сло бо дан и 
Та тја на – Ада шев ци, Јо а нис 
Алек сан дрос Маљ ко вић и Маљ-
ко вић Ана ста си ја – Но ви Ба нов-
ци, Мар ко вић Ра де и Са ња – 
Ба чин ци, Ре пац Ср ђан и Ми ле на 
– Ин ђи ја.

ДО БИ ЛИ СИ НА: Ико нић 
Ми лош и Ми ли ца – Љу ко во, 
Ми ле тић Ве ли мир и Је ле на – 
Шид, Ла зић Бран ко и Ми ли ца – 
Ми шар. 

БЛИ ЗАН цИ (му шко и жен
ско): Кли па Де јан и Дра га на – 
Ги ба рац.

УМР ЛИ: Ан то нић Ду шан ка, 
рођ. 1951; Ђур ђе вић Мир ја на, 
рођ. 1942; Си мић Ра до ван, рођ. 
1927; Ћир ко вић Ла зар, рођ. 
1951; Ву ја си но вић Све то зар, 
рођ. 1937; Ра до са вље вић Мир ја-
на, рођ. 1931; Ра ду ло вић Јо ван, 
рођ. 1933; Ги ћа нов Па вле, рођ. 
1942; Вла и са вље вић Пе тар, рођ. 
1941; Ле шћан Са му ел, рођ. 
1955; Јо вић Сте во, рођ. 1949; 
Мак сић Ми ли сав, рођ. 1956; 
Чаљ ку шић Ђур ђи ца, рођ. 1951; 
Ва сић Зден ка, рођ. 1941; Ар бу-
ти на Јо ван, рођ. 1929; Ми лин ко-
вић Ра ди во је, рођ. 1947; Ба бић 
Ра дој ка, рођ. 1942; Јан ко вић 
Ми лан, рођ. 1929; Див нић Пе тар, 
рођ. 1939; Вој но вић Ка ти ца, рођ. 
1934; Ива но вић Иван ка, рођ. 
1930; Бе ло мар ко вић Ми лан, рођ. 
1933; Ву ло вић Ми лан, рођ. 1936; 
Ми лу ти но вић Жи во рад, рођ. 
1956; Ив ко вић Пе тар, рођ. 1941; 
Уро ше вић Ви до са ва, рођ. 1936; 
Ву кас Ми ло рад, рођ. 1933; Цр но-
го рац Во ји слав, рођ. 1934.

RUMA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Мар ко 

Шме и Ма ја Но ва ко вић, Ваљ мир 
Ши ђе ћи и Ми ли ца Кер кез, Пе ри-
ца Ива нов и Ма ри ја на Ро ђи ков, 
Ми лан Бо снић и Ири на Сер ге јев-
на Ци ба

УМР ЛИ: Ра дој ка Те пић, рођ. 
1929, Ми лан Ко ва че вић, рођ. 
1957, Бо го љуб Бо жић, рођ. 1928, 
Је ле на Ко лун џић, рођ. 1993, 
То ми слав Све тић, рођ. 1936, 
Ми лен ко Пла ни нац, рођ. 1954, 
Злат ко Ко ла рић, рођ. 1948. 

РУМСКИ БИОСКОП
Ма ла дво ра на

19.00 и 21.00 ча са
9.3. Де те зла
10 – 16.3 Пик си ји – ма ли ви ле-
ња ци од 17.00 и 19.00

Ве ли ка дво ра на 
11.3. Зо тро по лис од 16.00
Аве Це за ре од 18.00 
Вла жност од 20.00
12.3. Зо тро по лис од 16.00 и 
18.00
Бо го ви Егип та од 20.00 
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МИ ТРО ВАЧ КИ
РА ДИ КА ЛИ

По че так
кам па ње

Кон фе рен ци ја за но ви на-
ре Град ског од бо ра Срп ске 
ра ди кал не стран ке у Срем-
ској Ми тро ви ци одр жа на је 
про шлог пет ка, 4. мар та у 
про сто ри ја ма стран ке. О 
про гра му за ло кал не из бо ре 
и ак тив но сти ма у ве зи са 
пред из бор ном кам па њом 
го во ри ли су шеф из бор ног 
шта ба Ра ди вој До бр њац и 
чла но ви Дра ган Ба но вач ки и 
Пан те ли ја Бо жић.  С. С. 

СТА њЕ УСЕ ВА

До ста ко ро ва
По љо при вред на струч на 

слу жба (ПСС) Ру ма по кри ва 
Ириг, Ин ђи ју и Ру му и на том 
де лу Сре ма је укуп но 85.749 
хек та ра об ра ди вих по вр ши на, 
а под стр ни на ма је 20 про це-
на та тих по вр ши на. Нај ви ше 
их је под пше ни цом - 18.000 
хек та ра (у рум ској оп шти ни 
пре ко 10.000 хек та ра) и то је 
не што ви ше од про шло го ди-
шњих по вр ши на, али и пла на 
се тве. Под ози мим јеч мом је 
740 хек та ра, уља ном ре пи цом 
не што пре ко 1.000 и под три-
ти ка ли ма 620 хек та ра.

По ло ви ном фе бру а ра је 
по че ла и пр ва при хра на пше-
ни це азот ним ђу бри вом. На 
осно ву ана ли зе зе мљи шта 
утвр ђе но је да про се чан са-
др жај ми не рал ног азо та из но-
си од 70 до 100 ки ло гра ма, а 
слич ну ко ли чи ну би тре ба ло 
до да ти зе мљи шту до кра ја 
мар та, на рав но ако је про из-
во ђач пр во ура дио ана ли зу. 

Са зна је мо, азот них ђу бри-
ва има до вољ но на тр жи шту и 
то по це ни не што ни жој не го 
про шле го ди не. Исто вре ме но, 
це на ком плек сних ђу бри ва је 
не што ви ша не го ла не, а на-
ро чи то МАП-а ко ја је ве ћа за 
30 про це на та. 

– При ли ком кре та ња ве ге-
та ци је тре ба оче ки ва ти раст 
ко ро ва, јер је не што бла жа 
зи ма омо гу ћи ла њи хо во пре-
жи вља ва ње. С об зи ром на по-
ја ве и не ких бо ле сти основ на 
пре по ру ка је да се, за јед но са 
хер би ци ди ма, из вр ши и пре-
вен тив на за шти та од бо ле сти 
– ис ти че Ђу ро Па јић из ПСС 
Рума. 

По љо при вред на струч на 
слу жба Ру ма при во ди 
кра ју сво ја тра ди ци о нал-

на пре да ва ња за пр ви квар тал 
го ди не, по зна ту „Зим ску шко лу 
за по љо при вред ни ке“. 

Циљ ове шко ле је да по љо-
при вред ни про из во ђа чи при-
ме ном зна ња ко ја су сте кли 
ра ци о на ли зу ју, про фе си о на ли-
зу ју сво ју про из вод њу и до би ју 
ква ли те тан и здрав про из вод 
ко ји је кон ку рен тан и ускла ђен 
са зах те ви ма тр жи шта.

Ова пре да ва ња су за по че ла 
по чет ком фе бру а ра и тра ју до 
по ло ви не мар та, али едукaција 
про из во ђа ча је кон ти ну и ра на, 
а ПСС ће ор га ни зо ва ти и ра ди-
о ни це за по љо при вред ни ке.

– Пре да ва ња смо ор га ни зо-
ва ли у са рад њи са за дру га ма 
и ме сним за јед ни ца ма и то у 
оп шти на ма ко је ми по кри ва мо, 
а то су Ру ма, Ириг и Ин ђи ја. 

За до вољ ни смо бро јем слу ша-
ла ца на овим пре да ва њи ма, у 
про се ку их је би ло че тр де се так 
и то је ви ше не го про шлих го-
ди на – ка же струч ни са рад ник 
Угље ша Тр ку ља.

У рум ској оп шти ни до са да 
су пре да ва ња у окви ру „Зим ске 
шко ле за по љо при вред ни ке“ 
одр жа на у Клен ку, Гра бов ци ма, 
Пла ти че ву, Бу ђа нов ци ма, До-
брин ци ма и Сте ја нов ци ма.

Те ме ко је се на овим пре да-
ва њи ма об ра ђу ју су ве за не за 
ра тар ство и по вр тар ство, за-
шти ту би ља, во ћар ство и ви но-
гра дар ство, сто чар ство, ме ре 
аграр не по ли ти ке и кре дит не 
ли ни је.

– Об ра ди ли смо и те ме ве-
за не за ИПА про гра ме ко ји ће, 
по ре чи ма љу ди из Ми ни стар-
ства по љо при вре де, на шим 
про из во ђа чи ма би ти до ступ ни 
у сеп тем бру. За све по треб не 
ин фор ма ци је по љо при вред-
ни ци мо гу да нас кон так ти ра ју 
– ка же Угље ша Тр ку ља из По-
љо при вред не струч не слу жбе 
Ру ма.

С. Џ.

Угље ша Тр ку ља
из ПСС Ру ма

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НА СТРУЧ НА СЛУ ЖБА РУ МА

Зим ска шко ла

У про сто ри ја ма Срп ске на пред не стран ке у 
Ру ми пот пи сан је у по не де љак, 7. мар та ко-
а ли ци о ни спо ра зум о за јед нич ком из ла ску 

на ло кал не из бо ре ко ји се одр жа ва ју исто вре ме-
но кад и по кра јин ски и ван ред ни ре пу блич ки из-
бо ри, 24. апри ла.

Свој пот пис су на овај ко а ли ци о ни спо ра зум 
ста ви ли Сла ђан Ман чић (СНС), као и Бра не Кне-
же вић (Но ва Ср би ја), Све то зар Ко ров (Срп ски по-
крет об но ве), Ми ло рад Гр бић (Со ци јал де мо крат-
ска пар ти ја Ср би је), Крум Ва сев (ПУПС) и Ср ба 
Пе тро вић (По крет со ци ја ли ста).

Сла ђан Ман чић је ука зао да се овим спо ра зу-
мом од ре ђу је да ће по ме ну те стран ке по др жа ти 

из бор ну ли сту „Алек сан дар Ву чић – Ср би ја по бе-
ђу је“ на ло кал ним из бо ри ма, јер ове стран ке по-
др жа ва ју по ли ти ку ко ју пре ми јер во ди.

– Вр ло бр зо ће мо пре да ти на на шу ли сту за ло-
кал не из бо ре и оче ку је мо из бор ну по бе ду – ре као 
је Сла ђан Ман чић, пот пред сед ник Оп штин ског 
од бо ра Срп ске на пред не стран ке Ру ма.

Ка ко са зна је мо, пре ма ко а ли ци о ном спо ра зу-
му, на ли сти „Алек сан дар Ву чић – Ср би ја по бе-
ђу је“ на ло кал ним из бо ри ма од 43 кан ди да та за 
од бор ни ке Скуп шти не оп шти не Ру ма, би ће два 
кан ди да та из Пар ти је ује ди ње них пен зи о не ра Ср-
би је и је дан из Но ве Ср би је.

С. Џ.

СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА РУ МА

При пре ме за
ло кал не из бо ре

Пот пи сни ци ко а ли ци о ног спо ра зу ма
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ШИ ЂАН КА НА ПРО ПУ ТО ВА њУ КРОЗ АФРИ КУ

У Тан за ни ји по ма га ла
си ро ма шне

Маг да ле на Па вло вић из 
Ши да има 28 го ди на, 
за вр ши ла је Фа кул тет 

спор та и фи зич ког вас пи та ња 
у Но вом Са ду, ба ви се од бој-
ком и обо жа ва пу то ва ња.

Од ма лих но гу ма шта ла је 
да от пу ту је у Афри ку, али не 
као ту ри ста, већ да би по мо-
гала дру ги ма. Тај сан јој се 
оства рио про шлог ле та, ка да 
је за јед но са при ја те љи цом от-
пу то ва ла у Тан за ни ју.

Ка ко ис ти че, за Афри ку и 
Тан за ни ју се од лу чи ла јер је 
же ле ла да се упо зна са усло-
ви ма жи во та ста нов ни ка ове 
др жа ве. На пут је кре ну ла са 
дру га ри цом ко ју је упо зна ла 
пре ко Удру же ња „Зде нац“ и 
ча сне се стре Љи ље Лон чар. 
Са њом је про ве ла вре ме во-
лон ти ра ју ћи у Тан за ни ји, у 
се лу Ује ва. На пут су кре ну ле 
ави о ном из Бе о гра да, са пре-
се да њем у Ис тан бу лу до Дар 
Ес Са лам, нај ве ћег гра да Тан-
за ни је. Че ка ло их је још 12 са-
ти во жње до ме ста Ује ва.

- На том пу ту сам ви де ла 
ве ли ки број африч ких жи во ти-
ња: ан ти ло пе, зе бре, мај му не, 
сло но ве, жи ра фе... Ми си о нар 
Дон Ан те Ба та ре ло до че као 
нас је ши ро ким осме хом, баш 
она квим ка квим се љу ди ве ли-
ког ср ца сме ше. И већ сам се 
пр вог да на осе ћа ла као да сам 
ту од ра с ла и да ту при па дам. 
Ср це је на по кон би ло на ме сту 
- ка же Маг да ле на.

Све оно што је го ди на ма 
пра ти ла на те ле ви зи ји, по че ло 
се од ви ја ти пред ње ним очи-
ма, са мо што је би ло мно го 
жи во пи сни је и леп ше.

- Љу ди ко ји та мо жи ве су 
див ни. Увек те ср дач но по-
здра ве, же ле да по при ча ју, да 
до дир ну твоју бе лу ко жу, же ле 
да се сли ка ју. Са да ко нач но 
знам ка ко је црн цу ка да до ђе 
у на ше кра је ве. Африч ка сва-
ко днев ни ца је пу на пра ши не, 
вре лог сун ца, те шког ра да, 
зно ја, али и сме ха бо со но ге 
де це. Ку ће су углав ном од сла-
ме и бла та, без стру је и во де, 
са ма лим про зо ри ма, кроз ко је 
је два да до пи ре сун че ва све-

тлост. Не ма кре ве та, ни те ле-
ви зо ра, не ма угод но сти са вре-
ме ног све та, са мо го ла зе мља 
и про стир ка. По не кад у са мо 
јед ној со би ци, ко ја ни је ни ужа 
ни ши ра од два ме тра, уме да 
спа ва и до пе т осо ба. Ни су мр-
зо вољ ни, нер во зни, не гун ђа ју 
јед ни про тив дру гих и ни је им 
те сно. Во ду ко ју ко ри сте за пи-
ће то че у обли жњем ка на лу, у 
ко јем се и ку па ју и пе ру оде ћу. 
Углав ном сва ко днев но је ду 
„уга ли“ (ку ку ру зну бе лу па лен-
ту) и ри жу, а ме со про ба ју само 
за не ки ве ћи пра зник, а не ки 
због си ро ма штва, ни та да. Де-
ци сам из ме ђу оста лог, за вре-
ме свог бо рав ка ку пи ла и ли за-
ли це. Пр ви пут су их про ба ли, 
па смо им мо ра ли об ја шња ва-
ти ка ко се је ду. Ако по сма траш 
све то очи ма мо дер ног чо ве ка, 
си гур но ћеш да ви диш те шко 
си ро ма штво и људ ску пат њу, 
али иза те по це па не оде ће ма-
лих бо со но гих љу ди и му са вих 
обра за, кри је се ве ли ко бо гат-
ство ду ха. И та да схва тиш да 
је исти ни та она ре че ни ца да 
осмех не ко шта ни шта, а зна чи 
мно го. Он обо га ћу је оне ко ји га 
при ма ју, а не оси ро ма шу је оне 
ко ји га да ју – на по ми ње Маг да.

Де ца у Афри ци иду у др-
жав не шко ле. Основ на шко ла 
тра је до сед мог раз ре да. Све 
се пла ћа, од уни фор ме, обу ће, 
шко ла ри не, школ ског при бо ра 
до школ ске опре ме, клу па. У 
јед ном раз ре ду по не кад бу де 
и до 120 де це. Се де у клу па ма 
по че тво ро, ко је су пред ви ђе не 
за дво је.

- Ви де ла сам да се де ца 
пру том ка жња ва ју ако ка сне 
у шко лу и то је та мо са свим 

нор мал но. Африч ка де ца су 
жељ на па жње и љу ба ви, не ма-
ју пре ве ли ке зах те ве и же ље. 
Жи ве у ја ко те шким усло ви ма 
и че сто не ма ју јед ног или оба 
ро ди те ља, због че га у њи хо-
вим жи во ти ма не ма ме ста за 
раз ма же ност. Гле да ју ћи све то 
чо век би по ми слио ка ко им не-
до ста је ра до сти. Али она се та-
ко ле по и искре но сме ше, увек 
су ве дрог ду ха, ра до сни и раз-
дра га ни. На у чи ли су ме ка ко 
да будем радосна и за хва лна 
због ма лих ства ри, ко јих та ко 
че сто ни сам би ла ни све сна. 
То је не што на шта сам за бо-
ра ви ла од ра ста ју ћи у овом са-

вре ме ном све ту. Од ла ском у 
Афри ку ус пе ла сам да све то 
повратим. Оби ла зе ћи шко ле 
и си ро ма шне ку ће, ко ји ма смо 
но си ли хра ну, упо зна ла сам 
мно го си ро ти ње, ста ра ца и де-
це, ко ји немају мно го, али за то 
осме ха и љу ба ви имају у из о-
би љу – ка же Маг да.

И ка ко на кра ју раз го во ра 
ова ве ли ко ду шна де вој ка ис ти-
че, љу ди су та мо срећ ни ји, без 
об зи ра на сво је те шке жи вот не 
при че, у од но су на нас ко ји жи-
ви мо у из о би љу, а да то га ни-
смо ни све сни.

- Не уме мо да за ста не мо и 
осе ти мо ра дост жи во та по ма-
жу ћи дру ги ма. Ми слим да сви 
ми ду бо ко у се би има мо же љу 
да бу де мо во ље ни, али ни ко 
од нас не ће да начини пр ви 
корак. И та ко че ка ју ћи да нас 
не ко пр ви за во ли, про ђе жи вот. 
Не ка ко ми је увек она ми сао у 
гла ви: „учи ни ти свет бар ма ло 
бо љим, зна ти да је бар не ко 
лак ше ди сао, јер си ти жи вео“. 
То је за ме не успех - ка же на 
кра ју раз го во ра Маг да ле на. 

М. Н.

Африч ка сва ко днев ни ца је пу на 
пра ши не, вре лог сун ца, те шког ра
да, зно ја, али и сме ха бо со но ге де
це. Ку ће су углав ном од сла ме и 
бла та, без стру је и во де, са ма лим 
про зо ри ма, кроз ко је је два да до пи
ре сун че ва све тлост

Ши ђан ка Маг да ле на Па вло вић са де цом из Тан за ни је 

Од ма лих но гу ма шта ла је да от пу
ту је у Афри ку, али не као ту ри ста, 
већ да би по мо гала дру ги ма
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ПР ВА ФУТ САЛ ЛИ ГЕ СР БИ ЈЕ

Де ус с по ла га са 
про тив Флеш Бе че ја

Де ус Ро ло пласт Мо шић је осла бљен, 
пред око 300 на ви ја ча, у су бо ту 5. мар та, у 
ха ли „Пин ки“ до че као еки пу Флеш Бе че ја из 
Ва ље ва, и са вла дао је 6:1.

Нај бо љи играч утак ми це, Но ва ко вић, 
по сти гао је че ти ри го ла, а по је дан Чи змар 
и По по вић Д.

Срем ска Ми тро ви ца, из ве сно, град је у 
ко јем се игра нај бо љи фут сал у др жа ви, а 
Сло бо дан Сан трач, ка пи тен Де у са, ре као је 
да је ово сва ка ко јед на од нај лак ших по бе-
да у овом пр вен ству, јер се Флеш ни у јед-
ном тре нут ку ни је ни шта пи тао, све вре ме 
је Де ус био тај тим ко ји је дик ти рао тем по. 
Сан трач је под се тио да је сле де ћа утак ми-
ца за ми тро вач ки тим, ка да Де ус го сту је 
Сме де ре ву, јед на од оних нај бит ни јих за 
евен ту ал ни рас плет у вр ху та бе ле.

Да под се ти мо, у 4. ко лу Де ус Ро ло пласт 
Мо шић је ре ми зи рао са Сме де ре вом у 
Срем ској Ми тро ви ци. Би ло је та да 2:2, а у 
15. ко лу, ве ро ват но и це ла јав ност ко ја пра-
ти фут сал у Ср би ји оче ку је по бе ду Де у са, 
ти ма ко ји је у по след ње две го ди не убе-
дљи во нај ви ше на пре до вао од свих срп-
ских ти мо ва ма лог фуд ба ла у исто ри ји так-
ми че ња на „пе то пар цу“.

У сре ду, 2. мар та Де ус Ро ло пласт Мо шић, 
у ха ли „Пин ки“ у Срем ској Ми тро ви ци 
са вла дао је и еки пу Кал че Ме мо рис ре зул-
та том 5:2, у окви ру осми не фи на ла Ку па 
Ср би је. 

Де ус је во дио 5:0, а Кал ча је са два го ла 
пред крај утак ми це са чу ва ла част и ис па ла 
из да љег куп так ми че ња.

Под се ћа ња ра ди, ми тро вач ки тим је убе-
дљи во осво јио Куп Вој во ди не и са да му је 
циљ да то учи ни и у ја чој кон ку рен ци ји, у 
Ку пу Ср би је.  А. Ћ.

 
КА РА ТЕ ТУР НИР „БАЧ 2016“

Злат ни Ши ђа ни

У не де љу, 6. мар та так ми ча ри Ка ра те 
клу ба „Шид“ на сту пи ли су на ре ги о нал ном 
ка ра те так ми че њу у Ба чу. На тур ни ру је 
уче шће узе ло 17 клу бо ва из Ср би је са пре-
ко 200 так ми ча ра. За Ка ра те клуб „Шид“ је 
на сту пи ло шест так ми ча ра и то три из 
Ши да и три так ми ча ра из ка ра те сек ци је 

Мо ро вић. Лу ка Веј но вић и Ми хај ло Да кић 
су би ли пр ви у ка та ма, док су Да мјан Се ку-
ло вић, Ан ђе ла Пла вља нић и Ми ли ца Сто ја-
но вић (сви из Мо ро ви ћа) би ли дру ги. Брон-
зом се на овом так ми че њу оки тио Сте ван 
Дра ку лић. М. С.

ЏУ ДО КЛУБ „СРЕ МАц“ ЈА РАК

Ме да ље из
Зре ња ни на

По је ди нач но Пр вен ство Вој во ди не за 
ју ни о ре и ју ни ор ке одр жа но је 5. мар та у 
Зре ња ни ну. Уче ство ва ло је укуп но 29 клу-
бо ва из це ле Вој во ди не. Так ми ча ри Џу до 
клу ба „Сре мац“ из Јар ка оства ри ли су че ти-
ри пла сма на на Пр вен ство Ср би је ко је ће 
би ти одр жа но у Бе о гра ду 19. мар та. У ка те-
го ри ји до 57 ки ло гра ма Зо ра на Га јић би ла 
је дру га, као и Ма ри ја Ра ди во је вић у ка те го-
ри ји до 78 ки ло гра ма. Алек сан дра Алим пић 
би ла је тре ћа у ка те го ри ји до 63 ки ло гра ма, 
а Ана ста си ја Алим пић пе та у ка те го ри ји до 
70 ки ло гра ма.

ПЕ ЋИН цИ 

Осно ван пр ви
ру ко мет ни клуб

Но во о сно ва ни Ру ко мет ни клуб „До њи 
Срем“ Пе ћин ци по чео је са тре нин зи ма кра-
јем фе бру а ра, а по ре чи ма јед ног од тре не-
ра клу ба Ива на Сто ја ко ви ћа, циљ им је да 
при ву ку што ви ше мла дих спор ти ста за ин-
те ре со ва них да се опро ба ју у овом спор ту.

- За хва љу ју ћи по др шци ло кал не са мо у-
пра ве и Спорт ског са ве за „Раз вој спор то ва“ 
има мо од лич не усло ве за тре нинг и за так-
ми че ње у спорт ској ха ли у До њем То вар-
ни ку. Циљ нам је да ство ри мо ста бил ну и 
ква ли тет ну еки пу, ко ја ће у до глед но вре ме 
мо ћи да игра ру ко мет на так ми чар ском ни-
воу – ре као нам је Сто ја ко вић.

Мла ди из пе ћи нач ке оп шти не мо гу да се 
учла не у клуб пу тем те ле фо на 063/87-67-
472 и 066/489-622 или до ла ском на је дан 
од тре нин га, ко ји се одр жа ва ју у спорт ској 
ха ли по не дељ ком, сре дом и пет ком од 20 
до 21 час. Д. С.

ВИ ШЕ БО Ј

Успе шне Сре мо ве 
атле ти чар ке
На пр вен ству Ср би је у ви ше бо ју у дво ра ни 
атле ти чар ке АК „Срем“ осво ји ле су две 
ме да ље. Ања Ла јић је осво ји ла сре бро у 
тро бо ју са са мо 20 бо до ва за о стат ка за сјај-
ном Ја ном Иса и ло вић из бе о град ског „Пар-
ти за на“. Ања је на 60 ме та ра ис тр ча ла но ви 
лич ни ре корд ко ји са да из но си 8,40 се кун-
ди, ско чи ла у даљ 4,87 ме та ра и ба ци ла 
ку глу од 2 ки ло гра ма на да љи ну од 9,72 

ме тра, што је укуп но ре зул тат од 2.144 
бо да. 
Јо ва на Ра до је вић је осво ји ла брон за ну 
ме да љу у пе то бо ју. Она је у тр ци на 60 
ме та ра (8,33 се кун де) и у ско ку у вис (1,40 
ме та ра) та ко ђе по ста ви ла но ве лич не 
ре кор де, ку глу је ба ци ла на да љи ну од 
11,29 ме та ра, у даљ ско чи ла 4,81 ме тар, а 
600 ме та ра ис тр ча ла за 2:03,54 ми ну та. 
Би ла је во де ћа до по след ње ди сци пли не 
али је осред ње ис тр ча на тр ка на 600 ме та-
ра би ла до вољ на за брон зу. 
Ове две атле ти чар ке су у ве о ма ја кој кон ку-
рен ци ји до ка за ле да спа да ју ме ђу нај све-
стра ни је де вој чи це у Ср би ји и да је пред 
њи ма ле па спорт ска бу дућ ност. Д. М.

ФУДБАЛ

Ре зул та ти утак ми ца 25. ко ла: Сур ду ли
ца: Рад ник - Ме та лац 0:0; Бе о град: Чу ка-
рич ки - Ја вор Ма тис 1:0; Бе о град: Во ждо-
вац – Мла дост 4:1; Ниш: Рад нич ки – Пар ти-
зан 0:1; Бе о град: Цр ве на Зве зда - Ја го ди на 
3:1; Бе о град: ОФК Бе о град - Но ви Па зар 
0:0; Ча чак: Бо рац - Спар так Зла ти бор во да 
0:0; Бе о град: Рад – Вој во ди на 2:2.

1. Цр ве на Зве зда 25 23 2 0 72:18 71
2. Бо рац 25 12 6 7 34:24 42
3. Чу ка рич ки 25 11 8 6 28:19 41
4. Пар ти зан 25 11 6 8 45:33 39
5. Рад нич ки 25 10 8 7 22:16 38
6. Вој во ди на 25 10 8 7 38:35 38
7. Во ждо вац 25 9 9 7 27:22 36
8. Ја вор Ма тис 25 7 10 8 18:19 31
9. Мла дост 25 7 10 8 23:28 31

10. Рад ник 25 7 10 8 28:40 31
11. Ме та лац 25 6 9 10 22:31 27
12. Но ви Па зар 25 6 8 11 18:33 26
13. ОФК Бе о град 25 7 2 16 22:37 23
14. Ја го ди на 25 4 10 11 19:37 22
15. Рад 25 4 8 13 25:37 20
16. Спар так 25 4 10 11 16:28 20

ЈЕЛЕН СУПЕР ЛИГА

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти утак ми ца 16. ко ла: Че ла ре
во: ЧСК Пи ва ра – Про ле тер 0:0; Вра ње: 
Ди на мо - На пре дак 1:2; Бе жа ни ја: Бе жа ни-
ја - Сло бо да 1:1; Бор ча: БСК – Ло зни ца 1:1; 
Бе о град: Син ђе лић - До њи Срем 1:0; 
Пе тро вац на Мла ви: Сло га – Ин ђи ја 2:1; 
Зе мун: Зе мун - Рад нич ки 3:0; Ла за ре вац: 
Ко лу ба ра – Бач ка 0:0.

1. На пре дак 16 12 2 2 27:13 38
2. Бач ка 16 10 4 2 31:15 34
3. Син ђе лић 16 7 5 4 18:11 26
4. Бе жа ни ја 16 7 4 5 20:14 25
5. ЧСК Пи ва ра 16 7 3 6 11:13 24
6. Про ле тер 16 5 8 3 17:15 23
7. Зе мун 16 6 4 6 19:19 22
8. До њи Срем 16 5 6 5 17:17 21
9. Сло га 16 5 6 5 17:19 21

10. Ин ђи ја 16 5 4 7 21:15 19
11. Ло зни ца 16 4 7 5 13:19 19
12. Сло бо да 16 4 6 6 19:19 18
13. Ди на мо 16 5 3 8 15:21 18
14. БСК 16 5 3 8 15:25 18
15. Ко лу ба ра 16 4 5 7 11:15 17
16. Рад нич ки 16 0 4 12 12:33 4
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Ко је све из ме не до но си 
но ви За кон о спор ту мо-
гли су да чу ју спор ти сти и 

спорт ски рад ни ци са те ри то ри-
је Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
на пред ста вља њу овог за ко на у 
уто рак, 1. мар та у ми тро вач кој 
Град ској ку ћи. Пре зен та ци ју је 
одр жао Дра ган Ата на сов са Фа-
кул те та за спорт из Бе о гра да. 

На чел ник Град ске упра ве за 
кул ту ру, спорт и омла ди ну Гра-
да Срем ска Ми тро ви ца Или ја 
Не дић ре као је да је но ви За кон 
о спор ту ва жан ка ко за клу бо ве 
др жав ног, та ко и за клу бо ве ло-
кал ног ка рак те ра. 

-  Град ска упра ва за спорт и 
Спорт ски са вез Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца ће по ма га ти ма-
те ри јал но али и у тех нич ком 
сми слу, ка ко би се клу бо ви што 
бо ље адап ти ра ли и при пре ми-
ли за при ме ну но вог За ко на о 
спор ту. У на ред ном пе ри о ду 
ор га ни зо ва ће мо еду ка ци је за 
тре не ре, по што Срем ска Ми-
тро ви ца има до во љан број про-
фе со ра фи зич ког вас пи та ња и 
сма тра мо да мо же мо да по ста-
не мо еду ка тив ни цен тар за обу-
ку тре не ра. Про бле ми клу бо ва, 
по ред фи нан си ја, је су не до ста-
так струч ног и ква ли тет ног ка-
дра, па би еду ка ци јом тре не ра 
тај про блем делом решили – 
ре као је Не дић.  

Дра ган Ата на сов ис та као је 
да но ви За кон о спор ту пред-
ста вља до пу ну ста рог за ко на. 

- Ка да смо ра ди ли ева лу а-
ци ју ста ре стра те ги је утвр ди ли 
смо да је нај ве ћи про блем при-
ме не За ко на о спор ту био у је-
ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве. 
Но вим за ко ном смо по пу ни ли 
све оне шу пљи не ко је су би ле 
уоче не то ком при ме не ста рог 

За ко на о спор ту – из ја вио је 
Дра ган Ата на сов са Фа кул те та 
за спорт. 

Он је још до дао да је но вим 
за ко ном спор ти ста ста вљен 
у цен тар. То зна чи да се во ди 
ра чу на о за шти ти спор ти ста, 
ње го вих пра ва и о са мом спор-
ти сти као нај ва жни јем чи ни о цу 
си сте ма спор та. Он сма тра да 
ће при ме ном овог за ко на, си-
стем спор та би ти је дин ствен, 
ка ко на ре пу блич ком ни воу, та-
ко и у је ди ни ца ма ло кал не са-
мо у пра ве. 

За кон о спор ту пред ста вљен 
је и у рум ском Кул тур ном цен-
тру у пе так, 4. мар та. Три би ну 
по све ће ну си стем ском ре ша-
ва њу про бле ма у спор ту ор га-
ни зо ва ли су Са вез спор то ва 
Ру ме, ло кал на са мо у пра ва и 
Ми ни стар ство спор та и омла-
ди не. О си ту а ци ји у спор ту, 
про бле ми ма и ме ра ма за њи-
хо во ре ше ње, као и о Стра те-
ги ји и За ко ну о спор ту го во рио 
је Пре драг Пе ру ни чић, др жав ни 

се кре тар у Ми ни стар ству спор-
та и омла ди не.

– Ми ни стар ство спор та и 
омла ди не ће у на ред ним да ни-
ма до не ти три ва жна пра вил-
ни ка: о ре ги стра ци ји, о гра на-
ма спор та као и о обла сти ма 
спор та, а по сле то га до ла зи и 
нај ва жни ји - Пра вил ник о ка-
те го ри за ци ји фи нан си ра ња. 
Же ли мо да што бо ље уре ди-
мо фи нан си ра ње, ка ко би се 
из бе гла „си ва зо на“ и ка ко би 
но вац за вр шио та мо где је и на-
ме њен, а не да је дан исти про-
је кат фи нан си ра ју раз ли чи ти 
ни вои вла сти, јер че сто до ла зи 
до пре кла па ња над ле жно сти, а 
да прав да ња сред ста ва не ма – 
ре као је др жав ни се кре тар Пре-
драг Пе ру ни чић.

Рум ска оп шти на је ме ђу пр-
ви ма до не ла Стра те ги ју о раз-
во ју спор та, али исто та ко уве-
ла и про јект но фи нан си ра ње 
у обла сти спор та, да кле да се 
фи нан си ра ју они про јек ти у 
обла сти спор та ко ји су од зна-

ча ја за рум ску оп шти ну. 
– У на шој оп шти ни смо за 

спорт из дво ји ли зна чај на фи-
нан сиј ска сред ства и у том 
сми слу ко му ни ка ци ја и са рад-
ња са Ми ни стар ством спор та и 
омла ди не је за и ста ва жна, пре 
све га ми слим на де фи ни са ње 
свих оних про бле ма и по те шко-
ћа ко је има мо у прак си. Ми смо 
јед на од пр вих ло кал них са мо у-
пра ва ко ја је до не ла Стра те ги-
ју о спор ту. Тру ди ли смо се да 
ис по шту је мо за кон и да њо ме 
де фи ни ше мо све оне при о ри-
те те и оне обла сти у ко ји ма ло-
кал на са мо у пра ва тре ба да се 
по себ но ан га жу је у ци љу раз-
вит ка спор та. Та ко ђе, тру ди мо 
се да сва ки ди нар утро ши мо на 
нај бо љи мо гу ћи на чин у ко рист 
спорт ских клу бо ва и спорт ских 
удру же ња – ре као је Ду шан 
Љу би шић, на чел ник рум ске Оп-
штин ске упра ве ко ји је уче ство-
вао у ра ду ове три би не.

С. Ста не тић
 С. Џа ку ла

У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ цИ И РУ МИ ПРЕД СТА ВЉЕН НО ВИ ЗА КОН О СПОР ТУ

Спор ти сти у пр вом пла ну

Про мо ци ја но вог За ко на о спор ту у Срем ској Ми тро ви ци 

У по не де љак, 7. мар та на ми тро вач ком тр-
гу из ло жен је тро феј Ку па Ра ди во ја Ко ра-
ћа, тзв. Жућ ко ва ле ви ца, ко ји је осво јио 

КК Ме га Лекс, а нај мла ђи су гра ђа ни има ли су 
при ли ку да се сли ка ју са игра чи ма ти ма ко ји 
но си уло гу до ма ћи на у Срем ској Ми тро ви ци.

Ди рек тор ПСЦ „Пин ки“ Ва сиљ Ше во ре као је 
да је овај до га ђај ве о ма зна ча јан за Срем ску 
Ми тро ви цу, на ро чи то због са мо по твр ђи ва ња 
ње не омла ди не у спорт ским ди сци пли на ма.

- Као на ви ја ча и ста нов ни ка овог гра да, мој 
ути сак је ви ше не го им пре си ван, по го то во што 
сам је дан од оних ко ји су пру жа ли тех нич ку по-
др шку, од но сно ства ра ли усло ве да Ме га Лекс 
од и гра сво је утак ми це ов де у АБА Ли ги. Град је 
и ви ше не го на до бит ку, на ро чи то због то га што 
је афир ма ци ја мла дих у спор ту ов де ите ка ко на 
уз ла зној пу та њи, а на за ла га њу нај пре тре ба 
за хва ли ти ло кал ној са мо у пра ви – ка же Ше во.

А. Ћ. 

ГРАД СКИ ТРГ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ цИ 

Из ло жен тро феј Ку па Ра ди во ја Ко ра ћа

Ко шар ка ши Меге са најмлађима
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У ор га ни за ци ји Са ве за 
спор то ва и под по кро ви-
тељ ством рум ске оп шти-

не, ко ја је обез бе ди ла и нов ча-
ни део на гра да, у че твр так, 3. 
мар та одр жан је из бор за нај бо-
љег спор ти сту рум ске оп шти не 
у 2015. го ди ни.

По ред тра ди ци о нал них 17 
ка те го ри ја у обла сти спор та, 
до де ље не су и спе ци јал не на-
гра де, као и за хвал ни це за ме-
ди је.

Нај бо љи пи о нир по сво јим 
ре зул та ти ма у ба ца њу ку гле 
у про шлој го ди ни је Не ма ња 
Стри чић из Атлет ског клу ба 
„Ру ма“, док је Ана Бје лић из Џу-
до клу ба „Сло вен“ нај бо ља пи-
о нир ка. 

Нај бо љи ју ни ор је Во јин Ди-
мић из АК „Ру ма“, а нај бо ља 
ју ни ор ка На та ша Ан то њак из 
Бо ћар ског клу ба „Дал ма ти-
нац“. ЈП „Же ле зни це“ Ру ма је 
нај бо ље пред у зе ће у спорт ској 
ре кре а ци ји, док су нај бо љи по-
је дин ци у рад нич ко спорт ским 
игра ма Вла ди мир Ра дић (Пе-
че ња ра „Ра дић“) и Та тја на Вра-
неш из Са ве за спор то ва Ру ма.

Ме ђу шко ла ма нај бо ље ре-
зул та те су има ле Основ на 
шко ла „Вељ ко Ду го ше вић“ и 
Гим на зи ја „Сте ван Пу зић“. Нај-
у спе шни ји  пе да гог фи зич ке 
кул ту ре у основ ној шко ли је 
Дра ган Ни ка, а од сред њих Ве-
ра Ми ло ван че вић, про фе сор у 
рум ској Гим на зи ји. Ти ту лу нај-
бо љег спорт ског рад ни ка је по-
не ла Јо ван ка Ра лић из Жен ског 
ку гла шког клу ба „Срем“, док је 
за нај бо љег тре не ра про гла-
шен Дра ган Ви до вић из ЖРК 
„Сло вен“. 

Нај бо ља му шка спорт ска еки-
па је ФК „1.мај“, а жен ска ЖРК 
„Сло вен“. За нај бо љу се ни ор ку 

је про гла ше на Ирис Јо вић Ву ја-
ко вић из Те квон до клу ба „Змај“, 
док је Да мјан Мар ко вић из Са-
ва те бокс клу ба „Ру ма“ нај у спе-
шни ји се ни ор.

Спе ци јал на на гра да је до де-
ље на Јо ва ну Јоц ко ву из Сто-
но те ни ског клу ба „Ру ма“. За 
спорт ску ле ген ду је про гла шен 
Сте ван Бо шко вић Чва рак, бив-
ши бок сер „Сло ве на“ и „Цр ве не 
зве зде“, док је До бри ца Ма ку-
ље вић до био при зна ње за до-
при нос спор ту. 

За хвал ни це за по пу ла ри за-
ци ју спор та су до би ли и ме ди ји, 
Ра дио „Срем“ Ру ма, Срем ска 
те ле ви зи ја и но ви нар ка на ших 
но ви на Сми ља Џа ку ла.

У ви ше де це ни ја ду гој до де-
ли при зна ња за нај у спе шни је 
спор ти сте, по пр ви пут су ура-
ђе ни кон крет ни кри те ри ју ми на 
осно ву ко јих је бо до ван сва ки 
успех и осво је но ме сто на так-
ми че њи ма – од ло кал ног ни воа 
до свет ских так ми че ња.

На гра ђе не спор ти сте и го сте 

пр во је по здра ви ла Та тја на Вра-
неш, се кре тар Са ве за спор то ва, 
ко ја је из ра зи ла за до вољ ство 
до брим ре зул та ти ма рум ских 
спор ти ста по стиг ну тим у про-
шлој го ди ни и из ра зи ла же љу 
да та ко бу де и у овој го ди ни. У 
име Спорт ског са ве за Ср би је 
спор ти сти ма се обра тио Ла зар 
Пи ли по вић Бе ли, члан Управ-
ног од бо ра, а по том и Ма ри ја 
Стој че вић, за ме ни ца пред сед-
ни ка рум ске оп шти не. 

– Из бор за нај бо љег спор-
ти сту је ма ни фе ста ци ја ко ја 
ве ли ча спорт и ко ја по др жа ва 
раз вој свих спор то ва и ди сци-
пли на, ка ко по је ди нач них, та ко 
и екип них. Про шла го ди на је би-
ла вр ло успе шна ка да је реч о 
спор ту у рум ској оп шти ни. Свим 
до бит ни ци ма на гра да че сти там 
што на ова ко успе шан на чин 
пред ста вља ју на шу оп шти ну и 
же лим им пу но успе ха у да љем 
ра ду и так ми че њи ма, а ло кал-
на са мо у пра ва ће и да ље би ти 
ту, да као по кро ви тељ по др жи 
све по зи тив не ак тив но сти ме ђу 
спор ти сти ма – обе ћа ла је Ма-
ри ја Стој че вић.

То ми слав Ми лић, пред-
сед ник Управ ног од бо ра 
Са ве за спор то ва Ру ма је 

ис та као да је ова ор га ни за ци ја 
у про шлој го ди ни ве ли ку па жњу 
по све ти ла раз во ју школ ског, 
као и рад нич ко-ре ка ре а тив ног 
спор та. Он је по же лео да, они 
ко ји су на гра ђе ни на ста ве са 
оства ри ва њем до брих ре зул та-
та, а они ма ко ји ни су да сво јим 
резлта ти ма у овој го ди ни до ђу 
до на гра да у на ред ној.

У му зич ком про гра му спор ти-
сте и њи хо ве го сте су за ба ви ли 
чла но ви нај мла ђег Там бу ра-
шког ор ке стра „Пла ви чу пе рак“.

Сми ља Џа ку ла

ИЗ БОР СПОР ТИ СТЕ ГО ДИ НЕ У РУМ СКОЈ ОП ШТИ НИ

На гра ђе ни нај бо љи

Са ва те бок сер Да мјан Мар-
ко вић је за слу же но по нео 
ти ту лу нај у спе шни јег спор ти-
сте у се ни ор ској ка те го ри ји. 
За ни мљив по да так је да је 
овај мла дић ка сно по чео да се 
ба ви спор том, са 20 го ди на, а 
по том је у про те клих шест 
го ди на до шао до свет ских 
ме да ља.

– По но сан сам на ову на гра-
ду. Про шле го ди не сам био 

тре ћи на свет ском, тре ћи на 
европ ском и пр ви на бал кан-
ском пр вен ству у раз ли чи тим 
ди сци пли на ма. Та ко ђе сам и 
пр вак др жа ве, а члан сам 
др жав не ре пре зен та ци је ви ше 
го ди на. Же лим да се и да ље 
ба вим спор том, а да по сле 
спорт ске ка ри је ре бу дем тре-
нер – ре као је но ви на ри ма 
Да мјан Мар ко вић, ко ји пла ни-
ра да упи ше тре нер ску шко лу.

Да мјан Мар ко вић
нај у спе шни ји се ни ор

Нај бо љи спор ти сти рум ске оп шти не

До де ла при зна ња Да мја ну Мар ко ви ћу



26 9. MART 2016.  M NOVINE ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Ра до ви на ре кон струк-
ци ји цен тра Ла ћар ка 
за вр ше ни су зва нич-

но про шле сре де, 2. мар та 
по ста вља њем па мет не лед 
ра све те. По ста вље на је 
укуп но 31 бан де ра са но вим 
ште дљи вим све тиљ ка ма у 
бо ји. 

Ка ко је об ја снио ди рек тор 
Јав ног пред у зе ћа Ди рек ци ја 
за из град њу Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца Вла ди мир Са на-
дер, но ва ра све та у Ла ћар ку 
ће до не ти уште ду елек трич-
не енер ги је, а вред ност ин-
ве сти ци је је око три ми ли о-
на ди на ра.

- Па мет на ра све та до но си 
мно го то га до брог у по гле-
ду са мог осве тље ња, али и 
у сми слу уште де енер ги је. 
Лед ра све та од 50 до 70 од-
сто има уште ду у од но су на 
дру ге ште дљи ве си ја ли це, 
а 90 од сто уште ду у од но су 
на не ке не е фи ка сне си ја ли-
це. По ста вља ње па мет не 
лед ра све те у Ла ћар ку је 
по че так ре а ли за ци је пи лот 
про јек та ко ји че ка Град у на-
ред ном пе ри о ду. Са ма чи-
ње ни ца да па мет на ра све та 
да је мо гућ ност сма њи ва ња 
и по ве ћа ва осве тље но сти, 
јер се њо ме упра вља кроз 
софт вер, до при не ће да 
Град има мно го ма ње из дат-
ке за елек трич ну енер ги ју – 
из ја вио је Са на дер и до дао 
да је план да се ура ди ком-
плет на ре кон струк ци је јав не 
ра све те на те ри то ри ји Гра-

да Срем ска Ми тро ви ца.
- Ми тре нут но има мо око 

10.000 си ја лич них ме ста у 
гра ду и по се ли ма. Тре ба да 
се ура ди сту ди ја ко ја ће по-
ка за ти ко ја вр ста све тиљ ки 
и ко ја ви си на сту бо ва тре ба 
да се по ста ви, ка ко би уште-
де ли на елек трич ној енер-
ги ји. Ми слим да ће мо овим 
про јек том у на ред них не ко-
ли ко го ди на про ме ни ти сли-
ку Гра да – ре као је ди рек тор 
Ди рек ци је за из град њу Гра-
да Вла ди мир Са на дер. 

Пред сед ник Са ве та ме сне 
за јед ни це Ла ћа рак Де јан 
Уме тић ис ти че да је ре кон-
струк ци јом јав не ра све те у 
Ла ћар ку, за вр ше но уре ђе ње 
цен тра се ла. 

- До би ли смо јед ну са вре-
ме ну ра све ту у цен тру се ла. 
На да мо се да су ме шта ни 
за до вољ ни ка ко цен тар Ла-
ћар ка са да из гле да, а оно 
што нас оче ку је је сре ђи-
ва ње уну тра шњо сти До ма 
кул ту ре – ре као је Уме тић. 

Амит Ву јић, пред став ник 
фир ме ко ја је по ста вља ла 
јав ну ра све ту об ја шња ва 
да ова ра све та пру жа мо-
гућ ност и гра ђан ству да по 
пр ви пут у Ср би ји ин тер ак-
тив но ко му ни ци ра са ин-
фра струк ту ром, тј. да ме ња 
си ја ли ци бо је пре ко апли ка-
ци је на па мет ном те ле фо ну.  

- Ово је пр ва ра све та ова-
квог ти па у Ср би ји. Уво ђе-
њем ових лам пи, од ко јих 
сва ка има је дан бе ли и је-
дан па нел у бо ји, има мо до-
дат ну функ ци о нал ност, јер 
се ра све та у тре ну ци ма ка-
да је ин тен зи тет са о бра ћа ја 
сма њен, мо же ко ри сти ти и 
као де ко ра тив на ра све та - 
ка же Ву јић.

У цен тру Ла ћар ка, по ред 
јав не ра све те, по ста вље но 
је око 50 сен зо ра ко ји ме-
ре раз ли чи те па ра ме тре, 
од ам би јен тал них усло ва до 
сен зо ра по кре та, као и две 
ка ме ре.

С. Ста не тић

ЈП ДИРЕКцИЈА ЗА ИЗГРАДњУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИцА

„Па мет на“ ра све та у Лаћарку

Ка ко је
об ја снио
ди рек тор

Јав ног
пред у зе ћа

Ди рек ци ја за 
из град њу Гра да 

Срем ска
Ми тро ви ца 
Вла ди мир

Са на дер, но ва 
ра све та у

Ла ћар ку
ће до не ти 

уште ду
елек трич не 
енер ги је, а

вред ност
ин ве сти ци је је 

око три ми ли о на 
ди на ра

Вла ди мир Са на дер,
ди рек тор Ди рек ци је 

Де јан Уме тић, пред сед ник 
Са ве та МЗ Ла ћа рак

центар Лаћарка
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У окви ру из град ње под во жња ка у Срем ској 
Ми тро ви ци, рад ни ци ЈКП „Во до вод“ про-
шле не де ље су за вр ши ли ра до ве на ре кон-

струк ци ји 10 ка на ли за ци о них при кљу ча ка у зо ни 
гра ди ли шта, до пру жног пре ла за. 

У то ку је ис коп - при пре ма тра се за на ста вак 
ра до ва на ре кон струк ци ји ком плет не во до вод не 
мре же. Нај пре ће би ти ра ђен се кун дар ни вод са 
не пар не стра не ули це, што под ра зу ме ва за ме ну 

по сто је ћег азбест-це мент ног це во во да по ли е ти-
лен ским, као и ре кон струк ци ју чвор них ме ста и 
кућ них при кљу ча ка. 

Ина че, ди стри бу тив на мре жа у овом де лу гра-
да би ће об но вље на у укуп ној ду жи ни од око јед-
ног ки ло ме тра. Ди на ми ка ра до ва од ре ђе на је 
пла ном ЈП Ди рек ци ја за из град њу гра да и уса гла-
ше на је са дру гим из во ђа чи ма ра до ва.

М. Н. 

ЈКП „ВО ДО ВОД“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ цА

Ре кон струк ци ја
во до вод не мре же

Ре кон струк ци ја во до вод не мре же у окви ру из град ње под во жња ка

Са да је из ве сно да ће Ру мља ни по но во мо ћи 
да од сво јих стал них про да ва ца ку пу ју ро бу 
на Град ској пи ја ци од по ло ви не мар та.

До про ду жет ка ро ка за за вр ше так ре кон струк-
ци је Град ске пи ја це у Ру ми је до шло због до дат-
них, а не пла ни ра них ра до ва, као и не ко ли ко ки-
шних да на ка да се ни је мо гло ра ди ти.

Ми смо 2. мар та раз го ва ра ли са Жељ ком До ше-
ном, по моћ ни ком ди рек то ра за тех нич ка пи та ња 
ЈП „Ко му на лац“. Та да се по ста вљао за вр шни слој 
ас фал та на про сто ру зе ле не пи ја це.

– Би ло је ве ли ких про бле ма са пу ца њем це ви 
и во дом, па се рок про лон ги рао. Кре ће мо са мон-
та жом кров не кон струк ци је, а па ра лел но са тим 
ра до ви ма про лаз кроз пи ја цу од Глав не до ЈНА 
ули це би ће по пло чан бе ха то ном. Ја бих за мо лио 
за стр пље ње гра ђа не и про дав це, јер је реч о не-

пред ви ђе ним ра до ви ма, а љу ди ко ји ов де ра де су 
мак си мал но ан га жо ва ни. Сва ка ко да је бо ље да 
се све ура ди ка ко тре ба. И те зге су пот пу но го то-
ве, тре ба са мо да се мон ти ра ју – ре као је Жељ ко 
До шен. 

Он ис ти че да ће овај про стор, ка да бу де пот-
пу но за вр шен, би ти сва ка ко је дан од нај леп ших 
у гра ду.  

– Ра до ве на са на ци ји, ве за не за во ду, ра дио је 
ЈП „Во до вод“, реч је о но вим шах то ви ма, хи дран-
ти ма – ка же До шен.

Јав ни то а лет је го тов и по чи ње да ра ди ка да и 
Град ска пи ја ца.

Вред ност ра до ва је 20 ми ли о на ди на ра, а у дру-
гој фа зи, сре ди ном го ди не сле ди и ком плет но уре-
ђе ње тр жни це.

С. Џ.

РУМ СКА ПИ ЈА цА

Ра до ви при кра ју

ЛА ЋА РАК 

До де ље не 
По ве ље 
за хвал но сти

На све ча но сти ко ја је одр жа-
на про шлог пет ка, 4. мар та у 
све ча ној са ли ла ћа рач ке Основ-
не шко ле „Три ва Ви та со вић 
Ле бар ник“ у ор га ни за ци ји Са ве-
та ме сне за јед ни це Ла ћа рак и 
Ак ти ва же на Ла ћа рак, уру че не 
су „По ве ље за хвал но сти“ по је-
дин ци ма, удру же њи ма и уста но-
ва ма ко је су у про те клој го ди ни 
до при не ли афир ма ци ји нај ве ћег 
срем ског се ла. По кро ви тељ 
ма ни фе ста ци је био је Град 
Срем ска Ми тро ви ца, а укуп но је 
до де ље но 13 „По ве ља за хвал-
но сти“. На гра ђе не су из ме ђу 
оста лих уста но ве и ор га ни за ци-
је по пут Основ не шко ле „Три ва 
Ви та со вић Ле бар ник“ и Ко њич-
ког клу ба „Ста ри фи ја кер“ из 
Ла ћар ка, као и на чел ник Град-
ске упра ве за кул ту ру, спорт и 
омла ди ну Или ја Не дић, ди рек-
тор За во да за за шти ту спо ме ни-
ка кул ту ре Љу би ша Шу ла ја, 
учи тељ Злат ко Ву ле тић, ме ди-
цин ска се стра Дра га на Озим ко-
вић и др Ива на Ма ти ја ше ви ћ.

Ка ко ис ти чу из Са ве та ме сне 
за јед ни це Ла ћа рак, већ тре ћу 
го ди ну за ре дом се до де љу је 
„По ве ља за хвал но сти“, ове 
го ди не уз по др шку Град ске 
упра ве за кул ту ру, спорт и омла-
ди ну. У окви ру све ча но сти, кул-
тур но умет нич ки про грам су 
из ве ли ла ћа рач ки основ ци и 
чла но ви Удру же ња „Пар но 
Ро мо ро“.  Б. С.

ЗА ВИ ЧАЈ НИ МУ ЗЕЈ

Из ло жба 
ма ски и на ки та

„Уни кат ни на кит и ма ске“ је 
на зив из ло жбе ко ја је 4. мар та, у 
су срет Да ну же на, отво ре на у 
За ви чај ном му зе ју у Ру ми. Упра-
во за то су све по се ти тељ ке ове 
из ло жбе до би ли по ру жу. 
Ру мља нин Бра ни слав Су бо тић 
се сво јим су гра ђа ни ма пред ста-
вио за ни мљи вим ма ска ма. 
Исто вре ме но, из ло жен је и уни-
кат ни на кит Да ни је ле Бра да рић, 
ко ја се ак тив но ба ви пра вље-
њем уни кат ног на ки та од 2012. 
го ди не. Из ло жба ће би ти отво-
ре на до 25. мар та, а има про дај-
ни ка рак тер. 

С. Џ.
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Стра дао у ту чи
Ефи ка сним опе ра тив ним ра дом при пад ни ка 

Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва у Ста рој 
Па зо ви и Срем ској Ми тро ви ци, про на ђен је Л. М. 
(1991), за ко јег се сум ња да је 5. мар та у ту чи, 
26-годишњeм мла ди ћу на нео те шке те ле сне 
по вре де, по сле че га је мла дић пре ми нуо у До му 
здра вља. До ту че је до шло око 3,00 ча са, у бли-
зи ни јед ног уго сти тељ ског објек та на под руч ју 
Ста ре Па зо ве. По на ло гу над ле жног ту жи о ца, за 
Л. М. је од ре ђе но за др жа ва ње до 48 ча со ва, 
на кон че га ће 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. 
По ли ци ја на ста вља рад на утвр ђи ва њу свих 
окол но сти ве за них за овај слу чај.

Од у зет ду ван
У пре тре су при ват не ку ће, при пад ни ци Ми ни-

стар ства уну тра шњих по сло ва су про на шли и 
од у зе ли 13 ки ло гра ма ре за ног ду ва на, три 
елек трич не ма ши не за пу ње ње ци га ре та, 2400 
ко ма да ци га рет ног па пи ра и 270 на пу ње них 
ци га ре та. 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, у са рад њи са по ре ском по ли ци јом, 
про тив јед не осо бе 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. 

***
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва у Ши ду су у пре тре су ку ће на под руч ју 
Ши да за пле ни ли 21 ки ло грам ре за ног и ду ва на 
у ли сту, ва гу, на па ри вач и елек трич ну ма ши ну за 
се че ње ду ва на. 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, у са рад њи са по ре ском по ли ци јом, 
про тив јед не осо бе 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. 

Недозвољено 
клађење

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Ру ми су от кри ли да се у јед ном уго-
сти тељ ском објек ту ор га ни зу ју игре на сре ћу, 
без по треб ног ре ше ња Ми ни стар ства фи нан си ја 
- Упра ве за игре на сре ћу. По ли ци ја је при вре ме-
но од у зе ла шест ауто ма та са јед но стру ким уло-
гом и кљу че ве за њи хо во на ви ја ње, ра чу нар ску 
кон фи гу ра ци ју, два те ле ви зо ра, штам пач, спорт-
ске ли сте и еви ден ци ју ра да кла ди о ни це. Про-
тив две осо бе би ће под не та кри вич на при ја ва за 
нео вла шће но ор га ни зо ва ње ига ра на сре ћу, 
над ле жном ту жи ла штву, у ре дов ном по ступ ку. 

Ра све тље не кра ђе 
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 је осо ба ко ја је не пун сат ра ни је, у 
јед ном од град ских дис пан зе ра по кра ла па ци-
јен та. Због по сто ја ња осно ва сум ње да је из вр-
ши ла кри вич но де ло кра ђе, про тив осум њи че не 
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. 

***
Опе ра тив ним ра дом при пад ни ка Ми ни стар-

ства уну тра шњих по сло ва у Ши ду, ра све тље но 

је шест кра ђа на под руч ју Ада ше ва ца а про тив 
мла ђег ме шта ни на под не та кри вич на при ја ва 
над ле жном ту жи ла штву, у ре дов ном по ступ ку. 
Он се те ре ти да је у прет ход ном пе ри о ду, но ћу, 
крао наф ту, ку ку руз, со ју и са ни тар не уре ђа је 
ко је је про да вао а но вац тро шио на сво је по тре-
бе. 

Угро жа ва ње
си гур но сти

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци су, по на ло гу 
над ле жног ту жи о ца, од ре ди ли за др жа ва ње до 
48 ча со ва за П. У. (50), због по сто ја ња осно ва не 
сум ње да је из вр шио кри вич но де ло угро жа ва-
ње си гур но сти. Он се те ре ти да је сво јим ауто-
мо би лом пра тио јед ну су гра ђан ку и слао јој 
по ру ке уз не ми ру ју ћег са др жа ја. Осум њи че ни ће 
у за кон ском ро ку, уз кри вич ну при ја ву би ти до ве-
ден на са слу ша ње у Основ но јав но ту жи ла штво 
у Срем ској Ми тро ви ци. 

За пле њен спид
При ли ком пре тре са при ват ног ста на, при пад-

ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва у Ру ми 
су про на шли и за пле ни ли око 96 гра ма бе ле 
пра шка сте ма те ри је сум њи ве на опој ну дро гу 
спид. Због по сто ја ња осно ва сум ње да је из вр-
ши ла кри вич но де ло нео вла шће на про из вод ња 
и ста вља ње у про мет опој них дро га, про тив вла-
сни це ста на 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.

Осум њи че ни
за те шке кра ђе

Опе ра тив ним ра дом при пад ни ка Ми ни стар-
ства уну тра шњих по сло ва у Ста рој Па зо ви 
ра све тље не су те шке кра ђе за ко је се те ре ти М. 
Ј. (23). По на ло гу над ле жног ту жи о ца, ње му је 
од ре ђе но за др жа ва ње до 48 ча со ва. Сум ња се 
да је М. Ј. но ћу про ва лио у при ват не ку ће у 
Но вим Ба нов ци ма из ко јих је од нео мо бил ни 
те ле фон, та блет, но вац и на кит, а из ба ра ке у 
ко јој бо ра ве гра ђе вин ски рад ни ци,  украо је 800 
евра. Та ко ђе се сум ња да је тим нов цем ку пио 
по лов ни ауто мо бил на ко ји је ста вио укра де не 
ре ги стар ске та бли це. У про ва ла ма је уче ство-
вао и је дан 19-го ди шњак, про тив ко јег је под не та 
кри вич на при ја ва у ре дов ном по ступ ку. У по ку-
ша ју кра ђе аку му ла то ра из јед ног „ре ноа“, за те-
кла их је по ли циј ска па тро ла. Нај ве ћи део пред-
ме та је про на ђен и вра ћен вла сни ци ма.

СА ОП ШТЕ њА ПОЛИцИЈСКЕ УПРАВЕРУ МА

Хуманитарна 
представа

У Ве ли кој са ли Кул тур ног 
цен тра рум ска пу бли ка ће има-
ти при ли ку да 16. мар та по гле-
да пред ста ву „По след ња шан-
са“, а при том да ис ка же и сво ју 
ху ма ност и со ли дар ност, јер је 
реч о ху ма ни тар ној пред ста ви.

На и ме, глу ми ца Су за на 
Пе три че вић, ко ја игра у овој 
мо но драм ској ко ме ди ји са пе ва-
њем и пла ка њем, је од лу чи ла 
да сав при ход од про да је ула-
зни ца (осим сво јих пут них тро-
шко ва) на ме ни као по моћ у 
ле че њу Ру мљан ке Не ђе Ме дић.

Ова мо но дра ма је на ста ла по 
тек сту на ше по зна те но ви нар ке 
и спи са те љи це Мир ја не Бо бић 
Мој си ло вић, а реч је о је ди ној 
мо но дра ми у Бе о гра ду, ко ја је 
на ре дов ном ре пер то а ру и за 
ко ју вла да ве ли ко ин те ре со ва-
ње. То је при ча о фри зер ки из 
око ли не Бе о гра да – Го ци Лу кић, 
ко ја је роб те ле ви зи је и ко ја, 
по сле ни за по ку ша ја, успе ва да 
уђе у ри ја ли ти про грам „Тра жим 
му жа“. Да кле, ТВ је за њу, обич-
ног ма лог чо ве ка, по след ња 
шан са да те ме љи то про ме ни 
свој жи вот. То је и при ча о 
„Ве ли ком бра ту“ ко ји уве ли ко 
упра вља на шим жи во ти ма.

На да мо се да смо вас за ин-
те ре со ва ли за ову пред ста ву, а 
ку по ви ном кар те за њу, ис ка за-
ће те и сво ју со ли дар ност са 
обо ле лом су гра ђан ком.

С. Џ.

ЕКО НОМ СКА ШКО ЛА 
СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ цА 

При пре ме
за фа кул тет

Еко ном ска шко ла „9. мај“ из 
Срем ске Ми тро ви це про шле 
су бо те, 5. мар та, у са рад њи са 
Еко ном ским фа кул те том из 
Су бо ти це, ор га ни зо ва ла је  при-
прем ну на ста ву за уче ни ке ове 
шко ле. Уче ни ци ко ји же ле да 
упи шу Еко ном ски фа кул тет 
би ли су и при ли ци да по ха ђа ју 
при прем ну на ста ву из пред ме та 
по слов на еко но ми ја и по слов на 
ин фор ма ти ка.  

ХРОНИКА
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ОВАН: Су срет или 
рас пра ва са јед ном 
осо бом на вас по чи ње 
да де лу је за мор но. 

Осе ћа те бла гу ре зиг на ци ју, јер 
по слов ни до га ђа ји не иду у же ље-
ном прав цу. Ипак, не мој те до зво-
ли ти да у ва ма пре о вла да ва не си-
гур ност и де пре сив но рас по ло же-
ње. При ја ће вам су срет са јед ном 
бли ском или дра гом осо бом. Не ко 
у ва ма по кре ће ла нац по зи тив них 
асо ци ја ци ја и под сти че вас на 
но ве емо тив не же ље. 

БИК: Бу ди те про ми-
шље ни пред осо бом 
ко ја вас је за ин три ги-
ра ла сво јом по ја вом 

или при чом о по слов но-фи нан сиј-
ској си ту а ци ји. Кон сул ту је те сво је 
са рад ни ке, пре не го што до не се те 
не ку зва нич ну од лу ку. Ви ше гла ва 
по тен ци јал но мо же да сми сли 
бо ље ре ше ње. У су сре ту са во ље-
ном осо бом, не ма раз ло га да 
упор но ин си сти ра те на не ким спо-
ред ним до га ђа ји ма. Мо гу ће је 
са мо да има те раз ли чи та ви ђе ња. 

БЛИ ЗАН цИ: Де лу је те 
оп ти ми стич но и оче ку-
је те по зи тив не од го во-
ре. Ме ђу тим, тре нут на 

си ту а ци ја на по слов ној сце ни не 
за ви си пр вен стве но од ва ше во ље 
или ути ца ја. Пра вил но про це њу је-
те ре до след по те за и не мој те 
до зво ли ти да вас не ко пред у хи три. 
Ва жно је да па жљи ви је би ра те 
ре чи ко је из го ва ра те пред сво јим 
парт не ром. 

РАК: Уко ли ко же ли те 
до бро да раз ре ши те 
по слов ни не спо ра зум 
са јед ном осо бом, 

бу ди те до вољ но ефи ка сни и 
од луч ни. Пре ду хри ти те са рад ни ке 
ко ји ра чу на ју на ва шу не ин фор ми-
са ност о по слов ним при ли ка ма. 
Ва жно је да ја сно де фи ни ше те 
сво је ци ље ве. Има те ути сак да 
ваш љу бав ни жи вот ла га но стаг ни-
ра и да ни је до вољ но ин те ре сан-
тан и уз бу дљив. 

ЛАВ: Не ко има до бре 
на ме ре, до го вор са 
јед ном осо бом чи ни 
вам се да обе ћа ва 

за јед нич ку ко рист или по слов но-
фи нан сиј ски до би так. За др жи те 
са мо по у зда ње и оп ти ми зам, по не-
кад је пр ви ути сак од пре суд ног 
зна ча ја за да љи ток по слов них 
до га ђа ја. Осо ба ко ја при вла чи 
ва шу па жњу и емо тив но ин те ре со-
ва ње по ка за ће се у нај бо љем све-
тлу.

ДЕ ВИ цА: Не ко не раз-
у ме ва ше иде је и то 
по чи ње да се од ра жа-
ва на ни во по слов но-

фи нан сиј ске са рад ње. Мо ра те 
има ти до вољ но раз у ме ва ња за 
сво ју око ли ну, сто га из бе га вај те 
ва ри јан ту ка жња ва ња или де струк-
тив но по на ша ње. Из ме ђу вас и 
во ље не осо бе не ке ства ри оста ју 
не до ре че не, раз ми сли те да ли 
по сто ји оправ да ни раз лог за пре-
ћут ки ва њем ва жних де та ља. 

ВА ГА: Има те до бро 
идеј но ре ше ње, али 
не ко по ку ша ва да огра-
ни чи ва шу уло гу и ути-

цај на да љи ток по слов ног до го во-
ра. Не мој те до зво ли ти, да се 
не спо ра зум не га тив но одр жа ва на 
ва шу кон цен тра ци ју или да вас 
не ко уло ви у сво ју зам ку. Ва жно је 
да се на ла зи те у по зи тив ном окру-
же њу. Па жљи во би рај те дру штво 
за из ла зак или за ин тим но по ве ра-
ва ње. 

ШКОР ПИ ЈА: Не чи је 
на ме ре не зву че 
до вољ но искре но, сто-
га па жљи ви је ана ли зи-

рај те осо бу ко ја пла си ра нео бич ну 
при чу. Ка да си ту а ци ју на по слов-
ној сце ни по сма тра те са раз ли чи-
тих аспе ка та би ће вам ја сни је на 
ко ји на чин тре ба да ре ша ва те сво-
је ди ле ме. Ко мен та ри ко је чу је те 
од бли ске осо бе де лу ју по зи тив но 
на ва ше са мо по у зда ње и под сти чу 
вас на до бро рас по ло же ње. 

СТРЕ ЛАц: Не ко сум-
ња у ва ше прак тич не 
спо соб но сти и по слов-
ни ис ход. Не тре ба да 

убе ђу је те са рад ни ке у сво је до бре 
на ме ре или по слов не спо соб но-
сти, са че кај те на за вр шни цу ко ја 
до но си успе шне ре зул та те. Уко ли-
ко вам је ста ло да при ву че те не чи-
је ин те ре со ва ње или да скре не те 
па жњу, као и увек до са да упо тре-
би те сво је глав не аду те у емо тив-
ном за во ђе њу. 

ЈА РАц: Од вас се оче-
ку је да оства ри те не ку 
за па же ну уло гу у 
по слов ним су сре ти ма. 

То што око ли на ве ру је у ва ше спо-
соб но сти пред ста вља до во љан 
по вод да пру жи те свој мак си мум у 
оној обла сти за ко ју има те нај ви ше 
ин те ре со ва ња или афи ни те та. 
Све че шће осе ћа те емо тив ну 
ин спи ра ци ју и по тре бу да ужи ва те 
у не чи јем дру штву. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Не до ста-
је вам основ но ин те ре-
со ва ње да се по све ти-
те не ким по слов ним 

те ма ма ко је зах те ва ју до дат ни 
на пор. Не мој те пре це њи ва ти сво је 
про фе си о нал не мо гућ но сти. Емо-
тив но сте не си гур ни, сто га из бе га-
вај те рас пра ву или сум њи во дру-
штво. Бу ди те до вољ но ис кре ни 
пре ма сво јој по ро ди ци и пред осо-
бом ко ја до бро по зна је ва ше сла-
бо сти. 

РИ БЕ: Има те ути сак, 
да не ко огра ни ча ва 
ва ше по слов не мо гућ-
но сти или да вам 

на ме ће од ре ђе на пра ви ла по на-
ша ња. До бро раз ми сли те на ко ји 
на чин тре ба да се из бо ри те за 
бо љу по слов ну по зи ци ју, не мој те 
пот це њи ва ти не чи ју уло гу. У емо-
тив ном сми слу ни је вам до зво ље-
но све што при жељ ку је те али ви 
се не пре да је те ла ко и упор но 
сми шља те не ки од за о би ла зних 
на чи на у оства ри ва њу сво јих 
на ме ра. 

VREMEPLOV
9. март

1814. Ро ђен укра јин ски пи сац и 
сли кар Та рас Шев чен ко, нај ве-
ћи укра јин ски пе сник XIX ве ка, 
ро ман ти чар и ре во лу ци о нар. 
1831. Краљ Луј Фи лип осно вао 
фран цу ску Ле ги ју стра на ца са 
се ди штем у Ал жи ру.

10. март
1952. Бив ши пред сед ник Ку бе 
Фул хен сио Ба ти ста обо рио 
ку бан ску вла ду и по том као дик-
та тор вла дао зе мљом до 1959, 
ка да га је са вла сти сру шио 
Фи дел Ка стро.
1959. У Ла си, глав ном гра ду 
Ти бе та, из би ла по бу на про тив 
ки не ске вла сти. По сле ви ше-
днев них улич них бор би Ки не зи 
су угу ши ли по бу ну, а Да лај 
Ла ма из бе гао у Ин ди ју.

11.март
1955. Умро је бри тан ски ми кро-
би о лог Алек сан дер Фле минг, 
ко ји је 1928. из гљи ве pe ni ci li um 
no ta tum изо ло вао пр ви ан ти би-
о тик пе ни ци лин. 
1981. Под па ро лом „Ко со во - 
ре пу бли ка“ у При шти ни су из би-
ле сту дент ске де мон стра ци је 
ко сов ских Ал ба на ца, ко је су у 
на ред ним не де ља ма за хва ти ле 
це ло Ко со во. То је би ло пр ви 
пут да су ко сов ски Ал бан ци 
ма сов но по др жа ли иде ју о не за-
ви сној ко сов ској ре пу бли ци.

12. март
1832. Ро ђен ен гле ски ка пе тан 
Чарлс Ка нин гем Бој кот, про тив 
ког је 1880, док је упра вљао јед-
ним ен гле ским лен длордством 
у Ир ској, при ме њен не на си лан 
от пор од би ја њем са рад ње. 
Та кав вид от по ра ка сни је по 
ње му на зван бој кот.
2003. У атен та ту у Бе о гра ду 
ис пред се ди шта Вла де Ср би је 
уби јен пре ми јер Ср би је и ли дер 
Де мо крат ске стран ке Зо ран 
Ђин ђић.

13. март
1946. При пад ни ци ју го сло вен-
ске слу жбе Др жав не без бед но-
сти ухап си ли су ге не ра ла и 
ко ман дан та кра љев ске вој ске у 
Дру гом свет ском ра ту Дра го љу-
ба Дра жу Ми ха и ло ви ћа. На 
су ђе њу пред Вој ним су дом у 
Бе о гра ду Ми ха и ло вић је осу ђен 
на смрт због из да је. Стре љан је 
17. ју ла исте го ди не. 

14. март
1855.  Те ле граф ска жи ца пре-
шла је пре ко Са ве у Бе о град и 
пу ште на је у рад.
1879. Ро ђен је не мач ки на уч ник 
Ал берт Ајн штајн, нај и стак ну ти ји 
те о ре ти чар фи зи ке у 20. ве ку, 
тво рац те о ри је ре ла ти ви те та 
(1916), до бит ник Но бе ло ве 
на гра де за фи зи ку 1921. Из 
Не мач ке је еми гри рао у САД 
1933, по сле до ла ска на ци ста на 
власт. 

15. март
44. п.н.е. Ре пу бли кан ски за ве-
ре ни ци ко је су пред во ди ли Брут 
и Ка си је у Се на ту уби ли рим-
ског ца ра и вој ско во ђу Га ја 
Ју ли ја Це за ра.

HOROSKOP

Сре да, 9. март
(25. фе бру ар)

Све ти Та ра си је Ца ри град ски
Че твр так, 10. март

(26. фе бру ар)
Све ти Пор фи ри је, епи скоп 
Га ски

Пе так, 11. март
(27. фе бру ар)

Пре по доб ни Про ко пи је Де ка по-
лит; Пре по доб ни Та ла леј 

Су бо та, 12. март
(28. фе бру ар)

Пре по доб ни Ва си ли је Ис по вед-
ник

Не де ља, 13. март
(29. фе бру ар)

Пре по доб ни Јо ван Ка си јан (Бе-
ле по кла де)

По не де љак, 14.
(1) март

Пре по доб но му че ни ца Ев до ки ја 
(По че так по ста)

Уто рак, 15.
(2)март

Све ти све ште но му че ник Те о дот 
Ки ри неј ски

Crkveni
kalendar

• Ве ли ка не сре ћа је што 
ће и ови да ни јед ном 
би ти „ста ри, до бри“…
• Кад се ку нем у мај ку, 
мо жда и ла жем. Али кад 
се ку нем у оца, не ла жем 
мај ке ми!
• Бо ље шест са ти у шко
ли не го не спа ва ти уоп
ште.

Про фи те ро ле 
Са стој ци: 225 г бра шна,  4 ја је-

та, 1 ка ши чи ца ше ће ра, 400 мл 
мле ка, уље, 100 г цр не чо ко ла де, 
2 ка ши ке пу те ра, слат ка па вла ка.

По сту пак: По ме шај те у чи ни ји 
бра шно, ја ја, ше ћер и мле ко. Уму-
ти те све за јед но ка ко би сте до би-
ли ком пакт ну сме су. Оста ви те да 
од сто ји око 30 ми ну та. При пре ми-
те плех за ма фи не, за тим у сва ки 
про стор си пај те по ма ло уља. 
Ста ви те плех у рер ну на де се так 
ми ну та на нај ја чу тем пе ра ту ру. 
Из ва ди те и си пај те по три су пе не 
ка ши ке сме се ко ју сте уму ти ли у 
сва ки про стор за ма фи не. Пе ци те 
20 ми ну та на 230 сте пе ни.Чо ко ла-
ду са пу те ром ото пи те на па ри. 
Го то ве кроф не фи луј те уму ће ном 
слат ком па вла ком, по том де ко ри-
ши те чо ко ла дом.
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