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ПАР ЛА МЕН ТАР НИ ИЗ БО РИ: СРЕМ ЦИ НА ЛИ СТА МА ЗА НА РОД НЕ ПО СЛА НИ КЕ

Нај бо ље ко ти ра ни
Мар ти но вић и Је шић

Српсканапреднастранкаињенико
алиционипартнерипрвисупреда
лилистузапарламентарнеизборе

Републичкојизборнојкомисији.Налисти
„АЛЕКСАНДАРВУЧИЋ–СРБИЈАПОБЕ
ЂУЈЕ“налазисеиседамСремаца.Нај
бољекотиранјеАлександарМартиновић,
докторправнихнаукаизРуме,којисена
лазинаседмојпозицији.СледигаМари
јанРистичевић,земљорадникизИнђије,
којије23.налисти.Специјалистахирур
гиједрЖивкоВрцељизСремскеМитро
вицеје94.налисти,доксенаброју105
налазиЉибушкаЛакатош,професорфи
зичкогваспитањаизСтареПазове.
Медицинска сестра из Шида Алексан

драЖигић је на 159. месту, док се спе
цијалиста гинекологије и акушерства др
ЈовоКомазецизИнђијеналазина184.по
зицији.ИзСремапоследњаналисти,под
бројем238 је ГорјанаМаринковић, кому
никологизСтареПазове.
Занимљивојештоналистизаизборне

посланикенемавишеМиланаКовачевића
изСремскеМитровице,којијебионарод
ниодборникупрошломсазиву,каоникан
дидатаизпећиначкеииришкеопштине.
Нагласачкомлистићузаванреднепар

ламентарне изборе под редним бројем
дваналазиселиста„ЗАПРАВЕДНУСР
БИЈУ–ДЕМОКРАТСКАСТРАНКА(НОВА,
ДСХВ,ЗЗС).Првиналисти јеБојанПај
тић,амеђуСремцимасеначетвртојпо
зицијиналазиГоранЈешић,дипломирани
инжењер агрономије из Инђије. Затим
следе Душко Јовичић, саобраћајни тех

ничаризКарловчићана83.позицијиидр
МирославКендришић,прим.дроторино
ларингологизСремскеМитровицена97.
месту. Некадашњи председник иришке
општинеВладимирПетровић,програмер
ски саветникизНерадина је121. нали
сти,атрговацизСтареПазовеВладимир
Јовнашје132.налисти.ИзСремасуна
изборној листи демократа још Алексан
дарДрагин, дипл. економистаизИнђије
(139),КрунославЂаковић,дипл.теологи
предузетникизСремскеМитровице(156),
Кристина Ненадовић, мастер хемије из
Сремске Митровице (187) и машински
техничармоторнихвозилаизСтареПазо
веВладимирРудић,којије200.налисти.
Након демократа, Републичкој избор

ној комисији листу је предала и Соција
листичка партијаСрбије.Назив листе је
ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка пар
тија Србије (СПС), Јединствена Србија
(ЈС)–ДраганМарковићПалма“.Међу250
кандидатазанароднепосланике,свегаје
налистисоцијалистаосамСремаца.Сао
браћајниинжењеризСтареПазовеНата
шаВрањешјена75.месту,затимследи
лекарспецијалистаепидемиологизРуме
БраниславДеврња, који је94.налисти,
преводилац из Нове Пазове Горан Вра
њешје120.налисти,аМиланБодирожа
инжењер технологије, актуелни заменик
председника Општине Инђија је тек на
143. месту. Боје Шида на листи брани
Славољуб Стеванчевић, дипл. инжењер
пољопривредекојије166.налисти,прав
никизСтареПазовеПредрагВукићјена

177.позицији,аапсолвенттакођеизСта
реПазовеБориславМарсенићјена218.
позицији. На 244. месту на изборној ли
стисоцијалистаналазисеРадованНин
ковић, дипл. инжењер пољопривреде из
Ирига.
Четвртапредаталистаносиназив„Др

ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИ
КАЛНАСТРАНКА“инањојсеналазисве
гапетСремаца.ЗорицаМусовић,мастер
хемичаризШида јена78.позицији,Ђу
рицаЕделински,радникизШидана130.
месту, Милан Фигл, електроинжењер из
Инђијејена137.позицији,докјеинспек
торМУПаизПрховаДушкоДобриловић
181.налисти.На198.местулистеСРС
налазисерадницаизРумеНадаКнеже
вић.

Демократска странкаСрбије на пар
ламентарнеизбореидеукоалицији
саДверимаињиховалиста јепета

проглашена од стране РИКа. На листи
под називом „ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКАСРБИЈЕ–САНДАРАШКОВИЋ
ИВИЋ – БОШКО ОБРАДОВИЋ“ налази
се десетСремаца.Митровачки стомато
логдрМиланМаслаћизДверијенали
сти97,азанимљивојетоштоналокалне
избореуСремскојМитровициДверииду
независно од ДСС. Председник митро
вачкогДССМикицаИлић је налисти за
републичке посланике 180, испредњега
јеновинаркаизШидаОливераУбавићна
146.позицији,аВеснаВладисављевићиз
СремскеМитровицејена239.позицији.
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Тако то иде. Митровачки градоначелник Бранислав 
Недимовић, који се већ одавно издигао изнад 
локалних оквира, ушао је у велику политику на 

велика врата. Сад тешко да се може назад. Сам 
редослед дешавања иде на руку бројним политичким 
кибицерима, па се тако прошлогодишња прича о новом 
Вучићевом кандидату за премијера војвођанске владе 
поклапа са самим почетком овогодишње предизборне 
кампање Српске напредне странке у Сремској 
Митровици. Нико више не спомиње ни Горана 
Кнежевића, ни Милоша Вучевића за кандидате; у игри су 
остали Игор Мировић и Бранислав Недимовић. 

Има Игор Мировић ту доста минулог рада, наравно, 
али и доста околности због којих ситуација иде више на 
руку Браниславу Недимовићу. Али, немојмо бити наивни 
као новинарка оног таблоида што је организовала 
петицију којом се Вучић моли да Недимовића остави у 
Митровици, јер да шта бисмо ми ако Недимовић оде. 
Али добро, кад год су у питању избори, уз њих иду и 
циркуси... Ваљда по инерцији, по којој и она „три К“ прате 
куд народна војска крене. Но, ајде сад мало озбиљно.

Знамо ми врло добро да неће никаква петиција 
плачипичкастих таблоидних новинарки одлучивати о 
томе ко ће бити премијер Војводине. Јер, то је озбиљно 
питање. По мени најозбиљније после питања ко ће бити 
премијер Србије.

Да то није толико озбиљно питање, зашто би 
Александар Вучић почео предизборну кампању у 
Сремској Митровици? Размислите мало, кашће вам се 
само, колико то има везе са новијом историјом, посебно 
улогом Срема и Сремаца у рушењу аутономашке власти 
и шире. Наравно, неће Александар Вучић ни од кога 
тражити да буде премијер Војводине ако он лично није у 
њега сигуран и ако тај за то није спреман. Да ли ће се 
Недимовић, или Мировић, или неко трећи прихватити тог 
посла, о томе ће се одлучити у разговору са премијером 

Србије, а никако у влажним сновима неких новинарки.  
Оно што треба знати јесте чињеница да ће се 

напредњачка Србија бранити у Војводини. Као што 
напредњачка власт за синергичну врсту владавине, која 
је потребна Вучићу, не може бити потпуна без Војводине, 
тако треба имати на уму да свачија владавина има 
границе максимума и свој потпуни климакс. После 
достизања климакса, за сваки нови период потребна је 
нова енергија. Александар Вучић зна да није, дугорочно 
гледано, довољно само то што ће напредњаци освојити 
власт у Бановини. Много је теже ту власт сачувати на 
дужи период. Зато Вучићу требају кадрови попут 
Недимовића. Не бих да будем пророк, али ако је 
Војводина последња тврђава коју напредњаци морају да 
освоје, онда ће та тврђава морати најжешће да се чува. 
Јер ће управо Војводина бити мерило и показатељ 
стабилности Вучићеве владавине.

Управо из тог разлога, важно је ко ће бити изложен 
на бранику напредњачке власти. Колико је ту 
добродошло Мировићево искуство из игре у истом 

тиму са Вучићем, веома је важна и енергија коју са 
собом доноси Недимовић као дах једне нове приче. 
Недимовић, за разлику од Мировића, не вуче старе 
корене из бивших Вучићевих живота, али показује управо 
оно лице које Вучић воли да види у свом огледалу. Да ли 
ће се митровачки градоначелник са премијером Србије 
договорити да заузме ову, или ону позицију, то ће прво 
знати њих двојица, јер њих двојица се једини о тим 
стварима договарају. Како год га ускоро видели, да ли 
као новог премијера Војводине, или као министра у 
Вучићевој новој влади, мислим да ће Сремска 
Митровица са Браниславом Недимовићем отворити 
једно ново поглавље. Сремски, а посебно кадрови из 
Сремске Митровице, неће више бити у сенци 
новосадских, као дуги низ година након фамозне Јогурт 
револуције. 

ИЗВЕСТАН ПОГЛЕД

Влажни снови
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ЛО КАЛ НИ ИЗ БО РИ У СРЕ МУ

По че ла из бор на тр ка 

Пред сед ни ца На род не скуп шти не 
Ср би је Ма ја Гој ко вић рас пи са ла 
је 7. мар та ло кал не из бо ре, ко

ји ће би ти одр жа ни 24. апри ла, ка да и 
ван ред ни пар ла мен тар ни и ре дов ни 
по кра јин ски из бо ри. Ло кал ни из бо ри 
не ће би ти одр жа ни са мо у 14 ло кал них 
са мо у пра ва у ко ји ма ман дат вла сти ма 
ни је ис те као. У Сре му су ло кал ни из
бо ри рас пи са ни у оп шти на ма Шид, Ру
ма, Ириг, Ин ђи ја и Ста ра Па зо ва, и у 
Гра ду Срем ска Ми тро ви ца, а је ди но у 
Оп шти ни Пе ћин ци не ће би ти спро ве
де ни. 

Из бор на тр ка је већ по че ла, по
је ди не стран ке су по жу ри ле и пр ве 
пре да ле из бор не ли ста, а у Сре му је 
нај вред ни ја би ла Срп ска на пред на 
стран ка и ње ни ко а ли ци о ни парт не ри, 
ко ји су пр ви пре да ли ли сту за ло кал не 
из бо ре у свих шест срем ских ло кал них 
са мо у пра ва. 

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: 
На пред ња ци пр ви

Ко а ли ци ја оку пље на око СНСа у 
Срем ској Ми тро ви ци (Со ци јал де мо
крат ска пар ти ја Ср би је, Пар ти ја ује ди
ње них пен зи о не ра Ср би је и По крет 
со ци ја ли ста) Град ској из бор ној ко ми
си ји пре да ла је из бор ну ли сту са 61 
кан ди да том за ло кал ни пар ла мент 
ми нут на кон по но ћи 10. мар та. Ли ста 
под на зи вом „Алек сан дар Ву чић – 

Ср би ја по бе ђу је“ на гла сач ком ли сти ћу 
би ће пр ва. Ка ко је из ја вио пред сед ник 
ми тро вач ких на пред ња ка и ак ту ел ни 
гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це, 
Бра ни слав Не ди мо вић, ко ји је пр ви на 
ли сти, 2.380 пот пи са ко ли ко је при ку
пље но пред ста вља са мо увод за ко на
чан пот пис ко ји ће гра ђа ни Срем ске 
Ми тро ви це има ти при ли ку да да ју 24. 
апри ла. 

 На дам се ма сов ној по др шци ове 
ко а ли ци је, чи ји је за јед нич ки до го вор 
да на ста ви мо пу тем ин ве сти ра ња, 
пу тем за по шља ва ња и раз во ја Срем
ске Ми тро ви це  ре као Не ди мо вић. 

Дру ги на ли сти је др Жив ко Вр цељ, а 
тре ћа Све тла на Ми ло ва но вић. За тим 
сле де ди рек тор Ко му на ли ја Ра до слав 
Је вре мо вић и ак ту ел ни за ме ник гра до
на чел ни ка То ми слав Јан ко вић. Са да
шњи пред сед ник ло кал ног пар ла мен та 
Ми лан Ко ва че вић се на ла зи на сед мој 
по зи ци ји, осми на ли сти је на чел ник 
Град ске упра ве за ур ба ни зам, ко му
нал не и ин спек циј ске по сло ве Вла ди
мир Пет ко вић, а сле ди га ди рек тор 
Ди рек ци је за из град њу Вла ди мир 
Са на дер. На из бор ној ли сти на пред
ња ка не ма Мир ја не Пје вац (тре нут но 
вр ши ду жност на чел ни це ГУ за обра зо
ва ње), Жељ ка Но ва ко ви ћа (на чел ник 
ГУ за здрав стве ну, со ци јал ну и здрав
стве ну за шти ту), као ни Вла ди ми ра 
На сто ви ћа (на чел ник ГУ за по љо при
вре ду) и при до шли це у ре до ве СНС, 

Из бор на тр ка је већ 
по че ла, по је ди не 

стран ке су по жу ри ле
и пр ве пре да ле

из бор не ли ста, а у 
Сре му је нај вред ни ја 

би ла Срп ска на пред на 
стран ка и ње ни

ко а ли ци о ни
парт не ри, ко ји су

пр ви пре да ли ли сту 
за ло кал не из бо ре у 
свих шест срем ских 

ло кал них са мо у пра ва

На пред ња ци у Ру ми пр ви пре да ли ли сту
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ак ту ел ног за ме ни ка пред сед ни ка Скуп
шти не Зо ра на Ми шче ви ћа. 

У пе так, 11. мар та у ра ним ју тар њим 
са ти ма ли сту је пре да ла и Де мо крат
ска стран ка, ко ја на ло кал не из бо ре 
из ла зи у ко а ли ци ји са Но вом стран ком 
Зо ра на Жив ко ви ћа и Де мо крат ским 
са ве зом Хр ва та у Вој во ди ни. На зив 
ли сте, ко ја ће се на гла сач ком ли сти ћу 
на ла зи ти под ред ним бро јем два је „За 
пра вед ну Ср би ју  Де мо крат ска стран
ка  Др Ми ро слав Кен дри шић (ДС, 
ДСХВ, НО ВА)“. Но си лац ли сте је 
ди рек тор Оп ште бол ни це др Ми ро слав 
Кен дри шић, дру ги на ли сти је Ми ло рад 
По па дић, др Ду шан ка Иво ше вић је 
тре ћа, а Не над Ле ма јић че твр ти. У 
окри ље ДС се вра тио и Бо шко Уме тић, 
ко ји је у ак ту ел ном са зи ву Скуп шти не 
био опо зи ци ја и део од бор нич ке гру пе 
„За бо љу Ми тро ви цу“, ко ју је пред во
дио Алек сан дар Про да но вић. И ДС је 
пре дао пу ну ли сту, са 61 кан ди да том 
за од бор ни ке ми тро вач ке скуп шти не.

Град ска из бор на ко ми си ја је тре ћу по 
ре ду про гла си ла ли сту под на зи вом 
„Иви ца Да чић  Со ци ја ли стич ка пар ти ја 
Ср би је – Др Ми лан Лат ко вић“, ко ја бро
ји 52 кан ди да та за од бор ни ке. Но си лац 
ли сте је др Ми лан Лат ко вић, а на ли сти 
су и ста ри со ци ја ли сти Нов ка Рун тић, 
Ва со Дам ња но вић, Жељ ка Ми лин ко
вић, али не ма То ми сла ва Оже го ви ћа, 
се кре та ра Град ског од бо ра СПС Срем
ска Ми тро ви ца. Со ци ја ли сти су у ко а
ли ци ји са Зе ле ни ма Ср би је, чи ји су 
пред став ни ци Иван Ар ту ков, Сун чи ца 
Ко са но вић и Би ља на Су вић на ли сти 
за од бор ни ке.

На кон со ци ја ли ста, из бор ну ли сту је 
пре да ла и ко а ли ци ја ко ју чи не Со ци
јал де мо крат ска стран ка, За јед но за 
Ср би ју и Вој во ђан ска пар ти ја. На зив 
ли сте, са 43 кан ди да та за од бор ни ке је 
„Ује ди ње на опо зи ци ја Ми тро ви це – 
Алек сан дар Про да но вић (СДС – Бо рис 
Та дић, За јед но за Ср би ју, Вој во ђан ска 
пар ти ја)“. Ова ли ста се на ла зи под 
ред ним бро јем че ти ри, пред во ди је 
Алек сан дар Про да но вић, за тим сле де 

Дра ган Ми ло ше вић, Вла ди мир Пе трењ, 
а ту су и На та ша Коп чић, Дра жен Дам
ња но вић, Жељ ко Ко са нић. 

Ка ко је ис та као Алек сан дар Про да
но вић, ова ко а ли ци ја ће се бо ри ти да 
по вра ти стан дард гра ђа ни ма, на ро чи
то по љо при вред ни ци ма и про свет ним 
рад ни ци ма.

До не де ље, 13. мар та Град ској 
из бор ној ко ми си ји по след њи су ли сту 
пре да ли чла но ви ко а ли ци је Ли ге со ци
јал де мо кра та Вој во ди не, Ли бе рал но 
де мо крат ске пар ти је и Зе ле не еко ло
шке пар ти је – Зе ле ни. Та ко да ће се 
под ред ним бро јем пет на ћи из бор на 
ли ста под на зи вом „Ли га со ци јал де мо
кра та Вој во ди не Не над Ча нак – Ли бе
рал но де мо крат ска пар ти ја Че до мир 
Јо ва но вић – Зе ле на еко ло шка пар ти ја 
Зе ле ни“. Пр ви на ли сти са 41 кан ди да
том је Ђор ђе Стој шић (ЛСВ), за тим 
сле де Дра ган Ци врић (ЛДП), Ми ро слав 
Пе вац (ЛСВ), Љу би ша Ата нац ко вић 
(ЗЕП), Све тла на Са бо (ЛДП).
 

РУ МА: СПО у
ко а ли ци ји са СНС

Рум ски на пред ња ци и њи хо ви ко а ли
ци о ни парт не ри – ПУПС, СДПС, Но ва 
Ср би ја, По крет со ци ја ли ста и Срп ски 
по крет об но ве су Из бор ној ко ми си ји у 
Ру ми пр ви пре да ли ли сту са 43 кан ди
да та за од бор ни ка Скуп шти не оп шти не 
Ру ма и то 8. мар та. Пр ви на ли сти је др 
Алек сан дар Мар ти но вић.

– Ми смо пре да ли на шу из бор ну 
ли сту са на шим ко а ли ци о ним парт не
ри ма, а при ку пи ли смо укуп но 1.891 
пот пис, што по ка зу је ко ли ку по др шку 
има мо. Те пот пи се смо при ку пи ли у 
за и ста ре корд ном ро ку и за хва љу јем 
сви ма ко ји су по др жа ли ову ли сту. 
Же ли мо да Ср би ја и Ру ма по бе ђу ју и ја 
оче ку јем убе дљи во по бе ду и на ло кал
ним из бо ри ма и да на ста ви мо да ље да 
ра ди мо – ре као је Сла ђан Ман чић, пот
пред сед ник рум ских на пред ња ка.

Пот пи си су пре да ти на сам Дан 

же на, па смо пи та ли Сла ђа на Ман чи
ћа да ли на ли сти има за кон ски тра жен 
про це нат же на, а он ка же да их има и 
ви ше не го што је за кон ски про пи са но, 
од но сно же не чи не ви ше од тре ћи не 
из бор не ли сте.

По сле Срп ске на пред не стран ке и 
ње них ко а ли ци о них парт не ра, ли сту је 
као дру гу пре да ла Де мо крат ска стран
ка. Ли ста но си на зив „Ру ма мо же бо ље 
– Не над Бо ро вић, ДС  ЛСВ – ЗЕП“, а 
ка ко са зна је мо од Не на да Бо ро ви ћа 
ова ли ста има 26 пред ло га за кан ди да
те за од бор ни ке.

– У на шој кам па њи ће мо се ба зи ра ти 
на то да под се ти мо гра ђа не шта смо 
све ура ди ли док смо ми би ла на вла
сти у рум ској оп шти ни и ја се на дам да 
ће гра ђа ни зна ти да то це не и да ју нам 
глас на из бо ри ма – ре као је Не над 
Бо ро вић, пред сед ник рум ским де мо
кра та. Де мо крат ска стран ка на ло кал
не из бо ре у Ру ми иде у ко а ли ци ји са 
Ли гом со ци јал де мо кра та Вој во ди не и 
Зе ле ном еко ло шком пар ти јом – Зе ле
ни. 

Тре ћи су сво ју ли сту пре да ли СПС и 
ЈС, а на зив ли сте је као и на ре пу блич
ком ни воу „Иви ца Да чић – Со ци ја ли
стич ка пар ти ја Ср би је (СПС) – Је дин
стве на Ср би ја (ЈС) Дра ган Мар ко вић 
Пал ма“. Пр ви на ли сти је Вла ди мир 
Ма ле тић, а ли ста има 43 кан ди да та за 
од бор ни ке СО Ру ма. Кан ди дат за 
ре пу блич ког по сла ни ка из СПС је др 
Бра ни слав Де вр ња.

Обе стран ке су ли сте под не ле 10. 
мар та. 

ШИД: Не ма Ни ко ле Ва си ћа 
на ли сти на пред ња ка 

До не де ље, 13. мар та из бор не ли сте 
за пред сто је ће ло кал не из бо ре у Ши ду 
Оп штин ској из бор ној ко ми си ји пре да
ле се Срп ска на пред на стран ка и Срп
ска ра ди кал на стран ка. 

Пр ву ли сту под на зи вом „Алек сан
дар Ву чић  Ср би ја по бе ђу је“, пре да ла 

На из бор ној ли сти 
шидских напредњака 

за локалне изборе  
не ма ак ту ел ног

пред сед ни ка
Оп шти не Шид Ни ко ле 

Ва си ћа, а ње гов
син Ву ја дин Ва сић, 
ко ји је јед но вре ме 

био члан Оп штин ског 
ве ћа на ла зи се
на 14. по зи ци ји

Листа „Александар Вучић - Србија побеђује“ прва предата и у Шиду
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је Срп ска на пред на стран ка у сре ду, 9. 
мар та. Том при ли ком по ве ре ник шид
ског СНСа Шид Пре драг Ву ко вић и 
члан Из вр шног и Глав ног од бо ра 
СНСа Сте во Ма ру шић, у прат њи 39 
од бор ни ка са ли сте, пре да ли су 1.500 
при ку пље них пот пи са гра ђа на оп шти
не Шид ко ји по др жа ва ју рад Срп ске 
на пред не стран ке. Срп ска на пред на 
стран ка на ло кал не из бо ре из ла зи у 
ко а ли ци ји са ПУПСом, СДПСом, 
По кре том со ци ја ли ста, Стран ком Сло
ва ци на пред и Срп ским по кре том 
об но ве. Пр ви од 39 кан ди да та на 
ли сти „Алек сан дар Ву чић – Ср би ја 
по бе ђу је“ је Пре драг Ву ко вић, за тим га 
сле де др Кр сто Ку реш и др Ва ња Хар
ди – Гнип. За ни мљи во је што на из бор
ној ли сти не ма ак ту ел ног пред сед ни ка 
Оп шти не Шид Ни ко ле Ва си ћа, а ње гов 
син Ву ја дин Ва сић, ко ји је јед но вре ме 
био члан Оп штин ског ве ћа на ла зи се 
на 14. по зи ци ји. Ис пред мла ђа ног 
Ва си ћа на ла зи се ли дер ПУПСа Ни ко
ла Ви дић, а не ка да шњи пр ви љу ди 
ДСС у Ши ду, а са да на пред ња ци 
Ср ђан Ма ле ше вић и Зо ран Се ме но
вић се на ла зе на 17. тј. 20. по зи ци ји. 

У не де љу, 13. мар та, Срп ска ра ди
кал на стран ка пре да ла је Оп штин ској 

из бор ној ко ми си ји у Ши ду дру га ли сту 
под на зи вом „Др Во ји слав Ше шељ  
Срп ска ра ди кал на стран ка“. Ме ђу тим, 
ка ко је до ку мен та ци ја ко ју су ра ди ка
ли пре да ли има ла не до ста та ка, 
Оп штин ска из бор на ко ми си ја ни је 
про гла си ла ову из бор ну ли сту 13. 
мар та. 

ИРИГ: До са да про гла ше не 
че ти ри из бор не ли сте

Оп штин ска из бор на ко ми си ја у Ири
гу је до не де ље, 13. мар та про гла си ла 
че ти ри из бор не ли сте за ло кал не 
из бо ре, ко ји ће се одр жа ти 24. апри ла. 
Пр ва је ли ста „Алек сан дар Ву чић  
Ср би ја по бе ђу је“, док се под ред ним 
бро јем два на ла зи ли ста „Ли га со ци
јал де мо кра та Вој во ди не  Не над 
Ча нак“ . Тре ћа ли ста по ре ду је „Иви ца 
Да чић – Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би
је“, док је че твр та про гла ше на ли ста 
„По ме ри ле ви це По крет со ци ја ли ста 
– Алек сан дар Ву лин“.

Из бор на ли ста за од бор ни ке Скуп
шти не оп шти не Ириг „Алек сан дар 
Ву чић  Ср би ја по бе ђу је“ има 20 кан
ди да та. На пред ња ци на ове ло кал не 

из бо ре иду за јед но са ПУПСом. Ме ђу 
20 кан ди да та за од бор ни ке, 19 је из 
ре до ва СНСа, а је дан је из ПУПСа и 
то Зо ран Ми тић. Пр ви на ли сти је Сте
ван Ка зи ми ро вић, ак ту ел ни пред сед
ник Оп шти не Ириг, за тим сле ди Мар ко 
Гра о ра из Врд ни ка, те Та ња Јо ва но
вић, јед на од по ве ре ни ца ОО СНСа, 
ту је и То ми слав Ста ној чев, тре нут ни 
пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це 
Ириг, а од мах за њим и Сте ван Ив ко
вић, дру ги по ве ре ник ири шког СНСа. 
На ли сти су и од бор ни ци тре нут ног 
са зва ло кал ног пар ла мен та Зо ран 
Ко ва че вић, Је ла Ко ле дин, Сње жа на 
Бур саћ, Би ља на Ри стић, Ми лан 
Ми тро вић, као и но ва име на по пут 
Да ни је ле Вар ге  Ву лин, Ја ни ке Та ка
ча, Љи ља не Гру ји чић  Те шић, Јо ва на 
Јо цић.

Из бор на ли ста кан ди да та за од бор
ни ке СО Ириг Ли ге со ци јал де мо кра та 
Вој во ди не та ко ђе бро ји 20 име на. На 
пр вом ме ту је Вла ди слав Ил кић, са да
шњи пред сед ник СО Ириг и пред сед
ник ири шког ЛСВ, на че твр том ме сту је 
Ма ри ја Ра дој чић, од бор ни ца, а на 
осмом ме сту Ве ра Нов ко вић, ди рек
тор ка Срп ске чи та о ни це у Ири гу. 

СТА РА ПА ЗО ВА:
Нај бр жи на пред ња ци

Са мо не ко ли ко са ти на кон што је 
пред сед ни ца ре пу блич ког пар ла мен та 
Ма ја Гој ко вић рас пи са ла ло кал не 
из бо ре за 24. април, Оп штин ски од бор 
Срп ске на пред не стран ке у Ста рој 
Па зо ви, са сво јим ко а ли ци о ним парт
не ри ма, Оп штин ској из бор ној ко ми си ји 
пре дао из бор ну ли сту под на зи вом 
„Алек сан дар Ву чић – Ср би ја по бе ђу је“. 
Но си лац из бор не ли сте је пред сед ник 
Оп штин ског од бо ра СНС Ста ра Па зо
ва Ђор ђе Ра ди но вић.

 Оче ку је мо ве ли ку и убе дљи ву 
по бе ду. На сто ја ће мо да пру жи мо гра
ђа ни ма ква ли тет не и до бре ре зул та те, 
ми слим да ће мо за до бро бит гра ђа на 
са мо још ви ше и бо ље ра ди ти у на ред
ном пе ри о ду  по ру чио је Ра ди но вић. 

Е. М. Н.

У Оп шти ни Ин ђи ја се 9. мар та до го
дио ин ци дент при ли ком пре да је 
из бор не ли сте за ло кал не из бо ре. 
Ка ко твр ди ак ту ел ни пред сед ник 
ин ђиј ске оп шти не Пе тар Фи ли по вић 
(ДС), чла но ви Срп ске на пред не 
стран ке су тог да на бло ки ра ли улаз у 
про сто ри је Оп штин ске из бор не ко ми
си је и та ко оне мо гу ћи ли пре да ју ли сте 
„Пе тар Фи ли по вић  За то што во лим 
Ин ђи ју“, чи ји је но си лац др Да ни ло 
Ви шње вац.

Фи ли по вић је оце нио да је то 
озбиљ но кр ше ње пра ва гра ђа на да се 
из ја сне чи ју кан ди да ту ру и ко ју ли сту 
по др жа ва ју.

Оп штин ски од бор СНСа у Ин ђи ји 
са оп штио је исто ве че, 9. мар та да је 
та стран ка пр ва пре да ла ли сту за 

од бор ни ке у тој оп шти ни.
 Иако је ак ту ел на власт ДССПС 

кре ну ла ра ни је са ску пља њем пот пи
са, то ни је спре чи ло гра ђа не да да ју 
бр зу по др шку СНСу. Ма сов ни ода зив 
гра ђа на и гу жве ис пред стра нач ких 
про сто ри ја, до каз су тре нут ног пред
из бор ног рас по ло же ња  на во ди се у 
са оп ште њу СНСа у Ин ђи ји.

Та ко да се ли ста „Алек сан дар Ву чић 
– Ср би ја по бе ђу је“ на ла зи под ред
ним бро јем је дан, а ли ста „Пе тар 
Фи ли по вић – За то што во лим Ин ђи ју“ 
под ред ним бро јем два.

Пре ма ре чи ма Пре дра га Про да но
ви ћа, пред сед ни ка ОИКа у Ин ђи ји, 
тре ћа про гла ше на ли ста но си на зив 
„Иви ца Да чић  Со ци ја ли стич ка пар
ти ја Ср би је“. 

Ин ци дент у Ин ђи ји

Уједињена опозиција Митровице предала листу за локалне изборе у Сремској Митровици



716. MART 2016.  M NOVINEИЗБОРИ 2016.

У про сто ри ја ма Оп штин ског 
од бо ра Срп ске на пред не 
стран ке у Ши ду 8. мар та 

пот пи сан је ко а ли ци о ни спо ра
зум из ме ђу Срп ске на пред не 
стран ке Шид, Со ци јал де мо
крат ске пар ти је Ср би је, Пар ти је 
ује ди ње них пен зи о не ра Ср би је, 
По кре та со ци ја ли ста, Стран ке 
Сло ва ци на пред и Срп ског по
кре та об но ве. 

Ка ко је том при ли ком из ја вио 
по ве ре ник шид ског СНС Пре
драг Ву ко вић, ко а ли ци ју чи не 
озбиљ ни љу ди до брих на ме ра 
ко ји же ле до бро свом гра ду и 
сво јој др жа ви.

 На ша по бе да на пред сто
је ћим ло кал ним из бо ри ма ни је 
упит на, са мо је пи та ње са ко ли
ком раз ли ком ће мо да по бе ди
мо. На кон из бо ра ви ше ни шта 
не ће би ти као што је би ло. Наш 

град ће по че ти да се раз ви ја, 
за да так нам је да отва ра мо но
ва рад на ме ста и да омо гу ћи
мо да на ша омла ди на оста је у 
свом гра ду. То вам обе ћа ва мо 
 ис та као је Пре драг Ву ко вић.

Ка ко је том при ли ком на гла
ше но, на ли сти „Алек сан дар 
Ву чић – Ср би ја по бе ђу је“ ме ђу 
кан ди да ти ма за од бор ни ке ло
кал ног пар ла мен та на ла зе се 
пред став ни ци на ци о нал них ма
њи на, ве ли ки број љу ди из при
ват ног би зни са ко ји ма је при о
ри те тан циљ да се бо ре за свој 
град и бо љи жи вот. 

Пред сед ник Стран ке Сло ва
ци на пред Па вел Су ро ви по звао 
је Сло ва ке да гла са ју за ли сту 
„Алек сан дар Ву чић – Ср би ја по
бе ђу је“.

 Иде мо на из бо ре са љу ди ма 
ко ји ће од лу чи ва ти о суд би ни 

овог гра да и за то нам је ва жно 
да и ми Сло ва ци има мо свог 
пред став ни ка ко ји ће за сту па ти 
ин те ре се Сло ва ка. Ово је мул
ти кул ту рал на сре ди на и ми сли
мо да са мо за јед но са нај ја чом 
стран ком СНСом, Сло ва ци ма 
мо же би ти бо ље у овој оп шти
ни. Са том стран ком смо у ко
а ли ци ји и на по кра јин ском и на 
ни воу др жа ве и за то по зи вам 
све да гла са ју за по бед нич ку 
ли сту  ре као је Па вел Су ро ви.

Ис пред СНСа ко а ли ци о ни 
спо ра зум пот пи сао је Пре драг 
Ву ко вић по овла шће њу пот
пред сед ни ка стран ке, ис пред 
Со ци јал де мо крат ске пар ти је 
Ср би је Не бој ша Илић, ПУПСа 
Ни ко ла Ви дић, По кре та со ци
ја ли ста Мар ко Ба јић, Сло ва ци 
на пред Па вел Су ро ви и СПОа 
Жи ван Илић. М. Н.

СНС ШИД: ПОТ ПИ СИ ВА ЊЕ КО А ЛИ ЦИ О НОГ СПО РА ЗУ МА

Си гур ни у по бе ду

Мар ко Ба јић, Не бој ша Илић, Жи ван Илић, Пре драг Ву ко вић, Па вел Су ро ви и Ни ко ла Ви дић

Пред сед ник Град ског од бо
ра По кре та со ци ја ли ста 
Срем ска Ми тро ви ца 

Де јан Уме тић за М НО ВИ НЕ 
ка же да ће ова стран ка на из бо
ре ићи у ко а ли ци ји са Срп ском 
на пред ном стран ком. Не дав но 
су у Срем ској Ми тро ви ци пот пи
са ли ко а ли ци о ни спо ра зум за 
из ла зак на ло кал не из бо ре са 
СНС, а по ред По кре та со ци ја
ли ста на за јед нич кој из бор ној 
ли сти на ла зи ће се Со ци јал де
мо крат ска пар ти ја Ср би је и 
Пар ти ја ује ди ње них пен зи о не
ра Ср би је.

Уме тић на во ди да је По крет 
со ци ја ли ста у Срем ској Ми тро
ви ци мла да стран ка, град ски 
од бор је осно ван 4. сеп тем бра 
прошле године, а сре ди ном 
ја ну а ра је одр жа на и пр ва кон
вен ци ја По кре та со ци ја ли ста у 

Срем ској Ми тро ви ци, ко јој је 
при су ство вао и пред сед ник 
стран ке Алек сан дар Ву лин. 

Он је том при ли ком из ја вио 
да По крет со ци ја ли ста де лу је у 
ви ше од 120 оп штин ских од бо
ра и да је ова из бор на кон фе
рен ци ја при ли ка да се об но ви 
стра нач ко ру ко вод ство у Срем
ској Ми тро ви ци и по ка же у ко јој 
су ме ри спрем ни за пар ла мен
тар не, по кра јин ске и ло кал не 
из бо ре.

На Из бор ној кон фе рен ци ји 
де ле га ти су иза бра ли но ви 
са став Град ског од бо ра По кре
та со ци ја ли ста Срем ска Ми тро
ви ца, а за пред сед ни ка је име
но ван Де јан Уме тић.

 Ми смо стран ка ле ве ори
јен та ци је, фор ми ра ли смо 
ме сне од бо ре у свим се ли ма на 
те ри то ри ји Гра да и има мо око 

500 чла но ва. Ми слим да је то 
со ли дан  број, јер смо тек 4. 
сеп тем бра 2015. фор ми ра ни у 
Срем ској Ми тро ви ци. За до во
љан сам ра дом стран ке, на ла
зи мо се на за јед нич кој ли сти са 
Срп ском на пред ном стран ком, 
па на ша оче ки ва ња не мо гу 
би ти ве ли ка у сми слу бро ја 
од бор ни ка ко је мо же мо да 
до би је мо у ми тро вач ком пар ла
мен ту. На ма је нај ва жни је да се 
ко а ли ци о ни спо ра зум ис по шту
је. Циљ нам је да оја ча мо пар
ти ју, у По кре ту со ци ја ли ста су 
Ни ко ла Утвић, Вељ ко Мал ба
шић, Ве сна Фи ли по вић, Зо ри ца 
Са кач, Алек сан дар Пе трић – 
ка же Де јан Уме тић. 

Сле де ћи ко рак град ског 
од бо ра је отва ра ње стра нач ких 
про сто ри ја у Срем ској Ми тро
ви ци.  Б. С.

ПО КРЕТ СО ЦИ ЈА ЛИ СТА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Месни одбори у свим селима

Пред сед ник ГО По кре та 
со ци ја ли ста Де јан Уме тић 

РУ МА  
Мађари 
подржали СНС

Спо ра зум о са рад њи и по
др шци за ло кал не из бо ре 
пот пи сан је 11. мар та из ме ђу 
Оп штин ског од бо ра Срп ске на
пред не стран ке у Ру ми и Са ве
за вој во ђан ских Ма ђа ра. Спо ра
зум је пот пи сан у про сто ри ја ма 
на пред ња ка, а пот пис на овај 
спо ра зум је ста вио Сла ђан 
Ман чић, док ће Иштва ну Па
сто ру овај спо ра зум би ти до ста
вљен на пот пис. 

Пот пи си ва њу у Ру ми је при су
ство вао Ми хаљ Ба лог, пред сед
ник ОО СВМ Ру ма и пот пред
сед ник Окру жног од бо ра СВМ 
за Срем. 

– На ша ли ста за ло кал не из
бо ре „Ко а ли ци ја Алек сан дар 
Ву чић  Ср би ја по бе ђу је“ на 
ло кал ном ни воу је пре да та пр
ва и пр ва про гла ше на, а овим 
спо ра зу мом СВМ по твр ђу је да 
ће је по др жа ти на ло кал ним из
бо ри ма. Ми смо и ра ни је има ли 
до бру са рад њу са СВМ као и 
ма ђар ском за јед ни цом у рум
ској оп шти ни и она ће се и да
ље на ста ви ти. По себ но ће се та 
по моћ огле да ти и у на шој по др
шци да ма ђар ска за јед ни ца не
гу је свој је зик, кул ту ру и оби ча
је – ис та као је Сла ђан Ман чић, 
пот пред сед ник ОО СНС Ру ма.

Ми хаљ Ба лог је из ра зио за
до вољ ство због пот пи си ва
ња овог спо ра зу ма и под се тио 
да СВМ ра ди до ста зна чај не 
ства ри на не го ва њу ма ђар ске 
кул ту ре и иден ти те та, као и да 
по сто ји у рум ској оп шти ни КУД 
„Ја нош Ху ња ди“.  У рум ској оп
шти ни, пре ма по след њем по пи
су,  1.200 ли ца су се из ја сни ли 
као Ма ђа ри.

 С. Џ.
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Обра сци
за из бор 
од бор ни ка

Из бор на ко ми си ја Гра да Срем
ска Ми тро ви ца оба ве шта ва 
по ли тич ке стран ке и гру пе гра ђа
на ко је су за ин те ре со ва не за 
уче шће у из бо ри ма за од бор ни ке 
Скуп шти не Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца рас пи са не за 24. 
април да мо гу пре у зе ти обра сце 
по треб не за спро во ђе ње по ступ
ка из бо ра за од бор ни ке Скуп
шти не Гра да Срем ска Ми тро ви
ца, у се ди шту Из бор не ко ми си је 
на адре си Све тог Ди ми три ја број 
13 (са ла 2) у вре мен ском пе ри о
ду од 8 до 20 ча со ва. За све 
ин фор ма ци је за ин те ре со ва не 
по ли тич ке стран ке и гру пе гра ђа
на мо гу се обра ти ти на те ле фон 
610127.

Увид у би рач ки 
спи сак

Град ска упра ва за оп ште и 
за јед нич ке по сло ве Гра да Срем
ска Ми тро ви ца оба ве шта ва гра
ђа не са пре би ва ли штем на под
руч ју Гра да да мо гу из вр ши ти 
увид у је дин стве ни би рач ки спи
сак и тра жи ти упис, бри са ње, 
из ме ну, до пу ну или ис прав ку 
би рач ког спи ска нај ка сни је 15 
да на пре да на спро во ђе ња 
из бо ра, за кључ но са 8. апри лом. 
Увид у је дин стве ни би рач ки спи
сак мо же се из вр ши ти не по сред
но у Град ској ку ћи у Срем ској 
Ми тро ви ци, Ули ца Све тог Ди ми
три ја број 13, у кан це ла ри ји број 
8а, сва ког рад ног да на и су бо
том од 7 до 15 ча со ва или елек
трон ским пу тем на зва нич ној 
ин тер нет стра ни ци гра да www.
srem ska mi tro vi ca.org.rs и Ми ни
стар ства др жав не упра ве и 
ло кал не са мо у пра ве www.mduls.
gov.rs, уношењем по да та ка о 
је дин стве ном ма тич ном бро ју 
гра ђа на.

Ове ра из ја ва 
би ра ча

У ве зи из бо ра за од бор ни ке 
Скуп шти не гра да Срем ска Ми тро
ви ца рас пи са не за 24. април 
2016. го ди не, Град ска упра ва за 
оп ште и за јед нич ке по сло ве Гра
да Срем ска Ми тро ви ца ће вр ши
ти ове ру Из ја ва би ра ча да по др
жа ва из бор ну ли сту кан ди да та за 
од бор ни ке Скуп шти не гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, у про сто ри
ја ма згра де ор га на и слу жби Гра
да Срем ска Ми тро ви ца, на адре
си Све тог Ди ми три ја 13, као и у 
про сто ри ја ма свих ме сних кан це
ла ри ја и ме сних за јед ни ца на 
те ри то ри ји оп шти не Срем ска 
Ми тро ви ца по чев од 9. мар та, у 
вре мен ском пе ри о ду од 08:00 до 
20:00 ча со ва. Све до дат не ин фор
ма ци је мо же те до би ти на број 
те ле фо на 610261.

У Срем ској Ми тро ви ци про шле сре де, 9. 
мар та пот пи сан је ко а ли ци о ни спо ра зум 
из ме ђу Срп ске на пред не стран ке, Со ци

јал де мо крат ске пар ти је Ср би је, Пар ти је ује ди
ње них пен зи о не ра Ср би је и По кре та со ци ја ли
ста. Пот пи се на спо ра зум су ста ви ли пред сед ник 
Град ског од бо ра СНСа у Срем ској Ми тро ви ци 

Бра ни слав Не ди мо вић, пред сед ник ми тро вач ког 
ПУПСа Бо шко Ни ко лић, Де јан Уме тић, пред сед
ник ГО По кре та со ци ја ли ста и Сла ђа на Мир че та, 
пот пред сед ни ца ГО Со ци јал де мо крат ске пар ти је 
Ср би је. Ове че ти ри стран ке ће за јед но иза ћи на 
ло кал не из бо ре, ко ји ће би ти одр жа ни 24. апри ла. 

М. В.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

На ло кал не из бо ре
са ПУПС, СДПС и ПС

Пот пи си ва ње ко а ли ци о ног спо ра зу ма

У про сто ри ја ма Оп штин ског од бо ра Де мо крат
ске стран ке у Ши ду про шлог пет ка, 11. мар та 
пот пи сан је пред из бор ни ко а ли ци о ни спо ра

зум из ме ђу Де мо крат ске стран ке, Ли ге со ци јал де
мо кра та Вој во ди не, Со ци јал де мо крат ске стран ке, 
Зе ле не еко ло шке стран ке – Зе ле ни и Ли бе рал но 
де мо крат ске пар ти је. Пред став ни ци ових стра на ка 
на пред сто је ћим ло кал ним из бо ри ма пред ста ви ће 
се гра ђа ни ма на ли сти под на зи вом „Вре ме је за 
при стој не љу де“. 

Ка ко је при ли ком пот пи си ва ња ко а ли ци о ног 
спо ра зу ма ис та као Жи ван Ми рић, пред сед ник 
шид ског ДСа, ко а ли ци ја је са чи ње на од стра на ка 
и де мо крат ско ори јен ти са них љу ди ко ји ће у на
ред ном пе ри о ду би ти про тив те жа Срп ској на пред
ној стран ци.

 Ује ди ни ли смо се да по бе ди мо тре нут ну ак ту
ел ну власт у шид ској оп шти ни, Срп ску на пред ну 
стран ку за ко ју сма тра мо да је про те кле че ти ри го

ди не во ди ла ову оп шти ну на је дан ру ши лач ки на
чин. Да нас је шид ска оп шти на на зад њем ме сту по 
раз ви је но сти у Сре му. У Ши ду го то во да не ма мла
дих љу ди, а ни је дан ин ве сти тор у про те кле че ти ри 
го ди не ни је кро чио на ове про сто ре. Шид ска оп
шти на је да нас оп шти на ко ја про па да. Ми то же ли
мо за у ста ви ти и за то смо скло пи ли ову ко а ли ци ју. 
Не у на ме ри да бу де мо дру ги, не го да по бе ди мо 
СНС и мо гу вам ре ћи да су ко мен та ри љу ди ја ко 
по зи тив ни. Уско ро ће мо наш пред из бор ни про грам 
пред ста ви ти гра ђа ни ма, ко ји ће нам на дам се ука
за ти по ве ре ње  из ја вио је Жи ван Ми рић.

Ко а ли ци о ни спо ра зум су пот пи са ли пред сед ни
ци оп штин ских од бо ра, ис пред ДСа ко а ли ци о ни 
спо ра зум је пот пи сао Жи ван Ми рић, ЛСВа Пре
драг Бе ке рек, СДСа Жељ ко Бре сто вач ки, Зе ле
не еко ло шке стран ке  Зе ле ни Де јан Бу ла то вић и 
ЛДПа Алек сан дар Шу ма но вић.

М. Н.

ПРЕДИЗБОРНЕ КОАЛИЦИЈЕ

Ује ди ње ни Де мо крат ски 
блок у Ши ду

Ује ди ње ни Де мо крат ски блок у Ши ду
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На кон не пу не две го ди не од 
по пла ва ко је су за де си ле Ср би ју, 
по но во је 10. мар та про гла ше на 

ван ред на си ту а ци ја. Ка ко об ја шња ва ју 
из Вла де Ср би је, од лу ка је до не та као 
пре вен тив на ме ра, ко јом ће се олак
ша ти и убр за ти де ло ва ње свих ор га на 
Ре пу бли ке Ср би је у за шти ти жи во та и 
без бед но сти гра ђа на и ства ри, као и 
от кла ња њу по сле ди ца по пла ва. Нај у
гро же ни ји су били Чачак, Бор, За је чар, 
Ни ш, Рашка, Врање, Краљево. Си ту а
ци ја у Сре му је под кон тро лом и опа
сно сти од по пла ва не ма.

Пре ма ре чи ма гра до на чел ни ка 
Срем ске Ми тро ви це Бра ни сла ва 
Не ди мо ви ћа, ко ји је и ко ман дант Град
ског шта ба за ван ред не си ту а ци је, у 
пе так, 11. мар та ура ђе на је ин тер вен
ци ја на ка на лу Ку дош у Јар ку, ко ји је 
оја чан ка ко не би до шло до из ли ва ња 
услед ве ћих па да ви на. Си ту а ци ја је 
под кон тро лом и не ма бо ја зни за 
ме шта не Јар ка, на по ми ње Не ди мо
вић. По диг ну то је око сто ти нак ме та ра 
оба ле утвр де, ка ко би се спре чи ло 

би ло ка кво пре ли ва ње во де у до ма
ћин ства у Јар ку. 

Гра ду Срем ска Ми тро ви ца тре нут но 
не пре ти опа сност из ли ва ња во де из 
ко ри та ка на ла и ре ке Са ве, по твр дио 
је и на чел ник Град ске упра ве за ур ба
ни зам, ко му нал не и ин спек циј ске 
по сло ве Вла ди мир Пет ко вић. Он је 
под се тио да је ка нал ска мре жа у прет
ход ном пе ри о ду ком плет но ре кон стру
и са на и ста вље на у функ ци ју, та ко да 
уко ли ко не до ђе до на глог по гор ша ња 
вре мен ских при ли ка, Срем ска Ми тро
ви ца је без бед на. На са мом на си пу у 
Срем ској Ми тро ви ци су са ни ра не три 
од че ти ри кри тич не тач ке, код Град ске 
пла же, Дрв ног ком би на та и код Ули це 
Све то за ра Ми ле ти ћа, а остао је да се 
ура ди на сип код Ма ле цр кви це, ко ји 
ни је кри ти чан. 

Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког хи дро
ме те о ро ло шког за во да, ни во Са ве код 
Срем ске Ми тро ви це 14. мар та из но сио 
је 675 цен ти ме тар, а пред ви ђа се да ће 
у че твр так, 17. мар та во до стај из но си
ти 671 цен ти ме та ра. На Са ви код 

Срем ске Ми тро ви це про гла ше на је 
ре дов на од бра на од по пла ве, а во до
стај ре ке би тре бао да из но си 750 цен
ти ме та ра да би би ла про гла ше на ван
ред на од бра на од по пла ва. 

Под се ти мо да је у но ћи из ме ђу 16. и 
17. ма ја 2014. го ди не во до стај ре ке 
Са ве у Срем ској Ми тро ви ци до сти гао 
свој исто риј ски мак си мум од 863 цен
ти ме та ра. За раз ли ку од те го ди не 
ка да су над ле жни у до број ме ри 
не спрем ни до че ка ли при род ну не по го
ду, ко ја је од не ла 12 жи во та у Ср би ји, 
на не ла огром ну ма те ри јал ну ште ту, 
оста ви ла без до мо ва не ко ли ко хи ља
да љу ди, овог пу та ства ри су под кон
тро лом. 

По сле пр вог са стан ка Шта ба за 
ван ред не си ту а ци је у Ру ми, ко ји 
је одр жан 9. мар та ка да је на 

ме ро дав ном во до ме ру „Ша бац“ за бе
ле жен ни во Са ве код Клен ка од 512 
цен ти ме та ра и до не та на ред ба о про
гла ше њу ван ред не од бра не од по пла
ва, си ту а ци ја са ста њем ка нал ске мре
же у рум ској оп шти ни, као и на Са ви 
– ре дов но се пра ти, али до са да ве ћих 
про бле ма ни је би ло. Ко ма дант Шта ба 
Сла ђан Ман чић је на гла сио да је на 
те ри то ри ји рум ске оп шти не све под 
кон тро лом и да не ма опа сно сти од 
по пла ва.

 Не ма опа сно сти од спољ них во да, 
ре ка Са ва је 12. мар та би ла на ко ти од 
515 цен ти ме та ра. Не ма ме ста па ни ци, 
сва ке го ди не у про ле ће и је сен во да 
до сти же тај ни во. Под се ћам да смо се 
ми у Клен ку 2014. го ди не бра ни ли од 
по пла ва на ко ти од 666 цен ти ме та ра, 
што је за ме тар и по ви ше не го што је 

Наставак на странама 10-11.

У СР БИ ЈИ ПРО ГЛА ШЕ НА ВАН РЕД НА СИ ТУ А ЦИ ЈА ЗБОГ ОБИЛ НИХ ПА ДА ВИ НА

Сре му не пре те по пла ве

На сед ни ци рум ског Шта ба за ван ред
не си ту а ци је до ста се го во ри ло и о дез
ин фор ма ци ја ма у по је ди ним ме ди ји ма 
око на вод ног пу ца ња на си па у Клен ку, 
што је ока рак те ри са но као јеф тин по ли
тич ки трик по кра јин ског пре ми је ра, ко ме 
не ма ме ста, јер је иза звао не по треб ну 
па ни ку ме ђу ста нов ни штвом. Ман чић је 
до дао да на сип успе шно одо ле ва во ди и 
да ме шта ни овог се ла не ма ју раз ло га за 
бри гу.

Из ЈВП „Во де Вој во ди не“ су 11. мар та 

са оп шти ли да на сип код Клен ка ни је про
би јен.

 У но жи ци на си па, на три ло ка ли те та, 
на ме сти ма где се у Са ву из ли ва ат мос
фер ска ка на ли за ци ја, при ме ће на су 
ма ња про цу ре ња ко ја су уоби ча је на по ја
ва при ова квим во до ста ји ма. Та ко зва ни 
„из во ри“ од мах су огра ђе ни, ју че и пре кју
че (10. и 9. мар та), џа ко ви ма са пе ском. 
На сип је тре нут но пот пу но ста би лан и не 
пре ти ни ка ква опа сност по бра ње но под
руч је – са оп шта ва ју из Во да Вој во ди не.

Дез ин фор ма ци је
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Ова си ту а ци ја не ки ма слу жи као пред из бор ни по ен, али на рав
но да има ре ал не опа сно сти. Си гур но да су уло же на од ре ђе на 
сред ства у об но ву и за шти ту од по пла ва, тре ба би ти објек ти ван. 
Сма трам да је до 90 про це на та сред ста ва уло же но у об но ву, али 
искре но, бри не ме ова си ту а ци ја. Не ми слим да ће би ти опа сно 
као про шли пут, али не тре ба ову си ту а ци ју до жи вља ва ти на ив но.

До са да ни је ни шта ура ђе но, не ра ди се ни шта са да, а не ће ни 
од са да, да се не ла же мо. Сто га, на рав но да ми слим да је и ова 
си ту а ци ја про бле ма тич на. Код нас је, ина че, по ја ва да до би је на 
на мен ска сред ства оду на не ку дру гу стра ну. 

Што се ти че уве де не ван ред не си ту а ци је, сма трам да ствар 
уоп ште ни је то ли ко озбиљ на као 2014. го ди не. Ина че, то што нам 
нај ма ње два пу та тре ба да се опе че мо на ис тој ства ри да би 
не што схва ти ли, са мо го во ри о то ме ка ква нам је др жа ва и да 
ов де не по сто ји аде кват на пре вен ти ва, већ се про блем овог ти па 
ре ша ва тек кад се де си. 

Ствар но не знам шта бих ре као, осим да се ов де не пре кид но 
по на вља ју исте гре шке, исте при че, а да је ства ри оста ју ло ше 
или чак ло ши је не го што су би ле. У сва ком слу ча ју, озби љан је ово 
про блем и на дам се да не ће до сти ћи баш та кву те жи ну ка кву је 
до сти гао пре не пу не две го ди не. 

Искре но, ни сам не што на ро чи то обра ћа ла па жњу на во до стај 
Са ве, али си ту а ци ја ни ка да ни је на ив на кад је у пи та њу еле мен
тар на не по го да. Прет по ста вљам да над ле жни пра те си ту а ци ју, а 
ка ко ће да ре ше про блем, ваљ да већ има ју иде ју. Тре ба се ухва
ти ти у ко штац са овим про бле мом и ре ши ти га на нај бо љи мо гу ћи 
на чин, што не сум њам да ће се де си ти.

Сма трам да смо без бед ни, над ле жне слу жбе пра те си ту а ци ју и 
си гур но да не ће до зво ли ти да се де си не што не пред ви ђе но. Кад 
је еле мен тар на не по го да у пи та њу, чо век не мо же да пред ви ди да 
ли ће не што да кре не по злу ма ње или ви ше. Ве ру јем да су над
ле жни овог пу та спрем ни до че ка ли про блем, за раз ли ку од си ту а
ци је у ко јој су се на шли пре две го ди не.

Не пред ста вља ми ни ка кво чу до што се ово по но во де ша ва, јер 
ни сам при ме ти ла да је ишта уло же но да се ова кве не по го де убла
же. Ви дим да је пре ми јер при лич но ак ти ван ових да на, а што се 
ти че са ме опа сно сти за Срем ску Ми тро ви цу од по пла ва, сма трам 
да је не ма, ни ти ов де, ни ти у це лој Вој во ди ни.  

Пре ма мом скром ном ми шље њу, ре кла бих да су ура ди ли до ста 
то га за југ Ср би је од на мен ских сред ста ва до би је них пре две го ди
не, за мој по јам је мно го то га ура ђе но ка ко тре ба, па чак и за 
Обре но вац. Твр дим да је за ове две го ди не мно го ви ше то га ура
ђе но за на пре дак, не го за прет ход них два де сет. Дра го ми је што 
су ти мла ди љу ди вред ни и хо ће да ра де.

АН КЕ ТА М НО ВИ НА: ДА ЛИ ВАС БРИ НЕ ПРО ГЛА ШЕ НА ВАН РЕД НА СИ ТУ А ЦИ ЈА?

По де ље на ми шље ња
У че твр так, 10. мар та на пред лог Ре пу блич ког шта ба за 

ван ред не си ту а ци је, Вла да Ср би је је про гла си ла ван
ред ну си ту а ци ју на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, као 

ме ру ко јом би се убр за ло и олак ша ло де ло ва ње др жав них 
ор га на у за шти ти жи во та и без бед но сти гра ђа на, за шти ти 
имо ви не, као и от кла ња њу по сле ди ца по пла ва.

Ни је про шло ни две го ди не од по пла ва ко је су за де си ле 
Ср би ју и ње но ста нов ни штво, на нев ши при том огром ну 
ма те ри јал ну ште ту, а Ми тров ча ни се ите ка ко до бро се ћа ју 
ка ко је од бра њен град од по пла ве и чи јом за слу гом у нај ве ћој 
ме ри. 

М НО ВИ НЕ су спро ве ле ан ке ту ко јом су гра ђа ни до би ли 
при ли ку да про ко мен та ри шу но ву ван ред ну си ту а ци ју, као 
не што што је већ ви ђе но и то не та ко дав но. Овом при ли ком, 
не ки од њих су из ра зи ли сво је ми шље ње о то ме ко ли ко је и 
шта ура ђе но за пре вен ти ву ова квих по ја ва од стра не Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је, ко ја је 2014. го ди не пот по мог ну та до на ци
ја ма из Европ ске уни је, на ме ње ним у нај ве ћој ме ри пре вен
ти ви од по пла ва, као и са на ци ји ште те ко ја је на не та. 

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

Аћим Јо ве лић,
70 го ди на из Ку зми на:

Ја сна Ар ба нас,
54 го ди не из Срем ске Ми тро ви це:

Бра ни слав Ђе нић,
52 го ди не из Шуљ ма: 

Љи ља на Оже го вић,
56 го ди на из Срем ске Ми тро ви це:

Зу леј ха Су бо тић,
74 го ди не из Срем ске Ми тро ви це:

Ма ри ја Ди вац,
74 го ди не из Срем ске Ми тро ви це:

Ду шко Ни ко лић,
23 го ди не из Ла ћар ка:

Јо ван Ђу кић,
74 го ди не из Са ла ша Но ћај ског:
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то да нас слу чај  ре као је Ман чић на 
сед ни ци Шта ба 12. мар та и на гла сио 
да не ма опа сно сти ни што се ти че уну
тра шњих во да. 

Ман чић ис ти че да су сви ка на ли 
про пу сни, у ве ћи ни слу ча је ва су и про
ду бље ни и про чи шће ни. 

 Пре вен тив но смо де ло ва ли у Сте
ја нов ци ма, где смо јед ним ка на лом од 
око 100 ме та ра од ве ли во ду из Бри ло
ве ули це и сма њи ли ри зик од по пла ве 
за не ких пет ку ћа, ко је су из гра ђе не на 
ни жој ко ти у од но су на оста так ули це. 
Апе лу јем на ме ди је, над ле жне слу жбе, 
чла но ве Шта ба да сва ко ра ди свој 
по сао и не ће мо има ти ве ћих про бле
ма. Си ту а ци ја је ста бил на и не ма про
сто ра за ши ре ње па ни ке – био је ка те
го ри чан Сла ђан Ман чић.

Штаб за ван ред не си ту а ци је се 
из пре до стро жно сти од лу чио 
за уво ђе ње де жур не ли ни је, 

пу тем ко је гра ђа ни мо гу при ја ви ти 
евен ту ал не про бле ме про у зро ко ва не 
ре ком Са вом или во дом из ка нал ске 
мре же. Те ле фон је 478314 а де жур
ства ће тра ја ти до уки да ња ван ред не 
си ту а ци је. Рум ска оп шти на има до бру 
ме ха ни за ци ју ко ју, по по тре би, мо же 
ан га жо ва ти као и љу де ко ји би њо ме 
упра вља ли. Уко ли ко бу де по треб но, 
на рас по ла га њу је и 30.000 џа ко ва за 
утвр ђи ва ње на си па.

У Оп шти ни Ириг 10. мар та зaседaо 
Штaб зa вaнредне ситуaције. Еки пе су 
кон стaнтно нa те ре ну, aли рaзлогa зa 
бри гу немa, јер водостaј пото кa ко ји су 
се из ли ли пре две го ди не у Врд ни ку, 
ни је порaстaо.

– Обилaзе се по то ци ко ји су 2014. 
го ди не би ли нaјкритичнији, a то су они 
у Врд ни ку и Јaску. Зa сaдa је све под 
кон тро лом, ми смо стaлно у кон тaкт у 
сa Окру жним штaбом зa вaнредне 
ситуaције и изв еш тaвaмо их ре дов но 
 рекaо је Стевaн Кaзимировић, пред
сед ник Оп шти не Ириг. 

То ком про шле го ди не је во до при
вред но пред у зе ће Хи дро срем из 
Срем ске Ми тро ви це одрaдио ве ли ки 
посaо што се ти че чишћењa кaнaлa, a 
при о ри тет су би ли они у Врд ни ку, јер 
се бу ји це во де сa Фру шке го ре сливaју 
у ово ме сто.

Чла но ви Ве ћа су на сед ни ци 11. 
мар та усво ји ли опе ра тив ни план 
од бра не од по пла ве. Ка ко је том при
ли ком ис та као Ни ко ла Ва сић, ко ман
дант Шта ба за ван ред не си ту а ци је, 
штаб је на кон уво ђе ња ван ред не си ту
а ци је од стра не Вла де Ре пу бли ке 

Ср би је, одр жао два са стан ка на ко ји ма 
су до не ти за кључ ци о ре дов ној од бра
ни од по пла ва на ре ци Са ви. Фор ми
ран је и тим у са ста ву од 15 чла но ва.

 У скла ду са до не тим опе ра тив ним 
пла ном за ре дов ну од бра ну од по пла
ва, ми по сту па мо и вр ши мо све нео п
ход не при пре ме уко ли ко би до шло до 
не же ље них по сле ди ца. За нас су ов де 
угро же на под руч ја око Са ве, Ја ме на, 
као и ушће Бо су та у Са ву. Схва ти ли 
смо озбиљ ност си ту а ци је, вр ши мо све 
нео п ход не при пре ме, обез бе ди ли смо 
се са до вољ ном ко ли чи ном џа ко ва, 
фо ли ја и пе ска, а из вр ши ли смо и про
ве ру тех нич ке ис прав но сти свих рад
них ма ши на. Тран спорт на сред ства за 
евен ту ал ну ева ку а ци ју на се ље них 
ме ста су обез бе ђе на, као и сме штај ни 
ка па ци те ти. Пред у зе ћа ко ја одр жа ва ју 
на сип и ка нал ску мре жу нас уве ра ва ју 
да не тре ба ди за ти па ни ку и да за са да 
не ма опа сно сти од по пла ва  ре као је 
Ни ко ла Ва сић.

Зна да из не на ди снег у де цем бру, 
као што и ки ше мо гу не ког да ухва те 
по лу спрем ног. Пи та ње је да ли је мо гу
ће да ће се и у бу дућ но сти по сле сва ке 
ве ће ки ше ов де по ди за ти уз бу на. Овог 
пу та, иако ствар ни је за не ку на ро чи ту 
бри гу, бар не у од но су на пе ри од 
по след њих по пла ва, мо же се ре ћи да 
су пре вен тив не ме ре спро ве де не и да 
не ке ве ће опа сно сти не ма.

Исти ни за во љу, ван ред на ста ња 
или ван ред не си ту а ци је, ов де у на шој 
зе мљи, не ка ко, ре дов на су ствар, 
че сто уме ју да пре ра сту и у ста ње све
сти.

 Е. М. Н.

Ни во ре ке Са ве код Ку пи но ва ни у јед
ном тре нут ку ни је пре шао гра ни цу ре дов
не од бра не од по пла ва и ово на се ље у 
пе ћи нач кој оп шти ни ни у јед ном тре нут ку 
ни је би ло угро же но, али је у пе ри о ду по
ра ста во до ста ја Штаб за ван ред не си ту а
ци је оп шти не Пе ћин ци ре дов но за се дао и 
сва ко днев но пра тио си ту а ци ју на те ре ну, 
а јав на ко му нал на пред у зе ћа и при вред

ни су бјек ти са гра ђе вин ском ме ха ни за ци
јом су оба ве ште ни да ме ха ни за ци ју др же 
у при прав но сти и да је, уко ли ко бу де по
треб но, ста ве Шта бу на рас по ла га ње. Ре ка 
Са ва је 14. мар та по че ла да се по вла чи и 
на ре фе рент ном мер ном ме сту код По га ра 
је опа ла за два цен ти ме та ра, та ко да је во
до стај био 432 цен ти ме та ра.

Д. С.

Ку пи но во без бед но,
али Штаб на опре зу

Ет но ку ћа у Ку пи но ву

На Са ви код
Срем ске Ми тро ви це 

про гла ше на је ре дов на 
од бра на од по пла ве,

а во до стај ре ке би 
тре бао да из но си
750 цен ти ме та ра да 

би би ла про гла ше на 
ван ред на од бра на

од по пла ва

Пред сед ник По кра јин ске вла де Бо јан 
Пај тић об и шао је 11. мар та део на си па на 
ле вој оба ли Са ве код Клен ка. На сип код 
Клен ка ни је про би јен и тре нут но је пот пу но 
ста би лан и не пре ти ни ка ква опа сност по 
бра ње но под руч је.

 Ве о ма опре зни и пра ти мо си ту а ци ју, 
али не же ли мо да иза зи ва мо па ни ку ме ђу 
ста нов ни штвом  из ја вио Пај тић по сле оби
ла ска на си па.

Под се ти мо, на укуп но шест ки ло ме та ра 
од брам бе не ли ни је на Са ви, код Хрт ко ва ца 
и Клен ка, 9. мар та су уве де не ме ре ван ред
не од бра не од по пла ва: на ле вој оба ли 
Са ве код Клен ка у ду жи ни од 3,8 ки ло ме та
ра и на ле вом на си пу уз Са ву код Хрт ко ва
ца у ду жи ни од 2,2 ки ло ме та ра. На пре о
ста лих бли зу 114 ки ло ме та ра ове ре ке у 
над ле жно сти ЈВП „Во де Вој во ди не“ и да ље 
је на сна зи ре дов на од бра на од по пла ва.

Пај тић об и шао на сип код Клен ка
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ДИ РЕК ТОР МИ ТРО ВАЧ КЕ БОЛ НИ ЦЕ ИГ НО РИ ШЕ ЗА КОН СКУ
ОБА ВЕ ЗУ О ДО СТУП НО СТИ ИН ФОР МА ЦИ ЈА ОД ЈАВ НОГ ЗНА ЧА ЈА

ИГ НО РИ СА ЊЕ ША БИ ЋА:
Пај ти ћев ди рек тор 
не поштује за ко н

Иако је Кан це ла ри ји по ве ре ни ка
за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја
још де цем бра 2014. упу ћен до пис
М НО ВИ НА о оглу ши ва њу ди рек то ра 
др Ми ро сла ва Кен дри ши ћа на
за кон ску оба ве зу да јав но сти
до ста ви ин фор ма ци ју о тро ше њу 
сред ста ва за адап та ци ју Ин тер ног 
оде ље ња, он и да ље не одговара
на сва питања

У БОЛНИЦИ НЕ ХАЈУ ЗА ЗАКОН:
Родољуб Шабић остао без конкретног одговора

ДОК ЈЕ ПАЈТИЋА БИЋЕ И БЕЗАКОЊА:
ДС директор митровачке Болнице др Мирослав Кендришић
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Бахатости и безакоњу Пајтићевих 
кадрова нема краја. Један од 
примера за то је и директор 

Опште болнице у Сремској 
Митровице др Мирослав Кендришић. 
Он већ годину и по дана одбија да М 
НОВИНАМА достави одговоре на 
питања како је потрошено око 120 
милиона динара за адаптацију и 
опремање Интерног одељења у 
Сремској Митровици.

Када је 7. новембра 2014. године, 
партијски шеф ДС председник 
војвођанске владе Бојан Пајтић, 
посетио митровачку Општу болницу, 
контролисани медији су на сва уста 
хвалили велика улагања у 
адаптацију и опремање интерног 
одељења, у вредности од око 120 
милиона динара, или милион евра. 
Према изреченим тврдњама, у 
адаптацију (грађевинске радове) 
Интерног одељења је потрошено 59 
милиона динара, а исто толико 
новца је дато за набавку 
медицинских апарата.

Како су М НОВИНЕ одмах 
посумњале у ове хвалоспевне 
„чињенице“, из простог разлога што 
се мало тога може видети од 
грађевинских радова, што би било 
урађено за пола милиона евра, као и 
од апаратуре у истом том износу, 
тражиле су од директора 
Кендришића да им достави 
информацију са валидном 
документацијом о томе. Разлог за 
тражење објашњења је и прича, која 
већ дуго времена кружи по 
кулоарима митровачке болнице, да 
су велике паре, уз одређену 
провизију, само „претрчале“ преко 
једне приватне фирме. Што је иначе 
специјалност Пајтићевих демократа.

По Закону о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја, М 
НОВИНЕ су још 12. новембра 2014. 
године упутиле директору Болнице 
захтев за достављање информације 
о трошењу средстава. На наша 
питања, упућена директору 
Кендришићу 2014. године, шта је све 
од грађевинских радова урађено за 
59 милиона динара и ко је био 
извођач радова, као и шта је све 
купљено од медицинске апаратуре 
за исто толико пара, директор др 
Мирослав Кендришић одговара само 
делимично тек почетком марта ове 
2016. године. Очигледно, урађено је 
то тек под делимичним притиском 
канцеларије Родољуба Шабића, 
после пуних годину и по дана. Наиме 
М НОВИНАМА је после више 
интервенција Канцеларије Родољуба 
Шабића достављен документ о 
трошковима грађевинских радова на 
Интерном одељење у 2014. години. 
Зашто је директору Болнице требало 
овако дуго времена да нам достави 
трошковник радова, ако су они 
изведени још 2014. године, није 
тешко претпоставити. 

То је само делимична информација 

коју су М НОВИНЕ тражиле и ту 
Шабић остаје немоћан. 

О куповини апаратуре за Интерно 
одељење и даље ни речи од 
директора Болнице. Његов бахат 
однос према новинарима који га не 
хвале и не сликају у плаћеним 
чланцима, већ је добро познат. 
Знајући човека, обавестили смо 

поново о томе Повереника за 
информације од јавног значаја 
Републике Србије Родољуба 
Шабића. Очекивали смо да ће 
аргумент државног ауторитета 
натерати бахатог директора Болнице 
да испоштује своју законску обавезу, 
али џаба. Бахати Пајтићев директор 
не поштује ни Државу, ни Закон.

Од канцеларије повереника, која 
се нашла у положају „нејаког Уроша“, 
успели смо да добијемо само 
информацију (коју су и они добили 
из митровачке болнице), да се 
тражени подаци налазе на извесним 
интернет сајтовима. Од стране 
директора, остали смо без одговора 
на питања. Нисмо били лењи па смо 
погледали на интернету, али из 
онога што се може видети на 
наведеним сајтовима, није јасно шта 
је то конкретно купљено из 
средстава Покрајине и у ком 
периоду.

Шта рећи, сем да је јадна она 
држава у којој један Пајтићев 
страначки апаратчик, може да вуче 
за нос и јавност и саму државу. 
Уосталом, зар није то оно чиме треба 
да се позабави како ова, републичка, 
тако и будућа покрајинска власт. Јер, 
шта је Војводина? Ничија земља и 
прћија Пајтићевих послушника у којој 
не владају закони Републике Србије? 
Што се тиче партијских активиста 
СНС, уместо што на сваку Пајтићеву 
финту хорски кликћу о његовим 
лоповлуцима, зашто га до сада, ако 
имају доказе да је лопов, нису 
ухапсили? Испада, да ова 
напредњачка држава не може ништа 
ни некаквом локалном директору 
Кендришићу, а камоли озбиљнијим 
играчима?

Владимир Ћосић 

МРЉАВО, ШМРЉАВО, НЕПРЕГЛЕДНО И ИДЕАЛНО
ЗА САКРИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА: 
Овако изгледа документација са сајта на који су
Родољуба Шабића упутили у митровачкој Општој болници

Што се ти че
пар тиј ских ак ти ви ста 
СНС, уме сто што на 

сва ку Пај ти ће ву
фин ту хор ски клик ћу

о ње го вим
ло по влу ци ма, за што
га до са да, ако има ју 
до ка зе да је ло пов, 

ни су ухап си ли?
Ис па да, да ова 

на пред њач ка др жа ва 
не мо же ни шта ни 

не ка квом ло кал ном 
ди рек то ру 

Кен дри ши ћу, а ка моли 
озбиљ ни јим
игра чи ма?
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НА ПОТЕЗУ ТУЖИЛАШТВО

ПЉАЧКА ГРАДСКОГ БУЏЕТА:
Кривичне пријаве против
Кендришића и Лемајића

Основно јавно 
тужилаштво у 

Сремској Митровици 
сада неће моћи да 

каже да „до њега 
није допро глас“ о 

криминалној радњи 
двојице функционера 
Демократске странке, 
која је за циљ имала 

пљачку градског 
буџета. Мораће да од 

председника 
Градског одбора ДС 
Сремска Митровица 

др Мирослава 
Кендришића и 

председника 
Градског одбора ДС 

Ненада Лемајића 
затраже одговор на 

питање: 
Зашто су 

функционери ДС 
надлежнима у 

Градској управи за 
буџет и финансије, 

приватни рачун 
лажно подметнули 

као страначки и где 
је завршио 

милионски износ 
који је из буџета 

уплаћен за строго 
одређене намене?

Према незваничним, али веома 
поузданим информацијама, М 
НОВИНЕ су упознате са тим 

да су поднете кривичне пријаве 
против функционера Градског 
одбора Демократске странке у 
Сремској Митровици др Мирослава 
Кендришића и Ненада Лемајића, 
због криминалне радње која је за 

циљ имала пљачку градског буџета 
у износу већем од милионског. 

Основно јавно тужилаштво у 
Сремској Митровици сада неће 
моћи да каже да „до њега није 
допро глас“ о криминалној радњи 
двојице функционера Демократске 
странке, која је за циљ имала 
пљачку градског буџета. Мораће да 

Др Мирослав Кендришић 

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



1516. MART 2016.  M NOVINEХРОНИКА

од председника Градског одбора ДС 
Сремска Митровица др Мирослава 
Кендришића и председника Градског 
одбора ДС Ненада Лемајића 
затраже одговор на питање: 

Зашто су функционери ДС 
надлежнима у Градској управи за 
буџет и финансије, приватни рачун 
лажно подметнули као страначки и 
где је завршио милионски износ који 
је из буџета уплаћен за строго 
одређене намене?

Више од месец дана је већ 
прошло од како су М НОВИНЕ 
затражиле одговоре од функционера 
Демократске странке у Сремској 
Митровици, председника Градског 
одбора др Мирослава Кендришића 
и председника Извршног одбора ГО 
Ненада Лемајића, а поводом афере 
подметања лажног рачуна као 
страначког Градској управи за буџет 
и финансије, чиме је опљачкано 
1,100.000 динара буџетских 
средстава.

Ове две поштењачине, 
функционери ДС у Сремској 

Митровици, нису желеле да 
одговоре на једноставно питање 
упућено од стране М НОВИНА:

Зашто су надлежнима у Градској 
управи за буџет и финансије, 
приватни рачун лажно 
подметнули као страначки и где је 
завршио милионски износ који је 
из буџета уплаћен за строго 
одређене намене?

Цела прича је почела 10. јула 
2014. године. Тада је Управи за 
буџет и финансије Града Сремске 
Митровице стигло обавештење да је 
Градски одбор ДС променио текући 
рачун, па да им се убудуће новац за 
редовне активности уплаћује на 
нови. Испод поменутог обавештења 
стоји печат ГО ДС и потпис др 
Мирослава Кендришића. 

Уствари, док је Демократској 
странци рачун био у блокади због 
неизмирених обавеза, као и сви 
предрачуни, криминогени ум се 
досетио да би новац који не могу да 
користе са свог рачуна могли да 
преусмере на неки други.

М НОВИНЕ су дошле до сазнања 
да спорни рачун уопште не припада 
Демократској странци, већ да је 
рачун приватан. Наиме, 2014. и 
2015. године, из градског буџета је 
уплаћено више од 1,100.000 динара 
за активности Градског одбора ДС у 
Сремској Митровици. Сав тај новац 
је уплаћен Покрету Митровица 
европска регија, приватном 
удружењу грађана Ненада 
Лемајића, чији је текући рачун 
наведен као рачун ДС у Сремској 
Митровици. Према Закону о 
финансирању политичких 
активности, на делу је очигледан 
криминал. 

Како уважене моралне величине, 
попут Лемајића и Кендришића, не 
желе о овоме да кажу ниједну реч, 
нити да прозборе било какву 
повратну информацију, након 
упућених питања од стране М 
НОВИНА, одговори би морали да се 
потраже од државних институција, а 
питања су следећа:

1. Да ли је Градски одбор 
Демократске странке у Сремској 
Митровици на криминалан начин 
злоупотребио буџет града 
Сремска Митровица?

2. Чији је заправо рачун, који је 
као кукавичје јаје подметнут као 
текући рачун Градског одбора 
ДС?

На реду су Тужилаштво и 
Полицијска управа у Сремској 
Митровици.

Питање је колико времена треба 
да прође док Тужилаштво не 
одреагује адекватно, односно док 
коначно не почне да се „меша“ у 
свој посао. Да не би и даље у очима 
јавности изгледало само као неко 
пасивно тело Пајтићевог 
парадржавног апарата, Тужилаштво 
у Сремској Митровици морало би да 
се позабави овим случајем. Посебно 
случајем Ненада Лемајића, 
познатијег као Главнa И Дежурнa 
Политичка Штеточинa Сремске 
Митровице, особе која је сама себе 
довела до статуса persona non grata 
у политичком смислу. Намеће се још 
једно питање евентуално. Да ли је 
Бојан Пајтић баш толико јак да има 
утицај и на Тужилаштво у Срему? 

Било како било, докази су ту, па 
сад остаје да видимо да ли баш 
свака криминална делатност може 
да прође игнорисано и некажњено. 
Време ће показати да ли нам баш 
по сваку цену требају људи као што 
је страначки прелетач и политичка 
штеточина Ненад Лемајић, опасан 
политички вирус Сремске 
Митровице, који се ни на тренутак 
током своје политичке каријере није 
двоумио између криминалних 
поступака и основних моралних 
начела какве поседује свака 
социјализована јединка хуманог 
порекла.

Владимир Ћосић

Ненад Лемајић



16 16. MART 2016.  M NOVINE ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Ка зне за возаче
У ак ци ји по ја ча не кон тро ле са о бра ћа ја 

на под руч ју По ли циј ске упра ве у Срем ској 
Ми тро ви ци, от кри ве на су и санк ци о ни са на 
142 са о бра ћај на пре кр ша ја. Кон тр о ла је 
би ла усме ре на на от кри ва ње пре кр ша ја 
не ве зи ва ња си гур но сног по ја са. У ак ци ја 
ко ја је 9. мар та тра ја ла од 12 до 19 ча со ва, 
от кри ве но је и санк ци о ни са но 109 во за ча и 
пут ни ка ко ји за вре ме во жње ни су упо тре
би ли си гур но сни по јас.  

Не ле гал на
кла ди о ни ца

При ли ком кон тро ле јед ног уго сти тељ
ског објек та, при пад ни ци Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва у Ин ђи ји су от кри ли 
не ле гал ну спорт ску кла ди о ни цу, за ко ју 
вла сник ни је имао  аде кват ну до ку мен та
ци ју. По ли ци ја је при вре ме но од у зе ла 
ра чу нар ску кон фи гу ра ци ју, два штам па ча, 
ли сте за спорт ско кла ђе ње и упла ће не 
ти ке те. Про тив вла сни ка објек та 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 Ири гу, 
ра све тље но је ви ше те шких кра ђа и от кри
ве на два мла ди ћа ко ји се сум њи че да су на 
под руч ју Врд ни ка оби ја ли пут нич ке ауто
мо би ла и про дав ни цу из ко јих су кра ли 
хра ну, ци га ре те, ЦД пле је ре и дру ге пред
ме те. Ма те ри јал на ште та при чи ње на овим 
кри вич ним де ли ма се про це њу је на око 
240.000 ди на ра. Ве ћи део укра де них пред
ме та је про на ђен и вра ћен вла сни ци ма. 
Про тив осум њи че них би ће под не те кри
вич не при ја ве над ле жним ту жи ла штви ма, 
у ре дов ном по ступ ку. Апе лу је мо на све 
гра ђа не са под руч ја Врд ни ка оште ће не на 
сли чан на чин, да се ја ве По ли циј ској ста
ни ци у Ири гу лич но или на те ле фон (022) 
461002.

***
Опе ра тив ним ра дом по ли ци је у Ин ђи ји 

ра све тље но је раз бој ни штво из вр ше но 
по чет ком мар та на ште ту јед не ста ри це и 
от кри вен 34го ди шњи му шка рац ко ји се 
те ре ти да је про ва лио у ње ну ку ћу и уз 
прет ње и при ме ну фи зич ке си ле, отео 
но вац и мо бил ни те ле фон. При ли ком пре
тре са, по ли ци ја је у ку ћи осум њи че ног про
на шла укра де ни но вац и те ле фон, као и 
че кић ко јим је пре тио ста ри ци. Про тив 
ње га 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. 

За пле њен ду ван
При ли ком кон тро ле са о бра ћа ја на под

руч ју Пе ћи на ца, при пад ни ци Ми ни стар
ства уну тра шњих по сло ва у Пе ћин ци ма су 
у ауто мо би лу мар ке „ауди“ про на шли око 
305 ки ло гра ма ду ва на у ли сту.  Због по сто
ја ња осно ва сум ње да је из вр шио кри вич но 
де ло 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 во за ча би ће под не та кри вич на 
при ја ва над ле жном ту жи ла штву, у ре дов
ном по ступ ку.

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ 
УПРАВЕ

На сед ни ци Оп штин ског ве ћа 
Oпш тине Шид, ко ја је одр жа на 
про шлог пет ка, 11. мар та, да

та је са гла сност на пра вил ник о уну
тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји 
Оп штин ске упра ве. Ка ко је ис та као на
чел ник Оп штин ске упра ве Ром ко Па
пу га, прет ход ном си сте ма ти за ци јом 
би ло је пред ви ђе но 130 рад них ме ста, 
а но вом си сте ма ти за ци јом одо бре
на су 92 рад на ме ста на нео д ре ђе но 
вре ме и три рад на ме ста пред ви ђе на 
за по моћ ни ке пред сед ни ка Оп шти
не. Ме ђу тим, тре нут но је у Оп штин
ској упра ви Шид за по сле но 80 ли ца 

на нео д ре ђе но вре ме, а оста ла рад на 
ме ста мо гла би услов но да бу ду по пу
ње на уз са гла сност Вла де Ср би је.

 Је дан од усло ва за то је фи нан
сиј ска мо гућ ност Оп шти не, од но сно 
пред ви ђе на сред ства у бу џе ту за пла
те. Оп шти на фи нан сиј ских мо гућ но сти 
за до дат на рад на ме ста на нео д ре
ђе но вре ме не ма, та ко да се због то
га ни смо опре де ли ли да по ша ље мо 
зах тев Вла ди Ре пу бли ке Ср би је. Због 
то га смо до ста рад них ме ста мо ра ли 
спо ји ти, али учи ни ће мо све да Оп
штин ска упра ва функ ци о ни ше на нај
бо љи на чин, иако ће то би ти при лич но 

те шко  ре као је Ром ко Па пу га.
Чла но ви Ве ћа су усво ји ли и опе ра

тив ни план од бра не од по пла ве. Ка ко 
је том при ли ком ис та као Ни ко ла Ва
сић, ко ман дант Шта ба за ван ред не 
си ту а ци је, штаб је на кон уво ђе ња ван
ред не си ту а ци је од стра не Вла де Ре
пу бли ке Ср би је, одр жао два са стан ка 
на ко ји ма су до не ти за кључ ци о ре дов
ној од бра ни од по пла ва на ре ци Са ви. 
Фор ми ран је и тим у са ста ву од 15 чла
но ва.

На сед ни ци Ве ћа при хва ће ни су 
про гра ми ра да за 2016. го ди ну јав них 
пред у зе ћа и уста но ва, као и из ве штај 

Оп штин ског јав ног пра во бра ни ла штва 
о нео п ход но сти ру ше ња објек та ста ре 
му зич ке шко ле где се тре нут но на ла зе 
про сто ри је пар кинг сер ви са, с об зи ром 
на ло ше ста ње објек та. При хва ћен је 
и зах тев Ме сне за јед ни це Ви шњи ће во, 
ко ји се од но сио на одо бре ње нов ча них 
сред ста ва  нео п ход них за са на ци ју но
се ћег сту ба на мо сту у том ме сту, ко
ји је вид но оште ћен. Оп штин ско ве ће 
је до не ло за кљу чак да се при хва ти та 
ини ци ја ти ва и да се из ра ди про јект на 
до ку мен та ци ја, ка ко би у нај ско ри је 
вре ме овај по сао био оба вљен.

М. Н.

СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА ШИД

У Оп штин ској упра ви 
за по сле но 80 ли ца

Већ ни ци су раз ма тра ли пред лог 
ре ше ња о из ме ни чла но ва Из бор не 
ко ми си је Оп шти не Шид. Пре ма ре чи ма 
Ни ко ле Ва си ћа, пред сед ни ка Оп шти не 
Шид, до шло је до из ме не за ме ни ка 
чла на ко ми си је. Ка ко са зна је мо, реч је 
о Де ја ну Ло га ру ши ћу, ко ји је до са да 

вр шио ду жност за ме ни ка чла на ко ми
си је, али ка ко се на ла зи на ли сти Со ци
ја ли стич ке пар ти је Ср би је за ло кал не 
из бо ре, он се по ву као из Из бор не ко ми
си је. На сед ни ци Скуп шти не оп шти не 
Шид од бор ни ци ће име но ва ти но вог 
за ме ни ка чла на Ко ми си је. 

Из ме не у из бор ној ко ми си ји

Пред сед ник Оп шти не
Ни ко ла Ва сић

На чел ник Оп штин ске
упра ве Ром ко Па пу га
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У уто рак, 8. мар та у Бри
се лу, Европ ска уни ја и 
Тур ска до го во ри ле су 

се о за тва ра њу за пад но бал
кан ске ру те ко јом се кре ћу ми
гран ти. По стиг нут је на чел ни 
за јед нич ки до го вор о за тва ра
њу не ле гал них то ко ва ми гра
на та за пад но бал кан ском ру
том, ко ји би тре ба ло да бу де 
по твр ђен на са ми ту Европ ске 
уни је 17. мар та. 

Бал кан ска ру та је зва нич
но за тво ре на на кон што је 
Сло ве ни ја пре ста ла да до
зво ља ва ула зак ми гран ти ма 
без ва лид них па со ша и ви за, 
а МУП Ср би је је са оп штио да 
ће Ср би ја све ме ре уса гла
ша ва ти са Европ ском уни јом 
и ре ци проч но их при ме њи ва
ти на сво јим ју жним и ис точ
ним гра ни ца ма. Од по но ћи 8. 
мар та, без ва лид них па со ша 
и ви за ми гран ти не мо гу ући 
у Ср би ју. Сту па њем на сна гу 
ове од лу ке, сви они ми гран
ти ко ји су се за те кли у Ср би
ји, мо гу да за тра же азил, иако 
мно ги од њих је ди но же ле да 
на ста ве свој пут. На кон до но
ше ња ове од лу ке, и у шид ским 
при хват ним цен три ма остао је 
ве ћи број ми гра на та ко ји су се 
до пре до но ше ња ове од лу ке 
са мо крат ко за др жа ва ли у Ши
ду, че ка ју ћи воз за Сла вон ски 
Брод у Ре пу бли ци Хр ват ској. 
Тре нут но их је пре ко 800 ко
ји су сме ште ни у при хват ном 
цен тру пре ко пу та же ле знич ке 
ста ни це и у мо те лу „Ада шев
ци“. 

Ме ђу ми гран ти ма не ма ве
ћих тен зи ја и сви се на да ју да 
ће уско ро на ста ви ти свој пут 
ка зе мља ма Европ ске уни је. 

Ипак, због „че па“ ми гра на та 
ко ји је на стао у Ши ду, по сто ји 
бо ја зан да ће њи хо во не за до
вољ ство еска ли ра ти. Из Оп
шти не Шид на ја вљу ју да ће 
пред у зе ти пре вен тив не ме ре 
ка ко не би до шло до не же ље
них по сле ди ца.

 Ова ква си ту а ци ја сва ка ко 
да мо же не по вољ но да ути че 
на на шу оп шти ну. До са да су 
ми гран ти са мо про ла зи ли кроз 
оп шти ну Шид, а тре нут но су 
за др жа ни ов де. Би ло је из ве
сних про бле ма са еко ном ским 
ми гран ти ма ко ји ни су мо гли 
на ста ви ти свој пут да ље. Ис
по ља ва ли су нер во зу и агре
сив ност и у не кој бла гој ме ри 
би ло је и ин ци дент них си ту а
ци ја. Ми смо одр жа ли са ста
нак Са ве та за ми гран те ко ји 
ре гу ли ше та пи та ња, на ко ме 
смо обра зо ва ли Са вет за без
бед ност оп шти не Шид. Са гле
да ли смо сва пи та ња и укљу
чи ли све ак те ре из над ле жних 
уста но ва и ин сти ту ци ја ко
је ра де у окви ру тог са ве та. 
Упра во ће јед на од нај ва жни
јих та ча ка днев ног ре да пред
сто је ће сед ни це Скуп шти не 
би ти но во на ста ла си ту а ци ја. 
Ка ко ће се да ље си ту а ци ја од
ви ја ти не мо же мо пред ви де ти. 
Све ак тив но сти од ви ја ју се 
пре ко Ко ме са ри ја та за из бе
гли це и Ми ни стар ства за рад, 
со ци јал на и бо рач ка пи та ња и 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је. Наш 
по сао је да учи ни мо све ка ко 
би се евен ту ал не не же ље не 
си ту а ци је спре чи ле  ис та као 
је пред сед ник Оп шти не Шид 
Ни ко ла Ва сић.

А при ли ком по се те При
хват ном цен тру у Ши ду кра јем 

про шле не де ље, за те кли смо 
не ко ли ци ну ми гра на та. Гру
па мла дих мо ма ка из Си ри је 
ше та ла је ис пред При хват ног 
цен тра.

 У Ши ду сам 17 да на. Кре
нуо сам за Ре пу бли ку Хр
ват ску ода кле су ме вра ти ли 
за Шид. Остао сам ов де, јер 
не мам где, а у Си ри ју не же
лим да се вра тим. До би ја мо 
ре дов но хра ну и све што нам 
је по треб но, али нов ца ви ше 
не ма мо та ко да не знам шта 
ће би ти са на ма. Је ди но знам 
да у Ср би ји не же лим да оста
нем  ка же нам Џе мер Мах муд 
из Си ри је.

Ју нес из Си ри је, сту дент 
је ен гле ског је зи ка. Же
ља му је би ла да бу де на

став ник у шко ли. Ме ђу тим рат 
му је по ква рио пла но ве.

 Ов де сам пре ко не де љу 
да на на кон што су ме вра ти
ли са хр ват ске гра ни це. Са да 
че кам да се гра ни це отво ре 
и не гу бим на ду. Уко ли ко воз 
не до ђе, кре ну ће мо пе ши це, а 
на траг у Си ри ју не же лим, јер 
је та мо рат. Же лим са мо да 
одем у Не мач ку, да на ста вим 
сту ди је и на у чим не мач ки је
зик и жи вим као сав нор ма лан 
свет. Не мо гу оста ти у Ср би ји, 
ов де су ло ше еко ном ске при
ли ке, са мо же лим да на ста вим 
пут да ље  ка же Ју нес.

За са да је из ве сно да ће 
ми гран ти из зе ма ља Бли ског 
Ис то ка, још не ко вре ме оста ти 
у Ши ду. Пре ма не зва нич ним 
ин фор ма ци ја ма по сто ји мо
гућ ност да ће сви они у сре ду, 
16. мар та би ти пре ме ште ни у 
При хват ни цен тар Прин ци по
вац. М. Н.

У ШИДУ „ЗАГЛАВЉЕНО“ ПРЕКО 800 МИГРАНАТА 

Избеглице не желе
да остану у Србији

При хват ни цен тар у Ши ду

ЗДРАВ СТВО

Дом здра вља 
је ди ни
по зи ти ван

Ка ко су по сло ва ле здрав-
стве не уста но ве у Срем-
ској Ми тро ви ци не мо же се 
пре ци зно ре ћи по што и 
Оп шта бол ни ца и Апо те ка 
кри ју по дат ке о свом 
по сло ва њу. За раз ли ку од 
оста лих уста но ва је ди но 
се за Дом здра вља мо же 
ре ћи да се по на ша тран-
спа рент но, ка ко на ла же 
за кон; оста ли кри ју сво је 
по дат ке. По зва нич ном и 
јав но сти до ступ ном до ку-
мен ту, ми тро вач ки Дом 
здра вља је оства рио при-
ход од 432,6 ми ли о на ди на-
ра. За вр шни ра чун До ма 
здра вља по ка зу је да је 
Дом здра вља 2015. го ди ну 
за вр шио успе шно, са су фи-
ци том од 1,365.649 ди на ра, 
док је ста ње по тра жи ва ња 
ду пло ве ће од оба ве за за 
исти пе ри од.

За раз ли ку од До ма здра-
вља, у оста лим уста но ва-
ма се по да ци кри ју од очи ју 
јав но сти. Оп шта бол ни ца  
не ги ра да је у ви ше ми ли-
он ском гу бит ку, твр де ћи да 
је по сло ва ла по зи тив но, 
али за то не да је ни ка кав 
до каз. Чак ни на сај ту не ма 
из ве шта ја о по сло ва њу 
ове уста но ве ко ја је у над-
ле жно сти По кра ји не. Слич-
на је си ту а ци ји и са град-
ском Апо те ком, ко ја је од 
Скуп шти не гра да тра жи ла 
одо бре ње да диг не кре дит 
за по кри ва ње гу би та ка, 
ма да зва нич но твр ди да 
ни је гу би таш. Та ко ђе, ни 
Апо те ка не об ја вљу је сво је 
по сло ва ње тран спа рент но, 
кри ју ћи га као зми ја но ге.

В. Ћ.

ПО КРЕТ ЗА
РАЗ ВОЈ СР БИ ЈЕ

Обе ле жен
8. март

Чла но ви Град ског од бо ра 
По кре та за раз вој Ср би је – др 
Ми ле Дра гић Срем ска Ми тро
ви ца че сти та ли су свим Ми тров
чан ка ма Ме ђу на род ни пра зник 
же на, под се ћа ју ћи да се 8. март 
обе ле жа ва као дан бор бе за 
еко ном ску, по ли тич ку и со ци јал
ну си гур ност же на. 

 Же на ма че сти та мо пра зник 
и же ли мо им да се са осме хом 
на ли цу, си гур ним ко ра ком бо ре 
за успех у жи во ту, ис кре ну 
љу бав, ра дост у ср цу и срећ ни
ју и леп шу бу дућ ност – по ру чу ју 
из По кре та за раз вој Ср би је.
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РЕ ШЕ ЊЕ ПРО БЛЕ МА ПАР КИН ГА

Ви ше ме ста
за пар ки ра ње

Про блем са не до стат ком пар кинг про сто
ра у Пе ћин ци ма нај и зра же ни ји је рад ним 
да ни ма у пре по днев ним са ти ма. Сто га је 
ло кал на са мо у пра ва од лу чи ла да фи нан
си ра про ду же ње пар кинг про сто ра у Ули
ци Јо ве Не гу ше ви ћа, код пе ћи нач ког До ма 
здра вља. Ра до ви су по че ли 12. мар та, а са 
обе стра не ули це пар кинг ће би ти про ду жен 
за пе де се так ме та ра. Исто вре ме но, у ду жи
ни пар кин га ће би ти за це вље ни од вод ни 
ка на ли, а тро то а ри по пло ча ни бе ха то ном. 
Но вих сто ме та ра пар кин га у зна чај ној ме ри 
ће сма њи ти про блем са не до стат ком пар
кинг про сто ра.

Из ло кал не са мо у пра ве на ја вљу ју и да 
ће на ред них да на Ули ца Бра ће Мар ко вић 
у Пе ћин ци ма би ти про ду же на за сто ме та
ра и по ве за на са ули цом По сав ског од ре да, 
чи ме ће ста нов ни ци Ули це Бра ће Мар ко вић 
до би ти ди рек тан из лаз на над во жњак ко ји 
во ди пре ма По пин ци ма и да ље пре ма Ста
рој Па зо ви и Ин ђи ји.

ЕДУ КА ТИВ НИ ЦЕН ТАР
„ДИ СЦИ ПУ ЛУС“

Обу ка за Ро ме

Еду ка тив ни цен тар „Ди сци пу лус“ из Пе
ћи на ца по чео је 10. мар та са ре а ли за ци
јом обу ке за ком пју тер ско опи сме ња ва ње 
при пад ни ка ром ске по пу ла ци је, у окви ру 
про јек та „Ро ми  део ин фор ма ци о ног дру
штва“. Обу ка је ор га ни зо ва на по про гра му 
ме ђу на род но при зна тог стан дар да у обла
сти ин фор ма ци о них тех но ло ги ја – ЕЦДЛ и 
под ра зу ме ва из да ва ње по твр де о од слу ша
ној обу ци, а по ла зни ци ће има ти при ли ку да 
на кон то га по ла жу и тест за до би ја ње ЕЦДЛ 
сер ти фи ка та, чи је из да ва ње ће фи нан си ра
ти Оп шти на Пе ћин ци ко ја је по др жа ла ре а
ли за ци ју про јек та.

Пре по чет ка обу ке по ла зни ци ма су пу но 
успе ха у ра ду по же ле ли на чел ни ца Оде
ље ња за дру штве не де лат но сти Оп шти не 
Пе ћин ци Сне жа на Га гић и ди рек тор по кра
јин ске Кан це ла ри је за ин клу зи ју Ро ма Ду
шко Јо ва но вић, ко ји је ре као да је ром ска 
по пу ла ци ја, на жа лост, јед на од нај не о бра
зо ва ни јих и због то га нај си ро ма шни јих на
ци о нал них за јед ни ца, не са мо у Ср би ји, већ 
и у чи та вом ре ги о ну.

Страну припремио Душан Срећков

Те ре та на у Ку пи но ву, за ко ју је опре ма 
до би је на од Ми ни стар ства омла ди не и 
спор та 2014. го ди не, та да је вр ло крат ко 

би ла на рас по ла га њу при пад ни ца ма леп шег 
по ла из овог на се ља пе ћи нач ке оп шти не, на
кон че га је пре ста ла са ра дом због не до стат
ка аде кват ног про сто ра. Од не дав но те ре та на 
по но во ра ди у про сто ри ја ма ФК „Ку пи но во“, а 
да ме по но во има ју про стор за ве жба ње.

 Ко ли ко је ко ри сно, то ли ко је и за бав но. 
Ов де има мо при ли ку да се оку пи мо, ве жба
мо и дру жи мо, и да исто вре ме но по пра ви мо 
и фи зич ку кон ди ци ју и рас по ло же ње – ре кла 
је ме штан ка На та ша Ћи рић.

На тре нин гу смо за те кли и од бор ни цу 
Скуп шти не оп шти не Пе ћин ци из Ку пи но ва 
Ву ки цу Се вер, ко ја нам је ре кла да се на
да да ће, по ред да ма, те ре та ну ко ри сти ти и 
омла ди на.

 Би ће нео п ход но да се ускла ђу ју тер ми
ни са фуд бал ским клу бом, али ка да по сто ји 

до бра во ља све мо же да се ускла ди. На дам 
се да ће на ши ме шта ни на пра ви на чин ис
ко ри сти ти мо гућ но сти ко је им ова те ре та на 
пру жа – из ја ви ла је Ву ки ца Се вер.

Ку пин ке је у ве жба о ни ци по се ти ла и пред
сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка Ко ва
че вић Су бо тич ки за јед но са пред сед ни ком 
Спорт ског са ве за „Раз вој спор то ва“ Си ни
шом Ђо ки ћем.

 Ов де же не из Ку пи но ва мо гу да спо је ле
по и ко ри сно, да по пра ве фи зич ку кон ди ци ју 
и сво је здрав стве но ста ње, а да исто вре ме
но до те ра ју ли ни ју и да се бо ље осе ћа ју у ве
зи са сво јим фи зич ким из гле дом. На дам се 
да ће што ве ћи број же на ис ко ри сти ти ову 
мо гућ ност, а ло кал на са мо у пра ва ће се по
тру ди ти, у са рад њи са Спорт ским са ве зом, 
да ан га жу је и тре не ра, ка ко би да ме мо гле да 
тре ни ра ју под струч ним над зо ром, да не би 
до шло до по вре ђи ва ња – ре кла је Ду брав ка 
Ко ва че вић Су бо тич ки.

КУ ПИ НО ВО

Те ре та на за же не

ПРО ДАЈ НА ИЗ ЛО ЖБА УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ НА

Ручни радови
Три удру же ња же на из 

оп шти не Пе ћин ци  
„Мај ка Ан ге ли на“ из 

Ку пи но ва, „Ши ма нов чан ке“ 
из Ши ма но ва ца и „Ко лев ка 
Сре ма“ из Пе ћи на ца су по
во дом Ме ђу на род ног да на 
же на ор га ни зо ва ла про дај ну 
из ло жбу ру ко тво ри на сво јих 
чла ни ца у пе ћи нач ком Кул
тур ном цен тру. Пе ћин ча ни 
су до би ли при ли ку да сво је 
да ме об ра ду ју ма што ви тим 
по кло ни ма руч не из ра де са 
тра ди ци о нал ним, али и не
што мо дер ни јим мо ти ви ма, у ко је су вред не 
Сре ми це уло жи ле сву сво ју кре а тив ност.

Ди рек тор пе ћи нач ког Кул тур ног цен тра 
Јо ван Де вр ња ка же да је циљ ове из ло жбе 
био да се по се ти о ци при се те не ких већ по
ма ло за бо ра вље них вре ме на, а да исто
вре ме но до би ју при ли ку да по сим бо лич ној 
це ни ку пе ори ги на лан по клон, ко ји ће пред
ста вља ти вред ну успо ме ну.

Штан до ви су оби ло ва ли нај ра зли чи ти јим 
пред ме ти ма, од тра ди ци о нал них ве зо ва и 
цвет них аран жма на, пре ко др ве них ре зба
ри ја, укра сних бо ца и те гли, умет нич ких 
сли ка на др ве ту и би бер цре пу, до пле те них 

кор пи ца из ра ђе них од ре ци кли ра не хар ти је 
и по себ но за ни мљи вих фи гу ри ца ис пле те
них од ку ку ру зне љу шти ке.

Пред сед ни ца „Ко лев ке Сре ма“ Ја сми на 
По по вић из ја ви ла је да удру же ња же на на 
овај на чин чу ва ју од за бо ра ва тра ди ци о
нал не ве шти не сво јих мај ки и ба ка. 

 Сма тра ле смо да ру ко тво ри не на ших 
чла ни ца мо гу да бу ду леп осмо мар тов ски 
по клон. Мо рам да при знам да су ве ће ин те
ре со ва ње за на ше ра до ве по ка за ле да ме, 
ко је су их ку по ва ле на по клон сво јим мај
ка ма, се стра ма, ба ка ма и при ја те љи ца ма 
– ре кла је Ја сми на По по вић.

Пред сед ни ца Оп шти не у по се ти же на ма у Ку пи но ву

Про дај на из ло жба пе ћи нач ких же на
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и у про сто ри ја ма се о ског клу ба. Тај 
се о ски клуб, ко ји је та ко ђе у скло пу 
До ма кул ту ре, на спра ту, смо сре
ди ли, ку пи ли но ве сто ло ве и сто ли
це. Ту про сто ри ју не из да је мо, већ 
је да је мо на ко ри шће ње ра зним 
удру же њи ма, кул тур но умет нич
ком дру штву, бо р цима, удру же њи
ма же на. Та ко да удру же ња не гу бе 
ни шта из да ва њем са ле До ма кул
ту ре – на во ди Уме тић.

То ком ове го ди не пла ни ра на је да 
се адап ти ра згра да ста ре основ не 
шко ле, ко ја је оро ну ла. По треб но 
је из вр ши ти ре кон струк ци ју ње ног 
кро ва, фа са де, за ме ни ти про зо ре 
и вра та. На ба вљен је ми ни бус за 
по тре бе ме сне за јед ни це, ко ји за 
пу то ва ња мо гу да ко ри сте чла но ви 
број них ор га ни за ци ја и удру же ња, 
у цен тру је по ста вљен и бан ко мат, 
па се не мо ра ићи у град да би се 
по ди гао но вац. Ас фал ти ра не су по
је ди не ули це, из гра ђе на је пе шач
ка ста за ко је спа ја Ули цу 20. ју ли и 
На се ље Вар да са дво ри штем се о
ске шко ле, по ста вљен је нов мо би
ли јар у вр ти ћу, као и ви део над зор 
на објек ту Пред школ ске уста но ве 
„Пче ли ца“.  

Сви ови ин фра струк тур ни ра до
ви пред ста вља ју при пре му усло ва 
да се ло са 12.000 ста нов ни ка у не
ком бу ду ћем пе ри о ду до би је ста тус 
оп шти не. 

БиљанаСелаковић
Фото:ЖељкоПетрас

У Ла ћар ку је про шле го ди не за
вр ше на из град ња фе кал не ка на ли
за ци је у ули ца ма Ка ра ђор ђе ва, Ни
ска и део Срем ске, за шта је но вац 
обез бе ђен из бу џе та Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца и Упра ве за ка пи тал на 
ула га ња АП Вој во ди не. Вред ност 
ових ра до ва је 18,5 ми ли о на ди на
ра, а ура ђе но је 1,7 ки ло ме та ра ка
на ли за ци о не мре же. Ди рек ци ја за 
из град њу гра да је и за ову го ди ну у 
свом бу џе ту пред ви де ла сред ства у 
ви си ни од 12 ми ли о на ди на ра за на
ста вак ових ра до ва.

Под се ти мо, из град ња фе кал

не ка на ли за ци је у Ла ћар ку по че ла 
је 2007. го ди не, а до са да је сред
стви ма Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
и Упра ве за ка пи тал на ула га ња Вој
во ди не из гра ђен при мар ни ко лек
тор уз са о бра ћај ни цу Р103 и део 
се кун дар не мре же укуп не ду жи не 
од око 16,7 ки ло ме та ра у ули цама: 
1. но вем бра, Три ве Ви та со ви ћа, Ђу
ре Ђа ко ви ћа, Сло бо да на Пе не зи ћа, 
Пин ки је ва, Ми тро вач ка, Вој во ђан
ска, Зма је ва, Бран ка Ра ди че ви ћа, 
Га је Шуљ ман ца, Пла нин ска, Срем
ска, Ка ра ђор ђе ва и Ни ска. До са да 
је уло же но 232.300.789 ди на ра. 

Наставакизградњеканализације

Радовинаизградњиканализације

РеконструкцијаДомакултуре
је била преко потребна, пре
свегаелектричнихинсталација
икрова,којијепрокишњавао



штве но ак тив ни, пу но зна чи но ви 
из глед До ма. Цен тар се ла са да из
гле да леп ше. Са дру ге стра не, има 
и оних ко ји ни су за до вољ ни, то су 
љу ди ко ји су дру штве но па сив ни, 
не по се ћу ју ма ни фе ста ци је ко је ми 
че сто ор га ни зу је мо, па са мим тим 
и не схва та ју за што је би ло по треб
но ура ди ти ре кон струк ци ју До ма 
кул ту ре – ис ти че пред сед ник се ла 
Де јан Уме тић.

На кон сре ђи ва ња објек та До ма 
кул ту ре, са ла До ма је из да та јед ној 
тр го ви ни. Пи та мо пред сед ни ка да 
ли је то би ло нео п ход но.

 За мо је две го ди не ка ко сам 
пред сед ник се ла са ла До ма кул ту
ре је мо жда два пу та ко ри шће на за 
не ке ма ни фе ста ци је. Због то га смо 
се и од лу чи ли да је из да мо. Ве ли ки 
мар кет је сада до сту пан ме шта ни
ма у цен тру се ла, та ко да ми слим 
да то ни је би ла ло ша од лу ка. Ми 
сва ка ко до ста ма ни фе ста ци ја ор
га ни зу је мо ле ти, на по љу, у цен тру 
се ла, а у зим ском пе ри о ду се ко ри
сти са ла Основ не шко ле „Три ва Ви
та со вић Ле бар ник“. Чла но ви КУД 
„Са ва Клич ко вић“ ве жба ју у шко ли 
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Ра до ви на ре кон струк ци ји цен
тра Ла ћар ка зва нич но су за
вр ше ни по чет ком мар та по

ста вља њем „па мет не“ лед ра све те. 
Уре ђе ње цен тра тра ја ло је осам 
ме се ци, а но вац за све ра до ве је 
обез бе ђен из бу џе та Гра да Срем
ска Ми тро ви ца. 

Ка ко на во ди пред сед ник Са ве
та ме сне за јед ни це Ла ћа рак Де
јан Уме тић, при ли ком сре ђи ва ња 
цен тра, кре ну ло се пр во са ре кон
струк ци јом кро ва на згра ди До ма 
кул ту ре, где су сме ште не про сто
ри је ме сне за је ди це, ме сне кан це
ла ри је, ис по ста ва По ли циј ске упра
ве у Срем ској Ми тро ви ци и са ла за 
са стан ке и вен ча ња. На кон то га је 
за ме ње на сто ла ри ја на де лу згра
де, ста вље ни су но ви ПВЦ про зо ри 
и вра та, гро мо бран, ура ђе на је изо
ла ци ја на згра ди и но ва фа са да. 

 Са да ко нач но Дом кул ту ре из
гле да ре пре зен та тив но. На кон 
уре ђе ња спо ља шно сти згра де, за
вр ши ли смо део ра до ва и на ре кон
струк ци ји уну тра шњо сти згра де. 
По ста вљен је но в под у про сто
ри ја ма ме сне за јед ни це и ме сне 
кан це ла ри је, где су не ка да ста ја ле 
да ске и за ме ње не су елек трич не 
ин ста ла ци је у До му, што је би ло 
пре ко по треб но. Са да нам оста је 
да се ура ди то а лет у при зе мљу До
ма кул ту ре и да се окре чи тај улаз 
– на во ди Уме тић.

По ред сре ђи ва ња До ма кул ту ре, 
ра ди ло се и на уре ђе њу цен тра. 
По ста вље не су бе ха тон пло че, за
са ђе но др ве ће и на кра ју је ура
ђе на но ва јав на ра све та, пр ва тог 

ти па у Ср би ји. 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.

 До би ли смо јед ну са вре ме ну ра
све ту у цен тру се ла. По ста вље на је 
укуп но 31 бан де ра са но вим ште
дљи вим све тиљ ка ма. 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. По ред јав не ра све те, по
ста вље но је и 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 – ре као је 
Уме тић. 

Да нас цен тар Ла ћар ка не би из
гле дао ова ко да ни је би ло по др шке 
ло кал не са мо у пра ве, јер је из бу џе
та Гра да из дво јен но вац за све ове 
ра до ве. Ра до ви на ре кон струк ци ји 
кро ва су ко шта ли око 4,5 ми ли о на 
ди на ра, за сто ла ри ју је из дво је но 
два ми ли о на ди на ра, мо лер ски ра
до ви на фа са ди До ма кул ту ре су 
ко шта ли око три ми ли о на ди на ра, 
а по ста вља ње бе ха то на шест ми
ли о на ди на ра.

 Ре кон струк ци ја је би ла пре ко 
по тре бна, пре све га елек трич них 
ин ста ла ци ја и кро ва, ко ји је про ки
шња вао. Љу ди ма ко ји ко ри сте про
сто ри је До ма кул ту ре и ко ји су дру

Кул тур ни и спорт ски жи
вот у Ла ћар ку ни кад ни је 
био бо га ти ји. Уз по др шку 
Ме сне за јед ни це ор га
ни зу ју се раз не ма ни фе
ста ци је, од Фи ја ке ри ја де, 
пре ко Вој во ђан ске куј ни це 
на шо ру, Ко тли ћи ја де, до 
тра ди ци о нал ног тур ни ра у 
фуд ба лу.

 У Ла ћар ку по сто ји ја ко 
пу но удру же ња гра ђа на, 
од удру же ња же на, ло ва
ца, ри бо ло ва ца, бо ра ца, 
кул тур но умет нич ког дру
штва, фуд бал ског клу ба. 
Се ло је ве ли ко, па и не чу
ди што има мо до ста удру
же ња. Сва ко удру же ње се 
тру ди да свој рад пред ста
ви кроз ма ни фе ста ци је, 
ка ко би се што ве ћи број 
љу ди упо знао са њи хо вим 
ак тив но сти ма. У на шем 
се лу се обе ле жа ва ју и зна

чај ни да ту ми, по пут Све тог 
Три фу на и Да на же на, до 
Да на осло бо ђе ња Ла ћар
ка у Дру гом свет ском ра ту. 
Ту су и тур ни ри у фуд ба лу, 

ру ко ме ту, ко шар ци, Ла ћа
рач ки фе сти вал пе сме и 
игре, до де ла по ве ља за
хвал но сти гра ђа ни ма ко ји 
про мо ви шу Ла ћа рак. Че

сто ор га ни зу је мо про мо ци
је књи га, ве че ри по е зи је, 
раз не три би не, ме сеч но 
има мо по два три де ша ва
ња – ка же Де јан Уме тић.

Богатдруштвениживот

ФијакеријадауЛаћарку
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Уско ро се оче ку је ре кон струк ци ја 
пу та кроз Ла ћа рак у ду жи ни од 4,7 
ки ло ме та ра. Пут ће би ти про ши рен 
1,9 ме та ра, а спу шта се за 60 цен
ти ме та ра. Вред ност ин ве сти ци је је 
250 ми ли о на ди на ра. Ра ди ће се од 
ма ле пру ге у Срем ској Ми тро ви ци 
до спо ме ни ка Кри ло у Ла ћар ку, где 
ће би ти из гра ђен кру жни ток, а Пу
те ви Ср би је су ин ве сти тор.



штве но ак тив ни, пу но зна чи но ви 
из глед До ма. Цен тар се ла са да из
гле да леп ше. Са дру ге стра не, има 
и оних ко ји ни су за до вољ ни, то су 
љу ди ко ји су дру штве но па сив ни, 
не по се ћу ју ма ни фе ста ци је ко је ми 
че сто ор га ни зу је мо, па са мим тим 
и не схва та ју за што је би ло по треб
но ура ди ти ре кон струк ци ју До ма 
кул ту ре – ис ти че пред сед ник се ла 
Де јан Уме тић.

На кон сре ђи ва ња објек та До ма 
кул ту ре, са ла До ма је из да та јед ној 
тр го ви ни. Пи та мо пред сед ни ка да 
ли је то би ло нео п ход но.

 За мо је две го ди не ка ко сам 
пред сед ник се ла са ла До ма кул ту
ре је мо жда два пу та ко ри шће на за 
не ке ма ни фе ста ци је. Због то га смо 
се и од лу чи ли да је из да мо. Ве ли ки 
мар кет је сада до сту пан ме шта ни
ма у цен тру се ла, та ко да ми слим 
да то ни је би ла ло ша од лу ка. Ми 
сва ка ко до ста ма ни фе ста ци ја ор
га ни зу је мо ле ти, на по љу, у цен тру 
се ла, а у зим ском пе ри о ду се ко ри
сти са ла Основ не шко ле „Три ва Ви
та со вић Ле бар ник“. Чла но ви КУД 
„Са ва Клич ко вић“ ве жба ју у шко ли 
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Ра до ви на ре кон струк ци ји цен
тра Ла ћар ка зва нич но су за
вр ше ни по чет ком мар та по

ста вља њем „па мет не“ лед ра све те. 
Уре ђе ње цен тра тра ја ло је осам 
ме се ци, а но вац за све ра до ве је 
обез бе ђен из бу џе та Гра да Срем
ска Ми тро ви ца. 

Ка ко на во ди пред сед ник Са ве
та ме сне за јед ни це Ла ћа рак Де
јан Уме тић, при ли ком сре ђи ва ња 
цен тра, кре ну ло се пр во са ре кон
струк ци јом кро ва на згра ди До ма 
кул ту ре, где су сме ште не про сто
ри је ме сне за је ди це, ме сне кан це
ла ри је, ис по ста ва По ли циј ске упра
ве у Срем ској Ми тро ви ци и са ла за 
са стан ке и вен ча ња. На кон то га је 
за ме ње на сто ла ри ја на де лу згра
де, ста вље ни су но ви ПВЦ про зо ри 
и вра та, гро мо бран, ура ђе на је изо
ла ци ја на згра ди и но ва фа са да. 

 Са да ко нач но Дом кул ту ре из
гле да ре пре зен та тив но. На кон 
уре ђе ња спо ља шно сти згра де, за
вр ши ли смо део ра до ва и на ре кон
струк ци ји уну тра шњо сти згра де. 
По ста вљен је но в под у про сто
ри ја ма ме сне за јед ни це и ме сне 
кан це ла ри је, где су не ка да ста ја ле 
да ске и за ме ње не су елек трич не 
ин ста ла ци је у До му, што је би ло 
пре ко по треб но. Са да нам оста је 
да се ура ди то а лет у при зе мљу До
ма кул ту ре и да се окре чи тај улаз 
– на во ди Уме тић.

По ред сре ђи ва ња До ма кул ту ре, 
ра ди ло се и на уре ђе њу цен тра. 
По ста вље не су бе ха тон пло че, за
са ђе но др ве ће и на кра ју је ура
ђе на но ва јав на ра све та, пр ва тог 

ти па у Ср би ји. 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.

 До би ли смо јед ну са вре ме ну ра
све ту у цен тру се ла. По ста вље на је 
укуп но 31 бан де ра са но вим ште
дљи вим све тиљ ка ма. 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. По ред јав не ра све те, по
ста вље но је и 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 – ре као је 
Уме тић. 

Да нас цен тар Ла ћар ка не би из
гле дао ова ко да ни је би ло по др шке 
ло кал не са мо у пра ве, јер је из бу џе
та Гра да из дво јен но вац за све ове 
ра до ве. Ра до ви на ре кон струк ци ји 
кро ва су ко шта ли око 4,5 ми ли о на 
ди на ра, за сто ла ри ју је из дво је но 
два ми ли о на ди на ра, мо лер ски ра
до ви на фа са ди До ма кул ту ре су 
ко шта ли око три ми ли о на ди на ра, 
а по ста вља ње бе ха то на шест ми
ли о на ди на ра.

 Ре кон струк ци ја је би ла пре ко 
по тре бна, пре све га елек трич них 
ин ста ла ци ја и кро ва, ко ји је про ки
шња вао. Љу ди ма ко ји ко ри сте про
сто ри је До ма кул ту ре и ко ји су дру

Кул тур ни и спорт ски жи
вот у Ла ћар ку ни кад ни је 
био бо га ти ји. Уз по др шку 
Ме сне за јед ни це ор га
ни зу ју се раз не ма ни фе
ста ци је, од Фи ја ке ри ја де, 
пре ко Вој во ђан ске куј ни це 
на шо ру, Ко тли ћи ја де, до 
тра ди ци о нал ног тур ни ра у 
фуд ба лу.

 У Ла ћар ку по сто ји ја ко 
пу но удру же ња гра ђа на, 
од удру же ња же на, ло ва
ца, ри бо ло ва ца, бо ра ца, 
кул тур но умет нич ког дру
штва, фуд бал ског клу ба. 
Се ло је ве ли ко, па и не чу
ди што има мо до ста удру
же ња. Сва ко удру же ње се 
тру ди да свој рад пред ста
ви кроз ма ни фе ста ци је, 
ка ко би се што ве ћи број 
љу ди упо знао са њи хо вим 
ак тив но сти ма. У на шем 
се лу се обе ле жа ва ју и зна

чај ни да ту ми, по пут Све тог 
Три фу на и Да на же на, до 
Да на осло бо ђе ња Ла ћар
ка у Дру гом свет ском ра ту. 
Ту су и тур ни ри у фуд ба лу, 

ру ко ме ту, ко шар ци, Ла ћа
рач ки фе сти вал пе сме и 
игре, до де ла по ве ља за
хвал но сти гра ђа ни ма ко ји 
про мо ви шу Ла ћа рак. Че

сто ор га ни зу је мо про мо ци
је књи га, ве че ри по е зи је, 
раз не три би не, ме сеч но 
има мо по два три де ша ва
ња – ка же Де јан Уме тић.
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Уско ро се оче ку је ре кон струк ци ја 
пу та кроз Ла ћа рак у ду жи ни од 4,7 
ки ло ме та ра. Пут ће би ти про ши рен 
1,9 ме та ра, а спу шта се за 60 цен
ти ме та ра. Вред ност ин ве сти ци је је 
250 ми ли о на ди на ра. Ра ди ће се од 
ма ле пру ге у Срем ској Ми тро ви ци 
до спо ме ни ка Кри ло у Ла ћар ку, где 
ће би ти из гра ђен кру жни ток, а Пу
те ви Ср би је су ин ве сти тор.
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ДејанУметић,председник
СаветамеснезаједницеЛаћарак

„Паметна“јавнарасветауЛаћарку

и у про сто ри ја ма се о ског клу ба. Тај 
се о ски клуб, ко ји је та ко ђе у скло пу 
До ма кул ту ре, на спра ту, смо сре
ди ли, ку пи ли но ве сто ло ве и сто ли
це. Ту про сто ри ју не из да је мо, већ 
је да је мо на ко ри шће ње ра зним 
удру же њи ма, кул тур но умет нич
ком дру штву, бо р цима, удру же њи
ма же на. Та ко да удру же ња не гу бе 
ни шта из да ва њем са ле До ма кул
ту ре – на во ди Уме тић.

То ком ове го ди не пла ни ра на је да 
се адап ти ра згра да ста ре основ не 
шко ле, ко ја је оро ну ла. По треб но 
је из вр ши ти ре кон струк ци ју ње ног 
кро ва, фа са де, за ме ни ти про зо ре 
и вра та. На ба вљен је ми ни бус за 
по тре бе ме сне за јед ни це, ко ји за 
пу то ва ња мо гу да ко ри сте чла но ви 
број них ор га ни за ци ја и удру же ња, 
у цен тру је по ста вљен и бан ко мат, 
па се не мо ра ићи у град да би се 
по ди гао но вац. Ас фал ти ра не су по
је ди не ули це, из гра ђе на је пе шач
ка ста за ко је спа ја Ули цу 20. ју ли и 
На се ље Вар да са дво ри штем се о
ске шко ле, по ста вљен је нов мо би
ли јар у вр ти ћу, као и ви део над зор 
на објек ту Пред школ ске уста но ве 
„Пче ли ца“.  

Сви ови ин фра струк тур ни ра до
ви пред ста вља ју при пре му усло ва 
да се ло са 12.000 ста нов ни ка у не
ком бу ду ћем пе ри о ду до би је ста тус 
оп шти не. 

БиљанаСелаковић
Фото:ЖељкоПетрас

У Ла ћар ку је про шле го ди не за
вр ше на из град ња фе кал не ка на ли
за ци је у ули ца ма Ка ра ђор ђе ва, Ни
ска и део Срем ске, за шта је но вац 
обез бе ђен из бу џе та Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца и Упра ве за ка пи тал на 
ула га ња АП Вој во ди не. Вред ност 
ових ра до ва је 18,5 ми ли о на ди на
ра, а ура ђе но је 1,7 ки ло ме та ра ка
на ли за ци о не мре же. Ди рек ци ја за 
из град њу гра да је и за ову го ди ну у 
свом бу џе ту пред ви де ла сред ства у 
ви си ни од 12 ми ли о на ди на ра за на
ста вак ових ра до ва.

Под се ти мо, из град ња фе кал

не ка на ли за ци је у Ла ћар ку по че ла 
је 2007. го ди не, а до са да је сред
стви ма Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
и Упра ве за ка пи тал на ула га ња Вој
во ди не из гра ђен при мар ни ко лек
тор уз са о бра ћај ни цу Р103 и део 
се кун дар не мре же укуп не ду жи не 
од око 16,7 ки ло ме та ра у ули цама: 
1. но вем бра, Три ве Ви та со ви ћа, Ђу
ре Ђа ко ви ћа, Сло бо да на Пе не зи ћа, 
Пин ки је ва, Ми тро вач ка, Вој во ђан
ска, Зма је ва, Бран ка Ра ди че ви ћа, 
Га је Шуљ ман ца, Пла нин ска, Срем
ска, Ка ра ђор ђе ва и Ни ска. До са да 
је уло же но 232.300.789 ди на ра. 

Наставакизградњеканализације

Радовинаизградњиканализације

РеконструкцијаДомакултуре
је била преко потребна, пре
свегаелектричнихинсталација
икрова,којијепрокишњавао
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Днев ни цен тар
Днев ни цен тар за осо бе са 

ин те лек ту ал ним и мен тал ним 
смет ња ма по чи ње са ра дом од 
21. мар та, а у рум ској оп шти ни 
се ре а ли зу је у окви ру про јек та 
„Уна пре ђе ње со ци јал не ин клу
зи је осо ба са ин те лек ту ал ним 
и мен тал ним смет ња ма“. Про
је кат се фи нан си ра кроз на ци
о нал ни ИПА про грам Со ци јал
не ин клу зи је ко јим ко ор ди ни ра 
Де ле га ци ја Европ ске уни је у 
Ср би ји, а су шти на про јек та је 
да се услу га Днев ног бо рав ка 
за де цу и мла де са смет ња ма 
у раз во ју про ши ри и на од ра
сле.

Овај про је кат по чи ње 21. 
мар та ове и тра је до 20. сеп
тем бра 2017. го ди не, а за 
ње гов рад је ан га жо ва но шест 
мла дих и струч них ли ца. Са 
њи ма је 10. мар та уго во ре о 
ра ду пот пи сао пред сед ник 
рум ске оп шти не Сла ђан Ман
чић. Ови мла ди љу ди ће у 
Днев ном цен тру ра ди ти са 15 
ко ри сни ка ста ро сти од 26 до 
40 го ди на и то у про сто ру 
Днев ног бо рав ка за де цу и 
мла де са смет ња ма у раз во ју 
(са њи ма се ра ди пре под не) а 
са од ра сли ма у по по днев ним 
са ти ма, од 13 до 18 ча со ва. 
Пу но прав ни парт нер на про јек
ту је Цен тар за со ци јал ни рад 
рум ске оп шти не. Европ ска 
уни ка је за овај про је кат одо
бри ла 197.575 евра, док га 
ло кал на са мо у пра ва су фи нан
си ра са 32.163 евра.

С. Џ.

УЛУ СИРМИЈУМ 

Осмомартовска 
из ло жба 

У Би бли о те ци „Гли го ри је 
Во за ро вић“ про шлог утор ка, 8. 
мар та, поводом Дана жена, 
отво ре на је из ло жба ли ков них 
ра до ва Удру же ња ли ков них 
умет ни ка „Сир ми јум“. Укупно је 
из ло же но 26 умет нич ких дела 
различитих техника.

МУ ЗЕЈ СРЕ МА

Сли ке Ан ђел ке 
Ка ра јо вић

У ми тро вач ком Му зе ју Сре
ма про шлог че тврт ка, 10. мар
та отво ре на је осма по ре ду 
са мо стал на из ло жба Ан ђел ке 
Ка ра јо вић. Из ло жба но си на зив 
„Јед на сли кар ска при ча“, а 
из ло же не сли ке су ра ђе не у 
тех ни ка ма уље на плат ну и 
уље на пло чи. Сви за ин те ре со
ва ни из ло жбу мо гу по гле да ти 
до 17. мар та. 

Тра ди ци о нал на ту ри стич ко  при вред на ма
ни фе ста ци ја „Срем ски ко лач“ одр жа на је 
ове го ди не по 12. пут и то упра во 12. мар

та у рум ском хо те лу „Парк“. Као и про шле го ди
не, хо тел ски про стор је ожи вео од бо ја и ми ри са 
слат ких, сла них и слав ских ко ла ча, жен ских ру ко
тво ри на, му зи ке, као и број них до ма ћих по се ти
ла ца, али и оних ко ји су до шли ван Ру ме. Сва ка
ко да су ор га ни за то ру, Пе тру Ди ми три је ви ћу би ли 
нај дра жи ма ли ша ни из Де чи јег се ла из Срем ске 
Ка ме ни це за ко је се увек део из ло же них ко ла ча и 
одво ји и од не се. 

Знат но пре зва нич ног по чет ка са ме ма ни фе
ста ци је, уче сни це из це лог Сре ма, а то су жен ска 
удру же ња, ак ти ви и по је дин ци, су се по тру ди ле 
да што бо ље опре ме и из ло же сво је сла не и слат
ке ђа ко ни је, као и слав ске ко ла че, све то на ма
што ви то аран жи ра ним тр пе за ма.

Ове го ди не је по пр ви пут до де ље на на гра да 
„Чи ка Ми ша Ор ло вић“ ко ју је до био Бо шко Не го
ва но вић, го ди на ма ве зан за ову ма ни фе ста ци ју, 
по моћ ник ди рек то ра Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Ру ма. Ова на гра да је уста но вље на у знак се ћа
ња на по зна тог рум ског по сла сти ча ра чи ка Ми шу 
Ор ло ви ћа, стал ног чла на жи ри ја, ко ји је не дав но 
пре ми нуо, а на гра ду је уру чи ла ње го ва су пру га.

У име рум ске оп шти не ко ја и фи нан сиј ски по
др жа ва „Срем ски ко лач“  све так ми чар ке и го сте 

по здра ви ла је за ме ни ца пред сед ни ка рум ске оп
шти на Ма ри ја Стој че вић.

– Као што ви ди мо, ова ма ни фе ста ци ја се ши ри, 
за шта су нај за слу жни је же не ко ји су и пр ви чу ва
ри на ше тра ди ци је и оби ча ја. Же не су те ко је но се 
ку ће на се лу и у гра ду, ко је ра де у ку ћи, на њи ви 
и ба шти, те сва ка ко за слу жу ју ве ли ко по што ва ње 
и зна чај ни ју уло гу у на шем дру штву – ис та кла је 
Ма ри ја Стој че вић, а 12. „Срем ски ко лач“ је по том 
отво рио по зна ти но ви нар Бо ра Отић.

– Има мо 34 по став ке удру же ња и ак ти ва же на 
а ове го ди не не ма мо го сту ју ћих еки па ван Сре ма. 
Ово по трв ђу је да оно што ра ди мо, ра ди мо ка ко 
ва ља. На ста ви ће мо ову тра ди ци ју и ми слим да 
ће мо ду го тра ја ти. На рав но, ни шта од овог не би 
би ло да не ма ових сјај них удру же ња же на – ис ти
че Пе тар Ди ми три је вић.

Жи ри је имао те жак за да так, али на кра ју је 
пре су дио ова ко: нај бо љи слат ки ко лач уме си ле 
су „Ри ви чан ке“ из Ри ви це, по том чла ни це Удру
же ња  „Сре ми це“ из Пе ћи на ца и тре ће су же не из 
Удру же ња из Ири га. Ка да је реч о сла ним ко ла чи
ма пр во је УЖ „Ти фа ни“ из До бри на ца, „Нек тар“ 
из Сте ја но ва ца и „Ве се ли це“ из Де ча, а у ка те го
ри ји слав ског ко ла ча нај бо љи је „Див на Арт“ из 
Па вло ва ца, УЖ „Жен ски свет“ из Чал ме и „Ши
ма нов чан ке“ из Ши ма но ва ца. Нај бо ља је ет но по
став ка УЖ „Го лу би нач ке го лу би це“. С. Џ.

СРЕМ СКИ КО ЛАЧ У РУ МИ

Ша ре но и ве се ло

Про шлог пет ка, 11. мар та у све ча ној са ли 
Ми тро вач ке гим на зи је одр жа на је три би на 
под на зи вом „За шти та де це од ин тер не та“. 

Ор га ни за то ри ове три би не би ли су Град ска упра
ва за кул ту ру, спорт и омла ди ну Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, Удру же ње гра ђа на „Со ли дар ност“ и 
Фон да ци ја „Ти ја на Ју рић“. 

Циљ три би не „За шти та де це од ин тер не та“ био 
је да се ука же де ци и ро ди те љи ма на опа сно сти 
ко је вре ба ју на ин тер не ту. 

Три би ни су при су ство ва ли уче ни ци основ них и 
сред њих шко ла, на чел ник ГУ за кул ту ру, спорт и 
омла ди ну Или ја Не дић, Игор Ју рић, отац тра гич
но на стра да ле Ти ја не Ју рић, као и Би ља на Гру јић 

из Нет па тро ле ко ја је кроз раз ли чи те при ме ре и 
об ли ке ин тер нет на си ља по ку ша ла да об ја сни 
де ци ко ли ко је за пра во ин тер нет про стор не бе
збе дан. 

 Фон да ци ја „Ти ја на Ју рић“ нам је омо гу ћи ла да 
у Срем ској Ми тро ви ци пред ста ви мо ме ру без бед
но сти и за шти те на ин тер не ту, ка ко би на ша де ца 
мо гла да схва те њен зна чај. Од ве ли ке ва жно сти 
је и да ро ди те љи уче ству ју у све му ово ме, ка ко 
би спре чи ли ши ре ње да ље опа сно сти ко ја је узе
ла ма ха, а де ца су та ко ја су нај не за шти ће ни ја 
– ре кла је Сла ђа на Мир че та, ис пред Удру же ња 
гра ђа на „Со ли дар ност“. 

С. С. 

ТРИ БИ НА У МИ ТРО ВАЧ КОЈ ГИМ НА ЗИ ЈИ

Насиље на ин тер не ту

Же не из Не ра ди на
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IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Па јић 
Алек сан дар и Сур дуч ки 
Рад ми ла.

ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Бр ња 
Да ли бор и Ко чић Бр ња 
Зо ри ца – Срем. Ми тро ви ца, 
Чу пић Љу бо драг и Да ни је
ла – Сал. Но ћај ски, Ба бић 
Ду шан и Оли ве ра – Су бо ти
ште, Плеч ко Не бој ша и 
Бо ја на, Сми ља нић Ра ди вој 
и Све тла на – Шид, Илић 
Ми лош и Је ле на Зли чић 
Илић, За гор чић Бо јан и 
Бра ни сла ва – Ру ма.

ДО БИ ЛИ СИ НА: Ла ке тић 
Мар јан и Сан дра – Ла ћа
рак, Зе кић Дра ги ша и Је ле
на – Но ва Па зо ва, Опав ски 
Ми хал и Ми ро сла ва – Ста
ра Па зо ва, Плав шић Да ли
бор и Жељ ка – Љу ко во, 
Бу ље вић Дра ган и Дра га на 
– До брин ци, Па у шић Вла
ди мир и Да ни је ла – Хрт ков
ци, Дра гић Ми ло рад и Је ле
на  Шид.

УМР ЛИ: Бла го је вић Ра јо, 
рођ. 1940; Џа фер Хо џа, 
рођ. 1954; Жи вић Па ја, рођ. 
1947; Утвић Рад ми ла, рођ. 
1944; Ђу ка но вић Иван, рођ. 
1936; Кор дић Ми ли ца, рођ. 
1928; Га врић Дра го сла ва, 
рођ. 1930; Ми ли тар Ђу ро, 
рођ. 1936; Мар ко вић Дра го
слав, рођ. 1953; Су бић 
Је ле на, рођ. 1938; Ку кић 
Ми лан, рођ. 1954; Ру ла 
Да ни ца, рођ. 1946; Си мић 
Ма ра, рођ. 1939; Вла ди са
вље вић Бо сиљ ка, рођ. 
1937; Че мер лић Пе тар, рођ. 
1951; Сто ја ди но вић Иван, 
рођ. 1940; Ми ље вић 
Мо мир, рођ. 1935; Да кић 
Ми ло ван, рођ. 1955; Јо ва
но вић Ра до ван, рођ. 1952; 
Бре зиц ки Ма ри ца, рођ. 
1946.

RUMA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Вја че
слав Лар ју хин и Ксе ни ја 
Цве ти но вић

УМР ЛИ: Сло бо дан Жив
ко вић, рођ. 1943, Ани ца 
Ћо сић, рођ. 1924, Ђор ђе 
Ра дин, рођ. 1934, Ма ра 
Лу кић, рођ. 1938, Је ле на 
Ко лун џи ја, рођ. 1939, Ол га 
Ђу кић, рођ. 1956, Мир ја на 
Об ра до вић, рођ. 1953, Во ји
слав Ми ли ће вић, рођ. 1950, 
Ми о драг Жи ва но вић, рођ. 
1943. 

РУМСКИ БИОСКОП
Ма ла дво ра на

19.00 и 21.00 ча са
16.3 Пик си ји – ма ли ви ле
ња ци од 17.00 и 19.00
17 – 23.3. С ’оне стра не

Чла но ви Оп штин ског ве ћа, на сед ни ци 
одр жа ној 11. мар та усво ји ли су од лу
ку о да ва њу са гла сно сти на пра вил

ник о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о 
уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји 
рад них ме ста у Оп штин ској упра ви. Ка ко 
је ис та као на чел ник Оп штин ске упра ве Ду
шан Љу би шић ово је на ста вак про це ду ре 
за по че те до но ше њем Од лу ке о мак си мал
ном бро ју за по сле них ли ца на нео д ре ђе но 
вре ме, ко ја је усво је на на Скуп шти ни пре 
ме сец да на, по ко јој у Оп штин ској упра ви 
мо же ра ди ти 140 за по сле них на нео д ре
ђе но вре ме. По овим из ме на ма пет ли ца 
у Оп штин ској упра ви ће би ти тех но ло шки 
ви шак, а сви они ис пу ња ва ју усло ве за пен
зи ју. 

На сед ни ци је усво јен и из ве штај о из вр
ше њу оп штин ског бу џе та за про те клу го ди
ну. Обра зла жу ћи из ве штај, шеф Оде ље ња 
за фи нан си је, при вре ду и по љо при вре
ду Ду шан Ба раћ је ис та као да је при сут на 
тен ден ци ја ра ста при хо да у оп штин ски бу
џет од 2012. го ди не и да су про шле го ди не 
оства ре ни нај ве ћи при хо ди до са да. Укуп но 
оства ре ни при хо ди и при ма ња у про шлој 
го ди ни су оства ре ни са 84,70 про це на та, 
а укуп на при ма ња бу џе та са 85,3 од сто. 
Исто вре ме но, са пре не тим а не у тро ше ним 
сред стви ма из прет ход не го ди не, тај про це
нат из вр ше ња је го то во 86 од сто.

 Ка да је у пи та њу ин ве сти ци о ни део уло
же но је око 182 ми ли о на, а ако има мо у ви
ду  да је око 141 ми ли он ди на ра уло же но у 
те ку ће одр жа ва ње, ко је је опет у функ ци ји 
основ них сред ста ва, до ла зи се до ци фре 
пре ко 300 ми ли о на ди на ра  ре као је Ду
шан Ба раћ.

Пред лог Од лу ке о да ва њу са гла сно сти 
да ка та стар ске пар це ле у к.о. Ру ма уђу у 

ре жим Сло бод не зо не Ша бац та ко ђе је био 
пред чла но ви ма Оп штин ског ве ћа ко ји су га 
и усво ји ли. На и ме, ки не ско  дан ска ком па
ни ја „Еве рест про дакшн“ ко ја од про шле го
ди не по слу је у рад ној зо ни Рум ска пе тља, 
обра ти ла се ло кал ној са мо у пра ви са зах те
вом да ка та стар ске пар це ле, ко је при па да
ју по ме ну тој фа бри ци, а на ла зе се у бло ку 
два рад не зо не „Рум ска пе тља“ уђу у ре жим 
сло бод не ца рин ске зо не Ша бац. 

 Сло бод не зо не омо гу ћа ва ју уште ду у 
по сло ва њу, омо гу ћа ва ју отва ра ње рад них 
ме ста, али и пред ста вља ју сред ство за при
вла че ње ин ве сти ци ја – ис та као је пред сед
ник рум ске оп шти не Сла ђан Ман чић ко ји је 
обра зло жио овај пред лог.

Чла но ви Оп штин ског ве ћа су до не ли и 
од лу ку о ли сти ме диј ских те ма ко је су утвр
ђе не као оне од јав ног ин те ре са у обла сти 
јав ног ин фор ми са ња – а реч је о 14 те ма, 
по ме ни мо пра ва де це, обра зо ва ње, ак ти
ви зам мла дих, со ци јал на по ли ти ка, род
на рав но прав ност, про мо ци ја здра вља и 
здра вих сти ло ва жи во та, сма ње ње не за по
сле но сти, кул ту ра, спорт, и оне ће по ста ти 
са став ни део кон кур са за су фи нан си ра ње 
јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми
са ња у овој го ди ни.

До не те је и од лу ка о до де ли сред ста ва 
из бу џе та за ре дов не ак тив но сти и про гра
ме удру же ња. По ре чи ма Све ти сла ва Да
мјан чу ка, ше фа Оде ље ња за дру штве не 
де лат но сти 55 удру же ња је под не ло про
јек те, а 42 су до би ла сред ства у ви си ни од 
6.385.000 ди на ра, док је раз ли ка до 7,4 ми
ли о на ди на ра оста ла не рас по де ље на. На 
овој сед ни ци су раз мо тре не и жал бе на од
лу ку о до де ли сту дент ских сти пен ди ја. По
сле бо до ва ња је опре де ље но да се до де ле 
104 сти пен ди је.  Смиља Џа ку ла

ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ РУ МА

Боље остварење бу џе та

Сед ни ца Оп штин ског ве ћа

Шеф Оде ље ња за фи нан си је, при вре ду и по љо при вре ду Ду-
шан Ба раћ је ис та као да је при сут на тен ден ци ја ра ста при хо да у 
оп штин ски бу џет од 2012. го ди не и да су про шле го ди не оства-
ре ни нај ве ћи при хо ди до са да
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Смо тра
ре ци та то ра

У Му зе ју Сре ма у Срем ској 
Ми тро ви ци, про те клог ви кен да, 
12. и 13. мар та одр жа на је 48. 
смо тра ре ци та то ра Сре ма. Уче
сни ци су би ли по де ље ни у три 
ка те го ри је: мла ђи уз раст, сред
њи уз раст и од ра сли. Ор га ни за
тор ове ма ни фе ста ци је би ла је 
Уста но ва за не го ва ње кул ту ре 
„Срем“. 

Сли ке са
За са ви це

Ре тро спек тив на из ло жба са 
ко ло ни ја По кре та го ра на Ср би је 
и из ло жба фо то гра фи ја са 
мо ти вом За са ви це, Удру же ња 
ли ков них умет ни ка при ме ње
них умет но сти и ди зај не ра 
Ср би је, отво ре на је про шлог 
пет ка, 11. мар та у Га ле ри ји „Ла
зар Во за ре вић“ у Срем ској 
Ми тро ви ци. 

ГР ГУ РЕВ ЦИ 

Про мо ци ја 
књи ге

Про шлог че тврт ка, 10. мар та 
у про сто ри ја ма Основ не шко ле 
„Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ у 
Гр гу рев ци ма пред ста вље на је 
књи га по е зи је ,,Опро штај ни 
плес“ аутор ке Да ни це Па у но
вић. На про мо ци ји су го во ри ли 
аутор ка Да ни ца Пу но вић, Мир
ја на Мар ко вић, Ја сна Ка ла у зо
вић, Не дељ ко Тер зић, Иван 
Ве шић и Ми лан Ка ја лић. 

СПС СРЕМ СКА
МИ ТРО ВИ ЦА

Ка ран фи ли
за 8. март

Дан по све ћен же на ма, 8. 
март je дан бор бе за еко ном ску, 
по ли тич ку и со ци јал ну рав но
прав ност же на. Фо рум же на 
Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је 
Срем ска Ми тро ви ца обе ле жио 
је овај пра зник де ље њем ка ран
фи ла и чо ко ла ди ца са по ру ком 
Реч је о же ни.

Ка мен те ме љац за но ви 
са вре ме ни ка би нет за ве
те ри ну и сто чар ство у 

рум ској По љо при вред ној шко
ли „Сте ван Пе тро вић Бри ле“, 
је ди ној у Сре му, по ло жен је 7. 
мар та. 

Вред ност це ло куп ног про јек
та је око 22,5 ми ли о на ди на ра, 
а сред ства су обез бе ђе на на 
кон кур су Упра ве за ка пи тал на 
ула га ња Вој во ди не за обра зо
ва ње у из но су од 12,9 ми ли о
на ди на ра, рум ска оп шти на је 
из дво ји ла 7,2 ми ли о на ди на ра, 
а са ма шко ла око 2,4 ми ли о на 
ди на ра. Ка би нет ће ко ри сти ти 
уче ни ци и про фе со ри за из
во ђе ње прак тич не на ста ве за 
обра зов не про фи ле ве те ри нар
ски и по љо при вред ни тех ни
чар. Обје кат по вр ши не од 458,5 
ква драт них ме та ра ће би ти за
вр шен 20. ма ја, а об у хва та ће 
ка би нет за ве те ри ну, ме ша о ну 
сточ не хра не са оста ва ма, уз
га ји ва ли ште и пра си ли ште, као 
и учи о ни це, са ни тар не чво ро
ве, кан це ла ри ју и ве те ри нар ску 
ам бу лан ту. Ако све бу де те кло 
по пла ну, ка би нет за ве те ри ну 
и сто чар ство би ће отво рен на 
Ви дов дан, ка да се ор га ни зу ју 
и тра ди ци о нал ни Да ни по ља у 
овој шко ли.

– По том нам оста је да ура ди
мо опре ма ње објек та уну тра. 
Пре ма ис тра жи ва њу тр жи шта 
за опре му ко ја је пред ви ђе на 
про јек том по треб но је ми ни
мум око два и по ми ли о на ди
на ра  ре као је ди рек тор Ми лан 
Пу по вац. Он је до дао да ће се 

део опре ме на ба ви ти соп стве
ним сред стви ма, а да ће се 
део обез бе ди ти и кроз од го ва
ра ју ће кон кур се. Он је из ра зио 
за до вољ ство што По љо при
вред на шко ла, по сле по ла ве ка 
по сто ја ња, ће има ти све сво је 
објек те на школ ској по вр ши ни, 
у бли зи ни шко ле, што је зна чај
но и за уче ни ке и за про фе со
ре, ка ко би то ком шко ло ва ња 
сте кли што ви ше и те о риј ског и 
прак тич ног зна ња.

Пред сед ник рум ске оп шти не 
Сла ђан Ман чић je на гла сио да 
је ово и при мер ка ко би тре ба
ло да са ра ђу је ло кал на и по
кра јин ска власт, што је рет кост.

– Де ци ко ја по ха ђа ју на ста ву 
у По љо при вред ној шко ли овај 
обје кат ће омо гу ћи ти да на ква
ли тет ни ји, аде кват ни ји и бо љи 
на чин сти чу прак тич на зна ња 
из обла сти за ко је се шко лу ју. 
Ула га ње у обра зо ва ње, по себ
но у по љо при вред ну стру ку, је 
би тан фак тор да би се по љо
при вре да у Сре му по ди гла на 
ви ши ни во, сто га је ово ве о ма 
зна чај на ин ве сти ци ја и за са
му шко лу и ње не ђа ке, али и за 
ре ги он уоп ште, јер је ово је дин
стве на шко ла у Сре му  из ја вио 
је пред сед ник Ман чић.

По моћ ник по кра јин ског се
кре та ра за обра зо ва ње Во јин 
Јо ван че вић ис та као да овај 
ка би нет омо гу ћа ва По љо при
вред ној шко ли да на ста ви са 
ду ал ним обра зо ва њем, јер по 
за вр шет ку ка би не та по сто ји ве
ли ка ве ро ват но ћа да ће се шко
ла еду ко ва ти за ду ал но обра зо

ва ње. Јо ван че вић је до дао и да 
је По кра јин ски се кре та ри јат за 
обра зо ва ње, про пи се, упра ву 
и на ци о нал не ма њи не упра во 
7. мар та рас пи сао све кон кур
се из сво јих обла сти, те да је 
и то при ли ка да рум ска По љо
при вред на шко ла кон ку ри ше за 
но ва сред ства.

Не бој ша Ма лен ко вић, ди
рек тор Упра ве за ка пи
тал на ула га ња Вој во ди не 

је ука зао да др жа ва ко ја же ли 
да раз ви ја и уна пре ђу је сво ју 
по љо при вре ду мо ра да ми сли 
о сво јим по љо при вред ним шко
ла ма. 

– За то смо ов де у Ру ми, у 
Сре му, у шко ли ко ја има за циљ 
да при пре ми мла де љу де за 
вој во ђан ске ора ни це и по љо
при вред на до бра. По мо гли смо 
овој шко ли да ре а ли зу је свој 
ви ше де це ниј ски сан, а то је да 
на свом школ ском до бру до би је 
мо дер не ка би не те у ко ји ма ће 
се из во ди ти прак тич на на ста ва. 
То ће би ти сво је вр сна ве жба о
ни ца на отво ре ном и при пре ма 
мла дих љу ди за све оно што их 
че ка у ре ал ном жи во ту – ре као 
је Не бој ша Ма лен ко вић.

Да ће овај ка би нет пу но зна
чи ти уче ни ци ма по твр ђу ју и ре
чи уче ни це Ва ње Че ке ри нац. 

– Ја сам уче ни ца пр вог раз
ре да, сме ра по љо при вред ни 
тех ни чар. То је упра во ка би нет 
и за мој смер, од но сно оно што 
смо на у чи ли у те о ри ји при ме
ни ће мо са да и у прак си – ка же 
Ва ња. 

С. Џа ку ла

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НА ШКО ЛА „СТЕ ВАН ПЕ ТРО ВИЋ БРИ ЛЕ“ РУ МА

Из град ња ка би не та за
ве те ри ну и сто чар ство

По ла га ње ка ме на те мељ ца



26 16. MART 2016.  M NOVINE ЕКОНОМИЈА

За кон о оза ко ње њу обје ка
та је сту пио на сна гу 26. 
но вем бра про шле го ди не, 

а по ње му ће се вр ши ти ле га
ли за ци ја обје ка та по ни жим це
на ма. Про це на је да у Ср би ји 
има око 1,5 ми ли о на не ле гал
них обје ка та, а за по ло ви ну су 
њи хо ви вла сни ци већ под не ли 
зах те ве за ле га ли за ци ју.

У рум ској оп шти ни има око 
18.000 пар це ла под објек ти ма 
(у гра ду 8.705), а ка та стар је об
ра дио све зах те ве ко је је пре у
зео по прет ход ном За ко ну о по
себ ним усло ви ма за упис пра ва 
сво ји не на објек ти ма из гра ђе
ним без гра ђе вин ске до зво ле. 

Ли ца ко ја су по сту па ла по 
том прет ход ном зах те ву са да 
има ју мо гућ ност да по За ко ну 
о оза ко ње њу са мо пла те так су.

Оде ље ње за ур ба ни зам и 
гра ђе ње Оп шти не Ру ма је од
мах кре ну ло са по пи сом не ле
гал но из гра ђе них обје ка та, та ко 
да је у пр ва два ме се ца углав
ном, вр шен по пис оних обје ка та 

ко је су са ми гра ђа ни при ја ви ли. 
– То ком ја ну а ра и фе бру а ра 

смо по пи са ли око 200 обје ка та, 
што је при ли чан број, по го то во 
ако има мо у ви ду и број не пра
зни ке. Од 7. мар та по чи ње мо 

са по пи сом по зо на ма, она ко 
ка ко смо од ре ди ли у про гра му 
по пи са. У мар ту и апри лу ће на 
по пи су би ти пр ва зо на – то су 
ули це од Змај Јо ви не до Па
вло вач ке, по сле то га иде по пис 
по про гра му ко ји је, за јед но са 
пла ном, об ја вљен на сај ту рум
ске оп шти не и са њим мо гу би
ти сви упо зна ти – ка же ше фи ца 
Оде ље ња за ур ба ни зам и гра
ђе ње Та ња Дро бац.

Она је апе ло ва ла на Ру мља
не да при ме гра ђе вин ске ин
спек то ре ко ји ће вр ши ти по пис, 
а ако има ју и не ку до ку мен та ци
ју о тим објек ти ма, да је при ло
же ка ко би се у што кра ћем ро
ку и на нај бо љи на чин тај по пис 
оба вио.

– По пис ће се вр ши ти у то ку 
рад ног вре ме на, па ако ин спек
то ри не на ђу гра ђа не, оста ви
ће оба ве ште ња да су би ли и 
кон такт те ле фо не ка ко би им 
се гра ђа ни мо гли ја ви ти и не
по сред но до го во ри ти око вре
ме на оби ла ска. Мо рам ис та ћи 

да ће сви објек ти ко ји не бу ду 
оза ко ње ни би ти пред мет да
ле ко ве ћег опо ре зи ва ња, а ти 
објек ти не ће мо ћи да се про
ме ту ју, та ко да је ин те рес свих 
да се објек ти оза ко не. То све би 
тре ба ло да се ура ди до кра ја 
но вем бра ове го ди не – под се ћа 
Та ња Дро бац.

Под се ћа мо, пред мет по пи
са би ће не за ко ни то из гра ђе ни 
објек ти за ко је ни је под нет зах
тев за ле га ли за ци ју у скла ду са 
ра ни је ва же ћим за ко ном ко јим 
је би ла уре ђе на ле га ли за ци ја 
обје ка та.

До са да је у рум ској оп шти ни 
до не то 35 ре ше ња о оза ко ње
њу не ле гал них обје ка та.

По пис обје ка та у дру гој зо ни 
(оста ли де ло ви гра да, ван пр
ве зо не), по чи ње 1. ма ја и тра је 
до кра ја ју на, тре ће зо не (се ла 
рум ске оп шти не) од 1. ав гу ста 
до 31. ок то бра и че твр та зо не 
(рад не зо не) од 1. до 27. но вем
бра.

С. Џа ку ла

ЛЕ ГА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ОБЈЕ КА ТА У РУ МИ

По чео по пис у пр вој зо ни

Начелница Та ња Дро бац

Срем ска при вред на ко мо ра у са рад
њи са При вред ном ко мо ром Ср би је 
у Срем ској Ми тро ви ци је про шлог 

че тврт ка, 10. мар та ор га ни зо ва ла скуп те
мат ски ве зан за спо ра зум но фи нан сиј ско 
ре струк ту ри ра ње као на чин ре ша ва ња фи
нан сиј ских про бле ма у по сло ва њу.

Ме ђу на род на фи нан сиј ска кор по ра ци ја 
(IFC), чла ни ца Гру пе Свет ске бан ке и Ми ни
стар ство при вре де Ре пу бли ке Ср би је, у са
рад њи са Вла дом Швај цар ске, ко ју пред ста
вља Швај цар ски се кре та ри јат за еко ном ске 
по сло ве, за јед но су по кре ну ли про грам за 
уна пре ђе ње си сте ма не сол вент но сти у Ср
би ји, ко ји ће сма њи ти ри зик и под ста ћи кре
ди ти ра ње.

Пред сед ник Срем ске при вред не ко мо ре 
Ђор ђе Бо жић ка же да је ово за по је ди не 
при вред ни ке но ви на, с об зи ром на по те
шко ће у по сло ва њу фир ми и при вред них 
дру шта ва. Он се освр нуо на чи ње ни цу да 
по сто ји не ма ли број фи нан сиј ских дру шта
ва у Сре му ко ја су у по те шко ћа ма, те је из
ра зио на ду да ће на овај на чин ус пе ти да 
се ре ше ба рем не ки од број них про бле ма.

 Ову те му пре по зна ла је гру па при Свет
ској бан ци (IFC), ко ја је на не ки на чин фи
нан си јер и ини ци ја тор, ка ко би се то што 
успе шни је и бр же спро ве ло, уз од ре ђе ну 
фи нан сиј ску пот по ру. Ово ни је но ви на у 
ко мор ском си сте му, ко ји се већ ду же вре
ме на спре мао за та ко не што и ишко ло вао 
од ре ђен број љу ди ко ји се ба ве ме ди ја ци
јом и ко ји су прак тич но спрем ни да ра де 
спо ра зум но фи нан сиј ско ре струк ту ри ра ње. 

У на шој ко мо ри има дво је љу ди ко ји су за то 
спрем ни. Ра ди се о ве о ма од го вор ном по
слу где се су сре ћу при вре да и бан ке са дру
ге стра не, или ин сти ту ци је ко је су да ле та 
фи нан сиј ска сред ства. Пра ви се спо ра зум 
о фи нан сиј ском ре струк ту ри ра њу, ко ји пот
пи су ју обе стра не, при че му не рет ко до ла зи 
и до сма ње ња ка ма та или од ла га ња ду га, 
што има из ве сну прав ну те жи ну. Ми сли мо 
да то ите ка ко зна чи на шим фи нан сиј ским 
дру штви ма на те ри то ри ји Сре ма, ко ји су у 
про бле ми ма, а ко јих на жа лост има до ста – 
ре као је Ђор ђе Бо жић.

Оче ки ва ни ре зул та ти про гра ма ко ји ће 
у на ред не три го ди не спро во ди ти Ми ни
стар ство при вре де, Ми ни стар ство прав де 
и При вред на ко мо ра Ср би је је кре и ра ње 
ефи ка сни јег си сте ма за ре ша ва ње пи та ња 
ду го ва у Ср би ји. То ће ујед но зна чи ти и сна
жни је спре ча ва ње по ја ве про бле ма тич них 
кре ди та и њи хо во ре ша ва ње, као и по ве
ћан по вра ћај по ве ри о ци ма и ве ћу за шти ту 
за еко ном ски одр жи ве ком па ни је, ис та кла 
је ко ор ди на тор ка Би знис ин фо цен тра При
вред не ко мо ре Ср би је Бо жа на Ја ки шић.

А. Ћо сић

ПРЕ ДА ВА ЊЕ У СРЕМ СКОЈ ПРИ ВРЕД НОЈ КО МО РИ

Ре ша ва ње фи нан сиј ских 
про бле ма у по сло ва њу

Са ста нак у Срем ској при вред ној ко мо ри
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ГО ДИ ШЊИ ЦА ОД СМР ТИ ИГУ МА НА МА НА СТИ РА КРУ ШЕ ДОЛ ДИ МИ ТРИ ЈА КРЕ СТИ ЋА

Чи та о ни ца, спо ме ник
по диг нут за жи во та
Го ди ну да на пред смрт, 

осам де се то го ди шњи Ди
ми три је Кре стић, ар хи

ман дрит кру ше дол ски, схва
та ју ћи зна чај про све ћи ва ња 
свог на ро да, 1842. го ди не по
кре нуо је ини ци ја ти ву да се 
осну је Пр во чи та ли ште код 
Ср ба. Ову ње го ву за ми сао 
су та да обе руч ке при хва ти ли 
углед ни гра ђа ни ове срем
ске ва ро ши це, а да нас Срп
ска чи та о ни ца у Ири гу сла ви 
174 го ди не по сто ја ња. Као 
је ди ни са чу ва ни до ку мент 
ко ји по твр ђу је да је ири шка 
Чи та о ни ца нај ста ри ја уста
но ва те вр сте код Ср ба, је сте 
књи га „Пи сма До си те ја Об ра
до ви ћа“ из 1833. го ди не, ко
ју је Чи та о ни ци пр ве го ди не 
од осни ва ња по кло нио пр ви 
срп ски књи жар Гли го ри је Во
за ро вић. Ова књи га и да нас 
се чу ва у се фу ове кул тур не 
ин сти ту ци је, ко ја бро ји фонд 
од 46.629 књи га. 

Кре стић, игу ман ма на сти ра 
Кру ше дол, злат ним сло ви ма 
упи сан је у исто ри ју срп ске 
кул ту ре. Ро дио се 1762. го
ди не у Ири гу, где је за вр шио 
основ ну шко лу. Од ра не мла
до сти био је на кло њен мо на
шком жи во ту, те 1775. го ди не 
од ла зи у ма на стир Кру ше
дол. У том вре ме ну, кра јем 
18. и по чет ком 19. ве ка, ко ји 
је озна чен као пе ри од те шког 
и муч ног на пре до ва ња, вре
ме ка да за по чи ње де фи ни
ти ван об ра чун са фе у дал ним 
по рет ком у Евро пи, ка да се 
мо би ли шу но ве исто риј ске 
сна ге за бор бу ста рог и дог
мат ског, Кре стић се, уме сто 
као ис так ну ти чо век цр кве, 
ути цај на лич ност у кар ло
вач кој ми тро по ли ји, бо ри за 
ху ма ни зам и за ла же за но ви 
фи ло зоф ски пра вац за сно
ван на ра ци о на ли стич ким 
схва та њи ма при ро де и дру
штва. Као по сла ник у На род
но  цр кве ном са бо ру у Кар
лов ци ма, имао је кон такт са 
мно гим ви ђе ни јим љу ди ма 
из тог пе ри о да. Је дан од тих 
био је и До си теј Об ра до вић, 
док је бо ра вио у Бе о гра ду, 
ево ци ра ју ћи му успо ме не на 
ње гов бо ра вак у Хо по ву и 
Ири гу. 

У та квим окол но сти ма ве

о ма обра зо ван Ди ми три је 
по кре ће ини ци ја ти ву за осни
ва ње пр ве Чи та о ни це, у ко
јој су га по др жа ли Ири жа ни. 
Ме ђу тим, он ни је са мо је дан 
од осни ва ча, он је и њен пр
ви до бро твор. За хва љу ју ћи 
по мо ћи од ње го ве скром не 
уште ђе ви не, 100 фо рин ти и 
при ло же ним пор тре том, рад 
сли ка ра Јо ва на По по ви ћа 
(сли ка се да нас на ла зи у Па
три јар шиј ском му зе ју у Бе о
гра ду), ство ре ни су усло ви 
за по че так ра да Чи та о ни це, 
а по себ но за прет пла ту илир
ских, пе штан ских и не мач ких 
но ви на. Ње го вим при ме ром 
кре ну ли су и мно ги дру ги 
Ири жа ни, ко ји су све срд но 
нов цем по ма га ли Чи та о ни цу, 
што је у то вре ме би ло зна
чај но за њен оп ста нак и рад.

 Циљ осни ва ња Чи та о ни
це био је да се, по ред књи га 
на стра ним је зи ци ма, ку пу је 
сва ка срп ска књи га или но
ви на ко ја се по ја ви, по себ
но Серп ске на род не но ви не, 
Серп ски на род ни лист и књи
ге ко је је из да ва ла Ма ти ца 
срп ска, ка ко би се на тај на
чин по мо гла срп ска књи жев
ност  ка же Ве ра Нов ко вић, 
ди рек тор ка Срп ске чи та о ни
це у Ири гу, отва ра ју ћи књи гу 
До си те ја Об ра до ви ћа, у ко јој 
сто ји по све та од Во за ро ви ћа, 
као до каз тог вре ме на. 

Идеј ни отац Срп ске на
род не чи та о ни це ири
шке, ка ко је но си ла 

на зив у ње го во вре ме ова 
кул тур на уста но ва, ко ја са 
по но сом но си епи тет нај ста
ри ја, умро је 10. мар та 1843. 
го ди не.

Убр зо по сле смр ти овог 
ум ног чо ве ка, ко ји је се би 
за жи во та по ди гао спо ме ник 
и ушао у исто ри ју срп ског 
на ро да, Ђор ђе Ку љан чић, 
адво кат из Пе ште, об ја вио је 
књи гу у ко јој је пе сма на се
дам стра на по све ће на Ди ми
три ју Кре сти ћу, а за вр ша ва 
се сти хо ви ма:

„Смр ти шту не ка је зе мља
Тов ме ла ка
Спо ме ник веч ниј си ди гао 

сам
Би ће ти сјај ном све до чан

ство вре ме.“
С. Ко стић

По сле гу ше ња Пр вог срп ског устан ка у Ср би ји 1813. го ди не, 
Кре стић је у ма на стир Кру ше дол скло нио во ђу устан ка Ка ра ђор
ђа, ко јег је не ко вре ме крио од аустриј ских вла сти.

Ка ра ђор ђе

Ди ми три је Кре стић, осни вач Срп ске чи та о ни це у Ири гу

Ди рек тор ка Чи та о ни це Ве ра Нов ко вић
са књи гом пи са ма До си те ја Об ра до ви ћа
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СА ВЕ ТИ СТРУЧ ЊА КА ИЗ РУМ СКЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ СТРУЧ НЕ СЛУ ЖБЕ

За шти та во ћа ка од по зних 
про лећ них мра зе ва

Ве ли ки ути цај на при нос во ћа ка има ју 
ка сни про лећ ни мра зе ви ко ји мо гу да 
ума ње род и до 80 про це на та.

По ред ин тен зи те та, сте пен оште ће ња 
за ви си и од тра ја ња и уче ста ло сти мра за. 
По ја ва мра за то ком јед не но ћи мо же до ве
сти са мо до про ре ђи ва ња цве то ва, али 
уко ли ко се ја ви че шће и ду же тра је мо же 
до ћи до пот пу ног уни ште ња при но са у тој 
го ди ни.

Мра зе ви се ја вља ју у вре ме цве та ња 
во ћа ка ка да мо гу пот пу но или де ли мич но 
да уни ште нео тво ре не или отво ре не цве то
ве или тек фор ми ра не пло ди ће. 

Пре вен тив не ме ре за шти те од по зних 
про лећ них мра зе ва сво де се у осно ви на 
успо ра ва ње ве ге та ци је, од но сно успо ра ва
ње фа зе цве та ња и спре ча ва ње сни жа ва
ња тем пе ра ту ре на кри тич ну тач ку.

Шта учи ни ти пре вен тив но да би смо 
спре чи ли ште те од мра за? Мо же мо во ди
ти ра чу на код из бо ра вр сте и сор те воћ ке 
ко ја је по зно цвет на, ко ри сти ти буј ни је под
ло га ко је успо ра ва ју цве та ње, би ра ти хлад
ни је по ло жа ја где је цве та ње не што ка сни
је, ре зид бом род них гран чи ца обез бе ди ти 
та кав по ло жај да су им цвет ни пу пољ ци 
ве ћим де лом окре ну ти на ни же. 

Крече ње ста ба ла се из во ди у је сен по сле 
опа да ња ли шћа. Ова ме ра се за сни ва на 
по зна тој фи зич кој осо би ни да се та ко окре
че не биљ ке у бе ло сла би је за гре ва ју услед 
од би ја ња сун че вих зра ка, што с про ле ћа 
успо ра ва ве ге та ци ју, чи ме се сма њу је опа
сност од по зних про лећ них мра зе ва. 

Да би се креч на скра ма за др жа ла што 
ду же и има ла из ра зи то бе лу бо ју и до бру 
ле пљи вост по треб но је при пре ми ти ма су 
од пет ки ло гра ма не га ше ног кре ча, по ла 
ки ло гра ма ку хињ ске со ли и 0,25 ки ло гра ма 
сум по ра у пра ху. Креч уга си ти и при то ме 
до да ти ку хињ ску со и сум пор. Ова ко уга ше
ни креч пре при ме не се раз ре ђу је обич ном 
во дом до по треб не гу сти не и њи ме се воћ
ке кре че. Пр ска ње во ћа ка бла гим рас тво ри
ма фи то хор мо на то ком ав гу ста или сеп тем
бра син те тич ким фи то хор мо ни ма.

Ко је ме ре се при ме њу ју ка да се оче ку-
је по ја ва мра за? За спро во ђе ње ових 

ме то да по треб но је зна ти ко ја ја чи на мра за 
се оче ку је и ко ли ко ће тра ја ти. Су шти на 
ме ра ко је се при ме њу ју је да се спре чи 
гу би так то пло те или да се то пло та усме ри 
на биљ ке. 

Ди мље ње воћ ња ка је нај ста ри ја ме ра 
ко ја се при ме њу је у вре ме цве та ња во ћа ка. 
За сни ва се на убла же њу хла ђе ња при зем
них сло је ва ва зду ха у воћ ња ку. Ово је јеф
тин на чин али и не до вољ но успе шан, јер се 
ти ме тем пе ра ту ра по ве ћа за око по ла сте
пе на Цел зи ју са па до јед ног и по сте пе на 
Цел зи ју са. 

Не пре кид но пр ска ње обич ном во дом у 
ви ду нај фи ни јег рас пр ска ва ња и ства ра ња 
из ма гли це у кри тич но до ба кад тем пе ра ту
ра па да на кри тич ну тач ку, мо же се обез бе
ди ти по ве ћа ње тем пе ра ту ре у воћ ња ку и 
из бе ћи по ја ва оште ће ња од по зних про лећ
них мра зе ва. Основ ни прин цип за сни ва се 
на то ме да се во да ко јом се ква си воћ ка 
пре тва ра у лед, ко ји осло ба ђа из ве сну 
ко ли чи ну то пло те. По ве ћа ва ње тем пе ра ту
ре услед фор ми ра ња ле да ко ји као скра ми
ца за хва та по вр ши ну цве та или тек фор ми
ра ног пло ди ћа, док је тки во ових ор га на 
за шти ће но по ви ше ном тем пе ра ту ром ко ја 
се при то ме обра зу је. Пр ска ње тре ба да 
тра је што ду же, уз што ма њу по тро шњу 
во де. 

Тре ба од ре ди ти та чан тре ну так по чет ка 
пр ска ња, а то је ка да тем пе ра ту ра у кру ни 
воћ ке пад не на 0 сте пе ни Цел зи ју са. Ако се 
ра ни је кре не са пр ска њем не ће се фор ми
ра ти лед и не ма ни ка квог ефек та. Ако се 
за ка сни са пр ска њем мо же до ћи до не га
тив ног деј ства и до ћи до по ве ћа ња из мр за
ва ња цве то ва. Ква ше ње мо ра не пре кид но 
да тра је док тра је мраз, зна чи све док се 
тем пе ра ту ра не поп не из над кри тич не тач
ке тј. из над 0 сте пе ни.

Фрост бу стер ме ша од ре ђе ну ко ли чи ну 
ва зду ха и по ле же га по зе мљи шту. 

На раз ма ку од јед ног ме тра од ма ши не је 
тем пе ра ту ра 20 сте пе ни. Не ма опа сно сти 
од оште ће ња би ља ка. То пао ва здух се 
на кон из ла за пе ње на око 10 ме та ра ви си не 
и спре ча ва про дор хлад ног ва зду ха. За 
спре ча ва ње из мр за ва ња ва жно је да ма ши

на поч не ра ди ти на 0,5 сте пе ни Цел зи ју са. 
На сто је ћи да по мог не про из во ђа чи ма у 

бор би про тив из мр за ва ња па тен ти ран је 
пре па рат – при род ни ан ти фриз за биљ ке.

Пре па рат је при род ног по ре кла и пот пу
но еколoшк и при хва тљив у све ту. Осно ву 
пре па ра та чи не бак те ри је Thi o ba ci lus sub
spe ci es и пре ко 60 ми не ра ла ко ји се ина че 
на ла зе у на шем при род ном окру же њу.

На ма њим пар це ла ма и ја го да стим кул ту
ра ма вр ши се по кри ва ње би ља ка раз ли чи
тим ма те ри ја ли ма.

Уко ли ко је вла жност зе мљи шта ве ћа, 
по ве ћа ва се и то плот ни ка па ци тет и то плот
на про во дљи вост. Опа сност од мра за је 
ма ња на вла жном, не го на су вом зе мљи
шту. У то ку да на вла жно зе мљи ште аку му
ли ра ви ше то пло те не го су во, па се у то ку 
но ћи по вр шин ски слој спо ри је хла ди услед 
про во ђе ња то пло те из ду бљих сло је ва. 
Уко ли ко је на ја вље на по ја ва мра за, до бро 
је не ко ли ко да на ра ни је на то пи ти во дом 
слој зе мљи шта до ду би не 25 цен ти ме та ра.

Не пре по ру чу је се об ра ђи ва ње (рас
тре са ње) зе мљи шта у вре ме по ја ве 
мра за, јер се из над та квог зе мљи шта 

ства ра ви ше хлад ног ва зду ха не го из над 
нео бра ђе ног. Кроз рас тре си то зе мљи ште 
спо ри је се пре но си то пло та из ду бљих сло
је ва, па се то ком но ћи та кво зе мљи ште 
бр же охла ди. Због то га се у то вре ме не 
сме од стра њи ва ти ни ко ров у воћ ња ци ма и 
ви но гра ди ма, а об ра ду зе мљи шта вр ши ти 
тек ка да опа сност од мра за про ђе.

По сто је раз не вр сте пре па ра та ко ји ма се 
вр ши тре ти ра ње воћ ња ка, реч је о па тент
ним про из во ди ма, ко ји ма је циљ да са ме 
биљ ке про из во де ан ти фриз про те и не и 
ан ти фриз ами но ки се ли не ко је омо гу ћа ва ју 
да биљ ка лак ше под не се хлад не и вру ће 
тем пе ра тур не шо ко ве.

У са вре ме ном во ћар ству, при опле ме њи
ва њу во ћа ка, по ред дру гих ка рак те ри сти ка 
ко ји ма се по бољ ша ва ју осо би не сор те (ква
ли тет пло да, род ност и трај на от пор ност 
пре ма бо ле сти ма), оба ве зан је и зах тев да 
се но ве сор те од ли ку ју до бром от пор но шћу 
пре ма про лећ ним мра зе ви ма. 

Са ве то да вац Сан да Кље шта но вић

Цве то ви кај си је оште ће ни мра зом Из глед ста бла за шти ће ног оро ша ва њем
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Ре зул та ти од и гра них утак-
ми ца 26. ко ла: Гор њи Ми ла-
но вац: Ме та лац  Рад 2:2, Но ви 
Сад: Вој во ди на – Бо рац 1:1, 
Су бо ти ца: Спар так Зла ти бор 
во да  ОФК Бе о град 2:1, Но ви 
Па зар: Но ви Па зар  Цр ве на 
Зве зда (од ло же но), Ја го ди на: 
Ја го ди на  Рад нич ки 1:2, Бе о-
град: Пар ти зан – Во ждо вац 3:0, 
Лу ча ни: Мла дост – Чу ка рич ки 
(од ло же но), Ива њи ца: Ја вор 
Ма тис – Рад ник 0:1.

1. Ц. Зве зда 25 23 2 0 72:18 71
2. Бо рац 26 12 7 7 35:25 43
3. Пар ти зан 26 12 6 8 48:33 42
4. Чу ка рич ки 26 11 9 6 30:21 42
5. Рад нич. 26 11 8 7 24:17 41
6. Вој вод. 26 10 9 7 39:36 39
7. Во ждо. 26 9 9 8 27:25 36
8. Рад ник 26 8 10 8 29:40 34
9. Мла дост 26 7 11 8 25:30 32

10. Ја вор 26 7 10 9 18:20 31
11. Ме та лац 25 6 9 10 22:31 27
12. Н. Па зар 25 6 8 11 18:33 26
13. Спар так 26 5 10 11 18:29 23
14. ОФК Бе ог. 26 7 2 17 23:39 23
15. Ја го ди на 26 4 10 12 20:39 22
16. Рад 25 4 8 13 25:37 20

ЈЕЛЕН СУПЕР ЛИГА ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти од и гра них утак-
ми ца 17. ко ла: Ла за ре вац: 
Ко лу ба ра  ЧСК Пи ва ра (од ло
же но), Бач ка Па лан ка: Бач ка  
Зе мун 2:0, Кра гу је вац: Рад нич
ки 1923 – Сло га 2:1, Ин ђи ја: 
Ин ђи ја – Син ђе лић (од ло же но), 
Пе ћин ци: До њи Срем – БСК 
(од ло же но), Ло зни ца: Ло зни ца 
– Бе жа ни ја 0: 2, Ужи це: Сло бо
да – Ди на мо (од ло же но), Кру-
ше вац: На пре дак – Про ле тер 
1:0.

1. На пре дак 17 13 2 2 28:13 41
2. Бач ка 17 11 4 2 33:15 37
3. Бе жа ни ја 17 8 4 5 22:14 28
4. Син ђел. 16 7 5 4 18:11 26
5. ЧСК 16 7 3 6 11:13 24
6. Про ле тер 17 5 8 4 17:16 23
7. Зе мун 17 6 4 7 19:21 22
8. Д. Срем 16 5 6 5 17:17 21
9. Сло га 17 5 6 6 18:21 21

10. Ин ђи ја 16 5 4 7 21:15 19
11. Лозн. 17 4 7 6 13:21 19
12. Слоб. 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 луб. 16 4 5 7 11:15 17
16. Рад нич. 17 1 4 12 14:34 7

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца 16. 
ко ла: Но ва Па зо ва: Рад нич ки  
Ду нав 1:1, Ба нат ски Двор: 
Ба нат  ОФК Оџа ци 0:1, Шид: 
Рад нич ки  Сло га 0:0, Са ку ле: 
Бо рац – Це мент 1:2, Пан че во: 
Же ле зни чар – До ли на 2:1, 
Срем ска Ми тро ви ца: Рад нич
ки  Сен та 1:2, Вр шац: Вр шац 
– ТСЦ 0:0, Су бо ти ца: Бач ка 
1901 – Омла ди нац 0:1.

1. Оџа ци 16 10 3 3 26:11 33
2. Радн. (НП) 16 9 4 3 17:12 31
3. Радн. (СМ 16 7 6 3 21:16 27
4. Ду нав 16 6 7 3 22:14 25
5. Бач ка 16 6 7 3 19:14 25
6. Сен та 16 6 7 3 18:15 25
7. Омлад. 16 5 8 3 16:12 23
8. Сло га 16 6 5 5 21:18 23
9. ТСЦ 16 6 5 5 11:10 23

10. Радн. (Ш) 16 5 7 4 13:12 22
11. Це мент 16 5 6 5 19:17 21
12. Же лез. 16 6 3 7 19:25 21
13. Бо рац 16 3 2 11 18:24 11
14. Ба нат 16 2 5 9 8:20 11
15. Дол. 16 2 4 10 11:24 10
16. Вр шац 16 1 7 8 8:23 10

НОВОСАДСКО
СРЕМСКА ЛИ ГА

Ре зул та ти утак ми ца 16. 
ко ла: Ве тер ник: Ве тер ник  
Бу дућ ност 2:2; Вој ка: Сре мац – 
Ку пи но во 2:0, Но ви Сад: Цр ве
на Зве зда – Сло га 4:2, Но ви 
Сад: Бо рац – ЛСК 0:0, Бач ки 
Ја рак: Мла дост – Хај дук 2:0, 
Жа баљ: ЖСК – Сла ви ја 0:8, 
Но ви Сад: Ка бел – Је дин ство 
4:0, Каћ: Ју го вић  Бу дућ ност 
0:1.

1. ЖСК 16 12 3 1 36:16 39
2. Је дин. 16 11 2 3 38:19 35
3. Ц. Зве зда 16 11 1 4 33:21 34
4. Бу дућ. (Г) 16 8 4 4 27:22 28
5. Ку пин. 16 9 0 7 26:18 27
6. Бо рац 16 6 5 5 28:21 23
7. Сре мац 16 7 2 7 27:26 23
8. Ве терн. 16 6 3 7 33:29 21
9. Ка бел 16 5 5 6 23:26 20

10. Мла дост 16 5 5 6 19:25 20
11. Хај дук 16 5 3 8 21:28 18
12. Сла ви ја 16 5 2 9 20:22 17
13. Сло га 16 5 2 9 25:38 17
14. Бу дућ ност 16 3 5 8 19:29 14
15. Ју го вић 16 3 3 10 15:35 12
16. ЛСК 16 2 5 9 14:29 11

Ре зул та ти утак ми ца 16. 
ко ла: Ви то јев ци: Пар ти зан – 
Хај дук 5:3, Бе ле гиш: По ду на
вац – Је дин ство 5:0, Го лу бин-
ци: Ја дран – На пре дак 2:0, 
Ру ма: Пр ви Мај – Ру дар 4:0, 
Бре стач: ОФК Бре стач – Сло
вен 0:0, До њи Пе тров ци: До њи 
Пе тров ци – Под ри ње 5:1, Ада-
шев ци: Гра ни чар – Хрт ков ци 
1:0, Рав ње: Зе ка Бу љу ба ша – 
Љу ко во 0:1.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. По дун. 16 14 2 0 43:5 44
2. Пр ви Мај 16 12 4 0 48:7 40
3. Под ри ње 16 10 4 2 44:19 34
4. Ја дран 16 10 3 3 27:10 33
5. Љу ко во 16 7 2 7 25:17 23
6. Хај дук 16 6 4 6 27:30 22
7. Ру дар 16 7 1 8 25:33 22
8. Гра нич. 16 6 3 7 30:27 21
9. Сло вен 16 5 5 6 21:15 20

10. Хртк. 16 5 4 7 17:27 19
11. Пар ти зан 16 5 1 10 26:30 16
12. На пре дак 16 5 1 10 22:33 16
13. Је дин. 16 5 2 9 18:42 16
14. Бре стач 16 4 2 10 20:45 14
15. До њи Пет. 16 3 3 10 14:44 12
16. Зе ка Буљ. 16 2 3 11 22:45 9

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 16. 
ко ла: Мар тин ци: Бо рац (М)  
Бо рац (К) 0:2, До њи То вар ник: 
Сло бо да  Фру шко го рац 6:0, 
Пла ти че во: Је дин ство  Хај дук 
6:0, Но ћај: Но ћај – Омла ди нац 
0:2, Срем ска Ми тро ви ца: 
Ми трос  Оби лић 1993 0:0, Ма ра-
дик: Сло га  ПСК 0:2, Ириг: Рад
нич ки  Бо рац (С) 1:2, Сте ја нов-
ци: На пре дак – Гра ни чар 0:1.

1. Бо рац (К) 16 12 2 2 44:14 38
2. Бо рац (М) 16 10 5 1 37:7 35
3. Ми трос 16 10 4 2 30:12 34
4. Је дин ство 16 9 3 4 44:22 30
5. Фру шког. 16 9 3 4 41:22 30
6. ПСК 16 8 5 3 44:17 29
7. Оби лић 16 8 4 4 38:11 28
8. Сло бо да 16 8 3 5 36:19 27
9. На пред. 16 8 2 6 34:20 26

10. Омлад. 16 7 2 7 30:35 23
11. Гран. 16 7 1 8 30:18 22
12. Рад нич. 16 3 2 11 22:49 11
13. Но ћај 16 3 1 12 22:38 10
14. Бо рац (С) 16 3 2 11 22:60 10
15. Сло га 16 2 3 11 18:51 9
16. Хај дук 16 0 0 16 9:106 0

Де ус Ро ло пласт Мо шић, као 
го сту ју ћи тим, са вла дао је 
Сме де ре во ре зул та том 

5:2, у окви ру 15. ко ла Пр ве фут
сал ли ге Ср би је. У су бо ту 12. 
мар та стрел ци за Де ус би ли су: 
Ла зић, Ми ло са вац, То мић, 
Чи змар и По по вић Да вор. 

Оста ло је још се дам ко ла да 
се од и гра до кра ја се зо не, а 
тре нут но се из два ја ју Де ус, Еко
но мац и Кал ча као глав ни кан
ди да ти за шам пи он ску ти ту лу и 
из лаз у Евро пу. Ду ел из ме ђу 
Еко ном ца и Кал че тек пред сто
ји, а нај бо љи мо гу ћи ис ход за 

ми тро вач ки тим био би ре ми 
Кал че у Кра гу јев цу про тив 
фа во ри зо ва ног Еко ном ца, што 
Ни шли ја ма, ве ро ват но, ни ма ло 
јед но став но, не ће по ћи за 
ру ком. У пр вом де лу се зо не, у 
Ни шу, су срет из ме ђу ова два 
ти ма за вр шен је не ре ше но – 
3:3.

Де ус за са да има чвр сту 
по зи ци ју у вр ху та бе ле, а у 
ме ђу соб ним утак ми ца ма про
тив Еко ном ца и Кал че бо љи 
скор, па би том сну о Ли ги шам
пи о на мо гла бар ма ло да при
по мог не и сре ћа. А. Ћ. 

ФУТ САЛ: ДЕР БИ 15. КО ЛА 

Де ус „осво јио“ Сме де ре во

ОК „МЛА ДОСТ 07“ ПЕ ЋИН ЦИ 

Прва победа
на свом терену
Од  б о ј  к а 

шки клуб 
„Мла дост 

07“ из Пе ћи на ца 
од и грао је про
те клог ви кен да 
пр ву утак ми цу 
на до ма ћем те
ре ну. Пе ћи нач ке 
од бој ка ши це се 
так ми че у Дру гој 
вој во ђан ској ли ги 
за се ни ор ке, где 
за у зи ма ју дру го 
ме сто на та бе ли, 
и пр ви су од бој ка
шки клуб из оп шти не Пе ћин ци 
ко ји се ика да так ми чио у зва
нич ној кон ку рен ци ји, а до из
град ње спорт ске ха ле у До њем 
То вар ни ку као до ма ћин су игра
ле у из најм ље ним ха ла ма по 
окол ним оп шти на ма. Пр ви на
ступ пред до ма ћом пу бли ком су 
окру ни ле убе дљи вом по бе дом 
од 3:0 у се то ви ма про тив ин ђиј
ске „Мла до сти“.

Бо јан Алек сов, тре нер пе ћи
нач ких од бој ка ши ца, ре као ка
же да је Мла дост 07 де вет го ди
на тре ни ра ла у са ли за фи зич ко 
основ не шко ле у Пе ћин ци ма, 
ко ја ни је ис пу ња ва ла усло ве за 
ба вље ње од бој ком.

 Ко нач но смо до че ка ли тре
ну так да игра мо у пра вој спорт
ској ха ли, а од Спорт ског са ве за 
„Раз вој спор то ва“ до би ли смо 
тер ми не за тре нинг ко ји нам од
го ва ра ју. Ја ко је те шко игра ти 
пред ту ђом пу бли ком и за то је 
вр ло зна чај но што ће мо убу ду
ће има ти по др шку сво је пу бли

ке, ко ја ће нам по мо ћи да по бе
ђу је мо – ни је крио за до вољ ство 
Алек сов.

По чет ни сер вис на утак ми ци 
из ве ла је пред сед ни ца Оп шти
не Пе ћин ци Ду брав ка Ко ва че
вић Су бо тич ки, ко ја је до шла да 
по др жи мла де спор тист ки ње, а 
ка пи тен до ма ће еки пе Јо ва на 
Сав ко вић јој је, у знак за хвал
но сти, на по клон уру чи ла дрес 
Мла до сти 07.

 Дра го ми је што су на ше од
бој ка ши це ко нач но до би ле аде
ква тан про стор за тре нинг и за 
одр жа ва ње утак ми ца. Спорт ску 
ха лу смо и из гра ди ли са ци љем 
да клу бо ви ма из на ше оп шти не 
обез бе ди мо од го ва ра ју ћи про
стор за тре ни ра ње и так ми че
ње. Си гур на сам да ће на кон 
ово га од бој ка у на шој оп шти ни 
до би ти на по пу лар но сти и да 
ће ви ше мла дих љу ди би ти за
ин те ре со ва но да се ба ви овим 
спор том – ре кла је пр ва же на 
пе ћи нач ке оп шти не.  Д. С. 

Дрес на поклон
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МИ КИ ЦА ИЛИЋ, ПИ САЦ ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Без чи та ња не ма ни пи са ња

Љу бав пре ма пи са њу 
увек про ис ти че

из љу ба ви пре ма 
чи та њу. По но сим се 

про чи та ним, а не
на пи са ним књи га ма. 
По чео сам да пи шем 
још као сту дент и да 

об ја вљу јем сво је 
ра до ве у ра зним

књи жев ним
ча со пи си ма

К ад би ми не ко до ка зао да је 
Хри стос ван исти не, и ка да би 
исти на зби ља ис кљу чи ва ла 

Хри ста, пре бих се опре де лио да 
оста нем са Хри стом, не го ли са 
исти ном. Овом ре че ни цом До сто јев
ског, пи сац Ми ки ца Илић за по чи ње 
по гла вље јед не од сво јих нај зна чај
ни јих књи га. Реч је о књи зи „По вест о 
апо кри фу“, ко ја је про гла ше на за нај
бо љи ро ман на кон кур су Из да вач ке 
ку ће Ар те 2014. го ди не. 

Илић је сво је де тињ ство про вео у 
Бо су ту, а по чео је да пи ше још као 
сту дент. Сво је ра до ве пр во је об ја
вљи вао у књи жев ним ча со пи си ма, а 
2003. го ди не из ла зи ње го ва пр ва 
књи га „За пад но – ис точ ни ди ван“. 
Тре нут но ра ди на пи са њу сце на ри ја 
за филм, а опро бао се успе шно и као 
пи сац ра дио дра ма. 

М НО ВИ НЕ: Ка да Вам се ја ви ла 
љу бав и по тре ба за пи са њем?

МИ КИ ЦА ИЛИЋ: Љу бав пре ма 
пи са њу увек про ис ти че из љу ба ви 
пре ма чи та њу. По но сим се про чи та
ним, а не на пи са ним књи га ма. По чео 
сам да пи шем још као сту дент и да 
об ја вљу јем сво је ра до ве у ра зним 
књи жев ним ча со пи си ма. 

Да ли сте има ли не ке књи жев не 
уз о ре на по чет ку Ва шег ства ра ња и 
ко ји пи сци су на Вас оста ви ли нај-
ве ћи ути сак?

Фа сци ни рао ме је Киш, Бор хес, 
Че хов, До сто јев ски, Ан дрић и Цр њан
ски. По сто ји чи тав низ књи га ко је су 
ме фор ми ра ле као бу ду ћег књи жев
ни ка и тај траг се увек осе ћа, с тим  
што је нео п ход но из гра ди ти не ки свој 
стил на тим те ме љи ма про чи та ног. 
По сто ји мно го пи са ца ко ји су ути ца ли 
на мој књи жев ни укус. 

Ко ли ко књи га сте до са да об ја ви-
ли и ко јег су књи жев ног жан ра? 

Ми ки ца Илић 

Ми слим да чо век
тре ба да пи ше до кле 
год има шта да ка же. 

Ја не мам ни шта
про тив три ви јал не 

књи жев но сти, та
књи жев ност тре ба 

де фи ни тив но да 
по сто ји. Као што би 

ре као Да ни ло Киш „да 
би се на пи са ла

ло ша књи га тре ба 
под јед на ко тру да и 

вре ме на као и да се 
на пи ше до бра књи га“

M NOVINE :
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Пр ву књи гу сам об ја вио 2003. го ди
не, та ко што сам по слао ру ко пис на 
кон курс сту дент ског Кул тур ног цен
тра Кра гу јев ца. Реч је о еди ци ји 
„Пр ве нац“, а на зив књи ге је „За пад но 
– ис точ ни ди ван“. Дру га књи га је 
мо но гра фи ја мог се ла у ко јем сам 
про вео де тињ ство под на зи вом „Се ло 
Бо сут у Сре му“. За тим об ја вљу јем 
књи гу крат ких при ча „Ла ви ринт без 
из ла за“, а он да сле ди ро ман „По вест 
о апо кри фу“. По след ња об ја вље на 
књи га је ро ман „Освит да на осмог“ 
2015. го ди не. По след њих не ко ли ко 
го ди на сам по чео да се ба вим драм
ском књи жев но шћу, а тре нут но 
пи шем је дан сце на рио за филм. 
Ин те ре сан тан ми је ра дио као ме диј 
и имам на пи са но не ко ли ко ра дио 
дра ма, а до сад су ми про ду ци ра не 
две: „Под ви жни ци пир га Све тог Са ве“ 
у про дук ци ји Ра дио Бе о гра да и „Ђор
ђе Ћур чи ја“, ко ју је про ду ци рао Ра дио 
Но ви Сад.

До бит ник сте мно гих на гра да и 
књи жев них при зна ња. Мо же те ли 
да из дво ји те не ку ко ја је Ва ма нај-
зна чај ни ја?

Осво јио сам два де се так на гра да, 
не ке ма ње, не ке ви ше зна чај не. 
Из ме ђу оста лих и на гра ду „Ла за 
Ла за ре вић“ за нај бо љу нео бја вље ну 
срп ску при по вет ку, и на гра ду „Срп ско 
пе ро“ у Ја го ди ни за уче шће у фи на лу 
Свет ског фе сти ва ла мла дих пи са ца. 

У ро ма ну „По вест о апо кри фу“ 
опи сан је пе ри од ра ног хри шћан-
ства. Чи ме сте би ли фа сци ни ра ни, 
шта Вас је на ве ло да књи гу по све-
ти те упра во тој епо хи?

Рад ња ро ма на „По вест о апо кри
фу“ је вре ме ра ног хри шћан ства. 
Ми слим да ми је то нај у спе ли ја књи га 
до са да. У том ро ма ну сам по ку шао 
да до ча рам ка ко су из гле да ле пр ве 
де це ни је хри шћан ства у Грч кој, Ри му, 
Је ру са ли му, Ин ди ји. Ин те ре со ва ло 
ме је ка ко су ти апо сто ли, ко ји су 
би ли не у ки љу ди, ри ба ри, на ко је се 
из ли ла бо жан ска све тлост, про по ве
да ли Све то пи смо, ка ко су њи хо ва 
не моћ на пле ћа под не ла тај те рет. 
Ин те ре со ва ле су ме њи хо ве ма ле 
људ ске сла бо сти, сум ње, че жње, 
не до у ми це. 

Пи ше те, ба ви те се по ли ти ком, 
за по сле ни сте. Шта Вас мо ти ви ше 
да пи ше те и он да кад ни сте рас по-
ло же ни за то, да ли по сто ји не ко 
од ре ђе но вре ме кад ства ра те?

Не мам од ре ђе но вре ме кад пи шем, 
не кад пи шем оп се сив но да ни ма, а 
не кад не пи шем ни шта ме се ци ма. 
Кад по сто ји ин спи ра ци ја то иде ла га
но, али по сле до ла зи тај му ко трп ни 
део по сла ка да ис пра вљам ру ко пис и 
до те ру јем га. 

По сто ји ли не ка ква ве за из ме ђу 
књи жев но сти и по ли ти ке?

Не ве ру јем, не знам. Ми слим да је 
не ма.

Два пу та су Ва ши ро ма ни би ли у 
из бо ру за НИН-ову на гра ду. Шта би 
за Вас зна чи ла та пре сти жна на гра-
да?

У пи та њу су ро ма ни „По вест о апо
кри фу“ и „Освит да на осмог“. Чи ње
ни ца је да је то зна чај на на гра да за 
све пи сце, ме ђу тим мно го до брих 
књи га ни је на гра ђе но. У на шој сре ди
ни то је ве о ма зна чај на на гра да, али 
по след њих 10 го ди на све књи ге ко је 
су до би ле НИНову на гра ду су по то
ну ле. 

Ка ква је до са да шња ре ак ци ја 
Ва ших чи та ла ца?

Обра ћам се у свим књи га ма јед ном 
ква ли фи ко ва ном чи та о цу. То је мо жда 
ма на, а мо жда и вр ли на. За чи та ње 
тих књи га, по себ но ако го во ри мо о 
ро ма ну „По вест о апо кри фу“, по треб
но је јед но пред зна ње ве за но за књи
жев ност, те о ло ги ју, фи ло зо фи ју, исто
ри ју. Не обра ћам се не ком про сеч ном 
чи та о цу, не го чи та о цу ко ја иза се бе 
има до ста про чи та них књи га. Ре ак ци
је тих чи та ла ца ко ји су про чи та ли 
мо је књи ге су по зи тив не. 

На ста ви ће те и да ље да пи ше те?
Ми слим да чо век тре ба да пи ше 

до кле год има шта да ка же. Ја не мам 
ни шта про тив три ви јал не књи жев но
сти, та књи жев ност тре ба де фи ни
тив но да по сто ји. Као што би ре као 
Да ни ло Киш „да би се на пи са ла ло ша 
књи га тре ба под јед на ко тру да и вре
ме на као и да се на пи ше до бра књи
га“. На про сто тре ба то раз лу чи ти и 
одво ји ти ле пу од ко мер ци јал не књи
жев но сти. Бо ље је чи та ти и то не го 
гле да ти те ле ви зор, а мо жда и ни је. 

Ко је Вам тре нут но књи ге сто је на 
рад ном сто лу, на до хват ру ке?

Тре нут но чи там књи ге Људ ми ле 
Улиц ке, чи тао сам по но во Шек спи ра, 
Ан дри ће ве при по вет ке...

Сма тра те ли да без чи та ња не ма 
пи са ња?

Да, сва ка ко. Љу ди ко ји по ку ша ва ју 
да пи шу, а да не чи та ју је ка та стро фа 
за књи жев ност, а и за њих са ме. 

Да ли ми сли те да љу ди да нас 
до вољ но па жње по све ћу ју књи га-
ма?

Не, љу ди ни су ни кад до вољ но 
чи та ли, и ни кад не ће. И ра ни је кад 
ни је би ло те ле ви зи је и ин тер не та 
љу ди ни су чи та ли. Ни кад чи та лач ка 
пу бли ка ни је би ла пре о вла ђу ју ћа. 
Љу ди не чи та ју до вољ но, али опет 
охра бру је чи ње ни ца кад у би бли о те
ци тра жи те не ку до бру књи гу, па не 
мо же те да до ђе те на ред, то ипак 
не што зна чи. 

Раз го ва ра ла Са ња Ста не тић

ДАН БУ БРЕ ГА ОБЕ ЛЕ ЖЕН
У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Спре чи ти бо лест 
на вре ме

Свет ски дан бу бре га обе ле жен је 
про шлог че тврт ка, 10. мар та у ми тро
вач ком по зо ри шту. Ор га ни за то ри ове 
ак ци је би ли су Удру же ње бу бре жних 
ин ва ли да, Дом здра вља Срем ска Ми
тро ви ца, За вод за јав но здра вље 
Срем ска Ми тро ви ца и Град ска упра ва 
за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту 
жи вот не сре ди не. 

Сло ган ово го ди шњег Свет ског да
на бу бре га „Бо ле сти бу бре га код де це 
– спре чи мо на вре ме” има за циљ да 
ши ра јав ност по ста не све сна чи ње ни це 
да бо ле сти бу бре га ути чу на ми ли о не 
љу ди ши ром све та. По ред пре да ва ња 
у ми тро вач ком по зо ри шту, 11. мар та је 
у Основ ној шко ли „Три ва Ви та со вић Ле
бар ник“ у Ла ћар ку је одр жа на еду ка ци ја 
за уче ни ке сед мих раз ре да, ка ко би се 
ука за ло на зна чај очу ва ња здра вља бу
бре га од нај ра ни јег уз ра ста.  

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Из ло жба
деч јих ра до ва

У Му зе ју Сре ма у Срем ској Ми тро ви
ци у уто рак, 8. мар та отво ре на је из ло
жба деч јих ра до ва на ста лих на ра ди о ни
ци Кист Са ве Шу ма но ви ћа. Из ло же но је 
30 ра до ва, од ко јих су че ти ри на гра ђе на 
и три по хва ље на ра да. 

Из ло жба је отво ре на пред ста вом 
Драм ске сек ци је Основ не шко ле „Јо ван 
Јо ва но вић Змај“ и сви за ин те ре со ва ни 
мо ћи ће да је по се те до 18. мар та.

Ра ди о ни це су се одр жа ва ле у Му зе
ју Сре ма од 8. до 10. фе бру а ра, а има
ле су за циљ про мо ви са ње кул тур них 
вред но сти и умет но сти. У кре а тив ним 
ли ков ним ра ди о ни ца ма уче ство ва ло је 
око 50 уче ни ка основ них шко ла „Сло бо
дан Ба јић Па ја“, „Јо ван Јо ва но вић Змај“, 
„Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ и „Јо ван 
По по вић“. 

 С. С.

ПРИХВАТНИ ЦЕНТАР
У АДА ШЕВ ЦИ МА

Посета делегације 
Скупштине НАТО

Ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо
рач ка и со ци јал на пи та ња и пред сед ник 
Рад не гру пе за ре ша ва ње про бле ма 
ме шо ви тих ми гра ци о них то ко ва Алек
сан дар Ву лин из ја вио је да на ша зе мља 
мо же да се по хва ли стан дар ди ма ко је 
је по сти гла и на чи ном на ко ји се бо ри 
са по сле ди ца ма ми грант ске кри зе. Он 
је у Ада шев ци ма про шлог че тврт ка, 10. 
мар та до че као де ле га ци ју Пар ла мен
тар не скуп шти не НА ТО, ко ја је об и шла 
При вре ме ни при хват ни цен тар за ми
гран те и том при ли ком се упо зна ла са 
усло ви ма, про це ду ра ма и бро јем ми гра
на та, ко јих у овом цен тру тре нут но има 
344.
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ОВАН: Не ма те 
до вољ но стр пље ња 
за до дат не оба ве зе, 
али по сто је си ту а ци је 

ко је зах те ва ју кре а тив но раз ми
шља ње или фа зу ин ку ба ци је. 
Ва жно је да на што бо љи на чин 
ускла ди те сво је же ље и мо гућ но
сти. Не ко ко је из не на да ушао у 
ваш жи вот у ва ма по бу ђу је емо
тив но ин те ре со ва ње и до бро рас
по ло же ње. 
 

БИК: Ком пли ко ва на 
си ту а ци ја у ко јој се 
на ла зи те про из и ла зи 
из за јед нич ког по ку

ша ја, да се на пра ви пра вил на 
де о ба по слов них и фи нан сиј ских 
ин те ре са. Не ма по тре бе да по на
вља те при чу, ко ја иза зи ва но во 
не ра зу ме ва ње или оштро не го до
ва ње у кру гу са рад ни ка. Раз ми
сли те на ко ји на чин тре ба да шар
ми ра те и да одо бро во љи те парт
не ра. 

БЛИ ЗАН ЦИ: По ку ша
ва те да им пре си о ни
ра те око ли ну сво јим 
п р е  п о  з н а  т љ и  в и м 

шар мом и раз ли чи тим спо соб но
сти ма. Ипак, све што чи ни те под
се ћа на кла сич но пре у ве ли ча ва
ње. Не успе ва те да од ре ди те сво
је ме сто или уло гу у по слов ним 
пре го во ри ма. Не ма раз ло га да 
кри ти ку је те бли ску осо бу, бо ље је 
да озбиљ ни је ана ли зи ра те сво је 
по на ша ње као и про пи се ко је сте 
учи ни ли. 

РАК: Из не на да уме те 
да за бли ста те у 
су сре ту са са рад ни
ци ма и да по ну ди те 

не ко нео бич но до бро ре ше ње. 
Има те до бре иде је и ста ло вам је 
да оства ри те за јед нич ке ин те ре
се. Спо соб ност до брог при ла го
ђа ва ња на раз ли чи те усло ве, је 
ну жна за по слов ни успех. Го ди 
вам не чи ја па жња, та ко да упи ја
те сва ку реч ко ју из го ва ра бли ска 
осо ба. 

ЛАВ: Са мо сте тре
нут но емо тив но осе
тљи ви. Бу ди те ра зум
ни, тре нут ни не у спех 

тре ба да вас мо ти ви ше на до дат
ну упор ност или на же љу за пре
ва зи ла же њем лич них сла бо сти. 
Не чи ја по ру ка мо же да се ту ма чи 
на раз ли чи те на чи не, а за вас је 
исти ни то пре све га оно што вам је 
дра го да чу је те. Ва жно је да што 
бо ље ускла ди те сво је ми сли и 
осе ћа ња. 

ДЕ ВИ ЦА: Же ли те да 
про ме ни те по слов не 
окол но сти и не обра
ћа те па жњу на осо бу 

ко ја вас за ма ра кри ти зер ском 
при чом. Не мо же те сви ма да уго
ди те, али све што чи ни те са по зи
тив ном тен ден ци јом оста вља 
до бар ути сак на ва ше са рад ни ке. 
Осло бо ди те се од не ких емо тив
них коч ни ца у скла ду са лич ним 
по тре ба ма, по ка жи те до бру во љу 
и упри ли чи те не ку оми ље ну за ба
ву у дво је. 

ВА ГА: Уко ли ко вас 
при вла че иза зов не 
си ту а ци је, по треб но је 
да при хва ти те од ре

ђе ни сте пен ри зи ка у по слов ним 
пре го во ри ма. По не кад блиц про
ве ра мо же да за ва ра, обра ти те 
па жњу на раз ли чи те ко мен та ре и 
на вре ме за тра жи те не чи ји са вет. 
Су срет са јед ном осо бом за вас 
пред ста вља емо тив ни вр ху нац, 
али на жа лост тај вр ху нац бр же 
иш че за ва не го што би сте то 
же ле ли. 

ШКОР ПИ ЈА: Не успе
ва те да пред ви ди те 
не чи ји од го вор на 
за да ту те му или да 

ус по ста ви те до бар од нос са 
са рад ни ци ма. Не ма раз ло га да 
се по на ша те пре ви ше раз ме тљи
во, већ за тра жи те не чи ју мо рал ну 
или ма те ри јал ну по др шку. Парт
нер ве што иг но ри ше ва ше иде је, 
по ку ша ва те да схва ти те зна че ње 
скри ве них мо ти ва. 

СТРЕ ЛАЦ: Из бе га вај
те пре те ра но екс по
ни ра ње у дру штву 
са рад ни ка. Не ма 

по тре бе да при ча те о ства ри ма 
ко је иза зи ва ју не га тив ну ре ак ци
ју, бо ље је да при хва ти те ком
про ми сну ва ри јан ту. Уоста лом, 
увек по сто ји фак тор про ме не и 
из не на ђе ња. Парт нер се искре
но тру ди, али не раз у ме нај бо ље 
све ва ше иде је. Из бе га вај те 
си ту а ци је ко је вас до дат но за ма
ра ју. 

ЈА РАЦ: Тре нут но 
љу бав и лич но за до
вољ ство не иду у 
за јед нич кој ком би на

ци ји. По треб но је да се опре де ли
те за прак тич на ре ше ња. Ис ку
ство вас опо ми ње, да не тре ба 
ве ро ва ти осо би о ко јој ва ши 
са рад ни ци го во ре ви ше у не га
тив ном кон тек сту. При хва ти ли 
сте па сив ну уло гу у од но су пре ма 
во ље ној осо би, уско ро ће те за жа
ли ти због сво јих ло ших про це на. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Не ма 
раз ло га да се по ве де
те за ла жним ути сци
ма или да вас не ко 

за ва ра ва ве ли ким обе ћа њи ма. 
Про ве ра вај те но ве ин фор ма ци је 
о по слов ним при ли ка ма и по тру
ди те се да за шти ти те сво је ин те
ре се. Уко ли ко вас ири ти ра не чи је 
при су ство, са чу вај те при себ ност. 
Кон тро ли ши те им пул сив ну стра
ну сво је при ро де. 

РИ БЕ: Уко ли ко се 
на ла зи те у не кој осе
тљи вој фа зи, пре пу
сти те сво јим са рад ни

ци ма да оба ве те жи или ком пли
ко ва ни ји део по сла. Мо ра те има
ти до бру про це ну, ко мо же да вас 
за ме ни у од лу чу ју ћем тре нут ку и 
у ва жним пре го во ри ма. У љу бав
ном жи во ту, не мој те до зво ли ти 
свом парт не ру хи ро ви то по на ша
ње. Све има сво ју здра ву ме ру и 
гра ни цу. 

VREMEPLOV
16. март

1521. Пор ту гал ски мо ре пло вац 
Фер нао де Ма ге лан сти гао на 
Фи ли пи не, где је кра јем апри ла 
по ги нуо у су ко бу с до мо ро ци
ма. По сле три го ди не пло вид
бе око све та, у Шпа ни ју се 
1522. од пет бро до ва ње го ве 
екс пе ди ци је вра ти ла са мо 
„Вик то ри ја“ са 18 чла но ва 
по са де. Тим пу то ва њем пр ви 
пут је опло вље на Зе мља. 

17. март
1938. Ро ђен ру ски ба лет ски 
играч Ру долф Ну ре јев, јед на 
од нај ве ћих зве зда свет ске 
ба лет ске сце не XX ве ка. На 
За пад еми гри рао по сле го сто
ва ња у Па ри зу у ју ну 1961. 
Упам ћен по глав ним уло га ма у 
мно гим ба ле ти ма.
1963. У еруп ци ји вул ка на Агунг 
на ин до не жан ском остр ву 
Ба ли жи вот из гу би ло нај ма ње 
11.000 љу ди.

18. март
1871. Рад ни ци Па ри за по че ли 
пр ву про ле тер ску ре во лу ци ју, 
по зна ту као Па ри ска ко му на, 
чи ји је не по сре дан по вод био 
Фран цу ско  пру ски рат. По бу на 
угу ше на кра јем ма ја.

19. март
1945. Ве ли ка Бри та ни ја при
зна ла Вла ду Де мо крат ске 
Фе де ра тив не Ју го сла ви је, на 
че лу с Јо си пом Бро зом Ти том. 
По сле Ве ли ке Бри та ни је, ДФЈ 
при зна ле и САД, 18. мар та, и 
СССР, 29. мар та. 

20. март
1997. Бе о град ски сту ден ти 
про сла ви ли су по бед нич ком 
шет њом цен тром гра да ис пу
ње ње њи хо вог по след њег зах
те ва  остав ке рек то ра и сту
ден та про рек то ра. То је био и 
по след њи дан сту дент ског про
те ста ко ји је по чео 20. но вем
бра 1996. због фал си фи ко ва
ња ре зул та та ло кал них из бо ра 
у Ср би ји. Сту ден ти су по сти гли 
свет ски ре корд са 119 да на 
сва ко днев них про те ста и са оп
шти ли да су спрем ни да по но
во иза ђу на ули це ако бу ду 
угро же не де мо крат ске ин сти
ту ци је, Устав, за ко ни и во ља 
на ро да.

21. март
1685. Ро ђен је Јо хан Се ба сти
јан Бах, на чи јем де лу се те ме
љи не мач ка му зич ка тра ди ци
ја.
1913. Ро ђен је ју го сло вен ски 
књи жев ник Иван Го ран Ко ва
чић, аутор по е ме „Ја ма“ (1943), 
по тре сног де ла о зло чи ни ма у 
Дру гом свет ском ра ту у ко ји ма 
је и сам стра дао. 

22. март
1876. Ро ђен срп ски пи сац 
Бо ри сав Стан ко вић, је дан од 
за чет ни ка мо дер не срп ске про
зе. При ка зу ју ћи жи вот род ног 
Вра ња с кра ја XIX ве ка, дао и 
пси хо ло шку ана ли зу лич но сти, 
уно се ћи пр ви пут у срп ску ли те
ра ту ру еро ти ку и сен зу ал ност.

HOROSKOP

Сре да, 16. (3) март
Све ти му че ни ци Ев тро пи је, 
Кле о ник и Ва си лиск

Че твр так, 17. (4) март
Пре по доб ни Ге ра сим Јор дан ски

Пе так, 18. (5) март
Све ти му че ник Ко нон; Пре по
доб ни Мар ко Под ви жник 

Су бо та, 19. (6) март
Св. 42 муч. Амо реј ска; Св. Те о
дор Ко мо гов ски – Те о до ро ва 
су бо та

Не де ља, 20. (7) март
Све тих се дам све ште ни ка Хер
сон ских

По не де љак, 21. (8) март
Све ти Те о фи лакт Ис по вед ник

Уто рак, 22. (9) март
Св. 40 муч. Се ва стиј ских – Мла
ден ци; Св. 42 муч. Мо ми шић ка

Crkveni
kalendar

• Ве ге та ри ја нац? То је 
ста ра ин ди јан ска реч за 
„Лош ло вац“!
• Од су тра окре ћем нов 
лист! Све глу по сти не 
мо гу да ста ну на јед ну 
стра ну. 
• Сла ва уда ра у гла ву; 
зна где је от пор нај ма њи. 

Чо ко лад на 
пи ца 

Са стој ци:  300 г оштрог бе лог 
бра шна, ка ши чи ца ква сца, 1 и по 
ка ши чи ца со ли, ка ши чи ца ци ме та, 
175 мл мла ке во де, ка ши чи ца 
ма сли но вог уља. 

По треб но за чо ко лад ни на дев: 
300 мл пу дин га од ва ни ле, 60 г 
млеч не чо ко ла де, 60 г цр не чо ко
ла де, 100 г пло чи ца (мр ви ца) од 
бе ле и цр не чо ко ла де, ше ћер у 
пра ху за по си па ње.

При пре ма: Уме си ти те сто од 
на ве де них са сто ја ка и оста ви ти 
сат вре ме на да од сто ји. На кон 
то га, по де ли ти га на че ти ри де ла и 
сва ки део раз ву ћи да под ло га за 
пи цу бу де што та ња.  Пре ма за ти 
те сто пу дин гом у тан ком сло ју и 
по су ти га из ло мље ном чо ко ла дом. 
Пе ћи 15 ми ну та на 250 сте пе ни.
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