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Пре некако видим: блицерке из оног таблоида су 
објавиле, позивајући се на добро обавештене изворе, да 
како ће се митровачки градоначелник Бранислав 

Недимовић кандидовати за градоначелника Сремске 
Митровице на предстојећим изборима. Не би то било ништа 
нарочито ни за неке озбиљније новине, новинари морају 
нешто да пишу, треба испунити редакцијску норму, а морам и 
ја љеба јест што би већ рекао извесни јунак наших дана. 
Дакле не би то ништа било необично, да извесне блицерке 
већ који дан раније нису најавиле да ће Бранислав Недимовић 
бити кандидат за покрајинског премијера. Знајући 
градоначелника Недимовића, не верујем да би се човек, па 
макар и за љубав новинарских нарикача, упустио у такву 
авантуру да типује истовремено и за једну и за другу функцију. 
Мада не сумњам да би добро обављао и једну и другу. 

Лично мислим да је Недимовић још млад за живот на 
политичким ловорикама, а тек је далеко од политичке пензије. 
Странка којој припада управо сада води своју најтежу битку - 
за Војводину. Ако је неком уопште стало до мог мишљења, 
мислим да би за Вучића био велики луксуз да озбиљно не 
рачуна на људе попут Недимовића. Прво из разлога што нема 
баш квалитетних кадрова на бацање. А Недимовић добро 
познаје односе у Војводини и зна шта га чека, ако се лати 
посла војвођанског премијера. Мада лично мислим да би био 
кориснији као министар у Вучићевој влади. Из неких старих 
разлога, што би рекао Бајага, ако разумете шта хоћу да 
кажем. Био би ту кориснији и Вучићу и себи.

У сваком случају, Недимовић може да остане да води 
Сремску Митровицу, ту је он неприкосновени шеф, али ако га 
Вучић позове у прве редове, биће то понуда која се не може 
одбити. Зато бих се, хоћемо ли озбиљно да се играмо 
новинарског посла, пре запитао, кога Недимовић планира да 
остави да буде на челу Сремске Митровице, ако га задеси 
срећа да се лати неког попечитељског посла. То мора бити 
неко од његовог великог поверења. Мада, може се рећи да је 
Недимовић већ добрано очистио простор око себе и од 
утицаја људи блиских његовом бившем политичком ментору, 

Ненаду Лемајићу, иначе функционеру Пајтићеве странке. 
Чијих се „услуга“, како тврди, одрекао. У то ћемо се, верујем 
уверити, али не треба очекивати да ће се дотични Лемајић 
лако предати и одустати од деобе плена, након избора. 

Због тога је Недимовићу јако важно ко ће бити чувар 
његових политичких интереса, ако буде морао да се лаћа 
места за „округлим столом“ Вучићевих најближих сарадника. 
Далеко од тога да Недимовић нема људи којима верује, али и 
Сремска Митровица има доста полуга које се морају држати 
под контролом. Не значи то да сад организујем клађење, али 
вероватно не случајно се већ неко време у кулоарима 
помиње име Владимира Петковића, блиског Недимовићевог 
сарадника, који се тренутно налази на радном месту 
начелника Градске управе за урбанизам, комуналне и 
инспекцијске послове. 

Наравно, ово је све у фази слободног нагађања једног 
новинара, што опет зависи од тога шта ће бити кад и ако 
буде. Разлога за нагађање има више. Између осталог, зашто 
је баш Владимир Петковић ишао недавно у Кан на доделу 
признања часописа ФДИ? (Пишемо о томе на унутрашњој 
страни.) 

Нашао би Недимовић времена да оде у Кан, да му је баш 
запело, без обзира што је кампања почела, али што би 
и он сам рекао, ништа није случајно. Кад смо већ код 

Кана, сећам се ономад пре много година кад Кустурица није 
ишао у Кан да прими једну другу награду. Било је јасно да је 
рођена редитељска звезда, сада већ помало исполитизована 
додуше, али звезда је ипак звезда.

Има у том одласку у Кан неке симболике, можда чак и неке 
паралеле са Кустурицом? Без обзира, у старту се ограђујем 
од било чега званичног, својим изричитим признањем да је у 
питању моја лична страст за нагађањем.

Ко ће Недимовића, ако буде морао на нову дужност, 
мењати на месту градоначелника и да ли ће се моја прогноза 
поклопити са догађајима који следе, видећемо врло брзо. 
Остало је само страст за клађењем, нас који иначе не идемо 
у кладионице.  

ИЗВЕСТАН ПОГЛЕД

Канска награда
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ПА ТО ЛО ГИ ЈА МИ ТРО ВАЧ КЕ БОЛ НИ ЦЕ

СРА МО ТА!!!
Ми тро вач ка бол ни ца
оста је без па то ло га?

Пре ма не зва нич ним, али про ве ре-
ним и ве о ма по у зда ним ин фор-
ма ци ја ма, Оп шта бол ни ца у 

Срем ској Ми тро ви ци оста је без је ди-
ног па то ло га спе ци ја ли сте, др Дра га на 
Шо ји ћа. Он је ре шио да под не се остав-
ку, на кон ви ше го ди шњег не ра зу ме ва-
ња ру ко вод ства Бол ни це у ве зи са 
по сло ви ма ко је тре ба да оба вља 
ле кар спе ци ја ли ста па то лог и ни за 
без у спе шних по ку ша ја да усме ри 
па жњу од го вор них на ово пи та ње.

Од ла ском је ди ног па то ло га из срем-
ско ми тро вач ке Бол ни це, број ни те шки 
па ци јен ти, ко ји че ка ју опе ра ци ју, оста ју 
без ме ди цин ске за шти те. Без па то ло га 
не ма ко да за вр ши ди јаг но сти ку за 
опе ра тив не на ла зе. Пре ци зни је, па ци-
јент се на ла зи у си ту а ци ји да не мо же 
да се опе ри ше, ни ти мо же да му се 
од ре ди по сто пе ра тив на те ра пи ја.

Ту је по себ но осе тљи во ста ње код 
опе ра ци је дој ке и јај ни ка, јер због 
не по сто ја ња па то ло га, не мо гу ће је да 

па ци јен ти ко ри сте бол нич ке услу ге. 
Док се на ла зи ура де на дру гим ме сти-
ма, гу би се вре ме у бес крај ним че ка-
њи ма на опе ра ци ју, али у ми тро вач кој 
Оп штој бол ни ци као да за то ни ког ни је 
бри га.

Нео бја шњи во да ми тро вач ка Бол ни-
ца ко ја за по шља ва хи ља ду љу ди (у 
до број ме ри не ме ди цин ског осо бља 
при мље ног по стра нач кој ли ни ји) од 
ове го ди не не ће има ти ни јед ног је ди-
ног ле ка ра спе ци ја ли сту па то ло га.

Оп шта бол ни ца у Срем ској Ми тро-
ви ци по кри ва те ри то ри ју це лог Сре ма, 
са пре ко 300.000 ста нов ни ка. По стан-
дар ди ма ко је је про пи са ла др жа ва 
Ср би ја, ми тро вач ка Бол ни ца мо ра ла 
би да има из ме ђу три и четири спе ци-
ја ли ста па то ло га. О то ме ме ђу тим 
ни ко не во ди ра чу на. Ка да је пре че ти-
ри го ди не Бол ни цу на пу стио па то лог 
спе ци ја ли ста др Дра го слав Ћук, ова 
здрав стве на уста но ва ни је аде кват но 
ре а го ва ла, оста вља ју ћи да по сао оба-

Из гле да да је
ди рек то ру

Кен дри ши ћу
ва жни је да се ба ви 

Де мо крат ском
стран ком и из бо ри ма 

не го да во ди бри гу
о ле че њу па ци је на та, 
јер од ла ском је ди ног 

па то ло га из Оп ште 
бол ни це од ло жи ће се 
мно ге опе ра ци је, а он 
ни шта ни је пред у зео 

да то спре чи, ка же 
ле кар ко ји не же ли да 

му се по ме не име,
пла ше ћи се

не у год но сти ко је мо же 
до жи ве ти од стра не 

ДС пар ти ја ша 

МИТРОВАЧКА БОЛНИЦА: Партијско запошљавање важније од пацијената



523. MART 2016.  M NOVINE

вља је дан је ди ни ле кар ове спе ци ја ли-
стич ке стру ке. Са да Бол ни цу, по 
на шим са зна њи ма, на пу шта и по след-
њи па то лог спе ци ја ли ста др Дра ган 
Шо јић. Док тор Шо јић, ка ко са зна је мо, 
ових да на ко ри сти го ди шњи од мор 
ко ји го ди на ма ни је био у си ту а ци ји да 
ко ри сти, али ње го ве ко ле ге су нам 
по твр ди ле на ша са зна ња.

Још кад је др Ћук на пу стио Бол ни цу, 
био је то аларм и мо ра ло се од мах 
ре а го ва ти. Че ти ри го ди не тра је спе ци-
ја ли за ци ја за па то ло га и то је не што 
што се мо ра пла ни ра ти. Да не го во рим 
да је да нас пет пу та ви ше по сла за 
па то ло га не го пре две де це ни је. Па то 
је по сао ди рек то ра Бол ни це, а не са мо 
стран ча ре ње и пар тиј ско ка дро ва ње. 
Али, из гле да да је ди рек то ру Кен дри-
ши ћу ва жни је да се ба ви Де мо крат-
ском стран ком и из бо ри ма не го да 
во ди бри гу о ле че њу па ци је на та, јер 
од ла ском је ди ног па то ло га из Оп ште 
бол ни це од ло жи ће се мно ге опе ра ци-
је, а он ни шта ни је пред у зео да то 
спре чи, ка же ле кар ко ји не же ли да му 
се по ме не име, пла ше ћи се не у год но-
сти ко је мо же до жи ве ти од стра не ДС 
пар ти ја ша. 

Наш са го вор ник ка же да је др Шо јић 
ви ше пу та упо зо ра вао на свој не за ви-

дан по ло жај. Он го ди на ма ни је мо гао 
ни на го ди шњи од мор да оде, тру де ћи 
се да свој по сао оба ви на вре ме. За 
да но ноћ ни рад, са свим при ма њи ма, 
имао је ма њи пла ту од спе ци ја ли зан та 
по чет ни ка. Као струч њак од ис ку ства 
имао је пре ви ше по ну да за ви ше стру-
ко ве ћа при ма ња и јед но став но мо рао 
је да се од лу чи. Од лу чио је, на рав но, 
да оде из Бол ни це у ко јој су ва жни ји 
стра нач ки ин те ре си од па ци је на та. 
Што је нај јад ни је – ни ко га ни је ни 
за др жа вао да оста не. А не по ста је се 
па то лог пре ко но ћи.

Пре ма са зна њи ма пи сца ових ре до-
ва, др Дра ган Шо јић је прет ход ној 
го ди ни имао 6.800 слу ча је ва, од но сно 
исто то ли ко па ци је на та ко јим се ба вио 
у сво јој стру ци. Ни је те шко про су ди ти 
ко нај ви ше стра да због ства ри ко је се 
до га ђа ју у ми тро вач кој Бол ни ци. Па ци-
јен ти на рав но. До њих као да ни ко ме 
од од го вор них ни је ста ло.

Вла ди мир Ћо сић

ЗДРАВСТВО

До пре не ко ли ко го ди на, док су 
Бол ни ца и Дом здра вља по сло ва ли 
за јед но, у окви ру Здрав стве ног цен-
тра је би ло за по сле но два прав ни ка. 
Да нас са мо Бол ни ца, без До ма здра-
вља, има се дам прав ни ка, а кад тре-
ба да се иде на суд, он да Бол ни цу 
за сту па при ват ни адво кат ко ји се 
до дат но пла ћа. Ето ка кви су то 
„струч ња ци“, све сам пар тиј ски ка дар. 
Да не го во ри мо о ма си дру гих, ма ње 
ви ше по лу пи сме них и не струч них 
пар тиј ских ка дро ва. По след њих го ди-
на се у Бол ни ци нај ма ње за по шља-
ва ју ле ка ри и оста ло ме ди цин ско 
осо бље. За то и не ма мо струч ња ке, а 
па ци јен ти су срећ ни ако иза ђу жи ви 
из бол ни це. У мо мен ту ка да на шу 

бол ни цу на пу шта је ди ни па то лог, 
ни ко од ру ко во ди ла ца Бол ни це ни да 
по ку ша да га од вра ти од од ла ска. Ко 
би сад ми слио на па ци јен те, кад су 
из бо ри и тре ба чу ва ти сво ју зад њи цу. 
За што су по ло жи ли Хи по кра то ву 
за кле тву? Срам их би ло тих бе лих 
ман ти ла ко је но се! Ва жни ји су им 
из бо ри и гла со ви за стран ку не го 
ле ка ри и па ци јен ти! Не знам ко ће да 
бу де ди рек тор кад тај Кен дри шић јед-
ном оде, али ко год да до ђе по сле 
ње га на ћи ће те шко ста ње у Бол ни ци. 
А не би ме чу ди ло ни да тај пре ђе у 
на пред ња ке, са мо да за др жи при ви-
ле ги је. При ча ло се да хо ће да пре ђе, 
али ваљ да га на пред ња ци не ће, ка же 
наш са го вор ник.

У бол ни ци уме сто ле ка ра 
за по шља ва ју стра нач ке ка дро ве

Од ди рек то ра Оп ште бол ни це у 
Срем ској Ми тро ви ци др Ми ро сла ва 
Кен дри ши ћа по ку ша ли смо да до би-
је мо ко мен тар по во дом на во да да 
Бол ни ца оста је без је ди ног па то ло га. 
По оби ча ју, др Кен дри шић ни је од го-
ва рао на по зи ве, смс по ру ке и меј ло-
ве но ви на ра М НО ВИ НА. 

Та ко да се ди рек тор ни је удо сто јио 
да нам по твр ди или де ман ту је ову 
ин фор ма ци ју. 

Ди рек тор
Бол ни це ћути

Нео бја шњи во да
ми тро вач ка Бол ни ца
ко ја за по шља ва
хи ља ду љу ди (у до број 
ме ри не ме ди цин ског
осо бља при мље ног по 
стра нач кој ли ни ји)
од ове го ди не не ће
има ти ни јед ног
је ди ног ле ка ра
спе ци ја ли сту па то ло га

Да нас са мо Бол ни ца, без До ма здра вља, има 
се дам прав ни ка, а кад тре ба да се иде на суд, 
он да Бол ни цу за сту па при ват ни адво кат ко ји се 
до дат но пла ћа. Ето ка кви су то „струч ња ци“, 
све сам пар тиј ски ка дар

СТАРА ДОБРА ВРЕМЕНА: Некада је Болница имала два патолога

Др МИРОСЛАВ КЕНДРИШИЋ:
Да ли је странка најважнија?
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ПРИ ЧЕ ИЗ ЦЕН ТРА ЗА ДИ ЈА ЛИ ЗУ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Живот на апарату

ДР АНИ ЦА ЦВЕ ТИ ЧА НИН 

За ле че ње па ци је на та
ме сеч но 100.000 евра

Нај че шћи раз лог оште ће ња бу бре га је ду го го ди шњи ви сок крв ни при ти сак и не а
де кват но ле че ње. Бо лест не по зна је ста ро сну гра ни цу и ни је ве за на за усло ве 
жи во та. Прет ход не го ди не из на шег Цен тра је тран сплан ти ра но са мо јед но, каже 
др Аница Цветичанин  

Пре 33 го ди не отво рен је Цен тар 
за ди ја ли зу у окви ру ми тро вач ке 
Бол ни це. Од ње го вог осни ва ња 

па све до да нас у ње му ра ди др Ани ца 
Цве ти ча нин, ко ја је увек ту за сво је 
па ци јен те, што по твр ђу је и Но вем бар-
ска на гра да Гра да Срем ска Ми тро ви-
ца, ко ју је до би ла 2013. го ди не на ини-
ци ја ти ву сво јих па ци је на та. Са њи ма 
де ли и ле по и ру жно. 

- Бу бре жна бо лест, као и сва ка хро-
нич на бо лест, има сво је ста ди ју ме. 
Тер ми нал на фа за или пе ти сте пен 
обо ље ња на ста је ка да пот пу но ста ну 

бу бре зи и апа рат он да пре у зи ма функ-
ци ју бу бре га, пре чи шћа ва крв и од стра-
њу је штет не ма те ри је. Пре ко тог апа-
ра та, крв се чи сти и исто вре ме но вра-
ћа у ор га ни зам. Сва ког ми ну та 250 
ми ли ли та ра кр ви се чи сти пре ко апа-
ра ту ре. Јед на ди ја ли за тра је око че ти-
ри са та и у то ку тог вре ме на це ло куп на 
крв 18 пу та се пре чи сти. На ди ја ли зи 
тре нут но у на шем цен тру, има мо од 
145 до 150 бо ле сни ка. И у До му здра-
вља Ста ра Па зо ва по сто ји Цен тар за 
ди ја ли зу, а они има ју око три де се так 
па ци је на та – ка же др Цве ти ча нин.  

Ди ја ли за, по ред по све ће но сти ле ка-
ра, до бре те ра пи је и ле ко ва, зах те ва и 
до ста нов ча них сред ста ва. Пре ма 
ре чи ма др Цве ти ча нин чак 100.000 
евра ме сеч но се из два ја за по тро шни 
ма те ри јал, што чи ни че ти ри од сто при-
хо да од укуп них сред ста ва здрав стве-
ног фон да.

- У по след ње две до три го ди не је 
зна ча јан по раст бо ле сни ка од ше ћер-
не бо ле сти ко ји до ла зе на ди ја ли зу, чак 
30 од сто бу бре жних бо ле сни ка су ди ја-
бе ти ча ри. Ди ја ли за је ја ко ску па. На ма 
је за ле че ње на ших па ци је на та по треб-

Већ де ве ту го ди ну 
идем на ди ја ли зу,
са 36 го ди на сам

кре ну ла на те ра пи ју. 
Вре ме ном је све те же 

и те же. На ли сти
за тран сплан та ци ју 
сам се дам го ди на и 

ни су ме још ни јед ном 
зва ли. Искре но, ни не 

оче ку јем, ка же Мир ја на 
Ма рин ко вић из

Ве ли ких Ра ди на ца

У ЦЕНТРУ ЗА ДИЈАЛИЗУ ОКО 150 ПАЦИЈЕНАТА:
Др Ани ца Цве ти ча нин у оби ла ску па ци јен та 
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Свет ски дан бу бре га, 10. март 
обе ле жа ва се на ини ци ја ти ву 
Ме ђу на род ног дру штва за 

не фро ло ги ју и Ин тер на ци о нал ног 
удру же ња Фон да ци ја за бу брег у ви ше 
од 100 зе ма ља ши ром све та. Од 2006. 
го ди не у Ср би ји се овај да тум обе ле-
жа ва сва ког дру гог че тврт ка у мар ту 
ме се цу. 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. Свет ски 
дан бу бре га обе ле жен је и у Срем ској 
Ми тро ви ци, у ор га ни за ци ји Удру же ња 
бу бре жних ин ва ли да, Дома здра вља, 
За во да за јав но здра вље Срем ска 
Ми тро ви ца и Град ске упра ве за здрав-
стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не 
сре ди не. 

Вас кр си је Тр ку ља из Ши да има 64 
го ди не и сва ки дру ги дан од ла зи на 
ди ја ли зу у ми тро вач ку бол ни цу. Уско ро 
га оче ку је тран сплан та ци ја, ко ју он 
до че кује пун оп ти ми зма.   

- Се стра ће ми до ни ра ти бу брег, 
спре ми ли смо све па пи ре и за не ко ли-
ко да на иде мо на за јед нич ки пре глед. 
Оче ку јем са мо да ми у бол ни ци ка жу 
ка да ће из вр ши ти тран сплан та ци ју. 
Три и по го ди не идем на ди ја ли зу и 
углав ном се до бро осе ћам, а те ра пи је 
тра ју че ти ри са та. Ве ли ки про блем нам 
пред ста вља пре воз, јер сам ја из 
Ши да. Мо ра се по ра ни ти ују тру, те шко 
је зи ми, кад је ру жно вре ме, али и 
ле ти. Би ло би до бро ка да би у Ши ду 
ишли на те ра пи је, јер има до ста љу ди 
одав де ко ји пу ту ју сва ки дру ги дан у 
Срем ску Ми тро ви цу. Не зна онај ко не 
бо лу је од ове бо ле сти ка ко је би ти на 
ди ја ли зи. На пор но је, и са мо по се би је 

оба ве за. Не ко под но си бо ље ове те ра-
пи је, не ко ло ши је. На да мо се да ће 
би ти бо ље – са ве дри ном при ча овај 
чо век и ис ти че да здра вље не ма це ну. 

Пре ма ин фор ма ци ја ма ко је смо 
до би ли из шид ског До ма здра вља, из 
шид ске оп шти не се сва ког да на осим 
не де ље у здрав стве ни цен тар у Срем-
ску Ми тро ви цу на ди ја ли зу во зи 21 
бо ле сник. Нај ве ћи број обо ле лих је из 
Ши да њих шест, за тим из Ви шњи ће ва 
тро је, из Ада ше ва ца, Со та и Би кић 
До ла, Мо ро ви ћа дво је, а по је дан 
бо ле сник из Ба тро ва ца, Ба чи на ца, 
Ги бар ца, Ку ку је ва ца и Или на ца. 

Ка ко на во ди ди рек тор До ма здра-
вља у Ши ду др Кр сто Ку реш, тре нут но 
здрав стве на уста но ва у Ши ду по се ду-
је два во зи ла за пре воз па ци је на та 
ко ји на ре ла ци ји Шид - Срем ска 
Ми тро ви ца во зе бо ле сни ке два пу та 
днев но.

- Тре нут но смо у фа зи пре го ва ра ња 
за ку по ви ну но вог са ни тет ског во зи ла 
ко је би ко ри сти ли за пре воз тих па ци-
је на та. На да мо се до на ци ји од стра не 
ху ма ни тар них ор га ни за ци ја, јер во зи-

ло ко је са да ко ри сти мо је при лич но 
до тра ја ло. За са да не ма мо мо гућ но-
сти за из град њу цен тра за ди ја ли зу на 
под руч ју оп шти не Шид. У сва ком слу-
ча ју то би нам пу но зна чи ло, али је у 
овом мо мен ту нео ства ри во. На дам се 
да ће се у до глед но вре ме ство ри ти 
мо гућ но сти и за та ко не што, што би 
нам сва ка ко би ло од ве ли ке ко ри сти - 
ис та као је др Кр сто Ку реш.

Још јед на бу бре жна бо ле сни ца 
Мир ја на Ма рин ко вић из Ве ли ких 
Ра ди на ца на по ми ње да се уз 

ду го го ди шње те ра пи је ја вља ју и нус 
по ја ве. Ова по зи тив на и на сме ја на 
же на већ де вет го ди на иде на ди ја ли-
зу. 

- Већ де ве ту го ди ну идем на ди ја ли-
зу, са 36 го ди на сам кре ну ла на те ра-
пи ју. У по след ње вре ме имам про-
блем, јер ми је при ти сак ни зак, што 
до дат но оте жа ва ства ри. Па ци јен ти-
ма ко ји иду ду го на ди ја ли зу по ја ве се 
и нус по ја ве. Вре ме ном је све те же и 
те же. На ли сти за тран сплан та ци ју 

но 100.000 евра ме сеч но - ис та кла је 
др Цве ти ча нин и до да ла да је нај ве ћи 
про блем ове бо ле сти што је под му кла, 
од но сно, симп то ми за ње но пре по зна-
ва ње су сла бо ви дљи ви.

- Нај ве ћи про блем је што су у по чет-
ним ста ди ју ми ма оште ће ња бу бре га 
те го бе ско ро бе зна чај не. Ја ко их је 
те шко пре по зна ти, то су нај че шће 
умор, те го бе при мо кре њу. Основ но је 
да се ле чи до бро крв ни при ти сак. Нај-
че шћи раз лог оште ће ња бу бре га је 
ду го го ди шњи ви сок крв ни при ти сак и 
не а де кват но ле че ње. Бо лест не по зна-
је ста ро сну гра ни цу и ни је ве за на за 
усло ве жи во та. Пра ва те ра пи ја за вр-
шног ста ди ју ма обо ље ња је тран-
сплан та ци ја бу бре га. Прет ход не го ди-
не из на шег Цен тра за дијализу је 
тран сплан ти ра но са мо јед но. Наш 
Цен тар ко ји функ ци о ни ше 33 го ди не 
има са мо 45 тран сплан ти ра них бо ле-
сни ка – ис при ча ла је за М НО ВИ НЕ др 
Цве ти ча нин. 

Ка же да бу де и ту жних и ле пих ства-
ри, а све де ли са сво јим па ци јен ти ма. 
Они су јој као по ро ди ца. Ту се про сла-
вља ју пра зни ци, ро ђен да ни, али и 
де ле ту жни мо мен ти. На не ки на чин, 
жи ве јед ни са дру ги ма. 

ЧЕКАЈУ ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ: Вла ди мир Ср бља нин,
Мир ја на Ма рин ко вић и Вас кр си је Тр ку ља

Ен дем ска не фро па ти ја је оште ће-
ње бу бре га, а ка рак те ри стич на је за 
ста нов ни штво  у под руч ју ре ка ко је 
пла ве. Ка ко је об ја сни ла др Цве ти ча-
нин у Сре му су то Ви шњи ће во, Мо ро-
вић, Рав ње. Нај че шће обо ле ва ју 
бо ле сни ци ко ји жи ве без во до вод не 
мре же, снаб де ва ју се во дом из бу на-
ра и во де сто ку на ис па шу. Де ша ва ло 
се и да це ла по ро ди ца обо ли, па чак 
и це ла ули ца. Са да је то ре ђе.

- Пре три де се так го ди на ми смо 
има ли 10 од сто бо ле сни ка ен дем ске 
не фро па ти је. У Ви шњи ће ву, Мо ро ви-
ћу, у до ли ни ре ке Пек и код Ла за рев-
ца су не ки цен три где до ла зи до овог 
обо ље ња. Оно што би ми мо гли да 
ура ди мо је су че шће ла бо ра то риј ске 
кон тро ле, да се кон тро ли ше и ре гу ли-
ше крв ни при ти сак и да сва ког на ко га 
сум ња ле кар по ша ље не фро ло гу – 
об ја сни ла је др Цве ти ча нин. 

Ен дем ско оште ће ње бу бре га
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сам се дам го ди на и ни су ме још ни јед-
ном зва ли. Искре но, ни не оче ку јем. 
Ни сам мно го зна ла о бо ле сти бу бре-
га, ди ја ли зи, ис хра ни, ка ко по сту пи ти 
у не ким мо мен ти ма, а све сам то 
са вла да ла кроз раз го во ре, пре да ва-
ња и дру же ња ко ја ор га ни зу је Удру же-
ње бу бре жних ин ва ли да – ка же Мир-
ја на. 

Пред сед ник Удру же ња бу бре жних 
ин ва ли да Влад имир Ср бља нин из 
Ба тро ва ца бо ри се са бо ле шћу бу бре-
га већ 22 го ди не. 

- Ужа сно ми је би ло у по чет ку, о све-
му сам раз ми шљао, а ка сни је сам се 
адап ти рао и  по ку ша вам, док сам на 
те ра пи ји да се ис кљу чим. Кад то про-
ђе он да на ста вљам да ље, пла ни рам 
свој дан. Пу ту јем из Ба тро ва ца и пре-
воз је лош, ком би ји су ста ри. Ка да би 
по сто ја ла мо гућ ност да у Ши ду по сто-
ји не ки цен тар где би ишли на ди ја ли-
зу пи та ње је до кле би оп ста ли. Сва ка-
ко би би ло фи зич ки лак ше, али у 
Срем ској Ми тро ви ци је ипак бол нич ки 
цен тар. Шта год да се де си ту је и 
хи рург, тран сфу зи ја... На ли сти сам за 
тран сплан та ци ју пет на е стак го ди на, 
по зи ван сам не ко ли ко пу та, али ни сам 
био ода бран. По бро ју до нор ских кар-
ти ца ми се на ла зи мо ме ђу по след њим 
у Евро пи – об ја снио је Ср бља нин. 

Тран сплан та ци ја и до ни ра ње 
ор га на те ма је о ко јој се до ста 
го во ри, али ма ло зна, због че га 

је нео п ход но по ди за ње све сти код 
ста нов ни штва. О то ме ка ко из гле да 
жи вот на кон тран сплан та ци је ис при-
чао нам је Ма рин ко Ди вљак, пред сед-
ник Удру же ња тран сплан ти ра них „Пан 
тран сплант“ из Но вог Са да. 

- Тран сплан та ци ја ми је из вр ше на 
пре шест и по го ди на, а че ти ри го ди не 
сам ишао на ди ја ли зу. Већ је сед ма 
го ди на на сту пи ла ка ко ми је бу брег 
тран сплан ти ран и осе ћам се са свим 
со лид но. Имао сам сре ће да сам тран-
сплан ти ран у ве о ма крат ком ро ку. 
Тран сплан та ци ја је вид ле че ња, а не 
из ле че ње. На да мо се да ће мо по диг-
ну ти ма ло свест ста нов ни штва о овој 
бо ле сти, јер је ова бо лест под му кла - 
до да је Ди вљак.

Бо ле сти бу бре га мо гу ће је на вре ме 
ди јаг но сти ко ва ти. Пре гле дом узор ка 
мо кра ће, кр ви и крв ног при ти ска мо гу 
се от кри ти ра ни зна ци бу бре жне бо ле-
сти. 

Са ња Ста не тић 

Пред сед ник Удру же ња бу бре жних 
ин ва ли да Вла ди мир Ср бља нин на во-
ди да се о овој бо ле сти ма ло зна, те 
су због то га осно ва ли удру же ње ко је 
са да има око 100 чла но ва.

- Удру же ње је осно ва но у ја ну а ру 
2011. го ди не, а основ ни циљ и за да так 
на шег Удру же ња је здрав стве на, 
со ци јал на и прав на за шти та на ших 
чла но ва и њи хо ва еду ка ци ја. По ред 
еду ка ци је се и дру жи мо, иде мо на 
кон цер те, по зо ри шне пред ста ве... 

По сто је и спорт ска так ми че ња на ко ја 
иде мо, а ко ја су при ла го ђе на мо гућ но-
сти ма па ци је на та на ди ја ли зи. Кон ку-
ри ше мо на про јек те шид ске и ми тро-
вач ке ло кал не са мо у пра ве, а до би је-
ним нов цем успе мо да по кри је мо 
пу то ва ња и пре да ва ња, јер од Ми ни-
стар ста ва за јед но на ше оку пља ње, 
где до ђе од 70 до 100 љу ди, ми до би-
ја мо 3.000 ди на ра. На сре ћу, пре да ва-
чи се од рек ну на док на де у ко рист 
Удру же ња – об ја шња ва Ср бља нин. 

Дру штве ни жи вот

Нај ве ћи про блем
је што су у по чет ним 

ста ди ју ми ма
оште ће ња бу бре га 

те го бе ско ро
бе зна чај не. Ја ко их

је те шко пре по зна ти, 
то су нај че шће умор, 
те го бе при мо кре њу, 
као и ду го го ди шњи 

ви сок крв ни при ти сак 
и не а де кват но ле че ње. 

Бо лест не по зна је
ста ро сну гра ни цу
и ни је ве за на за
усло ве жи во та

ТРАНСПЛАНТИРАН:
Маринко Дивљак 

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА  

Возила за 
Дом здра вља 

Сред стви ма из бу џе та Гра да из дво је-
ним за здрав ство, Дом здра вља Срем-
ска Ми тро ви ца опре мље ни ји је за два 
пут нич ка ауто мо би ла мар ке „да чиа“. У 
че твр так, 17. мар та на чел ник Град ске 
упра ве за здрав стве ну, со ци јал ну и за-
шти ту жи вот не сре ди не Жељ ко Но ва ко-
вић вр ши о цу ду жно сти ди рек то ра До ма 
здра вља, прим. др Ду шку Ма џи ћу, уру-
чио је све ча но кљу че ве ова два во зи ла 
на ме ње на па тро на жној слу жби и слу жби 
кућ не по мо ћи и не ге. 

Жељ ко Но ва ко вић је ре као да су зна-
чај на сред ства из дво је на за здрав ство и 
из ра зио на ду да ће ква ли тет услу га ко је 
пру жа Дом здра вља Срем ска Ми тро ви-
ца убу ду ће би ти на још за вид ни јем ни-
воу.

- Од лу ком о бу џе ту Гра да за 2016. го-
ди ну, зна чај на сред ства су до де ље на 
за здрав ство. Овом при ли ком, у из но су 
од 1,9 ми ли о на ди на ра ку пље на су два 
но ва пут нич ка ауто мо би ла, ко ја су опре-
де ље на за по тре бе срем ско ми тро вач ког 
До ма здра вља. На да мо се да ће ни во 
услу га ко ји Дом здра вља пру жа гра ђа-
ни ма би ти још ви ши у бу ду ћем пе ри о ду 
– ре као је Но ва ко вић. 

Прим. др Ду шко Ма џић је на ја вио да 
ће у ско ри јем пе ри о ду Дом здра вља 
би ти опре мље ни ји за 4Д ул тра звуч ни 
апа рат, ко ји ће та ко ђе, као и на бав ка 
ова два ауто мо би ла, би ти обез бе ђен 
од сред ста ва град ског бу џе та. На гла сио 
је да се са рад ња из ме ђу Гра да и До ма 
здра вља Срем ска Ми тро ви ца од ви ја у 
до бром прав цу, баш као и прет ход не го-
ди не.

- На ста вља се до бра са рад ња и у овој 
го ди ни. Под се тио бих да су про шле го ди-
не, за хва љу ју ћи сред стви ма из град ског 
бу џе та, обез бе ђе не че ти ри сто ма то ло-
шке сто ли це, што До му здра вља мно-
го зна чи. Та ко ђе, сред стви ма из бу џе та 
Гра да, Дом здра вља ће би ти опре мље-
ни ји уско ро за 4Д ул тра звуч ни апа рат 
за пре гле де гор њег аб до ме на и крв них 
су до ва. На бав ка овог уре ђа ја од из у зет-
ног је зна ча ја из раз ло га што ве ли ки део 
на ших су гра ђа на не мо же бла го вре ме но 
да ис ко ри сти ту услу гу о тро шку Ре пу-
блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра-
ње у Оп штој бол ни ци Срем ска Ми тро ви-
ца. У бол нич ком ул тра звуч ном ка би не ту 
пре гле ди се за ка зу ју од два до че ти ри и 
ви ше ме се ци уна пред, те су па ци јен ти 
при мо ра ни да од ла зе на при ват не пре-
гле де, ко ји ни су јеф ти ни – ка же Ма џић.

А. Ћ.

Уручење кључева
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ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ИРИГ СТЕ ВАН КА ЗИ МИ РО ВИЋ

Не ма ви ше ка шње ња
у ис пла ти за ра да

Ми смо се то ком
про шле го ди не

бо ри ли са на шим 
про бле ми ма
фи нан сиј ске

при ро де. Ду го ва ња 
су нам у ви си ни на шег 

го ди шњег бу џе та. 
На ше ко му нал но

пред у зе ће је ка сни ло 
осам ме се ци са

ис пла том пла та,
пла те у Цен тру за 
со ци јал ни рад су 

ка сни ле шест ме се ци, 
у Оп штин ској упра ви 

три ме се ца. Са да
за по сле ни у сва кој 

на шој уста но ви
и јав ном пред у зе ћу 

плату до би ја ју ме сец
за ме сецом

У ин тер вјуу ко ји је пред сед ник ири-
шке оп шти не Сте ван Ка зи ми ро вић 
дао за Срем ску те ле ви зи ју, го во-

рио је о раз ло зи ма за пр ви ре ба ланс 
оп штин ског бу џе та, о ста њу у оп штин ској 
ка си, ду го ва њима ло кал не са мо у пра ве и 
пла но ви ма за ову го ди ну. Ка ко је том 
при ли ком ис та као Ка зи ми ро вић, за ра де 
за по сле ни ма у Оп штин ској упра ви, јав-
ном пред у зе ћу и уста но ва ма ви ше не 
ка сне, дуг ко ји је прет ход на гар ни ту ра 
вла сти оста ви ла се вра ћа, а ра ди се и на 
про мо ци ји ту ри зма. 

СТВ: На сед ни ци Скуп шти не оп шти
не Ириг ко ја је одр жа на 2. мар та до не
та је од лу ка о пр вом ре ба лан су бу џе
та Оп шти не за ову го ди ну. Да ли је 
ра но за ре ба ланс бу џе та у мар ту 
ме се цу? 

СТЕ ВАН КА ЗИ МИ РО ВИЋ: Ра но је сте, 
с об зи ром на то да смо ми у про шлој 
го ди ни пр ви ре ба ланс има ли тек по ло ви-
ном го ди не. Ме ђу тим, ка ко смо уче ство-
ва ли на кон кур су Европ ске уни је, за јед но 
са на шим Цен тром за со ци јал ни рад, 
до би ли смо сред ства у ви си ни од 183.000 
евра. По што смо бу џет за 2016. го ди ну 
усво ји ли 16. де цем бра про шле го ди не, а 
ни смо зна ли да ће нам би ти одо бре на 
сред ства за овај про је кат, из тог раз ло га 
смо мо ра ли да ура ди мо ре ба ланс бу џе-
та. Вред ност про јек та је ве ли ка, из раз-
ло га што тра је 20 ме се ци и ми кре ће мо у 
ње го ву ре а ли за ци ју. 

Ва ма је на све ча ној ака де ми ји у Кра
ље ву уру чен уго вор о ре а ли за ци ји 
овог про јек та. Ме ђу три де се так 
оп шти на у Ср би ји на шла се и Оп шти
на Ириг. Ка кав је то про је кат у пи та њу 
и за што је ва жан за Ириг?

За Ириг је про је кат ва жан, јер се од но-
си на по моћ де ци са по себ ним по тре ба-
ма. Оп шти на Ириг је глав ни но си лац 
про јек та, а са рад ник нам је оп штин ски 
Цен тар за со ци јал ни рад. За хва љу ју ћи 
сред стви ма из про јек та, ку пи ће мо во зи-
ло са се дам се ди шта. Та ко да ро ди те љи 
де це са по себ ним по тре ба ма ви ше не ће 
мо ра ти сво ју де цу да во зе у шко лу у 
Но ви Сад и да че ка ју за вр ше так на ста ве, 
већ ће се де ца пре во зи ти тим во зи лом, а 
са њи ма ће ићи и пра ти лац. 

Да ли је то пр ви про је кат ко ји ре а ли
зу је те пре ко де ле га ци је Европ ске уни
је?

То је сте пр ви про је кат, али се на да мо 
да ће мо на ред не го ди не ре а ли зо ва ти 
још не ки про је кат. Не дав но су нас по но во 
кон так ти ра ли и утвр ди ли да ис пу ња ва мо 
од ре ђе не усло ве за још не ке про јек те 
ко ји се фи нан си ра ју сред стви ма Европ-
ске уни је. 

По след њи пут смо раз го ва ра ли 
не по сред но по што сте иза бра ни за 
пр вог чо ве ка ири шке оп шти не. Та да 

Председник Општине Ириг Стеван Казимировић
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сте го во ри ли о си ту а ци ји ко ју сте 
за те кли у Оп шти ни и ду го ва њи ма ко ја 
по сто је. Си ту а ци ја та да ни је би ла ни 
ма ло по вољ на. Да ли да нас, по сле 
ви ше од го ди ну да на, мо же мо да ка же
мо да се си ту а ци ја у Ири гу ме ња?

Сва ка ко да се ме ња. Ми смо се то ком 
про шле го ди не бо ри ли са на шим про бле-
ми ма фи нан сиј ске при ро де. Ду го ва ња су 
нам у ви си ни на шег го ди шњег бу џе та. Ми 
мо ра мо да вра ћа мо ду го ве и да функ ци-
о ни ше мо, да функ ци о ни шу на ше уста но-
ве и јав но пред у зе ће. На ше ко му нал но 
пред у зе ће је ка сни ло осам ме се ци са 
ис пла том пла та, пла те у Цен тру за со ци-
јал ни рад су ка сниле шест ме се ци, у 
Оп штин ској упра ви три ме се ца. Мо ра ли 
смо ис пе гла ти не ка ко си ту а ци ју, да ми 
функ ци о ни шемо, а да ујед но вра ћа мо 
ду го ве и прав да мо до би је на сред ства за 
про јек те. Ми смо све то ус пе ли да оства-
ри мо у про шлој го ди ни, са да за по сле ни у 
сва кој на шој уста но ви и јав ном пред у зе ћу 
до би ја ју плату ме сец за ме сецом. 

Ка ко Вам је то по шло за ру ком, с 
об зи ром на про бле ме ко је сте за те
кли? Да ли сте има ли по моћ са не ких 
дру гих ни воа вла сти или не ких ин сти
ту ци ја? 

Има ли смо, али смо се пре вас ход но 
бо ри ли са ми. Ни је мо гла јед на уста но ва 
до бро да функ ци о ни ше, а оста лих пет не. 
Сред ства су рас по ре ђи ва на рав но мер но, 
та ко да сва ко осе ти бо љи так. Ус пе ли смо 
да ус по ста ви мо не ки ба ланс, а да се 
ни смо у про шлој го ди ни кре дит но за ду-
жи ли.

Ко ли ко јав них пред у зе ћа и уста но ва 
има Оп шти на Ириг?

Има мо јед но јав но пред у зе ће, то је ЈКП 
Ко му на лац, и че ти ри уста но ве, Деч ју 
уста но ву, Срп ску чи та о ни цу, Цен тар за 
со ци јал ни рад и Дом здра вља и сви они 
функ ци о ни шу. 

Да ли по сто ји не ки кре ди ти ко је вра
ћа те од ра ни је? 

То је ду го роч ни кре дит. Ми смо у то ку 
про шле го ди не вра ти ли 35 ми ли о на 
ди на ра кре дит ног за ду же ња, плус ка ма-
та, а ка да сам по стао пред сед ник Оп шти-
не кре дит но за ду же ње је би ло пре ко 100 
ми ли о на ди на ра. Гле да ли смо да не узи-
ма мо но ве кре ди те, већ да вра ћа мо овај 
ста ри, ду го роч ни кре дит. 

Ка да ка же те да вам је ду го ва ње 
би ло на ни воу оп штин ског бу џе та, зна
мо да је оп шти на Ириг нај ма ња оп шти
на у Сре му, јед на од нај ма њих у Вој во
ди ни, ко ли ка је за пра во та оп штин ска 
ка са?

Про шле го ди не смо има ли оства ре ње 
бу џе та у из но су од пре ко 400 ми ли о на 
ди на ра.

Ка кви су пла но ви за ову го ди ну? Ви 
сте од лу ку о бу џе ту усво ји ли сре ди
ном де цем бра про шле го ди не. 

Је сте, по пр ви пут је бу џет за на ред ну 
го ди ну усво јен та ко ра но. До сад се бу џет 
усва јао увек у по след њем мо мен ту. Ја 
же лим да се све ура ди на вре ме и да сва-
ко за вр ши свој део по сла. Ово го ди шњи 
бу џет је не што ма ло ве ћи од про шло го-

ди шњег. Пла ни ра мо и ове го ди не да вра-
ћа мо кре дит, као и да на ста ви мо да 
по ма же мо на шем јав ном пред у зе ћу и 
уста но ва ма. Мо ра мо да обез бе ди мо и 
ма те ри јал на сред ства за на ше три шко-
ле. Не мо же мо ући у ве ли ке ин ве сти ци је, 
али не ке ма ње мо же мо по др жа ти, по себ-
но ако се од но се на раз вој по љо при вре-
де и ту ри зма. 

Ка да смо већ го во ри ли о јав ним 
пред у зе ћи ма и уста но ва ма на те ри то
ри ји ири шке оп шти не, ак ту ел на те ма је 
ви шак за по сле них у ло кал ној са мо у
пра ви. По сто ји ли код вас ви шак за по
сле них?

Не. Ка да се од ре ђи вао мак си ма лан 
број за по сле них, ми ни смо има ли ви шак 
рад ни ка. Кад смо ста ви ли на па пир све 
на ше уста но ве и Оп штин ску упра ву, 
ни смо има ли ви шак за по сле них, укла па-
мо се у те број ке. Ако по гле да мо да 
за бра на за по шља ва ња тра је већ две 
го ди не и ми ни смо мо гли да за по шља ва-
мо на нео д ре ђе но вре ме. Ни смо до шли у 
си ту а ци ју да мо ра мо не ког да от пу сти мо 
и да ис пла ћу је мо от прем ни не.  

Јед на од та ча ка днев ног ре да на 
по след њој сед ни ци ти ца ла се и рас пи
си ва ња кон кур са за име но ва ње ди рек
то ра Аген ци је за ру рал ни раз вој. 

Ми има мо Аген ци ју за ру рал ни раз вој 
већ ду ги низ го ди на и она пред ста вља 
спо ну из ме ђу по љо при вред ни ка, Удру же-
ња по љо при вред ни ка и ло кал не упра ве. 
По љо при вред на удру же ња, ко ја има мо у 
сва ком се лу, пре ко Аген ци је за ру рал ни 
раз вој, упо зна је мо са од ре ђе ним бе не-
фи ци ја ма ко је мо гу да оства ре, би ло да 
се ти чу Ми ни стар ства, По кра ји не или 
на ше ло кал не са мо у пра ве.

Да ли је прет ход ном ди рек то ру 
ис те као ман дат?

Не, прет ход ни ди рек тор је био в.д. 
та ко да му в.д. ман дат ис ти че кра јем 
мар та. 

По сто је по сло ви ко ји се мо ра ју пла
ни ра ти у овој го ди ни, у сми слу по бољ
ша ња пут не ин фра струк ту ре, јав не 
ра све те у Ири гу, на се ље ним ме сти ма, 
и слич но. Да ли је до вољ но ра ђе но по 
пи та њу пут не ин фра струк ту ре и шта 
је пла ни ра но за 2016. го ди ну?

Ми смо се као ло кал на са мо у пра ва 
опре де ли ли пре све га на уре ђе ње атар-
ских пу те ва. Са ре ла тив но ма лим сред-
стви ма мо же мо да по мог не мо на шим 
по љо при вред ни ци ма, да има ју лак ши 
при ступ сво јим пар це ла ма. Атар ске 
пу те ве смо сре ђи ва ли и про шле го ди не, 
у ду жи ни од не ко ли ко ки ло ме та ра. Има-
мо до го во ре не ра до ве и за ову го ди ну, 
са мо че ка мо бо ље вре мен ске усло ве. 
Што се ти че пут не ин фра струк ту ре, 

по треб но је да се ра ди др жав ни пут дру-
гог ре да ко ји се про те же дуж це ле оп шти-
не. Обе ћа ли су нам из ми ни стар ства 
са о бра ћа ја и Пу те ва Ср би је да ће се 
ра ди ти пут од Ири га до Врд ни ка, по го то-
во што нам је ту ба ња Врд ник. 

Ка да сте ре кли да ак це нат ста вља те 
на уре ђе ње атар ских пу те ва прет по
ста вљам да по сто ји од ре ђе на су ма 
нов ца ко ја је пла ни ра на упра во за ове 
ин ве сти ци је. Да ли ви сред ства за ове 
ра до ве обез бе ђу је те на осно ву из да
ва ња др жав ног по љо при вред ног 
зе мљи шта ко је да је те у за куп?

Та ко је. По след ња ли ци та ци ја је одр-
жа на кра јем про шле го ди не, а упла те од 
за ку па су нам не дав но ле гле на ра чун. 
Оче ку је нас усва ја ње про гра ма о из да ва-
њу по љо при вред ног зе мљи шта за 2016. 
го ди ну. Пла ни ра ли смо од ре ђе ну су му 
нов ца за атар ске пу те ве, али и да по мог-
не мо на шим по љо при вред ни ци ма. И 
про шле го ди не смо суб вен ци о ни са ли 
део ка ма те код крат ко роч них кре ди та за 
се тву. Ми пла ћа мо де сет од сто ка ма те и 
мо гу ре ћи да је за ин те ре со ва ност по љо-
при вред ни ка ве ли ка. 

То је ва жно с об зи ром да не где раз
вој оп шти не ба зи ра те на по љо при
вре ди и ту ри зму. Има те 12 на се ље них 
ме ста, ка ко би ра те ло ка ци је где ће те 
уре ђи ва ти атар ске пу те ве?

До го ва ра мо се са пред сед ни ци ма 
ме сних за јед ни ца, да ви ди мо шта су при-
о ри те ти. Ми смо у про шлој го ди ни ура ди-
ли је дан део пу та, то је пе шач ко би ци-
кли стич ка ста за од Ири га пре ма ма на-
сти ру Хо по во. До са да смо од ра ди ли 
ста зу у ду жи ни од 800 ме та ра, а ра до ве 
ће мо на ста ви ти и ове го ди не. Про шле 
го ди не смо ас фал ти ра ли ста зу и од мах 
је по ста вље на јав на ра све та. 

Шта се де ша ва са оби ла зни цом око 
Ири га? То су ства ри ко је се ре ша ва ју 
на ни воу по кра јин ске и ре пу блич ке 
вла де, али ка ква су Ва ша са зна ња? 

Про шле го ди не, не где у ма ју одр жа на 
је сед ни ца у Ири гу, ко јој је при су ство ва ла 
и ми ни стар ка Зо ра на Ми хај ло вић. Што 
се Оп шти не Ириг ти че, ми би смо би ли 
пре за до вољ ни ка да би се по че ло од мах 
са ра до ви ма. Ко ли ко имам са зна ња 
оста ло је да се ви ди још са мо шта ће 
би ти са оби ла зни цом око Ру ме. На те ри-
то ри ји на ше оп шти не све је чи сто, ту се 
кре ће и са ту не лом. 

Из ме шта ње те рет ног са о бра ћа ја из 
цен тра гра да је јед на од нај ва жни јих 
ства ри за вас у Ири гу. Да ли сте ви као 
ло кал на са мо у пра ва би ли у при ли ци 
да не што ре ши те док че ка те оби ла
зни цу и ту нел? Све до ци смо да су се 

За хва љу ју ћи сред стви ма из про јек та, ку пи ће
мо во зи ло са се дам се ди шта. Та ко да ро ди те љи 
де це са по себ ним по тре ба ма ви ше не ће мо ра ти 
сво ју де цу да во зе у шко лу у Но ви Сад и да че ка
ју за вр ше так на ста ве, већ ће се де ца пре во зи ти 
тим во зи лом, а са њи ма ће ићи и пра ти лац
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ра ни јих го ди на де ша ва ле те шке са о
бра ћај не не сре ће са смрт ним ис хо ди
ма.

Ми смо до пре две го ди не има ли стал-
но про бле ма, би ло је до ста уде са. Он да 
смо до би ли са гла сност да Пу те ви Ср би је 
по ста ве ле же ће по ли цај це у Ири гу и 
са да је са о бра ћај усме рен, кроз Ириг се 
во зи 40 ки ло ме та ра на сат и од тад ни је 
би ло ни јед ног уде са.

 
Шта је са јав ном ра све том, да ли је 

у се ли ма то пи та ње ре ше но?
Код нас је то пи та ње ре ше но. У се ли ма 

је јав на ра све та по ста вље на, а пре го ва-
ра мо да ове го ди не по ста ви мо лед 
ра све ту. Пр во ће мо кре ну ти из Врд ни ка. 
По што има мо око 50 од сто жи ви них си ја-
ли ца у Врд ни ку, кре ну ће мо ода тле, 
на дам се за ме сец, два. То се фи нан си ра 
из соп стве них сред ста ва.

Ако је ре ше но пи та ње јав не ра све
те, ре кла бих да пи та ње во до вод не и 
ка на ли за ци о не мре же ни је ре ше но у 
свим се ли ма и да вам то пред ста вља 
про блем. Ка ко ту ства ри сто је? Мо же
те ли са ми ове го ди не не ке од тих про
је ка та ре а ли зо ва ти?

Ту има мо ве ли ки про блем. На ма су на 
ре ги о нал ни во до вод Ру ма - Ириг при-
кљу че ни Ириг, Ри ви ца и Врд ник. Оста ла 
ме ста има ју сво је бу на ре и сво је во до во-
де. Ми те жи мо да све ме сне во до во де 
сре ди мо и да их да мо на упра вља ње 
рум ском во до во ду. За са да нам во до-
снаб де ва ње без про бле ма функ ци о ни ше 
у Ша трин ци ма и До бро до лу, функ ци о ни-
ше са ма лим по те шко ћа ма у Кру ше до лу 
и Кру ше дол Пр ња во ру, то већ јав но 
пред у зе ће Во до вод из Ру ме одр жа ва. У 
Ја ску тек са да ра ди мо про јект ну до ку-
мен та ци ју за во до вод. 

Шта се де ша ва са са на ци јом Ка си не 
у Врд ни ку? Да ли је про је кат за вр
шен?

Од ра ђе на је пр ва фа за ра до ва на 
згра ди Ка си не у Врд ни ку, где смо кон ку-
ри са ли за сред ства код По кра јин ског 
се кре та ри ја та за кул ту ру и јав но ин фор-
ми са ње. До би ли смо сред ства у из но су 
26 ми ли о на динара. Ме ђу тим, тим про-
јек том ни је би ло пла ни ра но да се ра ди 
гре ја ње. Згра да је спрат на и то је ја ко 
ве ли ки про блем, па смо до шли на иде ју 
да се и то ура ди. Ми смо по но во ура ди ли 
про је кат гре ја ња и још не ке са на ци је, 
чи ја је вред ност шест, шест и по ми ли о на 
ди на ра. За та сред ства смо кон ку ри са ли 
у про шлој го ди ни, ни смо до би ли но вац, 
али се на дам да ће мо га до би ти у овој 
го ди ни. Из тог раз ло га још че ка мо за вр-
ше так ком плет них ра до ва и због то га се 
не усе ља ва мо у про сто ри је. Та мо су 
са мо тре нут но про сто ри је ме сне за јед-
ни це и ме сне кан це ла ри је. 

Ко би још тре бао да бу де ту? За што 
је та згра да ва жна за ири шку оп шти
ну?

Она је спо ме ник кул ту ре под за шти том 
др жа ве. Са да се ви ди сва ње на ле по та, 
што се ти че спољ ног из гле да. У згра ди 
Ка си не пла ни ра но је да се на ла зи и оде-
ље ње Срп ске чи та о ни це, са лу ће мо ћи 
да ко ри сте сви ме шта ни Врд ни ка, а би ће 
ту сме ште но кул тур но – умет нич ко дру-

штво и још не ка удру же ња гра ђа на. 

Шта се де ша ва са фа са дом До ма 
здра вља у Ири гу?

Са на ци ја је за вр ше на, кон ку ри са ли 
смо за сред ства код По кра јин ског се кре-
та ри ја та за енер ге ти ку. Ура ђе на је изо ла-
ци ја, фа са да, као и ра све та у са мом 
До му здра вља. 

У ка квом су ста њу школ ски објек ти 
и ко ли ко се ула же у тај сег мент? 

Шко ле су нам сву да про блем. Све је 
до тра ја ло, ду го се ни је ула га ло. Сла би 
смо, не ма мо ми то ли ко сред ста ва да све 
сре ди мо. На ше је пре све га да са про јек-
ти ма уче ству је мо на кон кур си ма и по тру-

ди мо се да обез бе ди мо сред ства ка ко би 
по мо гли на шим шко ла ма. У то ку је адап-
та ци ја фи скул тур не са ле врд нич ке 
основ не шко ле, вред ност ра до ва је око 
11 ми ли о на ди на ра. Ра ди се ре кон струк-
ци ја од кро ва до по да. Тре нут но се за 
на шу сред њу шко лу сре ђу је обје кат ку хи-
ње и ре сто ра на, за прак су ку ва ра. За то 
смо до би ли сред ства у из но су од че ти ри 
ми ли о на ди на ра, ра до ви су у то ку и 
на да мо да ће отва ра ње ку хи ње и ре сто-
ра на би ти уско ро. 

Мно го се го во ри о ду ал ном обра зо
ва њу, да шко ло ва ње пра ти по тре бе 
тр жи шта. Да ли не што од то га и ви 
пла ни ра те да спро ве де те у ло ка лу, 
ко ја су рад на ме ста нај тра же ни ја у 
ири шкој оп шти ни?

Ми смо то пре по зна ли ма ло ра ни је, 
док се још ни је ни при ча ло о то ме. Отво-
ри ли смо сред њу шко лу пре пет го ди на, 
са сме ро ви ма ко но бар, ку вар, ту ри стич-
ки тех ни чар, а по сле две го ди не смо 
до би ли и смер ви но гра дар ви нар. Са да 
има мо ку ли нар ског и ту ри стич ког тех ни-
ча ра и ви но гра да ра. По сле пр ве ге не ра-
ци је ку ва ра и ко но ба ра у ро ку од два 
ме се ца сва на ша де ца су би ла за по сле-
на. Же ли мо да раз ви ја мо ту ри зам и свим 
на шим објек ти ма су по треб ни ова кви 
ка дро ви. Де ца ко ја су би ла на прак си 
ка сни је су за др жа на у тим ре сто ра ни ма 
да ра де. 

Да ли се мо же жи ве ти од ту ри зма, 
вер ског и ет но?

Ми ће мо пра ви про цват до жи ве ти тек 
за ко ју го ди ну. Још је све у раз во ју, у то ку 
су ула га ња. Отва ра ју се ви на ри је, има мо 
ба њу Врд ник, раз ви ја мо бањ ски ту ри зам. 
Ми тек оче ку је мо од ту ри зма ве ћа сред-
ства. На те ри то ри ји на ше оп шти не на ла-
зи се осам ма на сти ра. Тре ба ју нам објек-
ти, да љу де за др жи мо не ко ли ко да на код 
нас, а не са мо да дођу, оби ђу и оду. На ма 
се отва ра ју ви на ри је сва ке го ди не. Би ће у 
Ри ви ци ове го ди не ви на ри ја, у Гр ге те гу ће 
по че ти да се гра ди ове го ди не ве ћа ви на-
ри ја са пре но ћи штем. Има мо по тен ци јал-
ног ин ве сти то ра ко ји же ли да кре не са 
из град њом хо те ла у Кру ше дол Пр ња во ру. 

Би ли су вам то ком про шле го ди не 
го сти из Ма ке до ни је и Бо сне и Хер це
го ви не. Ус по ста ви ли сте са рад њу са 
оп шти на ма у тим др жа ва ма, ка ко те че 
та ре ги о нал на са рад ња?

Са рад ња те че у до бром сме ру. Ми смо 
кре ну ли, што се ти че оп шти не Др вар у 
БиХ пр во са спорт ском па кул тур ном 
са рад њом. Би ће и при вред не, фир ма 
То ма па ле те, ко ја се на ла зи код нас, 
отва ра свој по гон у Др ва ру. По што та мо 
има до ста си ро ви на, ку пи ли су по гон, 
са да ра де на то ме да га у на ред на три, 
че ти ри ме се ца отво ре. 

Ка да има те све ово пред со бом, да 
ли из бо ри мо гу да успо ре не ки од про
је ка та?

Не ће успо ри ти. Мо ра мо оба вља ти свој 
по сао, љу ди мо ра ју жи ве ти, све мо ра да 
те че сво јим то ком, мо ра ће мо да ра ди мо 
упо ре до на два ко ло се ка. Ми ће мо у три 
на ше ме сне за јед ни це има ти и из бо ре за 
са ве те. То ће би ти у Не ра ди ну, Кру ше дол 
се лу и Ја ску. 

Ми ће мо пра ви
про цват до жи ве ти 
тек за ко ју го ди ну.

Још је све у раз во ју, 
у то ку су ула га ња. 

Отва ра ју се ви на ри је, 
има мо ба њу Врд ник, 

раз ви ја мо бањ ски 
ту ри зам. Ми тек

оче ку је мо од ту ри зма 
ве ћа сред ства.

На те ри то ри ји на ше 
оп шти не на ла зи

се осам ма на сти ра. 
Тре ба ју нам објек ти, 
да љу де за др жи мо 
не ко ли ко да на код

нас, а не са мо да 
дођу, оби ђу и оду
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ЛЕ ЖИ МИР

Град хвали, у селу живи

У фру шко гор ском се лу Ле жи мир, са 
око 900 ста нов ни ка, из во де се ра-
до ви на уре ђе њу се ла. Тре нут но се 

ра ди фа са да на цр кви Све тог Ге ор ги ја, 
а у то ку је и опре ма ње про сто ри ја Ме-
сне за јед ни це. Ка ко ис ти че пред сед ник 
Са ве та ме сне за јед ни це Ле жи мир Јо ван 
Ку зман че вић, ко ји се на че лу се ла на ла-
зи две го ди не, уре ђе ње се ла пу но зна чи 
ме шта ни ма.

- Про шле го ди не смо на кон шест де-
це ни ја ура ди ли ком плет ну ре кон струк-
ци ју згра де Ме сне за јед ни це, а вред ност 
ин ве сти ци је је би ла око ми ли он ди на ра. 
На ста вља мо на кон 1. апри ла ра до ве на 
До му кул ту ре, где ће би ти уре ђе на уну-
тра шњост До ма и фа са да на згра ди. 
Шко ла је пре не ко ли ко го ди на ре но ви-
ра на и до би ла је цен трал но гре ја ње. Из-
ме ње ни су про зо ри, по до ви, ре дов но се 
кре чи. Пре две го ди не ЈКП Ко му на ли је 
су пре у зе ле на се бе одр жа ва ње се о ских 
гро ба ља и од во же ње сме ћа. Та ко ђе, из 
град ског бу џе та се фи нан си ра и одр жа ва 
јав на ра све та у се лу – на во ди Ку зман че-
вић.

Ме шта ни ма Ле жи ми ра до ступ на је 
здрав стве на ам бу лан та, по шта, ме сна 
кан це ла ри ја, а у се лу по сто ји и пра во-
слав на цр ква и основ на шко ла. Од удру-
же ња ту су Фуд бал ски клуб „Пла ни нац“, 
као и удру же ња ло ва ца, пен зи о не ра, ко-
за ра и же на. 

Основ на шко ла, ко ју ђа ци по ха ђа ју до 
че твр тог раз ре да, је под руч но оде ље ње 
ми тро вач ке шко ле „Сло бо дан Ба јић Па-
ја“. Тре нут но ова шко ла има два де сет 
уче ни ка, ко ји слу ша ју на ста ву у ком би но-

ва ним оде ље њи ма. У скло пу шко ле на-
ла зи се и пред школ ска уста но ва. 

- Пла ни ра мо ове го ди не да про ши ри мо 
и огра ди мо деч је игра ли ште, у цен тру се-
ла пла ни ра мо да по ста ви мо ви део над-
зор. Та ко ђе, хо ће мо да из ме сти мо по шту 
из згра де Ме сне за јед ни це, као и да ас-
фал ти ра мо ули це у ду жи ни 500, 600 ме-
та ра, али и при лаз гро бљу у ду жи ни од 
300 ме та ра. Ре дов но се на си па ју атар ски 
пу те ви, а нај ве ћи про блем нам пред ста-
вља де по ни ја, ко ју ре дов но са ни ра мо – 
ре као је пр ви чо век овог се ла. 

Се о ски са мо до при нос је ис те као 2011. 
го ди не, а пре ма ре чи ма се кре тар ке Ме-
сне за јед ни це Ле жи мир Ра де Са вић, у 
вре ме док је по сто јао са мо до при нос, 

се ло је го ди шње има ло 450.000 ди на ра 
на рас по ла га њу. Са да Град Срем ска Ми-
тро ви ца фи нан си ра све. 

- Има мо у се лу до ста мла дих љу ди, 
око 40 од сто ста нов ни штва чи не љу ду 
до 50 го ди на жи во та. То су они ко ји ра де 
или ба ве се по љо при вре дом. Да има мо 
са мо до при нос се ло би има ло ви ше па-
ра на рас по ла га њу. Што се ти че од ла ска 
мла дих, ко је хтео да иде из се ла, тај је 
оти шао. Жао ми је што мла ди ко ји има ју 
усло ва да оста ну на се лу, од ла зе у град. 
Ма да, број пра зних ку ћа је сма њен у од-
но су на не ки прет ход ни пе ри од и са да 
их у се лу има де се так – ка же се кре тар ка 
Са вић. 

Ма ти чар Ђор ђе Јо вић ра ди у Ле жи-

Јо ван Ку зман че вић, пред сед ник
Са ве та МЗ Ле жи мир

Ра да Са вић, се кре тар ка
МЗ Лежимир
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ми ру, Ши ша тов цу и Ман ђе ло су. Ка ко он 
об ја шња ва, у то ку го ди не се де си да не 
бу де ни јед но вен ча ње, као и да је број 
умр лих ду пло ве ћи не го вен ча них. Он 
сма тра да је та ква си ту а ци ја ско ро у 
свим фру шко гор ским се ли ма. 

У се лу је део ме шта на за по слен у 
Срем ској Ми тро ви ци, а оста так ста нов-
ни штва се ба ви ра тар ством, сто чар-
ством и во ћар ством. 

Да има до ста мла дих ко ји су остали у 
се лу, по твр ђу је и мла ди брач ни пар Јан-
ко вић, ко ји већ 15 го ди на жи ви у Ле жи-
ми ру. Иако се по не кад по ка ју што су се 
вра ти ли у се ло, ипак сма тра ју да им је 
жи вот ква ли тет ни ји ов де, не го у гра ду. 

- Има у се лу мла дих. Ми смо се вра ти-
ли у Ле жи мир сво јом во љом, али смо се 
по ка ја ли, јер шта год да ра диш, не ис пла-
ти се. Ле по је на се лу, ако имаш по сао у 
гра ду, па да ов де жи виш. Чо век не мо же 
да се ба ви са мо јед ном де лат но шћу. Те-
шко је. Има мо пет, шест ју та ра зе мље и 
са тим се те шко жи ви, не мо жеш да до-
би јеш оно што си уло жио. По љо при вред-
ни ци ко ји има ју ви ше зе мље, они оп ста ју, 
јер има ју не ку ра чу ни цу за свој рад. Ја 
се ло во лим, али не маш ти ов де не ке мо-
гућ но сти – ка же Дра ган Јан ко вић.  

Ње го ва су пру га Ми ли ца има 34 го ди-
не. За јед но ра де све у се о ском до ма ћин-
ству. Ра ни је је пра ви ла сир и про да ва ла 
мле ко, али ка ко ка же, ни то се не ис пла-
ти ви ше. 

-  Не ма мо ко ме да про да мо сви ње, а 
ни ске су и це не по љо при вред них про из-
во да. Ра ни је смо др жа ли кра ве, про да ва-
ли мле ко и сир, али све је то сла бо – ка-
же Ми ли ца. Њен су пруг до да је:

- Леп је Ле жи мир, са мо да има по сла. 
Не ма за ра де ни пер спек ти ве, али не ка-
ко се са ста вља крај са кра јем. На род је 
на у чио да ра ди ов де, са мо што свој про-
из вод не ма ко ме да про да – до да је Јан-
ко вић.  С. Ста не тић 

Пред сед ник Ме сног од бо ра Срп ске 
на пред не стран ке Јо ван Кли ча рић ка же 
да је Са вет ме сне за јед ни це Ле жи мир 
на пред њач ки, као и да оче ку је 50 од сто 
гла со ва на пред сто је ћим из бо ри ма. 

- Нај број ни ја ор га ни за ци ја у се лу је 
Срп ска на пред на стран ка. Љу ди има ју 
по ве ре ња у по ли ти ку гра до на чел ни ка, 
ве ћи на ста нов ни ка је у овој стран ци и 
ор га ни зу ју се три би не у ве зи по љо при-
вре де, ур ба ни зма, а од зив ме шта на је 
до бар – ис ти че  пред сед ник Ме сног од бо-
ра Кли ча рић, ко ји је на че лу овог те ла од 
осни ва ња, и до да је да стран ка функ ци о-
ни ше нор мал но као и сва ка дру га стран-
ка у се лу. 

На пред њач ко 
се ло

Јо ван Кли ча рић

Дра ган и Ми ли ца Јан ко вић

КП ЗА ВОД

Но ва „ма ри ца“

Ми ни стар прав де Ни ко ла Се ла ко-
вић је 9. мар та управ ни ци ма се дам 
за тво ра у Ср би ји уру чио кљу че ве 
се дам но вих во зи ла за тран спорт 
окри вље них, по зна ти јих као „ма ри-
ца“, ко ја по ред оста лих мо дер них 
де та ља има ју и ка ме ру у во зач кој 
ка би ни. 

Ка зне но по прав ни за вод у Срем-
ској Ми тро ви ци, ка ко ис ти че управ-
ник Алек сан дар Алим пић, за хва љу-
ју ћи овој до на ци ји Ми ни стар ства 
прав де, до био је мо дер но и ква ли-
тет но слу жбе но во зи ло спе ци ја ли зо-
ва но за пре воз осу ђе них ли ца.

- У пи та њу је во зи ло ко је је по 
стан дар ди ма Европ ске уни је, нај мо-
дер ни је и нај са вре ме ни је опре мље-
но. Ка зне но по прав ни за вод у Срем-
ској Ми тро ви ци је део Упра ве за 
из вр ше ње кри вич них санк ци ја при 
Ми ни стар ству прав де и има мо на ја-
ву да ће мо до кра ја го ди не до би ти 
још два во зи ла овог ти па, што је 
са мо по ка за тељ да је пре по зна то 
оно што ми ра ди мо ов де – на во ди 
Алим пић.

Ми тро вач ки КП За вод са да по се-
ду је осам „ма ри ца“ што је до вољ но 
за њи хо ве по тре бе. Ме ђу тим, ка ко 
су ауто мо би ли стал но на пу ту, пре-
ла зи се на хи ља де ки ло ме та ра, сва-
ка ко да об но ва во зног пар ка до бро 
до ђе. Ка ко на во ди управ ник ми тро-
вач ког за тво ра, ка да до кра ја го ди не 
стиг ну још две „ма ри це“, за по сле ни 
ко ји ра де у спро во ду има ће ква ли-
тет ни је усло ве за рад. 

На чел ник Слу жбе обез бе ђе ња 
Ми ло рад Сто ле ски и Ми ро слав Оџа-
клић, ста ри ји ко ман дир на во де да су 
од Ми ни стар ства прав де до би ли 
са вре ме но опре мљен ауто мо бил, а 
ка ме ра у ка би ни им омо гу ћа ва да 
све вре ме по сма тра ју осу ђе на ли ца 
на зад у бок су, што им олак ша ва 
по сао. „Ма ри ца“ је пред ви ђе на за 
пре воз че ти ри осу ђе на ли ца, а за 
слу жбу обез бе ђе ња је обез бе ђе но 
пет се ди шта. Сви за по сле ни рад ни-
ци КП За во да ко ји су ан га жо ва ни на 
спро во ду осу ђе них ли ца су фи зич ки 
спрем ни и по се ду ју зна ње бо ри лач-
ких ве шти на. Б. С.

Управ ник Алек сан дар Алим пић
са сарадницима



14 23. MART 2016.  M NOVINE ИЗБОРИ 2016.

ПАЈТИЋУ ИЗА ЛЕЂА: СТАРА ЉУБАВ ЗАБОРАВА НЕМА

Лемајић финансира ДСС
Микица Илић, председник Градског одбора ДСС Сремска 

Митровица: ,,Не вреди му, нећемо га примити натраг!“

Народна изрека каже да стара љубав 
заборава нема. Иако је након много 
лутања по разним странкама и 

покретима (од Грађанског савеза, ЛСВ, 
СПО, ДСС, Митровица европска регија, 
Вредна Митровица итд.) Лемајић Ненад је 
решио да се макар на неко време опроба 
и у Пајтићевској лоповској ДС странци, 
„укравши“ за почетак Градски одбор од 
Александра Продановића. Али, откако су 
расписани локални избори, заиграла 
Лемајићу торбица. Шта је за њега да има 
само једну странку, мада му у 
унцутаријама помажу и ови из тзв. Двери, 
али слабо је то шићарџијско друштванце. 
Ових дана, на прозор нашег новинара, 
писца ових редова, слети голуб, али не 
само да се по обичају улита, него да са 
собом донесе и писмено на коме лепо 
пише да љубав према ДСС-у заборава 
нити има, нити ће га икад имати.

Уз писмо, голуб писмоноша као и сваки 
одговорни Кркобабићев чиновник, носи и 
доказе. На изводима Централе странке 
ДСС (Банка Интеза, број 197 од 07. 12. 
2015.), лепо се може видети да је лице 
Ненад Лемајић, у улици Светозара 
Милетића 6, извршило две новчане уплате 
својој бившој (?), а можда и поново будућој 
странци у износу од 420.000 и 320.000 
динара, на име прилога. Дакле, укупно 

740.000 динара је пред Нову годину 
Лемајић Ненад уплатио новчаних прилога 
Централи ДСС-а у Београду.

Није то мали прилог за једног рећи ћемо 
сиромашног професора који живи од своје 
просветарске плате. Кад би се зезали, 
наравно! Мислим, то да живи од плате. 
Шта то тим новцем, тренутни функционер 
Пајтићевог ДС, Лемајић, плаћа ДСС-у? 
Професор није одговарао на позиве наших 
новинара, као што иначе не одговара када 
су М НОВИНЕ у питању, па можемо само 
да нагађамо шта је сматрао под 
„прилогом“ од 740.000 динара? Да ли то 
зна његов страначки шеф Пајтић? Да ли 
су то можда оне паре које су биле 
намењене финансирању ДС-а, за шта је 
Градској управи за буџет подметнут лажни 
текући рачун Лемајићеве приватне фирме, 
због чега су се заинтересовали Полицијска 
управа и Тужилаштво? 

Или то сад Лемајић, кад види да је све 
пропало у његовој тренутној странци са 
Бојаном Пајтићем, хоће да се врати својој 
бившој љубави ДСС-а? Да ли је то уопште 
могуће сада, када су се у ДСС-у коначно 
решили лемајићевског олоша и иду на 
изборе без бивших хипотека? Микица 
Илић, председник Градског одбора ДСС у 
Сремској Митровици је изричит што се 
тиче Лемајића:

– Не долази у обзир. Такви људи као 
Лемајић нашој странци више не требају. 
Ето га тамо Пајтићу, па нека он мисли шта 
ће с њим и његовом багром, која је од 
вишестраначја направила клозетски 
куплерај у Сремској Митровици – каже 
Микица Илић. 

Владимир Ћосић

НЕ ЖЕЛЕ ГА НАТРАГ У ДСС:
Ненад Лемајић, прилози и изводи
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ЛО КАЛ НИ ИЗ БО РИ У СРЕ МУ

И да ље се пре да ју
из бор не ли сте

То ком прет ход не не де ље у 
срем ским ло кал ним 
са мо у пра ва ма по ли тич ке 

стран ке су на ста ви ле да пре-
да ју из бор не ли сте. Ло кал ни 
из бо ри ће би ти одр жа ни 24. 
апри ла у пет срем ских оп шти-
на и у Гра ду Срем ска Ми тро ви-
ца, а је ди но у оп шти ни Пе ћин-
ци ни су рас пи са ни, јер ман-
дант ак ту ел ном ру ко вод ству 
ни је ис те као.

Град ској из бор ној ко ми си ји у 
Срем ској Ми тро ви ци до не де-
ље, 20. мар та пре да то је укуп-
но шест из бор них ли ста. Ли ста 
под ред ним бро јем 1 је „Алек-
сан дар Ву чић – Ср би ја по бе ђу-
је“, ко ју чи не Срп ска на пред на 

стран ка, По крет со ци ја ли ста, 
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. Но си лац 
ове ли сте је ак ту ел ни гра до на-
чел ник Срем ске Ми тро ви це 
Бра ни слав Не ди мо вић. Дру га 
је пре да та ли ста Де мо крат ске 
стран ке, чи ји је но си лац др 
Ми ро слав Кен дри шић, ди рек-
тор Оп ште бол ни це, а на зив 
ли сте 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)“. На кон ДС, 
из бор ну ли сту је пре да ла 
Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би-
је, на зив ли сте је „ИВИ ЦА 
ДА ЧИЋ – Со ци ја ли стич ка пар-

ти ја Ср би је – Др Ми лан Лат ко-
вић“, ко ји је и но си лац ли сте. 
Со ци ја ли сти су у ко а ли ци ји са 
Зе ле ни ма Ср би је. Град ска 
из бор на ко ми си ја је за тим про-
гла си ла ли сте „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)“ и „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 Ср би је – Зе ле ни“. 

Под ред ним бро јем шест се 
на ла зи ли ста под на зи вом 
„Ко а ли ци ја Де мо крат ска стран-
ка Ср би је - На род ни по крет 

Ди на ра – Дри на – Ду нав“. 
Но си лав ли сте је др Ми тар 
Па вло вић, а на овој из бор ној 
ли сти се на ла зе и Ми ки ца 
Илић, пред сед ник ми тро вач ког 
ДСС, Ва си ли је Ра до са вље вић, 
Ве сна Вла ди са вље вић, Мир ја-
на Мар ко вић, др Слав ко Ар ба-
а нас, Бог дан Ћо сић, Де јан 
Мо стар лић, али не ма не ка да-
шње на чел ни це град ске упра-
ве за кул ту ру Зо ри це Га шпар и 
Ду шка Ша ро шко ви ћа, тре нут-
ног на чел ни ка Град ске упра ве 
за бу џет и фи нан си је. На ре пу-
блич ке из бо ре ДСС иде у ко а-
ли ци ји са Две ри ма, али не и на 
ло кал не из бо ре у Срем ској 
Ми тро ви ци. Ка ко се ових да на 
по гра ду при ча, иако је би ла 
до го во ре на ко а ли ци ја, Две ри 
су од у ста ли од ко а ли ци је, а 
пре ма на га ђа њи ма, раз лог за 
то су но вац и привилегије ко је 
су појединцима  ну ђене да не 
иду са ДСС на локалне из бо ре. 
Спе ку ли ше се да је упра во 
уло га Две ри на пред сто је ћим 
ло кал ним из бо ри ма да не пре-
ђу цен зус, а да од ву ку је дан 
број гла со ва. 

За ни мљи во је што се ти че 
из бор них ли ста у Срем ској 
Ми тро ви ци и то да су са мо ко а-
ли ци је оку пље не око СНС, ДС 
и ДСС пре да ле ком плет не 
ли сте са 61 кан ди да том за 
ло кал ни пар ла мент. 

У рум ској оп шти ни је за 
ло кал не из бо ре до 20. мар та 
про гла ше но укуп но пет из бор-
них ли ста. Рум ски на пред ња ци 
и њи хо ви ко а ли ци о ни парт не ри 

ДСС и НП Ди на ра – Дри на  Ду нав пре да ли ше сти из бор ну ли сту у Срем ској Ми тро ви ци 

У Ши ду пре да та ли ста „Вре ме је за при стој не љу де“
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– 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 ке Скуп шти не оп шти не 
Ру ма, а пр ви на ли сти је др 
Алек сан дар Мар ти но вић. Дру-
га про гла ше на ли ста је „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. За тим је 
Оп штин ска из бор на ко ми си ја 
про гла си ла ли сту „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. 

По сле па у зе од не ко ли ко 
да на, 17. мар та су, као че твр-
ти, сво ју ли сту пре да ли „Две ри 
– ДСС – Јо ван Ста ној чић“, а 
не ко ли ко са ти ка сни је и Срп-
ска ра ди кал на стран ка. Ли ста 
„Две ри – ДСС – Јо ван Ста ној-
чић“ има 15 кан ди да та за 
од бор ни ке СО Ру ма. 

– Ова ли ста има под јед нак 
број кан ди да та из Де мо крат ске 
стран ке Ср би је и По кре та 
„Две ри“, а реч је о пот пу но 
но вим љу ди ма, мла дима ко ји 
се ни су ба ви ли по ли ти ком, али 
су вољ ни да ура де не што 
до бро за сво ју сре ди ну – ре као 
је но си лац ли сте, адво кат 
Јо ван Ста ној чић.

Срп ска ра ди кал на стран ка 
је пре да ла сво ју ли сту „Др 
Во ји слав Ше шељ – Срп ска 
ра ди кал на стран ка“, а пр ва на 
ли сти за ло кал не из бо ре је 
Је ле на Де лић, пред сед ни ца 
ОО СРС Ру ма. Ли ста је пот пу-
на, од но сно има 43 кан ди да та 
за од бор ни ка. 

– Са ку пи ли смо пре ко 1.400 
пот пи са и на да мо се да ће све 
би ти у ре ду. Ра ди ли смо до ста. 

Ми смо са овим пот пи си ма 
по ка за ли да је вре ме да СРС 
по ста не во де ћа на ло ка лу, јер 
смо ви де ли да су гра ђа ни 
не за до вољ ни. На сту па мо 
са мо стал но, а да ли ће би ти 
ко а ли ци ја, ви де ће мо по сле 
из бо ра – ре кла је Је ле на 
Де лић.

Оп штин ска из бор на ко ми си-
ја у Ши ду је до са да про гла си-
ла че ти ри из бор не ли сте. Као 
и у оста лим срем ским оп шти-
на ма, на пред ња ци су пр ви 
пре да ли из бор ну ли сту „Алек-
сан дар Ву чић – Ср би ја по бе ђу-
је“, чи ји је но си лац Пре драг 

Ву ко вић, а сле де га др Кр сто 
Ку реш и др Ва ња Гнип Хар ди. 
Срп ска на пред на стран ка на 
ло кал не из бо ре из ла зи у ко а-
ли ци ји са ПУПС-ом, СДПС-ом, 
По кре том со ци ја ли ста, Стран-
ком Сло ва ци на пред и Срп-
ским по кре том об но ве и са др-
жи свих 39 кан ди да та за 
од бор ни ке. У по не де љак, 14. 
мар та про гла ше на је под ред-
ним бро јем два из бор на ли ста 
„Др Во ји слав Ше шељ – Срп ска 
ра ди кал на стран ка“. На овој 
ли сти се из ме ђу оста лих на ла-
зе пред сед ник ОО СРС Шид 
Ми ро слав Нон ко вић и по зо ри-

шни ре ди тељ Цве тин Ани чић. 
Оп штин ски од бор Со ци ја ли-

стич ке пар ти је Ср би је из Ши да 
тре ћи је пре дао Оп штин ској 
из бор ној ко ми си ји из бор ну 
ли сту. Ка ко су том при ли ком 
из ја ви ли пред сед ник шид ских 
со ци ја ли ста Бра ни слав Ма у ко-
вић и но си лац ли сте Де јан 
Ло га ру шић, СПС има сна ге, 
мо гућ но сти и во ље да Шид 
по диг не на ни во ка кав за слу-
жу је, јер су у СПС до шли но ви 
мла ди љу ди ко ји су спрем ни да 
на пра ве про ме не. Ли сту „ИВИ-
ЦА ДА ЧИЋ – Со ци ја ли стич ка 
пар ти ја Ср би је (СПС)“ по др жа-
ло је пре ко хи ља ду гра ђа на 
шид ске оп шти не.

Из бор на ли ста под ред ним 
бро јем че ти ри „Вре ме је за 
при стој не љу де“ пре да та је у 
уто рак, 15. мар та Из бор ној 
ко ми си ји у Ши ду. Ли сту са чи-
ња ва ју Де мо крат ска стран ка, 
Со ци јал де мо крат ска стран ка, 
Ли га со ци јал де мо кра та Вој во-
ди не, Ли бе рал но  де мо крат ска 
пар ти ја и Зе ле на еко ло шка 
пар ти ја - Зе ле ни. Но си лац 
ли сте „Вре ме је за при стој не 
љу де“ је Жи ван Ми рић, пред-
сед ник шид ског ДС.

- Ли сту чи не при стој ни љу ди 
ко ји жи ве на под руч ју шид ске 
оп шти не и за то по зи вам све 
гра ђа не да на пред сто је ћим 
из бо ри ма гла са ју за сво је при-
ја те ље и ком ши је ко ји се на ла-
зе на на шој ли сти - ис та као је 
Жи ван Ми рић.

Ка ко су на гла си ли пред став-
ни ци ове ко а ли ци је, њи хо ва 
је ди ни циљ је да обез бе де гра-
ђа ни ма при сто јан жи вот.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА
1. Алек сан дар Ву чић – Ср би ја по бе ђу је
2. За пра вед ну Ср би ју Де мо крат ска стран ка – 

Др Ми ро слав Кен дри шић (ДС, ДСХВ, НО ВА)
3. ИВИ ЦА ДА ЧИЋ – Со ци ја ли стич ка пар ти ја 

Ср би је (СПС) – Др Ми лан Лат ко вић
4. 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)

5. 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 Ср би је – Зе ле ни

6. Ко а ли ци ја Де мо крат ска стран ка Ср би је - 
На род ни по крет Ди на ра – Дри на – Ду нав

РУ МА
1. Алек сан дар Ву чић – Ср би ја по бе ђу је
2. РУ МА МО ЖЕ БО ЉЕ – Не над Бо ро вић (Де мо-

крат ска стран ка – Ли га со ци јал де мо кра та Вој-
во ди не – Зе ле на еко ло шка пар ти ја – Зе ле ни)

3. 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

4. Две ри – ДСС – Јо ван Ста ној чић
5. Др Во ји слав Ше шељ – Срп ска ра ди кал на 

стран ка

ШИД
1. Алек сан дар Ву чић – Ср би ја по бе ђу је
2. Др Во ји слав Ше шељ – Срп ска ра ди кал на 

стран ка

3. ИВИ ЦА ДА ЧИЋ – Со ци ја ли стич ка пар ти ја 
Ср би је (СПС)

4. ВРЕ МЕ ЈЕ ЗА ПРИ СТОЈ НЕ ЉУ ДЕ (Де мо-
крат ска стран ка, Ли га со ци јал де мо кра та Вој-
во ди не, Со ци јал де мо крат ска стран ка, Зе ле на 
еко ло шка пар ти ја – Зе ле ни, Ли бе рал но де мо-
крат ска пар ти ја)

ИРИГ
1. Алек сан дар Ву чић – Ср би ја по бе ђу је
2. Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не – Не над 

Ча нак
3. ИВИ ЦА ДА ЧИЋ – Со ци ја ли стич ка пар ти ја 

Ср би је (СПС)
4. По ме ри ле ви це По крет со ци ја ли ста – Алек-

сан дар Ву лин

ИН ЂИ ЈА
1. Алек сан дар Ву чић – Ср би ја по бе ђу је
2. Пе тар Фи ли по вић – За то што во лим Ин ђи ју
3. ИВИ ЦА ДА ЧИЋ – Со ци ја ли стич ка па рти ја 

Ср би је (СПС)
4. Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не – Ин ђи ја 

на ша ку ћа - Не над Ча нак – По крет за пре о-
крет – Зе ле на еко ло шка пар ти ја - Зе ле ни

СТА РА ПА ЗО ВА
1. Алек сан дар Ву чић – Ср би ја по бе ђу је
2. Де мо крат ска стран ка
3. ИВИ ЦА ДА ЧИЋ – Со ци ја ли стич ка пар ти ја 

Ср би је (СПС)

До са да про гла ше не ли сте

Ко а ли ци ја Две ри – ДСС у Ру ми
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Oпш тински од бор 
Срп ске на пред не 
стран ке Шид је 

15. мар та у про сто ри ја-
ма Кул тур но обра зов ног 
цен тра Шид ор га ни зо-
вао три би ну на ко јој су 
го во ри ли пензионисани 
официр Ве се лин Шљи-
ван ча нин и на род ни по-
сла ник и члан Глав ног 
од бо ра Срп ске на пред-
не стран ке Вла ди мир 
Ђу ка но вић.

На три би ни се по ред 
раз го во ра о жи во ту Ве-
се ли на Шљи ван ча ни на, 
го во ри ло и о тре нут ној 
си ту а ци ји на по ли тич кој 
сце ни Ср би је.

М. З.

ШИД

Три би на СНС

Са три би не

ЛИ ГА СО ЦИ ЈАЛ ДЕ МО КРА ТА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Ча нак но си лац ли сте
за ре пу блич ке из бо ре
Ли га со ци јал де мо кра та 

Вој во ди не на ре пу блич-
ким из бо ри ма на сту па у 

ко а ли ци ји са Со ци јал де мо крат-
ском стран ком и Ли бе рал но 
де мо крат ском пар ти јом, а пр ви 
на за јед нич кој ли сти под на зи-
вом БО РИС ТА ДИЋ, ЧЕ ДО МИР 
ЈО ВА НО ВИЋ – СА ВЕЗ ЗА 
БО ЉУ СР БИ ЈУ – Ли бе рал но 
де мо крат ска пар ти ја, Ли га 
со ци јал де мо кра та Вој во ди не, 
Со ци јал де мо крат ска стран ка је 
Не над Ча нак.

Ка ко са оп шта ва ју ири шки, 
шид ски и ми тро вач ки ли га ши, 
же ља им је да у На род ној скуп-
шти ни Ре пу бли ке Ср би је сво је 
ме сто има ле ва, над на ци о нал-
на, гра ђан ска, ан ти на ци о на ли-
стич ка оп ци ја.

- Ми се ни смо ује ди ни ли са 
ЛДП и СДС, не го смо са мо 
скло пи ли из бор ни са вез да 
би смо за јед но ура ди ли оно што 
мо ра мо. Ли га ни је ни за сло во 
про ме ни ла свој про грам, ни 
по ли ти ку. На ре пу блич ком 
ни воу тра жи мо са ве зни ке за 
ула зак у На род ну скуп шти ну, 
зна ју ћи да се у њој ре ша ва ју 
мно га пи та ња зна чај на за Вој-
во ди ну, по пут до но ше ња но вог 
уста ва, де фи ни са ња над ле жно-
сти Вој во ди не и до но ше ња 
го ди на ма че ка ног За ко на о 
фи нан си ра њу над ле жно сти АП 
Вој во ди не. Нео п ход но је да 
Ли га има свој по сла нич ки клуб у 
На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке 
Ср би је да би смо све ово мо гли 
да ре а ли зу је мо и да би се у њој 
чуо глас Вој во ди не. На по кра-

јин ске из бо ре, као и до са да, 
Ли га иде са ма, јер су сви на ши 
при о ри те ти и сва на ша за ла га-
ња ве за ни за Вој во ди ну – са оп-
шти ли су пред сед ник ЛСВ Ириг 
Вла ди слав Ил кић, пот пред сед-
ник шид ског од бо ра ЛСВ Рат ко 
Тор ма и пред сед ник ми тро вач-
ког од бо ра ЛСВ Ми ро слав 
Пе вац.

Ина че, ЛСВ на ло кал не из бо-
ре у Ши ду иде у ко а ли ци ји са 
ДС, СДС, ЛДП и Зе ле ном еко-
ло шком пар ти јом Зе ле ни, а у 
Срем ској Ми тро ви ци за јед но са 
ЛДП и Зе ле ном еко ло шком пар-
ти јом. На пи та ње но ви нар ке, 
от куд Ли га ни је у ко а ли ци ји са 
Ује ди ње ном опо зи ци јом Ми тро-
ви це, ко ју пред во ди Алек сан-
дар Про да но вић, пред сед ни ца 
Из вр шног од бо ра ЛСВ Срем ска 

Ми тро ви ца Ја сен ка Ђа ко вић 
ка же:

- На пред сто је ћим ло кал ним 
из бо ри ма у Срем ској Ми тро ви-
ци на сту па ће мо под ред ним 
бро јем 5. У вре ме ка да се пра ве 
раз не ко а ли ци је ко је се ви ше 
ба ве ма те ма ти ком пре ра спо де-
ле вла сти, ми смо се у Ми тро-
ви ци са ста ли са љу ди ма ко ји се 
за ла жу за јед ну гра ђан ску 
Срем ску Ми тро ви цу, за град у 
ко јем се љу ди не раз ли ку ју по 
вер ској и на ци о нал ној, али ни 
по по ли тич кој при пад но сти. Ми 
смо се тру ди ли ка да смо би ра-
ли парт не ре за ло кал не из бо ре 
да се одво ји мо од не ке ви со ке 
по ли ти ке и да са ра ђу је мо са 
љу ди ма са ко ји ма смо нај бо ље 
са ра ђи ва ли и у про те клом 
пе ри о ду.  Б. С.

Ја сен ка Ђа ко вић и Ми ро слав Пе вац

- Же ли мо да на ста ви мо та мо 
где смо ста ли и да ра ди мо оно 
што нај бо ље зна мо, као и да 
ис пра ви мо све оне гре шке ко је 
смо евен ту ал но на пра ви ли у 
про шло сти - ис та кла је На та ша 
Цвјет ко вић, пот пред сед ни ца 
шид ског СДС.

На кон про гла ше ња из бор них 
ли ста „Алек сан дар Ву чић – 
Ср би ја по бе ђу је“, „Пе тар Фи ли-
по вић – За то што во лим Ин ђи-
ју“ и „ИВИ ЦА ДА ЧИЋ – Со ци ја-
ли стич ка па ри ја Ср би је (СПС)“, 
Оп штин ска из бор на ко ми си ја у 
Ин ђи ји је 15. мар та про гла си ла 
из бор ну ли сту „Ли га со ци јал де-
мо кра та Вој во ди не – Ин ђи ја 
на ша ку ћа - Не над Ча нак – 
По крет за пре о крет – Зе ле на 
еко ло шка пар ти ја - Зе ле ни“. 
Пред став ни ци ове ко а ли ци је 
пре да ли су 1.200 пот пи са гра-
ђа на ко ји су по др жа ли кан ди-
да те за од бор ни ке на пред сто-
је ћим ло кал ним из бо ри ма. 
Та ко да је до 20. мар та за 
ло кал не из бо ре у Ин ђи ји про-
гла ше но укуп но че ти ри из бор-
не ли сте.

У Ири гу то ком про те кле 
не де ље ни је пре да та ни јед на 
из бор на ли ста. До са да је 
Оп штин ска из бор на ко ми си ја 
про гла си ла че ти ри из бор не 
ли сте. 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 
до че твр та про гла ше на ли ста 
од стра не Оп штин ске из бор не 
ко ми си је ли ста под на зи вом 
„По ме ри ле ви це По крет со ци-
ја ли ста – Алек сан дар Ву лин“.

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 је 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. 
Тек не де љу да на од пре да је 
пр ве ли сте, Оп штин ска из бор-
на ко ми си ја у Ста рој Па зо ви је 
про гла си ла још две из бор не 
ли сте. Дру га по ре ду је ли ста 
„Де мо крат ска стран ка“, чи ји је 
но си лац Сло бо дан Илић и има 
33 кан ди да та за од бор ни ке СО 
Ста ра Па зо ва, а тре ћа про гла-
ше на ли ста је „ИВИ ЦА ДА ЧИЋ 
– Со ци ја ли стич ка пар ти ја 
Ср би је (СПС)“, чи ји је но си лац 
Зо ран Ву ка ши но вић. Ова ли ста 
је ком плет на и има 48 кан ди да-
та за од бор ни ке ло кал ног пар-
ла мен та. 

Из бор не ли сте се мо гу пре-
да ти до 8. апри ла у по ноћ.

Е. М. Н.
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У Сре му се ми на пред ња ци увек осе-
ћа мо до бро, јер је Срем јед но од на-
ших нај сна жни јих упо ри шта, а Ру ма 

јед на од нај бо љих и нај ор га ни зо ва ни јих 
оп шти на, ре као је пот пред сед ник СНС 
Игор Ми ро вић, при ли ком отва ра ња но вих 
про сто ри ја стран ке у Ру ми.

- До вољ но је са мо по гле да ти ко ли ко је 
на по ра учи ње но да се оја ча ју, у еко ном-
ском и при вред ном сми слу, ка па ци те ти 
ове оп шти не и ко ли ко кон крет них ре зул-
та та у по след њи не ко ли ко го ди на Ру ма 
има, на че му је вред но ра ди ло ком плет но 
на ше оп штин ско ру ко вод ство и чла но ви 
стран ке, ак ти ви сти... Два де сет че твр тог 
апри ла нас оче ку је ва жан дан у са вре-
ме ној по ли тич кој зби љи, ка да у го ди на ма 
ис пред нас бу де мо ана ли зи ра ли ње го ве 
до ме те, јер у том да ну ће мо има ти при-
ли ке да за јед нич ки, са но вом по ли ти ком, 
по себ но у Вој во ди ни, гра ди мо бу дућ ност 
на ше зе мље, свих на ших кра је ва, Сре ма 
и на ших по ро ди ца. Има мо по себ ну оба ве-
зу пре ма ре зул та ти ма ко је смо по сти гли, 
а за њих је нај за слу жни ји пр ви ме ђу на-
ма - Алек сан дар Ву чић. За слу жни су и сви 
они ко ји су до след но по што ва ли по ли ти ку 
ко ју је он во дио, ко ји су је спро во ди ли у 
свим де ло ви ма на ше зе мље, па и ов де у 
Ру ми. За слу жни су сви чла но ви СНС од 
осни ва ња стран ке ко ји су би ли сло жни, је-
дин стве ни, има ли јак про грам ис пред се-
бе и ве ру да Ср би ја има сна ге да иза ђе из 
те шко ћа са ко ји ма се су о ча ва ла ми ну лих 
го ди на и да, ко рак по ко рак, у свим обла-

сти ма гра ди од но се та кве да се са пра-
вом мо же ста ви ти знак јед на ко сти из ме ђу 
СНС и на пред на Ср би ја. Два де сет че твр-
ти април има још јед ну ва жну по ру ку, а ти-
че се ни воа вла сти на ко јем СНС још ни је 
по ка зао сву сво ју сна гу и при ме нио про-
грам ко ји има, а ти че се по кра јин ског ни-
воа вла сти. У По кра ји ни смо ми опо зи ци ја 
и ве ру јем да ће мо по сле из бо ра, ве ру јем 
на шом бри љант ном  по бе дом, има ти при-
ли ку да по ка же мо је дан но ви кон цепт у 
бу ду ћем раз во ју и по ли ти ке и еко но ми је. 
То По кра ји ни мо же да до не се мно го ви ше 

ре зул та та не го овај кон цепт ко ји ће оти-
ћи на сме тли ште по ли тич ке исто ри је. То 
ће би ти кон цепт оку пља ња око про је ка та, 
не раз би ја ња и сва ђа, то је кон цепт за-
јед нич ког ра да свих ло кал них са мо у пра-
ва, по кра јин ске ад ми ни стра ци је и Вла де 
Ср би је на ва жним про јек ти ма, од на ци о-
нал ног зна ча ја, од зна ча ја за по кра ји ну, 
за ло кал не са мо у пра ве. Је дан од та квих 
је и про је кат ко ји се ти че и рум ске оп шти-
не - онај чу ве ни пу т од Ру ме до Но вог Са-
да. Ми смо ус пе ли, сна гом ар гу ме на та, да 
про мо ви ше мо тај про је кат и да за поч не-
мо при пре му про јект не до ку мен та ци је у 
усло ви ма ка да су не ки дру ги оба вља ли 
функ ци је. Кључ на по ру ка је је дин ство, до-
бра ор га ни за ци ја стран ке и за и ста ве ру-
јем до бра по др шка оном што чи ни пред-
сед ник на ше стран ке за на шу зе мљу. На 
кра ју, мо жда нај ва жни ја ствар, ка да за 
де сет или два де сет го ди на не ко на кон 
нас бу де оба вљао ове ва жне по сло ве и 
ду жно сти, наш да на шњи по сао тре ба ра-
ди ти та ко да уз диг ну та че ла, чи сти и по-
ште ни, са ре зул та ти ма иза вас, мо же мо 
ме ђу њи ма, бу ду ћи ма ко ра ча ти и ре ћи, 
да, у јед ном вре ме ну је по сто ја ла сна жна 
СНС, са углед ним љу ди ма и ре зул та ти ма, 
са Ру мом, Сре мом, Вој во ди ном и це лом 
Ср би јом ко ју оста вља мо као во де ћу зе-
мљу у овом де лу Евро пе и ко ја је бо ља 
и на пред ни ја не го она ко ју смо за те кли на 
из бо ри ма 2012. го ди не - ре као је Игор Ми-
ро вић у Ру ми.

С. Џакула

На пред сто је ће ло кал не 
из бо ре у Ири гу Ли га со-
ци јал де мо кра та Вој во ди-

не из ла зи са мо стал но у тр ци за 
од бор ни ке ло кал ног пар ла мен-
та. На ли сти се на ла зи 20 кан-
ди да та, не ка име на су по зна та, 
али има и не стра нач ких лич но-
сти. Пр вих пет ко ји се на ла зе 
на из бор ној ли сти за ло кал-
не из бо ре у оп шти ни Ириг су: 
Вла ди слав Ил кић, Ана Ма ри ја 
Авра мо вић, Сла ви ша Сми ља-
нић, Ма ри ја Ра дој чић и Ста-
ни мир Ра ду ло вић. Оп штин ска 
из бор на ко ми си ја је за дру гу 
про гла си ла ли сту Ли га со ци јал-
де мо кра та Вој во ди не – Не над 
Ча нак. 

- По след њих го ди на, уче-
шћем у ло кал ној вла сти, пу тем 
ра зних про је ка та ЛСВ је овој 
оп шти ни до не ла пре ко 100 ми-
ли о на ди на ра. Кроз рад Скуп-
шти не оп шти не, као пред сед-
ник то ком за се да ња спро во дио 
сам ред и за ко ни тост, а са оста-
лим од бор ни ци ма до не ли смо 
нај ва жни је ак те. Це ло ку пан рад 
на ше стран ке, ка ко на ло ка лу, 
та ко и на ви шем ни воу, сво дио 

се на по бољ ша ње жи во та гра-
ђа на и гра ђан ки и на ре ша ва ње 
на го ми ла них про бле ма - ка же 
пр ви чо век ЛСВ у Ири гу Вла ди-
слав Ил кић. 

Он до да је да је јед на од по-
след њих ини ци ја ти ва ЛСВ, да 
Ре пу бли ка Ср би ја тре ба да за-
шти ти све по љо при вред ни ке 
од не ло јал не кон ку рен ци је из 
ино стран ства и тај ку на по пи-
та њу про да је по љо при вред ног 
зе мљи шта и ду го роч ног за ку па 
др жав ног зе мљи шта, пре да та 
Устав ном су ду.

- Бо ри мо се да Вој во ди ни бу-
ду вра ће ни из вор ни при хо ди. 
Ср би ја не мо же би ти прав на 
др жа ва, све док се Ауто ном ној 
По кра ји ни Вој во ди ни не ис пла-
ти две ми ли јар ди евра, ко ли ко 
јој је „за ки ну то“ у по след њих 
де сет го ди на. По зна то је да 
Устав Ре пу бли ке Ср би је пред-
ви ђа да бу џет АП Вој во ди не 
из но си нај ма ње се дам од сто 
у од но су на бу џет Ре пу бли ке. 
По кра јин ска Вла да је пред лог 
за оце ну устав но сти де ло ва За-
ко на о бу џет ском си сте му пре-
да ла 2012. го ди не, али Устав ни 

суд тај прeдлог још ни је раз мо-
трио - ис ти че Ил кић.

Пред сед ник ири шких ли га-
ша се на да до бром ре зул та ту 
на пред сто је ћим ло кал ним из-
бо ри ма, по што су се ка ко ка-
же до бро по ка за ли у оп шти ни 
Ириг, као ис кре ни ко а ли ци о ни 
парт не ри. Он ис ти че да је по-
след њих го ди ну да на у ири шкој 
оп шти ни вла да ла ста бил ност, 
вра ћен је дуг од 110 ми ли о на 
ди на ра, а ни је дан нов кре дит 
ни је по диг нут. 

- Има мо спре мље не про јек-
те, у иде ја ма не мањ ка мо, а у 
то ће се уве ри ти гра ђа ни ако 
нам и на овим из бо ри ма ука жу 
по ве ре ње. У то ку је при према 
до ку мен та ци је за уре ђе ње пу-
та на гре бе ну Фру шке го ре, 
за тим ре ги о нал ног пу та Кру-
ше дол – Ириг - Зма је вац. Ту су 
и пре чи ста чи от пад них во да у 
Ири гу и Врд ни ку. За тим га си-
фи ка ци ја оп шти не и ре ша ва ње 
во до снаб де ва ња у оним ме сти-
ма где не ма во до вод не мре же. 
Али глав ни за да так пар ти је би-
ће сма ње ње не за по сле но сти 
и отва ра ње но вих рад них ме-

ста - ка же пр ви чо век ОО ЛСВ 
у Ири гу, на по ми њу ћи да ће у 
тре нут ном са зи ву од бор ни ци 
у од бор нич ке клу пе се сти још 
два пу та.

- Има мо још не ко ли ко ва жних 
до ку ме на та да из гла са мо, а на-
кон ло кал них из бо ра не ки ће се 
по но во на ћи у овом пар ла мен-
ту, а не ки ће по пр ви пут се сти 
у од бор нич ке клу пе. Оце ну о 
то ме ко ће чи ни ти но ви ло кал-
ни пар ла мент да ће гра ђа ни и 
гра ђан ке 24. апри ла - за кљу чу-
је Ил кић.

С. Ко стић

ВЛА ДИ СЛАВ ИЛ КИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОО ЛСВ ИРИГ

Војводини њене паре

Вла ди слав Ил кић

ИГОР МИ РО ВИЋ, ПОТ ПРЕД СЕД НИК СРП СКЕ НА ПРЕД НЕ СТРАН КЕ

За бу дућ ност на ше зе мље

Игор Ми ро вић
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Отва ра ње но вих про сто ри ја Срп ске 
на пред не стран ке у Ру ми би ла су 
при ли ка да др Алек сан дар Мар ти но-

вић ин фор ми ше члан ство да се 18. мар та 
усва ја план из бор них ак тив но сти на ло ка лу 
и да их по зо ве, као и њи хо ве ко а ли ци о не 
парт не ре, на ак тив но уче шће ка ко би се 
пла ни ра но и ре а ли зо ва ло.

- Наш је ди ни циљ је да СНС убе дљи во 
по бе ди и на ре пу блич ким, по кра јин ским и 
ло кал ним из бо ри ма. Што се ти че ло кал них 
из бо ра, све сем ап со лут не ве ћи не у Скуп-
шти ни оп шти не Ру ма ја ћу сма тра ти сво јим 
по ли тич ким по ра зом. На дам се да ће и чла-
но ви стран ке и ко а ли ци о ни парт не ри вр ло 
озбиљ но схва ти ти ову кам па њу и да ће нам 
то омо гу ћи ти да фор ми ра мо не са мо власт 
ра ди вла сти, већ да на ста ви мо са по ли ти-
ком ко ју смо за по че ли кра јем 2013. го ди не, 
ка да смо пре у зе ли од го вор ност за во ђе ње 
ове оп шти не, а то су ин ве сти ци је, но ва рад-
на ме ста, све оно по че му је рум ска оп шти-
на по ста ла пре по зна тљи ва у Ср би ји, али и 
ши ре. По ста ли смо до бри до ма ћи ни за 
број не ком па ни је из зе мље и ино стран ства, 
отво ри ли но ва рад на ме ста, опре ми ли рад-
ну зо ну „Рум ска пе тља“ у ве ли кој ме ри и 
ево за не ке две не де ље ће мо по ло жи ти 
ка мен те ме љац за још јед ну фа бри ку. Отво-
ра мо и но ву Град ску пи ја цу у ко ју је уло же-
но пре ко 20 ми ли о на ди на ра. Све су то 
ре зул та ти на ко је мо же мо би ти по но сни, 

али не сме мо да се успа ва мо, са том по ли-
ти ком мо ра мо да на ста ви мо и по сле 24. 
апри ла. Ја се на дам да ће мо и по сле тог 
да ту ма има ти до бру са рад њу, не са мо са 
Вла дом Ре пу бли ке Ср би је и пре ми је ром 
Ву чи ћем, не го и са По кра јин ском вла дом 
ко ја је до са да из о ста ја ла, јер ће њу по сле 
из бо ра, на рав но, во ди ти Срп ска на пред на 
стран ка - ис та као је Алек сан дар Мар ти но-
вић. С. Џ.

РУМСКИ НАПРЕДЊАЦИ

Но ве про сто ри је
Пре се ље њем рум ских на пред ња ка у 

но ве, знат но бо ље и функ ци о нал ни је про-
сто ри је, у са мом цен тру гра да, зва нич но је 
по че ла и пред из бор на кам па ња Срп ске 
на пред не стран ке и ње них ко а ли ци о них 
парт не ра на ло кал ном ни воу. 

Про сто ри је су 18. мар та би ле ма ле да 
при ме чла но ве ОО СНС Ру ма, члан ство, 
ко а ли ци о не парт не ре ко ји су до шли, а сва-
ка ко ту су и ви со ки стра нач ки функ ци о не ри, 
Игор Ми ро вић, пот пред сед ник СНС и пред-
сед ник Са ве та за Вој во ди ну, као и пот пред-
сед ник Из вр шног од бо ра ГО СНС Да мир 
Зо бе ни ца.

Пр во се при сут ни ма обра тио др Алек сан-
дар Мар ти но вић, пред сед ник рум ских 
на пред ња ка, ко ји је и пр ви на ли сти за 
ло кал не из бо ре „Алек сан дар Ву чић - Ср би-
ја по бе ђу је“.

- Чла но ви Оп штин ског од бо ра тре ба да 
зна ју да је прак тич но сва ки дан до 24. апри-
ла ис пу њен од ре ђе ним стра нач ким ак тив-
но сти ма и ја као пред сед ник Оп штин ског 
од бо ра ра чу нам на све вас, на све пред сед-
ни ке ме сних од бо ра и чла но ве стран ке да 
се укљу че пу ним ка па ци те том. По зи вам и 
на ше ко а ли ци о не пар те ре да нам у то ме 
по мог ну, да у на ред них ме сец и ви ше да на 
за вр ши мо све што смо пла ни ра ли у окви ру 
кам па ње, са јед ним је ди ним ци љем, да 
СНС убе дљи во по бе ди и на ре пу блич ким, 
по кра јин ским и ло кал ним из бо ри ма - ис та-
као је Алек сан дар Мар ти но вић. 

На кон све ча ног отва ра ња но вих про сто-
ри ја рум ских на пред ња ка, одр жан је и 
са ста нак чла но ва Оп штин ског од бо ра СНС 
Ру ма, ко јем су при су ство ва ли Игор Ми ро-
вић и Да мир Зо бе ни ца. На са стан ку је утвр-
ђен план кам па ње на пред ња ка за ло кал не 
из бо ре. С. Џ.

Срп ска на пред на стран-
ка Пе ћин ци и Гру па 
гра ђа на „Ми лен ко 

Ђур ђе вић - За на ше се ло“ 
по сти гле су до го вор о по др-
шци ове гру пе гра ђа на ли сти 
Срп ске на пред не стран ке 
„Алек сан дар Ву чић – Ср би-
ја по бе ђу је“ на пред сто је ћим 
ре пу блич ким и по кра јин ским 
из бо ри ма за ка за ним за 24. 
април.

Тим по во дом је 16. мар та 
Ми лен ко Ђур ђе вић, ли дер ГГ 
„Ми лен ко Ђур ђе вић - За на ше 
се ло“, из ја вио да од бор нич ка 
гру па ко ју пред во ди већ не пу-
не две го ди не по др жа ва Срп ску 
на пред ну стран ку у Скуп шти ни 
оп шти не Пе ћин ци.

- Иако смо би ли про тив ни ци 
на ло кал ним из бо ри ма 2014. го-
ди не, са мо не ко ли ко ме се ци на-
кон из бо ра, због до брих ре зул-
та та ра да ло кал не са мо у пра ве 
ко ју во ди Срп ска на пред на 
стран ка, схва ти ли смо ис прав-
ност ње не по ли ти ке и од лу чи-
ли смо да по др жи мо оп штин ско 
ру ко вод ство, а на из бо ри ма 24. 
апри ла по др жа ће мо ли сту Срп-
ске на пред не стран ке и на ре-

пу блич ком и на по кра јин ском 
ни воу – из ја вио је Ђур ђе вић.

По ве ре ник Оп штин ског од-
бо ра СНС Пе ћин ци Ми ло рад 
Пан тић ка же да је ова по др шка 
би ла оче ки ва на због до бре са-
рад ње Срп ске на пред не стран-
ке и ове гру пе гра ђа на у прет-
ход не две го ди не.

- Оче ку јем да ће и сви оп-
штин ски од бо ри стра на ка ко је 
на ре пу блич ким и по кра јин ским 
из бо ри ма из ла зе у ко а ли ци ји са 
Срп ском на пред ном стран ком и 
на ло кал ном ни воу пру жи ти ја-
сну по др шку ли сти „Алек сан дар 
Ву чић - Ср би ја по бе ђу је – ре као 
је пр ви чо век пе ћи нач ких на-
пред ња ка. Д. С.

У не де љу, 20. мар та пред-
сед ник Оп штин ског од-
бо ра Срп ске ра ди кал не 

стран ке Шид Ми ро слав Нон-
ко вић и ре ди тељ Ама тер ског 
по зо ри шта „Бра ни слав Ну шић“ 
Цве тин Ани чић, ко ји је на ли-
сти СРС-а за ло кал не из бо ре, 
об и шли су гра ди ли ште објек та 
Му зич ке шко ле, на кон че га је 
одр жа на кон фе рен ци ја за но-
ви на ре. 

- Срп ска ра ди кал на стран ка 
ће уко ли ко јој гра ђа ни оп шти не 

Шид ука жу по ве ре ње 24. апри-
ла на ло кал ним из бо ри ма, ре-
ши ти про блем му зич ке шко ле. 
Пла ни ра мо под не ти ту жбу за 
рас кид уго во ра ко ји је за кљу-
чен са Фон дом за капитална 
улагања и тра жи ти на кна ду 
ште те ко ју је оп шти на Шид пре-
тр пе ла ру ше њем ста рог објек та 
у вред но сти од 98.243.144,48 
ди на ра и тај но вац ин ве сти ра-
ти у из град њу му зич ке шко ле. 
Не ће мо по пут са да шње вла сти 
ну ди ти на про да ју ову ло ка ци ју 
на атрак тив ном ме сту при ват-
ним ли ци ма за из град њу по-
слов ног про сто ра. Овај град 
је пун ло ка ла, не тре ба ју нам 
до дат ни, на ма тре ба ју кул тур-
не уста но ве, јер не же ли мо 
да на ша мла дост про па да по 
ка фа на ма, не го же ли мо да им 
пру жи мо усло ве да се кре а тив-
но из ра жа ва ју и да их скло ни-
мо из ка фа на и са ули це. Да их 
по др жа ва мо, да их по ма же мо, 
а не да их те ра мо у из гнан ство 
- ре као је Нон ко вић.

М. Н.

ГГ „МИЛЕНКО ЂУРЂЕВИЋ“ ПЕ ЋИН ЦИ

По др шка СНСу
СРП СКА РА ДИ КАЛ НА СТРАН КА ШИД

Ре ши ти про блем 
Му зич ке шко ле

Цве тин Ани чић и 
Ми ро слав Нон ко вић 

Ми лен ко Ђур ђе вић
и Ми ло рад Пан тић 

АЛЕК САН ДАР МАР ТИ НО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОО СНС РУМ А 

Циљ убе дљи ва
по бе да на ло ка лу

Алек сан дар Мар ти но вић
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У КА НУ НА ЧЕЛ НИ КУ ВЛА ДИ МИ РУ ПЕТ КО ВИ ЋУ УРУ ЧЕ НО ПРИ ЗНА ЊЕ ЧА СО ПИ СА ФДИ

Срем ска Ми тро ви ца
град бу дућ но сти

Тре ћу го ди ну за ре дом Срем ска Ми тро-
ви ца се на ла зи ме ђу до бит ни ци ма 
пре сти жног при зна ња ен гле ског ча со-

пи са ФДИ. Реч је о нај по зна ти јој свет ској 
пу бли ка ци ји спе ци ја ли зо ва ној за про мо ци ју 
стра них ди рект них ин ве сти ци ја. Срем ска 
Ми тро ви ца је увр ште на ме ђу топ де сет 
ми кро гра до ва бу дућ но сти по еко ном ском 
по тен ци ја лу ко ји пру жа, а на гра ду је у Ка ну 
15. мар та у име Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
при мио 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. 

Под ка те го ри јом еко ном ског по тен ци ја ла 
ко ји град пру жа, се под ра зу ме ва ком пле тан 
учи нак ло кал не упра ве да при ву че стра ног 
ин ве сти то ра. Та ко да је ово го ди шња на гра-
да пра ва по твр да до са да шње по слов не 
фи ло зо фи је гра да.

- Од нос пре ма ин ве сти то ру је не што што 
нас из два ја од дру гих оп шти на. Отво ре на и 
ефи ка сна упра ва пру жа ин ве сти то ру ком-
плет ну по др шку од тре нут ка ка да до ста ви 
пи смо о на ме ра ма до ре а ли за ци је са ме 
ин ве сти ци је. Та ко ђе на ше уче шће у по ве зи-
ва њу и по сре до ва њу са дру гим ни во и ма 
вла сти ин ве сти то ри ма пу но зна чи. Увек се 
сви вра ћа ју при ме ру ком па ни је Ку пер стан-
дард ко ја је до зво лу до би ла за са мо три на-
ест рад них да на или ско ри јем при ме ру 
ка да је за ма ње од два ме се ца ура ђе на 
ком плет на до ку мен та ци ја ко ја је би ла нео-
п ход на за ле га ли за ци ју и упис у еви ден ци ју 
не по крет но сти пре ко 20.000 ква дра та ста ре 
ме сне ин ду стри је Ми трос, што је би ло пре-
суд но за ин ве сти то ра да ку пи овај не ка да-
шњи ме сни ги гант у ста њу у ка квом је био 
послe шест го ди на сте ча ја. На при ме ру 
на шег гра да се ја сно ви ди да суб вен ци је и 
ге о граф ски по ло жај зна че, али људ ски фак-
тор ипак пред ста вља основ и си гур ност за 
но ве ин ве сти то ре – ре као је Пет ко вић.

Љу ди из ча со пи са ФДИ су се при ли ком 
ода би ра гра до ва бу дућ но сти во ди ли ре зул-
та ти ма, шта је ура ђе но у прет ход не три 
го ди не, као и шта је план да се ура ди у 
на ред не три, че ти ри го ди не. 

- Узи ма се у об зир ко ли ко нов ца је уло-
же но у од ре ђе ни град, ко је ин ве сти ци је су 
ре а ли зо ва не, ко ли ко рад них ме ста је отво-
ре но. За тим се во ди ра чу на о ко му нал ној 
опре мље но сти рад них зо на, а пред ност 
гра до ва из Ср би је је да има ју и да ље сво-
ји ну над зе мљи штем. Ми у Срем ској 
Ми тро ви ци има мо око 30 хек та ра гра ђе-
вин ског зе мљи шта у сво ји ни Гра да, ко је 
су тра мо же да се по ну ди ин ве сти то ри ма. 
На ше рад не зо не Је зе ро, Се вер 1 и Се вер 
2 су ком плет но ко му нал не опре мље не, 
што је јед на ве ли ка по год ност – ка же Пет-
ко вић.

На чел ни ку Вла ди ми ру Пет ко ви ћу на гра-
да је уру че на у окви ру нај ве ћег Сај ма 
не крет ни на, ко јем при су ству ју вла сни ци 
ве ли ког бро ја не крет ни на, тр гов ци не крет-
ни на ма, аген ци је за по сре до ва ње при ли-
ком из град ње ве ли ких про из вод них по го на, 
као и љу ди из ло кал них са мо у пра ва европ-
ских гра до ва. 

- Сви из ла га чи на Сај му не крет ни на су 
до би ли спи ско ве на гра ђе них гра до ва. 
Су шти на ове на гра де је да у бу ду ћем пе ри-
о ду, уко ли ко бу де мо ра ди ли као до са да, 
при ву че мо још не ко ли ко стра них ин ве сти-
ци ја и да сто па не за по сле но сти бу де ис под 

10 од сто. Ова на гра да је од лич на по зив ни-
ца ин ве сти то ри ма да до ђу и отварају 
погоне у Срем ској Ми тро ви ци. Та ко ће 
гра ђа ни би ти у при ли ци да би ра ју по сао и 
да иду та мо где су ве ће пла те и бо љи усло-
ви, као и да се ис ко ре ни сва ки мо гу ћи вид 
по ли ти за ци је при ли ком за по шља ва ња. 
Же ли мо да до ђе мо у си ту а ци ју да се фир-
ме ко је ов де по слу ју утр ку ју да за др же 
до бре рад ни ке – на по ми ње Вла ди мир Пет-
ко вић. 

Ком плет но ко му нал но опре мље не ин ду-
стриј ске зо не, пут на ин фра струк ту ра као и 
пред у зи мљи вост ло кал не упра ве при ву кли 
су у прет ход ним го ди на ма око 150 ми ли о на 
евра стра них ула га ња у Срем ску Ми тро ви-
цу. Јед на од нај зна чај ни јих стра них ин ве-
сти ци ја је сва ка ко по но во по кре та ње ме сне 
ин ду стри је Ми трос, ко ја уско ро от по чи ње 
про из вод њу у ком плет но ре но ви ра ном и 
оса вре ме ње ном про сто ру. Ту су ком па ни је 
Ку пер стан дард и Ла мес, као и Лу ва та, ко ја 
је от по че ла са из град њом но ве про из вод не 
ха ле. Хо ланд ска ком па ни ја Ва ха ли од 
2013. го ди не по слу је у Срем ској Ми тро ви-
ци и ова стра на ин ве сти ци ја на нај ре пре-
зен та тив ни ји на чин пред ста вља Срем ску 
Ми тро ви цу у све ту.  Б. Се ла ко вић

На при ме ру на шег 
гра да се ја сно ви ди

да суб вен ци је
и ге о граф ски

по ло жај зна че,
али људ ски фак тор 

ипак пред ста вља 
основ и си гур ност за 

но ве ин ве сти то ре, 
ре као је на чел ник

Вла ди мир Пет ко вић

Уру че ње на гра де ча со пи са ФДИ на чел ни ку Вла ди ми ру Пет ко ви ћу
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У пе так, 18. мар та на гра-
ди ли шту код ПСЦ „Пин-
ки“ из ве ден је пер фор-

манс у знак по др шке из град њи 
ба зе на у Срем ској Ми тро ви ци. 
Нај мла ђи Ми тров ча ни, ко ји са 
не стр пље њем оче ку ју да ба-
зен бу де отво рен, уз пе сму, 
игру и сим бо лич но по ста вља-
ње вре мен ског ко фер че та са 
по ру ка ма у те мељ ба зе на, 
обе ле жи ли су дан на гра ди-
ли шту. 

Гра до на чел ник Срем ске 
Ми тро ви це Бра ни слав Не ди-
мо вић ре као је да се ра до ви 
од ви ја ју и бр же не го што је 
оче ки ва но и да ће град ски ба-
зен би ти го тов до кра ја го ди не. 
На па ноу ис пред гра ди ли шта 
оста вио је и по ру ку ко ја гла си: 
„Ка да до вољ но же лиш, чу да 
су мо гу ћа, хва ла сви ма ко ји су 
же ле ли ба зен“.

- Пре ма ово ме што смо ви-
де ли, из гле да да смо мно го 
же ле ли ба зен. Про шле го ди-
не, ка да смо ра ди ли ис тра-
жи ва ња по свим дру штве ним 
мре жа ма о то ме шта је нај по-
треб ни је Срем ској Ми тро ви-
ци, до би ли смо исти од го вор 
као и да нас. Ура ди ће мо све 
што је до нас да овај град ски 
ба зен бу де го тов до кра ја го-
ди не, ина че две до три не де-
ље смо ис пред ро ка. Сле де ће 
што тре ба да се ура ди је рас-
пи си ва ње на бав ке за опре му 
и уну тра шње ра до ве. Гра ђе-
вин ски обје кат ће би ти го тов 
у ју ну. Де фи ни тив но ће би ти 
ре а ли зо ван сан Ми тров ча на, 
што је наш по сао, да сно ве 
пре тва ра мо у ја ву и да не ка-
да шње сим бо ле гра да по но во 
вра ћа мо у функ ци ју – ре као је 
Не ди мо вић. А. Ћо сић

ПЕР ФОР МАНС КАО ПО ДР ШКА ИЗ ГРАД ЊИ БА ЗЕ НА

Град ски ба зен го тов
до кра ја го ди не

Гра до на чел ник је под се-
тио да ће фа бри ка Ми трос 
уско ро би ти у функ ци ји, као 
и на то да је уго во ре на 
из град ња пу та кроз Ла ћа-
рак.

- Што се Ми тро са ти че, 
гра ђе вин ски ра до ви би ће 
го то ви 29. мар та, а де фи-
ни тив но ће би ти отво рен 
17. апри ла, кад би тре ба ло 
и зва нич но да поч не са 
ра дом и је дан по је дан 
по гон ће ула зи ти у функ ци-
ју. Скеп ти ци ће ре ћи, не ки 

да се то не ће де си ти, не ки 
да ка сни, а у пи та њу је 
ре кон струк ци ја гра ђе ви не 
ко ја ни је у функ ци ји 10 
го ди на. Би ло је про бле ма, 
мо ра ла је да се ра ди но ва 
ка на ли за ци ја, но ви во до-
вод, а не са мо да се при ти-
сне пре ки дач и по кре не 
про из вод ња, ка ко су не ки 
го во ри ли. За хва лан сам 
љу ди ма из Ми тро са, јер ће 
они пр ве не де ље апри ла 
отво ри ти вра та и сво ју 
фа бри ку свим гра ђа ни ма 

Сре ма ко ји же ле да ви де 
Ми трос пре по чет ка про из-
вод ње, па бих по звао све 
за ин те ре со ва не фар ме ре 
да се ода зо ву том по зи ву. 
Пот пи сан је и уго вор око 
из град ње пу та кроз Ла ћа-
рак, већ су по че ли при-
прем ни ра до ви са аспек та 
обез бе ђи ва ња ло ка ци ја и 
са о бра ћај но - тех нич ких 
усло ва за функ ци о ни са ње 
са о бра ћа ја у Ла ћар ку – 
ка же гра до на чел ник Срем-
ске Ми тро ви це.

Ми трос у априлу по чи ње са ра дом

Бра ни слав Не ди мо вић ис пи су је по ру ку

Град ња ба зе на по пла нуПодршка
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Срем ско ми тро вач ко На-
се ље Ја ли ја до би ја 
но ви из глед. Про шле 

не де ље за вр ше ни су ра до ви 
на уре ђе њу про стор ног бло-
ка из ме ђу ули ца Ја лиј ска 4 и 
Вој во де Сте пе, где је по ста-
вље на ка на ли за ци о на, во до-
вод на и ни ско на пон ска мре-
жа, ура ђе на са о бра ћај ни ца и 
јав на ра све та.

- Ур ба ни стич ким пла ном 
пред ви де ли смо на овом ме-
сту, где је не ка да би ла ба ра, 
уре ђе ње зе мљи шта и пла-
це ва за из град њу стам бе них 
обје ка та. Пр во је ра ђе но на-
си па ње гра ђе вин ског от па да, 

а за тим смо из вр ши ли пар-
це ли за ци ју 22 пла ца на овом 
те ре ну. Од 22 пла ца, 16 је већ 
оту ђе но из јав не сво ји не, а 
шест пла це ва ће уско ро по-
но во ићи на ли ци та ци ју. Би ли 
смо у оба ве зи да из вр ши мо 
ра до ве на из град њи фе кал-
не ка на ли за ци је, во до вод не 
мре же, ни ско на пон ске мре-
же, улич не ра све те и са о бра-
ћај ни це. Ми смо до са да на 
овом под руч ју уло жи ли пре-
ко 32 ми ли о на ди на ра и са да 
смо ком плет но ин фра струк-
тур но опре ми ли ову зо ну. Но-
вац је обез бе ђен из град ског 
бу џе та, а 10 ми ли о на ди на ра 
смо до би ли од Упра ве за ка-
пи тал на ула га ња АП Вој во ди-
не. Циљ нам је да имамо што 

ви ше град ског гра ђе вин ског 
зе мљи шта ко је мо же мо по ну-
ди ти гра ђа ни ма за из град њу 
стам бе них обје ка та – на во ди 
ди рек тор ЈП Ди рек ци ја за из-
град њу Гра да Срем ска Ми-
тро ви ца Вла ди мир Са на дер.

Ра до ве на ас фал ти ра њу 
ули це, ко јим се за вр ша ва 
овај про је кат, про шле сре де, 
16. мар та об и шао је по ред 
Са на де ра и Сло бо дан Вуј-
чић, пред сед ник Са ве та ме-
сне за јед ни це Са ва, ко ји је 
на гла сио да је ко нач но овај 
део града при ве ден на ме ни 
и да су гра ђа ни са да у мо-
гућ но сти да ку пе плац ко ји је 
ком плет но ин фра струк тур но 
опре мљен.  

Б. Се ла ко вић

ИН ФРА СТРУК ТУР НИ РА ДО ВИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Но ви из глед Ја ли је

У про гра му ра да Ди рек ци је за 
из град њу гра да је ула га ње и у 
се о ске сре ди не, те се та ко за вр-
ша ва све ча на са ла у скло пу 
фуд бал ског клу ба у Чал ми, у 
шта је уло же но око два ми ли о на 
ди на ра. 

- У Чал ми смо ра ди ли део 
тро то а ра око ме сне за јед ни це и 

ам бу лан те, у Мар тин ци ма тре ба 
да ра ди мо пар кинг код шко ле, у 
Но ћа ју пар кинг ис пред цр кве и 
ам бу лан те. Тре ба да се по ста ве 
мо би ли ја ри у Но ћа ју и Бо су ту. 
Све су то ма ње ин ве сти ци је, 
ко је ме шта ни ма се ла до ста зна-
че – на гла ша ва ди рек тор Ди рек-
ци је Вла ди мир Са на дер.

Ула га ња у се ла

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

Пред сед ник МЗ Са ва
Сло бо дан Вуј чић

Свим Митровчанима
који Ускрс славе
по Грегоријанском
календару честитамо
наступајуће празнике

ЈП Дирекција за изградњу
Града Сремска Митровица
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На сед ни ци Оп штин ског ве ћа Оп-
шти не Шид, ко ја је одр жа на про-
шлог че тврт ка, 17. мар та усво-

је ни су из ме ђу оста лог и про гра ми 
по сло ва ња јав них пред у зе ћа и уста но-
ва, као и фи нан сиј ски пла но ви ме сних 
за јед ни ца за 2016. го ди ну. 

Пре ма ре чи ма ди рек то ра ЈКП „Во-
до вод“ Шид Алек сан дра Јо ва но ви ћа 
у 2016. го ди ни пла ни ран је ка пи тал ни 
про је кат, ко ји се од но си на пр ву и дру гу 
ета пу из град ње па ра лел ног це во во да, 
ко ји би тре бао да омо гу ћи ква ли тет-
но во до снаб де ва ње гра ђа на у де сет 
на се ље них ме ста шид ске оп шти не. 
Овај про је кат ће би ти фи нан си ран од 
сред ста ва ду го роч ног кре ди та, а суб-
вен ци ја из Оп шти не из но си 12 ми ли о-
на ди на ра. У овој го ди ни пред ви ђе но 
је и по ве ћа ње це не во де за пет од сто, 
а пре ма ре чи ма ди рек то ра „Во до во-

да“ ни је пла ни ра но по ве ћа ње бро ја 
за по сле них рад ни ка. Тре нут но у овом 
пред у зе ћу је за по сле но 84 рад ни ка на 
нео д ре ђе но вре ме, што је у гра ни ца ма 
пред ви ђе них но вих ме ра си сте ма ти за-
ци је рад ни ка. 

И из ЈКП „Стан дард“ та ко ђе на ја-
вљу ју по ску пље ње це на ко му нал них 
услу га.

- Због ве ли ког бро ја ми гра на та ко ји 
су при сут ни на под руч ју шид ске оп шти-
не, до шло је до по ве ћа ног оби ма услу-
га у окви ру из но ше ња сме ћа. Пред ви-
де ли смо по ве ћа ње це не од во же ња 
сме ћа и одр жа ва ње зе ле них по вр ши на 
за 10 од сто. Из сред ста ва бу џе та пред-
ви де ли смо ин фра струк тур но опре ма-
ње но вог гро бља и де по ни је, отва ра ње 
при хва ти ли шта за псе ко је је тре нут-
но за тво ре но, као и на бав ку во зи ла 
за од воз уги ну лих жи во ти ња. У пла ну 

нам је на бав ка ка ми о на сме ћа ра, ко-
је ће мо фи нан си ра ти из соп стве них 
сред ста ва, за тим адап та ци ја обје ка та 
на гро бљу, град ске пи ја це, као и ку-
по ви на по греб ног во зи ла. Та ко ђе смо 
пла ни ра ли ку по ви ну пут нич ког во зи ла, 
из град њу ста зе на но вом гро бљу, ку по-
ви ну ко са чи ца и при ко ли це за пре воз 
от па да. Све ин ве сти ци је у 2016. го ди-
не пред ви ђе не су у ци љу пру жа ња ква-
ли тет ни јих услу га гра ђа ни ма - ис та кла 
је Сла ви ца Сре мац, ше фи ца ра чу но-
вод ства ЈКП „Стан дард“ Шид.

Чла но ви Ве ћа усво ји ли су и фи нан-
сиј ске пла но ве ме сних за јед ни ца за 
2016. го ди ну. Пре ма ре чи ма пред сед-
ни ка Оп шти не Шид Ни ко ле Ва си ћа, 
сви пла но ви ме сних за јед ни ца, с об зи-
ром да у ве ћи ни ме сних за јед ни ца не 

ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ ШИД

По ску пље ње
ко му нал них услу га

Чла но ви Ве ћа усво ји ли су из ме ђу оста-
лих и про грам ра да До ма здра вља Шид 
за 2016. го ди ну. Пре ма ре чи ма ди рек то ра 
До ма здра вља др Кр сте Ку ре ша, сред-
ства пред ви ђе на за ову го ди ну од стра не 
Фон да за здрав стве но оси гу ра ње и 
Оп шти не Шид, омо гу ћи ће До му здра вља 
ефи ка сни ји и ква ли тет ни ји рад.

- Осим сред ста ва пред ви ђе них за рад 
здрав стве не уста но ве, мо рам ре ћи да су 
нам и до на ци је ко је смо до би ли од ху ма-
ни тар них ор га ни за ци ја од ве ли ког зна ча-

ја. Сва ка по моћ нам је до бро до шла, с 
об зи ром да на ше здрав стве не еки пе у 
про те клих шест ме се ци од ка да тра је 
ми грант ска кри за, де жу ра ју сва ко днев но 
24 са та. До са да смо до би ли са ни тет ска 
во зи ла као и ме ди цин ску опре му од до на-
то ра, а оче ку је мо још не ке до на ци је ко је 
ће нам на дам се олак ша ти рад и у овој 
но во на ста лој си ту а ци ји са ми гран ти ма, 
али сва ка ко и у пру жа њу здрав стве них 
услу га на шим гра ђа ни ма – ка же др 
Ку реш.

До на ци је До му здра вља

Са сед ни це Оп штин ског ве ћа

Пред сед ник Оп шти не Шид
Ни ко ла Ва сић
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Пред сед ник Оп шти не Шид Ни ко ла 
Ва сић, оба ве стио је јав ност о по чет ку 
ра до ва на ре кон струк ци ји пру жног пре ла-
за Шид – Ада шев ци.

- По чи њу ду го на ја вљи ва ни ра до ви на 
ре кон струк ци ји тог пру жног пре ла за. 
Не ко ли ко да на док бу ду тра ја ли ра до ви, 
са о бра ћај ће би ти пре у сме рен на пру жни 
пре лаз Шид - Ва ши ца - ре као је Ни ко ла 
Ва сић.

Пру жни пре лаз 
Шид  Ада шев ци

по сто ји са мо до при нос, би ће у 90 од сто 
слу ча је ва оства ре ни у за ви сно сти од 
при ли ва сред ста ва у оп штин ски бу џет. 

На сед ни ци Оп штин ског ве ћа, усво-
јен је и пред лог од лу ке о осни ва њу и 
име но ва њу Са ве та за без бед ност оп-
шти не Шид. По тре ба до но ше ња ове 
од лу ке усле ди ла је на кон но во на ста ле 
си ту а ци је са ми гран ти ма, а Оп шти на 
Шид је јед на од 80 оп шти на у Ср би ји, у 
ко ји ма је фор ми ран овај Са вет.

- Са вет ће има ти уло гу пре вен тив-
ног де ло ва ња у сми слу спре ча ва ња 
по је ди них кри ми нал них рад њи. Ми у 
оп шти ни Шид има мо по тре бу за тим, с 
об зи ром на ве ли ки број ми гра на та ко ји 
се на ла зе на на шем под руч ју. Основ за 
осни ва ње Са ве та за без бед ност је За-
кон о ло кал ној са мо у пра ви и За кон о 
по ли ци ји и у са став Са ве та укљу че ни 
су сви ре ле вант ни пред став ни ци уста-
но ва и ин сти ту ци ја: јав но ту жи ла штво, 
Основ ни суд, Цен тар за со ци јал ни рад 
и све оста ле ин сти ту ци је и по је дин ци 
ко ји мо гу ути ца ти да се спре че не же-
ље не си ту а ци је и пре кр ша ји - ис та као 
је Ни ко ла Ва сић, на во де ћи да ће ова 
од лу ка би ти усво је на на пред сто је ћој 
сед ни ци ло кал ног пар ла мен та.

Већ ни ци су усво ји ли и про грам ко ри-
шће ња сред ста ва Бу џет ског фон да за 
за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не сре ди-
не за 2016. го ди ну. Уку пан из нос пред-
ви ђен за за шти ту жи вот не сре ди не из-
но си 14.450.000 ди на ра. 

Већ ни ци су име но ва ли струч ну 
ко ми си ју за оце њи ва ње про је ка та у 
обла сти јав ног ин фор ми са ња. Ко ми си-
ју чи не три чла на у са ста ву: Ми лен ка 
Су бић, ис пред ло кал не са мо у пра ве, 
Бу ди мир Мар ко вић из Дру штва но ви-
на ра Вој во ди не Но ви Сад и Не над 
Ра до ми ро вић из Асо ци ја ци је елек-
трон ских ме ди ја Но ви Сад. 

Та ко ђе је усво јен и про грам за ко-
ри шће ње сред ста ва за уна пре ђе ње 
без бед но сти са о бра ћа ја на те ри то ри ји 
оп шти не Шид. Пре ма овом про гра му 
од на пла те нов ча них ка зни за пре кр-
ша је у из но су од 1,2 ми ли о на ди на ра, 
пред ви ђе но је по ста вља ње са о бра ћај-
не сиг на ли за ци је, ку по ви на во зи ла и 
ра да ра за По ли циј ску ста ни цу у Ши ду. 
Одо брен је и зах тев Основ не шко ле 
„Фи лип Ви шњић“ из Мо ро ви ћа за ку по-
ви ну на ме шта ја и опре ме у учи о ни ца-
ма у Мо ро ви ћу и Ви шњи ће ву.

М. Н.

На 40. сед ни ци Оп штин ског ве ћа, 
ко ја је одр жа на 18. мар та, до не те 
су од лу ке о из бо ру ор га ни за ци је 

ко ја ће вр ши ти про це ну вред но сти за 
не ко ли ко пар це ла, јед не на „Рум ској пе-
тљи“ и пет у к.о. Ру ма. Већ ни ци су од лу-
чи ли да тај по сао по ве ре По ре ској упра-
ви, фи ли ја ли у Ру ми.

На „Рум ској пе тљи“ је реч о пар це ли 
од око 1,5 хек та ра за ко ју је за ин те ре со-
ва на рум ска фир ма „Ру ме кон“, ко ја пла-
ни ра да про ши ри сво је про из вод не ка па-
ци те те и упо сли до дат ни број рад ни ка. С 
об зи ром на то да су пре о ста лих пет пар-
це ла ма ње по вр ши не оне ће се оту ђи ти 
пу тем не по сред не по год бе.

На овој сед ни ци Сла ђан Ман чић, 
пред сед ник рум ске оп шти не је ин фор-
ми сао чла но ве Оп штин ског ве ћа о за до-
во ља ва ју ћем пу ње њу оп штин ског бу џе-
та за пр ва два ме се ца те ку ће го ди не.  

– Ура ди ли смо ин тер ну ана ли зу бу-
џет ског при ли ва у ја ну а ру и фе бру а ру. 
Пу ње ње бу џе та је за 53 ми ли о на ви ше 
у од но су на про шлу го ди ну, та ко да је то 
по ка за тељ да ин ве сти ци о ни за ма јац у 
рум ској оп шти ни иде у до бром прав цу, 
да се тај ка пи тал, ко ји су до не ле од ре ђе-
не ин ве сти ци је, опо ре зо вао, а са дру ге 
стра не смо сма њи ли број не за по сле них 
за пре ко 1.000 ли ца, та ко да се по рез од 
за ра да са да сли ва у оп штин ски бу џет – 
ука зао је Сла ђан Ман чић и до дао да је 
пу ње ње бу џе та у ја ну а ру би ло нај ве ће у 
по след њих пет го ди на.

Чла но ви Оп штин ског ве ћа су при хва-
ти ли и до пу не од лу ке о мре жи основ-
них шко ла у рум ској оп шти ни. На и ме, у 
Срем ској Ми тро ви ци би тре ба ло да се 
отво ри под руч но оде ље ње за обра зо-
ва ње од ра слих, а са над ле жним Ми ни-
стар ством је од ре ђе но да ОШ „Не бој ша 
Јер ко вић“ из Бу ђа но ва ца отво ри то оде-
ље ње.

- По сто је три ци клу са основ ног обра-
зо ва ња од ра слих - од пр вог до тре ћег 
раз ре да, од тре ћег до ше стог и сед ми и 
осми раз ред. Оче ку је се да ће би ти око 
пе де сет по ла зни ка. Са ма шко ла је сме-
ште на у ми тро вач ком за тво ру. На осно-
ву ана ли зе је утвр ђе но да ве ли ки број 
љу ди ко ји су у за тво ру не ма ју основ но 
обра зо ва ње, те је ово упра во иде ја да 
се они еду ку ју и опи сме не, а да се исто-
вре ме но ство ри мо гућ ност за за по шља-
ва ње ка дро ва, са те ри то ри је на ше оп-
шти не у том под руч ном оде ље њу. По сао 
би до би ла два на став ни ка, а ства ра се 
мо гућ ност да се до пу ни нор ма ше фу ра-
чу но вод ства и бла гај ни ку – обра зло жио 
је овај пред лог за из ме ну од лу ке Све ти-
слав Да мјан чук, шеф Оде ље ња за дру-
штве не де лат но сти.

С. Џ.

СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА РУ МА

Од лич но пу ње ње 
општинског бу џе та

Пред сед ник Оп шти не Ру ма Сла ђан 
Ман чић упу тио је 15. мар та ЈП „Стам бе-
но“ ини ци ја ти ву за сма ње ње це не гре ја-
ња. 

- У ци љу обез бе ђе ња што оп ти мал ни-
јих усло ва жи во та за гра ђа не, а узи ма ју ћи 
у об зир си ту а ци ју у ко јој се по је ди ни гра-
ђа ни на ла зе, пред ла жем да се раз мо тре 
све мо гућ но сти ко је би мо гле до ве сти до 
сма ње ња це не гре ја ња, а на ро чи то узи-
ма ју ћи у об зир сма ње ње це не енер ге на та 
у прет ход ном пе ри о ду. По ро дич ни бу џе ти 
су у ве ли кој ме ри оп те ре ће ни жи вот ним 
по тре ба ма, што би мо гло во ди ти ка сма-
ње њу на пла ти во сти у усло ви ма не та ко 
ви со ке ку пов не мо ћи ста нов ни штва. Наш 
за јед нич ки циљ је сте да се учи ни све што 
је у на шој над ле жно сти ка ко би се гра ђа-
ни ма ко ји ко ри сте ову вр сту услу ге, обез-
бе ди ла пре све га нај бо ља мо гу ћа услу га, 
а да при то ме то не пред ста вља пре ве ли-
ко оп те ре ће ње за кућ ни бу џет. Уве рен 
сам ће мо из на ћи за јед нич ко ре ше ње и 
по сти ћи за јед нич ки циљ ко ји ће за до во-
љи ти све за ин те ре со ва не стра не – сто ји у 
ини ци ја ти ви пред сед ни ка рум ске оп шти-
не Сла ђа на Ман чи ћа.

Јеф ти ни је
гре ја ње?

Сед ни ца Оп штин ског ве ћа
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ЛО КАЛ НА СА МО У ПРА ВА СТИ ПЕН ДИ РА 42 СТУ ДЕН ТА

По др шка нај бо љи ма

Уго во ре са сту ден ти ма ко је ће ло кал-
на са мо у пра ва сти пен ди ра ти у те ку-
ћој школ ској го ди ни пот пи са ла је, 18. 

мар та, пред сед ни ца пе ћи нач ке оп шти не 
Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки. Сту ден-
ти ко ји су пра во на сти пен ди ју оства ри ли 
про се ком оце на пре ко осам и по, њих 30, 
сти пен ди ра ју се са 9.000 ди на ра ме сеч-
но то ком де сет ме се ци у овој школ ској 
го ди ни, а 12 сту де на та ко ји су сти пен ди-
ју оства ри ли на осно ву ста ња со ци јал не 
по тре бе до би ће 10 ме сеч них ис пла та по 
5.000 ди на ра.

Сту ден ти ка жу да им по др шка оп шти не 
мно го зна чи. Се стре бли зна ки ње из Су бо-
ти шта Кри сти на и Ка та ри на Сте па но вић, 
обе сту ден ти дру ге го ди не Астро но ми је, 
ре кле су нам да ће сред ства до би је на од 

Оп шти не ис ко ри сти ти за до дат но уса вр-
ша ва ње, по пут кур се ва стра них је зи ка и 
ку по ви не опре ме.

Пр ва же на пе ћи нач ке оп шти не по зва ла 
је сту ден те да се по за вр шет ку шко ло ва-
ња вра те у оп шти ну Пе ћин ци и сво јим зна-
њем до при не су бо љем жи во ту у ло кал ној 
за јед ни ци.

- Сви смо све сни вре ме на у ко јем жи-
ви мо, зна мо да ро ди те љи ма ни је ла ко да 
обез бе де сред ства за шко ло ва ње сту ден-
та и због то га не ће мо од у ста ти од сти пен-
ди ра ња сту де на та. И ло кал на са мо у пра ва 
с те шком му ком обез бе ђу је сред ства, али 
не од у ста је мо од ове ме ре по др шке обра-
зо ва њу, као што ни смо од у ста ли ни од јед-
не ме ре по др шке по ро ди ци – из ја ви ла је 
Ко ва че вић Су бо тич ки.

Пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци са сти пен ди сти ма

ОГА Р

Нови тротоари

Ме сна за јед ни ца Огар не дав но је из бе то-
ни ра ла бли зу 200 ме та ра тро то а ра из ме ђу 
Шум ске и Но ве ули це у овом на се љу пе ћи-
нач ке оп шти не. На овом ме сту ста за је дав но 
про па ла, а по ре чи ма Ми ла на Алек си ћа, чла-
на Са ве та Ме сне за јед ни це Огар, у пе ри о ду 
обил ни јих па да ви на ста за је би ла по пла вље-
на и не про ход на, што је пред ста вља ло нај-
ве ћи про блем за уче ни ке ко ји су том ста зом 
ишли у шко лу. У окви ру ових ра до ва, вред них 
200.000 ди на ра, ко је је фи нан си ра ла ло кал-
на са мо у пра ва у Пе ћин ци ма, об но вљен је и 
тро то ар и из гра ђе на но ва при ступ на ћу при ја 
ис пред Ак сен ти је вог ку ћер ка, нај ста ри је са-
чу ва не ку ће у Сре му.

ПЕ ЋИН ЦИ 

Проширење пута
У Пе ћин ци ма су про шле не де ље за вр ше ни 

ра до ви на уре ђе њу и про ши ре њу Ули це Ше-
сте вој во ђан ске бри га де. Ова ули ца во ди пре-
ма пе ћи нач ком ва ша ри шту и у вре ме ва ша ра 
улич ни про дав ци по ста вља ју те зге дуж це ле 
ули це, али ка ко су јав не по вр ши не и бан ки не 
би ле за пу ште не, про дав ци су по че ли да те зге 
по ста вља ју и у Ули ци Јо ве Не гу ше ви ћа, где 
је до ла зи ло до на ру ша ва ња јав них по вр ши на 
и до угро жа ва ња без бед но сти у са о бра ћа ју. 
На кон што је оп штин ска ко му нал на ин спек-
ци ја скре ну ла па жњу на овај про блем, ло кал-
на са мо у пра ва у Пе ћин ци ма је фи нан си ра ла 
ра до ве на уре ђе њу Ули це Ше сте вој во ђан ске 
бри га де, у окви ру ко јих су очи шће не за ко ро-
вље не јав не по вр ши не по ред пу та, са ко јих 
је ујед но ски нут и ви шак зе мље, на кон че га 
су на су те ка ме ном, по ва ља не и по рав на те са 
ко ло во зом, чи ме је обез бе ђен но ви про стор 
за улич не про дав це и без бед ни ји са о бра ћај, 
по себ но у вре ме ва ша ра.

ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ

Са гла сност
на извештаје

На сед ни ци Оп штин ског ве ћа Оп шти не Пе-
ћин ци, одр жа ној 18. мар та, већ ни ци су да ли 
са гла сност на пред лог ста ту та не дав но осно-
ва не Јав не уста но ве „Спорт ски цен тар“, у чи-
јој над ле жно сти ће би ти упра вља ње ба лон 
са лом на ста ди о ну Су ва ча у Пе ћин ци ма и 
спорт ском ха лом у До њем То вар ни ку. Са гла-
сност Оп штин ског ве ћа до би ли су и из ве шта-
ји о ра ду На род не би бли о те ке Пе ћин ци, Цен-
тра за со ци јал ни рад, Цр ве ног кр ста, Кул тур-
ног цен тра и пе ћи нач ког До ма здра вља „Др 
Дра ган Фун дук“. Из ве шта ји о ра ду и пред лог 
ста ту та ЈУ „Спорт ски цен тар“ би ће упу ће ни 
на усва ја ње Скуп шти ни оп шти не Пе ћин ци.   

Страну припремио: Душан Срећков

Је да на ест ра чу на ра за но-
ви ин фор ма тич ки ка би нет, 
ко је је ку пи ла Оп шти на 

Пе ћин ци, ди рек тор ки об ре шке 
основ не шко ле Љи ља ни Жив-
ко вић уру чио је 18. мар та на-
чел ник пе ћи нач ке Оп штин ске 
упра ве Жељ ко Тр бо вић, ко ји је 
том при ли ком на гла сио да ће 
ула га ње у обра зо ва ње и школ-
ске објек те у на ред ном пе ри о-
ду би ти при о ри тет ло кал не са-
мо у пра ве у Пе ћин ци ма.

Љи ља на Жив ко вић је на ја ви-
ла да ће ка би нет уско ро би ти опре мљен и 
но вим на ме шта јем, та ко да ће уче ни ци до-
би ти пот пу но нов и мо де ран про стор у ко-
јем ће мо ћи да сти чу ин фор ма тич ка зна ња.

- Да нас су де ца од нај ра ни јег де тињ ства 
упу ће на на тех нич ке уре ђа је – ра чу на ре, 
та блет ра чу на ре, те ле фо не. Због то га је 
ва жно да им се још кроз основ но обра зо-
ва ње пру жи еду ка ци ја о пра вил ном и без-
бед ном ко ри шће њу ин фор ма ци о них тех-
но ло ги ја. По ред то га, по зна ва ње ра да на 
ра чу на ру је не што што ће им сва ка ко би ти 
по треб но ка ко у да љем шко ло ва њу, та ко 
и у дру гим сег мен ти ма жи во та - ре кла је 
Жив ко вић и за хва ли ла се при сут ним пред-
став ни ци ма пе ћи нач ке ло кал не са мо у пра-
ве и ло кал не за јед ни це, као и чла но ви ма 

Са ве та ме сне за јед ни це Обреж, на за јед-
нич кој по др шци и ви дљи вом за ла га њу за 
уна пре ђе ње усло ва у шко ла ма на те ри то-
ри ји оп шти не.

Тр бо вић је ис та као да Оп шти на Пе ћин-
ци на сто ји да из соп стве них сред ста ва, ко-
ли ко год је то мо гу ће, обез бе ди нео п ход ну 
по др шку шко ла ма. 

- Да нас је то но ви ин фор ма тич ки ка би-
нет у шко ли у Обре жу, пре не ко ли ко ме се-
ци је то би ло ре но ви ра ње кро ва на школ-
ским објек ти ма у Срем ским Ми ха љев ци ма 
и Ши ма нов ци ма, за ме на сто ла ри је у шко-
ли у До њем То вар ни ку и та ко да ље. Увек 
се тру ди мо да по ста ви мо при о ри те те, а у 
то ме ве ли ки зна чај има до бра са рад ња са 
ди рек то ри ма шко ла - из ја вио је Тр бо вић.

ОСНОВ НА ШКО ЛА У ОБРЕ ЖУ

Ин фор ма тич ки ка би нет

Но ви ком пју те ри за шко лу у Обре жу
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Јав но пред у зе ће за ди стри бу ци ју при-
род ног га са „Срем-гас“ Срем ска Ми-
тро ви ца до не ло је Од лу ку о про ме ни 

це не при род ног га са за јав но снаб де ва ње, 
ко ја ће се при ме њи ва ти од 1. апри ла те ку-
ће го ди не.

Овом од лу ком утвр ђу је се це на при род-
ног га са за јав но снаб де ва ње ма лих ку-
па ца и до ма ћин ста ва јав ног снаб де ва ча 
при род ног га са ЈП „Срем-гас“ Срем ска Ми-
тро ви ца.

Це на при род ног га са за јав но снаб де-
ва ње ис ка за на је по та ри фа ма утвр ђе ним 
Ме то до ло ги јом за од ре ђи ва ње це не при-
род ног га са за јав но снаб де ва ње, по ко јој 
но ва це на га са за ка те го ри ју до ма ћин ства 
из но си 34,47 ди на ра по ме тру куб ном, док 
за ка те го ри ју при вре да но ва це на из но си 
од 31,46 ди на ра по ме тру куб ном до 32,15 
ди на ра по ме тру куб ном, у за ви сно сти од 
ка те го ри је.

Од лу ка о про ме ни це не при род ног га са 
за јав но снаб де ва ње, по до би ја њу са гла-
сно сти Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке 
Ср би је, об ја вљу је се у Слу жбе ном гла сни-
ку Ре пу бли ке Ср би је, а при ме њу је се од 1. 
апри ла 2016. го ди не.

С. В.

ЈП СРЕМ – ГАС СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ни жа це на природног га са

МИТРОВАЧКА ПИЈАЦА

Сре ђен то а лет

Са по чет ком 2016. го ди не ЈКП 
„Ко му на ли је“ Срем ска Ми тро ви-
ца је на ста ви ло са об но вом 
ме ха ни за ци је и опре ме. Сек то ри 
хи ги је на гра да и град ско зе ле ни-
ло су до би ли по је дан ка ми он 
ки пер но си во сти 950 ки ло гра ма, 
трак тор и ло па ту за снег. Ли ни ја 
за се па ра ци ју ПЕТ ам ба ла же и 
ви љу шкар су на ба вље ни за 
Сек тор град ска чи сто ћа.

По чет ком мар та за вр ше но је и 
ре но ви ра ње јав ног то а ле та на 
град ској пи ја ци са ком плет ном 
са на ци јом во до вод них и ка на ли-
за ци о них це ви. Ово је пр ви пут 
по сле 25 го ди на да се вр ши 
ре но ви ра ње овог то а ле та. Т. М.

РУМСКИ БИОСКОП
Ма ла дво ра на

19.00 и 21.00 ча са
23.3.  С ’оне стра не 
24 – 30.3. Кра љи ца пу сти ње

РУ МА

Днев ни цен тар 
Тро днев на еду ка ци ја, ко ја је тра ја ла од 10. до 13. мар-

та, за про фе си о нал но уса вр ша ва ње 16 ода бра них струч-
ња ка ко ји ће би ти за по сле ни у Днев ном цен тру за осо бе 
са ин те лек ту ал ним и мен тал ним смет ња ма одр жа на 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“. Иза бра ни 
струч ња ци ко ји ће ра ди ти у Днев ном цен тру су има ли при-
ли ке да се кроз низ пре да ва ња и ра ди о ни ца у окви ру 
акре ди то ва ног про гра ма уса вр ше у ве зи са при пре мом и 
про це ном осо ба са смет ња ма у раз во ју за не за ви сан 
жи вот у што је мо гу ће ма ње огра ни ча ва ју ћој сре ди ни. Овај 
про је кат  фи нан си ра ЕУ, а су фи нан си ра и ре а ли зу је рум-
ска оп шти на, у са рад њи са Цен тром за со ци јал ни рад. 
Днев ни цен тар би тре ба ло да поч не са ра дом кра јем мар-
та у окви ру но ве услу ге ко ју пру жа Цен тра за со ци јал ни 
рад. На ме њен је осо ба ма са ин те лек ту ал ним и мен тал-
ним смет ња ма од 18 до 40 го ди на.  С. Џ.

МО ШТИ ДЕ СПО ТИ ЦЕ АН ГЕ ЛИ НЕ 

Хо до ча шће по 
Епар хи ји срем ској

Ки вот са мо шти ма Све те мај ке Ан ге ли не, 
срп ске мо на хи ње, де спо ти це и све ти це, пр ви 
пут је кре нуо у не де љу, 20. мар та из сво је за ду-
жби не, фру шко гор ског ма на сти ра Кру ше дол, на 
хо до ча шће по Епар хи ји срем ској. Бо ра ви ће у 
сва ком гра ду и се лу, а пр ва ста ни ца на том 
пу то ва њу би ли су Срем ски Кар лов ци. Ходо ча-
шће се за вр ша ва 10. ав гу ста, ка да ће мо шти 
би ти вра ће не у ма на стир Кру ше дол, чи ју су 
град њу де спо ти ца Ан ге ли на Бран ко вић и њен 
син вла ди ка Мак сим (у све тов ном жи во ту 
де спот Ђор ђе Бран ко вић), за по че ли 1509. го ди-
не. Ту у Сре му мај ка све тих Бран ко ви ћа при ми-
ла је мо на шки чин у жен ском ма на сти ру ко ји је 
по ди гла у са мом ме сту Кру ше дол.

ДА У НО В СИН ДРО М 

По др шка Гра да
У по не де љак, 21. мар та на Град ском тр гу у Срем-

ској Ми тро ви ци обе ле жен је Свет ски дан де це са Да у-
но вим син дро мом, а на чел ник Град ске упра ве за 
здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не 
Жељ ко Но ва ко вић, ис та као је да осо бе са Да у но вим 
син дро мом има ју по др шку Гра да Срем ске Ми тро ви це.

- Град има до бру са рад њу са Удру же њем осо ба са 
Да у но вим син дро мом. И ове го ди не ће би ти рас пи сан 
кон курс за до де лу сред ста ва удру же њи ма у обла сти 
со ци јал не за шти те, а јед но од њих је Удру же ње осо ба 
са Да у но вим син дро мом Гра да Срем ске Ми тро ви це 
– ре као је Но ва ко вић.

Ми ла Бе ро ња, пред сед ни ца Удру же ња осо ба са 
Да у но вим син дро мом, ре кла је да су се оку пи ли на 
Тр гу, ка ко би по сла ли раз ли чи те по ру ке, а јед на од 
глав них је „Ни смо ми раз ли чи ти, већ ви сте раз ли чи-
ти“, ка ко је на гла си ла Бе ро ња.  А. Ћ.
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У по не де љак, 21. мар та одр жа на је кон-
фе рен ци ја за ме ди је у ми тро вач ком 
по зо ри шту по во дом на ја вљи ва них 

пре ми је ра пред ста ва „Као у сну лет ње но-
ћи“ и „По душ је“. Кон фе рен ци ју је во ди ла 
Је ле на Јан ко вић, ди рек то ри ца По зо ри шта 
„До бри ца Ми лу ти но вић“, а при су ство ва ли 
су То ми слав Јан ко вић, за ме ник гра до на-
чел ни ка, Дра ган Јо ви чић Јо вић, ре ди тељ 
и глум ци Вла ди мир Ба ла шћак и Ни ко ла 
Стан ко вић.

- Раз лог овог су сре та су две но ве пред-
ста ве, пре ми је ре у на шем по зо ри шту, обе 
у ре жи ји Дра га на Јо ви чи ћа Јо ви ћа. Реч је о 
пред ста ва ма „Као у сну лет ње но ћи“ и „По-
душ је“. Ове го ди не је ве ли ки ју би леј Шек-
спи ра, 400 го ди на од ње го ве смр ти и 450 
го ди на од ње го вог ро ђе ња. Ка ко је ве ћи на 
свет ских по зо ри шта ура ди ла не што на те-
му Шек спи ра, ми се при дру жу је мо том дру-
штву и на овај на чин, пред ста вом „Као у сну 
лет ње но ћи“, кла ња мо се ван вре мен ском 
ве ли ка ну свет ске по зо ри шне умет но сти. Ја 
сам не ко ко ин си сти ра на соп стве ној про-
дук ци ји и ство ри ло се је згро мла дих љу ди 

у овом по зо ри шту и у по ме ну тој пред ста ви, 
ко ја се пре ми јер но из во ди 26. мар та у 20 
ча со ва. Што се ти че пред ста ве „По душ је“, у 
пи та њу је мо но дра ма, ко ја као сво ју основ-
ну те му има Сер ге ја Је се њи на и ње го ву 
лич ност, од нос пре ма жи во ту, ствар но сти 
и умет но сти уоп ште и пре ми јер но ће би ти 
из ве де на 16. апри ла у 20 ча со ва – ре кла је 
Јан ко ви ће ва.

Дра ган Јо ви чић Јо вић, ду го го ди шњи је 
са рад ник ми тро вач ког по зо ри шта, чо век 
спе ци фич не по зо ри шне есте ти ке, ко ји иза 
се бе има пре ко 80 пре ми је ра.

- Во лим да ра дим са мла дим љу ди ма, 
иако вре ме не у мит но про ла зи, али пре у-
зи мам енер ги ју од њих па се и ја осе ћам 
мла дим. По ку ша ли смо да на пра ви мо је дан 
ве ли ки омаж Шек спи ру, ве ли ком свет ском 
пе сни ку, глум цу, ма гу, ко ји је иза се бе оста-
вио мно го де ла, а ак ту е лан је и че ти ри ве ка 
од сво је смр ти. Пред ста вом „Као у сну лет-
ње но ћи“, на пра ви ли смо од ре ђе ну адап та-
ци ју, ка ко би Шек спи ра при бли жи ли мла ђим 
ге не ра ци ја ма ко је ско ро да су за бо ра ви ле 
шта је књи га. Шек спир и ни је ла ган за чи-

та ње, али циљ нам је да по ка же мо мла ди-
ма да је ве ли кан за пра во за ни мљив кад се 
пре ба ци на сце ну, та ко да смо по ку ша ли да 
де лу је мо и пе да го шки. Ко зна, мо жда не ко 
по сле пред ста ве од лу чи да про чи та „Ха-
мле та“ – на во ди Јо ви чић Јо вић. 

То ми слав Јан ко вић, за ме ник гра до на-
чел ни ка из ра зио је ве ли ко за до вољ-
ство због на ја ве ова два про јек та, због 

то га што се на не ки на чин, пре ма ње го вим 
ре чи ма спа ја ју Шек спир и Је се њин у Срем-
ској Ми тро ви ци.

Вла ди мир Ба ла шћак, ко ји иза се бе има 
већ 45 пред ста ва у са рад њи са Дра га ном 
Јо ви чи ћем Јо ви ћем, и Ни ко ла Стан ко вић, 
сло жи ли су се да је сва ки дан на сце ни 
ве о ма зна ча јан део у жи во ту јед ног глум-
ца. Ба ла шћак, глав ни глу мац у пред ста ви 
„По душ је“ ре као је да је као мо тив за ту 
пред ста ву узе та је исто и ме на Је се њи но ва 
пе сма. До дао је да не сум ња у успех пред-
ста ве из раз ло га што се ба ви јед ним од нај-
по пу лар ни јих со вјет ских ру ских пе сни ка, ко-
ји је био и остао ср це ру ског на ро да.

А. Ћо сић

ПО ЗО РИ ШТЕ „ДО БРИ ЦА МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Шек спир и Је се њин у Срему

„Хлеб у Ве ли ком ра ту“ је на-
зив из ло жбе у За ви чај ном му-
зе ју у Ру ми ко ја је отво ре на 16. 
мар та и тра је до кра ја ме се ца. 
Аутор из ло жбе је Ди ми три је 
Ву ја ди но вић, а са ма из ло жба 
се са сто ји од 21 па ноа са до-
ку мен тар ним фо то гра фи ја ма и 
све до чан стви ма уче сни ка, све 
у част вој нич ког хле ба, „та и на“ 
(реч по ти че из арап ског је зи ка и 
зна чи сле до ва ње), за хва љу ју ћи 
ко јем су мно ги пре жи ве ли рат не 
стра хо те.

Је ле на Ар се но вић из За ви чај-
ног му зе ја је ука за ла да хлеб, 
по ред праг ма тич не, има и ви-
ше стру ко, ду бо ко сим бо лич ко 
зна че ње. 

– Ра ђа ње, смрт и вас кр сну ће, 
сво јим про це сом на стан ка сим-
бо ли зу је хлеб. Он је по ве зан са 
кул том пре да ка и плод но сти, а 
об ред ни хле бо ви су при сут ни у 
це ло куп ном ци клу су на ших вер-
ских пра зни ка – ка же Је ле на Ар-
се но вић.

Аутор из ло жбе Ди ми три је 
Ву ја ди но вић об ја шња ва да је у 
Ве ли ком ра ту хлеб био основ-
но сле до ва ње вој ни ка, у свим 
вој ска ма, не са мо у на шој. Али 
срп ски вој ник је имао днев но 
сле до ва ње од јед ног ки ло гра ма 
хле ба, а на при мер фран цу ски 
вој ник је имао сле до ва ње од 750 
гра ма, а аме рич ки од 650 гра ма. 
Ина че, „та ин“ је био тврд хлеб, 
те жак по ла ки ло гра ма, а пра вио 

се од 70 од сто ра жи и пре о ста ло 
од пше нич ног бра шна.

У ка та ло гу је по себ но ис так ну-
та фо то гра фи ја Алек се Здрав-
ко ви ћа, вој ни ка из Пи ро та и ње-
го ва суд би на ве за на за „та ин“, 
хлеб ко ји га је за шти тио од кур-
шу ма. Ње га је мај ка, по мо би ли-
за ци ји 1912. го ди не, за ве то ва ла 
да не сме да оку си ни за ло гај тог 

пр вог хле ба ко ји је до био, не го 
да га чу ва и но си уз се бе, ве ро-
ва ла је да га „та ин“ чу ва од кур-
шу ма. Та ко је и би ло свих шест 
рат них го ди на. Алек са се по сле 
шест го ди на вра тио са број ним 
од ли ко ва њи ма, у чи ну на ред ни-
ка, а хлеб ко ји је вра тио чу ва се 
у Му зе ју По ни ша вља у Пи ро ту.

С. Џ.

ИЗ ЛО ЖБА У ЗА ВИ ЧАЈ НОМ МУ ЗЕ ЈУ РУ МА

При ча о вој нич ком
хле бу у Ве ли ком ра ту

Алек са Здрав ко вић са та и ном

РУМ СКА БИ БЛИ О ТЕ КА

При по вет ке
о Срем ци ма

Књи га при по ве да ка „Жи вот 
уз дла ку“ То до ра Бјел ки ћа, 
но ви на ра и књи жев ни ка, 
пред ста вље на је у чи та о ни ци 
рум ске Град ске би бли о те ке 
„Ата на си је Стој ко вић“ 18. 
мар та.

- То ша је вр сни по зна ва лац 
го во ра и ка рак тер них осо би на 
свих срем ских ста ро се де ла ца 
и до ђо ша, па су ка зи ва ња 
ње го вих ју на ка то ли ко вер на и 
искре на да не ће те ни осе ти ти 
ка ко вас ве што увла чи у при чу 
и ка ко по ста је те њен ак тер - 
ка же Ђо ка Фи ли по вић, ре цен-
зент књи ге ко ји је го во рио на 
про мо ци ји Бјел ки ће ве књи ге. 

С. Џ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Поезија на тргу
По во дом Свет ског да на 

по е зи је у по не де љак, 21. мар-
та одр жан је ми тинг у ор га ни-
за ци ји Књи жев не за јед ни це 
Срем ска Ми тро ви ца и Би бли-
о те ке „Гли го ри је Во за ро вић“. 
Овај дан обе ле жен је под 
ге слом „Пе сник је нео п хо дан 
чо ве ку“.  А. Ћ.
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SREMSKA MITROVICA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Ко стић 

Ми лош и На та ли ја Ју ри јев на 
Кри ло ва, Ка са ба шић Ду шан и 
Ву ка ши но вић Ива на, Ја ко вље-
вић Го ран и Мо ра ча Са ња, 
Жи во ји нов Не ма ња и Мај сто ро-
вић Дра га на, Ђа ко вић Ми лош и 
Пе тров Ан ђе ли ја, Ву ко тић Алек-
сан дар и Ма ђа ре вић Жељ ка.

ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Чу бри ло-
вић Бра ни слав и Је ле на – Срем. 
Ми тро ви ца, Зе ка ви ца Са ша и 
Та ња, За јац Да ни јел и Је ле на 
Ер де вич ки За јац – Ла ћа рак, 
Пи ли по вић Бо јан и Би ља на – 
Мар тин ци, Ан дри је вић Ми лош и 
Је ле на – Ле жи мир, Бо јић Зо ран 
и Бран ка – Ба чин ци, Ву лић 
Ла зар и Мо ни ка – Бе о град, Вар га 
Вла ди мир и На та ша, Кор да 
Бо рис и Зо ра на – Шид, Ми шко-
вић Ни ко ла и Да рин ка – Во гањ, 
Ми ље вић Ми лан и Ми ли ца – 
Љу ко во.

ДО БИ ЛИ СИ НА: Ан тић 
Љу бин ко и Су за на, По по вић 
Слав ко и Би ља на - Срем. Ми тро-
ви ца, Ми хај ло вић Го ран и По бу-
лић Бо ја на, Ла зић Ва со и Та ма-
ра, Ду пор Дар ко и Мир ја на – 
Ру ма, Бе љин Сте ви ца и Ми ли ца 
– Го лу бин ци, По ва жан Бо јан и 
Ива на – Ер де вик, Ву ко вић Пе тар 
и Ву ко вић Та дић Ре на та – Јар-
ков ци, Ру дић Го ран и Гор да на, 
Гро зда нић Ни но слав и Та ма ра - 
Шид, Ве ли ћан ски Вла ди мир и 
Ма ја – Кру ше дол се ло, Де ја но-
вић Бо јан и Са ња – Ин ђи ја.

УМР ЛИ: Гру јић Ни ко ла, рођ. 
1941; Тот Ми хал, рођ. 1955; 
За бу но вић Ка та, рођ. 1942; 
Ши ша ко вић Ђо ка, рођ. 1941; 
Ме де ни ца Мир ко, рођ. 1938; 
Ра тић Ми ћо, рођ. 1933; Ми ла но-
вић На гор ка, рођ. 1938; Шо вић 
Сло бо дан, рођ. 1939; Ри сти во је-
вић Ма ри ја, рођ. 1931; Шти мац 
Звон ко, рођ. 1959; Ве јин На да, 
рођ. 1937; Лу кић Бо сиљ ка, рођ. 
1947; Бе ре жни Је ли ца, рођ. 
1965; Ива но вић Ђор ђе, рођ. 
1923; Ми ла ди но вић Ми јо и ла, 
рођ. 1942; Мир ко вић Јо ван, рођ. 
1942; Да кић Дра ган, рођ. 1939; 
Ми ја то вић Ру жа, рођ. 1934; 
На ста сић Ра ди во је, рођ. 1956; 
Рај шић Ми ле на, рођ. 1953; Бо гу-
но вић Ан ђе ли ја, рођ. 1927; 
Ма тић Ду шан, рођ. 1963; Ко ма-
ди на Ни ко ла, рођ. 1957; Мар че та 
Јо ван, рођ. 1933; Ива но вић 
Здрав ко, рођ. 1937; Ма риц ки 
Бо ри слав, рођ. 1947; Ђор ђе вић 
Да рин ка, рођ. 1931; Кро тић 
Ми лен ко, рођ. 1948; Пре до је вић 
Ка та ри на, рођ. 1950; Ву кај ло вић 
Мир ја на, рођ. 1946.

RUMA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Ми лан 

Ми лу ти но вић и На та ша Не сто ро-
вић, Ми о драг Ја њић и Је ле на 
Ми лић, Пе тар Бра шан че вић и 
Ру жи ца Жу пун ски, Зо ран Ва сић и 
Ти ја на Сли јеп че вић

УМР ЛИ: Да рин ка Ми ло ра дов, 
рођ. 1929, Си ни ша Сте па но вић, 
рођ. 1949, Со фи ја Ста ни шић, 
рођ. 1925, Ми ле ва Ву ка шин, рођ. 
1936, Љу би ца Ти ја нић, рођ. 1935, 
Ђор ђе Пу ва лић, рођ. 1955, 
Ми ли ца Кун, рођ. 1949, Слав ко 
Триф ко вић, рођ. 1940, Стје пан 
Стје пић, рођ. 1932. 

За пле на ду ва на
У ефи ка сној ак ци ји при пад ни ка Ми ни стар ства 

уну тра шњих по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци и 
Ста рој Па зо ви, за пле ње но је 150 ба ла ду ва на у 
ли сту, укуп не те жи не ви ше од шест то на. Истог 
да на, по ли ци ја је про на шла и од у зе ла 13 ки ло-
гра ма ре за ног ду ва на, елек трич ну ва гу за ме ре-
ње, 400 ко ма да ци га ре та, 45.600 ко ма да фил те-
ра за ци га ре те, две елек трич не мо та ли це за 
ду ван и осам ма ши ни ца за руч но мо та ње ду ва-
на. Не ле гал но скла ди ште на и про да ва на ро ба, 
чи ја се вред ност про це њу је на ви ше од шест 
ми ли о на ди на ра, про на ђе на је у око ли ни Ста ре 
Па зо ве, у по моћ ним про сто ри ја ма, при ват ној 
ку ћи и про дав ни ци. Због по сто ја ња осно ва сум-
ње да су из вр ши ли кри вич на де ла не до зво ље но 
скла ди ште ње ак ци зне ро бе и не до зво љен про-
мет ак ци зним про из во ди ма, у са рад њи са по ре-
ском по ли ци јом, про тив тро ји це му шкар ца би ће 
под не те кри вич не при ја ве, над ле жном ту жи ла-
штву.

Кривичне пријаве
При ли ком кон тро ле јед ног про дај ног објек та, 

при пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва 
у Ин ђи ји су про на шли спорт ску оде ћу и обу ћу, 
фал си фи ко ва них роб них мар ки. Од у зе та ро ба је 
пре да та тр жи шној ин спек ци ји. Про тив вла сни ка 
објек та би ће под не та кри вич на при ја ва за кри-
вич но де ло нео вла шће на упо тре ба ту ђег 
по слов ног име на и зна ка, над ле жном ту жи ла-
штву, у ре дов ном по ступ ку.

Од у зе ти по кер 
апа ра ти

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци су, при ли ком 
кон тро ле у јед ном уго сти тељ ском објек ту, про-
на шли опре му за кла ђе ње без аде кват не до ку-
мен та ци је. По ли ци ја је од у зе ла че ти ри по кер 
апа ра та и кљу че ве за њих, ра чу нар, штам пач и 
ли сте за спорт ско кла ђе ње. Про тив вла сни ка 
од у зе те опре ме 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. 

Осум њи че ни
за кра ђу 

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Ру ми, не по сред но на кон из вр ше ног 
кри вич ног де ла, ра све тли ли су кра ђу ка фе из 
про дав ни це у Глав ној ули ци и про на шли осум-
њи че ног. Осум њи че ни је за те чен у су сед ној ули-
ци, у пут нич ком ауто мо би лу „ла да“ за јед но са 
во за чем ко ји се сум њи чи за по моћ учи ни о цу 
по сле из вр ше ног кри вич ног де ла. Код њих је 
про на ђе но укуп но 80 па ко ва ња ка фе, пре те жно 
те жи не 200 гра ма. Про тив осум њи че них, би ће 
под не те кри вич не при ја ве над ле жном ту жи ла-
штву, у ре дов ном по ступ ку. 

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

ства уну тра шњих по сло ва у Ин ђи ји иден ти фи ко-
ва на је 42-го ди шња же на ко ја се сум њи чи да је 
пре не де љу да на, из ста на ста ри је пен зи о нер ке 
у Ин ђи ји укра ла 500 евра и штед ну књи жи цу. 
Она се те ре ти да се пред ста ви ла као оп штин ски 

рад ник и обе ћа ла по моћ за пен зи о не ре, а по том 
тра жи ла на увид лич на до ку мен та и пен зи о нер-
ске че ко ве ко је јој је оште ће на и по ка за ла, прет-
ход но је пу стив ши у свој стан. Про тив осум њи-
че не би ће под не та кри вич на при ја ва над ле жном 
ту жи ла штву. По зи ва мо гра ђа не са под руч ја 
Ин ђи је и дру гих ме ста уко ли ко су оште ће ни на 
сли чан на чин, да се ја ве По ли циј ској ста ни ци у 
Ин ђи ји лич но или на те ле фон (022) 561-321.

На си ље
у по ро ди ци 

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Ста рој Па зо ви су, по на ло гу над ле-
жног ту жи о ца, од ре ди ли за др жа ва ње до 48 
ча со ва З. М. (55), због по сто ја ња осно ва не сум-
ње да је ту као су пру гу и на нео јој те ле сне по вре-
де ко је је кон ста то вао де жур ни ле кар. На кон 
са слу ша ња, ре ше њем су ди је за прет ход ни 
по сту пак осум њи че ном је од ре ђен при твор до 
30 да на. 

Са о бра ћај ка
у Ши ду

У че твр так, 17. мар та око 18 ча со ва на под-
руч ју Ши да, пут нич ки ауто мо бил мар ке „киа“ је 
сле тео са пу та и уда рио у за штит ну бе тон ску 
огра ду са ко је су от па ли де ло ви на осо бу ко ја се 
на ла зи ла на тро то а ру. Де жур ни ле ка ри су оште-
ће ном кон ста то ва ли ла ке те ле сне по вре де. Због 
во жње у ста њу те шке ал ко хо ли са но сти, во за чу 
је од ре ђе но за др жа ва ње до 12 ча со ва. Про тив 
ње га би ће под не та кри вич на при ја ва за кри вич-
но де ло угро жа ва ње јав ног са о бра ћа ја над ле-
жном ту жи ла штву, у ре дов ном по ступ ку. 

Про на ђе ни
нар ко ти ци

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Ин ђи ји за пле ни ли су 27 ке си ца са 
биљ ном ма те ри јом за ко ју се сум ња да је ма ри-
ху а на и две ке си це бе лог пра ха сум њи вог на 
спид. Пре тре сом при ват не ку ће на под руч ју 
Ин ђи је, по ред нар ко ти ка по ли ци ја је про на шла и 
ди ги тал ну ва ги цу за пре ци зно ме ре ње. Због 
по сто ја ња осно ва сум ње да је из вр шио кри вич-
но де ло нео вла шће на про из вод ња и про мет 
опој них дро га, про тив 23-го ди шњег мла ди ћа 
би ће под не та кри вич на при ја ва над ле жном 
ту жи ла штву, у ре дов ном по ступ ку. 

При твор због
кра ђе ка ми о на

За јед нич ким ра дом при пад ни ка Ми ни стар-
ства уну тра шњих по сло ва у Сур чи ну и Срем ској 
Ми тро ви ци ра све тље на је кра ђа ка ми о на мар ке 
„иве ко“ и про на ђен З. М. (37), др жа вља нин 
Бо сне и Хер це го ви не, ко ји се сум њи чи за ову 
те шку кра ђу. Осум њи че ни се те ре ти да је украо 
ка ми он пар ки ран ис пред бен зин ске пум пе у 
Срем ској Ми тро ви ци, али га је на под руч ју Сур-
чи на за у ста ви ла по ли циј ска па тро ла. По на ло гу 
над ле жног ту жи о ца, осум њи че ном је од ре ђе но 
за др жа ва ње до 48 ча со ва. На кон са слу ша ња, 
од ре ђен му је при твор до 30 да на. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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Так ми ча ри Ка ра те клу ба 
„Шид“ на сту пи ли су 12. 
мар та на 7. Отво ре ном 

пр вен ству Брч ко Ди стрик та БиХ 
у ка ра теу и бо ри лач ким спор то-
ви ма 2016. Так ми че ње је ор га-
ни зо ва но од стра не клу бо ва 
бо ри лач ких спор то ва из Брч ког. 
На тур ни ру је на сту пи ло 564 
так ми ча ра из 42 ка ра те клу ба 
из пет др жа ва (Бо сне и Хер це-
го ви не, Ср би је, Хр ват ске, Ру му-
ни је и Сло ве ни је).

Од лич ја за КК „Шид“ су осво-
ји ли Лу ка Веј но вић (пр во ме сто 
ка те), Ми хај ло Да кић (тре ће 
ме сто ка те) и Ми ли ца Сто ја но-

вић (тре ће ме сто ка те).
У су бо ту, 19. мар та так ми ча-

ри Ка ра те клу ба „Шид“ на сту пи-
ли су на 34. Пр вен ству др жа ве 
у Жа бљу. Од лич ја за КК „Шид“ 
су осво ји ли Лу ка Веј но вић (1. 
ме сто ка те), Ми хај ло Да кић (1. 
ме сто ка те), Јо ва на Са вић (1. 
ме сто ка те), Да ни је ла Вра го-
чан ски (1. ме сто ка те), Бо ја на 
Ра дић (2. ме сто ка те), Пе тар 
Бо жин (3. ме сто ка те), док је 
Ми ли ца Пе јић на овом так ми че-
њу за у зе ла 6. ме сто. На ред ног 
ви кен да, 26. мар та Ка ра те клуб 
Шид би ће до ма ћин 11. Ку па 
Ши да. М. С.

КА РА ТЕ ТУР НИР „БРЧ КО 2016“  

Успе шни Ши ђа ни

Ка ра ти сти Ши да у Брч ком

Ре зул та ти од и гра них утак
ми ца 27. ко ла: Ива њи ца: 
Ја вор Ма тис – Ме та лац 1:0, 
Сур ду ли ца: Рад ник – Мла дост 
3:1, Бе о град: Чу ка рич ки – Пар-
ти зан 1:2, Бе о град: Во ждо вац 
– Ја го ди на 1:0, Ниш: Рад нич ки 
- Но ви Па зар 0:0, Бе о град: 
Цр ве на Зве зда - Спар так Зла ти-
бор во да 4:0, Бе о град: ОФК 
Бе о град – Вој во ди на 1:0,  
Ча чак: Бо рац – Рад 0:0. 

1. Ц. Зве зда 26 24 2 0 76:18 74
2. Пар ти зан 27 13 6 8 50:34 45
3. Бо рац 27 12 8 7 35:25 44
4. Чу ка рич. 27 11 9 7 31:23 42
5. Рад нич ки 27 11 9 7 24:17 42
6. Во ждо вац 27 10 9 8 28:25 39
7. Вој во ди на 27 10 9 8 39:37 39
8. Рад ник 27 9 10 8 32:41 37
9. Ја вор 27 8 10 9 19:20 34

10. Мла дост 27 7 11 9 26:33 32
11. Ме та лац 26 6 9 11 22:32 27
12. Но ви П. 26 6 9 11 18:33 27
13. ОФК 27 8 2 17 24:39 26
14. Спар так 27 5 10 12 18:33 23
15. Ја го ди на 27 4 10 13 20:40 22
16. Рад 26 4 9 13 25:37 21

ЈЕЛЕН СУПЕР ЛИГА ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ре зул та ти утак ми ца 18. ко ла: 

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

1. На пре дак 18 14 2 2 29:13 44
2. Бач ка 18 12 4 2 34:15 40
3. Син ђе лић 17 8 5 4 21:11 29
4. Бе жа ни ја 18 8 5 5 22:14 29
5. Про ле тер 18 5 9 4 17:16 24
6. ЧСК 17 7 3 7 11:14 24
7. Зе мун 18 6 5 7 19:21 23
8. До њи Срем 17 5 7 5 17:17 22
9. Сло га 18 5 6 7 18:22 21

10. Ди на мо 17 6 3 8 16:21 21
11. Ин ђи ја 17 5 5 7 22:16 20
12. Сло бо да 17 4 7 6 19:19 19
13. Ло зни ца 18 4 7 7 13:22 19
14. БСК 17 5 4 8 16:26 19
15. Ко лу ба ра 17 4 6 7 11:15 18
16. Радн. 1923 18 1 4 13 14:37 7

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти од и гра них утак
ми ца 17. ко ла: Су бо ти ца: Бач-
ка 1901 - Рад нич ки (НП) 1:1, 
Но ви Ба нов ци: Омла ди нац - 
Вр шац 0:1, Бач ка То по ла: ТСЦ 
- Рад нич ки (СМ) 3:0, Сен та: 
Сен та – Же ле зни чар 1:0, Па ди
на: До ли на – Бо рац 2:2, Бе о
чин: Це мент - Рад нич ки (Ш)1:0, 
Те ме рин: Сло га – Ба нат 0:1, 
Оџа ци: ОФК Оџа ци - Ду нав 0:0. 

1. ОФК Оџа ци 17 10 4 3 26:11 34
2. Радн. (НП) 17 9 5 3 18:13 32
3. Сен та 17 7 7 3 19:15 28
4. Радн. (СМ) 17 7 6 4 21:19 27
5. Ду нав 17 6 8 3 22:14 26
6. Бач ка 1901 17 6 8 3 20:15 26
7. ТСЦ 17 7 5 5 14:10 26
8. Це мент 17 6 6 5 20:17 24
9. Омлад. 17 5 8 4 16:13 23

10. Сло га 17 6 5 6 21:19 23
11. Радн. (Ш) 17 5 7 5 13:13 22
12. Же лезн. 17 6 3 8 19:26 21
13. Ба нат 17 3 5 9 9:20 14
14. Вр шац 17 2 7 8 9:23 13
15. Бо рац 17 3 3 11 20:26 12
16. До ли на 17 2 5 10 13:26 11

НОВОСАДСКО
СРЕМСКА ЛИ ГА

Ре зул та ти утак ми ца 17. 
ко ла: Каћ: Ју го вић – Ве тер ник 
0:2, Гло жан: Бу дућ ност - Ка бел 
1:1, Ста ра Па зо ва: Је дин ство 
- ЖСК 4:0, Но ви Сад: Сла ви ја 
– Мла дост 0:3, Бе шка: Хај дук 
– Бо рац 0:3, Ла ћа рак: ЛСК - 
Цр ве на Зве зда 1:0, Ер де вик: 
Сло га - Сре мац 2:2, Ку пи но
во: Ку пи но во - Бу дућ ност (СН) 
0:0.

1. ЖСК 17 12 3 2 36:20 39
2 .Је дин ство 17 12 2 3 42:19 38
3. Ц. Зве зда 17 11 1 5 33:22 34
4. Бу дућ. (Г) 17 8 5 4 28:23 29
5. Ку пи но во 17 9 1 7 26:18 28
6. Бо рац 17 7 5 5 31:21 26
7. Ве тер ник 17 7 3 7 35:29 24
8. Сре мац 17 7 3 7 29:28 24
9. Мла дост 17 6 5 6 22:25 23

10. Ка бел 17 5 6 6 24:27 21
11. Хај дук 17 5 3 9 21:31 18
12. Сло га 17 5 3 9 27:40 18
13. Сла ви ја 17 5 2 10 20:25 17
14. Бу дућ. (СН) 17 3 6 8 19:29 15
15. ЛСК 17 3 5 9 15:29 14
16. Ју го вић 17 3 3 11 15:37 12

ОФЛ РУМА  ИРИГ
ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА Ре зул та ти утак ми ца 14. ко ла: 

Не ра дин: Вој во ди на - Фру шка 
Го ра 1:1, До брин ци: Сре мац – 
Гра ни чар 2:2, Ја зак: Цар Урош – 
Сло га 1:1, Ша трин ци: 27. ок то-
бар - ОФК Кра љев ци 0:4, Ма ли 
Ра дин ци: Фру шко го рац – Је дин-
ство 0:0, Бу ђа нов ци: Мла дост - 
Мла дост (П) 4:0, Ри ви ца: Пла ни-
нац – По лет 3:1.

Ре зул та ти утак ми ца 14. ко ла: 
Бе ше но во: БСК - Сло га (Ч) 2:0, 
Срем ска Ра ча: Срем – Сло бо да 
1:1, За са ви ца: Сло га (З) - Сре-
мац 2:0, Ве ли ки Ра дин ци: 
Бо рац (ВР) Бо сут 1:1, Ле жи мир: 
Пла ни нац - На пре дак 0:2, Гр гу
рев ци: Гр гу рев ци - Бо рац (Ра) 
4:0, По ле та рац је био сло бо дан.

1. Млад. (Б) 14 11 2 1 32:8 35
2. Сло га 14 8 3 3 33:15 27
3. Цар Урош 14 8 3 3 27:19 27
4. Је дин ство 14 7 5 2 32:15 26
5. Ф. Го ра 14 6 5 3 42:22 23
6. Гра ни чар 14 6 4 4 23:20 22
7. Кра љев ци 14 6 2 6 23:23 20
8. Фру шког. 14 5 3 6 29:25 18
9. Сре мац 14 4 5 5 22:28 17

10 .Вој во ди на 14 4 3 7 19:34 15
11. Пла ни нац 14 4 1 9 19:31 13
12. По лет 14 3 2 9 17:33 11
13. 27. ок то бар 14 3 1 10 14:34 10
14. Мла дост (П) 14 3 1 10 17:42 10

1. Сло га (Ч) 13 11 0 2 38:8 33
2 .БСК 13 8 4 1 37:11 28
3. Сло бо да 13 8 3 2 39:24 27
4 .Бо рац (Ра) 13 7 3 3 26:18 24
5. Срем 13 6 5 2 32:17 22
6. Бо сут 13 5 6 2 25:13 20
7. Пла ни нац 13 3 6 4 15:22 15
8. По ле та рац 12 4 2 6 26:28 14
9. Бо рац (ВР) 13 4 1 8 25:36 13

10. На пре дак 12 4 1 7 20:34 13
11. Гр гу рев ци 13 3 1 9 19:47 10
12. Сло га (З) 13 1 3 9 12:37 6
13. Сре мац 12 1 1 10 18:37 4

Ре зул та ти утак ми ца 17. ко ла: 
Рав ње: Зе ка Бу љу ба ша – Пар-
ти зан 0:3, Љу ко во: Љу ко во – 
Гра ни чар 1:0, Хрт ков ци: Хрт ков-
ци - До њи Пе тров ци 2:4, Ма чван
ска Ми тро ви ца: Под ри ње - ОФК 
Бре стач 6:0, Ру ма: Сло вен - 
Пр ви Мај 2:0, Врд ник: Ру дар – 
Ја дран 1:1, По пин ци: На пре дак 
– По ду на вац 0:4, Мо ро вић: 
Је дин ство – Хај дук 1:2.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. По ду на вац 17 15 2 0 47:5 47
2. Пр ви Мај 17 12 4 1 48:9 40
3. Под ри ње 17 11 4 2 50:19 37
4. Ја дран 17 10 4 3 28:11 34
5. Љу ко во 17 8 2 7 26:17 26
6. Хај дук 17 7 4 6 29:31 25
7. Сло вен 17 6 5 6 23:15 23
8. Ру дар 17 7 2 8 26:34 23
9. Гра ни чар 17 6 3 8 30:28 21

10. Пар ти зан 17 6 1 10 29:30 19
11. Хрт ков ци 17 5 4 8 19:31 19
12. На пре дак 17 5 1 11 22:37 16
13. Је дин ство 17 5 2 10 19:44 16
14. До њи П. 17 4 3 10 18:46 15
15. Бре стач 17 4 2 11 20:51 14
16. Зе ка Б. 17 2 3 12 22:48 9

МОЛ СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 16. ко ла: 
Жар ко вац: На пре дак - Бо рац 
(М) 1:0, Ку змин: Гра ни чар – 
Рад нич ки 3:1, Сте ја нов ци: 
Бо рац - Сло га 4:2, Пу тин ци: 
ПСК – Ми трос 0:1, Ку ку јев ци: 
Оби лић 1993 – Но ћај 4:1, Шид: 
Омла ди нац – Је дин ство 1:1, 
Ши ма нов ци: Хај дук 1932 – 
Сло бо да 1:8, Ман ђе лос: Фру-
шко го рац - Бо рац (К) 1:3.

1. Бо рац (К) 17 13 2 2 47:15 41
2. Ми трос 17 11 4 2 31:12 37
3. Бо рац (М) 17 10 5 2 37:8 35
4. Оби лић 17 9 4 4 42:12 31
5. Је дин ство 17 9 4 4 45:23 31
6. Сло бо да 17 9 3 5 44:20 30
7. Фрушк. 17 9 3 5 42:25 30
8. ПСК 17 8 5 4 44:18 29
9. На пре дак 17 9 2 6 35:20 29

10. Гра ни чар 17 8 1 8 33:19 25
11. Омла ди нац 17 7 3 7 31:36 24
12. Бо рац (С) 17 4 2 11 26:62 13
13. Рад нич ки 17 3 2 12 23:52 11
14. Но ћај 17 3 1 13 23:42 10
15. Сло га 17 2 3 12 20:55 9
16. Хајд. 1932 16 0 0 16 9:106 0

На ред ног ви кен да, 26. мар та Ка ра те 
клуб Шид би ће до ма ћин 11. Ку па Ши да
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У не де љу, 20. мар та одр жа но је 18. Пр-
вен ство Вој во ди не у ка ра теу за све 
уз ра сне ка те го ри је. Так ми че ње је ор-

га ни зо ва но у Те ме ри ну, у пре пу ној спорт-
ској дво ра ни, где се оку пи ло пре ко три ста 
так ми ча ра. Так ми ча ри из Ка ра те клу ба 
„Сир ми јум“ као и увек на сту пи ли су ве о ма 
ис ку сно и убе дљи во при ка зу ју ћи вр хун ски 
ка ра те. То је до не ло убе дљив ре зул тат, јер 
су у ге не рал ном пла сма ну осво ји ли пр во 
ме сто а за нај у спе шни јег так ми ча ра про-
гла шен је Игор Спа хић, ко ји је осво јио пет 
злат них и јед ну сре бр ну ме да љу. Укуп но је 
сво је но 25 злат них, 15 сре бр них и 11 брон-
за них ме да ља. Так ми ча ри ко ји су осво ји ли 
злат на од лич ја у по је ди нач ној кон ку рен ци ји 

су Игор Спа хић, Ми ља на Ву че тић, Мла ден 
Не ди мо вић, Алек сан дар Си кин, Вук Пе тро-
вић, Ми ла Миљ ко вић, Је ле на То мић, Ср-
ђан Илић, Јо ван Са мар џић, Ду ња Ста ни-
ву ко вић, Ђор ђе Гру јић, Алек сан дар Та дић 
и Ду шан Ђор ђе вић. У екип ним на сту пи-
ма так ми ча ри „Сир ми ју ма“ су осво ји ли 10 
злат них ме да ља. 

Дан ра ни је, У Чач ку су 19. мар та одр жа-
не ква ли фи ка ци је за школ ску олим пи ја ду 
у ка ра теу. У пре пу ној спорт ској ха ли су се 
оку пи ли ка ра ти сти из свих фе де ра ци ја и 
са ве за ко ји су пред ста вља ли сво је шко ле 
ка ко би при ка за ли сво је уме ће у ка ра те ве-
шти ни. Уче ни ци основ них и сред њих шко ла 
из Срем ске Ми тро ви це ко ји ве жба ју у Ка-

ра те клу бу Сир ми јум су бли ста ли на овим 
так ми че њу. На сту пи ло је 11 так ми ча ра, а 
осво ји ли су 10 ме да ља и то пет злат них, 
три сре бр не, две брон за не и јед но че твр-
то ме сто. Злат ном ме да љом су се оки ти-
ли Вла ди мир Па вле шин, Ђор ђе Гру јић, 
Вла ди мир Па шић, Ана ста си ја Па вле шин 
и Мла ден Не ди мо вић, сре бр не ме да ље су 
осво ји ли Ва ња Гру јић, Ми ли ца Кр стић и Ду-
шан Ђор ђе вић, брон за не ме да ље су при-
па ле Та ма ри Бу лат и Ми ли ци Ба ла нац. Че-
твр то ме сто за у зе ла је Ми ли ца Ку зми нац. 
Из КК Сир ми јум че сти та ју так ми ча ри ма 
ко ји су се ква ли фи ко ва ли за школ ску олим-
пи ја ду, ко ја се одр жа ва у Вра њу од 9. до 17. 
ма ја. М. М.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У КА РА ТЕУ

Ни ко као Сир ми јум

Ка ра ти сти Сир ми ју ма

ПЕ ЋИН ЦИ

Првенство
у шаху

Пр вен ство оп шти не Пе ћин ци 
у убр за ном ша ху одр жа но је 19. 
мар та у До му кул ту ре у До њем 
То вар ни ку. Игра ло се по швај-
цар ском си сте му, 15 ми ну та по 
игра чу, а по кро ви тељ ма ни фе-
ста ци је био је Спорт ски са вез 
„Раз вој спор то ва“. У кон ку рен-
ци ји 16 ша хи ста нај бо љи је био 
Жив ко Ра ди во је вић из Ша хов-
ског клу ба „Ши ма нов ци“, ко јем 
је, са шест осво је них по е на, 
за слу же но при пао по бед нич ки 
пе хар. Дру го ме сто по де ли ли 
су Сла ви ша Спа сић и Жив ко 
Пе тро вић са по пет осво је них 
по е на, а тре ће ме сто при па ло 
је Де ја ну Ка ча ре ви ћу и Ла за ру 
Ба би ћу са по че ти ри и по по е на.

- По сле по ду же па у зе, по но во 
уче ству јем на по је ди нач ним тур-
ни ри ма. Ова по бе да ће ми би ти 
ве ли ки под стрек у пред сто је ћој 
се зо ни, у ко ју ШК „Ши ма нов ци“ 
ула зи с ве ли ким ам би ци ја ма – 
из ја вио је на кон уру че ња пе ха ра 
Жив ко Ра ди во је вић. Д. С.

Спорт ска ха ла у До њем 
То вар ни ку по ста ла је сте-
ци ште дво ран ских спор то-

ва у оп шти ни Пе ћин ци. Ха ла је 
прет ход не не де ље опре мље на 
ко ше ви ма, а на кон ма лог фуд ба-
ла, ру ко ме та и од бој ке, у су бо ту, 
19. мар та је од и гра на и пр ва зва-
нич на ко шар ка шка утак ми ца. У 
окви ру Ми ни ба скет Ме ди јус ли ге 
пе ћи нач ки КК „Срем ба скет“ је, 
у кон ку рен ци ји игра ча уз ра ста 
до 11 го ди на, уго стио рум ски КК 
„РУ кош“ и пр ву утак ми цу на до-
ма ћем те ре ну кру ни сао ви со ком 
по бе дом 41:21. „Срем ба скет“ је 
тре нут но на тре ћем ме сту Ми ни-
ба скет Ме ди јус ли ге.

Са мо дан ка сни је, у не де љу, 
20. мар та и ко шар ка ши „Срем 
ба ске та“ уз ра ста до 15 го ди на 
су пр ви пут за и гра ли у спорт ској 
ха ли. Они су у окви ру срем ске 
ли ге „Пи о ни ри U15“, где тре нут-
но за у зи ма ју пе то ме сто на та-
бе ли, би ли до ма ћи ни КК „ЛСК“ 
из Ла ћар ка. Ре зул тат је на кра ју 
утак ми це био 72:64 у ко рист го-

сту ју ће еки пе, а тре нер пе ћи нач-
ких ко шар ка ша Жив ко Ми си ра ча 
ка же да је узрок по ра зу не ко ли ко 
бо ле сних игра ча и де лом при ти-
сак ко ји су игра чи осе ти ли због 
пр ве утак ми це на до ма ћем те-
ре ну. Ипак, он на гла ша ва да ће 
мо гућ ност да игра на до ма ћем 
те ре ну и да тре ни ра у аде кват-
ним усло ви ма мно го зна чи ти 
ње го вом ти му.

- И по ред јед ног по ра за де ца 
су би ла су пре срећ на, ро ди те-
љи та ко ђе, а нај ви ше ја, јер до 

са да и ка да смо би ли до ма ћи ни 
би ли смо у ства ри го сти. Сад у 
спорт ској ха ли има мо свој дом и 
ако смо про шле го ди не мо гли у 
знат но ло ши јим усло ви ма да бу-
де мо шам пи о ни Сре ма, си гу ран 
сам да са пред но шћу до ма ћег 
те ре на и са ова квим усло ви ма 
за тре нинг мо же мо да се пла си-
ра мо на вој во ђан ски ни во и да 
бу де мо пр ви у исто ри ји пе ћи нач-
ке ко шар ке ко ји ма је то ус пе ло 
– ни је скри вао оп ти ми зам Ми си-
ра ча.     Д. Срећ ков

СПОРТ СКА ХА ЛА ДО ЊИ ТО ВАР НИК

Пр ве ко шар ка шке утак ми це

Еки пе „Срем ба ске та“ и „Ру ко ша“



34 23. MART 2016.  M NOVINE РЕПОРТАЖА

ТА ДИ ЋИМА ИЗ ГР ГУ РЕ ВА ЦА СЕ СРУ ШИ ЛА КУ ЋА 

Са ла за вен ча ње нов дом

Та ди ћи су у Ср би ју до шли из Хр ват ске за вре ме рат ног ви хо ра, а у Гр гу рев ци ма су 
од 1997. го ди не. Чи ни се да је не ким љу ди ма не во ља стал но за вра том, би ли у ра ту 
или у ми ру

По ро ди ци Та дић из 
Гр гу ре ва ца сру ши ла 
се ку ћа 24. фе бру а ра. 

П е  д е  с е т  д в о  г о  д и  ш њ и 
Ми лан, ње го ва че тр де сет-
тро го ди шња су пру га Гор да-
на и њи хо ва два де те та Дра-
га на и Ср ђан, од че тр на ест 
и три го ди не, тре нут но жи ве 
у про сто ри ја ма Ме сне за јед-
ни це. Нај ста ри ји син, Дра-
ган, два де сет тро го ди шњак, 
је у вој сци, а два де се тјед но-
го ди шња ћер ка Ми ла на је 
за по сле на, та ко да ни су са 
њи ма у скло ни шту, ко је је 
иона ко пре те сно за ову 
по ро ди цу.

Ми лан Та дић твр ди да је 
тог да на кад се сру ши ла 
ку ћа, ваљ да са мо сре ћа 
спа си ла де се так љу ди 
си гур не смр ти. 

- Мој ком ши ја Слав ко и ја 
би ли смо на кро ву кад је 
не ста ло стру је, а да зло 
бу де ве ће, у ку ћи су та да 
би ли су пру га са де цом и 
ње на при ја те љи ца са сво ја 
два де те та. Јед но став но је 
кре ну ло да се уру ша ва... 
Они су на бр зи ну, сре ћом, 
иза шли у дво ри ште, ком ши-
ја Слав ко је не ка ко пре жи-
вео тај пад и остао не по вре-
ђен, а ја сам остао на кро ву, 

на де лу ко ји се ни је уру шио. 
Мо гли смо да по ста не мо 
пред мет цр не хро ни ке, нас 
де се так – при ча Та дић.

Дра ган Пе тро вић, се кре-
тар МЗ Гр гу рев ци, при те као 
је у по моћ уне сре ће ној 
по ро ди ци и од мах адап ти-
рао про сто ри ју пред ви ђе ну 
за вен ча ња, ка ко би се 
Та ди ћи ма обез бе дио при-
вре ме ни кров над гла вом.

- Шта сам дру го мо гао, 
сре ћа је да се ни је де си ло 
не што ка та стро фал но и да 
су сви жи ви и здра ви. На дам 
се да ово при вре ме но, не ће 
по ста ти и стал но ме сто 

њи хо вог бо рав ка и да ће им 
се по мо ћи на аде ква тан 
на чин – ка же Пе тро вић.

Та ди ћи су у Ср би ју до шли 
из Хр ват ске за вре ме рат ног 
ви хо ра, а у Гр гу рев ци ма су 
од 1997. го ди не. Чи ни се да 
је не ким љу ди ма не во ља 
стал но за вра том, би ли у 
ра ту или у ми ру.

- За ме не је ово на не ки 
на чин већ ви ђе но. Та мо сам 
остао без ку ће, а ис по ста ви-
ло се да ми је та ква суд би на 
и ов де. Бит но је да ми је 
дом на оку пу, јер дом је 
та мо где је по ро ди ца, а ку ћа 
ће, ваљ да, но ва да се по диг-
не... На дам се да у 21. ве ку 
не ко ипак има слух за ово, 
иако до овог раз го во ра 
ни ког дру гог од ме ди ја ни је 
за ни ма ло да упо зна јав ност 
са на шом не во љом. Иде мо 
да ље, не што ће ваљ да би ти 
бо ље – го во ри Ми лан Та дић.

Ина че, ку ћа ко ја се сру ши-
ла од ста ро сти, на адре си 
Па лих бо ра ца 44, би ла је 
пред рат на ку ћа док то ра 
Еуге на Вајн цен фел да, гр гу-
ре вач ког ле ка ра, Је вре ја, 
ко ји је то ком Дру гог свет ског 
ра та жи вот скон чао у Ја се-
нов цу, за јед но са сво јом 
же ном и ћер ком.

Алек сан дар Ћо сић

По ро ди ца Та дић у свом при вре ме ном до му

Ку ћа се сру ши ла од ста ро сти
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ОВАН: Не ке ста ре 
ве зе и при ја тељ ства, 
мо гла би се ис по ста ви-
ти ва жна кроз ре ша ва-

ње бит них по слов них ци ље ва. Ако 
вам је већ по треб на са гла сност 
ше фа, не би би ло му дро да га пре-
ско чи те. Не при хва та те ту ђе ко мен-
та ре здра во за го то во. Фи нан сиј ска 
си ту а ци ја је до бра. По знан ство до 
ко га до ђе, то ком ове не де ље, пре ко 
при ја те ља или ро ђа ка, мо гло би 
вас убр за но во ди ти у за јед нич ки 
жи вот. 

БИК: Ове не де ље ће те 
би ти рас по ло же ни 
ро ман тич но. Ако тра-
жи те љу бав, окре ни те 

се дру же њи ма с љу ди ма на не ким 
кре а тив ним ра ди о ни ца ма или рас-
пра ва ма, та мо ће те нај ве ро ват ни је 
оно што вам тре ба. На кло ње но вам 
је дру же ње, а мо жда и сим па ти је с 
осо бом стра ног по ре кла. Та ко ђе 
би сте мо гли оти ћи на ма ње пу то ва-
ње у ко јем ће те ужи ва ти. Кад је у 
пи та њу по сао при па зи те на свој 
тем пе ра мент. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Ако па да-
те с но гу, ове не де ље 
ће вам и пла не те би ти 
на кло ње не за од мор и 

опу шта ње уз дру штво и во ље ну 
осо бу. По све ти те се се би и сво јим 
по тре ба ма, а оста ле пу сти те ма ло 
по стра ни. Тре нут но вам је то нај ва-
жни је. Пра ва осо ба ће раз у ме ти да 
је ово са мо при вре ме но. Фи нан сиј-
ски ова не де ља ни је иде ал на па 
ће те мо ра ти ви ше па жње по све ти-
ти тро ше њу нов ца. 

РАК: Ста ло вам је да 
оства ри те ви со ко про-
фе си о нал не стан дар-
де, али ва ши са рад ни-

ци има ју дру га чи ја ме ри ла вред но-
сти и че сто ме ња ју сво ју стра те ги ју 
де ло ва ња. У љу бав ном од но су 
са чу вај те тре зве ност ду ха и му дро-
сти , парт нер мо же да вас из не на-
ди на не у го дан на чин сво јим по на-
ша њем или но вом од лу ком. Не 
же ли те да при хва ти те спо ред ну 
емо тив ну уло гу ко ју вам не ко на ме-
њу је. 

ЛАВ: Ја сно вам је да 
пре те ра но екс по ни ра-
ње или до дат ни ри зик 
у по слов ним су сре ти-

ма пред ста вља ју лош из бор, 
бо ље је да сле ди те за цр та на пра-
ви ла и утвр ђе не кри те ри ју ме. 
По не кад је те шко пред ви де ти ток 
до га ђа ја у си ту а ци ја ма ка да се 
су ко бља ва ју раз ли чи ти по слов ни 
ин те ре си. Не мо же те да оста не те 
рав но ду шни , пред осо бом ко ја 
вас про во ци ра на бур ну емо тив ну 
ре ак ци ју. 

ДЕ ВИ ЦА: На ла зи те се 
у до број фор ми у по зи-
тив ном окру же њу. 
До бра по слов на про-

це на пред ста вља основ ни услов за 
успе шну са рад њу. При ја ло би вaм 
не ко кра ће пу то ва ње, про ме на или 
из лет у при јат ном дру штву. Осе ћа-
те уну тра шњи не мир и по тре бу да 
са емо тив не дис тан це ана ли зи ра те 
не чи је по на ша ње. Бу ди те мир ни, 
на кон љу бав ног за тиш ја оче ку је 
вас из не над на сре ћа. 

ВА ГА: Де лу је те сна ла-
жљи во и уме те да при-
до би је те не чи је по ве ре-
ње. Тим ски рад пред-
ста вља сјај ну при ли ку 

да про ши ри те сво је са зна ње из 
од ре ђе них обла сти и да на пре ду је-
те на раз ли чи тим стра на ма. У 
љу бав ном жи во ту има те осе ћај да 
не пра вед но тр пи те због не чи јег 
не рас по ло же ња или не ра зу ме ва-
ња. Ваш од нос са во ље ном осо бом 
све ви ше под се ћа на за јед нич ку 
игру над му дри ва ња. 

ШКОР ПИ ЈА: Де лу је те 
ак тив но и уме те да упо-
тре би те успе шну фор-
му лу у по сло ва њу, без 

об зи ра на си ту а ци ју у ко јој се на ла-
зи те. Ако ус по ста ви те пра вил ну 
ме ру вред но сти из ме ђу сво јих 
прак тич них ци ље ва емо тив ног 
за до вољ ства оче ку је вас до бит на 
ком би на ци ја успе ха, љу ба ви и сре-
ће. По тру ди те се да де лу је те 
до вољ но под сти цај но на свог парт-
не ра. 

СТРЕ ЛАЦ: По сто је 
раз ли чи та гле ди шта 
ме ђу са рад ни ци ма у 
ре ша ва њу не ких 

по слов них ин те ре са, но ви не спо-
ра зу ми ства ра ју на пе ту ат мос фе ру 
у ва шем окру же њу. Из бе га вај те 
јав не рас пра ве, по слов на над му-
дри ва ња или до ка зи ва ње исти не 
пред са рад ни ци ма ко ји рас по ла жу 
са ве ћим ауто ри те том. Бу ди те 
му дри, не ма по тре бе да отво ре но 
при ча те о сво јим ин тим ним пла но-
ви ма. 

ЈА РАЦ: Има те ути сак 
да се при ли ке на 
по слов ној сце ни ме ња-
ју у по зи тив ном прав цу 

и у скла ду са ва шим ин те ре си ма. 
Због су ко ба раз ли чи тих ин те ре са , 
че сто на и ла зи те на из не над не про-
бле ме у су сре ту са са рад ни ци ма. 
Во ље на осо ба не ће до зво ли ти да 
по ро ди ца тр пи због ва ше ка ри је ре 
или ве ли ких ам би ци ја ко је вас 
ме ђу соб но уда ља ва ју. Усме ри те 
сво је стра сти и емо ци је у прав цу 
за јед нич ке ви зи је. 

ВО ДО ЛИ ЈА: По треб но 
је да пре ци зни је раз-
гра ни чи те сво је 
по слов не оба ве зе. 

Пре те ра на ан га жо ва ност на раз ли-
чи тим стра на ма мо же да про у зро-
ку је низ не у год них си ту а ци ја. 
Не мој те до зво ли ти да вам не ко 
на ме ће на пор не оба ве зе за ко је 
не ма те до вољ но ин те ре со ва ња. 
Има те осе ћај да вам не до ста је 
не чи је при су ство и емо тив на 
па жња. На сре ћу, љу бав на кри за се 
уско ро ре ша ва на ва ше за до вољ-
ство. 

РИ БЕ: Успех ко ји сте 
оства ри ли да је вам за 
пра во да при ме ти те 
но ве кри те ри ју ме или 

усло ве у по слов но – фи нан сиј ској 
са рад њи. Де лу је те не скром но и 
уме те да пре те ру је те у сво јим зах-
те ви ма. У љу бав ном жи во ту оче-
ку ју вас не ки но ви али и ин три-
гант ни до га ђа ји. Ако сте сло бод ни 
пра те вас ин те ре сант ни су сре ти. 
Ин спи ри са ни сте за но ву љу бав ну 
ве зу. 

VREMEPLOV
23. март

1903. Бра ћа Рајт па тен ти ра ла су 
ави он. 
1903. У де мон стра ци ја ма око 
5.000 сту де на та, ђа ка и рад ни ка 
про тив ап со лу ти стич ког ре жи ма 
срп ског кра ља Алек сан дра 
Обре но ви ћа ко је су ор га ни зо ва-
ли сту ден ти со ци ја ли сти Ди ми-
три је Ту цо вић и Три ша Кец ле ро-
вић, у Бе о гра ду је у су ко бу с 
по ли ци јом по ги ну ло пет, а ра ње-
но шест љу ди.

24. март
1736. У Бу ди му је му че њем на 
точ ку умо рен во ђа срп ских уста-
ни ка Пе ра Се ге ди нац, ко ји је 
1735. у По мо риш ју, Бач кој и 
По са ви ни по ди гао Ср бе про тив 
Бе ча. Да би за стра ши ле бун тов-
не Ср бе, аустриј ске вла сти су 
мр твог Се ге дин ца од не ле у Печ-
ку и обе си ле. Ср би су се ди гли 
на бу ну због мо би ли за ци је у 
аустриј ску вој ску, а уста нак се 
про ши рио ме ђу се ља ци ма. 
1837. Ка на да је да ла пра во гла-
са црн ци ма. 

25. март
1669. Еруп ци ја Ет не уби ла је 
20.000 љу ди. 
1844. Про гла шен је пр ви срп ски 
гра ђан ски за ко ник, ко ји је од и-
грао зна чај ну уло гу у прав ном и 
дру штве ном жи во ту Ср би је. 

26. март
1953. Аме рич ки ми кро би о лог 
Џо нас Едвард Салк об ја вио да 
је из у мео вак ци ну про тив де чи је 
па ра ли зе. 
1984. Ју го сло вен ски пи сац 
Бран ко Ћо пић из вр шио са мо у-
би ство, ско ком са мо ста на Са ви 
у Бе о гра ду. Ху мо ри ста, аутор 
ро до љу би ве и де чи је по е зи је, 
Ћо пић се сма тра на ста вља чем 
тра ди ци је се о ске при по вет ке 
срп ског ре а ли зма.

27. март
1790. Из ми шље не су пер тле. 
1941. У Бе о гра ду је у офи цир-
ском пу чу сврг нут ре гент кнез 
Па вле Ка ра ђор ђе вић и на пре-
сто је до ве ден ма ло лет ни краљ 
Пе тар II Ка ра ђор ђе вић. Зба че на 
је и вла да Дра ги ше Цвет ко ви ћа 
и Влат ка Ма че ка и обра зо ва на 
но ва с ге не ра лом Ду ша ном 
Си мо ви ћем на че лу. На род је 
по здра вио пуч ма сов ним де мон-
стра ци ја ма у Бе о гра ду и дру гим 
гра до ви ма Ср би је. Јав но су спа-
љи ва не не мач ке и ита ли јан ске 
за ста ве, це па не сли ке Адол фа 
Хи тле ра и Бе ни та Му со ли ни ја и 
из ви ки ва не па ро ле „Бо ље рат 
не го пакт“, „Бо ље гроб не го роб“. 

28. март
1797. На та ни јел Бригс из Њу 
Хемп ши ра па тен ти рао је веш 
ма ши ну. 
1939. Окон чан је шпан ски гра-
ђан ски рат. 

29. март
1848. Ни ја га ри ни во до па ди ни су 
про ти ца ли чи та вих 30 са ти - 
за ле ди ли су се. 
1886. Хе ми чар и фар ма це ут Џон 
Пем бер тон по чи ње да ре кла ми-
ра ко ка ко лу (са ко ка и ном). 

HOROSKOP

Сре да, 23. (10) март
Све ти му че ник Ко драт Ко ринт-
ски 

Че твр так, 24. (11) март
Све ти Со фро ни је Је ру са лим ски

Пе так, 25. (12) март
Преп. Си ме он Но ви Бо го слов; 
Св. Гри го ри је Дво је слов

Су бо та, 26. (13) март
Пре нос мо шти ју све тог Ни ки фо-
ра Ца ри град ског 

Не де ља, 27. (14) март
Пре по доб ни Бе де дикт Нур сиј-
ски

По не де љак, 28. (15) март
Све ти му че ник Ага пи је и дру ги с 
њим

Уто рак, 29. (16) март
Све ти апо стол Ари сто вул; Све-
ти му че ник Са вин

Crkveni
kalendar

• Не сре ћа је кад ти сре ћа 
ку ца на вра та а ти ни си 
код ку ће!
• Не вер ство је ка да две 
по гре шне осо бе ра де 
пра ву ствар. 
• Ни ко ни је бес ко ри стан. 
Сва ко мо же по слу жи ти 
као лош при мер. 

Кром пир
из рер не 

Са стој ци: 1 та њи пра зи лук, 400 
гр сит ни јих шам пи њо на, 4 ве ћа 
кром пи ра, 1 ка ши ка су вог за чи на, 2 
ка ши ке ма сли но вог уља, 1 ка ши ка 
бра шна, 1/2 ка ши чи це кур ку ме, со 
и во да. 

При пре ма: Исец ка ти пра зи лук 
па до да ти ча шу во де, уље и су ви 
за чин. Ста ви ти на ва тру да се дин-
ста. За то вре ме исећи кром пир на 
круп ни је коц ке и ста ви ти да се про-
ку ва. Ку ва ти 10 ми ну та па скло ни-
ти са ва тре. Ка да се пра зи лук про-
дин ста,  у гли не ну по су ду ста ви ти 
по ла пра зи лу ка, ле по рас по ре ди-
ти, па ста ви ти оце ђен кром пир и 
опра не шам пи њо не. Остат ку пра-
зи лу ка си па ти 250 мл  во де, до да-
ти ма ло со ли, кур ку ме и ка ши ку 
бра шна па све уму ти ти. Пре ли ти 
овом сме сом кром пир и шам пи њо-
не и ста ви ти у  рер ну на 220 сте пе-
ни да се пе че са по клоп цем. По сле 
по ла са та от кло пи ти па пе ћи још 
по ла са та. 


