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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rsКомплетно реновирана
градска зелена пијаца
у центру Руме свечано

је отворена 22. марта, тако
даће грађанииматиприлику
да купују, а продавци прода
јусвојуробуузнатнобољим
условиманегопре.
Старипросторпијацејеас

фалтиран,урађенајеканали
зација, око 1.300 квадратних
метара је наткривено и по
стављено је 168 нових тезги.
Постављен је бехатон у про
лаз пијаце и ограђен пијачни
простор. Такође, комплетно
је реновиран и јавни тоалет,
авредностпоменутихрадова
је била 23 милиона динара.
Средствасу заједничкиобез
бедилирумскаопштинаи ЈП
„Комуналац“. Реконструкција
градскепијацејезапочелапо
ловиномјануара,арадовису
нешто каснили, због времен
скихприлика.
Пијацу су отворили пред

седник румске општине Сла
ђан Манчић, Драган Стева
новић, државни секретар у
МинистарствупривредеиЗо
ран Бабић, шеф посланичке
групеСрпскенапреднестран
ке.
СлађанМанчићјеуказаода

јеуправокиша,којајепадала
на отварању, била један од
разлогазареконструкцијупи
јацекојаједосадабиланат
кривена шаторским крилима,
најлонима, што је било неу
словноиружно.
 Направили смо простор

какав Рума и центар града
заслужују. То је сада уређен

изаштићенпросторкакавдо
ликујеграду.Овакавпројекат,
као и други које смо радили,
небибилимогућиданемамо
добру сарадњу са Републич
ком владом и људима који
су данас овде. Захваљујући
њиматусуновеинвестиције,
новараднаместаисмањење
бројазапосленихза1.400ли
царекаојеМанчић.
Он јеподсетиодасурадо

ви започели усред зиме, али
су извођачи радова имали
среће са временом, тако да
сурадовинезнатнокаснилиу
односунаплан.
Др Александар Мартино

вић, председник Скупштине
општине Рума је истакао да
јелокалнавластобећалагра
ђанима бољи живот, боље

животне услове и економски
напредак и та своја обећања
испуњава. Подсетио је да је
прошлегодинеотворенафир
ма„Еверестпродакшн“,аове
годинефабрика„Хачинсон“.
Могу да најавимда ћемо

за неколико дана положити
камен темељац за фабрику
чијијеинвеститор„Синовејшн
група“ изНепала, а ја се на
дамдаћеипремијертадапо
новодоћи.Бројнезапослених
у румској општини се стално
смањује и ми ћемо настави
ти са политиком инвестици
ја, отварања нових радних
места, али и са побољша
њем услова за наше пољо
привредне произвођаче, паи
каоштојетоданасслучај,са
овомградскомпијацомнако

јојћекуповинаипродајабити
много једноставнија и лакша
 указао је Александар Мар
тиновић.
ДраганСтевановић,држав

ни секретар у Министарству
привреде је поздравио оку
пљене Румљане и изразио
задовољство изведеним ра
довима.
 Румска општина је прави

пример како се на локалном
нивоуспроводиполитикапре
мијера и Владе Србије. Ми
такав став локалне власти
подржавамоитакоћебитии
убудуће. Даваћемо подршку
код пројеката инфраструкту
ре, пословних зона... Задо
вољство је када видимо да
се овде у Руми, новац свих
вас, пореских обвезника ове
општине троши на један ра
ционалан,домаћинскииодго
воранначин.Нама јециљда
цела Војводина постане оно
штосуданасРума,комшијска
Сремска Митровица, Стара
ПазоваилиПећинциистакао
је државни секретар Драган
Стевановић.

Извођачирадовасубили
„Гат“ Нови Сад, „Сокак
агрегати“Румаи„Сава“

Хртковци,апројектант„Елек
троградња“Рума.
Свечаном отварању град

ске зелене пијаце присуство
вали и Јован Воркапић, ди
ректорДирекцијезаимовину,
НенадКатанић,помоћникми
нистра пољопривредеиБра
нислав Недимовић, градона
челникСремскеМитровице.

СмиљаЏакула

УРУМИОТВОРЕНАКОМПЛЕТНОРЕНОВИРАНАГРАДСКАПИЈАЦА

Новиизгледградскепијаце
ОТВАРАЊЕПИЈАЦЕ:ЗоранБабићиСлађанМанчић

ГРАДСКАПИЈАЦА:Уложено23милионадинара
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Ко ће бити директор митровачке Болнице? Пред сваке 
изборе поставља се исто питање. Бити на челу велике 
регионалне болнице, каква је митровачка, очигледно је сан 

сваког лекара специјалисте. Додуше, не баш сваког, али ако 
погледамо уназад и пребројимо све митровачке лекара који су 
дуже или краће, успешно или мање успешно, пливали локалним 
политичким водама, доћи ће се до позамашне цифре. А што би 
се доктори пачали у политику ако нису сањали о томе да 
заседну у фотељу коју данас попуњава примаријус др Мирослав 
Кендришић? Због неке политичке идеје? Процените сами. 

Увек ми је била необјашњива потреба лекара да уђу у 
политику и тамо, како се углавном на крају догађало, своје беле 
мантиле исфлекају до крагне. Године и године студирања, 
стажирања, специјализације, поштовања пацијената, углед који 
као лекари уживају у друштву (без обзира на то колико су добри 
у свом послу) и то им је мало. Па шта би више? Да буду 
директори, наравно. Да они са својим стручним знањима о 
лапараскопским операцијама, ампутацијама, инфарктима 
миокарда, о аритмијама, малигним и бенигним туморима, дакле 
са свим тим знањима уплове у сферу буџетског рачуноводства, 
РИНО апликација, књиговодствених евиденција, јавних набавки, 
радних односа, синдикалног преговарања, заштите на раду и 
свега оног о чему сваки поштен лекар појма нема, а о чему сваки 
успешан директор мора да зна све.

Смешна и наивна идеја да добар лекар може бити и добар 
директор или министар, идеја која се на овим просторима 
развија и спроводи деценијама, између осталог довела је до тога 
да имамо најгоре здравство у Европи. Сад ће неко казати да 
претерујем. Уопште не мислим да претерујем. По мени је чиста 
штета за друштво да лекара у чије школовање је држава 
уложила десетине и десетине хиљада евра одвојите од његове 
основне струке и посадите га у директорску фотељу. Ма колико 
он то желео. Сматрам да би докторима требало законом 
забранити да буду директори болница. Здравствени систем је 
сувише озбиљна ствар за једну државу да би могао бити дат у 
руке људима који немају основна економско-правна знања. А 
лекаре специјалисте учити економији и праву је сувишан посао и 
узалудан. 

Верујем да сам усамљен у својој идеји. Стварност ме, 
уосталом и демантује. У стварности се не дешава да неко ко 
нема диплому Медицинског факултета може да буде директор 
болнице. У стварности се дешава да добри лекари специјалисти 
буду лоши директори болница. Поглед на било коју чекаоницу 
митровачке Болнице може бити потврда последње реченице. 
Оправдања има на претек, али господо лекари, ви сте 
неприкосновени владари српског здравства, од министарства до 
најмањег дома здравља. Да ли сте задовољни својим учинком? 
Или мислите да су увек криви неки други. Машиновође? 
Поштари? Бициклисти?

Тако да и ова последња чаршијска прича о томе ко ће бити 
директор митровачке Болнице за мене нема неког смисла. 
Душко Маџић, Живко Врцељ, Мирослав Кендришић, сва тројица 
су успешни лекари, а шта им треба да се мешају у ствари за које 
се нису школовали, стварно не знам. 

Некад је, у социјализму, било пожељно да се заврши чувена 
Кумровачка школа, једна опскурна политичка 
квазиобразовна институција. Са њом су разни амбициозни 

шофери и магационери могли да буду неки директорчићи. Данас 
се таква школа зове на пример мега-гига-денс универзитет, а 
сврха му је иста. Зато ми је и чудно што се људи после толиких 
година школовања и усавршавања у медицини одлуче да то 
напусте и постану директори. А пошто о томе не знају ништа, 
окруже се управо мега-гига-денс ликовима који их саветују и уче 
како да раде све оно што не знају ни сами. Како да воде болницу 
или неку клинику, дом здравља, свеједно. И онда нам је 
здравство најгоре у Европи. Баш чудно. 

И зато, ко ће бити нови директор Болнице, не зависи од 
менаџерске стручности, већ од тога чија ће странка, или чија 
струја унутар странке, победити након још једних избора. А с 
обзиром да се у странке иде из чистог интереса, не би ме чудило 
ни да Кендришићева странка изгуби изборе, а да доктор не 
изгуби директорку функцију. Како? Лако! Потребно је само 
променити странку и ући у победнички табор. Има ли шта 
лакше? Па зар то све ове године не ради онај Лемајић Ненад, 
функционер и члан највећег броја странака у Сремској 
Митровици? 

ИЗВЕСТАН ПОГЛЕД

Кумровачка школа 
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НИ ПО СЛЕ ПЕТ МЕ СЕ ЦИ НЕ НА ЗИ РЕ СЕ КРАЈ ДИ СЦИ ПЛИН СКОГ ПО СТУП КА ПРО ТИВ 
УЧИ ТЕ ЉА БА ЈИ ЋЕ ВЕ ШКО ЛЕ МА ТЕ ЖАР КА

Куд пло ви овај брод?

По чео је и суд ски по сту пак про тив Шко ле по ту жби учи те ља Ма те Жар ка. То до дат
но ком пли ку је си ту а ци ју. Ма те Жар ко ка же да је за ових шест ме се ци, ко ли ко не ра ди, 
из гу био око 200.000 ди на ра

Ди сци плин ски по сту пак 
ко ји се во ди про тив Ма те 
Жар ка, су спен до ва ног 

учи те ља Основ не шко ле 
„Сло бо дан Ба јић Па ја“ у 
Срем ској Ми тро ви ци, на кон 
пу них пет ме се ци, и да ље 
ни је окон чан. 

Ди рек то ри ца шко ле Ан ки ца 
Јев тић за по че ла је во ђе ње 
овог по ступ ка про шлог ок то-
бра, да би за тим за тра жи ла 
сво је из у зе ће. На кон ње ног 
по вла че ња, за пред сед ни цу 
ди сци плин ске ко ми си је у 
по ступ ку ко ји се во ди про тив 
учи те ља Жар ка, од стра не 
Школ ског од бо ра име но ва на 
је на став ни ца Сан дра Ха џић.  
Ха џи ће ва је са тог ме ста сме-
ње на у фе бру а ру и то на зах-
тев Ма те Жар ка и ње го ве 
прав не за ступ ни це Зо ри це 
Цун дре, ко ја је у то вре ме 
на сту па ла као опу но моћ ник 
учи те ље вог адво ка та Ми лен-
ка Ра ди вој ко ва. Адво ка ти ца је 
тра жи ла ње но из у зе ће, на кон 
што је Ха џи ће ва из ја ви ла да 
она не до но си од лу ку о суд би-
ни учи те ља, не го са мо тре ба 
да пот пи ше већ до не ту од лу-
ку. На кон ње ног из у зе ћа, за 
пред сед ни цу ди сци плин ске 
ко ми си је је по ста ље на 
на став ни ца Љу би цу Жу нић.

Адво ка ти ци Цун дри, ко ја је 
за сту па ла учи те ља Ма те 
Жар ка, у ме ђу вре ме ну је 

ис те кло пу но моћ је адво ка та 
Ми лен ка Ра ди вој ко ва, та ко да 
она ни је при су ство ва ла 
по след њој ди сци плин ској 
рас пра ви ко ја се одр жа ла 14. 
мар та. Рас пра ви је та да при-
су ство вао адво кат Ра ди вој-
ков, ко ји је за тра жио из у зе ће 
Љу би це Жу нић из ди сци плин-
ског по ступ ка, а пре ма са зна-
њи ма до ко је су до шле М 
НО ВИ НЕ, на ста вак ди сци-
плин ског по ступ ка би тре ба ла 
да во ди по но во ди рек то ри ца 
Ба ји ће ве шко ле Ан ки ца Јев-
тић, ко ја и по За ко ну о основ-
но школ ском обра зо ва њу 
мо же да по кре ће и во ди 
ди сци плин ски по сту пак пр вог 
сте пе на.

- До био сам по зив за но ви 

ди сци плин ски по сту пак на 
ко јем пи ше да ће се одр жа ти 
30. мар та у 8 ча со ва. Као 
пред сед ник Син ди ка та шко-
ле, при су ству јем свим ро чи-
шти ма. Овла шће но ли це за 
во ђе ње по ступ ка је Ан ки ца 
Јев тић, ди рек тор ка шко ле. 
По ста ви ћу пи та ње ис пред 
Син ди ка та, за што је ди рек-
тор ка по но во на ме сту овла-
шће ног ли ца ко је во ди по сту-
пак – ре као је Ђор ђе Цви ја но-
вић, пред сед ник син ди ка та 
Основ не шко ле „Сло бо дан 
Ба јић Па ја“ у Срем ској Ми тро-
ви ци.

По во дом ових са зна ња, 
по ку ша ли смо да кон так ти ра-
мо ди рек то ри цу шко ле, али 
нам се до за кљу че ња бро ја, 

ни је ја вља ла на те ле фон ске 
по зи ве. У смс по ру ци ко ју нам 
је по сла ла ка же сле де ће: 

- Ра до са ра ђу јем са ва ма 
на рав но, али за др жа ћу се сад 
на про на ла же њу ре ше ња за 
све про бле ме око ди сци плин-
ске рас пра ве, па ћу он да све 
да вам ис при чам. На дам се 
да ће те ува жи ти и раз у ме ти 
мој став! У сва ком слу ча ју, 
хва ла вам! По здрав!

Подсетимо, ди рек то ри ца 
Ба ји ће ве шко ле Ан ки ца Јев-
тић су спен до ва ла је учи те ља 
Ма ту Жар ка у ок то бру про-
шле го ди не, због ка ко је на ве-
ла, сум ње да је учи нио по вре-
ду за бра не – пси хич ко на си-
ље ко је до во ди до тре нут ног 
или трај ног угро жа ва ња пси-

Ан ки ца Јев тић,
ди рек то ри ца шко ле

Ма те Жар ко,
су спен до ва ни учи тељ

Зорица Цундра,
правна заступница

Ба ји ће ва шко ла у про бле му?
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хич ког и емо ци о нал ног здра-
вља и до сто јан ства де те та и 
уче ни ка или за по сле ног. Жар-
ко је су спен до ван по чет ком 
ок то бра, а ди сци плин ски 
по сту пак још увек ни је за вр-
шен. Ако се не за вр ши до 12. 
апри ла учи тељ мо ра би ти 
вра ћен на по сао, а шко ла би у 
том слу ча ју би ла ду жна да му 
ис пла ти од ре ђе ну на док на ду. 

На кон ско ро шест ме се ци 
су спен зи је, одр жа но је не ко-
ли ко ди сци плин ских рас па ра-
ва, а по сту пак се ни је по ме-
рио са по чет ка. Све ово вре ме 
на учи те ље вом ме сту ра ди ла 
је Да ни је ла Ер де љан, ко ја је, 
пре ма не зва нич ним ин фор ма-
ци ја ма на пу сти ла прет ход ни 
по сао у Пред школ ској уста но-
ви „Пче ли ца“, ка ко би до шла 
на ме сто су спен до ва ног учи-
те ља. Због то га се по ста вља 
пи та ње да ли је но вој учи те-
љи ци још ра ни је обе ћа но рад-
но ме сто у Ба ји ће вој шко ли, 
па је „ин ци дент“ ко ји је на вод-
но на пра вио Ма те Жар ко, 
до бро до шао упра ви Шко ле  
да на ме сто су спен до ва ног 
учи те ља до ве де упра во Да ни-
је лу Ер де љан? Због че га је 
она при хва ти ла тај по сао, ако 
је зна ла да је учи тељ су спен-
до ван са мо на од ре ђе но вре-
ме? Шта ће се де си ти ако се 
во ђе ње овог по ступ ка не 
за вр ши до пред ви ђе ног ро ка? 
Ко ће се вра ти ти на по сао, а 
ко ће мо ра ти да оде? 

У ме ђу вре ме ну по чео је 
суд ски по сту пак против 
Школе, по ту жби учи те ља 
Ма те Жар ка на решење о 
суспензији. То до дат но ком-
пли ку је си ту а ци ју. Ма те Жар-
ко ка же да је за ових шест 
ме се ци, ко ли ко не ра ди, из гу-
био око 200.000 ди на ра. На 
су ду ће тра жи ти ис пла ту за о-
ста лих за ра да, од ште ту због 
пре тр пље них ду шев них бо ло-
ва, као и на пла ту тро шко ва 
адво ка та ко ји га за сту па. Та ко 
да ће се по све му су де ћи шко-
ла на ћи у ве ли ким фи нан сиј-
ским про бле ми ма.

С. Ста не тић  

Ђор ђе Цви ја но вић,
пред сед ник Син ди ка та 

У Срем ској Ми тро ви ци у уто рак, 22. мар та 
одр жа на је три би на Ини ци ја ти ве „Но ви-
на ри не кле че“. На три би ни су го во ри ли 

Дра го љуб Дра жа Пе тро вић, ко лум ни ста и уред-
ник „Да на са“, Бран ко Че чен, ди рек тор Цен тра за 
ис тра жи вач ко но ви нар ство Ср би је (ЦИРН), но-
ви нар ка ЦИРН-а Ан ђе ла Ми ли во је вић и Зо ран 
Ни ко лић, из вр шни уред ник сај та „Цен зо лов ка“ и 
пред став ник Ини ци ја ти ве „Но ви на ри не кле че“. 

Јед на од те ма три би не би ла је на ко ји на чин 
је мо гу ће бо ри ти се за сло бод но но ви нар ство 
на ло кал ном ни воу, као и о то ме ко ли ко је да нас 
те шко ба ви ти се ис тра жи вач ким но ви нар ством.

- Ми слим да је да нас уоп ште те шко ба ви ти се 
но ви нар ством ван Бе о гра да. Ме ха ни зми ко ји по-
сто је у на ци о нал ним ме ди ји ма или у ме ди ји ма 
у Бе о гра ду су мно го бли жи и при сту пач ни ји но-
ви на ри ма, не го они ма ко ји ра де ван Бе о гра да. 
Са мо ис тра жи вач ко но ви нар ство ван Бе о гра да, 
ре као бих да је не мо гу ће осим за не ко ли ко ко ле-
га ко ји успе ва ју то да ра де. По сле ди це ко је они 
тр пе због то га су те шке и они мно го пре нас од-
у ста ну од свог ис тра жи вач ког по сла. Јер ако им 
не ко због њи хо вог ис тра жи вач ког ра да от пу сти 
мај ку или су пру гу, или им због то га тр пе де ца у 
шко ли, за оче ки ва ти је да но ви нар не мо же из-
др жа ти тај при ти сак. Та ко ђе, има мо озбиљ но 
не зна ње о но ви нар ству уоп ште. О но ви нар ским 
стан дар ди ма, тех ни ка ма и ве шти на ма и ми слим 
да је то још из ра же ни је ван Бе о гра да, ма да ни 
та мо ни је баш див но. Чи ни ми се да су ко ле ге ко-
је ра де у оста лим ме сти ма у Ср би ји и ко је би же-
ле ле да се озбиљ но ба ве но ви нар ством, мно го 
уса мље ни је јер углав ном не ма ју по др шку за свој 
рад - ре као је Бран ко Че чен, ди рек тор Цен тра за 
ис тра жи вач ко но ви нар ство Ср би је.

Ини ци ја ти ва „Но ви на ри не кле че“ по кре ну та је 
на кон увре де ко ју је са да бив ши ми ни стар од-
бра не Бра ти слав Га шић упу тио но ви нар ки Б92. 
Ме ђу тим, ка ко на во де пред став ни ци ове ини ци-
ја ти ве, та да се схва ти ло да је ствар у но ви нар-
ству мно го озбиљ ни ја и да је ста ње у ме ди ји ма 
не под но шљи во.

- Реч је о про бле ми ма у нај о снов ни јим ства ри-
ма: рад ног ста ту са, не ис пла ће них за ра да, мал-
тре ти ра ња од стра не по сло да ва ца и тр пље ња 

би ло ка квих по сле ди ца због не ког свог кри тич ког 
ста ва или по ку ша ја да се за и ста ба ви мо на шим 
по слом и ин фор ми са њем гра ђа на. То је на ма 
ап со лут но оне мо гу ће но. Због то га смо се ми нај-
пре оку пи ли у Бе о гра ду, а он да су се ја ви ле и 
оста ле ко ле ге из дру гих гра до ва. Фор му ли са ли 
смо сво је зах те ве ко ји се од но се на не за ко ни то-
сти ко је тр пи мо и упу ти ли их Вла ди Ре пу бли ке 
Ср би је и над ле жним ми ни стар стви ма. До да нас 
ни смо до би ли ни ка кав до го вор. Иде ја нам је да 
раз го ва ра мо са ко ле га ма из што ви ше гра до ва, 
ка ко би чу ли и њи хо ве про бле ме. У Срем ску Ми-
тро ви цу смо до шли из раз ло га што је то је ди ни 
град у Ср би ји са ко јим ни смо има ли ни ка кав 
кон такт и ни смо би ли упо зна ти са ста њем у ме-
ди ји ма. Нај че шће су нас ко ле ге зва ле из дру гих 
гра до ва, а не где су са ми ор га ни зо ва ли про те сте 
за ко је смо тек на кнад но са зна ли. Из Ми тро ви це 
нас ни ко ни је звао и за ни мљи во је што на овој 
три би ни ни ко од ко ле га из овог срем ског гра да, 
ни је ре као да тр пи не ки при ти сак - ис та као је Зо-
ран Ни ко лић ис пред Ини ци ја ти ве „Но ви на ри не 
кле че“.

Као је ди но сред ство у бор би за оства ри ва ње 
сво јих пра ва, пред став ни ци Ини ци ја ти ве 
„Но ви на ри не кле че“ на во де са вре ме ни ји и 

но ви на чин син ди кал ног удру жи ва ња.
- Има мо про блем што су у при ват ним ме ди ји-

ма (а са да су го то во сви при ват ни), по сле при ва-
ти за ци је, за бра ње на син ди кал на удру жи ва ња, 
иако је то кри вич но де ло. Но ви За кон о ра ду омо-
гу ћа ва ра зна не си гур на за по сле ња, крат ко трај-
не уго во ре о ра ду на од ре ђе но вре ме, уго во ре 
о де лу итд. То је не што што кла сич ни син ди ка ти 
не по кри ва ју и та мо где су по сто ја ли син ди ка ти 
у бив шим др жав ним ме ди ји ма од но сно ме ди ји-
ма ло кал них са мо у пра ва, уоча ва мо по ја ву да се 
они са ми уки да ју. То мо ра мо да про ме ни мо јер 
ако се са ми не из бо ри мо за свој по ло жај, не ће 
нам ско ро би ти бо ље - из ја вио је Ни ко лић.

Пред став ни ци ме ди ја са те ри то ри је Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, као и за ин те ре со ва ни гра-
ђа ни има ли су мо гућ ност да се укљу че у рас пра-
ву и из не су сво је ми шље ње о тре нут ној си ту а ци-
ји у но ви нар ској про фе си ји и у ме ди ји ма уоп ште.

М. Н.

TРИБИНА „НО ВИ НА РИ НЕ КЛЕ ЧЕ“

Нема ис тра жи вач ког 
но ви нар ства на локалу

Са три би не „Но ви на ри не кле че“ у Сремској Митровици
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ШИД

Ску пља во да и од воз сме ћа
Пре ма про гра му по сло ва ња ЈКП „Во до вод“ пред ви ђе но је по ве ћа ње це не во де за 

пет од сто, док из ЈКП „Стандард“ на ја вљу ју по ску пље ње це на од во же ња сме ћа за 
10 од сто

На сед ни ци ло кал ног пар ла мен та у 
Ши ду ко ја је одр жа на про шлог 
по не дељ ка, 28. мар та од бор ни ци 

су из ме ђу оста лог усво ји ли про гра ме 
ра да јав них пред у зе ћа и уста но ва за 
те ку ћу го ди ну. Пре ма про гра му по сло ва-
ња ЈКП „Во до вод“ Шид, пред ви ђе но је 
по ве ћа ње це не во де за пет од сто, као и 
ин фра струк тур но ула га ње у из град њу 
па ра лел ног це во во да за 10 на се ље них 
ме ста у шид ској оп шти ни. Сред ства за 
ову ин ве сти ци ју ће пре ма ре чи ма ди рек-
то ра ЈКП „Во до вод“ Алек сан дра Јо ва но-
ви ћа, би ти обез бе ђе на из ду го роч ног 
кре ди та. 

ЈКП „Стан дард“ у свом пла ну ра да за 
те ку ћу го ди ну, на ја ви ло је ви ше ак тив но-
сти. Не ке од њих су 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, ку по ви-
на во зи ла за од во же ње уги ну лих жи во ти-
ња, за тим ку по ви на ка ми о на сме ћа ра и 
по греб ног во зи ла, ко са чи ца за одр жа ва-
ње зе ле них по вр ши на и при ко ли це за 
од во же ње от па да. И из овог јав ног пред-
у зе ћа на ја вљу ју по ску пље ње це на од во-
же ња сме ћа за 10 од сто. 

Усво је ни су и фи нан сиј ски пла но ви 
ме сних за јед ни ца, а сво је ми шље ње о 
пла но ви ма ра да јав них пред у зе ћа и 
уста но ва, као и фи нан сиј ским пла но ви-
ма ме сних за јед ни ца, дао је пред сед ник 
Оп шти не Шид Ни ко ла Ва сић.

- У скла ду са бу џе том Оп шти не за 
2016. го ди ну, пла но ви ра да јав них пред-
у зе ћа и уста но ва су ускла ђе ни са при ли-
вом сред ста ва ко је бу џет до зво ља ва. 
Оче ку јем да ће би ти ре а ли зо ва ни сви 
на ве де ни по сло ви јав них пред у зе ћа и 
уста но ва. Што се фи нан сиј ских пла но ва 
ме сних за јед ни ца ти че, с об зи ром да у 
ве ћи ни њих не ма ме сног са мо до при но-
са, њи хо ва оства ре ња за ви си ће од при-
ли ва сред ста ва у општински бу џе т, ма да 
су до са да пла но ви МЗ би ли ре а ли зо ва-
ни у 90 од сто слу ча је ва, па не ви дим 
раз ло га да та ко не бу де и ове године - 
ис та као је Ва сић.

Опе ра тив ни план од бра не од по пла ва 
на те ри то ри ји оп шти не за 2016. го ди ну је 

такође подржан. Овим пла ном на ве де на 
су сва угро же на под руч ја на те ри то ри ји 
шид ске оп шти не, ту је и опе ра тив ни план 
од бра не од уну тра шњих во да, као и гра-
фич ки и та бе лар ни при ка зи, име на од го-
вор них ор га ни за ци ја, уста но ва и пред у-
зе ћа над ле жних за из вр ша ва ње за шти те 
и спа са ва ња од по пла ва на те ри то ри ји 
оп шти не. Основ ни за да так Шта ба за ван-
ред не си ту а ци је са сто ји се у ко ор ди на-
ци ји свих су бје ка та од бра не и син хро ни-
зо ва ном спро во ђе њу свих пла ни ра них 
ме ра за шти те од во де. Угро же на под руч-
ја у слу ча ју на и ла ска ве ли ких во да су 
Ја ме на, Ер де вик, Ку ку јев ци, Шид, Сот, 
Би кић До, Бер ка со во, Ада шев ци, Мо ро-
вић, Ви шњи ће во, Ба тров ци, Ва ши ца и 
Илин ци.

Од бор ни ци су усво ји ли и пред лог 
од лу ке о ан га жо ва њу екс тер ног ре ви зо-
ра, а у ци љу уна пре ђе ња ни воа оп ште 
без бед но сти на те ри то ри ји оп шти не 
усво је на је од лу ке о осни ва њу и име но-
ва њу Са ве та за без бед ност. Са вет за 
без бед ност чи не: пред сед ник Оп шти не 
Шид Ни ко ла Ва сић, на чел ник По ли циј-
ске ста ни це Шид Зо ран Ву ко лић, ди рек-
тор До ма здра вља др Кр сто Ку реш, 

ди рек тор ка Цен тра за со ци јал ни рад 
Шид Дра га на Шин ка, на чел ник Оп штин-
ске упра ве Ром ко Па пу га, пред сед ница 
Основ ног су да у Ши ду Љу би ца Пе трић и 
за ме ник Основ ног јав ног ту жи о ца у 
Срем ској Ми тро ви ци (оде ље ње у Ши ду) 
Ми лан Шар че вић, су ди ја Пре кр шај ног 
су да у Срем ској Ми тро ви ци Влај ко Дре-
но вац, ди рек тор ка Основ не шко ле 
„Срем ски фронт“ Шид Ве сна Ку зми нац, 
пси хо лог На та ша Ми трић и пе да гог 
Та ма ра Гр чић. Ман дат чла но ви Са ве та 
за без бед ност тра је че ти ри го ди не, а 
њи хо ва над ле жност је да утвр де при о-
ри те те по пи та њу без бед но сти љу ди и 
имо ви не, на сил нич ког кри ми на ла, бо ле-
сти за ви сно сти, јав ног ре да и ми ра, 
ко му нал ног ре да и свих дру гих об ли ка 
дис кри ми на ци је и на ру ша ва ња јав ног 
ре да и ми ра. 

Усво је но је и из ме ње но ре ше ње о име-
но ва њу Из бор не ко ми си је, те је на кон 
раз ре ше ња Де ја на Ло га ру ши ћа, за за ме-
ник чла на из бор не ко ми си је ис пред 
СПС-а име но ван Да ли бор Тар лаћ. 

Да то је зе ле но све тло на од лу ку о усту-
па њу и ко ри шће њу де ла школ ске згра де 
Основ не шко ле „Бран ко Ра ди че вић“ за 
по тре бе Пред школ ске уста но ве „Је ли ца 
Ста ни ву ко вић Ши ља“, ра ди ре а ли за ци је 
про јек та „Шко ли ца жи во та - за јед но за 
де тињ ство“, ко ји по кре ће и фи нан си ра 
Фон да ци ја Но вак Ђо ко вић у са рад њи са 
Цен тром за ин тер ак тив ну пе да го ги ју. 

Вр ши о цу ду жно сти ди рек то ра Уста но-
ве за фи зич ку кул ту ру и спорт ску ре кре-
а ци ју „Пар ти зан“ Дра га ну Јан дри ћу је 
про ду жен в. д. ман дат за још шест ме се-
ци, а да та је и са гла сност на до пу ну ста-
ту та те спорт ске уста но ве. На скуп штин-
ском за се да њу по твр ђен је ман дат 
од бор ни ци СНС Не вен ки Јан ко вић, ко ја 
је за ме ни ла Ср ђа на Ма ле ше ви ћа.

М. Н.

Пред сед ник Оп шти не Шид Ни ко ла 
Ва сић го во рио је и о си ту а ци ји у оп шти ни 
на кон за тва ра ња за пад но бал кан ске ру те 
и за др жа ва ња ви ше од 800 ми гра на та у 
при хват ним цен три ма у шид ској оп шти ни.

- За оп шти ну Шид мо жда је си ту а ци ја 
ма ло не по вољ ни ја не го што је би ла. До 
са да су ми гран ти са мо про ла зи ли кроз 
на шу оп шти ну а са да се за др жа ва ју ов де. 
По сто ји про бле м са еко ном ским ми гран-
ти ма про у зро ко ва н њи хо вим не за до вољ-
ством што не мо гу да иду да ље. У Са вет 

за без бед ност оп шти не Шид укљу че ни су 
пред став ни ци свих над ле жних ин сти ту ци-
ја и уста но ва, ко ји ће за јед но ра ди ти ка ко 
не би до шло до не же ље них си ту а ци ја. И 
да ље се све ак тив но сти од ви ја ју пре ко 
Ко ме са ри ја та за из бе гли це, Ми ни стар-
ства за рад, со ци јал на и бо рач ка пи та ња 
и Вла де Ре пу бли ке Ср би је, а ка ко ће се 
си ту а ци ја да ље од ви ја ти, не мо же мо 
пред ви де ти али ће мо учи ни ти све да гра-
ђа ни на ше оп шти не жи ве без бед но - ис та-
као је Ни ко ла Ва сић.

Без страха од миграната
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ОБЕЛЕЖЕН 24. МАРТ

Годишњица 
бомбардовања

По ла га њем ве на ца на спо-
мен обележјe по ги ну лих у по-
след њим ра то ви ма, од 1990. 
до 1999. го ди не на Град ском 
гро бљу у Ру ми, обе ле жен је 
24. март, ка да је пре 17 го ди на 
за по че ло бом бар до ва ње СР 
Ју го сла ви је.

Вен це су по ло жи ли пред-
став ни ци ло кал не са мо у пра-
ве, СУБ НОР-а и Рат них вој них 
ин ва ли да, Са ве за ве те ра на 
Ср би је и по ли тич ких стра на ка.

Пре драг Вук ми рић, се кре-
тар ОО СУБ НОР-а је под се тио 
да су се тог да на, већ око 20 
ча со ва чу ле пр ве си ре не, пр-
ве бом бе су па ле на Ко со во 
и Ме то хи ју, као и не ке вој не 
аеро дро ме и ка сар не, а исте 
но ћи је Вла да СР Ју го сла ви је 
про гла си ла рат но ста ње. 

Бом бар до ва ње је тра ја ло 
78 да на, у ње му је уче ство-
ва ло 19 зе ма ља, из вр ше но 
је 58.574 ави он ских на ле та, 
а ба че но је 25.000 то на екс-
пло зи ва, укљу чу ју ћи и ка сет-
не бом бе. На ка сар ну у Ру ми 
ба че но је шест бом би и при-
чи ње на је ве ли ка ма те ри јал на 
ште та.

У име ло кал не са мо у пра ве 
на спо мен обе леж ју је го во-
ри ла Ма ри ја Стој че вић, за-
ме ни ца пред сед ни ка рум ске 
оп шти не.

- Оку пи ли смо се ов де да 
ода мо по част не ви но стра да-
ли ма у НА ТО агре си ји ко ја је 
по че ла на па ди ма на вој не ци-
ље ве, да би се про ши ри ла и 
на при вред не и ци вил не објек-
те и у ко ји ма је по ги ну ло око 
2.500 љу ди. Те шко су оште ће-
ни ин фра струк ту ра, при вред-
ни објек ти, шко ле, здрав стве-
не уста но ве, ме диј ске ку ће, 
спо ме ни ци кул ту ре, ма на сти-
ри и цр кве. За то је 24. март за 
по што ва ње и пам ће ње и на ша 
је ду жност да се се ти мо свих 
не ви но стра да лих и ода мо им 
ду жно по што ва ње - ре кла је 
Ма ри ја Стој че вић.

И у Срем ској Ми тро ви ци су 
по во дом обе ле жа ва ња го ди-
шњи це НА ТО бом бар до ва ња 
по ло же ни вен ци на спо мен 
обе леж ју у Ма са ри ко вој ули-
ци. 

Вен це су по ло жи ли пред-
став ни ци Гра да Срем ска Ми-
тро ви ца, вој ске, СУБ НОР-а, 
као и пред став ни ци по ли тич-
ких стра на ка. 

Е. М. Н.

Не над Ива ни ше вић, др-
жав ни се кре тар у Ми ни-
стар ству за рад, за по-

шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња по се тио је 24. мар та 
рум ску оп шти ну и са пред сед-
ни ком Сла ђа ном Ман чи ћем 
раз го ва рао о со ци јал ној по ли-
ти ци и за шти ти, као и о на чи ни-
ма да се кроз кон кур се до ђе до 
сред ста ва за ре а ли за ци ју но вих 
про је ка та.

- Ми смо др жав ног се кре та-
ра упо зна ли са си ту а ци јом у 
рум ској оп шти ни и за кљу чак је 
да је она до ста до бра ка да је 
со ци јал на за шти та у пи та њу, а 
до го вор је да у на ред ном пе ри-
о ду оби ђе мо све уста но ве со ци-
јал не за шти те и да ви ди мо шта 
им је по треб но - ис ти че Сла ђан 
Ман чић.

Не над Ива ни ше вић је ре као 
да, кад год до ђе у Ру му, ви ди 
не ки по мак на бо ље у обла сти 
со ци јал не за шти те. 

- Ло кал на са мо у пра ва озбиљ-
но бри не о уста но ва ма со ци јал-
не за шти те и о љу ди ма ко ји ма 
је по моћ по треб на. По др жа ће-

мо све но ве про јек те ко ли ко 
мо же мо. Ср би ја је при сту пи ла 
европ ском про гра му ИЗИ и ми 
ће мо по мо ћи ло кал ним са мо-
у пра ва ма да се укљу че у овај 
про је кат. У на ред них де се так 
да на ће мо оби ћи и со ци јал не 
уста но ве не са мо у Ру ми, не го 
и Сре му, ка ко би на ли цу ме ста 

ви де ли ка ква је си ту а ци ја и ка-
ква је кон крет на по моћ по треб-
на. Фор ми ра ће се и за јед нич ки 
про јект ни тим за про јек те ко је у 
ма ју рас пи су је Европ ска ко ми-
си ја - ре као је при ли ком по се те 
Град ској ку ћи др жав ни се кре тар 
Не над Ива ни ше вић.

С. Џ.

ДР ЖАВ НИ СЕ КРЕ ТАР НЕ НАД ИВА НИ ШЕ ВИЋ У РУ МИ

Бри га о угроженима

Раз го во ри у Град ској ку ћи о со ци јал ној за шти ти

Све тла ни Ма ри ја но вић 
из Срем ске Ми тро ви це 
про шлог но вем бра за па-

ли ла се ку ћа. У Ули ци Кра ља 
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа на 
бро ју 67, осим зи до ва и кро ва 
ни је оста ло ни шта. Иако су ва-
тро га сци до шли на вре ме, ни-
су ни шта ус пе ли да спа су. На 
сву сре ћу, Све тла на ни је би ла 
у ку ћи ка да је по жар из био. Са-
да је у при вре ме ном сме шта ју 
код тет ке, ко ја је ста ра и бо ле-
сна. 

Све тла на има 46 го ди на, а у 
ку ћи ко ја је из го ре ла, жи ве ла је 
од ро ђе ња.

- За па ли ле су се две утич ни-
це. Са ма сам жи ве ла, али сре-
ћа па ни сам би ла у ку ћи ка да 
је из био по жар. У том тре нут ку 
сам би ла код тет ке, али иако 
су ва тро га сци до шли од мах, 
све ми је из го ре ло. Оста ла сам 
без кро ва над гла вом, не мам 
где да жи вим. Че кам би ло чи ју 
по моћ ка ко би се ку ћа сре ди ла. 
Тре ба ма те ри јал да се ку пи, да 

се омал те ри ше. Из го рео је ка-
уч, ве три на, на ме штај, као и 
вра та и про зо ри - ис при ча ла је 
Све тла на Ма ри ја но вић. 

Од ка да је ку ћа из го ре ла 
ни ко се ни је ја вио ка ко би јој 
по мо гао, али ова же на ни је 
упу ће на ни ко ме тре ба да се 
обра ти за по моћ. До бро би јој 
до шао би ло ко ји вид по мо ћи, а 
на да се да ће се ја ви ти љу ди 
до бре во ље ко ји ће има ти же-
љу да јој по мог ну.  

С. С. 

СВЕ ТЛА НИ ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ ПО ТРЕБ НА ПО МОЋ

Без кро ва над гла вом

Све тла на Ма ри ја но вић
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ПА ТО ЛО ГИ ЈА МИ ТРО ВАЧ КЕ БОЛ НИ ЦЕ (2)

ДИРЕКТОР КЕН ДРИ ШИЋ
Хо но рар ни па то лог
за два да на ра да

Са да је већ са свим из ве сно да 
срем ско ми тро вач ка Бол ни ца 
оста је без па то ло га на стал ном 

ра ду. 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 на пу сти Бол ни цу, 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 че ти ри 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 је дан од 
та да дво ји це па то ло га спе ци ја ли ста, 
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 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.

Ка ко М НО ВИ НЕ са зна ју, ак ту ел ни 
ди рек тор Кен дри шић ре а го вао је та ко 
што је скло пио уго вор о хо но рар ном 
по слу са бив шим па то ло гом др Дра го-
ми ром Ћу ком, чи ме се са мо де ли мич-
но ре ша ва про блем од ла ска др Шо ји-
ћа са ме ста па то ло га. По уго во ру о 
де лу, др Ћук има оба ве зу да два да на 

Да ли је ди рек то ру 
др Ми ро сла ву

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.
Ан га жо ва њем

хо но рар ног па то ло га 
са мо ће се де ли мич но 

убла жи ти про блем, 
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 

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.

За по шља ва ње стра нач ких 
ка дро ва ва жни је од ле ка ра?
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ИГНОРИШЕ НО ВИ НА РЕ:
ду пло ску пљи
не дељ но?!

не дељ но ра ди у ми тро вач кој бол ни ци, 
што по оби му по сла, ка же наш са го-
вор ник, мо же да пред ста вља тек не ких 
30 од сто укуп не ан га жо ва но сти. 

По уго во ру о де лу, Бол ни ца ће би ти 
ду жна да за два да на ра да не дељ но, 
ле ка ру ко га је ан га жо ва ла, ис пла ти 
120.000 ди на ра ме сеч но, плус по ре зе 
и до при но се ко ји до ла зе на тај из нос. 
То је ско ро ду пло ви ше не го што је, са 

пу ним рад ним вре ме ном и ур ген ци јом, 
пла ћа но за ан га жо ва ње па то ло га ко ји 
је на пу стио Бол ни цу. Да не го во ри мо о 
ван ред ним ле кар ским услу га ма, као 
што је ре ци мо об дук ци ја, и ко ли ко ће 
то до дат но да ко шта по ре ске об ве зни-
ке. 

Али, без об зи ра на це ну, хо но ра рац 
са два да на ра да не дељ но, не ће мо ћи 
да оба ви ова ко оби ман по сао. 

Још кад је, пре че ти ри го ди не, 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 у 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

Копија уговора о ангажовању хонорарног патолога

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, односно да је за те послове 
ангажован хонорарни патолог. 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. 

Ди рек тор
Бол ни це ћути
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У раз го во ру са по ве ре ни-
ком пе ћи нач ког од бо ра 
Срп ске на пред не стран-

ке Ми ло ра дом Пан ти ћем и оп-
штин ским ру ко вод ством, гра-
до на чел ник Бе о гра да Си ни ша 
Ма ли кон ста то вао је да је гра ду 
Бе о гра ду и оп шти ни Пе ћин ци 
за јед нич ко то што су од прет-
ход не вла сти и јед ни и дру ги 
на сле ди ли огром на ду го ва ња 
ко ја мо ра ју да от пла ћу ју, али да 
су упр кос то ме за др жа ли ви сок 
ни во со ци јал них да ва ња и бри-
ге о нај у гро же ни јим гра ђа ни ма. 

- Пе ћин ци су оп шти на ко-
ја по то ме мо же да бу де при-

мер дру ги ма – по ру чио је Ма-
ли, ко ји је у оби ла ску оп шти не 
Пе ћин ци, 23. мар та, по се тио и 
по љо при вред на до ма ћин ства 
Ми ли во ја Пет ко ви ћа у Пе ћин-
ци ма и Љу бо ми ра Ћир ко ви-
ћа у Ши ма нов ци ма. Он је том 
прил иком ре као да је за ње га 
пот пу но не при хва тљи во да 
до ма ћи ни не мо гу да жи ве од 
сво га ра да, јер не ма ју по др шку 
ни од По кра ји не, ни од би ло 
ко га дру гог у Вој во ди ни ка ко би 
ку пи ли ме ха ни за ци ју, ка ко би 
про ши ри ли сво ја има ња и ус-
пе ли да за ра де ви ше нов ца за 
се бе и сво ју де цу.

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК БЕ О ГРА ДА ПО СЕ ТИО ОП ШТИ НУ ПЕ ЋИН ЦИ

По љо при вре да тре ба
да бу де основ раз во ја

Од бор ник у Скуп шти ни оп-
шти не Пе ћин ци Ми лош Ма ри-
јан скре нуо је гра до на чел ни ку 
Бе о гра да па жњу на про блем 
сто ча ра из Ку пи но ва и Обре-
жа, ко ји ма, по ње го вим ре чи-
ма, Вој во ди нашу ме из го ди не 
у го ди ну сма њу ју по вр ши не на-
ме ње не ис па ши сто ке. 

- Ово је дра сти чан при мер 
зло у по тре бе вла сти од стра-
не По кра јин ске Вла де и ни ко-
га ни је бри га што ег зи стен ци ја 
ку пин ских и об ре шких сто ча-
ра, као и њи хо вих по ро ди ца 
за ви си од на па са ња сто ке у 
шу ма ма Обед ске ба ре. СНС 
је по др жа ла сто ча ре, а ло кал-

на са мо у пра ва је по ку ша ла да 
по сре ду је у про на ла же њу ком-
про ми сног ре ше ња, ка ко би 
на ши сто ча ри и да ље мо гли да 
на па са ју сво ја ста да ка ко ра де 
већ сто ти на ма го ди на, али до 
са да се ни је мрд ну ло са мр тве 
тач ке. На ма оста је са мо да се 
узда мо да ће мо на кон по бе-
де Срп ске на пред не стран ке 
и на ре пу блич ким и на по кра-
јин ским из бо ри ма, и од По кра-
јин ске Вла де ко нач но до би ти 
та кву вр сту по др шке ка кву нам 
са да пру жа Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је на че лу са Алек сан-
дром Ву чи ћем – ре као је Ма-
ри јан.

Про блем са
Вој во ди нашу ма ма

Ми ло рад Пан тић је за тра-
жио од го ста из Бе о гра да да 
се по је ди не ли ни је град ског 
ауто бу ског са о бра ћа ја про ду-
же до Ку пи но ва и Ши ма но ва-
ца, ка ко би се ста нов ни ци ма 
пе ћи нач ке оп шти не ко ји ра-
де у Бе о гра ду олак шао пут 
до по сла. До го во ре но је да 

се ор га ни зу је са ста нак пред-
став ни ка пе ћи нач ке ло кал не 
са мо у пра ве, град ске упра ве и 
Град ског са о бра ћај ног пред-
у зе ћа, ка ко би се про на шло 
нај оп ти мал ни је ре ше ње за 
овај про блем, ко ји већ низ го-
ди на му чи ста нов ни ке пе ћи-
нач ке оп шти не.

Ви ше са о бра ћај них ли ни ја

По ве ре ник пе ћи нач ког СНС Ми ло рад Пан тић и гра до на чел ник Бе о гра да Си ни ша Ма ли

Си ни ша Ма ли и оп штин ско ру ко вод ство
у до ма ћин ству Ми ли во ја Пет ко ви ћа
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На чел ник пе ћи нач ке Оп-
штин ске упра ве Жељ ко Тр бо-
вић је Ма лом об ја снио да су 
Пе ћин ци ма прак тич но не до-
ступ на сред ства из по кра јин-
ских фон до ва и да про јек ти из 
Оп шти не Пе ћин ци не про ла зе 
на по кра јин ским кон кур си ма, 
ка ко је ре као, са мо за то што су 
гра ђа ни пе ћи нач ке оп шти не на 
из бо ри ма 2014. го ди не по ве ре-
ње по кло ни ли Срп ској на пред-
ној стран ци. 

- Ја не знам да ли су у Де-
мо крат ској стран ци све сни да 
на тај на чин не дис кри ми ни шу 
ло кал ну са мо у пра ву, већ све 
љу де ко ји ов де жи ве – ре као је 
Тр бо вић.

Не до ступ на 
сред ства из 
По кра ји не

- Пот пу но је ја сно због че-
га Бо јан Пај тић мо ра да оде 
и због че га власт у Вој во ди ни 
мо ра да се про ме ни. По љо-
при вре да у на шој зе мљи мо же 
и тре ба да бу де основ раз во ја, 
а то не мо же мо да по стиг не мо 
без про ме не вла сти у Вој во ди-
ни, јер је очи глед но да у овом 
тре нут ку ни ко у Вој во ди ни не 
ми сли на по љо при вред ни-
ке. Због то га је нео п ход но да 
иза ђе мо на из бо ре 24. апри-
ла и да кре и ра мо је дин стве ну 
власт, је дин стве ну стра те ги ју 
и је дин стве ну ви зи ју на ни воу 
ло ка ла, По кра ји не и Ре пу бли-
ке, јер са мо та ко кре и ра мо бо-
ље су тра – из ја вио је Ма ли и 
до дао да се мо ра про ме ни ти 
и на чин на ко ји се суб вен ци је 
до де љу ју, јер је „суб вен ци о-
ни са ње по хек та ру из гу би ло 
сми сао, па мно ги са мо гле да-
ју да узму но вац за што ви ше 
зе мље, а не ула жу у по ве ћа ње 
при но са и ква ли те та“.

Оби ла зе ћи удру же ња же на 
„Ко лев ка Сре ма“, „Сре ми ца“ и 
„Ши ма нов чан ке“ и КУД „Искон“, 
гра до на чел ник Бе о гра да им је 
обе ћао по моћ гра да у про мо-
ци ји и из ла га њу на ту ри стич-
ким и дру гим ма ни фе ста ци-
ја ма. Он је под се тио да је не-
дав но у Бе о гра ду одр жан пр ви 
са јам жен ског пред у зет ни штва 
и ре као да ће се град ски се кре-
та ри јат по тру ди ти да удру же-
њи ма из пе ћи нач ке оп шти не 
обез бе ди из ло жбу ру ко тво-
ри на, ко ја би оку пи ла и дру га 
удру же ња ко ја је ба ве про мо-
ци јом на ше тра ди ци је.

Под се ћа ју ћи да од 23. ју на 
по чи њу ди рект ни ле то ви Бе о-
град - Њу јорк, Ма ли је на гла-
сио да је то ве ли ка шан са за 
Пе ћин це и њи хо ву ин ду стриј-
ску зо ну, бу ду ћи да се на ла-
зе на са мо 15 ки ло ме та ра од 
аеро дро ма. 

Ду шан Срећ ков

Срп ска на пред на стран ка 
са сво јим ко а ли ци о ним 
парт не ри ма пр ва је пре-

да ла из бор ну ли сту „Алек сан-
дар Ву чић – Ср би ја по бе ђу је“ 
за ло кал не из бо ре у Срем ској 
Ми тро ви ци. Но си лац ли сте је 
ак ту ел ни гра до на чел ник и пр ви 
чо век СНС у гра ду на Са ви Бра-
ни слав Не ди мо вић, док се дру ги 
на ли сти на ла зи ува же ни хи рург 
др Жив ко Вр цељ. Др Вр цељ је 
кан ди дат и за на род ног по сла-
ни ка Срп ске на пред не стран ке, 
а на тој из бор ној ли сти се на ла-
зи под ред ним број 94.

Срп ска на пред на стран ка је 
упра во из бор ну кам па њу по че-
ла ми тин гом у Срем ској Ми тро-
ви ци, а раз лог за то ка ко на во-
ди др Жив ко Вр цељ, је тај што 
пред сед ник стран ке, пре ми јер 
Алек сан дар Ву чић сма тра Ми-
тро ви цу вр ло зна чај ним гра дом 
и зна чај ном ре ги јом Вој во ди не и 
има до ста по ве ре ња у по ве ре-
ни ка ми тро вач ког СНС-а Бра ни-
сла ва Не ди мо ви ћа.

- Дат је ве ли ки зна чај Ми тро-
ви ци и ов де се оче ку је до ста 
до бар из бор ни ре зул тат. Што се 
ти че По кра ји не, ту се на дам да 
ће мо по бе ди ти, мо жда са ма ло 
ма ње осво је них гла со ва не го на 
ре пу блич ком ни воу, али се на-
дам да ће мо фор ми ра ти но ву 
по кра јин ску власт. Ми слим да 
ће мо би ти ја ко за до вољ ни ако 
се по но ви ре зул та т из 2014. Наш 
пре ми јер је мо рао да спро ве де 
низ ре фор ми, ко је су на жа лост 
по не кад и бол не, као што су 

сма ње ње пла та и пен зи ја. Еко-
ном ска си ту а ци ја у Ср би ји 2012. 
го ди не, ка да смо ми до шли на 
власт за јед но са СПС, је би ла 
та ква да је у сеп тем бру 2012. 
го ди не Ср би ја би ла пред бан-
кро том. И тре ба ло је не што ја ко 
ве ли ко и ја ко бол но пре у зе ти да 
би се из бе гао фи ја ско и еко ном-
ски крах др жа ве. У др жа ва ма у 
Евро пи, сва ко ко је спро во дио 
бол не ре фор ме имао је до бар 
из бор ни ре зул тат по сле то га – 
го во ри о оче ки ва њи ма од из бо-
ра 24. апри ла др Жив ко Вр цељ. 

На пи та ње да ли се на ло кал-
ну мо гло ура ди ви ше, он ка же:

- С об зи ром на еко ном ску си-

ту а ци ју ка ква је за те че на, те шко 
да се мо гло не што бо ље ура ди-
ти у Срем ској Ми тро ви ци. Ура-
ди ло се до ста, с об зи ром на то 
да др жа ва и Град рас по ла жу 
са огра ни че ним сред стви ма ко-
ја ни су ве ли ка, јер при вре да не 
мо же у та ко крат ком ро ку да се 
опо ра ви. За то тре ба вре ме на, 
да би се ко ла ко ја су кре ну ла 
низ бр до за у ста ви ла и кре ну ла 
уз бр до. У Срем ској Ми тро ви ци 
се мо ра ју за вр ши ти за по че ти 
ин фра струк тур ни про јек ти, из-
град ња ба зе на, под во жња ка, 
шко ле у Ма чван ској Ми тро ви ци, 
пут кроз Ла ћа рак и ка на ли за ци-
ја у Ла ћар ку. На рав но по треб но 
је и до ве сти но ве ин ве сти то ре, 
иако ми као Град има мо до ста 
до бар ре зул тат у при вла че њу 
стра них ин ве сти то ра. Срп ска 
на пред на стран ка се на да убе-
дљи вој по бе ди у Срем ској Ми-
тро ви ци, а што се ти че по сти-
збор них ко а ли ци ја то ће се све 
ви де ти на кон из бор ног ре зул та-
та и те шко је пред ви ђа ти са да. 
Ми има мо са да ши ро ку ба зу, да 
би мо жда и са ми мо гли фор ми-
ра ти власт, али ми слим да ће у 
ко а ли ци ји би ти и дру ге стран ке 
– ис ти че др Жив ко Вр цељ. 

Он на кра ју раз го во ра додаје 
да оно на шта би тре ба ло обра-
ти ти па жњу је ожи вља ва ње до-
ма ћег при ват ног сек то ра. Вр-
цељ сма тра да у Ср би ји по сто ји 
ве ли ки страх од ин ве сти ци ја, 
јер ко ли ко год су стра не ин ве-
сти ци је си гур не, то ли ко су до-
ма ће не си гур не. Због то га на ши 
љу ди ула жу у не крет ни не, по-
љо при вред но зе мљи ште, ку пу ју 
згра де, ку ће, ста но ве, ка же др 
Вр цељ.

Б. Се ла ко вић

То ком прет ход не че ти ри 
го ди не др Вр цељ је био 
од бор ник у Скуп шти ни Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, као и 
по сла ник у Скуп шти ни АП Вој-
во ди не. 

- Што се ти че ло кал не вла-
сти, до ста сам за до во љан 
по стиг ну тим ре зул та ти ма. Ми 
смо 2012. го ди не фор ми ра ли 
на ло ка лу ши ро ку ко а ли ци ју, 
ко ја је има ла убе дљи ву, 
ко мот ну ве ћи ну у ло кал ном 
пар ла мен ту и до ста до бро је 
функ ци о ни са ла. Ни је би ло 
про бле ма при ли ком гла са ња 
и до но ше ња скуп штин ских 
од лу ка. Ни је би ло ни не су гла-
си ца у окви ру ко а ли ци је. Са 
дру ге стра не сам у по кра јин-
ској скуп шти ни био опо зи ци ја, 
где је би ло до ста те шко ра ди-
ти, јер шта год смо ми пред ла-
га ли на ши пред ло зи и аманд-

ма ни ни су про ла зи ли, на ша 
по сла нич ка пи та ња су оста ја-
ла без од го во ра или су ти 
од го во ри до ста ка сни ли. 
На ша ини ци ја ти ва је би ла 
про ме на из бор ног си сте ма у 
Вој во ди ни, та ко да из бор ни 
си стем ви ше ни је по ла ве ћин-
ски по ла про пор ци о на лан, већ 
је са да све про пор ци о нал но, 
иде све пре ма стран ци. Ко ли-
ко стран ка до би је гла со ва 
то ли ко ће се ман да та рас по-
ре ди ти, а не ма ви ше ве ћин ске 
ли сте ко ја иде на име и пре зи-
ме кан ди да та. Ја сам по стао 
по сла ник у Скуп шти ни Вој во-
ди не по ве ћин ском из бор ном 
си сте му, по сти гао сам та да 
је дан од нај бо љих ре зул та та у 
Ср би ји што се ти че бро ја 
осво је них гла со ва и у пр вом и 
у дру гом кру гу – на во ди др 
Вр цељ.

Ни је ла ко би ти опо зи ци ја

ДР ЖИВ КО ВР ЦЕЉ, СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА 

Очекујемо
убедљиву победу

Др Жив ко Вр цељ, кандидат за народног посланика
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Про шлог пет ка, 25. мар та 
у Град ској ку ћи у Срем-
ској Ми тро ви ци одр жа на 

је кон вен ци ја Со ци ја ли стич ке 
пар ти је Ср би је и Је дин стве-
не Ср би је. На кон вен ци ји су 
го во ри ли пот пред сед ник Вла-
де Ср би је и пред сед ник СПС 
Иви ца Да чић, на род ни по сла-
ник и пред сед ник ЈС Дра ган 
Мар ко вић Пал ма, пред сед ник 
По кра јин ског од бо ра СПС–а 
Ду шан Ба ја то вић, пред сед ник 
ПО Је дин стве не Ср би је Ср-
ђан Кру же вић, као пред сед ник 
Град ског од бо ра СПС Срем ска 
Ми тро ви ца др Ми лан Лат ко вић. 

Лат ко вић је са оп штио да се 
СПС и ЈС ни ка да ни су од ре кли 
на ро да и да га ни ка да ни су на-
пу сти ли. Ка ко је он на вео, ова 
пар ти ја се увек бо ри ла да на-
род бо ље жи ви, а на то их оба-
ве зу је и 25 го ди на при сут но сти 
на по ли тич кој сце ни Ср би је, 
Вој во ди не и Сре ма. 

- На то нас оба ве зу ју сва 
до бра де ла ко ја смо по сти гли 
у на шој бо га тој исто ри ји као 
стран ка прав де, је дин ства, јед-
на ко сти и рав но прав но сти. На 
то нас оба ве зу ју и ге не ра ци је 
ко ји ма смо ду жни да оста ви мо 
раз ви је ни ју, еко ном ски ја чу Ср-
би ју, Ср би ју као чла ни цу Европ-
ске уни је. Да би смо то по сти гли 
нео п ход но је да на ста ви мо са 
ја сном по ли ти ком, по ли ти ком 
ко ја је ре ал на и ко ја има ре-
зул та те. Све што смо ми у СПС 
и ЈС до са да ра ди ли, ра ди ли 

смо да сви ви ди те ко смо, шта 
смо, а та ко ће мо да ра ди мо у 
на ред ном пе ри о ду - по ру чио 
је др Лат ко вић, ко ји је но си лац 
из бор не ли сте СПС за ло кал не 
из бо ре у Срем ској Ми тро ви ци 
и до дао да ће се СПС и ње ни 
ко а ли ци о ни парт не ри за ла га-
ти за ја ку, раз ви је ну, по но сну и 
бо га ту Ср би ју и Вој во ди ну. На-
гла сио је да је по ли ти ка СПС 
и ко а ли ци је по ли ти ка ко ја има 
бу дућ ност и по ли ти ка ко ја чи ни 
све у ко рист гра ђа на.

Пред сед ник По кра јин ског од-
бо ра Је дин стве не Ср би је Ср-
ђан Кру же вић ис та као је да да-
то обе ћа ње мо ра да се ис пу ни, 
да да та реч мо ра да бу де ве ро-
до стој на. Ре као је да су њи хо-

ва де ла про дукт оно га што су 
ура ди ли и обе ћа ли, као и да су 
оства ре на де ла основ да за тра-
же но во по ве ре ње. Он је до дао 
да има ве ли ке раз ли ке у то ме, 
ко обе ћа ва и шта обе ћа ва. На-
гла сио је да ће се ова по ли ти ка 
за ла га ти за бор бу про тив бе ле 
ку ге, за со ци јал ну прав ду, но ва 
рад на ме ста.

- За бо ра ви ли смо да за шти-
ти мо на ше до ма ће про из во ђа-
че. Мо ра да се на пра ви си стем 
га ран то ва ног от ку па и це на, да 
би сте ви мо гли да жи ви те. Суб-
вен ци је у по љо при вре ди мо ра-
ју да из но се јед ну ми ли јар ду 
евра го ди шње. Тре ба да има мо 
ини ци ја ти ву да до 2017. го ди не 
про ду жи мо за бра ну про да је зе-

мље стран ци ма. Тре ба да схва-
ти мо да тре ба да бра ни мо сво је 
на ци о нал не ин те ре се. Нај ве ћа 
од бра на на ци о нал ног ин те ре са 
је сте отва ра ње рад них ме ста. 
На ма је до ста ли бе рал ног ка-
пи та ли зма, мо ра мо да ви ди мо 
ка ко да за шти ти мо на шег про-
из во ђа ча и на шег рад ни ка - ре-
као је Ду шан Ба ја то вић, пред-
сед ник По кра јин ског одбора 
СПС-а. Он је ис та као да је јед-
на од па ро ла мла дих со ци ја ли-
ста осам са ти ра да, осам са ти 
сна и по ште но пла ћен по сао.

Дра ган Мар ко вић Пал ма, 
пред сед ник Је дин стве не Ср-
би је на вео је да мо ра мо да 
за шти ти мо до ма ће про из во де, 
до ма ће про из во ђа че, као и да 
зе мља у Вој во ди ни мо ра при-
па да ти гра ђа ни ма Вој во ди не.

- За то се мо ја пар ти ја зо ве 
Је дин стве на Ср би ја. За то што 
су Срем ска и Ко сов ска Ми-
тро ви ца је дин стве на Ср би ја. 
Мо ра мо да вра ти мо по љо при-
вред ну про из вод њу, зе мљу мо-
ра мо да за др жи мо, та зе мља 
мо ра да при па да гра ђа ни ма 
Вој во ди не. Тр жи ште смо из-
гу би ли за то што смо уво зи ли 
про из во де ко ји се про из во де у 
Ср би ји. Мо ра мо да за у ста ви мо 
увоз, да шти ти мо срп ско тр жи-
ште. Из во ђа чи ра до ва мо ра ју 
да бу ду из Ср би је, а не из не-
ких дру гих др жа ва. Ја сам ре-
шио ка ко да за др жим мла де и 
обра зо ва не љу де у Ср би ји, та-
ко што их во дим на екс кур зи је 

КОН ВЕН ЦИ ЈА СПС И ЈС У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Ср би ја на пр вом ме сту

Др Милан Лат ко вић, ко ји је но си
лац из бор не ли сте СПС за ло кал
не из бо ре у Срем ској Ми тро ви ци је 
поручио да ће се СПС и ње ни ко а
ли ци о ни парт не ри за ла га ти за ја ку, 
раз ви је ну, по но сну и бо га ту Ср би ју 
и Вој во ди ну. На гла сио је да је по ли
ти ка СПС и ко а ли ци је по ли ти ка ко ја 
има бу дућ ност и по ли ти ка ко ја чи
ни све у ко рист гра ђа на

Кон вен ци ја Социјалистичке партије Србије и Јединствене Србије у Срем ској Ми тро ви ци
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У окви ру пред из бор них 
ак тив но сти, Иви ца Да чић, 
пред сед ник СПС и Дра ган 
Мар ко вић Пал ма, ли дер ЈС, 
про шлог пет ка, 25. мар та по се-
ти ли су и Ру му, где је на Град-
ском тр гу одр жан ми тинг ове 
ко а ли ци је. 

Оку пље ним чла но ви ма и 
сим па ти зе ри ма ових стра на ка 
пр во се обра тио Дра ган Мар-
ко вић Пал ма, ко ји је ре као да 
за ову ко а ли ци ју тре ба гла са ти 
за то што она у свом про гра му 
има оно што тре ба сва ком 
чо ве ку. 

- Вој во ди ни тре ба ју и но ва 
рад на ме ста. Ру ма има до бар 
ге о граф ски по ло жај, али ма ло 
фа бри ка. Ако ов де до би је мо 
25 од сто гла со ва, за два ме се-
ца ћу ов де до ве сти ита ли јан-
ског ин ве сти то ра ко ји ће у 
Ру ми за по сли ти 500 рад ни ка. 
Мо жда ће то и дру ги да вам 
обе ћа ју, али не мо гу да вам 
по ка жу те фа бри ке. Тре ба да 
се де ца ра ђа ју, али тре ба и да 
по мог не мо ро ди те љи ма, да 
труд ни це и по ро ди ље има ју 
при ма ња сва ког ме се ца, као 
што је то у Ја го ди ни - по ру чио 
је Дра ган Мар ко вић Пал ма.

Он је до дао да се ко а ли ци ја 
за ла же да мла ди љу ди не иду 
у Евро пу, већ да оста ју у Ср би-
ји, али да се уса вр ша ва ју у 
Евро пи. Пал ма је оце нио и да 
ће ова ко а ли ци ја би ти ве ли ко 
из не на ђе ње у Вој во ди ни, јер 
се то ви ди и по бро ју љу ди ко ји 

до ла зе на њи хо ве ску по ве.
Иви ца Да чић, ли дер СПС је 

ис та као да се ве о ма ва жне 
ства ри де ша ва ју на ме ђу на-
род ној сце ни ко ји су од зна ча ја 
за Ср би ју та ко да пред из бор не 
ак тив но сти ре а ли зу ју у сен ци 
то га.

- Увек смо сма тра ли да је 
нај бо ља пред из бор на кам па-
ња да ра ди те свој по сао нај бо-
ље што мо же те. За то ми тај 
по сао та ко ра ди мо у про те-
клим го ди на ма. Не мо же те 
на пра ви ти кам па њу та ко да 
бу де те бо љи не го што вре ди-
те, од но сно мо же те пре ва ри ти 
на род, али то тра је крат ко. 
За то ми у пред из бор ној кам па-
њи пред ста вља мо сво је ста во-
ве, да пред ста ви мо оно што 
смо ура ди ли и за шта се прин-
ци пи јел но за ла же мо, а не да 
из бо ре ко ри сти мо као три би ну 
за да ва ње ла жних обе ћа ња 
или на па де на на ше по ли тич ке 
не ис то ми шље ни ке. Шта ће 
на ма ве ћа ре кла ма од оно га 
што је Дра ган Мар ко вић Пал-
ма ура дио у Ја го ди ни - за пи тао 
се Иви ца Да чић. 

По ње му, свр ха ло кал не 
вла сти је да учи ни да гра ђа ни 
жи ве бо ље, да се отва ра ју 
но ва рад на ме ста, шко ле, 
до мо ви здра вља, до мо ви кул-
ту ре у свим се ли ма, да се 
ас фал ти ра ју пу те ви и из јед на-
че усло ви за жи вот у се лу и 
гра ду.

 С. Џ.

Ми тинг у Ру ми

по Евро пи, али се они вра ћа ју у 
Ср би ју, јер им отва ра мо рад на 
ме ста. Ми смо спа си ли Ср би ју 
2008. го ди не и до би ли од лу ку 
да на пра ви мо про е вроп ску вла-
ду. Ако хо ће те да Срем ли чи на 
Ја го ди ну гла сај те за број три - 
по ру чио је Дра ган Мар ко вић.

Пред сед ник Со ци ја ли стич ке 
пар ти је Ср би је Иви ца Да чић на-
гла сио је да СПС има но ву по-
ли ти ку и мла де љу де оку пље не 
око ње. До дао је да Ср би ја не 
сме да бу де са ма, јер ако је са-
ма он да ни је ја ка, а за њих ће 
увек би ти на пр вом ме сту.

- Ми да нас има мо но ву по ли-
ти ку, но ве љу де и мла де чла-
но ве. Тре ба да бу де мо по но сни 
на све до бре ства ри ко је смо 
оства ри ли. Ср би ји су по треб не 
по бе де. Ср би ја не сме да бу де 
са ма, јер ако је са ма она ни је 
ја ка. За нас је чо век основ на 
вред ност. Ми смо пар ти ја ко ја је 

сим бол кон ти ну и те та и ста бил-
но сти – ре као је Да чић. 

Он је по ру чио да ни ко не мо-
же да оспо ри ре зул та те ко ји су 
оства ри ли као и да на из бо-
ри ма оче ку ју бо љи ре зул тат и 
про ме ну вла де у Вој во ди ни.

- Кад сам био пред сед ник 
Вла де от по че ли су пре го во ри 
око Европ ске уни је. На ша оба-
ве за је да бри не мо и о Ре пу бли-
ци Срп ској, а Ср би ја ће за нас 
увек би ти на пр вом ме сту. Ни ко 
не мо же да нам оспо ри ве ли ке 
ре зул та те ко је смо оства ри ли. 
Ча сни су прин ци пи за ко је се 
за ла же мо. Ми иде мо на из бо-
ре да по бе ди мо, има мо ја сну 
по ли ти ку, на ша де ла су на ше 
ре кла ме. На из бо ри ма оче ку-
јем бо љи ре зул тат и да пад не 
вла да у Вој во ди ни – из ја вио је 
од луч но Да чић. 

Са ња Ста не тић
Фо то: Жељ ко Пе трас

Др Милан Латковић
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Пред сед ни ца Де мо крат ске стран ке 
Ср би је Сан да Ра шко вић Ивић по се ти-
ла је про шлог по не дељ ка, 28. мар та 

Ру му и Срем ску Ми тро ви цу, где је за јед но са 
пред став ни ци ма рум ског и ми тро вач ког ДСС 
раз го ва ра ла са гра ђа ни ма.

Она је Румљане и Митровчане упо зна ла 
са из бор ним про гра мом и ис та кла да би 
Срем ци тре ба ло да гла са ју за њих, за то што 
се раз ли ку ју од дру гих.

- Ка да ми ка же мо „не“ Европ ској уни ји, 
он да ми ка же мо „да“ сло бо ди Ср би је и сло-
бод и од лу чи ва ња са мог на ро да. И дру ге 
стран ке ску пља ју пот пи се про тив про да је 
зе мље стран ци ма, али та про да ја је оба ве за 

у ССП-у, ако же ли мо у Европ ску уни ју, а ми 
смо про тив про да је зе мље, али не ће мо ни у 
ЕУ, па не ма мо ни оба ве зу да то ра ди мо. 
За ла же мо се за ја ча ње по љо при вре де, 
се ла, да се оја ча ју до ма ћи про из во ђа чи, да 
им се да пред ност, а про тив смо рас про да је 
ве ли ких фир ми као што су Те ле ком, ЕПС, 
плод не ора ни це или ле ко ви те ба ње. Те ора-
ни це тре ба да ку пу ју на ши па о ри - ка же 
Ра шко вић Ивић. 

Она до да је да се бри ну о же на ма, имају 
од лич не про гра ме за жен ско пред у зет ни-
штво, за про мо ци ју ма те рин ства.

- Бо ри ће мо се за су штин ско из јед на ча ва-
ње же на. Ве ли ка циљ на гру па су нам и пен-

зи о не ри и сма тра мо да се њи хо ве пен зи је 
мо ра ју вра ти ти на прет ход ни ни во, а пре и-
спи та ти пен зи о ни за кон по ко ме пен зи је 
љу ди ма стал но из ми чу, јер се про ду жа ва ју 
го ди не ста ро сти. Ла ко је љу ди ма ко ји су 
про фе со ри, али же на ма ко је ра де те же 
по сло ве те шко је да ра де до 65 го ди не. 
Здрав ству тре ба по све ти ти по себ ну па жњу, 
ми тра жи мо про ши ре ње ли сте ле ко ва за 
хро нич не бо ле сти, а не да пен зи о не ри да ју 
по ла пен зи је за ле ко ве - ис та кла је Сан да 
Ра шко вић Ивић и до да ла да су на пра ви ли 
по се бан тим ко ји ће се ба ви ти ма њим гра-
до ви ма и раз во јем еко но ми је у ма њим гра-
до ви ма, око отва ра ња огранака уни вер зи те-
та у ма њим гра до ви ма, да би мла дост ов де 
оста ја ла. 

- Оно што на шу ко а ли ци ју раз ли ку је од 
дру гих је сте и од нос пре ма Ру ској Фе де ра-
ци ји. Са је дин стве ном Ру си јом сам пот пи са-
ла спо ра зум ко ји об у хва та не ко ли ко та ча ка. 
Ми иде мо на ове из бо ре уз диг ну тог че ла, не 
пла ши мо се ни че га, сем што смо оба зри ви 
да не бу де мо по кра де ни, да не бу де мо 
из ма ни пу ли са ни – ис ти че Ра шко вић Ивић. 

Под се ти мо, Де мо крат ска стран ка Ср би-
је на ло кал не из бо ре у Срем ској 
Ми тро ви ци иде у ко а ли ци ји са На род-

ним по кре том Ди на ра, Дри на, Ду нав. Њи хо-
ва из бор на ли ста је под ред ним бро јем 
шест, а пр ви на ли сти је др Ми тар Па вло-
вић. Ова ко а ли ци ја је уз Срп ску на пред ну 
стран ку и Де мо крат ску стран ку, је ди на пре-
да ла пу ну ли сту са 61 кан ди да том за ло кал-
не из бо ре. 

Ми ки ца Илић, пред сед ник Град ског од бо-
ра ДСС Срем ска Ми тро ви ца оче ку је да ће 
на ло кал ним из бо ри ма ова ко а ли ци ја осво-
ји ти из ме ђу 10 и 15 од сто гла со ва.  

 Е. М. Н.

САН ДА РА ШКО ВИЋ ИВИЋ У РУ МИ И СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Про тив ула ска у ЕУ

Ка да ми ка же мо „не“ 
Европ ској уни ји,
он да ми ка же мо „да“ 
сло бо ди Ср би је и
сло бод и од лу чи ва ња 
са мог на ро да.
За ла же мо се за ја ча ње 
по љо при вре де, се ла, 
да се оја ча ју до ма ћи 
про из во ђа чи

Санда Рашковић Ивић у разговору са Митровчанима
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МИ КИ ЦА ИЛИЋ, ПРЕД СЕД НИК ГО ДСС СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Без Две ри на ло кал не из бо ре

Иако на ре пу блич ке из-
бо ре из ла зе у ко а ли ци-
ји са По кре том Две ри, 

Де мо крат ска стран ка Ср би је 
на ло кал не из бо ре у Срем ској 
Ми тро ви ци иде у ко а ли ци ји са 
На род ним по кре том Ди на ра, 
Дри на, Ду нав. Њи хо ва из бор-
на ли ста је под ред ним бро јем 
шест, а пр ви на ли сти је др 
Ми тар Па вло вић.

Ка ко ис ти че пред сед ник 
ми тро вач ког ДСС-а Ми ки ца 
Илић, ко а ли ци ја са На род ним 
по кре том Ди на ра, Дри на, Ду-
нав је до го во ре на јер има ју 
иден тич не ста во ве ве за не за 
ло кал ну по ли ти ку. 

- То су љу ду са по ли тич ким 
ис ку ством и има ју ја сну ви зи-

ју ка ко тре ба во ди ти овај град. 
Са По кре том Две ри је смо раз-
го ва ра ли, али су ти раз го во ри 
оста ли ја ло ви. Две ри су по ли-
тич ки не ис ку сни, они су гру па 
ен ту зи ја ста ко ји су се оку пи ли 
због ви со ких иде а ла, та ко да 
ни смо на шли за јед нич ки је-
зик и то је је ди ни раз лог за-
што ни смо у ко а ли ци ји. Са 
На род ним по кре том смо се 
ла ко спо ра зу ме ли, они има ју 
ве ли ко по ли тич ко ис ку ство, 
ве ћи на њих је не ка да ра ни-
је би ла у Срп ској ра ди кал ној 
стран ци, па су раз о ча ра ни по-
ли ти ком Во ји сла ва Ше ше ља 
иза шли из стран ке. Ло кал на 
жу та штам па и по је ди ни феј-
сбук но ви на ри го во ре о на-

шим ко а ли ци о ним парт не ри-
ма да су Ром ска стран ка. Они 
ни су Ром ска стран ка, већ су 
стран ка срп ског на ро да, али 
на рав но и за њих, као и за нас 
гла са ју и на ша бра ћа Ро ми – 
на по ми ње Илић. 

Он ис ти че да је 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, уз Срп ску на-
пред ну стран ку и Де мо крат ску 
стран ку, је ди на пре да ла пу ну 
ли сту са 61 кан ди да том за ло-
кал не из бо ре.

- Док су Две ри пре да ле део 
ли сте, са 21 кан ди да том за 
од бор ни ке. Што зна чи да се у 
стар ту не на да ју да ће по бе-
ди ти. Ако пре да јеш ли сту са 

21 од бор ни ком, ти при зна јеш 
сво јим гла са чи ма да не ћеш 
си гур но по бе ди ти, да си по ли-
тич ки гу бит ник у стар ту – ка же 
Илић.

Ми ки ца Илић оче ку је да 
ће на ло кал ним из бо-
ри ма ова ко а ли ци ја 

осво ји ти из ме ђу 10 и 15 од-
сто гла со ва, као и да ће на кон 
из бо ра би ти отво ре ни за раз-
го вор са сви ма, с тим што ће 
има ти од ре ђе не усло ве у ве зи 
са ин фра струк тур ним и ко му-
нал ним раз во јем гра да. 

- Би ће мо отво ре ни за раз-
го вор са свим стран ка ма о 
по сти збор ним ко а ли ци ја ма, 
с тим што не ће мо по сва ку 
це ну ула зи ти у власт, ни са 
СНС ни са би ло ко јом дру гом 
стран ком. Основ на про грам-
ска на че ла на ше ко а ли ци је су 
раз вој се ла, по ку ша ће мо да 
ре но ви ра мо ин фра струк тур-
не објек те у се ли ма, атар ске 
пу те ве, шко ле, ам бу лан те, до-
мо ве кул ту ре. За ла га ће мо се 
и за по јеф ти ње ње цен трал ног 
гре ја ња – на во ди Илић.

На ли сти за по сла ни ке На-
род не скуп шти не се на ла зе 
кан ди да ти ДСС из Срем ске 
Ми тро ви це, Ми ки ца Илић и 
Ве сна Вла ди са вље вић, док 
су кан ди да ти за по кра јин ску 
скуп шти ну др Ми тар Па вло-
вић и Мир ја на Мар ко вић. 

Б. Се ла ко вић

Де мо крат ска стран ка Ср би је 
је на вла сти у Срем ској Ми тро-
ви ци већ 16 го ди на. О то ме 
шта за ме ра сво јим ко а ли ци о-
ним парт не ри ма и да ли су 
мо гли ви ше да ура де у прет-
ход ном пе ри о ду Ми ки ца Илић 
ка же:

- Ми смо фор мал но од 2000. 
го ди не у вла сти у Срем ској 
Ми тро ви ци, ме ђу тим ни смо у 
истом ин тен зи те ту вр ши ли 
власт. Од 2000. до 2004. смо 
прак тич но би ли не ви дљи ви у 
вла сти, до ла ском Зо ра на 
Ми шче ви ћа на ме сто пред сед-

ни ка Оп шти не 2004. на ша 
стран ка и по ли ти ка су по ста ли 
ви дљи ви ји, да би се то по ду жи-
ло и у на ред не че ти ри го ди не, 
ка да је гра до на чел ник Срем ске 
Ми тро ви це био Бра ни слав 
Не ди мо вић, та да члан ДСС. 
На ше при су ство у вла сти 
по след ње че ти ри го ди не је 
сла би јег ин тен зи те та, јер 
ни смо има ли ве лик број од бор-
ни ка. Са да шњим ко а ли ци о ним 
парт не ри ма за ме ра мо рас по-
де лу нов ца у бу џе ту, јер сма-
тра мо да тре ба ве ћа да ва ња 
да се да ју за ре ша ва ње со ци-

јал них про бле ма, а ма ње нов-
ца за не ке не вла ди не ор га ни-
за ци је ко је су ма гло ви те и не ја-
сне. Ми тро ви ца би тре ба ла да 
по ста не по ли гон за до ла зак 
озбиљ ни јих ин ве сти то ра, јер су 
се не ки од ових по ка за ли као 
нео збиљ ни, ми слим пре све га 
на Сир ми јум стил, ко ји је оста-
вио огром не ду го ве. Тре ба да 
се ра ди на по бољ ша њу стан-
дар да рад ни ка, да се ути че на 
ре пу блич ку власт, да се су зби-
је рад пре ко аген ци ја – сма тра 
пред сед ник ГО ДСС Срем ска 
Ми тро ви ца Ми ки ца Илић. 

Фор мал но 16 го ди на у вла сти

Пред сед ник ми тро вач ког ДСС Ми ки ца Илић

Две ри су пре да ле 
део ли сте, са

21 кан ди да том за 
од бор ни ке. Што

зна чи да се у стар ту 
не на да ју да ће
по бе ди ти. Ако

пре да јеш ли сту са 
21 од бор ни ком, ти 
при зна јеш сво јим 

гла са чи ма да не ћеш 
си гур но по бе ди ти, да 

си по ли тич ки
гу бит ник у стар ту, 
ка же Ми ки ца Илић
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АЛЕК САН ДАР ПРО ДА НО ВИЋ, ЛИДЕР ОПО ЗИ ЦИ ЈЕ У МИ ТРО ВИ ЦИ

Једина опозиција Вучићу 
кога подржава Лемајић
Ка ко за М НО ВИ НЕ твр ди 

но си лац ли сте „Ује ди ње-
на опо зи ци ја Ми тро ви це“ 

Алек сан дар Про да но вић, је ди-
на ал тер на ти ва ак ту ел ној ло-
кал ној вла сти у Срем ској Ми-
тро ви ци је упра во ова из бор на 
ли ста, ко ју чи не Со ци јал де мо-
крат ска стран ка, За јед но за 
Ср би ју, Вој во ђан ска пар ти ја, 
као и пред став ни ци удру же ња 
гра ђа на.

- Ску пи ли смо у ко а ли ци ју 
све оне по ли тич ке чи ни о це ко ји 
у прет ход не че ти ри го ди не ни-
су би ли у ко а ли ци ји са Срп ском 
на пред ном стран ком на ло ка лу 
и ко ји су се ко а ли ци о ним спо-
ра зу мом оба ве за ли да ни на-
ред не че ти ри го ди не не ће би ти 
у ко а ли ци ји са СНС. Ми смо 
је ди на ал тер на ти ва са да шњој 
вла сти у Срем ској Ми тро ви ци, 
као што смо по след ње че ти ри 
го ди не би ли је ди на опо зи ци ја 
у Скуп шти ни Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца – на по ми ње Про-
да но вић. 

Иако је део кан ди да та ко ји се 
на ла зи на овој из бор ној ли сти 
био у вла сти у не ко ли ко прет-
ход них ман да та, Про да но вић 
сма тра да се си ту а ци ја у Гра ду 
по гор ша ла у прет ход не че ти ри 
го ди не, од ка ко Град во ди СНС.

-  У на ше вре ме се про свет-
ним и здрав стве ним рад ни ци-
ма и сви ма ко ји ра де у јав ном 
сек то ру ни су сма њи ва ле већ 
су се по ве ћа ва ле пла те, а гре-
ја ње у гра ду је би ло јеф ти ни је. 
Од 2012. го ди не ни је до шла ни 
јед на грин филд ин ве сти ци ја, а 
Ла мес и Ку пер стан дард су уго-
во ре ни у на ше вре ме. Ни смо 
за ду жи ли Град за 611 ми ли о на 
ди на ра, као што је то ура ди ла 
са да шња власт да би се фи-
нан си ра ла из бор на кам па ња 
СНС. Мо ра мо вра ти ти до сто-

јан ство гра ђа ни ма, ни кад се 
го ре ни је жи ве ло, пла те су сма-
ње не, а по ве ћа не су це не ко му-
нал них услу га. Наш план је да 
сма њи мо це ну гре ја ња, као и 
да се сма њи по рез на имо ви ну, 
а по ве ћа на пла та. Да сред ства 
од по ре за на имо ви ну оста ну 
та мо где се он уби ра, у гра ду 
за уре ђе ње ин фра струк ту ре 
за при вла че ње ин ве сти то ра, 
а у се ли ма за раз вој се ла. Да-
нас ни ло кал на ни ре пу блич ка 
власт не ма стра те ги ју за раз вој 
по љо при вре де, це не то вље ни-
ка су 105 ди на ра по ки ло гра му, 
по љо при вред ни про из во ђа чи 
су у гу бит ку, а суб вен ци је су са 
12.000 па ле на 4.000 ди на ра. 
Наш план је да уко ли ко по бе-

ди мо на овим из бо ри ма ис пла-
ћу је мо раз ли ку у суб вен ци ја ма 
до 12.000 ди на ра, да по мог не-
мо по љо при вред ни ци ма кроз 
суб вен ци је за сто чар ство. Ми-
слим да је не за до вољ ство 
гра ђа на са да ве ће не го 90-их 
го ди на. Љу ди се да нас пла ше 
за свој по сао, сво ју по ро ди цу и 
ег зи стен ци ју – ис ти че Про да-
но вић. 

Из бор на ли ста „Ује ди ње на 
опо зи ци ја – 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)“ је че твр та про гла ше-
на ли ста за ло кал не из бо ре у 
Срем ској Ми тро ви ци. О оче ки-
ва  ним из бор ним ре зул та ти ма 
Про да но вић ка же:

- Не ве ру јем у ис пи ти ва ња 
јав ног мње ња. У стал ном сам 
кон так ту са гра ђа ни ма, ко ји су 
ја ко не за до вољ ни. Ја по зи вам 
гра ђа не ко ји су за до вољ ни сво-
јим жи во том да гла са ју за СНС, 
а сва ко ко је не за до во љан са-
да шњом си ту а ци јом у Срем-
ској Ми тро ви ци не ка гла са за 
нас. Све дру го је ба чен глас. 
Уко ли ко же ле про ме не у Ми-
тро ви ци, бо љи жи вот за се бе 
и сво ју де цу, бо љу бу дућ ност, 
он да би тре ба ло да гла са ју за 
нас. Под мла ди ли смо ка дар, 
око 80 од сто на ших кан ди да та 
за од бор ни ке су но ви, мла ди, 
па мет ни љу ди, ко ји мо гу обез-
бе ди ти раз вој гра да – сма тра 
Алек сан дар Про да но вић. 

Б. Се ла ко вић

Про да но вић на во ди да тре-
нут ну власт у Срем ској Ми тро-
ви ци чи не Срп ска на пред на 
стран ка, Со ци ја ли стич ка пар-
ти ја Ср би је, Де мо крат ска 
стран ка Ср би је и Де мо крат ска 
стран ка. 

- Ка да су љу ди из ДСС схва-
ти ли да ДСС прак тич но про-
па да, они су оти шли у дру ге 
стран ке, па је та ко Бра ни слав 
Не ди мо вић оти шао у СНС и 
пре у зео СНС, а Не над Ле ма-
јић је пре шао у Де мо крат ску 

стран ку и прак тич но пре у зео 
ДС. Та ко да вам је са да у 
Ми тро ви ци све јед но за ко га 
гла са те, био то СНС или ДС, 
то су прак тич но јед ни исти 
љу ди ко ји су би ли у ДСС. Гла-
са ју ћи за ДС ви у ства ри гла-
са те за СНС. Ни је не мо гу ће 
да, уко ли ко ДС пре ђе цен зус, 
це ла од бор нич ка гру па ДС 
пре ђе у СНС, зна ју ћи љу де 
ко ји су са да та мо у стран ци – 
ка же Алек сан дар Про да но-
вић.

По др жа ва ју ћи ДС,
у ства ри гла са те за СНС

Ли дер опо зи ци је Алек сан дар Про да но вић

СДС И ЛДП РУ МА 

Пре да ли ли сту

Као ше сти, сво ју ли сту за 
ло кал не из бо ре у Ру ми пре да ла 
је ко а ли ци ја Со ци јал де мо крат-
ске стран ке и Ли бе рал но де мо-
крат ске стран ке у Ру ми, а та 
ли ста је по сле уоби ча је не про це-
ду ре про гла ше на од стра не 
Из бор не ко ми си је оп шти не Ру ма.

Ли ста но си на зив „Бо рис 
Та дић, Че до мир Јо ва но вић - 
Са вез за Ру му“, на њој се на ла зе 
кан ди да ти за 20 од бор ни ка у 
Скуп шти ни оп шти не Ру ма, пр ви 
на ли сти је Алек сан дар Спа ле-
вић, ди пло ми ра ни прав ник.

- На ша кам па ња ко ја сле ди 
би ће афир ма тив на. Раз го ва ра ли 
смо са на шим су гра ђа ни ма у 
свим се ли ма и гра ду и де фи ни-
са ли смо је дан ја сан и пре ци зан 
про грам ко ји под ра зу ме ва да 
спро во ђе њем на шег про гра ма 
ре зул тат на кра ју ман да та но вог 
пар ла мен та не ма не за по сле них. 
Ка ко би се де мо кра ти ја вра ти ла 
на ро ду по треб но је ре а фир ми са-
ти уло гу ме сних за јед ни ца, у 
сми слу ре фе рен ду ма, на род них 
ини ци ја ти ва. То је оно што је 
ва жно. Љу ди ма ни је то ли ко му ка 
од по ли ти ке, ко ли ко од по ли ти-
ча ра и по ли тич ких стра на ка. На 
на шој ли сти има не стра нач ких 
лич но сти, а на ли сти ни су ше фо-
ви оп штин ских од бо ра ове две 
стран ке, јер смо хте ли и сим бо-
лич ки да по ка же мо да же ли мо 
де пар ти за ци ју јав ног про сто ра - 
ре као је но ви на ри ма, по сле пре-
да ва ња ли сте Влат ко Рат ко вић, 
пред сед ник ОО СДС Ру ма.

С. Џ.

ПС ИРИГ

Се ћа ње
на 24. март

Оп штин ски од бор По кре та 
со ци ја ли ста Ириг по ло жио је 
вен це 24. мар та ис пред ка сар не 
Ду бо чаш и Бе ка то во у Врд ни ку. 
То ком 78 да на и но ћи бом бар до-
ва ња СРЈ, бом бе су па ле и на 
ове ка сар не.

- Са да шње ди пло мат ске 
струк ту ре у зе мљи ја сно по ка зу ју 
спрем ност да се ре зо лу ци ја мо ра 
по што ва ти, али исто та ко да на-
шња власт има ја сан став. Хо ће-
мо у Европ ску уни ју, бо ри ће мо се 
свим прав ним сред стви ма за 
очу ва ње Ко со ва и Ме то хи је као 
са став ног де ла Ср би је. На кра ју 
ја сна је по ру ка, да се ни кад не 
по но ви - ис та као је оку пље ним 
чла но ви ма и сим па ти зе ри ма 
стран ке члан По кре та со ци ја ли-
ста Го ран Пу зић.
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ЧЛА НО ВИ СНС ОБ И ШЛИ ФИР МУ ДО НЕ РА У РУ МИ

По др шка при вред ни ци ма
Ре пу блич ки и функ ци о не ри рум-

ске оп шти не из СНС су 22. мар-
та по се ти ли фир му „До не ра“, 

ко ја је 2012. го ди не пре у зе ла план-
та жу „Бор ко вац“.

Др жав ни се кре тар Дра ган Сте ва-
но вић је под се тио да су у про те кле 
две го ди не Ми ни стар ство при вре де 
и Вла да Ср би је учи ни ли да се рас-
кр сти са тру лим де лом при вре де, а 
да је ово го ди на у ко јој, ко нач но, има 
про сто ра да се ба ве здра вим де лом 
срп ске при вре де, као што је ова из у-
зет но до бра фир ма.

Шеф по сла нич ког клу ба СНС-а 
Зо ран Ба бић ис та као је да је ова 
ком па ни ја пра ви при мер и по ка за-
тељ по тен ци ја ла ко је Вој во ди на има.

- У зе мљи и љу ди ма Вој во ди на 
мо же да хра ни по ла Евро пе, али тај 
по тен ци јал до са да шња по кра јин ска 
власт ни је ис ко ри сти ла. Да би би ло 
ви ше ова квих план та жа по треб на је 
бо ља са рад ња По кра јин ске и Ре пу-
блич ке вла де. По треб но је да у на-
ред ном пе ри о ду сви љу ди ко ји же ле 

да ра де за гра ђа не Ср би је, ко ји жи ве 
у АП Вој во ди ни и ко ји же ле да вра-
те мо гућ ност да Вој во ди не бу де ло-
ко мо ти ва раз во ја це лог дру штва, да 
се око то га сло же. По ли ти ка Бо ја на 
Пај ти ћа је учи ни ла да Вој во ди на на-
за ду је. У прет ход не две го ди не смо 
има ли је дан те жак пе ри од, про шли 
смо кроз иза зо ве као што су по пла-
ве, за у ста ви ли смо ре це си ју и пре-
шли у плус. То је ура ди ла Вла да 
Ср би је на че лу са Алек сан дром Ву-
чи ћем. За у зда ли смо јав не фи нан-
си је и де фи цит, за у зда ли смо раст 
јав ног ду га. На то ме се нај ви ше за-
хва љу јем на шим нај ста ри јим су гра-
ђа ни ма и њи хо вим по ро ди ца ма ко ји 
су из не ли нај ве ћи те рет оздра вље-
ња јав них фи нан си ја у то ку 2015. 
го ди не. До ста је по сла пред на ма - 
за те кли смо ско ро 26 од сто не за по-
сле них у др жа ви, а са да је про це нат 
не за по сле них 17,3 од сто. И да ље је 
то је дан од на ших нај ве ћих иза зо ва, 
за то што же ли мо мно го ви ше по сла 
за на ше мла де љу де и њи хо ве по ро-

ди це. За то ће наш при о ри тет би ти и 
да ље стра не ин ве сти ци је, да да је мо 
што ви ше под сти ца ја ма лим и сред-
њим пред у зе ћи ма - ове го ди не је та 
ци фра пре ко 16 ми ли јар ди ди на ра. 
Же ли мо још ви ше под сти ца ја за 
мла де љу де да по кре ну по сао, на тај 
на чин обез бе де ег зи стен ци ју и ов де 
осну ју сво је по ро ди це. Све је то же-
ља Срп ске на пред не стран ке и Алек-
сан дра Ву чи ћа и за то ће 24. апри ла 
из бор би ти јед но ста ван - би ра ће се 
из ме ђу про шло сти и свог оног ха о са 
кроз ко ји смо про шли и по ли ти ке бу-
дућ но сти, ста бил но сти и је дин ства, 
јер са мо је дин стве ни мо же мо има ти 
успе ха – из ја вио је Ба бић.

Игор Ми ро вић, пот пред сед ник 
СНС је ис та као да је у про те кле две 
го ди не во ђе на по ли ти ка ко ја је би ла 
по ли ти ка ста бил но сти, уре ђе ња јав-
них фи нан си ја, по ли ти ка бор бе про-
тив ко руп ци је и кри ми на ла, а она се 
де фи ни ше, као по ли ти ка но ве ује ди-
ње не Ср би је.

С. Џ.

ЗЕ ЛЕ НИ СР БИ ЈЕ

За зе ле ни ју 
Ми тро ви цу

Град ски од бор Зе ле ни Ср би је 
Срем ска Ми тро ви ца је обе ле жио 
Свет ски дан шу ме са ђе њем сад ни ца 
у основ ној шко ли у Ма чван ској 
Ми тро ви ци, као и у На се љу Пеј тон и 
на Спо мен гро бљу. Ову ак ци ју Зе ле-
ни Ср би је су ре а ли зо ва ли уз по др-
шку ак ти ви ста омла ди не Со ци ја ли-
стич ке пар ти је Ср би је, ко је је пред-
во дио Мар ко При ца. Сва ка сад ни ца 
је за зе ле ни ју Ми тро ви цу, по ру чу ју 
Зе ле ни Ср би је.  И. А.

ЛСВ СРЕМ СКА
МИ ТРО ВИ ЦА 

По бе да у 
Војводини

Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не 
под не ла је 23. мар та око 3.30 ча со ва 
ују тру пот пи се и до ку мен та ци ју за 
по кра јин ске из бо ре. На зив ли сте је 
НЕ НАД ЧА НАК - ЛИ ГА СО ЦИ ЈАЛ ДЕ-
МО КРА ТА ВОЈ ВО ДИ НЕ – ДИГ НИ 
ГЛА ВУ! 

- При ват но обез бе ђе ње Со ци ја ли-
стич ке пар ти је Ср би је 23. мар та око 
3 са та је фи зич ки на ср ну ло и спре ча-
ва ло по сла ни ке ЛСВ да уђу у згра ду 
Скуп шти не Вој во ди не. До на па да је 
до шло ка да су пред став ни ци Ли ге 
ула зи ли у згра ду ка ко би пре да ли 
ли сту за уче шће на по кра јин ским 
из бо ри ма. О не чу ве ној сра мо ти и 
на си љу по сто ји фо то и ви део до ку-
мен та ци ја, а оба ве ште на је По кра-
јин ска из бор на ко ми си ја и По ли циј-
ска упра ва Но ви Сад. ЛСВ ће 24. 
апри ла да по бе ди на из бо ри ма у 
Вој во ди ни - ка же се у са оп ште њу ГО 
ЛСВ Срем ска Ми тро ви ца.

СНС ПЕ ЋИН ЦИ

Замена бан де ра
Од 180 но вих бан де ра, ко је ће 

Елек тро при вре да Ср би је по ста ви-
ти у на се љи ма оп шти не Пе ћин ци, 
60 ће би ти ис ко ри шће но за за ме ну 
до тра ја лих др ве них бан де ра, док 
ће пре о ста лих 120 би ти ис ко ри шће-
но за из град њу но ве елек тро мре же 
у де ло ви ма на се ља где је до са да 
не до ста ја ла. Ини ци ја ти ву за ове ра-
до ве по кре нуо је пе ћи нач ки од бор 
СНС, а по ве ре ник од бо ра Ми ло рад 
Пан тић ка же да ће у окви ру ових ра-
до ва би ти ин ста ли ра но и 120 но вих 
си ја лич них ме ста улич не ра све те 
ши ром оп шти не, у де ло ви ма на се ља 
где до са да ни је по сто ја ла или где 
ни је би ла до вољ но ефи ка сна, што 
ће, ка ко је ре као, олак ша ти кре та ње 
и по бољ ша ти без бед ност на ули ца-
ма, а  де ца ће би ти мно го без бед ни ја 
у по врат ку из дру ге школ ске сме не, 
по себ но у зим ским ме се ци ма.

- Не до ста так елек тро мре же у по-
је ди ним де ло ви ма на ших на се ља 
пред ста вљао је ве ли ки про блем ме-
шта ни ма ко ји ту жи ве, а до тра ја ле 
др ве не бан де ре су би ле без бед но-
сни ри зик. Због то га смо се обра ти-
ли ру ко вод ству Елек тро при вре де 
Ср би је и на и шли смо на њи хо во раз-
у ме ва ње. Об но вом елек тро мре же у 
зна чај ној ме ри ће би ти уна пре ђен 
ква ли тет снаб де ва ња на ших гра ђа на 
елек трич ном енер ги јом – из ја вио је 
Пан тић. Д. С.

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 – 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

7. Две ри за Срем ску Ми тро ви цу – Др Ми лан Ма слаћ

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
6. Бо рис Та дић, Че до мир Јо ва но вић - Са вез за Ру му

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), Је дин стве на Ср би ја (ЈС) – Дра ган Мар ко вић 
Пал ма

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
5. Ср ђан Бу дим чић Ке па - За на шу оп шти ну Ириг
6. Др Во ји слав Ше шељ - Срп ска ра ди кал на стран ка
7. Нај бо љи из бор - Док тор ве те ри не Жи ван Ра дој чић 

(ДС, СВМ и ЛДП) 

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)

ЛО КАЛ НИ ИЗ БО РИ У СРЕ МУ

До сада про гла ше не ли сте 

Спо ра зум о са рад њи и по др-
шци за ло кал не из бо ре пот пи-
сан је 28. мар та из ме ђу Ко ал-

ци је „Алек сан дар Ву чић - Ср би ја 
по бе ђу је“ и Срп ске на род не пар ти је 
др Не над По по вић. Пот пи се на овај 
спо ра зум су ста ви ли Сла ђан Ман-
чић, пот пред сед ник ОО СНС Ру ма и 
Ду ши ца Ко си јер, пред сед ни ца Ини-
ци ја тив ног од бо ра Срп ске на род не 
пар ти је у Ру ми. 

- Ово по ка зу је да фронт ко ји 
по др жа ва на шу по ли ти ку на ло кал-
ном ни воу до би ја све ве ћу по др шку. 

То по ка зу је и да је ак ту е лан наш 
сло ган да са мо ује ди ње ни мо же мо 
све - ка ко на ни воу ре пу бли ке, та ко 
и на ло кал ном ни воу. Да пру жи мо 
што бо ље усло ве за жи вот на ших 
гра ђа на и ја се на дам да ће на ша 
ко а ли ци ја од не ти убе дљи ву по бе ду 
на ло кал ним из бо ри ма у Ру ми - 
ис та као је Сла ђан Ман чић.

Вук Ђу ри чић, ко ор ди на тор Срп-
ске на род не пар ти је за Срем је та ко-
ђе при су ство вао пот пи си ва њу овог 
спо ра зу ма. Он је ука зао да је ло гич-
но да се по сле ко а ли ци је на ре пу-

блич ком и по кра јин ском ни воу пот-
пи ше и спо ра зум за ло кал не из бо ре.

- Ми смо ре ла тив но мла да стран-
ка, али има мо 120 од бо ра ши ром 
Ср би је. Наш основ ни циљ би ће 
са рад ња са Ру си јом и из воз на ших 
про из во да, пр вен стве но ми слим на 
по љо при вред не про из во де, што је 
ве о ма ва жно и за Срем. И на ши чла-
но ви у Ру ми ће уче ство ва ти ак тив но 
на из бо ри ма и да ти по др шку ко а ли-
ци ји око Алек сан дра Ву чи ћа и Срп-
ске на пред не стран ке - ис та као је 
Вук Ђу ри чић. С. Џ.

Сарадња СНС и СНП
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ЈКП ВО ДО ВОД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: СВЕТСКИ ДАН ВОДА ПРОСЛАВЉЕН РАДНО

Ре зо лу ци јом Ује ди ње них 
на ци ја 22. март је усво јен 
као Свет ски дан во да. 

Циљ је да се ука же на ва жност 
за шти те во да и на не до ста так 
во де за пи ће у мно гим кра је ви-
ма све та. О вод ним ре сур си-
ма, као и о обез бе ђи ва њу 
здрав стве но ис прав не во де за 
пи ће на те ри то ри ји Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца бри не 
ЈКП Во до вод. Прет ход них 
го ди на то пред у зе ће је овај 
дан обе ле жа ва ло број ним 
ма ни фе ста ци ја ма пре све га 
еду ка тив ног ка рак те ра, а ове 
го ди не па жња је усме ре на на 
ак тив но сти ко је до при но се све 
бо љем ква ли те ту во до снаб де-
ва ња. Ре дов ност ис по ру ке 
хи ги јен ски ис прав не во де за 
пи ће при мар ни је за да так 
срем ско ми тро вач ког Во до во-
да. На то ме се ра ди не пре кид-
но и сва ко днев но.

Пр ви при кључ ци
у Но ћа ју 

Из град ња во до вод не мре же 
у Но ћа ју је јед на од нај зна чај-
ни јих ин ве сти ци ја у на шем 
Гра ду, чи ја ре а ли за ци ја је по-
че ла кра јем про шле го ди не. 
До са да је за вр ше на из град ња 
при мар не ди стри бу тив не мре-
же од Са ла ша Но ћај ског до 
цен тра се ла, док је у то ку по-

ста вља ње се кун дар не мре же 
и из ра да кућ них при кљу ча ка 
пре ма игра ли шту и Ра ден ко-
ви ћу. Ка ко ис ти че ди рек тор 
ЈКП Во до вод Са ша Бу га џи-
ја, ура ђе но је пре ко 60 од сто 
укуп них ра до ва, што је у скла-
ду са пред ви ђе ном ди на ми-
ком. Пр ви ко ри сни ци су при-
кљу че ни на во до вод ну мре жу, 
а кон стант но се ра ди на скла-
па њу уго во ра са ме шта ни ма 
о ко ри шће њу во де. У ту свр ху 
је ан га жо ва на рад ни ца Про-
јект ног би роа Во до во да ко ја у 
кан це ла ри ји Ме сне за јед ни це 
Но ћај пру жа ме шта ни ма све 
ин фор ма ци је о при кљу че њу 
и при ку пља њу нео п ход не до-
ку мен та ци је. Ка да је реч о це-
ни при кљу че ња на во до вод ну 
мре жу у Но ћа ју, по стиг нут је 
до го вор из ме ђу Гра да, Ди рек-
ци је за из град њу и Во до во да 
да она бу де нај ни жа мо гу ћа и 
из но си за јед но са ко му нал ним 
опре ма њем око 25 хи ља да ди-
на ра, уз мо гућ ност пла ћа ња у 
ви ше ра та. 

Гра до на чел ник Срем ске Ми-
тро ви це Бра ни слав Не ди мо-
вић је на по чет ку ових ра до ва 
по себ но на гла сио спрем ност 
Гра да да уско ро из гра ди во-
до вод и у на се ље ном ме сту 
Ра ден ко вић, чи ме би се за-
о кру жио си стем јав ног во до-
снаб де ва ња у ма чван ском де-
лу Гра да.

Ра до ви код бу ду ћег
под во жња ка

Сле де ћи при ме ре до бре 
прак се из прет ход них го ди на, 
из град ња и адап та ци ја пут не 
ин фра струк ту ре су од ли чан 
мо ме нат за ре ви та ли за ци ју 
под зем них во до вод них ин ста-
ла ци ја. Та кав по сао се упра во 
оба вља на ло ка ци ји бу ду ћег 
под во жња ка. По ло жен је нов 
це во вод се кун дар не мре же до 

пру жног пре ла за и тре нут но се 
ра ди на ре кон струк ци ји кућ них 
при кљу ча ка во де и ка на ли за ци-
је. На кон то га, сле де ра до ви на 
глав ном во ду и по ла га њу но вог 
це во во да преч ни ка 300 ми ли-
ме та ра. Ди на ми ка ра до ва од ре-
ђе на је пла ном ЈП Ди рек ци ја за 
из град њу гра да и уса гла ше на је 
са дру гим из во ђа чи ма ра до ва. 
У то ку ра до ва мо же до ла зи ти 
до кра ћих за сто ја у ис по ру ци 
во де у зо ни гра ди ли шта, те из 
Во до во да мо ле на ше су гра ђа не 

Ди рек тор Во до во да Са ша Бу га џи ја

Ра до ви у Но ћа ју

Већ го ди на ма 
уна зад ми тро

вач ки Во до вод 
сло ви за је дан 
од нај бо љих у 
зе мљи по ква

ли те ту пру жа ња 
услу га и ис прав

но сти во де за 
пи ће. Да би се 

из бе гли евен ту
ал ни про бле ми 
пре вен тив но се 

пред у зи ма ју све 
ме ре и ак тив но
сти на за шти ти 

обје ка та од зна
ча ја за јав но во

до снаб де ва ње

Међу најбољима у земљи
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ШУ МА НО ВИ ЋЕВЕ СЛИ КЕ У ГА ЛЕ РИ ЈИ 
МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ У НО ВОМ СА ДУ

Фран цу ска 
епи зо да

У Га ле ри ји Ма ти це срп ске у 
Но вом Са ду про шлог пет-
ка, 25. мар та све ча но је 

отво ре на из ло жба „Јед на 
фран цу ска епи зо да Са ве 
Шу ма но ви ћа“ по во дом обе ле-
жа ва ња ме се ца Фран ко фо ни је 
2016. и 120. го ди шњи це ро ђе-
ња Са ве Шу ма но ви ћа. Из ло-
жба је на ста ла у са рад њи са 
Га ле ри јом сли ка „Са ва Шу ма-
но вић“ у Ши ду, Фран цу ским 
ин сти ту том у Ср би ји и проф. др 
Ли ди јом Ме ре ник, исто ри чар-
ком умет но сти. 

Пред ста вље на су 24 умет-
нич ка де ла Са ве Шу ма но ви ћа 
из коле кцијa Га ле ри је сли ка 
„Са ва Шу ма но вић“ у Ши ду, 
Га ле ри је Ма ти це срп ске и из 
при ват ног вла сни штва. 
Изложенa де ла (сли ке и цр те-
жи) на ста ла 1929. го ди не у 
Па ри зу су је дан сег мент Шу ма-
но ви ће вог ра да ко ји за у зи ма 
зна чај но ме сто у ра све тља ва-
њу ства ра лач ког пу та овог 
умет ни ка.

Ка ко сто ји у на ја ви из ло жбе, 
Па риз као цен тар умет нич ког и 
кул тур ног жи во та Евро пе при-
вла чио је број не срп ске умет ни-
ке ме ђу ко ји ма је био и Са ва 
Шу ма но вић. То ком два де се тих 
го ди на XX ве ка у Па ри зу је 
бо ра вио три пу та. Шу ма но вић 
је от пу то вао у Па риз у је сен 
1928. го ди не на кон успе шне 
са мо стал не из ло жбе у Бе о гра-
ду на ко јој је пред ста вио сво је 
па ри ске ра до ве, чу ве не сли ке 
Пи ја на ла ђа и До ру чак на тра
ви, као и шид ске пеј за же на ста-
ле те го ди не. Кри ти ка и пу бли-
ка су по здра ви ли из ло жбу, све 
сли ке су рас про да те што је 
Шу ма но ви ћу омо гу ћи ло да по 
тре ћи и по след њи пут бо ра ви у 
Па ри зу. По до ла ску, про на шао 
је про стор за но ви ате ље ко ји је 
сво јим ми стич ним све тлом 
на вео Шу ма но ви ћа да сли ка у 
но вом сти лу. Та ко ђе, по чео је 
да упо тре бља ва сли кар ски нож 

уме сто чет ки це ства ра ју ћи 
ма те ри ју од гу стих на но са бо је. 
Све тло и бо ја до би ли су но во 
зна че ње на ње го вим сли ка ма. 
Пре ма ре чи ма са мог сли ка ра, 
по след њи бо ра вак у Па ри зу 
био му је нај леп ши. Уче ство вао 
је и ужи вао у умет нич ком и 
бо ем ском жи во ту европ ске 
пре сто ни це кул ту ре. Бо ра ве ћи 
у ка фа на ма на Мон пар на су, 
дру жио се са умет ни ци ма из 
це лог све та. Сли као је пеј за же 
из око ли не Па ри за, оба лу 
Се не, чу ве ни Лук сем бур шки 
парк, при зо ре из Нор ман ди је, 
за тим ак то ве нај по зна ти јих 
па ри ских мо де ла – Ки ки и Ај ше, 
али и при зо ре ка фа на и па ри-
ских но ћи. Ме ђу тим, услед 
оп штих и лич них при ли ка 
Шу ма но вић ко ји се не ка да из ја-
шња вао као ве ли ки фран ко-
фил по стао је раз о ча ран, и свој 
фран цу ски пот пис је за ме нио 
ћи ри лич ним. У мар ту 1930. 
го ди не за јед но са мај ком на пу-
стио је Па риз и вра тио се у 
Шид.

Из ло жбу пра ти дво је зич на 
(срп ко-фран цу ска) пу бли ка ци ја 
„Јед на фран цу ска епи зо да 
Са ве Шу ма но ви ћа“ ко ју пот пи-
су ју Ве сна Бу ро је вић, ди рек то-
ри ца Га ле ри је сли ка „Са ве 
Шу ма но ви ћа” у Ши ду и проф. 
др Ли ди ја Ме ре ник, исто ри чар-
ка умет но сти. 

На отва ра њу из ло жбе го во-
ри ли су мр Ти ја на Пал ко вље-
вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле-
ри је Ма ти це срп ске, Ве сна 
Бу ро је вић, Ли ди ја Ме ре ник,  
док је из ло жбу зва нич но отво-
рио Жан - Ба тист Ки зен, ди рек-
тор Фран цу ског ин сти ту та у 
Ср би ји.

Ре а ли за ци ју из ло жбе омо гу-
ћи ло је Ми ни стар ства кул ту ре 
и ин фор ми са ња Ре пу бли ке 
Ср би је, а из ло жба ће у Га ле ри-
ји Ма ти це срп ске би ти отво ре-
на до 7. ма ја. 

М. Н.

Сли ка Бар у Па ри зу, на ста ла 1929.

за раз у ме ва ње и стр пље ње.
Сва ко днев но се на ули ца ма 

гра да и у се ли ма мо гу ви де ти 
во зи ла и рад не ма ши не ЈКП 
Во до вод. Ин тер вен ци је на во-
до вод ној мре жи, од гу ше ња ка-
на ли за ци је, за ме не вен ти ла у 
шах то ви ма, де тек ци ја ква ро ва, 
са мо су не ки од по сло ва ко ји ма 
се ба ве тех нич ке слу жбе. 

- Нај ва жни је је са ни ра ти 
квар бла го вре ме но, у ин те ре-
су и по тро ша ча и Во до во да. 
На ши рад ни ци и ме ха ни за ци-
ја су оспо со бље ни да у свим 
вре мен ским усло ви ма, у свим 
при ли ка ма и не при ли ка ма, оба-
ве по сао по нај ви шим стан дар-
ди ма. Ре дов но пра ти мо и но ва 
тех нич ка ре ше ња по пи та њу на-
ше де лат но сти, та ко да сход но 
по тре ба ма на ба вља мо од го ва-
ра ју ћу опре му и апа ра ту ру. Та-
ко ђе, уз по моћ SCA DA си сте ма 
за пра ће ње це ло куп ног про це са 
пре ра де и ди стри бу ци је во де из 
јед ног ме ста – кон трол не са ле, 
има мо увид у ста ње у јав ном и 
ло кал ним си сте ми ма во до снаб-
де ва ња. Са мо на та кав на чин 
мо же мо од го во ри ти зах те ви ма 
гра ђа на ко ји од нас с пра вом 
оче ку ју ква ли тет ну услу гу - ка-
же ди рек тор Бу га џи ја.

Уко ли ко же ле да при ја ве квар 
или има ју не ки дру ги про блем 
у во до снаб де ва њу Ми тров ча ни 
мо гу да по зо ву Ко ри снич ки сер-
вис Во до во да сва ким рад ним 
да ном од 7 до 15 са ти на број 
626 – 200, а на кон 15 са ти и ви-
кен дом 626 – 533. Уве де на је и 
бес плат на те ле фон ска ли ни ја 
за при ја ву про бле ма 0800 -122 
-129, рад ним да ном од 8 до 12 
са ти. 

Во да за пи ће
ис прав на

Узор ко ва ње во де за пи ће и 
ана ли за узо ра ка, по сао је Ин-
тер не ла бо ра то ри је Во до во да. 
Еки пе ове слу жбе су на те ре ну 
сва ког рад ног да на, а по по тре-
би и ви кен дом и пра зни ком. Узи-
ма ње узо ра ка се оба вља пре ма 
про пи са ној про це ду ри, док се у 
ла бо ра то ри ји уз по моћ са вре-
ме не апа ра ту ре вр ше ана ли зе. 

Ин тер на ла бо ра то ри ја пра ти 

ква ли тет си ро ве во де и во де 
за пи ће из ди стри бу тив не мре-
же јав ног во до во да и ло кал них 
си сте ма. Са мо у то ку про шле 
го ди не за јед но са екс тер ним 
ла бо ра то ри ја ма ана ли зи ра но је 
пре ко 3.500 узо ра ка. 

- Ква ли тет на ше во де кон тро-
ли шу и акре ди то ва не ла бо ра-
то ри је За во да за јав но здра вље 
Срем ска Ми тро ви ца и Ин сти ту-
та за јав но здра вље Вој во ди не 
у Но вом Са ду, као и са ни тар на 
ин спек ци ја. Да је во да за пи ће 
нај кон тро ли са ни ји про из вод, 
по ка зу је чи ње ни ца да се пра-
ти ква ли тет си ро ве во де, за тим 
оне у то ку тех но ло шког про це са 
пре ра де и на рав но у ди стри бу-
тив ном си сте му – код по тро ша-
ча. Ана ли зе ми кро би о ло шких 
и фи зич ко - хе миј ских па ра ме-
та ра по ка зу ју ње ну здрав стве-
ну ис прав ност - ис ти че Ани ца 
Или ба шић, шеф ла бо ра то ри је 
ЈКП Во до вод.

Већ го ди на ма уна зад ми тро-
вач ки Во до вод сло ви за је дан 
од нај бо љих у зе мљи по ква ли-
те ту пру жа ња услу га и ис прав-
но сти во де за пи ће. Да би се 
из бе гли евен ту ал ни про бле ми 
пре вен тив но се пред у зи ма ју 
све ме ре и ак тив но сти на за-
шти ти обје ка та од зна ча ја за 
јав но во до снаб де ва ње. За то 
ни је ни чу до да Свет ски дан 
во да у овом јав ном пред у зе ћу 
обе ле жа ва ју за до вољ ни по стиг-
ну тим и усме ре ни ка да љем 
уна пре ђе њу ква ли те та во до-
снаб де ва ња.

М. Н.

Шеф ла бо ра то ри је
Ани ца Или ба шић

Ана ли за узо ра ка во де у ла бо ра то ри ји
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Ове го ди не ра ди мо на уре ђе њу про сто ра у цен тру 
се ла. Ура ђен је пар кинг, спо ме ник, ста зе, по ста вље
не су клу пе. По ста ви ће мо тен ду ис пред Клу ба пен
зи о не ра, а у то ку су ра до ви на из град њи лет њи ков
ца за омла ди ну. Ту нам се че сто де ца оку пља ју, па 
хо ће мо да им обез бе ди мо про стор за дру же ње, 
ка же пред сед ник се ла Ми лан Ма рин ко вић

У Ве ли ким Ра дин ци ма у то ку су 
ра до ви на уре ђе њу се ла. Тре-
нут но се ра ди на из град њи лет-

њи ков ца у ши рем цен тру се ла, а упо-
ре до са њи ма и на ре кон струк ци ји 
са ле ко ја се на ла зи у скло пу спорт-
ског објек та. Ра до ви су за по че ти 
по чет ком мар та, а рок за за вр ше так је 
5. април. Нов ча на сред ства за све 
ове ра до ве из дво је на су из бу џе та 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца, на ини ци-

ја ти ву Ме сне за јед ни це. 
Ка ко са зна је мо од пред сед ни ка 

Са ве та ме сне за јед ни це Ве ли ки 
Ра дин ци Ми ла на Ма рин ко ви ћа, у 
се ло се ни је ула га ло ви ше од де сет 
го ди на, те су ме шта ни за до вољ ни 
што се ко нач но не што ра ди у њи хо-
вом ме сту.

- Ове го ди не ра ди мо на уре ђе њу 
про сто ра у цен тру се ла. Ура ђен је 
пар кинг, спо ме ник, ста зе, по ста вље не 

У Ве ли ким Ра дин ци ма се 
на ла зи под руч но оде ље ње 
Основ не шко ле „Јо ван 
По по вић“. Ка ко са зна је мо 
од на став ни це Оли ве ре 
Ђа ко вић, шко лу тре нут но 
по ха ђа 96 ђа ка. 

- Од пр вог до че твр тог 
раз ре да има мо 41 уче ни ка, 
а од че твр тог до осмог 55 
уче ни ка. Ове го ди не, пр ви 
раз ред је упи са ло де сет 
уче ни ка, а  у сеп тем бру ће 
их би ти 12. То је мно го ма ње 
уче ни ка не го ра ни је, ме ђу-
тим, ком би но ва них оде ље-
ња још увек не ма – ка же 
на став ни ца Ђа ко вић. 

Оно што шко ли не до ста је 
је са ла за фи зич ко и до дат-
на опре ма за учи о ни це. 

- Фа ли нам са ла за фи зич-
ко, јер де ца фи зич ко има ју 
по учи о ни ца ма, а кад је леп-
ше вре ме на по љу. Учи о ни-
це ни су опре мље не, не ма-
мо про јек тор ни ви део бим. 
Има ли смо про бле ма са 
гре ја њем, али смо то сре ди-
ли, ме ђу тим учи о ни це про-
ки шња ва ју, а ку па ти ла су у 
ја ко ло шем ста њу. Про шле 
го ди не смо до би ли но ве 
та бле и штам пач – на во ди 
ова на став ни ца, ко ја већ 23 
го ди не ра ди у овој шко ли.  

Шко ла у ло шем ста њу

Уре ђе ње цен тра се ла

Пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це 
Ве ли ки Ра дин ци Ми лан Ма рин ко вић

Ђа ци са на став ни цом ге о гра фи је 

ВЕ ЛИ КИ РА ДИН ЦИ 
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су клу пе. По ста ви ће мо тен ду ис пред 
Клу ба пен зи о не ра, а у то ку су ра до ви 
на из град њи лет њи ков ца за омла ди-
ну. Ту нам се че сто де ца оку пља ју, па 
хо ће мо да им обез бе ди мо про стор за 
дру же ње. До 5. апри ла ће би ти за вр-
ше ни сви за по че ти ра до ви. На кон 
то га, кре ће мо са из град њом ка пе ле, 
ко ју ће мо, на дам се до кра ја го ди не 
ста ви ти под кров. По ред тих ра до ва, 
за вр ша ва мо и ра до ве на адап та ци ји 
са ле. У до њем де лу објек та на ла зе се 
про сто ри је за фуд ба ле ре, ком плет но 
ре но ви ра не, а на спра ту се на ла зи 
са ла ко ју ће ко ри сти ти ме шта ни, 
омла ди на, спорт ски клу бо ви, удру же-
ња... По треб на нам је јед на ова ква 
са ла, јер нам Дом кул ту ре ни је у 
функ ци ји – на во ди Ма рин ко вић. 

За пла ни ра не ра до ве у Ве ли ким 
Ра дин ци ма Град је из дво јио око осам 
ми ли о на ди на ра, од че га је три ми ли-
о на ди на ра на ме ње но за из град њу 
ка пе ле, а оста ла сред ства су пред ви-
ђе на за са лу у окви ру спорт ског објек-
та и ра до ве на из град њи лет њи ков ца

Ка ко са зна је мо од пр вог чо ве ка 
се ла, пла но ва је мно го. 

- У прет ход ној го ди ни ас фал ти ра ли 
смо ста зе и три  ули це у  укуп ној 
ду жи ни од 600 ме та ра. Ове го ди не у 
пла ну је ас фал ти ра ње још јед не ули-
це. Та ко ђе, у из ра ди је и про је кат за 
ру ше ње До ма кул ту ре и из град њу 
но вог. Пла ни ра мо за иду ћу го ди ну да 
из гра ди мо но ви Дом кул ту ре, а да 
по сто је ћи сру ши мо на је сен. Он је 
ве ли ка прет ња мно гим стам бе ним 
објек ти ма у бли зи ни. По ку ша ли смо 
да га адап ти ра мо, ме ђу тим уста но-
вље но је да је нео п ход но ру ше ње. За 

на ред ну го ди ну пла ни ра мо и из ра ду 
про јек та за ма лу цр кви цу. Ви ше од 10 
го ди на се ни је гра ди ло и ула га ло у 
се ло. Наш план је и из град ња ет но 
ре сто ра на и апарт ма на, ка ко би кре-
ну ли са раз во јем се о ског ту ри зма. 
Искре но се на дам да ће то за жи ве ти 
– ис та као је Ма рин ко вић. 

Ма рин ко вић сма тра да је бит но 
обез бе ди ти љу ди ма усло ве за нор-
мал но функ ци о ни са ње, ка ко не би 
од ла зи ли из се ла. Та ко се про шле 
го ди не пет по ро ди ца до се ли ло у 
Ве ли ке Ра дин це. 

- Про шле го ди не у Ра дин це се до се-
ли ло пет по ро ди ца, та ко да ми не ма-
мо пра зних ку ћа. У Ра дин ци ма се 
на ла зи Основ на шко ла „Јо ван По по-
вић“, бен зин ска пум па, апо те ку смо 
отво ри ли про шле го ди не, има мо две 
ве те ри нар ске ста ни це, ам бу лан ту, 
отво ре на је и ме сни ца. Не до ста је нам 
је ди но ме ха ни чар ска ра ди о ни ца и 
сто ма то ло шка ам бу лан та. По ред 
то га, функ ци о ни ше и пи ја ца на цен тру 
се ла. Има мо и Фуд бал ски клуб „Бо-
рац“, Ша хов ски клуб, Удру же ње же на, 
Клуб пен зи о не ра и КУД „Из вор“ – 
до да је Ма рин ко вић. 

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка Са ве та 
ме сне за јед ни це, Ве ли ки Ра дин ци су 
јед но од  рет ких се ла у ко јој је на та ли-
тет ве ћи од мор та ли те та. Он је ис та-
као да су Ра дин ци ве ли ко се ло, ко је 
бро ји не што ви ше од 1.800 ста нов ни-
ка, ко ји се углав ном ба ве по љо при-
вре дом, пре све га, ра тар ством и сто-
чар ством, али има и љу ди ко ји су 
за по сле ни у Срем ској Ми тро ви ци. 

Са ња Ста не тић 
Фо то: Жељ ко Пе трас

ДА ЛИ СТЕ ЗА ДО ВОЉ НИ НА ПРЕТ КОМ СЕ ЛА?

Ра ди се, гра ди се

Јо ви ца Ла ћа рач ки, Ми лен ко Су бо тић, Ми лан Це ро вац и Ми ле та Про да но вић

Јо ви ца Ла ћа рач ки, 52 го ди не: Се ло 
ле по из гле да, на ро чи то парк ко ји су сре-
ди ли, а би ло би по треб но да се ура ди 
фи скул тур на са ла. То је по треб но за 
омла ди ну, ина че све је ка ко тре ба. Ра ди 
се, гра ди се и то је по зи тив но.

Ми лен ко Су бо тић, 58 го ди на: Бо ље је 
не го што је би ло, ви ди се да се се ло об на-
вља и да се стал но не што ра ди. Ва ља ло 
би да се сре ди Дом кул ту ре, јер у се лу 
има до ста омла ди не. У сва ком слу ча ју, 
на пре дак је ви дљив.

Ми лан Це ро вац, 55 го ди на: До са да 
ни шта ни је ра ђе но у се лу, до бро је да је 
кре ну ло. На да мо се да ће би ти бо ље са 
љу ди ма ко ји во де се ло. Не би би ло ло ше 
да се сре ди Дом кул ту ре, ка ко ми омла ди-
на има ла где да иза ђе уве че. 

Ми ле та Про да но вић, 64 го ди не: Ле по 
на пре ду је се ло, али увек има ства ри ко је 
би мо гле да из гле да ју бо ље. По треб на је 
фи скул тур на са ла и ме сто за ве чер њи 
из ла зак. Не ка фић и ка фа на, већ не ко при-
стој ни је ме сто за омла ди ну.  А. Ћ.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Наша Европа

Од 21. до 24. мар та у Би бли о те ци „Гли го-
ри је Во за ро вић“ ор га ни зо ва но је осли ка ва-
ње зи да Чи та о ни це. Осли кан је му рал „На-
ша Евро па од Ли са бо на до Вла ди во сто ка“ 
на зи ду Зо не мла дих у Чи та о ни ци Би бли-
о те ке. Овај про је кат је на ста вак са рад ње 
са умет ни ци ма из Же не ве, ко ји су ура ди ли 
фре ску у Окру глој са ли Би бли о те ке пре 18 
го ди на. Ини ци ра ли су га умет ни ци из Же-
не ве Јо ви ца Шо јић и Ан то ан Пи рон, као и 
Све тла на Са бо, би бли о те кар ка ми тро вач-
ке Би бли о те ке, а ре а ли зо ва ли су га за јед-
но са њи ма, чла но ви Зо не мла дих и сви 
Ми тров ча на ко ји су же ле ли да оста ве траг 
на овом за јед нич ком умет нич ком де лу.

Део про јек та је и опле ме њи ва ње јав них 
про сто ра, што под ра зу ме ва осли ка ва ње 
ор ма ра за стру ју ко ји се на ла зи у Град ском 
пар ку, ис пред Би бли о те ке, као и не ким ма-
њим умет нич ким ин тер вен ци ја ма на јав-
ном про сто ру у цен тру.

Б. С.

Тесно ми га скроји
У Му зе ју Сре ма у Срем ској Ми тро ви ци 

про шлог по не дељ ка, 21. мар та отво ре на је 
из ло жба „Са лон 30 пу та 30“, ко ја ће би ти 
отво ре на до 4. апри ла. Из ло жба но си 
на зив „Те сно… Ка ко је кад ти је те сно“ и 
при ка зу је умет нич ко ви ђе ње све та и де ша-
ва ња. 

Про мо ци ја књи ге 
У ор га ни за ци ји Књи жев не за јед ни це 

Срем ска Ми тро ви ца, у све ча ној са ли Срп-
ског до ма у Срем ској Ми тро ви ци про шле 
сре де, 23. мар та одр жа на је про мо ци ја књи-
ге „ЈА или ја, ко сам ја?“, ауто ра Ла за ра 
Три фу но ви ћа. На про мо ци ји књи ге уче ство-
ва ли су аутор др Ла зар Три фу но вић, пред-
сед ни ца Књи жев не за јед ни це Срем ска 
Ми тро ви ца Мир ја на Мар ко вић, Ја сна Ка ла у-
зо вић и Ти ја на Ми хај ло вић. 

ИРИ Г 
Свет ски дан по е зи је

Под сло га ном „Ди ја лог ме ђу ци ви ли за-
ци ја ма по сред ством по е зи је“ обе ле жен је 
Свет ски дан по е зи је, 21. март у Срп ској 
чи та о ни ци у Ири гу. Обе ле жа ва ју ћи овај 
дан Срп ска чи та о ни ца у Ири гу је рас пи са-
ла кон курс за из бор нај леп ше пе сме за 
уче ни ке основ них шко ла у Ири гу и Врд ни-
ку. На кон курс је при сти гло ви ше од пе де-
сет пе са ма под ши фром. На кон кур су су 
уче ство ва ли уче ни ци од пр вог до осмог 
раз ре да, ко ји су дру га ри ма про чи та ли сво-
је пе сме. 
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По љо при вред ни ци из 
Сре ма не за до вољ ни 
су сма ње ним суб вен-

ци ја ма за ра тар ску про из-
вод њу и са бо ја зни до че ку ју 
про лећ ну се тву. Је дан од 
њих је и Ла зар Ме лен тић, 
по љо при вред ник из Гр гу ре-
ва ца, ко ји об ра ђу је 60 хек-
та ра земље. 

- Ра ни је сам од суб вен ци-
ја мо гао да ку пим по треб но 
ђу бри во за при хра ну пше-
ни це и је дан део наф те, а 
са да са овим па ра ма од 
суб вен ци ја не мо гу да пла-

тим здрав стве но и пен зи о но 
оси гу ра ње. Не ко је од тих 
па ра ку по вао ђу бри во, не ко 
наф ту, али је но вац сва ка-
ко утр о шен за про из вод њу. 
Ни ко те па ре ни је тро шио 
на лук суз. Ми слим да ће се 

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИК ЛА ЗАР МЕ ЛЕН ТИЋ ИЗ ГР ГУ РЕ ВА ЦА

Не за до вољ ство због
сма ње них суб вен ци ја

По љо при вред ник из 
Гр гу ре ва ца Ла зар Ме лен тић 

Јед на од основ них прет-
по став ки ви со ког при-
но са је оп ти мал ни број 

би ља ка по је ди ни ци по вр-
ши не. Мно ги не у спе си у 
про из вод њи де ша ва ју се 
нај че шће због про пу ста у се-
тви, по што се они углав ном 
не мо гу или се те шко мо гу 
ис пра ви ти.

- Вре ме се тве ја рих усе ва 
је бо ље ве зи ва ти за тем пе-
ра ту ру се тве ног сло ја зе-

мљи шта, не го ка лен дар ски 
за да тум. Тре ба има ти на 
уму и от пор ност по ни клих 
би ља ка на ка сне про лећ не 
мра зе ве. Ни ске тем пе ра-
ту ре успо ра ва ју кли ја ње, а 
хлад но и вла жно зе мљи ште 
по тен ци ра по ја ву бо ле сти 
се ме на и по ни ка, због че га 
се до би ја ре ђи склоп усе-
ва и њи хов спо ри ји по чет ни 
по раст - ука зу је Го ран Дроб-
њак, са ве то да вац у По љо-

при вред ној струч ној слу жби 
Ру ма. 

Ра ни ја се тва је у су шним 
го ди на ма у пред но сти над 
ка сном. Ра ни је по се ја не 
биљ ке де ли мич но из бе га-
ва ју ви со ке тем пе ра ту ре и 
су шу у нај кри тич ни јим пе ри-
о ди ма за раз вој.

Да тум се тве има ма њи 
ефе кат на при нос ра них 
сор ти и хи бри да не го код 
ка сних, где се при ме ћу је 

тренд сма ње ња при но са са 
ка сни јом се твом. Због то га 
ка сне сор те и хи бри де тре-
ба се ја ти у ра ни јим ро ко ви-
ма се тве.

Ку ку руз се се је ка да се 
тем пе ра ту ра се тве ног сло ја 
зе мљи шта уста ли на 10 до 
12 сте пе ни Цел зи ју са.

Ка лен дар ски гле да но, 
обич но се усло ви за по че так 
се тве ства ра ју кра јем пр ве 
де ка де апри ла, а се тву тре-

Саветодавац ПСС Рума Го ран Дроб њак

По ред ра тар ства по ро ди ца 
Ме лен тић се ба ви и сто чар-
ством, а тре нут но има ју два де-
се так кр ма ча. Из ве зу од 300 до 
350 то вље ни ка го ди шње, а 
тре нут на це на сви ња се кре ће 
од 100 до 110 ди на ра. Ме лен-
тић ка же да су му про шло го ди-
шње суб вен ци је за ра тар ство 
ис пла ће не, али суб вен ци је за 
сто чар ство му још увек ни су 
ком плет но ис пла ће не. 

- Тре нут но имам око 20 
кр ма ча  и кад се опра се, све 

пра си це хра ним, та ко да го ди-
шње ис по ру чим од 300 до 350 
то вље ни ка. Тре нут на це на 
сви ња је од 100 до 110 ди на ра. 
Имам свог ме са ра са ко јим 
са ра ђу јем и ра дим стал но, али 
ове го ди не сам мо рао да тра-
жим ко ме да про дам сви ње, 
јер он ни је мо гао да их от ку пи. 
Си гур ног от ку па не ма. Сви се 
ми на да мо не че му бо љем. Ако 
Ми трос кре не, тре ба ло би да 
бу де бо ље – оче ку је Ме лен-
тић. 

На де по ла же у Ми трос

ПРИ ПРЕ МЕ ЗА СЕ ТВУ

Мора се во ди ти ра чу на
о тем пе ра ту ри зе мљи шта
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ба за вр ши ти до кра ја апри-
ла.

Исто ва жи и за со ју, ка да 
је реч о тем пе ра ту ра ма. По-
ник со је је ре ла тив но от по-
ран на ни ске тем пе ра ту ре 
и от пор ни ји је од ку ку ру за. 
Због то га се у на шим кра је-
ви ма пре по ру чу је да се со ја 
се је пре ку ку ру за. 

Сун цо крет се се је ка да се 
тем пе ра ту ра се тве ног сло ја 
зе мљи шта уста ли на 8 до 10 
сте пе ни Цел зи ју са. Ка лен-
дар ски гле да но се тву тре ба 
оба ви ти од кра ја мар та до 
10. апри ла, а код хи бри да 
кра ће ве ге та ци је тај рок се 
про ши ру је до кра ја апри ла.

Се тва ше ћер не ре пе је у 
то ку, а оп ти мал но је да се 
окон ча до 5. апри ла. 

Ка да је реч о гу сти ни се-
тве, број би ља ка по хек та ру 
за ви си од хи бри да и сор те 
ко ји се се ју, плод но сти зе-
мљи шта и агро тех ни ке ко ју 
на ме ра ва мо да при ме ни мо.

Ку ку руз се се је на ме ђу-

ред ни раз мак од 70 цен-
ти ме та ра, исто ва жи и за 
сун цо крет, а со ја од 50 до 
70 цен ти ме та ра, док је ме-
ђу ред ни раз мак за ше ћер ну 
ре пу по ла ме тра.

Ис тра жи ва ња су по ка за ла 
да у на шим усло ви ма не ма 
зна чај ни јих раз ли ка у при-
но су исте сор те у од но су на 
ме ђу ред но ра сто ја ње.

- Ду би на се тве је бит на да 
би се обез бе ди ло си гур но и 
ујед на че но ни ца ње и по сти-
гао же ље ни склоп би ља ка. 
Уко ли ко је се ме по се ја но ду-
бо ко, а зе мљи ште при то ме 
хлад но, ни ца ње ће тра ја ти 
ду го и мо же до ћи до оште-
ће ња кли ја на ца. Уко ли ко 
је се ме по се ја но ису ви ше 
плит ко, по сто ји мо гућ ност 
ису ши ва ња по вр шин ског 
сло ја зе мљи шта, што мо же 
да успо ри кли ја ње или до-
ве де до су ше ња већ ис кли-
ја лог зр на - ука зу је Го ран 
Дроб њак. 

С. Џа ку ла

сма ње ње суб вен ци ја од ра-
зи ти и на са му про из вод њу. 
Ми се је мо ку ку руз, пше ни цу 
и со ју, па ме њам пло до ред 
сва ке го ди не. Тре нут на це-
на ку ку ру за је 15 и по ди на-
ра, а пше ни це око 17 ди на-
ра. Ре ал на це на пше ни це 
не би сме ла би ти ис под 20 
ди на ра, а ку ку ру за 18 ди на-
ра, да би има ли ка кву та кву 
за ра ду – ка же Ме лен тић. 

Овог мла дог по љо при-
вред ни ка оче ку је про лећ на 
се тва, као и ђу бре ње па р-
це ла под пше ни цом. Сма-
тра да ће пше ни ца ове го-
ди не мо ра ти ми ни мум три 
пу та да се тре ти ра, по што 
је зи ма би ла бла га и ни је 
би ло ја ких мра зе ва. Та ко-
ђе, ис ти че да се ља ци ма не 
иде на ру ку то што су це не 
хе ми је и ђу бри ва чак и ску-
пље, не го про шле го ди не. 

- Ви со ке су це не ђу бри ва 
и хе ми је. Хе ми ја је ску пља 
не го про шле го ди не. Ве ли-
ка је раз ли ка из ме ђу на бав-
них це на ре про ма те ри ја-
ла и це на жи та ри ца - ка же 
Ла зар и до да је да се због 
не си гур но сти от ку па и це-
не по љо при вред них про из-
во да ни је од лу чио да узме 
не ки кре дит. 

- Кре ди ти су не по вољ ни. 
Љу ди се не усу ђу ју да узму 
кре дит због ни ских це на и 
не из ве сног от ку па. Ни сам 
се кре дит но за ду жи вао, а 
због ло шег ста ња у по љо-
при вре ди не пла ни рам ни 
да про ши ру јем про из вод њу. 
Ако кре не на бо ље, он да ће-
мо про ши ри ва ти про из вод-
њу, али тре нут но не ма мо 
мо гућ но сти – до да је овај 
по љо при вред ник. 

 С. Ста не тић 

За по сле ни у До му здра вља 
на ста ви ли су оби ла зак 
ме ста у рум ској оп шти ни, 

ка ко би за ин те ре со ва ним гра-
ђа ни ма бес плат но и без здрав-
стве не књи жи це ме ри ли гу сти ну 
ко сти ју. Дом здра вља апа рат за 
ме ре ње гу сти не ко сти ју има од 
про шле го ди не, а ње го ва вред-
ност је 1,5 ми ли о на ди на ра. 

Мо бил ну еки пу рум ског До ма 
здра вља, ко ја је ан га жо ва на за 
овај по сао чи не Рад ми ла Зец, 

Љу би ца Сто лић, Ми ли ца Ба та-
ло и Алек сан дра Ма џар. Оне са 
пу но стр пље ња, у по по днев ним 
ча со ви ма у про сто ри ја ма ме-
сних за јед ни ца нај пре го во ре о 
осте о по ро зи, а по том и ра де са 
апа ра том.

Кра јем мар та, кон трол ни пре-
гле ди су не ко ли ко да на ор га-
ни зо ва ни у Кра љев ци ма, где је 
би ло ве ли ко ин те ре со ва ње ме-
шта на.

 С. Џ.

ДОМ ЗДРА ВЉА РУ МА

Ме ре ње гу сти не
ко сти ју

Свет ски дан 
бор бе про-
тив ту бер-

ку ло зе обе ле жен 
је и у Срем ској 
Ми тро ви ци, на 
Град ском тр гу 
про шлог че тврт-
ка, 24. мар та под 
сло га ном „За јед-
но про тив ту бер-
ко ло зе“.

Ор га ни за то ри 
ове јав не ма ни-
фе ста ци је би ли 
су За вод за јав но 
здра вље Срем-
ска Ми тро ви ца и 
ми тро вач ки Цр-
ве ни крст. 

 С. С.

ЗА ВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ

За јед но про тив
ту бер ку ло зе

У Дис пан зе ру на Са ви До-
ма здра вља у Срем ској 
Ми тро ви ци про шлог че-

тврт ка, 24. мар та обе ле жен је 
На ци о нал ни дан бор бе про тив 
ра ка дој ке, а јав но сти је скре-
ну та па жња и на обе ле жа ва ње 
ме се ца бор бе про тив свих ма-
лиг них бо ле сти. На пре да ва њу 
је го во ри ла по моћ ни ца ди рек-
то ра До ма здра вља и на чел ни-
ца Дис пан зе ра за же не др Ве-
ри ца Ко стић Му шки ња. 

- Циљ свих на ших ак тив но-
сти је да се гра ђа ни ма скре не 
па жња на фак то ре ри зи ка на 

ко је они мо гу ути ца ти. По сто је 
ипак не ке здра ве жи вот не на-
ви ке ко јих сви тре ба да се при-
др жа ва мо. Три го ди не на кон 
сту па ња у сек су ал не од но се 
по треб но је ура ди ти пр ви Па-
па ни ко лау тест, а јед ном го ди-
шње све же не тре ба ло би да 
по се те свог ги не ко ло га. Оно на 
че му ин си сти ра мо је да сва ка 
же на на у чи ка ко се вр ши са-
мо пре глед дој ки и ако не што 
при ме ти да се од мах ја ви свом 
ле ка ру – об ја сни ла је др Му-
шки ња. 

  С. С. 

МАРТ, МЕ СЕЦ БОР БЕ ПРО ТИВ РА КА

Спре чи мо бо лест 
на вре ме
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АРТ ТРЕ МА ФЕСТ У РУ МИ

Нај бо ља ри јеч ка пред ста ва

Нај бо ља пред ста ва 19. Арт Тре ма 
Фе ста, ко ји је одр жан у рум ском 
Кул тур ном цен тру од 24. до 28. 

мар та, је „... И ди ван дан“ из Ри је ке ко ја 
је осво ји ла Злат ну Тре ма ма ску. Ре жи ју 
пот пи су ју Ни на Са бо и Ва лен ти на Лон-
ча рић, ко је у њој и глу ме, док је иде ја 
и кон цепт пред ста ве на шег по зна тог 
глум ца Ра де та Шер бе џи је. Пред ста ва је 
на ста ла по мо ти ви ма  Бе ке то ве дра ме 
„Срећ ни да ни“.

Струч ни жи ри су ове го ди не чи ни ли 
Гор да на Ђур ђе вић Ди мић, глу ми ца, Ми-
ро слав Ра до њић, те а тро лог и пред сед-
ник жи ри ја, као и Ми лан Бе ле ги ша нин, 
ре ди тељ.

На 19. Тре ми је из ве де но осам пред-
ста ва у так ми чар ском про гра му, као 
и јед на у част на гра ђе них, а све су 
одигране у рум ском Кул тур ном цен тру. 
Ме ђу на род ни ка рак тер му је да ло го сто-
ва ње по зо ри шних ан сам ба ла из Хр ват-
ске и Цр не Го ре.

Фе сти вал је зва нич но по чео 24. мар-
та, ка да је из ве ден пер фор манс Град-
ског по зо ри шта Ру ма, а по том је отво-
ре на и из ло жба По зо ри шног му зе ја 
Вој во ди не о глум ци ма по ро ди це Ду ша-
но вић. По се ти о це из ло жбе је по здра вио 
ди рек тор По зо ри шног му зе ја Вој во ди не 
Зо ран Мак си мо вић  ко ји је на ја вио уче-
шће му зе ја и на је се њој Тре ми ове го ди-
не, али и са рад њу са За ви чај ним му зе-
јом у Ру ми.

- Овом из ло жбом же ли мо да ода мо 
за хвал ност свим глум ци ма. Ов де је реч 
о јед ној по ро ди ци чи јих је 11 чла но ва 
чи тав је дан век обе ле жи ли срп ско глу-
ми ште. То је омаж њи ма, али и дру гим 
глу мач ким по ро ди ца ма ко је су, кроз све 
те шко ће прет ход них ра то ва де ли ле суд-
би ну срп ског на ро да - ре као је Зо ран 
Мак си мо вић.

По том је број на рум ска пу бли ка има ла 
при ли ку да по гле да че стог го ста  Тре ма 

Фе ста - Зи ја ха Со ко ло ви ћа са пред ста-
вом „Де мо кра ти ја“ (Удру же ње гра ђа на 
Ср би ја у по кре ту - Ар то про је кат). Ре жи-
ју пот пи су је Зи јах Со ко ло вић, а игра ју 
Дра жен Ши вак и Зи јах Со ко ло вић. Пред-
ста ва се ба ви иде јом де мо кра ти је кроз 
исто ри ју, од ста рих Гр ка и Ри мља на, по-
ка зу ју ћи да је де мо кра ти ја си стем ко ји је 
на стра ни љу ди - осим ка да то баш и ни-
је слу чај. Пр вог фе сти вал ског да на пу-
бли ка је мо гла да по гле да  и пред ста ву 
„Кра љи це“ На род ног по зо ри шта Сом бор 
и Ака де ми је умет но сти Но ви Сад.

Пред ста ва је о про је кат три мла де 
глу ми це ме ђу ко ји ма је и Ру мљан ка Ти-
ја на Мар ко вић.

У пе так, 25. мар та су на про гра му би-
ле пред ста ве „Ли зи стра та“ или По раз го-
ва рај мо ма ло о ра ту и ми ру - на ста ла по 
мо ти ви ма Ари сто фа но вих ко ме ди ја. Реч 
је о пред ста ви сту де на та че твр те го ди не 
глу ме на Ака де ми ји умет но сти у Но вом 
Са ду у кла си про фе со ра Ни ки те Ми ли-
во је ви ћа. По том сле ди пред ста ва „Цр-
ве на: Са мо у би ство на ци је“ у ре жи ји Во-
ји сла ва Ар си ћа и из во ђе њу Цен тра Е8 
и Би теф те а тра Бе о град. Истог да на је 
из ве де на и пред ста ва „Љу боф“ у ре жи ји 
Фе ри да Ка ра ји ца (Ака де ми ја умет но сти 
Це ти ње и НВО „Ро ди те љи за уче ни ке“).

Тре ћег да на Арт Те ма Фе ста рум ска 
пу бли ка је има ла при ли ку да по гле да 
пред ста ве „... И ди ван дан“ СКЦ Ри је ка, 
Све у чи ли ште у Ри је ци и Те а тар „Ули-
сес“, „Глу мац, сам глу мац, сам глу мац“ 
Ака де ми је умет но сти Зве чан и на кра ју 
пред ста ву о Едит Пјаф - „Едит“ у ре жи-
ји Ане По по вић и из во ђе њу По зо ри шта 
„Три гро ша“ из Бе о гра да.

По сле сва ке пред ста ве ре а ли зо ван 
је и раз го вор глу ма ца и пу бли ке, а у не-
де љу, ми нут по по но ћи, про чи та на је 
по сла ни ца по во дом обе ле жа ва ња Свет-
ског да на по зо ри шта и 22. ро ђен да на 
Град ског по зо ри шта Ру ма.

Ор га ни за тор Арт Тре ма Фе ста је Град-
ско по зо ри ште Ру ма, а ко ор ди на тор 
про јек та је Зол тан Фрид ман, ре ди тељ. 
Тех нич ку по др шку ре а ли за ци ји и ово го-
ди шње 19. Тре ме пру жи ли су Кул тур ни 
цен тар, Град ска би бли о те ка „Ата на си је 
Стој ко вић“, За ви чај ни му зеј Ру ма, Ка ме-
ле он, Омла дин ски са вет и Ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја Ру ма.

С. Џа ку ла

Злат на ма ска за нај бо љу ре жи ју при па-
ла је Ни ни Са бо и Ва лен ти ни Лон ча рић за 
пред ста ву „... И ди ван дан“, а иста пред-
ста ва је до би ла и Злат ну ма ску за нај бо-
љи аутор ски про је кат. Сре бр ну ма ску је 
до би ла пред ста ва „Кра љи це“ Дар ка Лу ки-
ћа у из во ђе њу На род ног по зо ри шта из 
Сом бо ра, а брон за ну пред ста ва „Де мо-
кра ти ја“ Зи ја ха Со ко ло ви ћа. Злат ну ма ску 
за нај бо љу жен ску уло гу до би ла је Ва лен-
ти на Лон ча рић за уло гу Ви ни у пред ста ви 
„...И ди ван дан“, док је Злат на ма ска за 
нај бо љу му шку уло гу при па ла Зи ја ху 
Со ко ло ви ћу. Нај бо љу епи зод ну уло гу је 
оства рио Зо ран Па јић у пред ста ви „Цр ве-
на: са мо у би ство на ци је“.

Злат ну пла ке ту за нај бо љу сцен ску 
му зи ку до био је Југ Кон стан тин Мар ко вић 
за му зи ку у пред ста ви „Едит“, а за ко сти-
мо гра фи ју пред ста ва „Кра љи це“. Спе ци-
јал на на гра да је до де ље на Ми ле ни Бо га-
вац за текст дра ме „Цр ве на: са мо у би ство 
на ци је“, Ми ли ци Ја нев ски за уло гу Ми ми у 
пред ста ви „Кра љи це“ и Ни ни Са бо за уло-
гу Гло ри је у пред ста ви „...И ди ван дан“.

У ка те го ри ји сту дент ских ака дем ских 
по зо ри шта Злат на ма ска за нај бо љи 
аутор ски про је кат је до де ље на пред ста ви 
„Ли зи стра та или по раз го ва рај мо о ра ту и 
ми ру“, Сре бр на ма ска пред ста ви „Љу-
баф“, а Злат на ма ска за ко лек тив ну ре жи-
ју пред ста ви „Ли зи стра та“. Злат на ма ска 
за нај бо љу жен ску уло гу је до де ље на 
Ан ђе ли ји Рон до вић за уло гу Бри џит у 
пред ста ви  „Љу баф“.

На гра деПо бед нич ка пред ста ва „...И ди ван дан“

На 19. Тре ми
је из ве де но осам 

пред ста ва у
так ми чар ском
про гра му, као
и јед на у част

на гра ђе них, а све су 
одигране у рум ском 

Кул тур ном цен тру
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По ги нуо би ци кли ста
У са о бра ћај ној не сре ћи ко ја се до го ди ла 22. мар та 

око 6 ча со ва у Ру ми, Ули ца Вла ди ми ра На зо ра, жи вот 
је из гу био би ци кли ста. До не сре ће је до шло ка да је 
во зач пут нич ког ауто мо би ла „фи јат уно“ су сти гао и 
уда рио би ци кли сту ко ји се кре тао у истом сме ру. Уви-
ђај на ли цу ме ста је из вр шио за ме ник основ ног јав ног 
ту жи о ца у Ру ми, у при су ству по ли ци је. Про тив во за ча 
би ће под не та од го ва ра ју ћа кри вич на при ја ва, над ле-
жном ту жи ла штву. 

Замена личне карте
Под се ћа мо гра ђа не да лич не кар те на ста ром 

па пир ном обра сцу ва же до 31.12.2016. го ди не. У 
пи та њу су тзв. трај не лич не кар те и лич не кар те са 
од штам па ним ро ком ва же ња 27.7.2011. го ди не, ко ји-
ма је, Уред бом Вла де РС про ду же на ва жност до 
31.12.2016. го ди не. Та ко ђе, за ме ни под ле жу и лич не 
кар те на ста ром па пир ном обра сцу ко ји ма је при ли-
ком из да ва ња од ре ђе на ва жност до 2017. и 2018. 
го ди не. Због пред сто је ће ту ри стич ке се зо не, под се ћа-
мо  гра ђа не да про ве ре ва жност сво јих пут них ис пра-
ва. Бро је ви са за ка за ним тер ми ном за из ра ду лич них 
кар ти и па со ша за те ку ћи дан, мо гу се до би ти од 7 
ују тро сва ког рад ног да на и су бо том, ис пред кан це ла-
ри је број 6 у се ди шту По ли циј ске упра ве у Срем ској 
Ми тро ви ци.  

За пле на ма ри ху а не
При пад ни ци Упра ве гра нич не по ли ци је и По ли циј-

ске упра ве у Срем ској Ми тро ви ци МУП-а, на Гра нич-
ном пре ла зу Ба тров ци, на из ла зу из Ре пу бли ке 
Ср би је, у ком би ју не мач ких ре ги стар ских озна ка, 
от кри ли су и за пле ни ли 30 па ке та биљ не ма те ри је 
сум њи ве на опој ну дро гу ма ри ху а на, укуп не те жи не 
15 ки ло гра ма и 426 гра ма, ко ја је би ла са кри ве на у 
шу пљи ни из ме ђу та па ци рун га и ка би не во зи ла. По 
на ло гу над ле жног ту жи о ца, во за чу ком би ја, не мач-
ком др жа вља ни ну Ш. Х. С. (55), од ре ђе но је за др жа-
ва ње до 48 ча со ва. 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 ста вља ње у про мет опој них дро га, он ће у за кон-
ском ро ку, уз кри вич ну при ја ву би ти до ве ден на 
са слу ша ње у Ви ше јав но ту жи ла штво у Срем ској 
Ми тро ви ци.

Про на ђе не ци га ре те 
У за јед нич кој ак ци ји при пад ни ка Упра ве гра нич не 

по ли ци је, Упра ве ца ри на и По ли циј ске упра ве у 
Срем ској Ми тро ви ци, на Гра нич ном пре ла зу Шид, у 
шле пе ру са по лу при ко ли цом мар ке „ре но“, от кри ве-
но је и за пле ње но 21.193 бок са ци га ре та „марбл 
фил тер де лукс“, без ак ци зних мар ки ца. Ци га ре те су 
би ле са кри ве не у шу пљим де ло ви ма кра на ко ји је 
шле пе ром за Ита ли ју пре во зио бу гар ски др жа вља-
нин С. Д. (43). Вред ност за пле ње не ро бе се про це-
њу је на пре ко 40 ми ли о на ди на ра. По на ло гу над ле-
жног ту жи о ца, за во за ча је од ре ђе но за др жа ва ње до 
48 ча со ва. Осум њи че ни ће у за кон ском ро ку, уз кри-
вич ну при ја ву за кри вич но де ло кри јум ча ре ње, би ти 
до ве ден на са слу ша ње у Основ но јав но ту жи ла-
штво. 

Нео вла шће на
про из вод ња дро ге

Ин тен зив ним опе ра тив ним ра дом при пад ни ка 
Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва у Ста рој Па зо ви 
и Срем ској Ми тро ви ци, про на ђе на је ла бо ра то ри ја за 
уз гој ин диј ске ко но пље у кон тро ли са ним усло ви ма и 
636 сак си ја би ља ка. Ла бо ра то ри ја са пра те ћом опре-
мом је про на ђе на у по моћ ним про сто ри ја ма при ват-
не ку ће у вла сни штву М. Ђ. (66), на под руч ју Ста ре 
Па зо ве. Истог да на, у пре тре су ра ди о ни це М. Ж. (58) 
на под руч ју Ру ме, за ко га се сум ња да је уз га јао 
ин диј ску ко но пљу са М. Ђ, по ли ци ја је про на шла 
ве ћу ко ли чи ну елек трич не и дру ге опре ме за уз гој. 

Због по сто ја ња осно ва сум ње да су из вр ши ли кри-
вич но де ло нео вла шће на про из вод ња и ста вља ње у 
про мет опој них дро га, по на ло гу над ле жног ту жи о ца, 
за обо ји цу је од ре ђе но за др жа ва ње до 48 ча со ва, 
на кон че га ће уз кри вич ну при ја ву би ти до ве де ни на 
са слу ша ње у Ви ше јав но ту жи ла штво у Срем ској 
Ми тро ви ци.

***

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва у 
Ши ду су при ли ком пре тре са јед ног ста на про на шли и 
од у зе ли 43,6 гра ма биљ не ма те ри је сум њи ве на 
ма ри ху а ну, дро би ли цу и ва ги цу за пре ци зно ме ре ње. 
На кон ве шта че ња, про тив мла ђег му шкар ца би ће 
под не та од го ва ра ју ћа кри вич на при ја ва, над ле жном 
ту жи ла штву, у ре дов ном по ступ ку.

Раз бој ни штво
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва у 

Ши ду су про на шли 50-го ди шњег му шкар ца ко ји се 
те ре ти да је фи зич ки на пао су гра ђан ку и од ње про-
тив прав но при сво јио мо бил ни те ле фон и ма њу су му 
нов ца. Оту ђе ни те ле фон и део нов ца по ли ци ја је вра-
ти ла оште ће ној. Про тив осум њи че ног под не та је кри-
вич на при ја ва за кри вич но де ло раз бој ни штво, над ле-
жном ту жи ла штву, у ре дов ном по ступ ку.

Про ва ле
По ли ци ја у Ста рој Па зо ви је, по на ло гу над ле жног 

ту жи о ца, од ре ди ли за др жа ва ње до 48 ча со ва за В. М. 
(49), због по сто ја ња осно ва сум ње да је из вр ши ла 
кри вич но де ло те шка кра ђа. Осум њи че ну је при ли ком 
про ва ле при ват не ку ће за те као вла сник и по звао 
по ли ци ју. На кон са слу ша ња у Основ ном јав ном ту жи-
ла штву у Ста рој Па зо ви, осум њи че ној је од ре ђен 
при твор до 30 да на. 

Осум њи че ни за кра ђу
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва у 

Пе ћин ци ма су про на шли три му шкар ца осум њи че на 
за кра ђу, не по сред но на кон при ја ве кри вич ног де ла. 
Осум њи че ни се те ре те да су из про дав ни це од не ли 
из ве сну ко ли чи ну чо ко ла де, шам по на за ко су и ал ко-
хол них пи ћа ко ју ни су пла ти ли. Они су за те че ни у 
пут нич ком ауто мо би лу бе о град ске ре ги стра ци је у 
ко јем је про на ђе на и укра де на ро ба. Про тив осум њи-
че них 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. 

***

Због по сто ја ња осно ва сум ње да су из вр ши ли кри-
вич на де ла раз бој ни штво, ла ка те ле сна по вре да и 
на сил нич ко по на ша ње, при пад ни ци Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва у Ста рој Па зо ви су ухап си ли 
два ма ло лет ни ка. На кон са слу ша ња у Ви шем јав ном 
ту жи ла штву у Срем ској Ми тро ви ци, од ре ђен им је 
при твор до 30 да на. Та ко ђе, због осно ва сум ње да су 
уче ство ва ли у из вр ше њу на ве де них кри вич них де ла, 
про тив још че тво ри це ма ло лет ни ка под не те су кри-
вич не при ја ве над ле жном ту жи ла штву, у ре дов ном 
по ступ ку. Они се те ре те да су по дво ји ца или тро ји ца 
у гру пи, у фе бру а ру и мар ту ове го ди не, фи зич ки 
на па ли дво ји цу мла ди ћа, во за ча град ског ауто бу са и 
јед ну пут ни цу и на не ли им те ле сне по вре де, ко је су 
кон ста то ва ли де жур ни ле ка ри. 

Не ле гал на кла ди о ни ца
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва у 

Пе ћин ци ма су, при ли ком кон тро ле јед ног уго сти тељ-
ског објек та, от кри ли не ле гал ну спорт ску кла ди о ни цу, 
без за ко ју вла сник ни је имао аде кват ну до ку мен та ци-
ју. По ли ци ја је од у зе ла три по кер-апа ра та са при па да-
ју ћим кљу че ви ма, лап топ, два штам па ча, те ле ви зор, 
ли сте за спорт ско кла ђе ње и руч ну еви ден ци ју о ра ду 
кла ди о ни це. Про тив вла сни ка 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. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

О Сремском 
фронту

У пе так 25. мар та у По зо ри шту 
„До бри ца Ми лу ти но вић“ у Срем ској 
Ми тро ви ци одр жа на је јав на три би-
на „Срем ци раз го ва ра ју о Срем ском 
фрон ту“, пред обе ле жа ва ње 71. 
го ди шњи це од про бо ја Срем ског 
фрон та, јед ног од нај ве ћих стра ти-
шта на про сто ри ма Ју го сла ви је у 
Дру гом свет ском ра ту, ко је је озна чи-
ло крај фа ши стич ке оку па ци је.

Дру штво за исти ну о на род но о-
сло бо ди лач кој бор би, бо рач ке ор га-
ни за ци је из Срем ске Ми тро ви це, 
Ла ћар ка, Ди во ша и Мар ти на ца, 
го ди на ма уна зад ор га ни зу ју ова кве 
ма ни фе ста ци је, а у ци љу под се ћа-
ња на исти ну о НОР-у и ка ко би 
скре ну ле па жњу на опа сност ко лек-
тив не ам не зи је и све сног при кри ва-
ња и пре кра ја ња пра вих исто риј ских 
чи ње ни ца, ко ји ма је под ле гло дру-
штво.

На род ни ју нак Пе тар Ма тић Ду ле 
на гла сио је да су то би ла вре ме на 
кад ни је би ло по пу лар но би ти из дај-
ник као да нас, као и да се на по ри 
срп ског и ју го сло вен ског на ро да 
та да шњег вре ме на ин стру и ра но 
гу ра ју у за пе ћак. Под се тио је ко ли ка 
је би ла хра брост Сре ма ца у Дру гом 
свет ском ра ту и ко ли ко да на шње 
ге не ра ци је ни су све сне ка ко се 
не кад бо ри ло за сло бо ду.

- Што се ти че бор бе у Сре му и 
уче шћа Сре ма ца у њој, то је ско ро 
не за ми сли во што се ти че хе рој ства, 
а не са мо бро ја уче сни ка. Срем ци 
ни су че ка ли да бу ду мо би ли са ни, 
већ су би ли ма хом до бро вољ ци. Без 
об зи ра на све при ти ске Вер мах та на 
ов да шње ста нов ни штво и без об зи-
ра на све не да ће ми ни смо има ли 
слу ча ја из да је ни ти де мо ра ли за ци-
је. Ишло се на по бе ду, би ти или не 
би ти и мно го Сре ма ца је ов де све-
сно до шло ка ко би по ло жи ли жи во те 
за сло бо ду и оства ри ли је жи ви или 
мр тви. На жа лост, да нас се учи ка ко 
је све то мал те не би ло уза луд, али 
број жр та ва го во ри не што дру го. Док 
се ре ха би ли ту ју и уз ди жу чет нич ки 
зло чин ци, на по ри НОР-а се гу ра ју у 
за пе ћак, да би ваљ да по но во за вла-
дао фа ши зам на овим про сто ри ма 
– ре као је Ма тић.

Сти че се ути сак да је Срем ски 
фронт, ина че, мар ги на ли зо ван на 
стра ни ца ма уџ бе ни ка из исто ри је, 
те је у умо ви ма по сле рат них ге не ра-
ци ја он за се њен бит ка ма као што су 
Су тје ска и Не ре тва, иако је на Срем-
ском фрон ту по ги ну ло ви ше од 
15.000 љу ди, од че га 13.500 Ју го-
сло ве на, пре ко 1.000 при пад ни ка 
Цр ве не ар ми је и пре ко 600 при пад-
ни ка Отаџ бин ског фрон та Бу гар ске 
и ита ли јан ских пар ти за на. Са ве-
знич ком вој ском су на Срем ском 
фрон ту, од 21. ок то бра 1944. до 12. 
апри ла 1945. го ди не, ко ман до ва ли 
Јо сип Броз – Ти то, Фјо дор Тол бу хин 
и Сер геј Бир ју зов, док су ко ман дан-
ти Си ле осо ви не би ли Алек сан дар 
Лер и уста шки ко ман дант Ан те 
Па ве лић. По ги ну ло је пре ко 30.000 
фа ши ста то ком бор би у Сре му.

А. Ћо сић 
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ПР ВА ПРИ ВАТ НА ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Сто но ги ца по ме ри нај мла ђих

Пред школ ску уста но ву „Сто но ги ца“, ко ја се на ла зи у На се љу Ма ла 
Бо сна, у Ули ци Ти ца но ва 16, по ха ђа 40 ма ли ша на уз ра ста од три до шест 
го ди на, рас по ре ђе них у три вас пит не гру пе 

У Срем ској Ми тро ви ци је пре пет 
го ди на отво рен пр ви при ват ни 
вр тић, ко ји је про шлог ју на пре ра-

стао у Пред школ ску уста но ву „Сто но ги-
ца“, на кон што је до био ве ри фи ка ци ју за 
рад од стра не По кра јин ског се кре та ри ја-
та за обра зо ва ње, про пи се, упра ву и 
на ци о нал не ма њи не. Вр тић во де вас пи-
та чи це Ана Иве тић и Ве сна Ста ни ми ро-
вић, а има ју по моћ и две при прав ни це 
ко је су од про шлог ок то бра са њи ма.

- По че ци су би ли те шки, има ла сам и 
пре 15 го ди на же љу да имам свој вр тић, 
где би мо гла да ра дим са де цом у 
ма лим гру па ма. Ме ђу тим, увек сам има-
ла страх ка ко ће та мо ја иде ја би ти при-
хва ће на у Ми тро ви ци, да ли ће је ро ди-
те љи раз у ме ти. Али ка ко је вас пи тач ки 
по сао мо ја ве ли ка љу бав, упра во је та 
љу бав пре ма по слу пре ваг ну ла у од но су 
на мно го број не ри зи ке. Пр ве го ди не сам 
по че ла да ра дим са де се то ро де це, у 
јед ној рад ној со би, али се вр ло бр зо тај 
број по ве ћа вао. Са да до ста ро ди те ља 
зна за нас. У по чет ку смо но си ли на зив 
Деч ји кре а тив ни цен тар, а на кон ве ри-
фи ка ци је смо по ста ли пр ва при ват на 
Пред школ ска уста но ва „Сто но ги ца“ – 
по чи ње при чу вас пи та чи ца Ве сна Ста-
ни ми ро вић. 

Та ко да нас Сто но ги цу, ко ја се на ла зи 
у На се љу Ма ла Бо сна, у Ули ци Ти ца но-
ва 16, по ха ђа 40 ма ли ша на уз ра ста од 
три до шест го ди на, рас по ре ђе них у три 
вас пит не гру пе.

- Две вас пит не гру пе су са на ма од 8 
до 13 ча со ва. Мла ђој уз ра сној гру пи од 
три до че ти ри го ди не вас пи та чи ца је 
Ана Иве тић и њих има 12, а у сред њој 

ста ри јој гру пи су де ца уз ра ста од че ти ри 
до пет го ди на и њи ма сам ја вас пи та чи-
ца. По под не, од 14 до 17 ча со ва нам 
до ла зе пред школ ци. То је при прем на 
гру па и њих има 12, а са њи ма ра де три 
вас пи та ча. Ро ди те љи сво ју де цу упи су ју 
у овај вр тић за то што зна ју ка ко ми ра ди-
мо, са ми су ода бра ли баш наш вр тић. 
За раз ли ку од др жав ног вр ти ћа, где су 
број ни је гру пе, ов де се ра ди у ма њим 
гру па ма. Не же лим да ка жем да мо је 
ко ле ге ра де ло ше, на про тив, али про сто 
је дру га чи је ка да ви има те 12 де це у гру-
пи и њих 30. Рад но вре ме нам се не 
по кла па са рад ним вре ме ном ро ди те-
ља, али де ца ни су ту јер је ро ди те љи ма 
то је ди на ва ри јан та за чу ва ње. Ту де цу 
има ко да чу ва. Ми не ма мо ру чак, већ 
до ру чак и ужи ну, а он да у 13 ча со ва 

де ца иду ку ћи на ру чак и на спа ва ње. 
Ра ди мо по НТЦ и Мон те со ри про гра му, 
има ту и кла сич ног про гра ма, али чим су 
гру пе ма ле и ре зул тат је ве ћи, мо же се 
ин ди ви ду ал но при ћи де те ту и ње го вим 
по тре ба ма, ин те ре со ва њи ма. Мно го 
ко ри сти мо ди дак тич ки ма те ри јал, де ца 
га са ма пра ве, ко ри сте мно го број не тех-
ни ке у свом ра ду – ка же Ве сна. 

Јед ном ме сеч но у Сто но ги цу до ла зи 
пе ди ја тар, др Са ња Ан дрић и на тај 
на чин се пра ти раст и раз вој де це, 

ви си на, те жи на, об лик сто па ла. Ак тив-
но сти су сва ко днев не, па је де ци до 
са да на при мер пред ста вље но пре ко 40 
за ни ма ња, а пред став ни ци тих за ни ма-
ња су би ли го сти вр ти ћа. То ком на ше 
по се те Сто но ги ци, о пче ла ма  је го во рио  
пче лар Бо ра Бе рен ди ка.

- Ка ко нам је до шло про ле ћем, са да 
има мо про лећ не ак тив но сти, а где је 
про ле ће ту су и пче ле ко је се по ја вљу ју 
са пр вим цве ћем. За то смо у го сте 
по зва ли пче ла ра и одр жа ли еду ка тив ну 
ра ди о ни цу „Пче ле се тру де да ме да 
бу де“. Уче ство ва ли смо у Ке фа ли ци, 
би ли смо у по се ти ва тро га сци ма, у вр ту 
пти ца, на ран чу, оби ла зи мо пар ко ве, 
би бли о те ку, му зеј, пла ни ра мо из лет на 
Спо мен гро бље или Фру шку го ру. Ор га-
ни зу је мо и број на пре да ва ња за ро ди те-
ље и вас пи та че, а ко ја се увек ти чу вас-
пи та ња, деч јег раз ви ја и на пре до ва ња у 
свим сфе ра ма – на по ми ње вас пи та чи ца 
Ве сна Ста ни ми ро вић.  

Упис де це у но ву школ ску го ди ну по чи-
ње у ма ју, а ка ко ис ти чу из ПУ „Сто ни ги-
ца“ гру пе се бр зо по пу не. 

Б. Се ла ко вић

Ма ли ша ни из Сто но ги це су за јед но 
уче ство ва ли са сво јим вас пи та чи ца ма у 
из ра ди књи ге Сто но ги ца - бро ја ли ца, ко ја 
је по чет ком мар та пред ста вље на у 
ми тро вач кој би бли о те ци. 

- Ка да смо кре ну ли са пр вом пред-
школ ском гру пом про шле го ди не, при ме-
ти ли смо да де те од пет го ди на не из го-
ва ра све гла со ве ка ко тре ба. Ка ко су 
де ци би ле до сад не ста ре бро ја ли це, 
ко ле ги ни ца и ја смо по че ле да сми шља-
мо на ше, а у цео про цес смо укљу чи ли и 
де цу, ко ја су са ма са ста вља ла ри ме, ко је 
смо ми ма ло уоб ли чи ли и по сле че ти ри 
ме се ца об ја ви ли књи гу. Они су ја ко срећ-
ни и по но сни на ту књи гу – ка же Ве сна. 

Књи га бро ја ли ца

Нај мла ђи са вас пи та чи ца ма и гостом пчеларом
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У че твр так, 24. мар та у Град ској ку ћи 
у Срем ској Ми тро ви ци пред став ни-
ци Ми ни стар ства омла ди не и спор та, 

Спорт ског са ве за Ср би је и Град ске упра ве 
за кул ту ру спорт и омла ди ну, пред ста ви ли 
су но ви За кон о спор ту, уз при су ство Пре-
дра га Пе ру ни чи ћа, др жав ног се кре та ра у 
по ме ну том ми ни стар ству. 

На чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну Или ја Не дић под се ћа да 
је Град Срем ска Ми тро ви ца усво јио стра те-
ги ју раз во ја спор та за пе ри од из ме ђу 2016. 
и 2018. го ди не, а да ће овај са ста нак омо-
гу ћи ти увид у спорт ске пла но ве у на ред ним 
го ди на ма.  

- Да под се ти мо, пре не ких ме сец да на 
усво јен је но ви За кон о спор ту у Скуп шти ни 
Ср би је и има мо част да уго сти мо ле ген ду 
срп ског и ју го сло вен ског спор та Пре дра-
га Пе ру ни чи ћа, ко ји је ов де са на ма да би 
пре зен то вао но ви за кон и про грам раз во ја 
спор та. Град је усво јио стра те ги ју раз во ја 
спор та за пе ри од од 2016. до 2018. го ди не – 
из ја вио је Не дић.

Про сла вље ни ру ко ме таш, др жав ни се-
кре тар у Ми ни стар ству омла ди не и спор та 
Пре драг Пе ру ни чић ре као је да је овај за кон 
о спор ту пре сти жни ји од прет ход ног.

- Овај но ви за кон ре гу ли ше усло ве спорт-
ске ин фра струк ту ре, обез бе ђу је фи нан си је 
за раз вој мла ђих ка те го ри ја и шти ти мла де 
спор ти сте од штет них и не по вољ них уго-
во ра са ме на џе ри ма. Што се ти че но вих 

пра вил ни ка, ко ји ће мо ра ти да пра те за кон, 
на ша је оба ве за да по мог не мо и ис так не мо 
оно што је ва жно. Оби ћи ће мо све ло кал-
не са мо у пра ве и по тру ди ти се да олак ша мо 
ис ти ма у спро во ђе њу за ко на о спор ту ко ји 
је на сна зи – ка же Пе ру ни чић.

На са стан ку је ис так ну то да се ужур ба но 
ра ди на из ра ди пра вил ни ка и бро шу ра ко ји 

ће по јед но ста ви ти еду ка ци ју спорт ских рад-
ни ка, а ре чи је би ло и о ове ра ма уго во ра, 
ин спек циј ском над зо ру и из два ја њу сред-
ста ва за спорт ске клу бо ве.

Или ја Не дић је на гла сио да је Срем ска 
Ми тро ви ца сре ди на ко ја бро ји пре ко 100 
спорт ских клу бо ва.

А. Ћ.

ПРЕ ДРАГ ПЕ РУ НИ ЧИЋ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ О НО ВОМ ЗА КО НУ О СПОР ТУ 

За кон је бо љи од прет ход ног

На чел ник Или ја Не дић и др жав ни се кре тар Пре драг Пе ру ни чић

АТЛЕТ ИКА

Са ша Ба бић
шам пи он Ср би је

У Срем ској Ми тро ви ци је 26. мар та у ор га ни-
за ци ји АК Срем из Срем ске Ми тро ви це одр жа-
но је Зим ско пр вен ство Ср би је у ба цач ким 
ди сци пли на ма. Сре мо ви атле ти ча ри су по ка за-
ли до бар ни во фор ме за овај пе ри од так ми че-
ња. Игор Маљ ко вић је по бе дио у ба ца њу ди ска 
за се ни о ре, а по сти гао је лич ни ре корд у ба ца-
њу ди ска за ју ни о ре и осво јио пр во ме сто са 
хи цем од 45,10 ме та ра. Ана Да со вић је би ла 
пр ва за се ни ор ке и за ју ни ор ке, Та ма ра Јо ва но-
вић је за у зе ла дру го ме сто за пи о ни ре у ба ца њу 
ку гле, а Јо ва на Ра до је вић је би ла тре ћа у кон-
ку рен ци ји пи о ни ра у ба ца њу ку гле. Мир ја на 
Да со вић је за у зе ла дру го ме сто у ба ца њу 
ко пља, а Ду шан Вук ма но вић је био тре ћи у 
ба ца њу ди ска.

Атле ти ча ри Сир ми ју ма осво ји ли су че ти ри 
ме да ље, од че га две злат не на истом 
шампионату у Сремској Митровици. Ис та као се 
Са ша Ба бић по бе дом у кон ку рен ци ји ју ни о ра у 
ба ца њу ко пља, ре зул та том 54,85 цен ти ме тра. 
Нај при јат ни је из не на ђе ње при ре дио је пи о нир 
Ог њен Де спић, ко ји је осво јио злат ну ме да љу у 
ба ца њу ко пља у кон ку рен ци ји пи о ни ра ре зул та-
том 41,17 цен ти ме та ра, што је ње гов но ви лич-
ни ре корд. Урош Пе трић у кон ку рен ци ји ју ни о ра 
осво јио је брон за ну ме да љу у ба ца њу ку гле, а 
Ми лош Сто јић је ко пље ба цио 48,90 цен ти ме та-
ра, што му је би ло до вољ но за тре ће ме сто и 
брон за ну ме да љу. 

- Ово је са мо увод, а пра ва фор ма оче ку је се 
у лет њој так ми чар ској се зо ни и на Ку пу шам пи-
о на Евро пе за ју ни о ре - ис ти чу у Атлет ском 
клу бу Сир ми јум.

 М. Н.

У не де љу, 27. мар-
та одр жа но је ка-
ра те так ми че ње 

на Ме ћав ни ку. Пре леп 
ам би јент ет но на се ља 
Ме ћав ник би ло је ме-
сто оку пља ња ве ли ког 
бро ја ка ра ти ста свих 
уз ра сних ка те го ри ја у 
ка та ма и бор ба ма. Уче-
ство ва ло је 23 клу ба са 
пре ко три ста так ми ча ра 
из Бо сне и Хер це го ви-
не, Цр не Го ре и Ср би-
је. Так ми ча ри из Сир-
ми ју ма су до ми ни ра ли 
убе дљи во при ка зав ши 
нај бо љи ка ра те на овом так ми че њу. 
Осво је но је укуп но 24 ме да ље, од то-
га 19 злат них, че ти ри сре бр не и јед на 
брон за на ме да ља. У ге не рал ном пла-
сма ну пр во ме сто је при па ло Сир ми ју му, 
за шта су на гра ђе ни пе ха ром. Нај у спе-
шни ји по је дин ци би ли су Вук Пе тро вић 
и Та ма ра Бу лат са по три злат не ме да-
ље. Два зла та и јед но сре бро при па ло је 
Мла де ну Не ди мо вић и Ми ли Миљ ко вић, 
са две злат не ме да ље су се оки ти ли и 
Алек сан дар Ма рић, Ана ста си ја Па вле-
шин, Ма ри ја Ни ко лов ски, Ања Кр стић, 
Ми ља на Ву че тић, Су за на Стра цен ски, 
Јо ван Ло па тић и Вла ди мир Па шић. По 

јед но зла то и сре бро су осво ји ли Ми-
ли ца Кр стић и Ла зар Миљ ко вић, док се 
Ми лош Ма рић са овог так ми че ња вра-
тио са по јед ном злат ном, сре бр ном и 
брон за ном ме да љом. 

Так ми че ње је отво рио Емир Ку сту ри-
ца, ко ји је ујед но и ге не рал ни по кро ви-
тељ овог так ми че ња. У име Ка ра те клу-
ба Сир ми јум Еми ру Ку сту ри ци је уру чен 
по клон пор трет Вла ди ми ра Пу ти на, уље 
на плат ну, чи ји је аутор ака дем ски сли-
кар Го ран Ми тро вић. По клон је уру чио 
тре нер и спорт ски ди рек тор Ка ра те клу-
ба Сир ми јум Ста ни слав Ра ко вић. 

М. М.

КА РА ТЕ 

Сир ми јум нај бо љи 
на Ме ћав ни ку

Ка ра ти сти Сир ми ју ма са тре не ром



28 30. MART 2016.  M NOVINE СПОРТ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти од и гра них утак
ми ца 19. ко ла: Зе мун: Зе мун - 
ЧСК Пи ва ра 0:1, Ла за ре вац: 
Ко лу ба ра – Сло га 0:1, Бач ка 
Па лан ка: Бач ка – Син ђе лић 
0:2, Кра гу је вац: Рад нич ки 1923 
- БСК (5.април), Ин ђи ја: Ин ђи ја 
– Бе жа ни ја (од ло же но), Пе ћин
ци: До њи Срем – Ди на мо 1:0, 
Ло зни ца: Ло зни ца - Про ле тер 
1:1, Ужи це: Сло бо да – На пре-
дак 0:1.

1. На пре дак 19 15 2 2 30:13 47
2. Бач ка 19 12 4 3 34:17 40
3. Син ђе лић 18 9 5 4 23:11 32
4. Бе жа ни ја 18 8 5 5 22:14 29
5. ЧСК Пив. 18 8 3 7 12:14 27
6. Про ле тер 19 5 10 4 18:17 25
7. До њи Срем 18 6 7 5 18:17 25
8. Сло га 19 6 6 7 19:22 24
9. Ди на мо 19 7 3 9 18:23 24

10. Зе мун 19 6 5 8 19:22 23
11. Ин ђи ја 17 5 5 7 22:16 20
12. Ло зни ца 19 4 8 7 14:23 20
13. Сло бо да 19 4 7 8 20:22 19
14. БСК 17 5 4 8 16:26 19
15. Ко лу ба ра 18 4 6 8 11:16 18
16. Радн.1923 18 1 4 13 14:37 7

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца 18. 
ко ла: Но ва Па зо ва: Рад нич ки 
- ОФК Оџа ци 0:1, Ста ри Ба нов
ци: Ду нав – Сло га 0:2, Зре ња
нин: Ба нат – Це мент 1:1, Шид: 
Рад нич ки – До ли на 0:0, Са ку ле: 
Бо рац – Сен та 2:0, Пан че во: 
Же ле зни чар – ТСЦ 0:1, Срем
ска Ми тро ви ца: Рад нич ки – 
Омла ди нац 3:1, Вр шац: Вр шац 
- Бач ка 1901 1:6. 

1. Оџа ци 18 11 4 3 27:11 37
2. Радн. (НП) 18 9 5 4 18:14 32
3. Радн. (СМ) 18 8 6 4 24:20 30
4. Бач ка 18 7 8 3 26:16 29
5. ТСЦ 18 8 5 5 15:10 29
6. Сен та 18 7 7 4 19:17 28
7. Ду нав 18 6 8 4 22:16 26
8. Сло га 18 7 5 6 23:19 26
9. Це мент 18 6 7 5 21:18 25

10. Омлад. 18 5 8 5 17:16 23
11. Радн. (Ш) 18 5 7 6 13:14 22
12. Же лез, 18 6 3 9 19:27 21
13. Бо рац 18 4 3 11 22:26 15
14. Ба нат 18 3 6 9 10:21 15
15. До ли на 18 3 5 10 14:26 14
16. Вр шац 18 2 7 9 10:29 13

НОВОСАДСКО
СРЕМСКА ЛИ ГА

Ре зул та ти утак ми ца 18. 
ко ла: Ве тер ник: Ве тер ник – 
Ку пи но во 2:2, Са лаш Но ћај ски: 
Бу дућ ност - Сло га 1:0, Вој ка: 
Сре мац – ЛСК 1:1, Но ви Сад: 
Цр ве на Зве зда – Хај дук 1:0, 
Но ви Сад: Бо рац - Сла ви ја 2:0, 
Бач ки Ја рак: Мла дост – Је дин-
ство 1:1, Жа баљ: ЖСК - Бу дућ-
ност (Г) 0:2, Но ви Сад: Ка бел 
– Ју го вић 5:1.

1. Је дин ство 18 12 3 3 43:20 39
2. ЖСК 18 12 3 3 36:22 39
3. Ц. Зве зда 18 12 1 5 34:22 37
4. Бу дућн. (Г) 18 9 5 4 30:23 32
5. Бо рац 18 8 5 5 33:21 29
6. Ку пи но во 18 9 2 7 28:20 29
7. Ве тер ник 18 7 4 7 37:31 25
8. Сре мац 18 7 4 7 30:29 25
9. Ка бел 18 6 6 6 29:28 24

10. Мла дост 18 6 6 6 23:26 24
11. Бу дућн. 18 4 6 8 20:29 18
12. Хај дук 18 5 3 10 21:32 18
13. Сло га 18 5 3 10 27:41 18
14. Сла ви ја 18 5 2 11 20:27 17
15. ЛСК 18 3 6 9 16:30 15
16. Ју го вић 18 3 3 12 16:42 12

ОФЛ ШИД

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ре зул та ти утак ми ца 12. 
ко ла: Ви шњи ће во: Хај дук – 
Брат ство 11:0, Би кић До: ОФК 
Би кић – Је дин ство 8:2, Ја ме на: 
Гра ни чар – Јед но та 2:2, Илин
ци: Бо рац - ОФК Ба чин ци 3:5, 
Бер ка со во: Омла ди нац - Сре-
мац (од ло же но), Ги ба рац: Син-
ђе лић - ОФК Бин гу ла 3:2.

Ре зул та ти утак ми ца 15. 
ко ла: Ра ден ко вић: Бо рац - 
Пла ни нац 3:0, Шу љам: На пре-
дак - Бо рац (ВР) 3:1, Бо сут: 
Бо сут - Сло га (З) 2:0, Ја рак: 
Сре мац – Срем 3:1, Ша шин ци: 
Сло бо да – БСК 3:2, Чал ма: 
Сло га - По ле та рац 3:1, Гр гу рев-
ци (сло бод ни).

1. Хај дук 12 10 2 0 64:6 32
2. Би кић 12 8 4 0 64:15 28
3. Син ђе лић 12 8 1 3 36:24 25
4. Бин гу ла 12 7 1 4 28:21 22
5. Ба чин ци 12 6 2 4 32:22 20
6. Јед но та 12 5 4 3 24:19 19
7. Гра ни чар 12 4 4 4 31:28 16
8. Омла ди нац 11 4 3 4 21:28 15
9. Бо рац 12 3 3 6 20:29 12

10. Је дин ство 12 2 2 8 14:32 8
11. Сре мац 10 0 0 10 6:55 0
12. Брат ство 11 0 0 11 7:68 0

1. Сло га (Ч) 14 12 0 2 41:9 36
2. Сло бо да 14 9 3 2 42:26 30
3. БСК 14 8 4 2 39:14 28
4. Бо рац (Ра) 14 8 3 3 29:18 27
5. Бо сут 14 6 6 2 27:13 23
6. Срем 14 6 5 3 33:20 22
7. На пре дак 14 6 1 7 26:35 19
8. Пла ни нац 14 3 6 5 15:25 15
9. По ле та рац 13 4 2 7 27:31 14

10. Бо рац (ВР) 14 4 1 9 26:39 13
11. Гр гу рев ци 13 3 1 9 19:47 10
12. Сре мац 14 2 1 11 21:41 7
13. Сло га (З) 14 1 3 10 12:39 6

ОФЛ РУМА  ИРИГ

Ре зул та ти утак ми ца 15. 
ко ла: Ри ви ца: Пла ни нац - 
Вој во ди на 2:1, Ни кин ци: 
По лет - Мла дост (Б) 1:2, 
Па влов ци: Мла дост - Фру-
шко го рац 2:0, Ру ма: Је дин-
ство - 27. ок то бар 4:0, Кра
љев ци: Је дин ство - Цар Урош 
1:0, Во гањ: Сло га – Сре мац 
1:0, Гра бов ци: Гра ни чар - 
Фру шка Го ра 1:1.

1. Мла дост (Б) 15 12 2 1 34:9 38
2. Сло га 15 9 3 3 34:15 30
3. Је дин . (Р) 15 8 5 2 36:15 29
4. Цар Урош 15 8 3 4 27:20 27
5. Ф. Го ра 15 6 6 3 43:23 24
6. Гра ни чар 15 6 5 4 24:21 23
7. Је дин. (К) 15 7 2 6 24:23 23
8. Фру шког. 15 5 3 7 29:27 18
9. Сре мац 15 4 5 6 22:29 17

10. Пла ни нац 15 5 1 9 21:32 16
11. Вој во ди на 15 4 3 8 20:36 15
12. Млад. (П) 15 4 1 10 19:42 13
13. По лет 15 3 2 10 18:35 11
14. 27. ок тоб. 15 3 1 11 14:38 10

Ре зул та ти утак ми ца 18. 
ко ла: Ви то јев ци: Пар ти зан – 
Је дин ство 0:2, Ди вош: Хај дук – 
На пре дак 1:2, Бе ле гиш: По ду-
на вац – Ру дар 5:0, Го лу бин ци: 
Ја дран – Сло вен 1:0, Ру ма: 
Пр ви Мај – Под ри ње 1:3, Бре
стач: ОФК Бре стач – Хрт ков ци 
1:0, До њи Пе тров ци: До њи 
Пе тров ци – Љу ко во 1:1, Ада
шев ци: Гра ни чар - Зе ка Бу љу-
ба ша 2:1.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. По ду на вац 18 16 2 0 52:5 50
2. Пр ви Мај 18 12 4 2 49:12 40
3. Под ри ње 18 12 4 2 53:20 40
4. Ја дран 18 11 4 3 29:11 37
5. Љу ко во 18 8 3 7 27:18 27
6. Хај дук 18 7 4 7 30:33 25
7. Гра ни чар 18 7 3 8 32:29 24
8. Сло вен 18 6 5 7 23:16 23
9. Ру дар 18 7 2 9 26:39 23

10. Пар ти зан 18 6 1 11 29:32 19
11. Хрт ков ци 18 5 4 9 19:32 19
12. На пре дак 18 6 1 11 24:38 19
13. Је дин ство 18 6 2 10 21:44 19
14.  Бре стач 18 5 2 11 21:51 17
15 Д. Пе тров ци 18 4 4 10 19:47 16
16. Зе ка Б. 18 2 3 13 23:50 9

МОЛ ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 18. 
ко ла: Мар тин ци: Бо рац - Фру-
шко го рац 1:2, Кле нак: Бо рац - 
Хај дук 1932(пре кид), Огар: 
Сло бо да – Омла ди нац 2:0, 
Пла ти че во: Је дин ство - Оби-
лић 1993 0:0, Но ћај: Но ћај - 
ПСК 1:2, Срем ска Ми тро ви ца: 
Ми трос - Бо рац (С) 4:1, Ма ра
дик: Сло га – Гра ни чар 0:4, 
Ириг: Рад нич ки – На пре дак 1:1.

1. Бо рац (К) 18 14 2 2 50:15 44
2. Ми трос 18 12 4 2 35:13 40
3. Бо рац (М) 18 10 5 3 38:10 35
4. Сло бо да 18 10 3 5 46:20 33
5. Фру шког. 18 10 3 5 44:26 33
6. Оби лић 18 9 5 4 42:12 32
7. ПСК 18 9 5 4 46:19 32
8. Је дин ство 18 9 5 4 45:23 32
9. На пре дак 18 9 3 6 36:21 30

10. Гра ни чар 18 9 1 8 37:19 28
11. Омла ди нац 18 7 3 8 31:38 24
12. Бо рац (С) 18 4 2 12 27:66 13
13. Рад нич ки 18 3 3 12 24:53 12
14. Но ћај 18 3 1 14 24:44 10
15. Сло га 18 2 3 13 20:59 9
16. Хај дук 18 0 0 18 10:117 0

У не де љу, 27. мар та одр-
жан је Џу до тур нир „Кли-
са“ у Но вом Са ду. Уче шће 

су узе ли так ми ча ри Џу до клу ба 
„ЛСК“, ко ји су осво ји ли шест ме-
да ља. Урош Ан то нић и Ива на 
Ата рац су осво ји ли пр ва ме ста. 
Те о до ра Га ври ло вић је би ла дру-
га, као и Ка та ри на Пе дић, а брон-

зом су се оки ти ли Ан ђел ка Ва си-
ље вић и Алек сан дар Ву ке лић. 

На истом так ми че њу је на сту-
пи ла и џу дист ки ња ЏК „Сре мац“ 
из Јар ка Зо ра на Га јић, ко ја је у 
кон ку рен ци ји мла дих се ни о ра до 
23 го ди не, са че ти ри по бе де ипо-
ном до шла до фи на ла и осво ји-
ла злат ну ме да љу. 

ЏУ ДО 

Успе шни Сремци

Де ус Ро ло пласт Мо шић је у 
су бо ту, 26. мар та до че као еки-
пу Ко пер ни ку са у окви ру 16. 
ко ла Пр ве фут сал ли ге Ср би је 
и убе дљи во сла вио ре зул та том 
5:0.

Го сти из Ни ша ни су ство ри ли 
ни ти јед ну озбиљ ну при ли ку, а 
мре жа им је на че та ауто го лом. 
Два го ла по сти гао је То мић, а 
још по је дан Сан трач и Ми ло са-
вац. А. Ћ.

ФУТ САЛ

Пе тар да Де у са
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ОВАН: Си ту а ци ја од 
вас зах те ва стр пље-
ње. То је за Ов но ве 
те шко, али мо ра те 

тре ни ра ти. Ушли сте у пе ри од 
фи нан сиј ских из да та ка. Но вац 
вам кли зи из ру ку, али га и за ра ђу-
је те, па не бри ни те. Иако је у на го-
ве шта ју но ва ве за, пред ност да је-
те лич ној сло бо ди. Из бир љи ви 
сте кад је љу бав у пи та њу. Лу ка во 
при сту па те овом про бле му. Ва ша 
нер во за од ра жа ва се на здра вље.

БИК: Ушли сте у мир-
ни ји пе ри од. Би ће те у 
си ту а ци ји да по ма же-
те ма ње успе шним 

са рад ни ци ма - све за рад оства ре-
ња за јед нич ких ин те ре са. Чу вај те 
се бур них ре ак ци ја и вре ђа ња, јер 
на тај на чин од би ја те парт не ра. 
По тру ди те се да не до спе те у ста-
ње афек та. Бу ди те опре зни кад су 
емо ци је у пи та њу, јер ва ша твр до-
гла вост ква ри оно у шта сте мно го 
ин ве сти ра ли.

БЛИ ЗАН ЦИ: Уко ли ко 
бу де те би ли на пе ти, 
мо ра ће те да се кон-
тро ли ше те. По што 

ни сте спо соб ни да упра вља те 
со бом, скло ни сте сва ђа ма и екс-
це си ма. Са парт не ром сте скло пи-
ли при мир је, па оче куј те мир ни ји 
пе ри од. Уко ли ко сте сло бод ни, 
но ва љу бав че ка вас у ав гу сту. 
Че ста про ме на рас по ло же ња пра-
ће на де пре си јом. Иако не ма те 
кон крет них раз ло га за та кво ста-
ње, те шко ће те га из бе ћи.

РАК: Но ва љу бав је на 
ви ди ку. Ужи ва те у 
за гр ља ју во ље не осо-
бе. Не мо же те да 

по ве ру је те да је то ствар ност - 
су ви ше је ле по да би би ло исти ни-
то. Пре пу сти те се по зи тив ним 
ви бра ци ја ма и ужи вај те. Уко ли ко 
се по ја ви си ви ло, се ти те се осо бе 
ко ја је на ма ла вра та ушла у ваш 
жи вот. Здрав стве не про бле ме 
ће те са вла да ти уко ли ко се на вре-
ме по све ти те њи хо вом са ни ра њу.

ЛАВ: По што има те 
тен ден ци ју да мно ге 
ства ри за поч не те, али 
не и за вр ши те - 

по жељ но је на пра ви ти се лек ци ју, 
кон цен три са ти се на јед ну од њих. 
Му дро уле ће те у но ве по слов не 
по ду хва те. Схва та те да не ма те 
шта да из гу би те. Ко ре ски ра, тај 
до би ја. Су пер. Нер вна на пе тост 
ре ак ци ја је на по љу ља но са мо по-
у зда ње.

ДЕ ВИ ЦА: Ни шта леп-
ше не го кад се ра ци о-
нал на Де ви ца за љу-
би. Пре пу сти те се 

парт не ру и ужи вај те. Пред ва ма 
су ду ги то пли да ни. На стој те да 
на аде ква тан на чин ре ши те јед ну 
ди ле му. По што ра зум тре нут но 
не по ма же, ре а гуј те ср цем. 
До зво ли те се би и та кав лук суз. 
Мо гу ћи су про бле ми са је тром и 
пан кре а сом услед ло шег ра да 
ор га на за ва ре ње.

ВА ГА: По сле ду гих 
за вр зла ма, ушли сте у 
мир ни ји пе ри од. Осе-
ћа те да сте ду хов но и 

ин те лек ту ал но ста бил ни. Све 
ак ци је су урав но те же не. До би ја те 
уна пре ђе ње ко је, ме ђу тим, ка сни 
већ ду же вре ме. Ако се узме у 
об зир да ле пе ства ри сти жу у пра-
во вре ме, сла вље нич ки сте рас по-
ло же ни. Тре нут на си ту а ци ја зах-
те ва пу но то ле ран ци је; те ши те се 
- ипак зна те шта хо ће те.

ШКОР ПИ ЈА: Ушли 
сте у сре ћан пе ри од. 
До бро сте рас по ло же-
ни. Од из ве сне си ту а-

ци је мно го оче ку је те, па се мо же те 
раз о ча ра ти. Или мно го ра ди те, 
или сте без по сла. Са са рад ни ци-
ма ства ри не сто је нај бо ље, али 
не ка ко ипак ис пли ва ва те. Бу ди те 
ра зум ни ји и ре ал ни ји, бар кад су 
емо ци је у пи та њу. Оста ле обла сти 
жи во та за сад су под кон тро лом.

СТРЕ ЛАЦ: Осе ћа те се 
бо ле сно. Све што се 
око вас де ша ва до жи-
вља ва те емо тив но. 

Мо гућ је су срет са ин сти ту ци ја ма 
за тво ре ног ти па. По треб но је пу но 
стр пље ња и здра вог ра зу ма да 
би сте са вла да ли кри тич не до га-
ђа је ко ји су пред ва ма ове сед ми-
це. Бу ди те опре зни! Уко ли ко се 
ја ве сто мач ни про бле ми, обра ти-
те се ле ка ру. Ис хра ну све ди те на 
ра зум ну ме ру. 

ЈА РАЦ: За див но 
чу до, ни је вам ло ше. 
Сви око вас се нер ви-
ра ју, а ви - мр тви хлад-

ни. Пи та те се шта им је? Ус пе ли 
сте да схва ти те ду бљи сми сао 
жи во та.  Чу вај те се про ма је. Због 
опа сно сти од пре хла де и про бле-
ма са гр лом, бу ди те опре зни са 
хлад ним на пи ци ма и сла до ле дом. 
На ла зи те се у ди ле ми. Због не че-
га стра ху је те. Мо ра те би ти опре-
зни и из бе га ва ти вер бал не ду е ле 
ко ји ни че му не во де.

ВО ДО ЛИ ЈА: Ја вља се 
же ља да се на мет не те 
у оно ме че му ни сте 
вич ни. Мо ра те би ти 

објек тив ни ји пре ма се би уко ли ко 
же ли те да из тре нут не си ту а ци је 
из ву че те мак си мум. У све што 
ра ди те уно си те це лог се бе. Емо-
тив ни ји сте не го што то окол но сти 
на по слу зах те ва ју. Не ко од са рад-
ни ка ко чи вас у ак ци ја ма. Про бле-
ми су ве за ни за не кон тро ли са но 
уно ше ње хра не.

РИ БЕ: Ро ман тич но 
сте рас по ло же ни. 
По што сло бод но вре-
ме про во ди те у дру-

штву, ле по се осе ћа те. Схва ти ли 
сте да је оно че га се ужа са ва те - 
са мо ћа. Ни сте за до вољ ни по слом 
ко јим се ба ви те, по себ но ако се он 
сво ди на ру ти ну. Раз ми шља те о 
то ме да га про ме ни те или да у 
ње га уне се те ино ва ци је. Мо ра те 
са вла да ти хи по хон дрич ну цр ту 
ка рак те ра. Мно го вре ме на про во-
ди те у стра ху од бо ле сти.

VREMEPLOV
30. март

1746. Ро ђен је Фран ци ско Го ја, 
шпан ски сли кар и гра вер. 
1853. Ро ђен је Вин сент ван 
Гог, хо ланд ски и фран цу ски 
сли кар, је дан од нај о ри ги нал-
ни јих и нај тем пе ра мент ни јих 
мо дер них европ ских сли ка ра. 

31. март
1889. 320 ме та ра ви со ка Ај фе-
ло ва ку ла, че лич не кон струк-
ци је, зва нич но је отво ре на за 
свет ску из ло жбу, у знак се ћа-
ња на Фран цу ску ре во лу ци ју. 
1921. Ал берт Ајн штајн одр жао 
је пре да ва ња у Њу јор ку пред-
ста вив ши при том сво ју но ву 
те о ри ју - те о ри ју ре ла ти ви те-
та. 

1. април
1889. У Чи ка гу је про да та пр ва 
ма ши на за пра ње су до ва. 
1946. У пр вој ве ли кој рад ној 
ак ци ји омла ди не Ју го сла ви је 
по че ла је из град ња пру ге Брч-
ко - Ба но ви ћи. Пру гу ду гу 90 
ки ло ме та ра из гра ди ло је 
60.000 мла дих из свих кра је ва 
зе мље 7. но вем бра 1946.

2. април
1902. У Лос Ан ђе ле су отво рен 
је пр ви би о скоп. 
1917. У Со лу ну је Срп ски вој ни 
суд по кре нуо про цес про тив 
гру пе офи ци ра, укљу чу ју ћи 
ге не рал штаб ног пу ков ни ка 
Дра гу ти на Ди ми три је ви ћа 
Апи са. Оп ту жбе за при пре ма-
ње по бу не у вој сци, за пре-
врат и уби ство ре ген та и срп-
ског пре ми је ра Ни ко ле Па ши-
ћа ни су до ка за не, али је Суд 
де вет оп ту же них осу дио на 
смрт и дво ји цу на 15 го ди на 
ро би је. 

3. април
1807. У Вог њу je по че ла Ти ца-
но ва бу на, на зва на та ко пре ма 
ње ном во ђи Те о до ру Авра мо-
ви ћу Ти ца ну. Се ља ци с вла-
сте лин ства гро фа Кар ла Пе ја-
че ви ћа по ди гли су бу ну и ја ви-
ли срп ском вој во ди Лу ки Ла за-
ре ви ћу да се Срем ди гао на 
уста нак и да же ли ује ди ње ње 
са Ср би јом. Аустриј ска вој ска, 
за де сет да на је угу ши ла бу ну 
у ко јој је уче ство ва ло око 
15.000 се ља ка из 45 се ла рум-
ског и илоч ког вла сте лин ства. 
Ти цан је ухва ћен и по гу бљен 
кра јем 1807. 

4. април
1932. К. К. Кинг изо ло вао је 
ви та мин Ц на уни вер зи те ту у 
Пит сбур гу. 
1968. Из вр шен је атен тат на 
Мар ти на Лу те ра Кин га у Мем-
фи су. 

5. април
1896. Отво ре не су пр ве са вре-
ме не Олим пиј ске игре у Ати ни 
на ко ји ма је уче ство ва ло 484 
так ми ча ра. 
1999. У ва зду шним уда ри ма 
НА ТО-а на СР Ју го сла ви ју 
по го ђен је цен тар Алек син ца. 
По ги ну ло је 17 ци ви ла.

HOROSKOP

Сре да, 30.
(17) март

Све ти Алек си је чо век Бож ји

Че твр так, 31.
(18) март

Све ти Ки рил Је ру са лим ски 

Пе так, 1. април
(19. март)

Св. му че ни ци Хри зант, Да ри ја и 
дру ги; Преп. Си ме он Дај бап ски

Су бо та, 2. април
(20. март)

Пре по доб ни Оци уби је ни у 
ма на сти ру Све тог Са ве Осве ће-
ног

Не де ља, 3. април
(21. март)

Пре по доб ни Ја ков Ис по вед ник 

По не де љак, 4. април
(22. март)

Све ти све ште но му че ник Ва си-
ли је Ан кир ски

Уто рак, 5. април
(23. март)

Пре по доб но му че ник Ни кон и 
дру ги 

Crkveni
kalendar

• Не чу ди ме што је та та 
по бе гао од ку ће, али 
па па гај!? Ње га смо бар 
ре дов но хра ни ли!
• Сто је две лам пе. Јед на 
соб на, а дру га дво соб на.
• Сла ва уда ра у гла ву; 
зна где је от пор нај ма њи. 

По сне ку гли це
Са стој ци: 100 г мле ве ног 

ле шни ка, мле ве ни ба дем 100 г, 
мле ве ни орах 100 г, бра зил ски 
орах 50 г, ко ко со во уље 3 ка ши-
чи це, мед 6-7 ка ши ка, 2 ка ши чи-
це ка као пра ха.

По сту пак: Са мле ти ора хе, 
ле шни ке, бра зил ски орах и ба де-
ме. Из ме ша ти, и у сме су до да ти 
ка као. За гре ја ти ко ко со во уље 
да по ста не теч но, па си па ти у 
сме су за јед но са ме дом. Ко ли чи-
на ме да мо же ва ри ра ти, у за ви-
сно сти од гу сти не до би је не ма се. 
Уме си ти ру ка ма сме су и фор ми-
ра ти ку гли це. Др жа ти у фри жи-
де ру. 


